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 ٨  صفحه 

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق ٥ صفحه 

 اطالعيه تشکل   
  يکارگران ساختمان  

 ! کردستان 
تشکـل کـارگـران سـاخـتـمـانـي             
اقليم کردستـان طـي اطـالعـيـه اي             

 آپـريـل بـه        ۲۸ که روز        اعالم کرده 
مناسبت روز قربانيان محـيـط کـار         
در پـارک آزادي شـهــر ســلـيـمــانـيــه              

در ايـن    .  مراسمي برپا خواهند کـرد    

مراسم کـه از سـاعـت چـهـار بـعـد                  
ازظهر شروع مـي شـود قـرار اسـت             
گزارشي از سوانح مـحـيـط کـار در            

الزم بـه    .  کردستان و دنيا آرائه شود    
ذکر است که در کـنـار حـقـوقـهـاي               
پائين، تورم و بـيـکـاري، کـارگـران             
ساختماني اقليم کردستان قربانـيـان      

 . هر روزه نا امني محيط کارند

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 

 ٤ صفحه 

ما با سيستـم  : محمد آسنگران 
حکومتي فدرال مخالفيم زيـرا ايـن        
يک عقب گرد است نه طرحـي بـراي          

ايـن طـرح بـا هـر           .  پيشرفت جامعه 
تفسيري که بخـواهـد هـمـراه بشـود            
عمال و با توجه به تجربيات دو دهه        
گذشته طرحي بر مبناي قومـيـت و         

جامعه .  مليت و مذهب خواهد بود    
را از مدنيت و حقوق شهروندي دور        
ميکند و به قـومـيـت و مـلـيـت و                 

در جوامعي .  مذهب متکي ميکند 
مانند آلمان و آمريـکـا و سـوئـيـس             
دوره اي که اين طرح را بنانهادند بـه     
منظور تشکيل کشوري بـزرگـتـر و          

همزيستي مردمان اين کشورها بـر       
اســاس حــقــوق شــهــرونــدي بــود و            
اتکايشان از نظر قانوني و سيـسـتـم         
حکومتي هيچ سنخيتي با قوميـت      

آنـهـا   .  و مليـت و مـذهـب نـداشـت            
دستاوردهاي انقالب کبيـر فـرانسـه        
را مبناي سيستم خود قرار دادند و        
به حقوق شهروندي متکي شـدنـد و          
ايالتهايي را بـر اسـاس مـنـاطـق و              
استان تقسيم کـردنـد نـه بـر اسـاس              

 ...قوميت و مليت و

ما در ايـران و يـا کشـورهـاي              
منطقه اکنون با کشـورهـاي شـکـل          
گرفته اي مواجه هستيـم کـه مـردم           

مـردم  .  مشکلي با همديگر نـدارنـد      
در همزيستي و همـبـسـگـي بـا هـم              
ميتوانند زندگي کننـد و سـالـهـاي           
سال است که با هم و در کـنـار هـم               

روز جـهـانـي کـارگـر روز نـقـد و                 
اعــتــراض ســوســيــالــيــســتــي عــلــيــه        
منجالبـي اسـت کـه سـرمـايـه داري               

نــظــام .  بــرجــهــان حــاکــم کــرده اســت        
سرمايه داري امروز نه تـنـهـا سـخـت            

ترين شرايط معيشتي را به کـارگـران         
نـود و نـه          در هـمـه کشـورهـا، و بـه            

درصد مردم دنيا کـه هـم سـرنـوشـت              
کارگران و قربانيان سلطه سرمايه اند،  
تحميل کرده است، نه تـنـهـا وحشـي             
ترين نيـروهـا و دولـتـهـاي قـومـي و                 
مذهبي را بجلو رانده و بر بسياري از        

بـلـکـه       کشورها حـاکـم کـرده اسـت،          
موجوديت کره ارض و نفس زندگي و        
بقاي بشري را در معـرض تـبـاهـي و             

 .نابودي قرار داده است
روز جـهـانـي کـارگـر روز نـقـد و                 
چالش سوسياليستي اين شرايط غيـر     

 !روز جهاني کارگر روز سوسياليسم است
 . پيام حميد تقوائي بمناسبت اول ماه مه            

 

 

 

 

 

 

 

مگر مثال در .  چرا با سيستم فدراليستي در ايران مخالفيد؟
 آمريکا و يا آلمان فدراليسم وجود ندارد؟ اين چه بدي اي دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

