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روز سوم اسفند هزاران معلم از   
صــدهــا مــدرســه در اســتــان هــاي           
مختلف کشور دست به اعـتـصـاب         
زدند و خواهان رسيـدگـي فـوري بـه            

در بـرخـي     .  مطالبـات خـود شـدنـد        
مدارس معلمان در مدرسـه حضـور        
داشتند اما از رفتن به کالس درس        
خودداري کردند و در برخي شهـرهـا        

 
نيچيروان بارزاني خواهان      

 پرداخت حقوق کارمندان دولت         
 ! از ترکيه شد 

بنا به گزارشي هفـتـه پـيـش در            
پي ديدار نيچيروان بارزاني نخـسـت       
وزير اقليم کردستـان از تـرکـيـه، او             

 ست به اعتصاب و تحصن زدندهزاران معلم در سطح کشور د

ايران تحت حاکـمـيـت جـمـهـوري           
اسالمي نـا امـن تـريـن کشـور بـراي                
روشنفکران،  روزنامه نگاران و بـراي        
کساني است که با زبان نقد و طنز بـه      
دفاع از آزادي بـيـان و نـقـد مـذهـب                 

ــد   ــن ــول ــي         .  مشــغ ــن ــت و دشــم ضــدي
جــمــهــوري اســالمــي بــا مــاهــواره و          

. انترنت و آزادي بيان شـاخـص اسـت          
مقايسـه بـودجـه و امـکـانـات بـراي                
دستگاه هاي خرافي ـ مـذهـبـي خـود           
گواه ضديت در  نظام ضد مدرنيسم و  

. ضد سکوالر جمهوري اسالمي است    
در شهرستان سقز با جمعيت بيـش از       

 کـتـابـخـانـه وجـود           ٥ هزار نـفـر     ٢٥٠ 
فرماندار مزدور سقز گوياتـريـن    .  دارد

توصيف از وضعيت کتابـخـانـه هـاي          
: سقـز را بـيـان کـرده و گـفـتـه اسـت                    

کمبود منابـع مـالـي از مشـکـالت            " 
هـاي عـمـومـي سـقـز             اصلي کتابخانه 

در دهه چهل شمسي دبيرستان      
مريوان محل اعتراض و مبـارزات      
گسترده دانش آموزان و مـعـلـمـان           
مبارز عليه اهانت و کتک زدن بـه           

ايـن مـبـارزات      .  دانش آموزان بـود   
توانست فضاي آموزشـي آن دوران        

. را به نفع دانش آموزان تغيير دهد  
در جريان اين مبارزات اولين نسل      
فــعــالــيــن چــپ و کــمــونــيــســت در           

بـخـش قـابـل       .  مريوان بـار آمـدنـد       
توجهي از دانـش آمـوزان ايـنـدوره            
کمونيست شدند و اکـثـريـت آنـهـا             

بعد از پايان تحصيالت خود بطـور       
آگـاهــانـه بـه کـار مـعــلـمــي رويــي               

 قيمت برق  
 از اول اسفند گران شد  

معاون وزير نيرو در امور برق و       
قيمت بـرق خـانـگـي و          :  انرژي گفت 
 درصد و قيـمـت بـرق       ۱۰ کشاورزي  

 ۲۰ تجاري ، صنعتي و عـمـومـي            
درصد از اول اسـفـنـدمـاه افـزايـش               

 .يافت
 اعتصابات گسترده معلمين

مـعـلـمـان شـهـرهـاي          :   اسفند ٣ 
کرمانشاه و ديواندره با هماهـنـگـي         
ديگر شهرها  به شـرايـط بـغـرنـج و               
نـــابســـامـــان آمـــوزش و پـــرورش           

 مـعـلـمـان شـهـر           .اعتـراض کـردنـد     
کرمانشاه با امتنـاع از حضـور در           

ــي            کــالس ــابســامــان هــاي درس، ن
مــوجــود در آمــوزش و پــرورش را           

 ايـن تـحـصـن بـا            .محکـوم کـردنـد     

 !  نظام حوزه هاي اسالمي
 ! نظام ضد کتابخانه، ماهواره و انترنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد مراد اميني

 اعتصاب و تحصن معلمان مريوان 
 ١٣٥٦در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 

 اعدام دو فعال سياسي در اروميه و            
 بيخبر از سرنوشت چهار فعال ديگر           

 چرا بند هشتم بيانيه هشت ماده اي مهاباد               
 بي صاحب شده است؟      

 ٥  صفحه 

 ٦  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ! چهارشنبه سوري نيروي انتظامي هيچ غلطي نميتواند بکند

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 بيانيه تشکلهاي مستقل کارگري          
 پيرامون تعيين حداقل مزد      
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رييس پليس پيشگيـري نـيـروي         
برپايي تـجـمـع      : " انتظامي مي گويد  

آيـيـن چــهـارشـنـبــه        " بـراي بـرگـزاري        
مـمـنـوع اسـت و نـيـروهـاي              "  سوري

انتظامي اجازه بـرگـزاري تـجـمـع در           
ــنـــد                و    ." ايـــن روز را نـــمـــي دهـ

هاي خـاصـي بـراي          برنامه:" ميگويد
پيشگيري از ورود مـواد مـحـتـرقـه             
خطرناک که موجب آسيـب بـه نسـل           

شود را در دسـتـور           جوان کشور مي  
کار داريم و افرادي که بخواهند براي     
ديـگـران مــزاحـمـت ايــجـاد کـرده و               
معابر اصلي را مسدود کنند، بـرابـر       

 ".قانون رفتار خواهد کرد
 

رئيس پليس نيروي انتظامي بـه      
خود جرئت داده است که بـا شـاخ و          
ــت               ــوعــي ــن ــدن از مــم ــه کشــي شــان

امـا  .  چهارشنبه سـوري حـرف بـزنـد         
بايد بداند که مردم همچون هر سـال         
مراسم شادي و کارنوال چـهـارشـنـبـه       
سوري را بـاشـکـوهـتـر از هـر سـال                 
ــيــروي               ــرگــزار خــواهــنــد کــرد و ن ب

انتظامي ضد شادي هم حق دخـالـت     
 .در آنرا ندارد

آسيب رسـانـي   "  خزعبالتي چون   
نـخ نـمـا تـر از           "  به نسل جوان کشور  

. آنست که کسي بـه آن تـوجـه کـنـد               
چهارشنبه سوري فرصتي براي کنـار      
زدن جهنم سيستماتيک و شبانـروزي      
اي است که نـاجـا و کـل حـکـومـت                
براي مردم و نسل جوان فراهـم کـرده          

چهارشنبه سوري و هر بـرنـامـه     .  اند،
اي که معناي شادي و نشـاط را بـا            
خود دارد، بخش اساسي از آرزوهاي    

آنـچـه   .  طبيعي و واقعي مردم اسـت      
که نسل جوان کشور را در خطر قـرار      
داده است و مي دهـد، چـهـارشـنـبـه             
سوري نيست بلکه مافـيـاي قـاچـاق           
ــطــور                   ــه ب ــدر اســت ک مــواد مــخ
سازمـانـيـافـتـه از سـوي نـهـادهـاي                
حکومت و بـا حـمـايـت و شـراکـت                
نيروي انتظامـي، بـخـشـي از نسـل              
جوان کشور را در مـعـرض خـطـر و              

جوانان و کل   .  نابودي قرار داده است   
مردم همچون سالهاي ديگر با قانون      

خودشان و بـراي بـهـرمـنـد شـدن از                
شادي و خوشي خواهند کوشيـد کـه         
سد معبر اصـلـي يـعـنـي نـيـروهـاي               
انتظامي را که در مـقـابـل روزهـاي            
شاد و کارنـوال چـهـارشـنـبـه سـوري              
مزاحمت ايجاد ميکـنـنـد از پـيـش             
پاي خود بردارند و يک چـهـارشـنـبـه            
سوري بيـاد مـانـدنـي را در تـاريـخ                

نـيـروي   .  شاديهاي خود ثبـت کـنـنـد        
انتظامي هم هيچ غلطي نمي تـوانـد        

 .بکند
  ٩٣  اسفند ٥ 
 ٢٠١٥  فوريه ٢٤ 

در اداره آموزش و پـرورش دسـت بـه            
 . تحصن زدند

گزارشات حاکي از آن اسـت کـه          
معلمان بسياري از شهرها از جـملـه           
در برخي مناطق تهران و در شـيـراز،        
بوشهر، شاهرود، پاکدشـت، قـزويـن،        
کرمانشاه، مشهد، رشت، کـالچـاي،       
بهارستان، اسالمشهر، زريـن شـهـر،         
شهرضا، ربـاط کـريـم، کـرج، شـهـر               
قدس، شهريار، مالرد، فوالدشهر در     
دو منطقه تهران، در ديـوانـدره و در            
برخي شهرهاي خرم آباد و خراسان در 

کـانـون   .  اعتصاب شـرکـت داشـتـنـد         
صنفي معلمان ميگويد که بيشترين     
اعــتــراضــات مــربــوط بــه مــنــطــقــه         

. بهارستان در استان تهران بوده است      
طبـق ايـن گـزارش کـلـيـه مـعـلـمـان                   
دبــيــرســتــان هــاي پســرانــه مــنــطــقــه        
بهارستان در شـيـفـت يـک و دو در                 

 . اعتصاب و تحصن شرکت داشتند
معلمان خواهان افزايش حقـوق،      

استخدام رسمي معـلـمـان پـيـمـانـي،            
پايان دادن به تبعيض و بـيـعـدالـتـي،           
پايان دادن بـه بـرخـوردهـاي تـوهـيـن              
آميز و تهديد و دستگيري مـعـلـمـان           
معترض و خواهـان آزادي مـعـلـمـان            

گـفـتـه مـيـشـود کـه            .  زنداني هستند 
 درصـد بـه       ١٤ بحث از افزايش فقط     

حقوق سال آيـنـده مـعـلـمـان اسـت و                
معلمان به اين افزايش ناچيـز حـقـوق          

ــد        ــراض دارن ــان   .  خــود اعــت ــم ــل مــع
همچنين بـه طـرح مـجـدد مصـوبـه               

افزايش فوق العاده شغلي کارکنـان      « 
 و اجرايي شدن ايـن مصـوبـه          » دولت

بدون مـالحـظـه حـقـوق مـعـلـمـان و                  
همچنين در نظر گرفته نشدن بـودجـه        
مناسب براي آمـوزش و پـرورش در            

مـعـلـمــان    .  سـال آيـنـده مـعـتــرضـنـد           

ميگويند با اين سطح بودجه اميـدي       
به بهبود وضعيت معيشتي معلمـان       

 . نخواهد بود
الزم بــه يــادآوري اســت کــه در            

 آذر و اول ديـمـاه امسـال      ۳۰ روزهاي  
نيز معلمان در استان هاي مـخـتـلـف       

در .  کشور دست به اعـتـصـاب زدنـد         
اعـتـصــاب مـاه قـبــل و اعــتـصــاب              
امروز، معلمان راديکال و معترض و  
جمع ها و محافل آنها نقش اسـاسـي         
داشـتـنــد و از طـريـق شـبـکــه هــاي                 
اجتماعي خبررساني وسـيـعـي بـراي          

مـعـلـمــان    .  اعـتـصـاب انـجـام دادنـد          
 اسفـنـد نـيـز در تـدارک             ۱۰ يکشنبه  

اعتصـاب و تـجـمـعـات اعـتـراضـي               
 . هستند

اعتصابات پي در پي معلمان و       
هــمــزمــان تــجــمــعــات اعــتــراضــي          
پرستاران و اعتصابـات گسـتـرده در          
مراکز کارگري بويژه اعتراض هـزاران      
کارگر ايران خـودرو کـه بـا خـواسـت              
مشترک افـزايـش دسـتـمـزد صـورت             
ميگيرد نشانـه بـرآمـد اعـتـراضـات            
توده اي و پيش درآمـد اعـتـصـابـات            

. وسيع و سـراسـري در کشـور اسـت             
ــري از                ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم ــزب ک ح
مطالبات بحق معلمان و همـيـنـطـور       
مــطــالــبــات کــارگــران و پــرســتــاران         
صميمانه پشتيباني ميکند و کـلـيـه         
معلمان و کـارگـران و پـرسـتـاران در              
سراسر کشور را به گسـتـرش شـبـکـه            
هـاي اعـتــراضـي خـود بـراي شــروع              
اعتصابات و تجمعات قـدرتـمـنـد و           

 . سراسري فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۳  اسفند ۳ 

 ۲۰۱۵  فوريه ۲۲ 

 ... هزاران معلم در سطح        

از ابـتـداي امسـال تـاکـنـون            :  .است
شهرداري سقز از محل نـيـم درصـد            

( مـيـلـيـون ريـال           ١٩٥ درآمد خود   
به اداره کتابخانـه  )  هزار تومان ١٩٥ 

در   .هاي سقز پرداخت کـرده اسـت        
 باب کتابخانه نـهـادي      ٥ حال حاضر   

 هـزار جـلـد کـتـاب و              ٧٠ با داشتن   
 .......".   نفر عضو٥٥٠٢ 

را بـا    )  هـزار تـومـان     ١٩٥ ( رقم  
 تـعـدادي از       بـراي ١٣٩٤ بودجه سال  

