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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ٦  صفحه 

 ٦  صفحه 

هنگاميـکـه تـحـت حـاکـمـيـت             
اسالم و جمهوري اسـالمـي مـراسـم          
بزرگداشت يـک فـعـال کـارگـري بـا               
سرود انترناسـيـونـال و يـک دقـيـقـه               
سکوت با پرچم سرخ آغاز ميشود و 
هنگاميکه با حضور هزاران نفر در       
اين مراسم، مردم به فشار سنـگـيـن         
نيروهاي امنيتي و اطالعاتي بـراي       
برچيدن عکس کوروش بـخـشـنـده و        

پرچم سرخ پاسخ منفـي مـيـدهـنـد،           
بايد اين حقيقـت را بـارهـا تـاکـيـد               
کنيم که وجود چپ و کمونـيـسـم در           
کردستان نه محدود به چـنـد فـعـال            
سياسي و حزبي، بلکه يـک جـنـبـش        
اجتماعي و گسترده در ابـعـاد کـل            
جامعه است و هر روز ابعاد و ريشه        
 اين جنبش وسـيـعـتـر و عـمـيـقـتـر               

 . ميشود

بدنبال پخش يک برنامه از شبکـه    
دوم صدا و سيماي جمهوري اسالمـي       
که در آن مـردم تـرک زبـان تـحـقـيـر                    
ــد و مــورد تــوهــيــن قــرار               مــيــشــون
ــد، مــردم در شــهــرهــاي              ــرن مــيــگــي

آذربــايــجــان دســت بــه اعــتــراضــات          
گسترده برعليه اين سيـاسـت کـثـيـف          

در ايــن   .  جــمــهــوري اســالمــي زدنــد      
تظاهراتها دهها هزار نفر در شهرهاي      

بدنبال توهين مبتذل و وقيـحـانـه        
شبکه دو تلويزيون جمهوري اسالمـي      
بـه تــرک زبــانــان مـديــر ايــن شــبــکــه              
مسئول تـهـيـه بـرنـامـه مـربـوطـه را                  

" بي دقتـي و سـهـل انـگـاري           "بخاطر  
" بي دقـتـي    " اما اين نوع    .  برکنار کرد 

ها يک کار همـيـشـگـي رسـانـه هـاي               
مشکـل بـي     .  جمهوري اسالمي است  

دقــتــي مســئــولــيــن نــيــســت بــلــکــه          
سياستهاي تفرقه اقکنانه و تبـعـيـض         

اسـالم  .  آميز جمهوري اسالمي اسـت     
ــراه                   ــم ــخ و ه ــي هــم ســن حــکــومــت
ناسيوناليسم عـظـمـت طـلـب فـارس             
است و اعمال تبعيض و تفرقه افکني       
مــلــي مــکــمــل تــبــعــيــض مــذهــبــي         

 .جمهوري اسالمي است

  !نيست" بي دقتي" توهين به ترک زبانان 

 

 

 

 

 

 

 

 حميد تقوايي 

ميراث ديرينه حزب دمـکـرات       
يکي از دو شاخته حـزب    (کردستان  

ــران            ــان اي ) دمــکــرات در کــردســت
ــي"  ــادالت         " و   "  دالل ــع ــازي در م ب

، اينبار با بيانيه سياسي " منطقه اي 
ــرات               ــکـ ــزب دمـ ــزب، حـ ــن حـ ايـ

 . کردستان، تازه شد
دفتر سياسـي حـزب دمـکـرات          

 تـحـت     ٩٤  آبان    ٥ کردستان بتاريخ   

: حزب دمکـرات کـردسـتـان       " عنوان  
برداشت و خوانش ما در رابـطـه بـا            
" نتايج انتخابات پارلـمـانـي تـرکـيـه          

بـدون  .  بيانيه اي صـادر کـرده اسـت         
شک  نتايج انـتـخـابـات زودرس در            
ترکيه يکي از موضوعات مهـم در        

پـرداخـتـن    .  منظقه خاورميانه اسـت   
به آن عرصه اي مـهـم بـراي احـزاب             

 .  سياسي است

 مراسم گراميداشت يک رهبر محبوب کارگري کوروش بخشنده
 سنندج سرخ يک بار ديگر راه نشان داد

 

 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران

 در ترکيه"  انتخابات" حزب دمکرات کردستان و 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

حزب دمکرات تبليغات جنگي   
 ! را متوقف مي کند

روز هشتم نوامبر جمال فـه قـي         
ــط عــمــومــي حــزب              مــعــاون رواب
دمکرات کردستان عراق اعالم کـرد      

براي اينـکـه مـردم کـردسـتـان           : "  که
بداننـد کـه حـزب دمـکـرات صـلـح                
طلب اسـت، مـا از امشـب جـنـگ               
تبليغاتي را متوقف مي کنيم، چـرا      

ــي کــه مشــغــول                ــات ــان کــه آن جــري
ميانجيگري بودند، از ما خواستنـد      

در هفته هـاي  ".  که اين کار را بکنيم 
گذشته روابط ميان حزب دمـکـرات       
و بقيه جـريـانـات تشـکـيـل دهـنـده                
حکومت و بويژه جنبش گوران وارد       
فضاي بسيار خصمانه اي شده بود و   
حزب دمکرات با قلـدري تـمـام هـم            

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 

 تحقير و توهين فاشيستي 
 جمهوري اسالمي عليه مردم ترک زبان

 ! شديدا محکوم است

 کوروش بخشنده يکي از چهره هاي شناخته شده جنبش کارگري                    
 !قلبش از کار باز ايستاد         

 صبري آشناگر يکي ديگر از فعالين شهر سنندج از ميان ما رفت                    

 ٢  صفحه 

 ٤  صفحه 

 ٥  صفحه 
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 ...  توهين به ترک زبانان      
صورت مسـالـه؛ بـيـانـيـه دفـتـر               

حــزب دمــکــرات   ( ک   . د. ســيــاســي ح  
در ".  انـتــخــابـات  " آزادي   )  کـردســتــان 

شرايطي که دولت ترکـيـه بـه کـثـيـف             
تــريــن جــنــايــات و ســيــاســت هــاي            
ارتجاعي و سرکوبـگـرانـه و بـدتـريـن             
ــوع فســاد مشــغــول اســت حــزب               ن

" آزاد" دمــکــرات از انــتــخــابــات                
مــهــنــدســي شــده تــوســط اردوغــان          
مشغول درس گرفتن و تجربـه صـادر         
فرمودن براي مـردم کـردسـتـان ايـران           

ايــنــهــا واقــعــا هــزار ســال از           .  اســت
در بيانيه آمده اسـت؛    .  جامعه عقبند 

انتخابات در ترکيه از چـنـد لـحـاظ          "  
بـراي حــزب دمــکـرات کـردســتـان و             
مردم شرق کـردسـتـان مـهـم و قـابـل                

پيش از هر چـيـز از ايـن           .  تأمل است 
لحاظ که ترکيه بـه عـنـوان يـکـي از               
کشورهاي هـمـسـايـه ايـران، تـجـربـه               
متفاوتي در مقايسه با کشور مـا در        
خصوص انتخابات آزاد و چند حزبـي       
ــبــت و مــنــفــي                  ــقــاط مــث دارد و ن
دمکراسي اين کشور براي کشورها و      
خلـقـهـاي مـحـروم از دمـکـراسـي و                 
انــتــخــابــات آزاد در ايــن مــنــطــقــه،           

توانـد حـاوي درسـهـا و تـجـارب                 مي
 ". ارزشمندي باشد

ک از نتايج انـتـخـابـات     . د. گريز ح 
 ژوئن امري آگاهانه و به گفـتـمـان    ۱۷ 

داللي اين حزب در چارچوب ائـتـالف    
ــا حــزب دمــکــرات                ــه اي ب مــنــطــق
کردستان عراق و دولت اردوغان گـره         

 .زده شده است
موقعيت تضـعـيـف شـده حـزب            

ــه        " اســالمــي      ــع ــوس ــت و ت ــدال و "  ع
ــحــاد              ــهــاي جــدي حــزب ات ــروزي ــي پ
دمکراتيک خلقها در انتخابات قبلـي      
همه آرزوهاي ماليخوليايي اردوغـان      
براي بازگرداندن امپراطوري عثمانـي     

آرزوي يک رئيس جمهور .  را برباد داد  
مــقــتــدر بــر راس يــک ديــکــتــاتــوري          

حزب اردوغـان    .  پارلماني بر باد رفت   
داراي سياه ترين کارنامـه در تـرکـيـه          

حــزبــي کــه در کــنــار فســاد            .  اســت
اقتصادي اش پـرونـده هـمـکـاري بـا               
ــغــل دارد و                     ــر ب داعــش را هــم زي
مخصوصا در ميان مردم کرد زبان و       
اقشــار آزاديــخــواه و ســکــوالر ضــد           

ــا .  داعــش مــنــفــورتــر شــده اســت           ب
ک و   . ک. عمليات همزمـان عـلـيـه پ         

داعش محافل و احزاب ناسيوناليسم  
ترک و هوادارانشان را به سـمـت خـود       

بــا پــاشــيــدن خــون بــه          .  جــلــب کــرد   
اعتراضات مردم و با کنترل پلـيـسـي         

مطبوعات توانست توازن پـارلـمـانـي       
ــت                   ــد و دول ــزن ــم ب ــره ــي را ب ــون کــن
ـــ اسـالمـي را بـه سـر                    ديکتـاتـوري ـ

ــرســانــد      دولــت کــنــونــي     .  مــقــصــد ب
اردوغــان بــر خــالف بــيــانــيــه دفــتــر           

ک، حاصل سلب آزادي . د. سياسي ح 
 . انتخابات است نه آزادي انتخابات

جدال و کشمکش دولت ترکيه بـا        
ک و پـروسـه صـلـح و             .  ک.  حزب، پ 

آشتي از پيشينه و سابقـه اي بسـيـار            
بــررســي .  طــوالنــي بــرخــوردار اســت      