بدنبال بسته شـدن بسـتـه شـدن           
نوار مرزي و ديـگـر بـازارچـه هـاي               

کاال تـوسـط جـمـهـوري          حمل و نقل  
هـزاران  ، در هفته گـذشـتـه          اسالمي

نـفــر از کـولــبـران شـهــرهـاي بـانــه،               
مقـابـل    مريوان، سردشت و سروآباد   

هـا دسـت بـه           ادارات و فـرمـانـداري     
 ايـن اعـتـراضـات و          .اعتراض زدند 

ــان          هــمــچــنــيــن اعــتــصــاب بــازاري
روز يکـشـنـبـه      .  همچنان ادامه دارد  

 ارديــبــهــشــت کــولــبــران مــرزي           ٥ 
پيرانشهـر و مـهـابـاد نـيـز بـه ايـن                   

ــل               ــيــوســتــه و در مــقــاب حــرکــت پ
. فرمانداري دست بـه تـجـمـع زدنـد            

تجمع اعتـراضـي کـارگـران کـولـبـر             
مرزي ميتواند و بايد خـواسـتـهـا و            
مطالبات اساسي آنان را مـتـحـقـق          

 .کند
شرايط مشقت بار زندگي شـمـا       
هر روز مشقت بار تر از قـبـل شـده             

عدم تاميـن حـداقـل زنـدگـي          . است
اقتصادي، عدم امنـيـت جـانـي کـه            
ساالنه تعداد زيـادي از هـمـکـاران             
شــمــا را بــوســيلــه قــداره بــنــدان و             

آدمکشـان رژيـم اسـالمـي بـه کـام               
مرگ مـيـبـرد و دهـهـا مصـيـبـت                 
ديـــگـــر، از ســـوي حـــاکـــمـــان و               
کاربدستان رژيم اسـالمـي بـه شـمـا            

  به کارگران کولبر مرزي

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٢  صفحه 

کــولــبــري نــاامــن تــريــن      "  شــغــل" 
کارگر کولبر هر لـحـظـه در         .  کاراست

. تيررس نيرهاي امنـيـتـي قـرار دارد           
تهديد به مـرگ و نـقـص عضـو بـدن                

از .  براي کارگر کولبر لحظه اي اسـت      
دست دادن مال و دار و ندار در محک    

بـا  .  ريسک براي امـرار مـعـاش اسـت          
ــي در                    ــاامــن ــه ن ــم ــن ه ــه اي ــم ب عــل
کارکولبـري، امـا مـردم چـنـد شـهـر                 
برميخيزند، با خشـم و عصـبـانـيـت             
بخيابان مـيـايـنـد و خـواهـان ادامـه                
ــاز شــدن مــرزهــا               ــبــري و ب کــارکــول

 !.ميشوند

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 !  تجمعات اعتراضي کارگران کولبر
 ! بيکاري چالش اصلي است

 ٣  صفحه 

 

 قطعنامه روز جهاني کارگر          
 ٢٠١٦  برابر با اول مي        ١٣٩٥ ارديبهشت       ١٢ 

 ٦ صفحه 
 خواستهاي جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي            

 فرياد کل جامعه است       
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

ــد       مشــکــل خــود     .  زنــدگــي کــرده ان
حــکــومــتــهــا و نــقــض حــقــوق کــل             

ــدان اســت     مشــکــل وجــود     .  شــهــرون
احزاب و سياستهاي قومي و ملـي و          

مـثـال حـکـومـت        .  مذهبي آنها است  
اســالمــي و عــربــي و يــا انــواع                     
سيستمهايي که بر اساس نـاسـيـون و          
مذهب بنا نهـاده شـده انـد بـاعـث و               

علت سـرکـوب و      .  باني تفرقه هستند  
استبداد در ايران و کشورهاي منطقـه    
اين نبوده است که يک دولت مـرکـزي         

عـلـت ايـن بـوده         .  وجود داشته اسـت    
است کـه بـر اسـاس نـيـاز سـودآوري                
سرمايه در اين کشورها حکومتها از      
هر نوعش ديکتاتور و مستـبـد بـوده          
اند که جامعه را بر اساس ايدئولـوژي        

سـيـسـتـمـهـاي        . خود شکـل داده انـد       
حکومتي در اين منطقه و از جـملـه            
ايران هميشه از سياست ايجاد تفـرقـه      
و قوانين تبعيض آميـز پـيـروي کـرده           