نهادهاي مذهبي را مقايسـه کـنـيـد          
همـاهـنـگـي تـبـلـيـغـات اسـالمـي                " 

شـوراي عـالـي      .  ميليارد تـومـان  ٢٨ 
مـيـلـيـارد     ٢٨٣ حوزه هاي عـلـمـيـه          

نهاد نمايندگي مقام معـظـم      .  تومان
ــا               ــه ــاه ــري در دانشــگ ــب  ١٠٠ ره

کمک به ستاد عالي .  ميليارد تومان 
کــانــون هــاي فــرهــنــگــي و هــنــري            

مجمـع  .  ميليارد تومان٥١ مساجد  
جهاني تـقـريـب مـذاهـب اسـالمـي               

مـوسـسـه نشـر       .  ميليارد تومـان  ٢٤ 

مــيــلــيــارد  ٥٢ آثــار حضــرت امــام         
مرکز خـدمـات حـوزه هـاي           .  تومان

. مــيــلــيــارد تــومــان    ٥٠٠ عــلــمــيــه    
ــالمــي               ــات اس ــغ ــلــي ــب ــان ت ــازم س

 .  و عليهذا. ميليارد تومان٢٦٠ 
ــام               ــنــهــا چــنــد مــورد از ارق اي
ميلياردي است که ايـن نـظـام ضـد              
انساني در اختيار نهادهاي خرافـه و        
براي پرکردن جيب آخوند و مـالهـاي        
احمق دزد در بودجه سال نود و چهار   

در عـوض بـراي     . در نظر گرفته است 
شهرستان سقز با بيـش ده هـا هـزار             
معلم، استاد دانشگـاه، دانشـجـو و          

(محصل بودجه اي نيم درصـدي           
اخـتـصـاص داده      )  هزار تومـان ١٩٥ 

شده و  فرماندار مزدور بـيـشـرمـانـه           
کـمـبـود مـنـابـع         : " اعالم ميکند کـه   

ــي              ــلـ ــکـــالت اصـ ــي از مشـ ــالـ مـ
 و  ." هاي عمومي سقز است     کتابخانه
کــمـک هــاي خـيــران حــوزه         "  دنـبــال    
اهــداف اخــتــصــاص    .  اســت"  کــتــاب

. بودجه هاي ميلياردي روشـن اسـت       
اين ميلياردها تومان براي ميلياردر 
شدن مشتي انـگـل در حـوزه هـا و                

 . نهادهاي مذهبي است
مردم شريف و مبارز شهرسـتـان       

هـزار دانـش     هـا    سقز، بـيـش از ده           
آموز، معلم و دانشجو و کارکن بايد      
به وضعيت نابسامان کتابخـانـه هـا         

 . معترض باشند
جمهوري اسـالمـي نـظـام حـوزه           

نـظـام   .  هاي اسالمي و مذهبي است  
ضد مدرنيسم، ضد روشنفکر و ضد       

 . سکوالر و ضد بشري است
راه حل سر راست سرنگوني ايـن       
نظام و منحل کردن نهادهايي اسـت      
که ساالنه بودجه هاي بـيـلـيـونـي را             
ميدزدند و ثروت و دارايي و حـقـوق          
بيش از شصت ميليون از کـارکـنـان          

 . جامعه را چپاول ميکنند
 
  ٩٣  اسفند ٥ 

 ٢٠١٥  فوريه ٢٤ 

 !چهارشنبه سوري نيروي انتظامي هيچ غلطي نميتواند بکند
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 ١ از صفحه 

اين طيف از معلمان دائما . آوردند
در حال مبارزه با سيستم عقبمانده 
ــهــا در               ــازي ــارتــي ب آمــوزشــي و پ
آموزش و پرورش و حيـف و مـيـل           

 .روساي آن بودند

 دولت وقـت  ١٣٥٠در سالهاي  
و وزارت آمــوزش و پــرورش يــک            
وعده در روز جيره خشکبار و ميوه 

اين مـواد    .  به دانش آموزان ميداد 
" سـهـمـيـه غـذائـي        " خوراکي بـنـام       

در اوايـل شـروع ايـن        .  مشهور بود 
برنامه سهـمـيـه روزانـه هـر دانـش              

. آموزي خوب و به اندازه کافي بود
. ولي کم کم از مقدار آن کاسته شد

ما معلمين چپ در منطقه متوجه      
براي مقابله با کـم  . اين نکته شديم 

شدن سهميه هـا مـا هـم تصـمـيـم                
گرفتيم آمار دانش آمـوزان را کـه           
هر بار در هنگام تـحـويـل تـغـذيـه              

ايـن  .  تحويل مي داديم باال بـبـريـم       
راه هم براي مدت محدودي جـواب      

دست اندر کـاران ايـن کـار          .  گرفت
ميدانستند ما آمار ها را باال برده 

در .  ايم و بر روي خود نمي آوردنـد       
عوض به مـيـزان بسـيـار کـمـتـري               

. ها را تحويـل مـيـدادنـد        "  سهميه" 
در همان دوران خشکـبـار و مـيـوه            
دانش آموزان سر از بازارهاي شهر      

عده اي   .  مريوان و سنندج در آورد    
از روسا و دست اندر کاران حيف و    

به سرعـت ثـروتـمـنـد        "  تغذيه" ميل  
شدند، خانـه و مـاشـيـن و زمـيـن                

کم کم مـتـوجـه شـديـم از            .  خريدند
وزارت آموزش و پرورش تا شهر و        
شهرستانها شبکه بزرگي مشـغـول       
اين کارند و هر کسي سهم خود را          
بر مي دارد و در آخـر کـار مـقـدار           
بسيار ناچـيـزي بـه دانـش آمـوزان             

 .ميرسد

ما معلمين کمـونـيـسـت بـراي          
جلوگيري از اينکار چـنـد بـار دور           

. هم جمع شديم و جـلـسـه گـرفـتـيـم             
حتـي مـردم شـهـر مـي دانسـتـنـد                 

آخـرهـاي   .  ماجرا از چه قـرار اسـت       
بـا اکـثـر         هر هفتـه در ايـن رابـط          

معلمان صـحـبـت مـي کـرديـم تـا               
عاقبـت قـرار بـر        .  راهي پيدا کنيم  

اين شد در روز شنبه يکي از هفتـه   
 ١٣٥٦هــاي اواخــر ارديــبــهــشــت        

بطور دسته جمعي بـه نـزد رئـيـس             
آموزش و پرورش برويم و مـوضـع          

همين کاررا کرديم و .  را طرح کنيم 
 نفر مـعـلـم    ١٥در سر موعد حدود    

جمع شديم در اطاق کار رئـيـس را          

رئـيـس   .  کوبيـديـم و داخـل شـديـم           
انتـظـار ايـنـکـه        .  خيلي تعجب کرد 

اين تعداد معلم بطور دسته جمعي      
يکه خورد . وارد دفتر شوند نداشت

ــيــاورد           و امــا   ــا .  بــه روي خــو ن ب
احترام ما را پذيرفـت و شـروع بـه             

. تعارفات و پذيرايي از مـا نـمـود          
بطور مفصل و دقيقي موضـوع را        

تـا جـائـي      .  با او در ميان گذاشتيم 
که در نظر دارم اعتراض مـعـلـمـان          
روستاها به دخالت ندادن آنـهـا در         

کـه از دانـش       "  نـهـائـي   " امتحانات  
آموزان کالس پنجم منطقه گرفـتـه       

از او .  ميشد موضوع ديگر ما بود
خواستيم اين موضوع را پيـگـيـري        
کند و نتيجه اش را بـه اطـالع مـا            

رئيس آمـوزش و پـرورش         .  برساند
علي اشرف رجبي کـه مـتـاسـفـانـه            
اسمش را فراموش کرده ام جـواب         
داد حـتـمـا دنـبـال ايـن مـاجـرا را                  
خواهم کرفت و شما در در جـريـان         

ما بيرون آمـديـم و هـر           .  ميگذارم
مطمئـن  .  کس به محل کارش رفت   

بوديم اقدام جدي نخواهنـد کـرد و          
 .موضع را ماستمالي ميکنند

تــقــريــبــا ســال تــحــصــيــلــي و           
امتحانات به آخر رسـيـده بـود کـه            
يک روز تقريبا صبح بود پسـتـچـي          
در خــانــه را زد و يــک نــامــه از                  
آمـوزش و پـرورش بـه دسـتـم داد                

باز کردم نامه خيلي کوتا و .  ورفت
نامه خطاب بـه مـن       .  مختصر بود 

در آن نوشته بودند ازاين تاريخ بـه         
عنوان اخالل در کارهاي آموزش و      

. پرورش از معلمي اخراج هسـتـيـد       
لباس پوشيدم و نامه را تو جـيـبـم           
گذاشتم و به چهار راه مـرکـز شـهـر          
که يکي از مکانهائي بود که مـي         
توانستي در انجا رفقا و دوستان و       

در .  همکاران را مالقات کرد رفتم    
لحظه اول رفيق مجيـدحسـيـنـي را          

ــدم ــکــي از شــرکــت              .  دي ــم ي او ه
کــنــنــدگــان در جــلــســه بــا رئــيــس          
ــه                  ــمل ــرورش و از ج آمــوزش و پ

به حيف و ميـل        معلمين معترض 
هـا و نـحـوه بـر گـزاري              "  سهـمـيـه   " 

از مـجـيـد سـوال         .  امتحانات بـود   
کردم آيا نامه اي از اداره آموزش و 

گـفـت   .  پرورش دريافت کرده اسـت     
. هيچ نامه اي دريـافـت نـکـرده ام            

سـيـفـي    " سپس باهم به قهوه خـانـه         
رفتيم و من نامه را در آوردم و " ها

در مورد چـگـونـگـي       .  آنرا خوانديم 
برخورد بـه ايـن مـاجـرا صـحـبـت                

مطمئن بوديم که همچنيـن     .  کرديم
ــراي کســان               ــامــه اخــراجــي را ب ن

قــرار .  ديــگــري هــم فــرســتــاده انــد       
. گذاشتيم فورا دست به کار شـويـم       

همه دوستان معلم شهر و روستا و       
شرکت کنندگان در اين اعتراض را 

بــراي فــرداي   .  در جــريــان بــگــذارم     
همانروز در مـيـان درخـتـان بـلـوار             

" بـاوه رشـيـد     " پائين تر از مـيـدان          
وعده جلسه گذاشـتـيـم و بـه هـمـه               

. گفتيم سر موعد به آن جـا بـرونـد           
روز بعد سيد مجيد را ديدم گـفـت          
براي منـهـم نـامـه اخـراجـي آمـده               

در جلسه جمعي ما معلمين .  است
 نفر از مـا اخـراج         ٥معلوم شد که    

مـجـيــد     -١:  از جـملـه       . کـرده انـد    
ــنــي      ــروخ کــاوه          -  ٢حســي  -٣ف

 -٤)  خـودم ( محمد مـراد امـيـنـي       
ــه    -٥رئــوف کــهــنــه پــوشــي            عــب

محتواي همه نـامـه هـا        .  نودينيان
ــا                 ــه ــاي آن ــود امضــاي پ ــکــي ب ي
مديرکل آموزش و پـرورش اسـتـان         
کردستان و رئيـس ادره آمـوزش و          

بـراي  .  پرورش شهرستان مريوانبود 
ما معلوم گرديد که اخـراج مـا بـا           
اطالع و توافق مـديـر کـل اسـتـان              

اين پنج نفـر از      .  انجام گرفته است  
جمله معلمين فعال و کـمـونـيـسـت          

 .در منطقه بودند

در مــدت چــنــد روز هــمـــه                 
معلمين و مـردم شـهـر در جـريـان              

جـلـسـات    .  اخراج ما قرار گرفـتـنـد      
متعددي در مـيـان      کوچک و بزرگ  

معلمين مبارز براي پيدا کردن راه     
همـه  .  مقابله و اعتراض گرفته شد    

بر اين عقيده بوديم که بـايـد فـورا            
دست بکار شويم و نبايد در بـرابـر          

. اين احکام ناعادالنه سکوت کـرد     
. نظرات در اين رابطه متفاوت بود     

تعدادي بر ايـن عـقـيـده بـودنـد بـا                
نامه نـگـاري و شـکـايـات صـرف               

اکـثـريـت    .  ميشود مسئله حال کرد 
مــا بــر اقــدام دســتــه جــمــعــي و                
اعتراض مستقيم معلمين بعـنـوان     
اصل اعتراض و در حاشيه آن نامه 

. و شکـايـات تـاکـيـد مـي کـرديـم                
عاقبت نظر دوم تبديل به تصـمـيـم         

اولين اقـدام رفـتـن        .  جمعي ما شد 
دسـتـه جـمـعــي مـا بـه نــزد رئــس                 

اموزش و پـرورش مـريـوان           رئيس
او گفت حکم قطـعـي اسـت و        .  بود

بـدنـبـال آن      .  امکان لغوش نـيـسـت     
بـراي قـانــع کـردن تـعـداد هـر چــه                 