پروسه آشتي و صلح و پايـان مـبـارزه          
توسـط  "  آمرالي"مسلحانه، مذاکرات  

اوجالن و دستگاه اداره اطـالعـات و          
از حوصله ايـن  )  ميت( امنيت ترکيه   

حـاصـل، تـحـرک       .  نوشته خارج اسـت   
توده اي مردم در ترکيه و در شهرهاي     
کردستان ترکيه از سه سـال قـبـل در             
اشــکــال اعــتــراضــات مــردمــي در           
شهرها براي آزادي زندانيان سياسـي،      
نــارضــايــتــي تــوده اي مــردم عــلــيــه           
ســيــاســتــهــاي ســرکــوبــگــرانــه دولــت       
مرکزي و دامنـه گسـتـرده اسـتـقـبـال              
مردم از پروسه صلح و پايان مـبـارزه          

ک عـروج    .  ک.  مسلحـانـه تـوسـط پ        
  H.D.Pحزب دمکراتيک خلقـهـا       

 . بعنوان حزبي پارلماني را فراهم کرد
دولت مرکزي ترکيه در انتخابات    

ــزب                 ۱۷  ــي ح ــاب ــي ــت ــا دس ــن ب  ژوئ
دمکراتيک خلقها مغـلـوب و بـازنـده           

در طــول پــروســه     .  ايــن شــرايــط شــد     
گـامـهـاي    "  آشـتـي وصـلـح      " مذاکرات  

موثر و عملي براي حل مسالـه کـرد،       
پايان و يا تخفيف ستم بر مـردم کـرد           

. توسط دولت مرکزي بـرداشـتـه نشـد        
آزادي " توافقات دو جانـبـه از جـملـه             

پايـان دادن بـه       « و  "  زندانيان سياسي 
 در شهرهاي کـردسـتـان        » ميليتاريزم

طـي ايـن پـروسـه         .  ترکيه امضا نشـد   
درگيري هاي نظامي و لشکرکشي با      

آنـچـه   .  ميليتاريزم نظامي بيشتر شـد   
حاصل سياسي ايندوره بـود، نـزديـک         
شدن مردم در کردستان ترکيه به حـل       
مساله کرد نيست، بلکه عـروج دوره         
نويني از اعتراضات خياباني و تـوده      
اي بود که حاصل آن راه يافتن حـزب           
دمکراتيک خلقها به پارلمـان تـرکـيـه          

 . است
کج راه سـيـاسـي بـيـانـيـه دفـتـر                  
سياسي حزب دمکرات کـردسـتـان و          

اينـهـا نـوشـتـه        .  انتخابات اول نوامبر 
 و سـوق      H.D.Pکاهش آراء " اند؛  

اين آراء بسوي حزب عدالت و توسعه      
ــراز                  ــه مــفــهــوم اب ــي ب اگــر از ســوي

نارضـايـتـي نسـبـت بـه بـکـارگـيـري                 
خشــونــت از ســوي حــزب کــارگــران           
کردستان و تـأثـيـرات ايـن نـيـرو بـر                  

H.D.Pفـلـسـفـه سـيـاسـي          ".   است
بيانيه دفتر سياسي حـزب دمـکـرات         
. در پاراگراف باال قابل مشاهده است

ک کاهش آرا .د.بيانيه دفتر سياسي ح
H.D.P      را نتيجه خشونت طـلـبـي 

ــان              ــتــ ــردســ ــران کــ ــارگــ ــزب کــ حــ
P.K.K بـررسـي مـواضـع        .  ميدانـد
P.K.K                مـورد نـظـر ايـن نـوشـتـه 

ژوئن و ناکامي  ١٧ انتخابات  .  نيست
ســيــاســي ــــــ پــارلــمــانــي اردوغــان و          
تالشهاي بي وقفه او براي دسـتـيـابـي          
بـه شــرايــط انــتــخــابـات زودهــنــگــام         

 و   P.K.Kحاصل خشونت طلبـي      
حمايتهاي حزب دمکراتيک خلقها از      

P.K.K  پــروژه اردوغــان   .   نــيــســت
تحميل پروژه انتخابات زود هنگام و       
سرازير شـدن آرا بـه صـنـدوق هـا و                  

" عـدالـت و تـوسـعـه         " دستيابي حزب   
نتيجه سياست ديکتاتوري نظامي و      
نا امني در ترکيه است که اردوغان و        
هم مسلکهاي او در حزب عـدالـت و         

فضـاي  .  توسعه در پيش گرفته بودنـد     
رعب و وحشت، سرکوب اعتراضـات      
جوانان در آنکارا و استانبول، بسـتـن         
تعدادي از تلويـزيـون هـا و روزنـامـه              
هــا، بـــمـــب گـــذاري در شـــهـــر و                 
لشکرکشي به منـاطـق کـوهسـتـانـي           
قنديل، بمباران بي وقفه مردم در اين       
مناطق، در کنار بکارگيري مـافـيـاي     
اقتصادي براي به سـرانـجـام رسـانـدن           
پروژه اردوغان و نتايج مطلوب بـراي        

کـجـراه   .  او و حزب متبوعـش، اسـت       
و الـبـتـه      .  بيانيه البته اتفاقي نيـسـت     

تحت تاثير درگيـري هـاي چـنـد مـاه             
گذشتـه حـزب دمـکـرات کـردسـتـان              

امـا  .   قـرار دارد     P.K.Kايران با       
نکته اصلي ائتالف و تبديل شدن اين 
احــزاب دو شــاخــه حــزب دمــکــرات          
کردستان ايران به ستون پنـچـم دولـت       
ترکيه و حـزب دمـکـرات کـردسـتـان              

 . است) حزب بارزاني(عراق 
حــزبـي کــه ســرکــوب      :  نـتــيــجــه؛    

مردم، بمباران مناطق پ ک ک که در        
ايــن دوره اعــالم آتــش بــس کــرده و              
دستگيري وسيع هواداران ايـن حـزب        
را که به منظور ايجاد فضاي ارعـاب        
در جامـعـه صـورت گـرفـتـه را رهـا                  
ميکند و يک طرفه به پ ک ک حـملـه            
ميکند فقط نشان ميدهد که تـا چـه           
انــدازه ايــن حــزب از قــمــاش هــمــان            

 . اردوغان ها است
کـــرد کــــرد کــــردن احــــزاب               

ناسيوناليست هم هميشه همين بـوده      

نه اينکه منافع واقـعـي مـردم          .  است
کرد زبان مد نـظـرشـان بـاشـد بـلـکـه                 
بسته به شرايط هميـشـه جـانـب ايـن             
دولت و آن دولت را گرفته انـد و ايـن              
استراتژي سياسي هـمـيـشـگـي هـمـه            

 .احزاب ناسيوناليست کرد بوده است
حزب دمکرات کردستان با لبيک    

" روشن"گفتن به ديکتاتورها کارنامه  
يــک بــار بــراي گــرفــتــن               .  ي دارد  

خودمختاري به خميني لبيک گفت و      
اينبار براي تشديد هم پيماني منطقه      
اي خــود بــه ديــکــتــاتــور اســالمــي             

 . اردوغان لبيک گفته است
پروژه اردوغان سـيـاه و خـونـيـن              

لبيک بـيـانـيـه دفـتـر سـيـاسـي              .  است
حزب دمکرات به اين پروژه محـکـوم        

بيانـيـه دفـتـر سـيـاسـي حـزب               .  است
دمکرات کـردسـتـان اعـالم تـيـپـيـک              
موضع سياسي احزاب ناسيوناليست    
است که در بـازي هـاي مـنـطـقـه اي                
شــغــل نــامــيــمــون داللــي را پــيــشــه           

 . ميکنند
 ٩٤ آبان   ١٦ 

 ٢٠١٥  نوامبر ٦ 

  ...  حزب دمکرات کردستان و       

يک رکن تبعيض و ستـم مـلـي          
در ايران تحقير و تمـسـخـر زبـان و             

است و ايـن    "  غير فارسها " فرهنگ  
امر بخصوص در رابـطـه بـا مـردم            
آذربايجان و ديگر شهـرونـدان تـرک         

نه تنها ترک . زبان وسيعا رواج دارد
زبانان بلکه همه شهروندان و هـمـه         
فـعــالـيــن و نــيـروهــاي مــتـرقــي و             
آزاديخواه بايد در برابـر ايـن جـلـوه            
هميشگي تبعيض و نفرت پراکنـي      
ميان بخشهاي مخـتـلـف جـامـعـه           

اين امر بخصـوص بـراي       .  بايستند
مقابله با فاشيـسـم آذري کـه روي             
ديگر سکه فاشيسم و نژاد پرسـتـي        
. فارس است، ضرورتي حياتي دارد

يــک کــارکــرد و مــورد اســتــفــاده             
ــهــاي             ــب ــال ــيــســم در ق ــال ــون ــاســي ن
مختلفش، اعم از نـاسـيـونـالـيـسـم           

فارس و ترک و عرب و کـرد، بـراي            
حکومتها نفرت پراکني بين مـردم      
منتـسـب بـه اقـوام و مـلـيـتـهـاي                   
مختلف است و تـنـهـا در صـورت            
مــقــابلــه بــا هــمــه جــريــانــات                  
ناسيوناليستي مـيـتـوان اتـحـاد و            
همبستگي بين توده مـردمـي کـه           
کوچکترين مـنـفـعـتـي در اعـمـال              
تبعـيـض و سـتـم مـلـي و تـفـرقـه                    
افکني هاي ناسيوناليستي نـدارنـد      

راه مقابله .  را حفظ و پاسداري کرد  
با تـوهـيـن و تـحـقـيـر تـلـويـزيـون                    
جمهوري اسالمي عليه مردم تـرک       
زبان تبليغات ضد فارس نـيـسـت،         
مقابله با تفرقه افکني هـاي مـلـي          

  .از جانب همه ناسيوناليستها است
 

 ١٥ نوامبر  ٩ 

 
 از صفحه فيسبوک نشريه ايسکرا ديدن کنيد                                    
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مردم در اين مـراسـم بـا حضـور             
پرشور خود براي پاسداشت مبـارزه و      
فداکاري يک فعال کـمـونـيـسـت، يـک             
فعال کـارگـري و يـک انسـان بـرابـري                
طلب، پيام دادند که رهـبـران اليـق و            
روشن بين خود را مي شناسند و بـه           
زندگي و فعاليتهاي اين عـزيـزان ارج         