نقض حقوق شـهـرونـدان در ايـن            .  اند
کشورها به دليل ماهيت حکومـت و      
قوانين بـوده اسـت نـه تـمـرکـز و يـا                    

 .تقسيم قدرت
براي ايـنـکـه مسـئلـه روشـنـتـر                

بشــود فــرض کــنــيــد فــردا در ايــران            
همانند عـراق بـر اسـاس مـذهـب و                
ــه                  ــومــيــت جــامــعــه ب ــيــت و ق مــل

. حکومتهـاي فـدرال تـقـسـيـم بشـود             
ميبينيم باز هم مشکـل مـردم بـراي           
زندگي و توسعه و پيشرفت هـمـانـنـد           
سابق و بسيار بدتر از سابق سر جـاي          

ــود        ــدرال    .  خــودش خــواهــد ب ــرا ف زي
معنايش فقط تقسيم قدرت در      بودن  

مناطق مختلف و امـروز در مـيـان             
آنـچـه   .  اقوام و مذاهب مختلف اسـت     

ــه بــه اســم حــقــوق شــهــرونــدي                    ک
ميشناسيم و يا آنچه که سکوالريسـم       
در مقابل حکومت مذهبي شنـاخـتـه      
شده است ويا آزادي و رفاه شهـرونـدان      

هيچکدام با فـدرالـيـسـم پـاسـخ         ...  و  
بر عکس در عراق امروز و   .  نميگيرد

اخيرا در شمال سوريه ميـبـيـنـيـم کـه             
فــدرال بــودن فــقــط مــعــنــي قــبــول              

حاکميت احزاب و نمايندگان اقـوام و        
مذاهب معيني معني ميدهد نه چيز  

 .ديگر
حتي در کشورهاي مستقل شده      

شـوروي سـابــق و يـا در کشــورهــاي              
وابسته به بلـوک شـرق قـديـم مـانـنـد                

چـــکـــســـلـــواکـــي  يـــا يـــوگســـالوي و   
مـيـبـيـنـيـم کـه بـاز هــم               ...  و   سـابـق  

کشورهاي مسـتـقـل شـده امـروز بـر               
مبناي همان فدرالهاي قـبـلـي از هـم            

بـراي تـعـيـيـن مـرزهـاي            .  جدا شـدنـد   
قــومــي و مــلــي در جــايــي مــانــنــد             
اوکرايين و آذربايجـان و ارمـنـسـتـان            
هنوز مشکل حل نشده باقي مانده و       
جنگ و خونريزي و تـفـرقـه و نـفـرت               

 .قومي ملي باد زده ميشود
حال فرض کنيـم در ايـران فـردا             

فـرض کـنـيـم       .  همين اتـفـاق بـيـفـتـد          
جـامــعـه تــحـمــيـق شــود و بـه طــرح                
سازمانهاي قومي و چپهاي سنتـي و       

آن .  افراد کوتـه بـيـن رضـايـت دادنـد             
هنگام آيا احزاب قومي و ملـي کـرد           
رضايت خواهند داد که کرمـانشـاه و         

تـا  ...  ايالم و کـنـگـاور و هـرسـيـن و              
نزديک همدان يک فدرال جدا از فـدرال         
سنندج و پاوه و کاميـاران و مـريـوان          

آيا فـدرالـيـسـت چـيـهـاي            .  باشد...  و
آذري و کـرد رضـايـت مـيـدهـنـد کـه                 
آذربايجان غربي شـامـل رضـائـيـه و             

يک فـدرال    ...  مهاباد و بوکان وسقز و    
باشند و مـردم آذري و کـرد در يـک                 

 .فدرال واحد زندگي کنند
آيا در تهران بر سر ايـنـکـه اسـم              

فدرال چي باشـد و کـدام قـومـيـت و                
مليت چه قدرت و نقشي داشته باشـد     
به جان همديگر نمي افـتـنـد؟ ايـنـهـا              

شـک نـداشـتـه       .  سواالتي واقعي اسـت   
باشيد که اگر ايران را فدرالي کنند در 
شهرهايي مانند نـقـده و رضـائـيـه و              
کرمانشاه و همدان و کنگاور و بيجار       