براي شرکت در اين   بيشتر معلمان
ماجرا و رفتن دسته جمعي به نـزد         
مدير کل استان در سنـنـدج دسـت          

اين کار ما نزديـک بـه      .  بکار شديم 
. يــک مــاه طــول کشــيــد          يــک مــاه  

نزديک به چهـل نـفـر مـعـلـم جـمـع                  
شديم و با چـنـد مـيـنـي بـوس بـه                  

جناب مـديـرکـل از       .  سنندج رفتيم 
پذيرفتن مـا سـر بـاز زد و اجـازه                

ما بدون توجه به .  ورود را نمي داد   
و بــقــيــه      جــوابــي کــه از مــنــشــي       

کارمندان گرفتيم تـقـريـبـا بـا زور             
. وارد دفتر کـار مـديـر کـل شـديـم             

نــاچــارا مــا را بــه ســالــن بــزرگــي            
هـدايــت کــردنــد و گــفــتــنــد در آن             

 ١٥بـعـد     .  منتظر مدير کل باشيـم    
آمـد و و          دقيقه مديـر کـل     ٢٠تا  

جناب .  خواهان لغو اخرج ها شديم 
مدير سرش را بـاال آورد و گـفـت               
خودتان را اذيت ندهيد کـار تـمـام           

اين افراد ديـگـر عضـو        .  شده است 
هـيـچ   . پرسنـل اداره مـا نـيـسـتـنـد             

قانوني ديگر نمـي تـوانـد کـه ايـن              
حکم را لغو کند و اين افراد را بـه         

مـاهـم در     .  سر کارشان باز گردانـد    
جواب مدير کل گفتيم ما وظـيـفـه       
داشيم که بيايم پيش تو و قـانـونـا            

انــتــظــار  .  کــنــيــم    مــاجــرا حــل را     
داشتيم به ما جواب دهيد و ماجرا 
را حل نمائيد زيـرا کـه ايـن حـکـم               

دوباره مدير کـل  . ناروا هستند   ها
حرفش را تکرار کرد و گفـت هـيـچ           
قدرتي نيست در ايران بتوانـد ايـن         

يکي از مـعـلـيـن     .  حکم را لغو کند 
کمونيست و مبـارز رئـوف کـهـنـه             
پوشي از سر جايش بلند شد و جلو    
رفت تا کامال به مدير کل نـزديـک         
گرديد و با صداي بلند و رسا گفت       

. اين قدرت را ما در مريوان داريـم       
عاقبت اين حکم را لـغـو خـواهـيـم           

يـک مـا ه          در همانجا مـدت   .  کرد
که به مدير کل و مقامات مسئول       

گفتيم اين يک مـاه را        .  وقت داديم 
منتظر مي مانيم اگر حکم ها لغو     
نشود ما کارمان را شروع خواهيـم    

مدير کـل دوبـاره حـرفـش را            .  کرد
تکرار کرد و گفت هيچ کاري نـمـي         

مـا گـفـتـيـم بـايـد            .  توانيد بکنـيـد   
جواب گـو بـاشـيـد و مسـئـولـيـت                 
اقدامات بعـدي مـا بـعـهـده شـمـا               

بدنبال اين صحبت ها بيرون . است
هـمـه مـا از دادن جــواب            .  آمـديـم  

ــل                  ــر ک ــه مــدي ــاطــع ب روشــن و ق
تصميم گرفتيم بـا   .  خوشحال بوديم 

همين قاطعـيـت مـاجـرا را ادامـه             
  .دهيم

همان روز قبل از بـازگشـت بـه          
مريوان در سنندج و در مسـيـر راه         

تصـمـيـم    .  قول قرارها را گذاشـتـيـم      

گرفتيم در اين يک مـاه بـه حـالـت              
ايــن مــدت   .  انـتـظــار نـه نشـيــنـيـم          

فرصت خـوبـي بـراي آمـاده کـردن              
. اقدامات بـعـدي مـا بـود             زمينه

معلوم بود از نظـر مـقـامـات کـار             
تمام است و جواب همان اسـت کـه         
در مــريــوان و ســنــنــدج دريــافــت            

ــم  ــردي ــام شــد و               .  ک ــم ــاه ت ــک م ي
همانطـوريـکـه انـتـظـار مـي رفـت               

چـنـد   .  خبري را دريـافـت نـکـرديـم          
روزي به آخر مهلت يک ماه مـانـده         
بود بيشتر از ده نـفـر از مـعـلـيـن                 
کمونيست در خارج از شهر جلـسـه        

بعد از بحث و گفتو گو . اي گرفتيم
زياد به اين نتيجه رسيديـم کـه در           
ــرورش               ــن اداره آمــوزش و پ ســال

عـده اي مـخـالـف         .  تحصن کـنـيـم     
بحث هاي زيادي پيش آمـد  .  بودند

و حتي بر خورد محافظه کارانه بـه       
اما اکـثـريـت      .  اين قضيه زياد بود   

مــا مــعــتــقــد بــوديــم بــدون اقــدام           
قاطعانه به هيچ جائي نمي رسيم و 
راهي غيراز تحصـن و اعـتـصـاب           

تصميـم قـطـعـي شـد          .  وجود ندارد 
تحصن راه بيندازيم، هر کسي مـي   

روز وساعت را   خواهد بيايد و روز
هر يک از ما قرار بود . تعين کرديم

به تعداد معيني از معلـمـان خـبـر           
دهيم تا در ايـن تـحـصـن شـرکـت                
نمايند و در روز تـعـيـيـن شـده بـه                
اداره آمــوزش و پــرورش مــريــوان          

 ٢در روز قرار در تيم هاي   . بيايند
 و پنج نـفـره وارد سـالـن اداره              ٣و  

در همان ساعت اول حـدود        .  شديم
 نـفـر در راه انـداخـتـن              ٣٥ تا    ٣٠

مـا شـروع     .  تحصن شرکت نمودنـد   
تـحـصـن را بــه رئـيـس آمـوزش و                 

در .  پرورش مريـوان اطـالع داديـم        
طول روز اول تاشب مرتب به تعداد 

روز دوم بيـشـتـر      .  ما اضافه ميشد  
خانواده تحصن کننـده هـا بـه مـا              

در روزهـاي سـوم تـا        .  ملحق شدند 
چــــــهــــــارم خــــــيـــــــلــــــي از                   

زحـمـتـکـشـان مـريـوان و               کارگـرو 
روستاهاي مريوان و از جمله مردم      
زحمتکش دارسـيـران هـمـراه زن و            

. بچه هـايشـان بـه مـا پـيـوسـتـنـد                
تحصن خيـلـي سـريـع بـه تـحـصـن                

اوايـل  .  بزرگ توده اي تـبـديـل شـد         
نيروهاي دولتي تـحـصـن را جـدي            

در بعد از ظهر روز سـوم    .  نگرفتند
آنهـا هـم شـروع کـردنـد و نـيـروي                  
انتظامي شهرباني و ژاندارمـري و       
ارتــش دور تــا دور اداره آمــوزش            

خـبـر   .  وپرورش را محاصره کـردنـد     

 ...اعتصاب و تحصن معلمان

 ٤  صفحه 
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 ٣ از صفحه 

 ! فعاالنه عليه گراني نان و ديگر مايجتاج زندگي  اعتراض کنيد                    

 !مردم آزاديخواه کردستان
 !کارگران، زنان و جوانان مبارز

جــمــهــوري اســالمــي بــاز هــم         
اعدام فعالـيـن سـيـاسـي را شـدت              

امروز دو بـرادر بـه         .  بخشيده است 
اسامي علي و حبيب اهللا افشـاري       

در يک مـاه گـذشـتـه         . را اعدام کرد 
بسياري از سازمانها و کـانـونـهـاي         
مدافع حقوق زندانيان نگراني خـود      
را از سرنوشت شش فعال سـيـاسـي         
در زندان ارومـيـه اعـالم کـردنـد و              
کمپيني را پيش بـردنـد کـه تـوجـه              
جــهــانــيــان را بــه ســرنــوشــت ايــن            

 . زندانيان جلب کردند
عليرغم اعتـراض بسـيـاري از         
مجامع بين الملـلـي و درخـواسـت           
توقف حکم اعدام آنها بويژه اعـدام        
سامان نسيم که هنگـام بـازداشـت          

 سـال سـن داشـتـه اسـت،            ١٧ فقط  
جمهوري اسالمي تا کـنـون اجـراي         
حکم دو نفر از اين فعالين سياسـي        
بــه اســامــي عــلــي و حــبــيــب اهللا            

ــيــد کــرده اســت             ــاي . افشــاري را ت
مقامات رژيم در مورد سـرنـوشـت         

 . چهار نفر ديگر سکوت کرده اند
طبق خبري کـه کـمـيـتـه بـيـن                
المللي عليه اعدام مـنـتـشـر کـرده            

طي دو روز گـذشـتـه شـش            : " است
زنداني سياسي محکـوم بـه اعـدام          

ــه       (  ــدان ارومــي ــه مــکــان     )  از زن ب
نامعلومي منتقل شدند که صـبـح        
امروز خبر قطعي اعدام دو زندانـي       

 مــأمــوران    .ســيــاســي اعــالم شــد      
ــات بــه خــانــواده               وزارت اطــالع

انــد بــدون        افشــاري اطــالع داده       
ــم                ــراس ــه، م ــي ــاش ســروصــدا و ح

 ايـن در      .سوگواري را برگزار کنـنـد   
حالي است که همچنان از وضعيت      
سامان نسيم و يـونـس آقـايـات و               
سيروان نژاوي و ابـراهـيـم شـاپـوري           

خـانـواده و      .خبري در دست نيسـت    
وگوهـايـي بـا       وکيل سامان در گفت  

، همچـنـان در     ICAE مرکز خبري 

خبري  رابطه با وضعيت او اعالم بي   
 ." کنند مي

 
 !مردم آزاده کردستان

جمهوري اسالمي از يک طـرف      
بـراي ايــجــاد رعــب و وحشــت در            
جامعه، فـعـالـيـن سـيـاسـي را بـه                 
جوخه اعدام ميسپارد و از طـرف           
ديگر از ترس اعتراض شما خبر را      
به نـحـوي مـنـتـشـر مـيـکـنـد کـه                    

به احـتـمـال      .  حساسيت آنرا کم کند 
زياد ايـنـبـار مـثـل نـمـونـه فـرزاد                  
کمانگر و همراهانش مـيـخـواهـنـد         
جنازه اين عزيـزان را هـم تـحـويـل              

 . خانواده آنها ندهند
اين بي رحمي و قسـاوت رژيـم         
. اسالمي را نبايد بي پاسخ گذاشت

مردم کردستان تجربه گـرانـبـهـايـي         
دارند و مـيـدانـنـد چـگـونـه پـاسـخ                

کميته کـردسـتـان      .  قاتالن را بدهند 
حزب اين جنايت رژيم اسـالمـي را         
محکوم ميکند و به خانواده عـلـي        

. و حبيب افشار تسليت مـيـگـويـد         
ما همه شـمـا مـردم آزاديـخـواه را              
فراميخوانيم که با اعالم هـمـدردي       
بــا خــانــواده هــاي ايــن عــزيــزان و            
اعتراض به اين جنايـت و قسـاوت         
رژيم اسالمي پاسخ مـحـکـمـي بـه            

مـراسـم   .  جانيان اسـالمـي بـدهـيـد        
گراميداشت دو برادر جوان علـي و        
حبيب افشـاري را بـه اعـتـراضـي              
وسيع عليـه قـاتـالن آنـهـا تـبـديـل                

خــواهـــان روشــن شـــدن         .  کــنــيــد   
ســرنــوشــت چــهــار زنــدانــي ديــگــر         

 . بشويد
 زنده باد همبستگي 

 !مبارزاتي مردم
 سرنگون باد

 ! جمهوري اسالمي
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠١٥  فوريه ٢٠ 

 

رسيد مـيـخـواهـنـد بـه مـا حـملـه                  
با پخش اين خـبـر در شـهـر            .  کنند

. مردم بيشتري بـه مـا پـيـوسـتـنـد             
همه ما آماده بـراي مـقـاومـت در             

دو .  برابر حمله بـه تـحـصـن شـديـم            
راننده کمـپـرس يـکـي بـنـام فـاتـح                
مدرسي و ديگري که اسمش را بـه        
خاطر نمي اورم چوب هاي دستي و 

در . پاره آجر زيادي براي ما آوردند
عرض چند لحظه همه آنـهـا را بـه             
بــاالي پشــت بــام اداره مــنــتــقــل             

چند نفر از زنان زحمتـکـش      .  کرديم
ــچــه             دارســيــران هــمــراه گــهــواره ب

. هايشان جلو در ورودي را گرفتنـد      
در واقــع يــک ديــوار گــوشــتــي را              
ساخته بودند و فرمانـده هـاي ايـن          

 گانه را به وحشت انداخته ٣نيروي  
فرماندهان ايـن نـيـروهـا و           .  بودند

رئيس ساواک در نزديک ساخـتـمـان        
در وسط خـيـابـان بـه بـحـث جـدل                  

ــد              ــودن ــا هــم مشــغــول ب . تــنــدي ب
 ٨محاصره ساختمـان تـا سـاعـت            