  . مي نهند
مردم سنندج بـا خـوانـدن سـرود            
انترناسيونال و بر افراشتن پرچم سـرخ       
در اين مراسم کـوروش بـخـشـنـده را              

با اين اقدام خود يک بار  .بدرقه کردند
ديـگـر تـاکــيـد کـردنـد کـه حـاکـمــان                  
اسالمي و ناسيوناليستهاي ايراني و       
جريانات قومپرست و مذهبي محلي   

  .در ميان آنها جايي ندارند
اين شـهـر بـه دلـيـل وجـود يـک                  
جنبش اجتماعي چپ و کـمـونـيـسـت          
در مقـاطـع مـخـتـلـف قـطـب نـمـاي                  
جامعـه بـوده و جـهـت رهـايـي آتـي                  
جامعه ايران را قبل از همه به شـکـل        

  .اجتماعي نمايندگي کرده است
 آبـان    ١٥ مردم سنـنـدج در روز          

 پيام روشني به مردم منـطـقـه    ١٣٩٤ 
که اسير جنبش تـروريسـت اسـالمـي          

آنها با اقدام مدرن    .هستند فرستادند 
و پيشرو خود در ايـن مـراسـم اعـالم             
کردند ما نه تنها تسليم زورگوئيهـاي      
ــروريســت و             ــات اســالمــي ت ــان جــري
سنتهاي ارتجاعي اسـالمـي نشـده و          
نميشويم بلکه اعالم ميکنيم کـه راه         
رهايي مردم در اين منطقه و جـهـان           
از راه قدرت گـيـري جـنـبـش چـپ و                 

  .انسانگرا عبور ميکند
شهر سنندج از مـقـطـع انـقـالب             

ــال     ــروج               ٥٧ سـ ــور و عـ ــا حضـ  بـ
کمونيستها بـه عـنـوان يـک جـنـبـش               
اجتماعي کـه رفـيـق عـزيـزم صـديـق               
کمانگر در اين مقطع نـقـش تـعـيـيـن             
کـنـنـده اي در آن داشــت، ابـتـدا در                  
مقابل جريان ارتجاعي مفتي زاده در 
دل انقالب و بعدا در جدال هميشگـي      

با جمهوري اسالمي و نقد جنبشها و       
افـــقـــهـــاي جـــريـــانـــات بـــورژوايـــي         
ناسيوناليستي و قومي آهسـتـه امـا          
محکم قدمهاي رو به پـيـش خـود را            

  .برداشته و به جلو رفته است
با نگاهي بـه تـاريـخ چـنـد دهـه                
گذشته متوجه ميشويـم کـه بـعـد از             

 ٦٠ کشتار و قـتـل عـامـهـاي دهـه                 
شمسي بوسيله جمهوري اسـالمـي و         
کشـتــار جــمــعــي مــخــالــفــيــن خــود،         
سنندج اولين شهري در ايران است که   
مــراســمــهــاي تــوده اي اول مــه روز             

در سالهاي  .جهاني کارگر را برپا کرد 
بعد اين سنت در ابعاد وسيعتـري در         

  .ايران پي گرفته شد
در اواسط دهه هفتاد مراسمهاي     
توده اي دفاع از حـقـوق کـودک بـراي            
اولين بار در تاريخ ايران قـدم بـه قـدم         
به سنت مبارزه مردم سنندج اضـافـه         

و در کنار سنت هشت مـارس و     .شد
روز جهاني کارگر روز جهاني دفاع از     

بـا   .حقوق کودک هر ساله بـرگـزارشـد        
ادامه و تالش فعالين اين عـرصـه در      
ديگر شهرهاي ايران هـم ايـن سـنـت              
انساني و مدرن جاي خود را باز کـرد       
و اکنون در همه نقاط ايران مدافعيـن        
ــک حــرکــت                  ــه ي ــرشــوري دارد و ب پ
اجتماعي شناخته شده تـبـديـل شـده           

  .است
جــنــبــش آزادي زن و بــرگــزاري            
مراسمهـاي تـوده اي بـراي دفـاع از                
حقوق بـرابـر زن و مـرد هـم بـعـد از                    

 اولـيـن بـار در          ٦٠ دوران سياه دهـه      
سنندج به شکل تـوده اي دوبـاره بـه              

اعتراضات علني عـلـيـه       .ميدان آمد 
مجازات اعدام و سـنـگـسـار از ايـن              

اگرچه جنبش عـلـيـه        .شهر شروع شد  
اعدام و يا سنگسار پيشينه و سابـقـه        
اي در ايران و حتي در ميان جريانات        
سياسي ايراني نداشت اما به سرعـت       
در اين منطقه و اين شهر اجـتـمـاعـي          
شد و اکنون در ابـعـاد سـراسـري در                

ايران چنان توده اي و اجتماعـي شـده          
است کـه جـمـهـوري اسـالمـي را در                

 .ابعادي وسيع به چالش طلبيده است
اينها تنها نمونه ها و سـنـتـهـاي           
معين و برجسته اي اسـت کـه بـراي              
شناخت از تاثيـرات جـنـبـش چـپ و              

  .کمونيسم در کردستان يادآور شدم
اما ابعاد و عمق تاثيرات جنبش    
و سياستي که امروز در کـرسـتـان بـه            
شکل اجتماعي و برجستگي خود را       
در سنندج نشان ميدهد بسيار بيشتر 

از هموار کـردن   .و همه جانبه تر است   
ــان در                    ــدن زن ــلــح ش ــراي مس راه ب
جنبشهاي پارتيزانـي در اوايـل دهـه           

 شمسي گرفته تا نقد و بي اعتبار ٦٠ 
کردن جريانات مذهبي و اسـالمـي و         
نقد جنبش ناسيوناليـسـتـي و عـروج           
 جنبش کارگري تا نقد کلمه و عبارت

که ترمي اسالمي و مذهـبـي    "شهيد"
است و تا مـعـرفـي شـدن فـعـاليـن و                

همـه و     ..... رهبران چپ و کارگري و   
همه از دسـتـاوردهـاي ايـن جـنـبـش                
مدرن و چپ اجـتـمـاعـي و کـارگـري               

همينکه امروز همه ما با چهره  .است
مــحــبــوب کســانــي مــثــل کــوروش          
بخشنده آشنا هستيم و از قبـل هـمـه           
ما او را ميشناختيم و او را نه شهيـد       
بلکه يکي از جانبـاخـتـگـان جـنـبـش             
کارگري و سوسياليستي ميـنـامـيـم،         
نتيجه يک جـدال سـيـاسـي مـهـم در                

 .ايران و در تاريـخ چـپ ايـران اسـت             
جنبش کمونيسـتـي و فـعـالـيـن ايـن               
جنبش براي جا انداختـن هـر قـدم از             
اين دسـتـاوردهـا زحـمـت کشـيـده و                

 .تــالش شــبــانــه روزي داشــتــه انــد           
همينکه چهره ها و رهبران کارگري و        
کمونيسـت هـم هـمـانـنـد رهـبـران و                 
سخنگـويـان جـنـبـشـهـاي بـورژوايـي              
مذهـبـي و نـاسـيـونـالـيـسـتـي بـايـد                   
شناخته شده باشند و مـردم رهـبـران           
اليق خود را بشناسند خود نتيجه يک 

 .جدال سياسي و اجتماعي بوده است
امروز بـا غـم و درد يـک رهـبـر                 
خوشفکر و خوشنام کارگري را بدرقـه       
کرديم، نام و ياد او در تاريخ جـنـبـش           
براي رهايي و آزادي مردم ايران باقـي       
خواهد ماند هم بـعـنـوان يـک رهـبـر                
کارگري و هم بـه عـنـوان يـک فـعـال                  
کمونيست که در مـراسـم بـدرقـه اش            
مردم سنندج سرخ ، در اوج تـوحـش            
اسالمي در ايران و منطقه به همگـان       
پيام دادنـد، تـنـهـا راه نـجـات بشـر                  
همبستگي بين المـلـلـي و سـرنـگـون            
کردن بسـاط مـفـتـخـوران وسـرمـايـه              
داران و حرکـت بسـوي سـوسـيـالـيـزم              

  .است

اتحاد و يک پارچگي همه فعالين   
کارگري و فعالين جنبشهاي انقـالبـي       
دفــاع از حــقــوق مــدنــي در مــراســم            
کوروش بخشنده، ميتواند ادامـه دار       
و ستون فقرات جنبـش بـراي رهـايـي           

ــاشــد    بــايــد ايــن اتــحــاد و           .مــردم ب
همبستگي را پـاس بـداريـم و بـراي               
تحکيم و وسعـت دادن بـه آن تـالش              
کنيم همه نيروهاي چپ و کمونيستي       
کــه خــود را در مــقــابــل جــمــهــوري             
اسالمي و همه تروريستهاي اسالمي     

ميبينند و منتقد جريانات قـومـي و       
ناسيوناليستي در ايران هستند بـايـد       
اين جهت و سياست را تقويت کنند و  

  .در جهت قدم بردارند
مردم ايران و مردم منطقـه خـاور        
ميانه امروز بيش از هميشه نيازمند      
اتــحــاد کــمــونــيــســتــهــا و چــپــهــا و            
سکوالرها و همه نيـروهـاي انـقـالبـي          

 .ضد جنبش اسالمي هستند
 

   ٢٠١٥ نوامبر ٦ 

  ... مراسم گراميداشت       

کوروش بخشنده فعال شناختـه   
شده جنبش کارگري صـبـح امـروز          

بر اثر  ۱۳۹۴ ماه   آبان۱۴ شنبه   پنج
. ايست قلبي در سنندج جان باخت     

کـورش بـخــشـنـده عضـو کــمـيـتــه              
هماهنگي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد              