همين فدارلـيـسـم چـيـهـا         ....  و قروه و 
براي کسب امتياز قومي خـود جـوي         

اين در خوزستـان    .  خون روان ميکنند  
... و بلوجستان و آذربايجان و گيلک و 

. هم همين مشکل را خـواهـد داشـت          
مسئله اين نيست کـه اسـم فـدرال را             
قومي ميگذارند يا اعالم مـيـکـنـنـد          

مشـکـل   .  اسـت ...  ايالتي و استاني و 
اين است که در دوره ما اين سيـسـتـم           
حکـومـتـي بـر اسـاس نـيـاز احـزاب                 
قومي و ملي و مذهبي بـراي کسـب           
قدرت و امتياز به صحنه آورده شـده          

 .است
در همان شمال سوريه اگر حـزب         

ک . ک. اتحاد دمکراتيک نزديک بـه پ       
ــد و                          ــزنـ ــر را نـ ــرف اول و آخـ حـ
فدراليسمشان بر مبناي نيازهاي آنها    
تنظيم نشود نـيـروهـاي مـخـالـف او              

در .  اجازه فعاليت نـخـواهـنـد داشـت          
همين قدم اول هم نمايندگـان اقـوام و        
مليتها و مذاهب طرح فدرالـي را بـه         

شــهــرونــد و    .  تصــويــب رســانــده انــد      
انتخابات و حق راي و حقوق پايـه اي          
مردم جايـگـاهـي در ايـن طـرحشـان              

نمونه کـردسـتـان عـراق       .  نداشته است 
هم که يک نمانه شکست خورده اسـت        

 .و فکر نکنم مورد مناقشه باشد
اما با اين حال آيـا راه ديـگـري              

براي تقسيم قـدرت وجـود نـدارد کـه              
مردم ناچار باشند به سيستم فـدرالـي        

واضـح اسـت اگـر کسـي           .  تن بدهـنـد   
خواهان دخالت شهروندان در سيستـم      
حکومتي و اداره کشور باشـد راهـش       
اين است که مردم و نمايندگانشان در  
يک سيستم شورايي و بـا راي آزادانـه        
شهروندان در هر استان و ايالت و کـل        
کشور و حتي در هر شهر و مـحلـه و          
صنف هم نقش مستقيم در تصـويـب         

 .و اجراي قوانين داشته باشند
  

آلترناتـيـو مـا در مـقـابـل هـمـه                 
طرحهاي ارتجاعي و رو بـه عـقـب و             
مستبدانـه و در مـقـابـل طـرحـهـاي                 
مختلف بر مبناي قومـي و مـلـي و             
مذهبي اين است که خود شـهـرونـدان         
مستقيما و بـال واسـطـه در تـعـيـيـن                

ب و اجـراي   يسيستم حکومتي و تصو   
 * .قوانين نقش ايفا کنند

  ... چرا با سيستم فدراليستي در ايران مخالفيد؟                

امـروز خـواسـت      .  قابل تحمل است  
ــري اقــتــصــادي و گــفــتــمــان             بــراب
سوسياليسم به يک امر مـطـرح در          
عرصه سياست و افکـار عـمـومـي          

حـتـي   .  مردم جهان بدل شـده اسـت       
ــي در               ــات ــخــاب ــت ــدهــاي ان ــدي ــان ک

بـا گـفـتـمـان و             کشورهاي غـربـي    
خود را مـطـرح        شعار سوسياليسم 

ميکنند و بـا اسـتـقـبـال تـوده اي                
رويگردانـي تـوده     .  مواجه ميشوند 

مـردم دنــيـا از ســيـسـتــم و نـظــام                
حکومتي و احزاب سـنـتـي حـاکـم           
حــتــي در کشــورهــاي بــاصــطــالح        

در غرب، آمـار  “  مهد دموکراسي” 
و ارقام تکـانـدهـنـده اي کـه نشـان               
ميدهد فاصله فاحش بـيـن ثـروت          

و فــقــر      نــجــومــي ســرمــايــه داران     
کارگران و توده نود و نـه درصـدي            

در همه کشـورهـا هـر سـال               مردم
بيشتر و عميق تر از سـال گـذشـتـه            
مــيــشــود، الــيــگــارشــي و فــعــال           
مايشائي و سلطه يک در صديهـاي       
مالتـي مـيـلـيـاردر و فسـادي کـه                
سرتاپاي دولت و سيستم سـرمـايـه         
داري در همه کشورها را فراگرفـتـه        