 .شب ادامه داشت

 

قبل از همه ارتشيان به به پادگـان      
نيم ساعت بعد از رفتن  .  بر گشتند 

ــري و                ــاي ژانــدارم ــيــروه ــا ن ــه آن
. شهرباني محوطه را خالي کـردنـد      

بدنبال آن تحصن کنندگان به جشن  
اما در همان . و پايکوبي پرداختند

حال از طـرف تـحـصـن کـنـنـدگـان                
اطالعيه اي صادر شد در آن آمـده         
بود که نبايد اين موفقيت ما را از       

شايد .  امکان حمله آنها غافل کند    
شب بعد از خوابيدن سـرو صـداهـا          

آن شـب    .  به مـا شـبـيـخـون بـزنـنـد             
تــعــداد زيــادي از مــا تــا صــبــح               

. نگهبان بـوديـم و بـيـدار مـانـديـم              
صبح زود مواد خوراکي و ميوه از       
طــرف تــعــدادي از کــارمــنــدان و            

در روز   .  بــازاريــان بــراي مــا آمــد       
پــنــجــم تــحــصــن تــعــداد تــحــصــن          

 نـفــر    ٤٠٠کـنـنــدگـان بـيـشــتـر از             
روزانـه تـعـداد مـا بسـيـار             .  گرديد

اهالي بسـيـاري     .  بيشتر از اين بود   
از روستاهائي که معلمين آنها در       
تحصن بودند و مردم شهر و محلـه     

در .  دارسيران به ما مي پيوسـتـنـد      
روز ششم تـحـصـن بـازاريـان شـهـر              
نماينده اي پيش ما فـرسـتـادنـد و            
ضمن اعالم پشتيباني از تـحـصـن         

اعالم کردند هر روز نهـار تـحـصـن          
 .کنندگان را تا مين خواهند کرد

تحصن خيلي خـوب بـه پـيـش            
ميرفت اما از طرف اداره آمـوزش        
و پرورش و مقامات دولـتـي هـيـچ           
خبري راجع به اخـراجـيـهـا و لـغـو               

اما بزرگ شدن هر روزه . حکم نبود 
. تحصن موجب نگراني آنها گرديد  

کارهاي اداري به تمامي تـعـطـيـل           
مـدارس زيـادي بـعـلـت          .  شده بـود   

در    . تحصن معلمان تعطيل بودنـد    
 ٨روز هـفـتـم صـبـح زود سـاعـت                 

رئيس آموزش وپرورش شهـرسـتـان       
چـنـد   . مريوان سرو کله ش پيدا شد 

نفر از معلمين جلوش ايستادنـد و        
او گـفـت هـيـچ       .  از او سئوال کردند   

خبري نيست و از دست مـن هـيـچ           
امـا گـفـت مـرا         .  کاري برنمي آيـد    

مــجــبــور کــرده انــد نــامــه حــکــم             
بخاطر دارم . اخراجها را امضا کنم

که رفيق مبارز جان بـاخـتـه رئـوف        
کهنه پوشي با عصـبـاتـيـت گـفـت             
پس چرا اينجا آمدي؟ رئيـس اداره        
مريوان جواب داد من هم آمـده ام        
ــحــق                  ــحــصــن شــمــا مــل ــه ت کــه ب

نيمه هفته دوم تـحـصـن سـر             . شوم
مدير کل آمـوزش و پـرورش            وکله

جـلـو در     .  استان کردستان پيدا شد   
ورودي معلمين دورش گـرفـتـنـد و           
گفتند چـرا بـه ايـنـجـا آمـده ايـد؟                 
گفتند اجازه ورود به اينجا را نمـي        

مدير کـل سـعـي مـي کـرد              .  دهيم
خـون سـردي خـود را حــفـظ کـنــد                
جواب داد که من هيچ کاري نـمـي        
توانم بکنم من را مـجـبـور کـردنـد            

دو .  امضـا کـنـم        که پا ي نامـه را      
باره رئـوف و چـنـد مـعـلـم ديـگـر                   
گفتند تـا لـغـو حـکـم هـا ايـنـجـا                    

آنها را مـجـبـور بـه         .  خواهيم ماند 
بـعـد مـديـر       .  لغو آنها خواهيم کرد   

داخل شد اما متحصنين از مـديـر        
. کل بي نهـايـت عصـبـانـي بـودنـد             

عاقبت گـفـت بـاور کـنـيـد مـن و                  
ــوزش و پــروش                ــس اداره آم ــي رئ
مريوان هيچ دخالتي نـداشـتـه ايـم           
مجبورمان کـردن نـامـه را امضـا            

اين دستور وزارت کشـور و        .  کنيم
اداره اطالعـات و امـنـيـت مـرکـز              

آنها دستور د ادند و ما اجـرا    .  بود
بعد گـفـت مـن در ايـنـجـا              .  کرديم

اعالم مي کنم و مي گويم که ايـن           

بـه ايـن     .  حکم ناروا و نـاحـق اسـت        
دليل از همين ساعت منهم به ايـن   

ــحــق مــي شــوم            در .  تــحــصــن مــل
روزهاي آخر هفته دوم بود ازطريـق       
کميته پي گيري تحصن مژده مژده      
سر داده شد و هـمـيـن االن بـه مـا                
گفتند حکم اخراج همکاران معـلـم       
لغو شـده اسـت و تـا يـک سـاعـت                  
ديگر تلـگـرافـش را دريـافـت مـي              

رئـيـس آمـوزش و پـرورش           .  کنـيـم  
گفت از همين امروز اين معلـمـيـن        

. مي توانند به سر کارشان برگردند     
بــعــد دريــافــت ايــن خــبــر مســئلــه          

 ٥دريافت حقوق دوره اخراجي مـا        
خـواهـان   .  نفر اخراجي طرح گـرديـد     

. پرداخت حـقـوق ايـن دوره شـديـم             
مدير کل و رئـيـس اداره مـريـوان              
گفتند ايـن مـدت ايـن مـعـلـمـيـن                 
اسـتـخــدام اداره مــا نـبــوده انـد و               

. حقوقي به انها تعلـق نـمـي گـيـرد            
کميـتـه تـحـصـن اعـالم کـرد پـس                 

. تحصن ما ادامـه خـواهـد يـافـت            
شما اين معلمـيـن را اخـراج کـرده             
ايد و به گفـتـه خـودتـان اخـراجـهـا               
ناروا و نا حـق بـوده اسـت و شـمـا               

. بــايــد حــقــوق آنــهــا را بــپــردازيــد         
تحصن ما تمام آن روز بر سـر ايـن          
مسئله ادامه داشت در آخر روز بـه        
ايـن خــواســت مــا جــواب مــثــبــت          

به اين تـرتـيـب تـحـصـن دو           . دادند
هفته و چند روزه ما بـا مـوفـقـيـت             

شـور و    .  کامل به پايان خود رسيـد  
هيجان ما و مردم شرکت کننده در 

ايـن  .  تحصـن بـه اوج خـود رسـيـد             
تحصن نمونه بر جسته اي حـرکـت          
مشـــتـــرک تـــوده هـــاي مـــردم و              
کمونيست ها و از نوع بي نظير آن       

 .در جامعه آن دوران ايران بود

در آخر اين نوشته يـاد رفـقـاي           
کمونيست و جانباخته رئوف کهنـه     
ــداهللا             ــبـــــــ ــي، عـــــــ ــوشـــــــ پـــــــ

عطـاررسـتـمـي، امـيـن            نودينيان،
مصــطــفــي ســلــطــانــي، مــحــمــود          
سليماني، محمد شـهـبـازپـنـاهـي،          
حســـيـــن پـــيـــرخضـــري، حســـيـــن         
مصطفي سلطاني، جالل نسـيـمـي،       
علي ناصرآبـادي، احـمـد امـيـري،           
لطيف نيک پي و موسـي شـيـخ اال         
اسالمي را که در سازماندهي ايـن       
حــرکــت نــقــش داشــتــنــد گــرامــي           

 .ميداريم

 ١٣٩٣بهمن  ١٢

 اعدام دو فعال سياسي در اروميه               ...اعتصاب و تحصن معلمان
 و بيخبر از سرنوشت چهار فعال ديگر            
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اعتراضات ديگر شهرهاي ايران نظير   
شيراز، رباط کريم، مشـهـد، تـهـران،           

ــوده اســت       ...  کــرج و         .هــمــزمــان ب
معلمان ديواندره، شهرهاي کردستـان     
و ساير شـهـرهـاي کشـور نسـبـت بـه                

الـعـاده شـغـلـي           افزايش فوق " مصوبه  
 .انتقاد شـديـد دارنـد      "  کارکنان دولت 

 درصـدي    ۱۴ معـلـمـان بـه افـزايـش             
حقوق در سال آينده هم معترضـنـد و          
معتقدند با توجه به تورم سال گذشته       

هايي که در فضـاي       و طبق نظرسنجي  
مجازي در بين معلمان انجام گرفـتـه        

بـاشـد    درصد  ٣٠ اين رقم بايد باالي     
تا بتواند جـوابـگـوي نـيـازهـاي قشـر             

 تـحـصـن روز سـوم           .فرهنگيان باشد 
اسفندماه مـعـلـمـان در بسـيـاري از               
شــهــرهــا در حــالــي بــود کــه بــنــابــه             

هــاي    درخــواســت بــرخــي از تشــکــل       
صنفي معلمين، روز دهم اسفـنـدمـاه        
ــه              ــمــان ب ــل اعــتــراض گســتــرده مــع

هـاي صـورت گـرفـتـه بـر                عدالتـي   بي
 .فرهنگيان برگزار خواهد شد

 
هزار کشته تصادفات    ١٤ 

 ١٣٩٣ رانندگي، در سال  
رئيس سازمان پزشکـي قـانـونـي        

 نفر از ابتـداي  ٥٧٩  هزار و ١٤ : گفت
فروردين تا دي امسال در تصـادفـات        

 درصد ٧٧ جاده اي کشته شده اند که     
 درصـد را      ٢٣ اين تلفات را مردان و      
 .زنان تشکيل مي دهند

 
 نمايشگاه نقاشي شاهرخ خضري

شاهرخ خضري هنـرمـنـد نـقـاش          
اهل سقز نمايشگاهي از آثار نقـاشـي      
خود را در نگارخانه اين شهر بـرگـزار       

 اثـر بـا       ٣٥  نمايشگـاه شـامـل         .کرد
موضوع طبيعت، پرنـده و پـرتـره در            

 اين نمـايشـگـاه روز        .سبک رئال است  
يکشنبه سوم اسفندماه افتتاح شده و      

 .تا هفتم اسفندماه داير خواهد بود
 

 بيماري ابوال
ــگــرانــي مــردم در شــهــرهــاي             ن

در .  کردستان از وجود بيـمـاري ابـوال        
 ٢٣ بيمارستان توحيد سنندج جواني    

شـود مـبـتـالء بـه             ساله که گفته مـي    
ابــوال بــوده جــان خــود را از دســت               

 يکي از شهروندان سنندجي     .دهد  مي
: به آژانس خبـررسـانـي کـردپـا گـفـت             

بحث وجود ابوال در سطح شهر بسيار 
کننده است و هرکجا که    جدي و نگران  

روي بــحــث از بــيــمــاري ابــوال               مــي
ــگــر از            .شــود   مــي ــدي دي ــرون ــه  ش

گويد که احتمال شـيـوع        پيرانشهر مي 
ابوال جدي شده به نحوي که مـراجـعـه       
ديگر بيماران به مـراکـز درمـانـي از             

 .ترس ابتال بشدت کاهش يافته است     
بحث ابوال در شـهـرهـاي کـردسـتـان،            
واکنش وزير بهداشت دولت را درپـي        

  .داشت
 

 بي خبري از وضعيت    
 پور   ريبوار کامراني  

ــي      ــوار کــامــران ــب ــال        ري ــع ــور ف پ
دانشجويي  نوزدهـم آذرمـاه پـس از            
مــعــرفــي خــود بــه اداره اطــالعــات           
سنندج، بازداشت گرديده، تاکنون در     
ستاد خبري اداره اطالعات سـنـنـدج         

 نيروهاي .برد در در بازداشت بسر مي
امنيتي سنندج، بـيـسـتـم آذرمـاه بـه             
منزل شخصي  ريبـوار کـامـرانـيـپـور           
رفته و چندين جلد کتاب، کامپيـوتـر        
و وسايل شخصي وي را با خود بـرده          

 .بودند
 

 بجرم انتقاد يکسال حکم زندان
دادگاه تجديدنظر سنـنـدج حـکـم         

 سال زندان تعزيري فرهـاد شـفـيـع             يک
زاده     فرهاد شفيع   .زاده را تاييد نمود   

دانشجوي رشـتـه فـلـسـفـه دانشـگـاه               
تبريز، بيستم شهريورماه در مـريـوان        

اخالل در نظـم و انـتـقـاد از             " به اتهام   
توسـط  " هاي سياسي کشور  شخصيت