هاي کارگري و عضو کميتـه      تشکل
دفاع از فعالين کـارگـري مـهـابـاد            

اين فعال کارگـري از مـدتـهـا         .  بود
. پيش از بيماري قلبي رنج مـيـبـرد       

او قبال در بيمارستان رجايي تهران      
يک بار قلبش مـورد جـراحـي قـرار          

بعد از اين عمل سخـت      .  گرفته بود 
کوروش بخشنده هـمـچـنـان تـحـت           

اما فشار  .  معالج بود  نظر پزشکان 
نيروهاي امنيتي و دسـتـگـيـري و            
محـاکـمـه پـي در پـي ايـن فـعـال                   
کارگري در سنندج عمـال او را در           
شرايط سـخـتـي قـرار داده بـود و                
مرگ نـاگـهـانـي او بـر اثـر ايسـت                 
قلبي در چنين شرايطي اتفاق افتاد 
که جمهوري اسالمي او را حتي در       

 .دوران نقاهت هم آرام نگذاشت
اين فعال کارگري در چند سـال       
اخير بارهـا بـازداشـت، زنـدانـي و             
شکنجه شد و مـورد تـهـديـد قـرار             

چنانـچـه در هـمـيـن اواخـر             . گرفت
 بازداشت شـد و    ۱۳۹۳ اسفند ماه   

  پس از گذشت دو ماه، ارديبهـشـت       
 ميليون ۱۰۰  با قرار وثيقه ۱۳۹۴ 

ــد         ــي آزاد ش ــان ــوم ــس در     .  ت ــپ س

 شــعــبــه اول دادگــاه         ۱۳۹۴ مــهــر
انقالب اسالمي سنندج او را به دو       

. سال حبس تعزيري مـحـکـوم کـرد         
جرم کورش بخشنده همانند ديـگـر       
فعاليـن کـارگـري ايـن بـود کـه از                 
حقوق خود و هـم طـبـقـه ايـهـايـش              

 .دفاع کرده بود
ــزب              ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کمونيست کارگري ايران درگذشـت      
اين فعال کارگري و چهره محـبـوب        
ــان را بــه هــمــه                   ــردســت ــردم ک م
آزاديخواهان، به خانواده و بستگان   
اين عزيز و به همه کـارگـران و هـم             
طــبــقــه ايــهــاي کــورش تســلــيــت           

 .ميگويد
کورش يار و يـاور کـارگـران و            

کورش يکـي   .  همه زحمتکشان بود  
از چهره هاي جنبش کارگري و چپ      
اجتماعي بود که در سـخـت تـريـن           
شرايط جسمـي هـم لـحـظـه اي از               
فعاليت براي آزادي و بـرابـري بـاز            

 .نايستاد
ياد و خاطره اين فعال کارگـري       
براي هزاران و مـيـلـيـونـهـا انسـان               

 .آزاديخواه هميشه زنده خواهد بود
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ٢٠١٥  نوامبر ٥ 
 ٩٤  آبان ١٤  

 

کوروش بخشنده يکي از چهره هاي شناخته شده                
 !جنبش کارگري قلبش از کار باز ايستاد              
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 دولت روحاني و    
 حکم اعدام براي نوجوانان     

دادگاه انقالب بوکان حکم اعـدام      
اش ابـالغ       آسو سهرابي را به خـانـواده      

 زمانـي کـه     ٩١ آسو سال    .کرده است 
 سال سن داشـت بـه        ١٧ تنها کمتر از    

قتل يـک شـهـرونـد بـوکـانـي مـتـهـم                   
صدور حـکـم قصـاص نـفـس            .گرديد

براي اين جوان در حاليـسـت کـه سـن          
مجازات کيفري کودکان براي پسـران      

 ســال   ۹  ســال و بــراي دخــتــران            ۱۵ 
کنوانسيون حـقـوق کـودک         .باشد  مي

 سـال را      ۱۸ اعـدام افــراد کــمـتــر از           
 .ممنوع اعالم کرده است

 
 کمبود سوخت وسايل گرمازا      

 در مدارس بانه   
مدارس شهرستان بانـه بـا نـبـود           

انـد و       سوخت وسايل گرمازا مـواجـه      
آموزان در سرماي زمستاني بـه      دانش

 درخــواســت   .تــحــصــيــل مشــغــولــنــد   
رساني به سيستم گـرمـايشـي          سوخت

مدارس تاکنـون از سـوي مسـئـوالن            
پـاسـخ مـانـده و           آموزش و پرورش بي   

جويي در مصـرف انـرژي          بحث صرفه 
 .کنند را عنوان مي

 
ي زينب    همچنان با معالجه  

 جالليان در خارج زندان     
 شود   مخالفت مي  

در حاليکه زينب جالليان زنداني     
سياسي هشتمين سال حبس خـود را        

کـنـد بـه         در زندان خـوي سـپـري مـي          
بيماري برفـک دهـان مـبـتـال شـده و                

هاي مـکـرر بـراي          عليرغم درخواست 
معالجه پزشکي در خـارج از زنـدان،          
مسئوالن قضايي و امنيتي با انتقال       
وي جهت معالجه پزشکي مخـالـفـت        

 زينب جـاللـيـان از نـاحـيـه           .کنند  مي
چشــم دچــار بــيــمــاري گــرديــده و بــا            

هاي هفتگي خود     محدوديت مالقات 
بـاره     هـرانـا در ايـن        .بـاشـد     روبرو مي 

هـا     اين محدوديـت : " اعالم کرده است 
در زندان توسط نيروهاي امنـيـتـي و          

 ."گيرد مسئوالن زندان انجام مي
 

 ويژه جعفر عظيم زاده    
جعفرعظيم زاده براي اجراي     

 حکم شش سال حبس     
   !به زندان رفت  

بـر اسـاس ابـالغــيـه شـعـبـه اول                
اجراي احکام کيفري دادسراي ناحـيـه        

 اوين، جعـفـر عـظـيـم زاده دبـيـر                ٣٣ 
هيات مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران           

 ١٧/٨/٩٤ ايران امروز يکـشـنـبـه         
ساعت ده صبح بـراي تـحـمـل شـش               

سال زندان بـه دادسـراي مسـتـقـر در              
 عليرغم عدم اطـالع  .زندان اوين رفت 

رساني عمومي درمورد حضور آقـاي      
عظيم زاده براي تاريخ امروز ، با ايـن        
وجود تعدادي از دوستان و کـارگـران          
همراه ايشان وتـعـدادي نـيـز قـبـل از               
حضور وي بمنظور اعتراض و ديـدار        
با ايـن کـارگـرمـبـارز سـرشـنـاس در                

 .محوطه زندان اوين حضـوريـافـتـنـد          
اين کارگران که از نقاط مخـتـلـف از           
جمله سنندج، اصفهان، کرج و تـهـران      
براي مشايعت و قدرشناسـي از ايـن           
فعال کارگري که به جرم بيـش از يـک         
دهـه تـالش هـاي پــيـگـيــر در طــرح                
مطالبات کارگران بويژه افزايش مـزد      
وبــعــنــوان صــداي رســاي اعــتــراض          
کارگري اينک راهي زندان شـده بـود،          
در فضايي از اندوه و خشم و اعتراض  
وانزجار براي مدت کوتـاهـي گـردهـم          
آمدند تا اين چهره خوشنـام کـارگـري          

 جعفر عـظـيـم زاده         .را همراهي کنند  
نيـز ضـمـن تشـکـرازحضـوردوسـتـان             
وهـمـراهــان ، سـخــنـان کـوتــاهـي را               

در بيش از يک دهه  ":ايرادکرد و گفت
فعاليت ما که بطور علني وقـانـونـي          

ــمــامــا      ــجــام وت روي ســايــت مــا       "  ان
مـنــعــکـس ومــنــتـشــر شـده، چــيــزي           
جزدفاع از منافـع کـارگـران وارتـقـاء            
ســطــح زنــدگــي ومــعــيــشــت آنــان و           
همچنين تـالش بـراي ايـجـادتشـکـل            
هاي مستقل کارگري بعنوان پايه اي       

. ترين حق طبقه کارگر ، نبـوده اسـت          
ودرهرشرايطي براين خواسته ها پـاي       

 کيفرخواست من وامـثـال      .ميفشاريم
من صداي اعتراض کـارگـران عـلـيـه           
تعرض بي وقفه نهادهاي سرمايـه بـر         
شرايط زيست و زندگي کارگران بـوده       

 حضور اين دوستان و فعاليـن  ".است
نه تـنـهـا سـمـبـل اعـتـراض بـه ايـن                     
فشارها ومحدوديت ها به چهره هـاي       

شـدت  "  سرشناس کارگري کـه اخـيـرا        
بيشتري گرفته ست، بـلـکـه نشـان از            
ــراي ادامــه راه                  ــان ب عــزم راســخ آن
نمايندگان زندانـي خـود در دفـاع از             
سطح زندگي و مـعـيـشـت کـارگـران              
درمــقــابــل تــعــرض دايــم مــدافــعــان         

 زنــده بــاد اتــحــاد         .ســرمــايــه اســت   
وهمبستگي طبقـه کـارگـر اتـحـاديـه            

 ٩٤ آبان ١٧ آزاد کارگران ايران  
 

 : پروين محمدي   
جعفر عظيم زاده امنيت   

غارتگران و استثمارگران  را به    
   !خطر انداخته بود  

هنوز از شوک خبر مرگ شـاهـرخ        
زماني بعد از تحمل پنج سـال زنـدان           
به جرم دفاع از حقوق انساني کارگران 
بيرون نيامده بودم که خبر دستگيـري       

 سـال مـحـکـومـيـت           ٩ علي نجاتي،    
محمود صالـحـي در دادگـاه بـدوي،            
حکم زندان زنده ياد کورش بخشنده و    
در ادامه با کمـال نـابـاوري ابـالغـيـه              
دادگاه اجراي احکام مبني بر اجـراي        
شش سال زندان قطعي جعفر عـظـيـم          