پانامـا    و اسناد افشا شده     –است  
تنها گوشه اي از اين فساد گسترده 

ســوء اســتــفــاده هــاي مــالــي و             و
پولشوئي و زير پا گذاشتن قوانـيـن        
مالياتي که خـودشـان وضـع کـرده           

هـمـه و هـمـه           -اند را برمـال کـرد      
نشاندهنده بن بست و گـنـديـدگـي           
نظام سـرمـايـه داري عصـر مـا و                
ضرورت و مبرميت سوسيـالـيـسـم        

 .است

تبلـور تـبـاهـي و درمـانـدگـي              
کاپيتالـيـسـم در ايـران حـکـومـت              

ــدر .  جــمــهــوري اســالمــي اســت        پ
خوانده هاي مافياي اقتصـادي کـه        
هــمــچــون ســرطــان در کــل بــدنــه            
اقتصاد ايران ريشه دوانده اسـت و         
آيت اهللا هاي ميلياردر و اعـوان و          
انصـارشــان کـه در صــدر لــيــســت           
دزدي و فساد مقامات و دولتهـاي       
جهان قرار دارند، خود نـمـايـنـده و            
تجسم توحش سـرمـايـه در عصـر            

امــروز پــرچــم رهــائــي       .  حــاضــرنــد
جامعه ايران از بردگي مـزدي و از          
مذهب و قوانين و مناسبات قـرون       
وسطائي که از اين بردگي پاسداري    

در دسـت طـبـقـه کـارگـر                ميکنـد 
روز کارگر براي مـردم ايـران       .  است

نه تنها روز سـوسـيـالـيـسـم و روز                
بچالش کشيدن مافياي اقتـصـادي      
حاکم و نظام بردگي مـزدي، بـلـکـه        
روز ســکــوالريســم و مــدنــيــت و            

 .مدرنيسم و انسانيت نيز هست
روز جهانـي کـارگـر روز هـمـه             
مردمي اسـت کـه در ايـران و در                
سراسر جهـان از سـلـطـه سـرمـايـه               

تبعيض و نابرابـري و تـحـجـر و              و
مذهبي کـه     -عقب ماندگي قومي  

مستلزم آنست به تـنـگ          حاصل و 
آمده اند و خواستار بر پائي جامعه 

و بـرابـر        اي انساني و مرفه و آزاد      
فرا رسيدن اين روز را بـه          .  هستند

همه کارگران در ايران و در جهان و        
به همه مـردم آزاده دنـيـا تـبـريـک                

 !ميگويم
 ۹۵ ارديبهشت  ۴ 

 ... پيام حميد تقوائي       
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 ١ از صفحه 

 

اول مه روز اعتراض به فالكت و زندگي زير خط فقر، روز اعتراض به سركوب و خفقان                    
 و بي حقوقي و تبعيض، و روز دفاع از آزادي و برابري و            

 .  رفاه براي تك تك مردم است       
 

 اول مه امسال را به روز طنين افكندن خواست        
 .   نان و آزادي و زندگي انساني تبديل كنيم        

 
 .  اول مه امسال بايد روز گشودن افق آينده اي شاد و مرفه و آزاد باشد                 

 . روز گشودن افق انقالب كارگري عليه نظم ضد انساني            
 

 زنده باد اول مه     

 ١ از صفحه 

بستن محل هـا و    .  تحميل شده است  
مــراکــز حــمــل و نــقــل بــار تــوســط              
کاربدستـان حـکـومـت، سـيـاسـت و              
شگردي جهت تـامـيـن سـود هـرچـه              
بيشتر در بده و بستانهاي تجـاري در         
مناطق مرزي و هـمـچـنـيـن غـارت              

. زحمت و دسترنج شما کولبران اسـت  
اعتراضات و تجمعـات بـرحـق شـمـا           
ميتواند با طرح خـواسـتـهـايـتـان بـه              

 .نتيجه برسد
در تــجــمــعــات و اعــتــراضــات          
عمومي خود بهمراه خانواده هـايـتـان      

 :اعالم کنيد
موقعيتي که ما کارگران بيـکـار       
در شهر و روستاهاي منـاطـق مـرزي       
با آن مواجه هستيم، بر اثر شـرايـطـي        
است که بر ما کارگران بيکـار حـاکـم        

شغل کولبري در مـنـاطـق    .  شده است 
مرزي تاکنون خطرات جاني و مـالـي        
فراوانـي بـراي مـا کـارگـران بـوجـود                