نيروهاي امنيتي حکومت اسـالمـي       
 هـمـچـنـيـن        .ايران بـازداشـت گـرديـد       

زاده کـه عضـو شـوراي             فرهاد شفيـع  
مرکزي کانون فرهـنـگـي اجـتـمـاعـي            
زاگرس و هـيـئـت تـحـريـريـه نشـريـه                 
دانشـجــويــي آسـتــانــه بـوده، تــوســط          

 تـرم    ٢ حراست دانشـگـاه تـبـريـز بـه              
تعـلـيـق از تـحـصـيـل بـا احـتـسـاب                    
سنوات و مـحـرومـيـت از خـدمـات              
رفــاهــي تــا پــايــان دوره تــحــصــيــل            

 .محکوم گرديد
 

 انفجار مين
احـمـد رسـولـي اهـل          :   بهمـن ٢٩ 
از توابع بخش نالس    "  هلوي" روستاي  

سـردشـت    "  ش   ره   قـاسـم     " در منطـقـه      
براثر انفجار مين ناحيـه دسـت و پـا             

  .دچار نقص عضو گرديد
 

 اعتياد در ايران
  هزار نفر    ١٨٣ مرگ ساالنه  

 . به دليل مصرف مواد مخدر   
درصد معتادان، تحصـيـالت     ٢١ 

ايران تنها کشوري اسـت  . عالي دارند 
که معتادان متـاهـل آن از مـجـردان             

از ســـــال      .  بـــــيـــــشـــــتـــــر اســـــت      
دســتــگــيــري بــيــش از چــهــار        ١٣٥٧ 

ميليون نفر در حـوزه مـواد مـخـدر،             
 هزار نفر به دلـيـل     ١٨٣ مرگ ساالنه  

درصــد ٦٥ مصــرف مــواد مــخــدر،         
 درصـد طـالق       ٥٥ همسرآزاري هـا،      

 درصد خشونت هـا هـمـه بـه         ٢٣ ها،  
 درصـد    ٥٨ .  اعتياد مرتبط هستـنـد    

 ١٣  سال سن دارند، ٣٥ معتادان زير   
 سـال    ١٩  تـا      ١٥ درصدشان نيز بين    

سن دارند که اين يعني دامنه اعتياد       
حتي قشر دانش آموز و دانشـجـو را           

درصـد  ٢.٦ .  نيز درگـيـر کـرده اسـت          
دانشجويان به مصرف مـواد مـخـدر         

 ١.٥ هـمـچـنـيـن        .  مبادرت کرده انـد    
درصد دانشجويان علوم پزشکي نـيـز       
به مصرف مواد مخدر مبادرت مـي      

 . کنند
 

  کارگران
بيکارسازي احتمالي    

هاي چهار گانه سبز در      شرکت 
 مهاباد 

هــاي چــهــارگــانــه ســبــز          شــرکــت
کشـت و    " هاي   مهاباد شامل کارخانه  

صنعت مهاباد، مجتمع دامـداري و        
صنعتي مهاباد، مجتمع هـمـا مـرغ         
" مهاباد و سـردخـانـه زمـزم مـهـابـاد             

 کارگر در ايـن    ۲۰۰ شود و حدود    مي
از ايـن    .  ها مشـغـول بـکـارنـد           شرکت

 کـارگـر بـا قـرارداد           ۶۰ تعداد حدود   
 سال کار ۲۵ رسمي و سابقه بيشتر از 

احتمال دارد که با تعطيلـي  . کنند  مي
موقت اين مجتمع خدماتي امـنـيـت        
شغلي کارگران نيز در معرض تهـديـد    

در شرايـطـي کـه هـنـوز          . "قرار بگيرد 
هـاي چـهـارگـانـه            کارگر شرکت  ۲۰۰ 

ــز     ــت            ۶ ســب ــاف ــمــزد دري  مــاه دســت
اند؛ انتـشـار ايـن خـبـر بـاعـث                 نکرده

 . ها شده است هاي آن تشديد نگراني
 " 

 گارگران کولبر

نـژاد اهـل        رسـول )  رحـيـم  ( احمد   
شهر ربط از تـوابـع سـردشـت کـه در               

مشــغــول  "  چــومــان" مــرز روســتــاي       
کــولــبــري بــوده، هــنــگــام عــبــور از            
رودخانه غرق و جان خود را از دسـت        

 اين رودخانه در مـنـاطـق          .داده است 
   .مرزي شهرستان بانه جاري است

 
 بازارچه پرويزخان       در 

   ساله جان سپرد  ٧٢ کارگري  
 ساله کـه در بـازارچـه          ٧٢ کارگر  

پرويزخان مشغول کار بوده بـه دلـيـل           
راننده کـامـيـون      .تصادف جان باخت  

کـه بــه صـورت دنــده عـقــب درحــال              
حرکت بوده، با اين کارگر بـرخـورد و          

شـود و در         وي به شدت زخـمـي مـي         

نتيجه جراحات شديد پس از انـتـقـال          
به بيمارستان قصرشيرين جان خود را 

 .دهد از دست مي

ماه سـال      همچنين در اواسط آبان   
جاري نيز، يـک کـارگـر ديـگـربـه نـام                

سليماني هنگام تـخـلـيـه بـار             فرامرز
 قـلـبـي جـان            کاميون بر اثـر سـکـتـه        

اين کارگر ميانسال بـه دلـيـل          .سپرد
تأخير و تـعـلـل اورژانـس در مـحـل                 
حادثه و نبود امکانات اوليه پزشکي      

توجهي مسئـوالن ايـن بـازارچـه            و بي 
نسبت به عدم تامين امنـيـت جـانـي           
براي کارگران، جان خود را از دسـت           

 .داده بود

در بازارچه مرزي پرويزخان بيـش      
از دو هزار کارگر وجود دارنـد کـه بـه          
گفته کارگران، امکانات امدادي ايـن      
بازارچه جوابـگـوي کـارگـران شـاغـل            

بازارچه پرويـزخـان کـه در          .باشد  نمي
همسايگي اقليم کُردستان عراق واقع      
است عالوه بر عملکرد صـادراتـي و           
وارداتي، داراي عملکرد مسافر نـيـز        

اين بازارچه مرزي زيـرنـظـر     .باشد  مي
هاي استان  سازمان همياري شهرداري

 .کرمانشاه است

 
بهنام ابراهيم زاده به قرنطينه   

 زندان گوهردشت منتقل شد     

بهنام ابراهيم زاده فعال کـارگـري        
و حـقـوق کـودکــان عصـر امـروز بــه                
قرنطينه زندان گوهردشت منتقل شد      
بنا بر اظهار همسر بهنام ابراهيم زاده  
هنوز معلوم نيست که بـهـنـام را بـه              

 .کدام بخش اين زندان منتقل کنند
بهنام ابراهيم زاد پس از محاکمه 

 سـال و      ٩ مجدد و محکـومـيـت بـه          
چهار ماه زندان از روز دوم بهمن مـاه      

 زندان اوين منتقل ٢٠٩ جاري به بند    
 روز گـذشـتـه        ٢٦ شده بود و در طول      

خانواده اش از وضـعـيـت وي هـيـچ                
بـنـا بـر اظـهـار          .  اطالعي نـداشـتـنـد      

وي    هــمــســر بــهــنــام ابــراهــيــم زاده،        
 امروز طي تماسي تلفنـي  ١٨ ساعت  

ــدان گــوهــردشــت اعــالم کــرد              از زن
ساعتي پيش به قرنطينـه ايـن زنـدان           
منتقل شده است و معلوم نيست کـه         
او را به کدام بـخـش زنـدان مـنـتـقـل                 

از جمله فعالين کارگري   بهنام .کنند
که بارها در      محکم و استواري است   

اعتراض به شرايط خود و بـدرفـتـاري         
مسئولين زندان دست بـه اعـتـصـاب          

وي بدنبال وقايـع بـنـد      .  غذا زده است  
 زندان اوين در اواخـر فـرورديـن        ٣٥٠ 

ماه امسال و در حـالـي کـه بشـدت                
مورد ضرب و شتم قرار گـرفـتـه بـود             

 و سـپـس بـه بـنـد              ٢٤٠ ابتدا به بند    
 زندان اوين منتقل شد و نهايتـا  ٢٠٩ 

از آنجا به زندان گـوهـردشـت انـتـقـال             
بـه     پيدا کرد و در اين زندان بـود کـه           

دلـيـل انـتـقـالـش بـه بـنـد زنـدانـيــان                    
غذا زد و   خطرناک دست به اعتصاب

 سال زندان ٥ عليرغم تحمل نزديک به 
بار ديگر با اتهامات واهي محاکـمـه        

 ســال و چــهــار مــاه زنــدان             ٩ و بــه     
محکوم شد و به فاصله کوتاهي پـس      
از اين محاکمه از روز دوم بهمن مـاه         

 زندان اوين منتقل ٢٠٩ جاري به بند    
 روز گذشـتـه هـيـچ       ٢٦ شد و در طول     

تمام ايـن  .  خبري از وي در دست نبود     
شرايـط سـخـت در طـول پـنـج سـال                  
گذشته در حالي بر اين فعال کارگـري        
و حقوق کودکان تحميل شده است که     
تنها فرزند وي بـه بـيـمـاري سـرطـان               
مبتالست و نياز شديد به حضور پدر       

ــارش دارد        ــن ــه آزاد       .در ک ــادي اتــح
کــارگــران ايــران بــا مــحــکــوم کــردن           
شرايط سخت و غير قابل تحملي کـه        
بر بهنام ابراهيم زاده تـحـمـيـل کـرده              

خواهان لغو حکم جـديـد صـادره            اند
اين فعال کـارگـري و آزادي             بر عليه 

فوري و بي قيد و شرط بهنام و ديگـر        
فعالين کارگـري در بـنـد و تـمـامـي                
انسانهاي شريـفـي اسـت کـه بـدلـيـل               
آزاديخواهي و حق طـلـبـي بـه زنـدان             

ــد        ــه ازاد     .افــکــنــده شــده ان اتــحــادي
 بــهــمــن مــاه      ٢٧   –کــارگــران ايــران     

 ١٣٩٣ 
 

 اذيت و آزار و تبعيد بهنام   
 از زنداني به زندان ديگر     

 !  همچنان ادامه دارد  
کــارگــران، مــردم آزاده، تشــکــل        

. هاي کـارگـري ، وجـدانـهـاي بـيـدار               
همـچـنـان کـه اطـالع داريـد کـارگـر                 

 ۵ زنداني بهنام ابراهيم زاده نزديک به      
سال است که در زندان به سر ميبرد و     

 مـاه        مـجـدد در دي          محاکمه   در پي 
 سـال و نـيـم زنـدان             ۹ سال جاري بـا      

ديگر محکـوم شـد ، پـس از ابـالغ                 
حکم جديد به بهنام از اوايـل بـهـمـن              
ماه مسئوالن امنيـتـي بـهـنـام را از              
ــدان رجــايــي شــهــر کــرج جــهــت               زن

 زنـدان اويـن       ۲۰۹ بازجويي بـه بـنـد         
 ۲۷  مـدت        منتقل کرده بودند و طي    

روز گذشته بهنام نه اجازه تلفن داشت 
و نه مـالقـاتـي تـا سـرانـجـام امـروز                  

 بهمن ماه مجددا بـهـنـام    ۲۷ دوشنبه  
به زندان رجايي شهر کرج منتقل شـد        
و هم اکنون در بند قرنطينه اين زندان       

 کميته دفاع از بـهـنـام        . به سر ميبرد  
ابـراهـيـم زاده ضـمــن مـحــکـومـيــت              
چندين باره اين هـمـه فشـار و اذيـت              
آزار بهنام ابراهيم زاده و ديگر فعالين 
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کارگري و کارگران زنداني خـواسـتـار        
  آزادي بــدون قــيـد و شــرط تــمـامــي            
کارگران زنداني و زندانيـان سـيـاسـي          

 مــاه       بــيــســت و هــفــتــم دي        . اسـت 
 ۱۳۹۳ 

  
 احضار عليرضا خانزادپور      

 از اعضاي کميته هماهنگي    
بــه گــزارش رســيــده، عــلــيــرضــا        
خانزادپـور فـعـال کـارگـري و عضـو               
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد   
تشکلهـاي کـارگـري، طـي تـمـاسـي               
تــــــــلــــــــفــــــــنــــــــي در روز                      

 به سـتـاد     ٩٣/١١/٢٩    چهارشنبه
خبري اداره اطالعات سنندج احضار     
ــا                 ــطــه ب و چــنــديــن ســاعــت در راب
عضويت در کميته هماهنگي، مورد    

ايــن فــعــال   .  بــازجــويــي قــرار گــرفــت    
کارگري از عضويت خود در کـمـيـتـه          
هماهنگي دفاع و ايجاد تشکل هاي      
مستقل کارگري و طبقاتي کـارگـران        
را حق مسلم آنان و امر ايـجـاد آن را         
براي رهايي از فقر و فالکت تحـمـيـل         
شده بـه کـارگـران اجـتـنـاب نـاپـذيـر                  