کارگري که در   .  زاده به دستمان رسيد   
طول سالياني که با ايشان آشنا شـدم         
لحظه اي از اعتراض به آوار فجايعـي        
که هر روزه بر سر ما کارگـران خـراب           
ميشود دست برنداشت و همه توانش      
را براي پيشبرد اهدافش، کـه چـيـزي           
جــز بــهــبــود شــرايــط کــارو زيســت             

روزي کـه    . کارگران نبود به کار بسـت      
 با اتحاديه آزاد   ١٣٨٧ در اواخر سال   

کارگران ايران از طريق وي آشنا شـدم         
ــراي جــمــع آوري                  ــالش ب ــان در ت آن
طوماري اعتراضي بر عليه تـحـمـيـل        
حداقل مزد ناچيز در سـراسـر کشـور           

مـنـکـه درطـول زنـدگـيـم بـه                .بودنـد 
عنوان يک کارگر و نمـايـنـده آنـان در             
شوراي اسـالمـي کـارخـانـه صـنـايـع               
فلزي،تشکلي جز تشـکـلـهـاي دسـت           
سـاز دولـتـي نـديـده بـودم و بـدلـيــل                   
ــوع              مــاهــيــت ضــد کــارگــري ايــن ن
تشکلها در برزخي جهت پـيـدا کـردن          
راهي براي دفاعي جانانه و واقعي از        
حقوق خود و همکارانم قرار داشـتـم،           
باورم نميشد که کارگراني بـا تـحـمـل          
هزينـه هـاي فـراوان  پـا بـه مـيـدان                    
گذاشته باشند و خواست و آرزوي هـم        
طبقاتيهايشانرا که خواهان تشکالت    
مســتــقــل و آزاد بــوده انــد تــحــقــق              
بــخــشــنــد، تشــکــلــهــايــي کــه بــدون           
وابستگي هاي جناحي و حـکـومـتـي         
خواسته هاي واقعي مـا کـارگـران را            

در   .بدون تخفيف نمايندگـي کـنـنـد        
 وقتي همه ما در اتحاديه از   ٩١ سال  

تحميل حداقل مزد خفت بار بشـدت        
ناراحت بوديم اين جعفر عـظـيـم زاده         
بــود کــه ســامـــان دادن طــومـــار                 
اعتراضي بر عـلـيـه تـعـيـيـن مـزد و                 
شرايط به غايت وحشتنـاک کـارگـران         
را پيشنهاد دادو طومـار اعـتـراضـي          

 هــزار نــفـره کـارگــران بــر عــلـيــه              ٤٠ 
دستمـزدهـاي زيـر خـط فـقـر شـکـل                 

در گير و دار اعـتـراض  بـه                .گرفت
حداقل مزد و تـالش بـراي رسـانـدن              
صدايمان به گوش حکومتـيـانـبـوديـم        
ــاي                   ــواه ــوس دع ــش و ق ــه در ک ک
جناحي، پرونده اختالس مـيـلـيـاردي         
يکي از مديران تـامـيـن اجـتـمـاعـي              

بـاز  .  رونمائي شـد )  سعيد مرتضوي ( 
اين جعفر عظيم زاده بود که پيشنهاد   
طــرح شــکــايــت از غــارت صــنــدوق          
تامين اجتماعي را مطرح کـرد و در          
فرصت بسيار محدودي در هفته هاي 

 نفر ديگر بـه    ٥  به همراه ٩٢ آخر سال   
نمايندگي از هزار کارگر با انـتـخـاب          
دکتر خليل بهراميان به عنوان وکيـل        

جـعـفـر هـيـچ        .  دست به شکايت زديم   
توهمي نسبت به اين مسـئلـه کـه بـه             
ايــن شــکــايــت رســيــدگــي عــادالنــه          
نخواهد شد نداشت با اينحال بـر ايـن       
نکته تاکيد داشت که به صرف اينکه       
ممکن است رسيدگي عادالنه اي بـه        
شکايت ما نشود مـا نـمـي تـوانـيـم                

اين امـوال    . دست روي دست بگذاريم 
ما در صندوق تامين اجتماعي است      
که به غارت رفته است بنا بر اين اگـر      
هيچ کاري از دست مان بر نمي آيد و          
نمي گذارند در صفي هزاران نـفـره در         
خيابانها دست به اعتراض بزنيم خود      
نفس اين شکايت يک نـوع اعـتـراض           

مـي گـفـت بـگـذار          .  تلقي مـي شـود     
دزدان بدانند که ما حداقل نسبت بـه         
غــارت دســتــرنــج مــان بــي تــفــاوت           

آري اين جعفرعظيمـزاده بـود     . نيستيم
کـه ايـده اعــتـراض بـه حــکـم شــالق                
برعليه چهارکارگر پتروشـيـمـي رازي         

، وقتي اتـهـامـات       ...را مطرح کرد و   
جعفر و مصاديـق آنـهـا را در حـکـم                
صادره خواندم از واماندگـي کسـانـي         
ــحــمــيــق مــا کــارگــران                 ــراي ت کــه ب
اتهاماتي از قبيالقدام عليه امـنـيـت         
مليرابه چنين انسان شريفي وارد مي      
کنند در بهت و حيرت فرو رفتـم چـرا           
که متوجه معناي واقعي اتهام اقـدام        

متـوجـه   .  عليه امنيت ملي شده بودم    
شدم که در اين مملـکـت جـمـع آوري             
طــومــار اعــتــراضــي بــراي افــزايــش         
حداقل مزد، شکايت از غـارتـگـران،         
ايجاد تشکل مستقل، اعـتـراض بـه          
صدور حکم شالق بر عليه کارگران و        
اعتراض به فـقـر و فـالکـت از نـظـر                  
ــه امــنــيــت              ــي ــدام عــل حــکــومــت اق

متـوجـه شـدم کـه در نـزد              .  ملياست
اينان اقدام عليه امـنـيـت مـلـي چـه                

اقدامات جعفر عظيـم     .معنائي دارد 
زاده و همراهانش تنها امنيت مـفـت      
خوراني را که با به سکـوت کشـانـدن           
کارگران در امنيت کامل به اختـالس     
و دزديهاي شان ميپرداختند به خـطـر    

ــر           ــود و الغــي ــه ب ــداخــت طــومــار   .ان
 هـزار نـفـره کـارگـران،            ٤٠ اعتراضي  

شرايط و امنيت را براي دزدانـي کـه           
ميخواستند هر ساله بيـش از پـيـش           
حداقل مزد را منجمد کنـنـد سـخـت           

تر کرد و انعکـاس فـوق الـعـاده ايـن                
اعــتــراض در رســانــه هــا و افــکــار              
عمومي، ترس و وحشت در صـفـوف         
آنانبراه انداخت و امنيت شـان را بـه            

بله جـعـفـر عـظـيـم             .مخاطره افکند 
زاده، ايـــن کـــارگـــر مـــعـــتـــرض و              
آگاه،امنيت غارتگران و استثمارگران     
را بــه خــطــر انــداخــتــه بــود و بــايــد               
محبوسـش مـيـکـردنـد تـا در امـان                
باشنـد تـا قـادر بـه تـداوم غـارت و                   

. چپاول دسترنج ما کـارگـران بـاشـنـد          
اما اينان از يک چيـز غـافـل انـدو آن             
اينکه بـه زنـدان انـداخـتـن جـعـفـر و                  

چرا .  جعفرها راه به جائي نخواهد برد    
 سال گذشته چنان شرايـط  ٣٧ که طي  

مشقت باري بر ميليونهـا کـارگـر در          
ايران تحميل شده است که ديگر کارد    
به استخوان همه ما کارگـران رسـيـده          

اينان سخت در اشتباهـنـد کـه         .  است
گويا مي توانند هم بردگي و فـالکـت      
بي پاياني را بر ما کارگران تـحـمـيـل            
کنند و هم مهر سکوت و تمکيـن بـر           

ديگـر هـيـچ کـارگـري          .  زبانمان بزنند 
حتـي ذره اي تـاب تـحـمـل شـرايـط                  
موجود را ندارد و دور نـيـسـت روزي           
که جعفر و جعفرها با مـبـارزات هـر            
دم گسترده تـر مـا کـارگـران،بـر روي              

نـنـگ   . دستهايمان از زندان آزاد شوند    
به زنـدان افـکـنـدن کـارگـران بـدلـيـل                 
خواست افزايش مزد، بدليل اعتراض  
به صدور حکم شالق، بدليل اعتراض     
به فقر و فـالکـت و بـدلـيـل عـدالـت                   
خواهي و برابري طلبي براي ابديت بر       
پيشاني طراحان و مـجـريـان چـنـيـن              

 .سياستهايـي بـاقـي خـواهـد مـانـد             

 ٩٤ آبان ١٨ 
 

ناهيد خداجو، عضو هيات      
 مديره اتحاديه آزاد    
 ! کارگران ايران   

درمورد احضار و زندان رفتن      
 .  جعفر عظيم زاده دبير اتحاديه   

وقتي خبر احضار جعفـر عـظـيـم          
زاده يـکـي از کـارگـران مـعـتـرض و                 
سازش ناپذير عضـو هـيـات مـديـره             
اتحاديه آزاد کارگران ايران را شنـيـدم        
قبل از هر چيز اين مسئله بـه ذهـنـم             
خطور کرد که اين چه دنيائي است که  
بايد کارگران ايران به جرم تالش بـراي       
بهبود زندگي و معيشت شـان مـورد         
تهاجم قرار بگيرند و بـا اتـهـامـاتـي              
واهي و سنگين، محاکمه و زندان نيز 

. بر فقر و فـالکـت شـان افـزوده شـود              
لحظه اي بـه يـاد ديـگـر کـارگـران و                  
رهبران کارگري سراسر کشور افـتـادم        
و بهنام ابراهيم زاده و رضا شهابـي و       

 ٥  صفحه 



 

805شماره &1!�ا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ١ از صفحه 

شاهرخ زماني و مـحـمـد جـراحـي و              
کارگران معترض خاتون آباد که بـراي    
لقمه اي نان به گلوله بسته شـدنـد تـا             
کارگران بافق و پلي اکريل اصفهان و        
کارگران پتروشيمي هاي ماهشـهـر و        

 ٣٠٠ الستيک الـبـرز کـه يـک شـبـه                 
نفرشان را دستگير کردند تا کارگـران        
صنايع فلزي و واگن پـارس تـا فـرش            
الــبــرز و پــارس و کــارگــران شــوراي            
موقت ذوب آهن اصفهان و غـالـب و          
خالد حسيني و وفا قادري و محمـود        
صالحي و محمد عبدي پور و بـرهـان    
ديـوارگـر و ســعـيـد تــرابـيـان و داود                 
رضوي و حسن سـعـيـدي و ابـراهـيـم              

، و   … مددي و مـنـصـور اسـالـو و             
نزديک به هزار کـارگـر شـرکـت واحـد             
تهران که بدليـل اعـتـصـاب در سـال              

 دستگير شدند تا هـمـکـارانـم     ١٣٨٤ 
در اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران از                
صديـق کـريـمـي و شـيـث امـانـي و                   
شريف ساعد پناه و مظفر صالح نـيـا          
تا جميل محمدي و جوانميـر مـرادي         

 کارگـري کـه در       ١٣ و خالد سواري و   
 در روز جهاني در شـهـر         ١٣٨٦ سال  

سنندج دستگير و به زنـدان و شـالق            
محکوم شدند تا کارگران ايرانخـودرو      
ــو و                   ــاه ــرض ش ــت ــع ــران م ــارگ و ک
ريسندگي پرريس تا اعضاي کـمـيـتـه        
هماهنگي و کميته پيگيري و کـانـون        
مدافعان حقوق کـارگـر و انسـانـهـاي            
عزيز ديگري که در جنبش کارگري و       
ديگر جنبشهاي اجتماعي بـه زنـدان          
افکنده شدند و شـرايـط سـخـتـي را                
تحمل کردند افتادم و طبيعتا به خود     
آمدم و همچون هميشه بار ديگر ايـن     
واقعيت تلخ بر دوشم سنگـيـنـي کـرد        
که متاسفانه ما کارگران در جـامـعـه         
اي زندگي ميکنيم که هر صداي حـق        
طلبانـه اي را هـمـيـشـه سـرکـوب و                  
صاحبان اين نواي روح انگيز انسانـي       
را دستگير و به زندان محـکـوم کـرده          
اند تا آنها را وادار به عقب نشيني از         
مطالبات بر حق شان بکنند، غـافـل          
از اينکه معيـشـت و بـرخـورداري از             
رفاه و تالش براي برخـورداري از يـک         
زندگي انساني هيچگاه تعطيل پـذيـر       

به همين دليل هـم اسـت      .نبوده است 
که ميـگـويـم حـامـيـان سـرمـايـه بـا                  
ايـنـهـمـه سـرکـوب و زنـدان و دار و                    
درفش آيا توانسته اند اعتـراضـات و         
اعتصابات و تجمـعـات کـارگـران را            
مهار کنند؟ آيا توانسـتـه انـد تـالش            
کــارگــران و زحــمــتــکــشــان را بــراي            
برخورداري از يـک زنـدگـي انسـانـي              

آيا ميتوانند حق طلبـي     .  عقب برانند 
کارگراني را کـه تـمـام رفـاهـيـات و                 
امکانات موجود در جامعـه بـدسـت         
آنها توليد ميشود و خود آنان از همه        
ايــن نــعــمــات مــحــرومــنــد وادار بــه          
تمکين بکنند و آيا جز اين اسـت کـه            
در همين دنياي موجود مـيـلـيـونـهـا            
کارگر و زحـمـتـکـش حـق و حـقـوق                  
واقعي شان را در مقابل کار تـعـريـف          
شده ميخواهند، امـنـيـت شـغـلـي و              
تامين بيمه ها و زندگي و مـعـيـشـت          
انساني شان را مي خواهند؟ چگـونـه        
است که حاکمان و کارفرمايـان تـمـام       
امــکــانــات مــوجــود در جــامــعــه را          
متعلق به خود مي بيـنـنـد و در هـر               
شرايطي زندگي مرفه و ايده آلي را بـا      
تجمالت، مسافرتهاي خارج کشـور،      
خانه هايي که بيشتر بـه کـاخ شـبـيـه             
است، تـحـصـيـالت فـرزنـدانشـان در             
بهترين دانشگاههاي خارج از کشـور       
و بريز و بپاش هاي آنچناني را بـراي           
خود و خانواده هايشان امري طبيعي      
ميدانند اما به محض کـوچـکـتـريـن           
اعتراض کارگر به زندگي و معيـشـت     
بـه يـغــمــا رفــتــه اش بـالفــاصــلـه بــا               
اتهاماتي همچون اجتمـاع و تـبـانـي           
عليه امـنـيـت کشـور و ضـديـت بـا                  
جــمــهــوري اســالمــي بــا او بــرخــورد          
ميـکـنـنـد و بـا مـحـاکـمـه و زنـدان                     
سرنوشت نامعلومي را بـرايـش رقـم           

مگر جـعـفـر عـظـيـم زاده و              .  ميزنند
ديگر کارگران چه ميخواهند کـه ايـن      
حد حاميان سرمايه را بـه وحشـت و           

جعفر عظـيـم زاده      .  مخاطره ميندازد 
يک رهبر کـارگـري و از هـمـاهـنـگ                

 هزار امضـاي کـارگـري        ٤٠ کنندگان  
 بـراي افـزايـش        ٩١ است که در سـال       

حداقل مزد اقدام به جمع آوري امضا       
کردند و در نوبت اول ده هـزار امضـا           
را همراه با نـامـه اي اعـتـراضـي بـه                 
مجلس، رياست جمهـوري، و وزارت        
کار ارائه دادند و سـي هـزار امضـاي         
ديگر را در سه نوبت ديگر به هـمـيـن       
ترتيب به همراه نامه هـاي مـربـوطـه            
تحويل و نهايتا بر اثـر بـي تـوجـهـي               
مسئولين تـجـمـعـاتـي را در مـحـل                
وزارت کار برگزار کردند و از اينطريق 
اعتراضشان را بـه حـداقـل مـزد کـه               
هميشه از باال تعيين مـيـشـود ابـراز            

آخر اين چه دنيايي اسـت کـه           .کردند
ميليونـهـا انسـان در کشـوري بـراي               
امرار معاش مجبور به فروش نيـروي     
کارشان به همنوع خـود مـيـشـونـد و             
آنوقت قيمت آنـرا کسـان ديـگـري از             

باال و در نهادي به نام شورايعالي کار 
جرم جعفر اين اسـت    .  تعيين ميکنند 

که هر کجا صداي اعتراض کـارگـري         
بلند شده است وي به عنوان کـارگـري         
که هم طبقه اي هـايـش را بـه خـاک                 
سياه نشـانـده انـد هـمـصـدايـي کـرده                

جــعــفــر عــظــيــم زاده ايــجــاد          .اســت
تشکلهاي مستـقـل کـارگـري را سـر             
لوحه اقـدامـات حـق طـلـبـانـه خـود                 
ميدانـد تـا کـارگـران قـادر بـه ابـراز                  
اعتراض متحدانه نسبت به تـحـمـيـل       
بي حقوقي و ستم بر خود شوند تـا از        
اين طريق هستي به گرو گرفـتـه شـده           
ميليونها انسـان از دسـت اقـلـيـتـي               

وي .  ناچيز و مفتخور باز ستانده شود 
ايده پرداز ايجـاد کـمـيـتـه پـيـگـيـري                
ايجاد تشکلهاي آزاد کارگري و يکـي      
از بانيان اين تشکل و سپس اتحاديـه      
سراسري کارگران اخراجي و بيـکـار و       
نهايتا اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران             

جعفر يکي از نـمـايـنـده هـاي             .  است
هزار کارگري است که با دادن وکالـت        
به دکتر خليل بهراميان شکـايـتـي را          
ــيــه غــارت و چــپــاول صــنــدوق               عــل
سازمان تامين اجتماعي مطرح کرده  

حق جعفر و مـيـلـيـونـهـا کـارگـر             . اند
است که نسبت بـه غـارت و چـپـاول               
صندوقي اعتراض کنند کـه قـبـل از           
دريافت دستـمـزدشـان حـق بـيـمـه از               
حقوق ناچيزشان سالهـاي سـال کسـر           
شده و بـراي دوران پـيـري و از کـار                   
افتادگي در صـنـدوق ايـن سـازمـان              

اگر کارگر ميداند و  .ذخيره شده است
مي فهمد کجا و چـگـونـه هسـتـي و               
دسترنج ناچيزش به يغما رفـتـه اسـت          
بسيار طبيعي نيز هست که نسبت به    
اين غارت مغول وار اعتراض کنـد و         
با صداي رسا آنرا به گوش حاکمان و         

ايـن حـق را       .  افکار عمومي بـرسـانـد     
هيچکس نميتـوانـد از مـا کـارگـران             

لذا بنوبه خود اعالم ميـکـنـم        .  بگيرد
دولت و کارفرمايان بايد بـدانـنـد کـه            
محـاکـمـه و زنـدانـي کـردن رهـبـران                 
کارگري چيزي نيست که بـراحـتـي از           
گلويشان پايين برود اينان بايد بدانند     
محاکمه جعفر عظيم زاده مـحـاکـمـه          
حق مـا کـارگـران بـراي يـک زنـدگـي                 
ــا چــنــيــن                  ــان ب ــي اســت و آن انســان
محاکماتي چه در مورد جعفـر و چـه           
در مورد ديگر کارگران معـتـرض راه         
به جائي نخواهند برد چرا که زنـدگـي         
و تالش براي برخورداري از معيشتي      
شرافتمندانه و انساني تعطـيـل بـردار         
نيست، چرا کـه ديـگـر مـا کـارگـران               
تحمل اينهمه بي حقوقي، نـابـرابـري،         
دزدي از جـيـب و سـفـره هـايـمـان و                   

زنداني و محاکمه کردن هم طبقـه اي        
هاي جسور و حق طلب مان را نداريم        

و طبيعتا عکس العمل مناسبي نيـز       
 .*به آن نشان خواهيم داد

 