کميته هماهنگي بـراي    .دانسته است 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري          
ضمن محکوم کـردن احضـار فـعـال             
کارگري عليرضا خـانـزادپـور، اعـالم         
مي دارد که صـاحـبـان سـرمـايـه بـا               
فشار و احضار و بازداشت و زنـدانـي         
کردن اعضاي اين کـمـيـتـه و ديـگـر               
فعالين کارگري نمي توانند از تـالش        
کارگران براي رسيدن به خواسـتـهـا و          
مطالبـاتشـان و بـرخـورداري از يـک              

 .زندگي انساني جلـوگـيـري نـمـايـنـد            
کميته هماهنگي همچنين خواسـتـار      
آزادي فوري و بي قيد و شرط زانـيـار          
دباغيان فعال کارگري و عضو کميته   
هــمــاهــنــگــي و ديــگــر کــارگــران و            

کـمـيـتـه       .زندانيان سياسي مي باشـد    
هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  

 .تشکل هاي کارگري
  

در محکوميت ادامه بازداشت ،      
 شکنجه و اذيت و آزار    

 فعالين کارگري  

هاي کارگـري ،       کارگران ، تشکل  
همانگـونـه   .  هاي شريف و آزاده     انسان

هــاي    کـه در اخـبـار و يـا اطـالعـيـه                 

مختلف مشاهده کرديد در چند مـاه      
هـاي امـنـيـتـي حـملـه               گذشتـه نـيـرو     

اي را عليه فعالـيـن کـارگـري            گسترده
متشکل در تشـکـالت کـارگـري از             

 آغاز    جمله اعضاي کميته هماهنگي   
هـاي واهـي       کردند ، هر دفعه به بهانه     

هاي مـخـتـلـف         کارگران عضو کميته  
  کارگري از جمله کميته هـمـاهـنـگـي          

هـاي     براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل              
  کارگري احضار شده و بـراي مـدتـي           
بازداشت ميشوند و سـپـس بـا قـيـد             
وثيقه آزاد شـده و بـرايشـان دادگـاه               
ــا                تشــکــيــل مــيــشــود و احــکــام ن

 .اي براي آنها صادر ميشود      عادالنه

هاي امـنـيـتـي بـا تـمـام قـدرت                   نيرو
 براي کمـک     اعضاي کميته هماهنگي  

هـاي کـارگـري را           به ايـجـاد تشـکـل        
مورد خشم خود قرار داده اند و روزي 
نيست که فعالين متـشـکـل در ايـن             
کميته تهديد ، احضار و يا بازداشـت        
نشوند ، اتـهـام ايـن فـعـالـيـن فـقـط                  

باشد که اين     عضويت در تشکلي مي   
 به نيروي خـود و بـه             کارگران با اتکا  

طور مستقل آن را تشکيل داده اند و      
اين از حقوق اوليه هر کارگـري اسـت          
که تشکل مستقل خود را ايجاد کند   
تا بتـوانـد مـتـحـدانـه بـا ديـگـر هـم                    

هاي خود به جنگ با سرمايه   اي  طبقه
زانـيـار    .و استثمار کـنـنـدگـان بـرود          

دباغيان فعال کارگري عضو کمـيـتـه         
 بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  هماهنـگـي  

 از      هـاي کـارگـري هـم يـکـي               تشکل
هاي اخيـر اسـت کـه          همين بازداشتي 

 بهمن ماه هنـگـامـي کـه          ۱۲ در روز   
عازم مـحـل کـار خـود بـود تـوسـط                 

هـاي امـنـيـتـي بـازداشـت و بـه                   نيرو
مکان نا معلومي منتقل شد کـه تـا          
به اين لحظه هيچ خبري از وضـعـيـت      

کميـتـه دفـاع از         .او در دست نيست   
فـعــالــيــن کــارگــري مــهــابــاد ضــمــن         
محکوم کـردن چـنـد بـاره احضـار ،               
تهديد ، شکنجه و بازداشت فعـالـيـن      
کارگري خواستار آزادي بدون قـيـد و        
شرط زانيار دباغيان و ديگر فعالـيـن    

کميته دفاع از    .کارگري در بند است 
 .*فعالين کارگري مهاباد
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خواهان پرداخت حـقـوق کـارمـنـدان          
دولت اقليم از ترکيه در برابر انتـقـال         

.  هزار بشکه نفـت شـده       ۶۰۰ روزانه  
الزم به ذکراسـت کـه سـال گـذشـتـه               
حکومت اقليم و حکومـت مـرکـزي         
عراق بر سر چند و چون فروش نـفـت       
و بودجه اقلـيـم اخـتـالفـاتشـان بـاال              
گرفت، به شيوه اي که دولت مرکـزي     

ــل     ــم            ۱۷ ک ــي ــل ــودجــه اق  درصــد ب
بعد از ماهها .  کردستان را قطع کرد   

اختالف و جـنـگ و جـدال، ظـاهـرا              
اينها در ماه دسـامـبـر گـذشـتـه بـه                
ــل              تــوافــق رســيــدنــد کــه در مــقــاب

 هـزار بشـکـه        ۵۵۰ فرستادن روزانه   
نفت از اقليم کردستان بـه کـمـپـانـي            
سوموي عراقي، آنها نيز فـرسـتـادن         
بودجه حـکـومـت اقـلـيـم را از سـر                  
گيرند، اما اين تقاضاي بـارزانـي و          
پرداخت نشـدن بـخـشـي از بـودجـه               
کارمندان دولت نشان مي دهـد کـه          
توافقات حکومت اقـلـيـم بـا دولـت            
مرکزي هـم هـيـچ بـازتـاب عـمـلـي                 
نداشتـه و کـمـاکـان ايـنـهـا بـر سـر                    
چگونگي فروش نفت دعوا دارنـد و         
مردم محروم بايد حقوق نـاچـيـزشـان       

 . ماهها به تعويق بيفتد
 

اعتصاب يک هفته اي يوسف    
 !محمد علي منتقد اسالم  

 فوريه، يوسـف    ۲۲ روز يکشنبه   
مـنـتـقـد مـذهـب در           ,  محمد عـلـي   

اقليم کردستان به مدت يک هفته در       
مقابل نمايـنـدگـي پـارلـمـان اقـلـيـم               
کردستان در شهر سليمانيه دست بـه      
اعتصاب زده و خواهان لغو دادگـاه        
و مـحـاکـمـه نـاعـادالنـه خـود شـده                 

الزم به ذکر است کـه يـوسـف        .  است
محمد علي در پي انتقاد از مذهـب        
در سال گـذشـتـه تـوسـط جـريـانـات               
مرتجع اسالمي مورد تـهـديـد قـرار          
مي گيرد، و در پي شکايت خود بـه      
دادگاه، به جـاي پـيـگـيـري تـهـديـد                
کنندگان، خود او توسـط دادگـاهـي         

 روز   ۱۱ در شــهــر کــالر بــه مــدت            
زنداني مـي شـود و االن هـم قـرار                 
است باز هم به دليل نقد او از اسـالم    
توسط حکـومـت اقـلـيـم کـردسـتـان              

دفــاع از يــوســف      .  دادگــاهــي شــود  
محمد علي، دفـاع از آزادي بـيـان،            
دفاع از آزادي نقد مذهـب و تـالش            
براي به عقب راندن جريانات مرتجع      
اسالمي و دادگاهاي حکومت اقليم     

 !!کردستان است
 

اعتراض معلمين شهرهاي    
حلبچه و سليمانيه به پرداخت    

 !نشدن حقوقهايشان    
 فوريه براي سومين روز    ۲۱ روز  

مــتــوالــي، بــخــشــي از مــعــلــمــيــن          
شهرهاي سليمـانـيـه و حـلـبـچـه در               
اعتراض به پرداخت نشدن حقوقهاي    
خود بر سر کالسهـاي درس حـاضـر           
نشدنـد و خـواهـان پـرداخـت فـوري               

الزم به .  حقوقهاي معوقه خود شدند  
ذکر است که معـلـمـيـن اسـتـانـهـاي              
سليمانيه و حـلـبـچـه در مـاهـهـاي                
گذشته بارها عليه حقوقهاي معوقـه   
خود دست به اعـتـراض زده انـد، و              
حکومت اقليم کردستان هم به بهانه      
اخـتــالف بــا حــکــومــت مــرکــزي و           
نفرستـادن بـودجـه تـوسـط آنـهـا از                
پرداخت حقوق معلمين و بسياري از 

 . کارمندان دولت سر باز مي زند
 

 آيا حقوق معلمين   
 ؟ !پرداخت مي شود  

در پي اعتراض بخشهاي زيادي    
از معلمين استانهاي سـلـيـمـانـيـه و            
حلبچه به پراداخت نشدن حقوقـهـاي       
خود و بـويـژه اعـتـراضـات روزهـاي             

 ۲۲  فوريه، روز يکشنبـه    ۲۱  تا ۱۹ 
فوريه احمد عبدلرحمان سخنگـوئـي      
وزارت دارائي حکومت اقليم اعـالم      
کرده که از امروز به مدت يک هفته،     
حقوق کليه معلمين پرداخت خواهـد    

قطعا وعده اين بار هـم در پـي         . شد
فشــار و اعــتــراض مــعــلــمــيــن بــه            
پرداخت نشدن سـه مـاه حـقـوقـهـاي             
خود مي باشد، امـا آيـا حـکـومـت             
اقليم به اين وعده خود عمل خواهـد        
کرد يا نـه، بـه نـظـر مـي رسـد کـه                     
بستگي به ادامه اعتراض معلمـيـن        
دارد، چرا که اينها قبـال هـم بـارهـا             
وعده پرداخـت حـقـوقـهـاي مـعـوقـه              
کارمندان دولت را داده بودنـد، امـا         
هر بار با بهانه نرسيدن بودجه دولـت     
مرکزي به اقليم از پراخت حـقـوقـهـا           

 .سر باز زده بودند
 

 هزار نفر از مردم    ۸ هنوز   
 ايزدي در کوههاي شنگال     

 ! زندگي مي کنند 

فرمانده نيروهاي نظامي اقـلـيـم       
کردستان در منطقه شنگال بـه اسـم         

 فـوريـه اعـالم        ۲۱ قاسم ششـو روز       
هنـوز بـيـشـتـر از هشـت             : "  کرد که 

هزار نفر از مردم ايزدي در کوههـاي        
شـشـو   ".  شنگال زندگي مـي کـنـنـد        

وضعيت اين آوارگـان خـوب        :"  گفت
است، و از طرف حکومت اقـلـيـم و            
سازمانهـاي انسـانـدوسـت بـه آنـهـا              

الزم به ذکر است که .  کمک مي شود  
بعد از کنترل شنـگـال تـوسـط گـروه            
جنايت پيشه داعش در سـپـتـامـبـر           

، دهها هزار نفر از مردم ۲۰۱۴ سال  
آن مناطق آواره کوهـهـا، دشـتـهـا و           
مناطق ديگر شدند و اکنون بـعـد از        
بيش از هفت ماه از اين آوارگي ايـن        
چنين بي شرمانه اعالم مي شود که    
هنوز هشت هزار نفر از اين مردم در 
کوههاي شنگال زندگي مي کنند و       
اين يعني محروم بودن اين مـردم از         
بسياري از امکانات ابتدايـي مـثـل         

 . آب، برق، مدرسه و بيمارستان
 

جلسه مشترک نوشيروان    
 ! مصطفي و مسعود بارزاني   

 فـــوريـــه،    ۲۳ روز دوشـــنـــبـــه       
نوشيروان مصطفـي رهـبـر جـنـبـش            
گوران در شـهـر اربـيـل بـا مسـعـود               

طـبـق   .  بارزاني ديدار و گفتگو کـرد      
اخبار منتشر شده گويـا ايـن ديـدار           
در رابطه با چـگـونـگـي آزاد سـازي              
شهر موصل از دست داعش بـوده و      
وي پيشنهاداتي را براي چـگـونـگـي         
دخالت نيروهاي اقليم کردسـتـان در        
آزاد سازي شهر اربيـل ارائـه داده و            
خواهان توافق با دولـت مـرکـزي بـر            

الزم بـه   .  سر پيشنهاداتش شده است   
ذکر است کـه حـکـومـت اقـلـيـم بـا                  
دولت مرکزي و با وجود جـنـگ هـر           
دو با داعش بر سر مسائل مختلفي      
از جمله، بودجـه حـکـومـت اقـلـيـم،             
فروش نفت و مناطـقـي کـه تـوسـط             
نيروهاي اقليم در جنـگ بـا داعـش           
تحت کنترل قـرار گـرفـتـه اخـتـالف              
دارند و ديدار اين دو هم بيـشـتـر بـر             
سر توافق با دولت مرکزي اسـت تـا           

 .هر چيز ديگري
 

***  
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 کـه  ١٣٥٧  بهمن ماه   ٣٠ بتاريخ  
مصادف با سقوط پـادگـان مـهـابـاد            
بود، تعدادي از نمايندگان شـوراهـاي       
شهرهاي مختلف کردستان در اوليـن       
نشــســت مشــتــرک خــود و بــعــد از              
سرنگوني نظام سلطنتـي، در تـدارک         
قطعنامه اي از سوي مردم کردسـتـان      
بــراي ارائــه بــه نــمــايــنــدگــان دولــت            

بدين منظور  .  اعزامي از تهران بودند   
کميتـه اي مـتـشـکـل از، عـزالـديـن                 
حسيني، عبـدالـرحـمـن قـاسـمـلـو از               
حزب دمکرات کردستان ايران، فـواد       
مصطفي سلطـانـي بـنـمـايـنـدگـي از              
طرف کـومـه لـه، غـنـي بـلـوريـان و                   
صالح مهـتـدي تشـکـيـل و بـعـد از                 
گفتگو و تبادل نظر پيرامون بندهـاي       
ايـن قـطـعـنـامـه کـه تـوسـط صــالح                  
مهتدي تنظيم و مـتـن اصـالح شـده             
نهايي آن توسط قاسملـو آمـاده شـده           
بود توسط نامـبـردگـان امضـا و در             
اختيار نـمـايـنـدگـان اعـزامـي دولـت              

 .گذاشته شد
 

آنچه که اين روزها به موضوعـي       
قابـل بـحـث در مـيـديـاي احـزاب و                  
جريانات سياسي دخيل پيرامون ايـن      
مسئله  تبديل شـده اسـت ايـن مـي               
باشد که اين جريانات، از کومه لـه و         
هر دو جناح حزب دمکرات کردستان   
ايران گرفته تا صالح مهتدي و بـقـيـه          
که در قيد حيات هستند و اين بيانيه      
را امضا کردند، هيچکـدام  خـود را            
صاحب بند هشتم بيانيه مهاباد نمي      

اما قبل از وارد شدن به اصـل    .  دانند
موضوع و داليل ايـن نـوع از شـانـه               
خالي کردن از يک تاريخ پـرتـالطـم ،             
ابتدا به بند هشتـم بـيـانـيـه نـگـاهـي                

بند هشتم بـيـانـيـه هشـت           .  بياندازيم
 :ماده اي مهاباد چنين است

 
بر اين اساس کـه مـال        / " ٨ بند  

مصطفي بارزاني و گروهک شنـاخـتـه        
شده به قيـاده مـوقـت ابـزار دسـت و                
دستاويز سـازمـان سـيـاي آمـريـکـا،              
ساواک ايران و ميت ترکيه بوده انـد و     
هستند و نـيـز مـورد انـزجـار تـمـام                  

بـه هـمـيـن       .  کردهاي ايران مي باشند  
خاطر از دولت انقالبي تقاضـا داريـم         
که هر گونه ارتـبـاط و نـزديـک شـدن               

. خود را به اين دارو دسته قطع نمايـد        
و رهبران خائـن آنـرا از ايـران اخـراج               
نمايد بدون اينکه چـنـيـن سـيـاسـتـي              

". ضرري به پناهندگان بينوا بـرسـانـد       

روزنامه کيهان سـوم اسـفـنـد مـاه             (  
 ١٣٥٧(  
 

براي شناخت بيشتر خواننده گان      
بويژه نسـل جـديـد و يـا کسـانـيـکـه                   
ممکن اسـت اسـم قـيـاده مـوقـت را                
نشنيده باشند بگويم که قياد مـوقـت        
اسم حزب دمکرات کردسـتـان عـراق         
بارزاني بود که در آنـدوران در کـنـار             
سپاه پاسداران خميني و دوشـا دوش        
آنان در جـنـگ بـا حـزب دمـکـرات                 
کردستان ايـران، کـومـه لـه و مـردم                

پيشينه و  .  کردستان ايران قرار داشت   
ــقــش  قــيــاده مــوقــت در                 ايــفــاي ن
معادالت منطقه  تا حدودي در بـنـد         
هشت بيانيه مـهـابـاد تـوضـيـح داده             

، ٥٧ شده است اما بـعـد از انـقـالب              
قياده موقت رسما همچون نيرويي در 
جهت تحکيـم مـوقـعـيـت جـمـهـوري              

از .  اسالمي به ايفاي نـقـش پـرداخـت       
 به بعد رهبران اين جريان ٥٩ سالهاي  

از جمله مسعود بـارزانـي بـه هـمـراه              
خانواده و نزديکانش بـا در اخـتـيـار             
داشتن بهتـريـن امـکـانـات از سـوي              
جــمــهــوري اســالمــي، در شــهــرکــرج        
نزديک تهران زندگي ميکرد و از آنجا       
رهبري نيروهاي مسلح خود در نـوار         
مرزي را با حمايت جمهوري اسالمي      

تا مقـطـع تـحـوالت       .  در دست داشت 
عراق نيـروهـاي مسـلـح بـارزانـي در              
مناطق مرزي و با حمايت جـمـهـوري         
اسالمي در جنگ بـا صـدام حسـيـن            

باالخره به يمن حمله آمـريـکـا      .  بودند
( به عراق در دوران جنگ اول خليـج          

اين امکان فـراهـم شـد کـه          )  ١٩٩١ 
هر دو حزب بارزاني و طـالـبـانـي در             
قدرت و حاکميت بر کردستـان عـراق         

از آن تـاريـخ بـه بـعـد              .  قرار گرفتـنـد   
موقعيت و جايگاه احزاب بارزانـي و        
طالبـانـي و کـارنـامـه آنـان بـعـنـوان                  
نيروهاي حاکم بر کردستان عراق نـيـز       
معرف حضور همگان است و ايـنـجـا          

 .نياز چنداني به توضيح ندارد
 

اما مسئله اصـلـي بـر سـر بـنـد                
هشتم بيانيه در رابـطـه بـا مـواضـع               
امروز احزاب سياسـي و افـرادي کـه            
آندوره در تدوين و تنظيم اين بـيـانـيـه           

صــالح .  دخــيــل بــودنــد مــي بــاشــد         
مهتدي در يک مصاحبه تلـويـزيـونـي          
مي گويد پيشنهاد بند هشت بيانـيـه        
از سـوي فـواد مصـطـفـي سـلـطـانـي                 

ابـراهـيـم عـلـيـزاده         .  مطرح شده است  

بــنــمــايــنــدگــي از طــرف کــومــه لــه            
سازمان کردستان حزب کمـونـيـسـت     " 

روزهه الت " در مصاحبه اي با     "  ايران
 : مي گويد" تايمز
 مـه       ر لـه      گـه    نتـيـق ئـه       پي مه به" 

ن     اليـه       لـه     م خاله   هاباد پيشنياري ئه  
شـت      هه   له  بوايه   بوه، ده     وه   كاك فوئاده 

ش داهـاتـبـا كـه            ي شـاري سـنـه       ماده
  .هاتبوو نه

بنا به منطـق اگـر در مـهـابـاد            "  
پيشنهاد اين بند از سوي فـواد بـوده           
باشد، مي بايستي در هشت ماده اي  
سنندج هم قيد ميشد که قـيـد نشـده           

 ).ترجمه فارسي از من ". ( است
 ايشان با اين اظهارات بـنـوعـي         
پيشنهاد اين بند از سوي فواد را در          

. هاله اي از ابهـام بـاقـي مـي گـذارد              
عبـداهللا حسـن زاده از سـوي حـزب               
دمکرات کردستان ايران گويا از بودن 
بند هشت بيانيه اظـهـار پشـيـمـانـي             

 . کرده است
 

اما چرا امروز افراد و احزابي کـه        
دخيل در تنظيم و نوشن اين بيانيه، و 
از امضا کننده گان آن بودند، اکـنـون          
از بند هشتم آن فرار مي کنند و خود         

چه چـيـزي   .  را صاحب آن نمي دانند ؟ 
بـاعـث شــده اسـت کـه ايــن افـراد و                  
احزاب، يک سند و يک بند معـتـبـر و        
واقعي که منـعـکـس کـنـنـده تـاريـخ               
مبارزات مـردم کـردسـتـان ايـران در             
مقابل يک حزب ارتجاعي در رکـاب        
خميني و سپـاه پـاسـداران بـود و در               
مقابل مردم و زحمتکشان کردسـتـان       
ايران مي ايستاد، اکنون آنرا متعـلـق        

علت ايـن اسـت       .  به خود نمي دانند؟   
ــه، حــزب دمــکــرات               کــه، کــومــه ل
کردستان ايران و افراد باقـيـمـانـده در         
اين نشست، سالها است که  بـنـا بـه             
تعريف همـان بـنـد هشـت در سـايـه                

گروهک شناخته شده به قياده موقت      " 
 ابزار دست و دستاويز     ٥٧ که در سال    

سازمان سياي آمريکا، ساواک ايـران       
و ميت ترکيه بوده اند و هستند و نيز     
مورد انزجار تـمـام مـردم کـردسـتـان             

، و اکنون و بعد از بيـش از        " ايران بود 
دو دهه بـه  يـکـي از اصـلـي تـريـن                     
احزاب حاکم بر کردستان عراق تبديل 

. شده است دارند زندگـي مـي کـنـنـد          
نـان  .  اين يعني نان به نرخ روز خوردن      

به نرخ روز خوردن يکي از سـنـتـهـاي          
ــات                  ــان ــري ــزاب و ج ــاده اح ــت ــا اف ج
ناسيوناليست کرد است و اين مسئله  

ايجاب ميکند که بند هشت بـيـانـيـه          
مهاباد بايد مـورد حـاشـا، ابـهـام و               

 . پشيماني قرار بگيرد
 

اکنون نيز براي اعالم تعلق خاطر      
چــنــديــن بــاره بــه حــزب دمــکــرات             
مســعــود بــارزانــي و تــعــلــق خــاطــر           
جنبشي به اين حزب، الزم ديـده انـد          
که نه تنها خود را صاحب اين بياينـه         

) مشخصا بخاطر بنـد هشـتـم آن          ( 
ندانند بلکه امروز آنرا منفي ارزيابـي     

اظهار پشيـمـانـي و در ابـهـام             .  کنند
ــوي                    ــد هشــت از س ــن ــرار دادن ب ق
جريانات و افرادي که با نام آنان پـاي          
اين سند امضا شده کامال قابل درک     

پشـيـمـانـي، نـدامـت و ابـهـام               .  است
تراشي امروز اين احزاب پيرامون بند      
هشت بـيـانـيـه مـهـابـاد، مصـلـحـت                
ــخ               ــاري ــروشــي ت ــديشــي و ارزان ف ان
درخشان مبارزه مردم کردستان ايران      
و جناح چـپ آن بـخـاطـر مـوقـعـيـت                 
امروزشان در پيشگاه ناسيونـالـيـسـم         

. حاکم کرد در کردستان عـراق اسـت          
قطعا اگر اين بند از بـيـانـيـه تـوسـط             
اشخاص کنوني که در قـيـد حـيـات              

هر چند که (  هستند پيشنهاد ميشد  
باز هم براي خوش   )  بسيار بعيد است  

خدمتي در پيشگاه ناسيوناليسم کرد   
و خاندان بارزاني، مي بايست راهـي        
يا توجيه محکمه پسندي پيدا ميشد    
که فشار و سنگيني آنرا از روي دوش  
خود بردارند چرا کـه امـروز سـفـره و              
مــوجــوديــت ايــن احــزاب در دســت           

 . بارزاني و طالباني است
 

بند هشت بيانيه مهاباد از سـوي    
هر شخص و سازمانـي مـطـرح شـده            
باشد، چه آن ايام و چه امروز و بعد از        

 سال که از آن تاريـخ مـي گـذرد،           ٣٦ 
هـمــچــنــان بــنــدي قــابــل دفــاع بــوده           

 .وهست
پيداست که پيشنهاد بنـد هشـت       
بيانيه تنهـا مـي تـوانسـت از سـوي                
شــخــصــيــتــي چــون فــواد مصــطــفــي        
سلطاني مطرح شـود و بـقـيـه بـه آن                 

گردن نهند اما متـاسـفـانـه از خـوش           
شانسي کومـه لـه، حـزب دمـکـرات             
ــگــر امضــا                ــران و دي ــان اي کــردســت
کنندگان اين بيـانـيـه، فـواد در قـيـد               
حيات نيست که با همـان قـاطـعـيـت            
سازش ناپـذيـر و از مـوضـع چـپ و                 
کمونيستي اعالم کند اين بند متعلق 
به گرايش چپ در اين شورا و از سوي      

بعنوان نـمـايـنـده مـردم        )  فواد (  من  
اگـر احـزاب و       .  پيشنهاد شـده اسـت      

افراد امضا کننده بيانيه هشت مـاده       
اي مهابـاد بـخـاطـر بـنـد هشـتـم آن                  
امروز خجوالنه خـود را صـاحـب آن             
نمي دانند، اما مردم و چپ جـامـعـه           
کردستان ايران از کلمه به کلـمـه بـنـد             
هشتم بيانيه بعنوان بـنـدي درخشـان          
در تاريخ مـبـارازاتـي خـود و عـلـيـه                
يکي از احزاب ناسيوناليست کرد که       
پــيــشــيــنــه مــزدوري آن در هــر دو                
حکومت شاه و حکومت اسالمي در     
کارنامه اش ثبت شده است دفاع مي  
کنند و با افتخار آنرا متعـلـق بـخـود            