 ...نگاه هفته مجموعه اخبار ٤ از صفحه 
 

تبريز، اروميـه، اردبـيـل، زنـجـان،            
مشگين شهر و خوي با تـظـاهـرات     
خياباني بـه ايـن سـيـاسـت تـفـرقـه                

و بـه تـحـقـيـر و تـوهـيـن                 افکنانه   
جـمـهـوري    راسيستي و فاشيسـتـي       
بـرنـامـه    .  اسالمي اعتراض کـردنـد    

مبتـذل صـدا و سـيـمـاي مـنـفـور                 
حکومت در واقع بهانه اي بـود کـه         
مردم عاصي از فقر و تـبـعـيـض و          
بيحقوقي به ميدان بـيـايـنـد و بـار             
ديگر نفرت عميق خـود را عـلـيـه             
حکومت مفتخوران اسالمي بـيـان      

 . کنند
استانداران رژيـم در مـنـطـقـه             
آذربايجان قبال اعالم کـرده بـودنـد         
که برگذاري هر نوع تظاهرات غـيـر       
قانوني خواهد بود و با آن مـقـابلـه           

امـا مـردم بـه ايـن           .  خواهنـد کـرد    
تـهــديـدهــا اعــتـنــا نــکـردنــد و در             
ابعادي دهها هزار نفره به خـيـابـان          
آمدند و عليه جمهوري اسالمـي و        

در آم.  صدا و سيمايش شعار دادنـد     
اکثـر ايـن تـظـاهـراتـهـا نـيـروهـاي                 
انتظامي و امـنـيـتـي بـراي مـهـار              
اعتراضات مردم با گاز اشک آور و       

. سرکـوب بـه سـراغ مـردم آمـدنـد              
بـيـشـرف،    " مردم معترض با شعار    

از نــيــروهــاي ســرکــوب      "  بــيــشــرف
 . حکومت استقبال کردند

ــه از             ــهــوري اســالمــي ک جــم
اعتراضات گسترده مردم غافلگير    
شــده بــود بــا فــرســتــادن عــوامــل           
حــکــومــتــي خــود و تــالش بــراي           
ــن                  ــي از اي ــرخ ــي در ب ــران ــخــن س
تظاهراتها، در صدد مهار و کنترل      
اين اعتراضات بـرآمـد کـه مـوفـق            

در چــنــديــن جــا مــقــامــات        .  نشــد
محلي جمـهـوري اسـالمـي نـاچـار            
شدند زير فشار اعتـراضـات مـردم         
ظاهر همراهي با مردم را بـه خـود          
بــگــيــرنــد و از صــدا و ســيــمــاي              

 ! خودشان انتقاد کنند
نيروهاي انتظـامـي حـکـومـت         

نتـوانسـتـه بـود مـانـع            اسالمي که 
د تظاهرات گسترده مردم شود، بـعـ   

پايان تطاهراتها مزدورانش را به   از
محالتي که تظاهراتها از آنـجـاهـا         
شروع شده بود فرستاده و تا کـنـون      

 نفر را دستـگـيـر کـرده         ۳۰ بيش از   
در حال حاضر تعداد دستگـيـر   .  اند

 ۱۴ شدگان در شـهـرهـاي ارومـيـه            
 نفر، مشگين شهر  ۱۱ نفر، اردبيل   

 .  نفر هستند۴  نفر و خوي ۳ 
هدف جـمـهـوري اسـالمـي از            

" فـتـيلـه   " برنامه هاي کثيفي مـثـل        
چيزي جز تحـقـيـر مـردم و تـفـرقـه                

. انداختـن درمـيـان مـردم نـيـسـت             
جمهوري اسالمي از آن تـوده هـاي         
معترضي ميترسد که همـيـن مـاه          
گذشته در تبريز در مراسم تشـيـيـع        
جنازه شاهرخ زماني، کارگر آگاه و      
انساندوست و کـمـونـيـسـت فـريـاد            

شاهرخ معـلـم مـاسـت، راه          : " زدند
جــمــهــوري ".  شــاهــرخ راه مــاســت     

اسالمي ميخواهد در مقـابـل ايـن         
اعتراض انساني و حـق طـلـبـانـه،             
مردم زحمتکش آذربـايـجـان را در          
مقابل مردم زحمتکش ساير نقـاط      
ايران قرار دهد و به مبارزه مـتـحـد          
مردم عليه حـکـومـت فـاشـيـسـت             

 . سرمايه داران اسالمي ضربه بزند
جــمــهــوري اســالمــي آشــکــارا      
مــيــخــواهــد مــيــان اتــحــاد مــردم         
معترض ايران عليه خودش تـفـرقـه        
بياندازد و در اين مـيـان مـحـافـل             
قوم پرست و ناسيوناليست ترک هم      
شديدا تالش ميکنند اعتـراض بـر       
حق مردم را به تـقـابـل مـردم تـرک              

در .  زبان و فارس زبان تبديل کننـد      
مقابل شعار بحق مردم تـرک زبـان          

مدرسه به زبان تـرکـي، حـق هـمـه          " 
، بانـدهـاي فـاشـيـسـت تـرک             " است

" زبان فارس زبان سگ است    " شعار  
مردم حق ابتدايي   .  را قرار ميدهند  

در .  و انساني خود را مـيـخـواهـنـد        
مقابل، ناسـيـونـالـيـسـتـهـا و قـوم               

ترکها عليه " پرستان ترک با تحريک     
دقـيـقـا هـمـان کـاري را             "  فـارسـهـا   

ميکنند که جمهوري اسـالمـي بـه         
تفرقه انداختن ميان   :  دنبالش است 

اکثريت مردم ايران عليه خـود ايـن         
 ! حکومت فاشيست اسالمي

ــجــان حــزب            ــاي ــه آذرب ــت ــي کــم
کمونيست کارگري اعالم مـيـکـنـد        
که دشمن مردم زحمتکش ايران در      
آذربايجان، خوزستان، بلوچسـتـان،     
تهران و اصفهان و فـارس و هـمـه              
نقاط ايران حکومت سرمايه داران      

کـارگـران   .  ميلياردر اسالمي اسـت   

 ...  تحقير و توهين فاشيستي       

 ٦  صفحه 
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عليه مـردم مـعـتـرض در شـهـرهـاي               
قلعه ديزه و کالر دست به اسلحه بـرد          
و مردم را قتل عام کرد و هـم عـلـيـه               
ديگر جريانات سـيـاسـي اقـدامـاتـي             
سرکوبگرانه را شروع کرد و از جـملـه          
اخراج رئيس پارلمان اقـلـيـم و وزراي           
جنبش گوران از پارلمان، بستن دفاتر      
ان ار تي در اربيل و دهـوک و دهـهـا               
اقدام سرکوبگرانه ديگر از ايـن نـوع،          
اما آيا با اين طرح و از اين پس حزب    
دمکرات به قـول خـودشـان دسـت از             

. جنگ تبليغاتي بر مي دارند يا نـه؟        
 سـالـه ايـن حـزب نشـان            ۲۴ کارنامه  

داده که هـرگـاه مـنـافـعـش بـه خـطـر                  
افتاده و يا در تقـسـيـم قـدرت مـيـان               
ــي و                ــبـــ ــذهـــ ــات مـــ ــانـــ ــريـــ جـــ

به نفعـش نـبـوده، بـا           ناسيوناليستي  
تکيه به زور و مليشاي نظـامـيـش از          

. هيچ جـنـايـتـي دريـغ نـکـرده اسـت                
اظهارات فه قي نه تالشـي از جـانـب            

" صلح طـلـب       "  اينان براي نشان دادن   
بودن حزب دمـکـرات، بـلـکـه تـحـت              
فشارهاي داخلي و بين المللـي اسـت         
که اينها در روز روشن کليـه قـوانـيـن             
خود را نيز زير پا گذاشتند و پارلمـان         

 . کارتوني خود را منحل کردند
  

اعتراض فدراسيون روزنامه      
 ! نگاران به حکومت اقليم   

اخيرا فدراسيون روزنامه نـگـاران      
طي بيانيه اي بستن دفتر کانال ان ار         
تي در شهرهاي اربيل و دهوک توسط       
نيروهاي آسـايـش وابسـتـه بـه حـزب               
دمکرات کردستان را محـكـوم کـرده         
انـد و خــواهـان بــازگشــائـي هــر چــه              

ايـن  .  سريـعـتـر ايـن دفـاتـر شـده انـد                
فدراسيون اعالم کرده که بستن دفاتـر       
ان ار تي بدون دستور داگاه بوده و از           
حکومت اقليم مي خواهد آزادي بيان 

گفتني است کـه  .  را برسميت بشناسد  
پيشتر بيش از هزار نـفـر از فـعـالـيـن            
سياسي و روزنامه نگاران با امضـاي       

بيانيه اي خواهان بازگشايي دفاتر ان       
الزم بـه ذکـر اسـت         .  ار تي شده بودند   

که ترور، زندان، شکنجه، تير انـدازي        
به مردم مـعـتـرض، ربـودن فـعـالـيـن               
سياسي و اجتماعي و بسـتـن دفـاتـر            

و تلويزيونها بخشي جـدائـي       روزنامه
ناپذير از حاکميت گنديده و مافيائـي       
نيروهاي تشکيـل دهـنـده حـکـومـت            

 سـال گـذشـتـه         ۲۴ اقليم کردستان در    
ــوده اســت     ــرچــه حــزب          .  ب امــروز گ

دمکرات به رهبري مسعود بـارزانـي        
متهم اصلي اسـت و بـراي سـرکـوب              
مخالـفـيـن خـود از هـيـچ جـنـايـتـي                   
فروگذار نميکنند، اما بـقـيـه احـزاب           
تشکيل دهنده حکـومـت نـيـز دسـت            
کمـي از ايـنـهـا نـدارنـد و هـر کـدام                     
کارنامه سياهي از حمله و تعرض بـه         
حقوق و آزاديهاي سيـاسـي و مـدنـي            