مـوقـعـيـت امـروز حـزب           .  مي داننـد  
دمکرات بارزاني حقانيت بند هشتـم       

 سـال    ٣٦ بيانيه مهـابـاد را بـعـد از              
 .روشنتر از گذشته تاکيد ميکند

 
بيانيه هشت ماده اي مهاباد يک      
سند تاريخي است که بند هشـتـم آن           
بدرست به پيشنهاد  فواد مصـطـفـي          
سلـطـانـي بـعـنـوان نـمـايـنـده بـخـش                   
عظيمي از مردم کـردسـتـان ايـران از            
موضعي راديـکـال در ايـن بـيـانـيـه                
گــنــجــانــده شــد کــه ديــگــر شــرکــت            
کنندگان در آن جلسه نيز آنـرا امضـا          

به اين بيانيه و مشـخـصـا بـه           .  کردند
بـنـد هشـتـم آن، بـايــد بـعــنـوان يــک                  
واقعيت و يـک سـنـد تـاريـخـي بـدان                
برخورد شود نه بـعـنـوان سـنـدي کـه               
بخاطر منافع حقير سياسي و مـالـي         
در تــحــوالت امــروز از آن ابــراز                   

 .پشيماني شود
 عبدل گلپريان 

  ٩٣  اسفند ٢  
 ٢٠١٥  فوريه ٢١  

  چرا بند هشتم بيانيه هشت ماده اي مهاباد بي صاحب شده است؟                     
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  ميليارد دالري     ٧٠٠ 
 ! که خورده و قورت داده شد         

محمد باقر نوبخت، سخنگوي     
دولت حسن روحاني، روز پنجشنبه  

ــهــمــن مــاه گــفــت          ٣٠   ۷۰۰ : "   ب
هاي کشـور      ميليارد دالر از دارايي   
خـورده و    « طي پنج تا شـش سـال          

 ."قورت داده شده است
سابقا وقتي باال کشيدن  يکـي       
دو قلم از مـيـلـيـاردهـا دالري کـه               
ــهــادهــاي            تــوســط مــقــامــات و ن
حکومـتـي عـلـنـي و رو مـيـشـد،                 
افکار عمومي مردم از يک چـنـيـن          
چپاولي انگشت به دهان مي مانـد       
و همه از خود مي پرسيدند چـطـور        
ممکن است يک يـا دو قـلـم آنـهـم                
. ميلياردها دالر مفقود شده باشد؟

اکــنــون خــوردن و قــورت دادن                 
ميليارها دالر از دسترنج و هستـي   
جامعه به روالي متـعـارف تـبـديـل           

چنين دزديهاي هر روزه     .  شده است 
اي آنهم در اين سطح، بجـز شـبـکـه        
هاي مافيايي و باندهاي حکـومـت      
اسالمي از عهده هيچ کس ديگـري     

براي ايـنـکـه دچـار         .  ساخته نيست 
ــورت دادن       "  عــذاب وجــدان   "  در ق

نشوند هر روز يک مقام يا يک نهاد        
ايـن  .  نامرئي نيز معرفي مـيـشـود       

يعني پيش بردن قـانـون بـرنـامـه و             
 .بودجه در حکومت اسالمي

ــون و قــواعــد مــالــي در              قــان
حکومت اسالمي بر اساس خوردن     
و قورت دادن ميلياردها دالر بـنـا          
شده و دارد به همين روال کارش را         

اکنون ديگر کـار بـجـايـي          .  ميکند
رسيده است که اگـر روزانـه چـنـيـن            
غارتي از هستي مردم بروز علـنـي        
پيدا نکند مردم بايـد انـگـشـت بـه             
دهان از خود بپرسـنـد چـرا دولـت،            
حکومت، نهـادهـا، مسـئـولـيـن و            
باندها در قورت دادن مـيـلـيـاردي           

 .دچار انفعال شده اند؟
ــن مــيــگــن حــکــومــت             ــه اي ب
اسالمي، به اين ميگـن حـکـومـت         
ــا،               ــت اهللا ه خــدا، حــکــومــت آي
حکومت دزدان و اراذل و اوبـاش            

اگر غير از اين باشد بايد      .  اسالمي
 . عميقا در تعجب فرو رفت

اسحاق جهانگيري، معاون اول    

 دي با اشـاره  ۱۱ حسن روحاني روز  
مـيـلـيـارد دالري         ۷۰۰ به درآمـد      

فروش نفت در هشت سال ريـاسـت          
نژاد گفـتـه      جمهوري محمود احمدي  

اگر طبق قانون برنامه عـمـل        : " بود
 مـيـلـيـارد     ۳۰۰ شد اکنون بايد   مي

ــه ارز                 ــع ــدوق تــوس دالر در صــن
 ".داشتيم

برخالف گفته هاي جهانگـيـري     
بايد گفت اتفاقا داشتن يـک خـزانـه         
خــالــي در حــکــومــت دزدان و                 
چپـاولـگـران درسـت طـبـق قـانـون               
برنامه و بودجه اي اسـت کـه خـود             

کـي گـفـتـه       .  بتصويب رسانيده انـد    
است مي بايست در خـزانـه دولـت           
ذخيره اي براي مصارف خـدمـاتـي         
جامعه وجود داشتـه بـاشـد؟، کـي            
گفته است بايد حـقـوق کـارگـران و            
کارکنان به مـوقـع و سـر هـر مـاه                 
پرداخت شود؟ کي گفتـه اسـت کـه           
بايد درآمد و هستي جامعـه وقـف         

قـانـون   .  رفاه و زندگي مـردم شـود؟       
برنامه در حاکميت اسالمي يعـنـي      
زدن از همه آنچه که ابتدايـي تـريـن         

ماموريـت  .  نرم هر جامعه اي است    
و موضوعيت حکـومـت اسـالمـي         
ــوردن و قــورت دادن                  ــي خ ــعــن ي

. دسترنج مـردم وهسـتـي جـامـعـه            
رســالــت حــکــومــت خــدا، قــرآن و          

 . شمشير چيزي جز اين نيست
اما در اين نبايد کـوچـکـتـريـن          
ترديدي داشت آنروزي را کـه مـردم          

 سـال قـورت       ٣٦ تمام هستي ايـن       
داده شده توسط باندها و مـافـيـاي          
اسالمي حاکم بر ايـران را بـايـد از             
حلقومشان بيرون بـکـشـنـد در راه            

 . است
 عبدل گلپريان 

   ٩٣  اسفند ١ 

 

ــريــف و                 ــروز هــر انســان ش ام
منصفي بر اين واقعيـت غـيـر قـابـل             
انکار واقف است که ميليونها کارگـر       
و انسان زحمتکش از کارگران صنايع      
بزرگ و کوچک تا معلمان و پرستاران       
و بازنشستگان در بدتريـن وضـعـيـت          

 سـالـه     ٥٠ معيشتي ممکن در تاريخ  
اخير کشور قرار دارند، طوريکـه بـنـا          
بر اذعان کـارشـنـاسـان و نـهـادهـاي               
رسمـي حـکـومـتـي در حـال حـاضـر                 
زندگي ميليونها خانواده کارگـري بـه        
سه برابر زير خط فـقـر سـقـوط کـرده               
است و ميوه و گوشت و لبـنـيـات در             
حال برچيده شدن از سفره هاي خـالـي          

 .آنان است
چنين شـرايـط دهشـتـنـاکـي در              
کشوري قحطي زده رخ نـداده، بـلـکـه          
ايـــن وضـــعـــيـــت بـــر کـــارگـــران و              
زحمتکشـان کشـوري تـحـمـيـل شـده              
ــوان                 ــيـــروي جـ ــه داراي نـ اســـت کـ

تحصيل کرده و ماهر و بـاالتـريـن            و
ذخاير ترکـيـبـي نـفـت و گـاز جـهـان                  

آيا شرم آورتر از اين وجود دارد .  است
که در چـنـيـن کشـوري مـعـلـمـان بـه                  
سرويس اياب و ذهاب دانش آمـوزان        
شان تبديل بشوند و دست به مسـافـر         
کشي در خيابانها بزنند؟ آيا در چنين  
کشوري شايسته است که کـارگـران و         
ديگر زحمتکشان بازنشسته به دلـيـل      
ناچيز بودن حقوق بـازنشـسـتـگـي بـه             
شکل خرد کننده اي دغدغه معيشت     
داشته باشند؟ آيا در چنـيـن کشـوري           
مي بايد ميليونها کارگر با سـاعـات      

 سـاعـتـه در        ١٨  سـاعـتـه و         ١٢ کار  
مقابل همسر و فرزندانشان شـرمـنـده         
لقمه اي نان بـاشـنـد؟ آيـا در چـنـيـن                 

کــه    کشــوري مــي تــوان قــبــول کــرد         

هزاران نفر در آن دست به فروش کليـه         
بزنند و تن فروشي و نکبت اعتيـاد و       
استيصال و نـا امـيـدي از زنـدگـي،                
ميليونها نفر از مـردم آن کشـور، از             
نوجوانان تا جوانان و کهنساالنـش را        

 در خود فرو برد؟
بي ترديد پاسخ همه ما کـارگـران        
و عموم مردم شريف ايران به همه اين        

از همين رو هـم  .  سواالت منفي است  
بوده است که مـا کـارگـران و ديـگـر                

در دفـاع از         زحمتکشـان هـيـچـگـاه       
شرافت انساني خود ساکت ننشـسـتـه      

و عليرغم بگير و ببند و زنـدان و       ايم
محاکمه و تعـقـيـب قضـائـي بـه هـر                
شکل و شيوه اي از طومار نويسي تا        
اعتصاب و تجمع خواهان پايان دادن       
به وضعيت فالکـتـبـار مـوجـود شـده             

اما انگار که در ايـن مـمـلـکـت              .  ايم
کارگران حق حيات ندارند، طوري کـه       
چرخه تحميلِ حـداقـل مـزدي خـفـت             
بارتر از پيش، هر ساله با خيمه شـب          
بازي تشکلهـاي دسـت سـاز دولـتـي             

شورايعالي کار با زير پا گـذاشـتـن         و
 قانون کـار بـه سـتـمـگـرانـه              ٤١ ماده  

تــريــن شــکــلــي تــکــرار مــيــشــود و             
ميليونها خانواده کارگري در معرض     
فقر و فالکت روز افزون تري قرار مـي         

تـداوم چـنـيـن چـرخـه تـوقـف               .  گيرنـد 
ناپذيري از تحميل ستم معيشتـي بـر         
ما کارگران در طـول سـالـهـا و دهـه                
هاي گذشته تا بـدانـجـا پـيـش رفـتـه                
است که امروز در حـالـيـکـه حـداقـل              

 هزار تومان اسـت     ٦٠٨ مزد کارگران   
و بسياري از آنان حتي همين حـداقـل         
را نيز دريافت نمي کنند طبق اذعـان         
کــارشــنــاســان و نــهــادهــاي رســمــي          
حکومتي سبـد هـزيـنـه يـک خـانـوار               

سـه مـيـلـيـون           چهار نفره به بـيـش از       
تومان رسيده است و بدين گونه ادامه  
حيات و بقا ما کارگران عـمـال غـيـر             

 .شده است  ممکن
لذا با عنـايـت بـه ايـن واقـعـيـت               
محرز و غير قابل انکار، مـا امضـا           
کنـنـدگـان ايـن بـيـانـيـه بـا يـادآوري                   
اعتراضات اخير معلمان و کـارگـران         
صنايع خودرو سـازي و عـزم و اراده             
خلـل نـاپـذيـر عـمـوم کـارگـران بـراي                  
برخورداري از يک زندگي مـطـابـق بـا           
استانداردهـاي امـروزي بـه دولـت و             
صاحبان سرمـايـه اعـالم مـي داريـم             
چنانچه به فوريت فاصله سبد هـزيـنـه     
باالي سه ميليون توماني بـا حـداقـل          

 هزار تومانـي پـر     ٦٠٨ مزد خفت بار  
نشـود، روزبـروز بـر عـمـق و دامـنـه                  
اعتراضات کـارگـران افـزوده خـواهـد           
شد و ما با اتکا بـه قـدرت اتـحـاد و             
همبستگي مان لحظه اي در دفاع از        

  .درنگ نخواهيم کرد  معيشت خود
 ١٣٩٣  اسفند ٢ 

اسامي امضاء کنندگان بـيـانـيـه        
 :به ترتيب حروف الفبا

 اتحاديه آزاد کارگران ايران -١ 
کميته پيگيري ايجاد تشکل      -٢ 

 هاي کارگري
 کانون مدافعان حقوق کارگر -٣ 
کميته هماهنگي براي کـمـک    -٤ 

 به ايجاد تشکل هاي کارگري
سنديکاي کارگران نـيـشـکـر          -٥ 

 هفت تپه
سنديـکـاي کـارگـران نـقـاش             -٦ 

 استان البرز
 برگرفته از سايت

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 

 بيانيه تشکلهاي مستقل کارگري پيرامون تعيين حداقل مزد               
 ما کارگران با اتکا به قدرت اتحاد و همبستگي مان                    

 درنگ نخواهيم کرد        لحظه اي در دفاع ازمعيشت خود          