 . مردم را زير بغل دارند
 

اظهارات عضو دفتر سياسي    
 اتحاديه ميهني در باره   
 ! پست مسعود بارزاني  

روز پنجم نـوامـبـر جـعـفـر شـيـخ               
مصطفي عضو دفتر سياسي اتهاديـه    
ميهني در بـاره وضـعـيـت مسـعـود               
بارزاني بعنوان رئيس اقليم کردستـان      

همه جريانات راضـي  : "  اعالم کرد که 
هستيم و بسيـار هـم مـمـنـونـيـم کـه                 
بارزاني براي دو سال ديـگـر بـا هـمـه              

ايـن  ". اخيتاراتش در پست خود بماند 
اظهارات عضو دفتر سياسي اتحاديه  
ميهني در حالي اعالم مي شـود کـه          
زمان صدارت مسعود بارزاني از روز     

 آگوست به بعد به پايان رسـيـده و     ۱۹ 
اخــتــالفــات احــزاب حــاکــم بــر ســر             
چگونگي رياسـت او و يـا انـتـخـاب               
رئيس جديد و با وجود برگزاري دهها       
جلسه تا هم اکنون بـه جـاي نـرسـيـده              

ايــن اخـتــالفــات در يــک مــاه          .  اسـت 
گذشتـه بـه جـايـي رسـيـد کـه حـزب                   
دمکرات قلدرمنشانه وزراي جـنـبـش      
گوران را از پارلمان اخراج کرد و خـود   

بارزاني هم بـا وجـود اتـمـام دوره ده                
ساله رياست خود هـنـوز هـم حـاضـر             

. نشده که اين پسـت را واگـذار کـنـد              
بهرحال احزاب قومي مذهبـي حـاکـم       
دير يا زود به توافق خواهند رسـيـد و           
باز هم به دزدي و چپاول خـود ادامـه            
خواهند داد اما تنها راه خالـصـي از          
چنين احـزابـي، اعـتـراض و مـبـارزه              
متحدانه مردمي اسـت کـه بـيـش از             

"  سال است که تجربه حـکـومـت        ۲۴ 
و احزاب قـومـي مـذهـبـي را          " خودي

دارند و جز فقر و فـالکـت، گـرانـي و                
بـيــکـاري، جـنــگ و آوارگــي چــيــزي            

 . نصيبشان نشده است
 

چند روز بارندگي مداوم     
 !خسارات زيادي را به بار آورد    

طبق اخبار مـنـتـشـر شـده، طـي             
چند روز گذشته باران و سيل مناطـق        
زيادي از اقليم کردستان را فرا گرفـت        
ــه مــردم وارد               و خســارات زيــادي ب

در بعضي مناطـق و از جـملـه           .  کرد
شهر کالر حالت فـوق الـعـاده اعـالم              

همچنين روز نهم نـوامـبـر       .  شده است 
در يکي از روستاهاي منطقـه کـفـري          
سيل مرد شصت ساله اي را بـا خـود           
مي برد و چـنـد سـاعـت بـعـد مـردم                 

آخـريـن   .  کـنـنـد    جنازه او را پيدا مي       
خبرها حاکيسـت سـيـل بسـيـاري از             
راههاي عـبـور و مـرور را مصـدود               
کرده و به همين خاطر مردم زيادي بـا    
مشکل عبور و مرور در بين شهـرهـا         

 . مواجه شده اند
 

دانشجويان دانشگاه شهر     
 ! سليمانيه دست به اعتراض زدند   

روز هشـتـم نـوامـبـر بـخـشـي از                
دانشجويان دانشگاه شهر سليـمـانـيـه        
در اعتراض به تصـمـيـم رئـيـس ايـن               
داشنگاه مـبـنـي بـر مـمـنـوع کـردن                 
مـاشــيــن دانشــجــويــان در مــحــوطــه         
دانشگاه دست بـه اعـتـراض زدنـد و             
براي مدتي درب اصلـي دانشـگـاه را         

 . بستند
 *** 

  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

مردم سنندج بـه دنـبـال مـرگ           
نابهنگام کوروش بـخـشـنـده يـکـي           
ديگر از فعـالـيـن بـا سـابـقـه خـود                 

را از دســت      )  صــبــري آشــنــاگــر    ( 
 .دادند

با تاسف فراوان هم اکنون خبـر       
مرگ نابهنگام صبري اشـنـاگـر را          

صـبـري اشـنـاگـر         .دريافت کـرديـم    
يکي از فعالين سياسي بـا سـابـقـه           

او يــکــي از     .  شــهــر ســنــنــدج بــود     
سازماندهندگان و شرکت کننده در 
راهپيمائي تاريخي مردم سـنـنـدج        
بطرف مريوان و يکـي از فـعـالـيـن           
بنکه هاي شـهـر سـنـنـدج بـعـد از                

 . بود٥٧ انقالب 
او در برگزاري مراسمهـاي روز       
جهاني کـارگـر و روز جـهـانـي زن               
هميـشـه نـقـش بـرجسـتـه و قـابـل                  

يـکـي از فـعـالـيـن           .  توجهي داشت 
جنبش برابري طلبانه زنان بـود کـه         
تجربيات و ابتـکـاراتـش سـرمشـق          
بسياري از جوانـان شـهـر سـنـنـدج             

 .قرار گرفت
ــروز         ــداد امـ ــامـ ــان    ١٥ بـ  آبـ

بعد از پيوند کـلـيـه در يـک          ١٣٩٤ 
بيمارستان در تـهـران، مـتـاسـفـانـه           

بدنش پيوند کليه را پس زد و قلـب         
پر از اميدش براي هميشه از تپـش        

هــم اکــنــون صــبــري      .بــاز ايســتــاد  
آشناگـر جـنـازه اش در تـهـران در                

بـه احـتـمـال       .  پزشکي قانوني است  
زيــاد امشــب يــا فــردا بســتــگــان           
صبري جـنـازه اش را بـه سـنـنـدج                

او دو دختـر دارد        .منتقل ميکنند 
که هميشه و همه جا يـار و هـمـراه             

 .مادرشان بودند
ــزب              ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کمونيـسـت کـارگـري ايـران مـرگ             
نابهنگام صبري آشناگر، اين چهـره      
محبوب و با سابقه مردم سـنـنـدج         
را به خانواده و بستگانش و به همه     

. فعالين آزادي زن تسليت ميگويـد  
مـرگ عـزيــزانـي مـانــنـد کــوروش            
بخشنده و صبري آشناگر و شاهرخ       

ضايعه اي بزرگ بـراي  ....  زماني و 
جنبش رهايي و بـرابـري طـلـبـانـه              

امـا تـجـربـه تـا          .  مردم ايران اسـت    
کنوني نشان داده اسـت، بـا مـرگ           
هرکدام از ايـن عـزيـزان صـدهـا و               
هــزاران انســان بــرابــري طــلــب بــا           
برافراشتن پرچم سرخ و بـا سـر داد           

ســـرود ( ســرود رهـــايـــي انســـان           
راه آنها را پـر رهـرو         )  انترناسيونال

 .کرده اند
 !يادشان عزيز و گرامي باد

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 
 ٩٤  آبان ١٥ 

 ٢٠١٥  نوامبر ٦  

 صبري آشناگر يکي ديگر از فعالين           
 شهر سنندج از ميان ما رفت         

 

و مردم زحمتکش ترک زبان و فـارس          
زبان و کرد  وعرب زبـان يـک دشـمـن              
مشتـرک دارنـد و آن هـم حـکـومـت                 
سرمايه داران اسالمي، حکومت آيت 

حـکـومـتـي     .  اهللا هاي ميلياردر است   
که شيره جان کـارگـران مـنـتـسـب بـه               

ملت ترک و فارس و عـرب و کـرد و               
غــيــره را مــي مــکــد و بــراي درهــم              
شکـسـتـن اتـحـاد مـبـارزاتـي مـردم                
آگاهانه و سازمانيافته به تحـريـکـات       

حــزب .  نـژادپـرسـتــانـه دســت مـيــزنـد          
کمونيست کارگري از همـه مـردم در           

 سـيـاسـت      سراسر کشور ميخواهد که   
فـاشـيـسـتـي جـمـهـوري اسـالمـي را                 

 فعاالنه از اعـتـراض        محکوم کنند و  
بحق مردم در شـهـرهـاي آذربـايـجـان             
دفاع کنند و با اينـکـار هـم صـفـوف              
خـود را عـلـيــه جــمـهـوري اسـالمــي               
فشرده تر کنند و هم فاشيـسـت هـاي           

 . ترک را هرچه بيشتر منزوي کنند

 ...  تحقير و توهين فاشيستي       

تنها راه رهايي مردم آذربـايـجـان      
از تــبــعــيــض و تــحــقــيــر و تــوهــيــن            
ــودي حــکــومــت          ــه نــاب نــژادپــرســتــان
فاشيست اسالمي است که تبـعـيـض        
عليه مردم به بهانه و به نام ملـيـت و        
قوميت و نژاد و جنيسـت و مـذهـب            

در مقابل سياسـتـهـاي      .  رکن آن است  
فاشيستي رژيم بايد اعالم کنـيـم کـه          
همه کارگران، همه جوانـان و زنـان و          
همه مـردم ايـران شـهـرونـدان آزاد و                

در مقابل فـاشـيـسـم و         .  برابر هستند 
نـژادپـرســتـي جــمـهـوري اسـالمـي و              
باندهاي قوم پرست ترک بايد از حـق           
همه شهروندان به عـنـوان انسـانـهـاي           

برابر و آزاد دفاع کنيم، انسانهايي که 
ميتوانند و بايـد در کـنـار هـم و بـا                  
برخورداري از رفاه و آزادي و حـرمـت         

ايران آينده غير   .  انساني زندگي کنند  
مــذهــبــي و غــيــر قــومــي و تــحــت             
حاکميت شهروندان متساوي الحقوق    

 . خواهد بود
زنده باد مبارزه متحد کارگران و 
مردم زحمتکش سراسر ايران عليه 

 جمهوري اسالمي
 کميته آذربايجان 
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