مرگ بيش از صدها نفـر     .  آورده است 
در ســال، آواره گــي و مــحــرومــيــت            
خانواده و فرزنـدان هـمـکـارانـمـان از             
تنها نان آور خانه و دهها مـعـضـل و          
مصيبت ديگر بـر سـرنـوشـت کـار و             
زندگي ما کارگران کولبر در مناطـق        
مرزي، هر روز و هر سـاعـت فـاجـعـه         

مـا  .  اي را براي ما خلـق کـرده اسـت           
کارگران کولبـر تـا بـه امـروز فـريـاد                

بــايــد بــه ايــن       .  رســي نــداشــتــه ايــم      
وضعيت يکبار براي همـيـشـه پـايـان           

 .داده شود
 : اعالم کنيد که

  ما خواهان برسميت شناختن      ١ 

شغل کولبري بدون هيچ گونه کـنـتـرل       
 و مزاحمتي هستيم 

  امنيت شغلـي مـا کـارگـران         ٢  
 . کولبر بايد تضمين شود

  در صـــورت بـــرســـمـــيـــن              ٣  
نشناختن شغل کولبري مـا خـواهـان         

 حقوق بيکاري هستيم 
 تحت هـيـچ شـرايـطـي نـبـايـد               ٤ 

اموال ما کارگران کولبر ضبط و      
 . مصادره شود

 
عـالوه بــر ايــن خـواســتــهــا، هــر           
مطالبه ديگري که از نظر شمـا بـايـد           
تامين و تحقق يابد را به اين ابتدايي        

 .ترين خواستها اضافه کنيد
از آنجا که شما کارگـران کـولـبـر           
مرزي از تشکلي که بتواند از حـقـوق         
حقه و مطالبات تـان حـمـايـت کـنـد               
محروم هستيد لذا ميتوانيد مـجـمـع        
عمومي تشکيل دهـيـد و از مـيـان              
خود افرادي را بـعـنـوان نـمـايـنـده و                 
سخنگوي خـود انـتـخـاب کـرده کـه               
پيگير مـطـالـبـات کـارگـران کـولـبـر               

در مجمع عمومـي بـر       .  مرزي باشند 
سر ادامه اعتـراضـات و تـجـمـعـات              
خود تصميم گيري کرده و آنرا به اجرا        

 .بگذاريد
مردم آزاده شهرها و روسـتـاهـاي        
مناطق مرزي، از حرکت اعـتـراضـي       
کارگران کولبر مرزي وسيعا حمـايـت       

آنها فرياد رسـي نـدارنـد و بـه             .  کنيد
 . حمايتهاي شما مردم نيازمندند

  
 ٩٥  ارديبهشت ٦ دوشنبه 

 ... به کارگران کولبر      

 

 

  ما خواهان برسميت شناختن شغل کولبري بدون            ١ 
 هيچ گونه کنترل و مزاحمتي هستيم       

 .    امنيت شغلي ما کارگران کولبر بايد تضمين شود             ٢  
  در صورت برسمين نشناختن شغل کولبري ما             ٣  

 خواهان حقوق بيکاري هستيم      
 تحت هيچ شرايطي نبايد اموال ما کارگران کولبر              ٤ 

 .  ضبط و مصادره شود     

اعتراض و اعـتـصـابـات مـردم           
شهرهاي سردشت، بانـه، مـريـوان و          

فروردين و يکم ٣١ سروآباد  روزهاي  
ارديــبـــهـــشــت قـــدرت اتـــحـــاد و            
نــارضــايــتــي مــردم  بــه بــيــکــاري،          

 !ناعدالتي اجتماعي و فقر است
تظاهرات همزمان در چهار شهر  
بانه، سردشت، مـريـوان و سـروآبـاد            
اعتراض و نارضايـتـي ده هـا هـزار             
کارگران و جوانان بيکار در حمـايـت        
ــه                 ــايشــان، ب ــواده ه ــان ــردم و خ م
جمهوري اسالمي و دولـت يـازدهـم          

 .روحاني است
منشا اجتماعي اين اعتراضات 
ــي و                ــال ــان م ــابســام ــت ن ــي وضــع
درآمدهاي ناچيز مردم چنـد بـرابـري       
زير خط فقر، بـيـکـاري و نـداشـتـن               
تامين اجتماعي دارو و دکتر و رفـاه      

 . و امنيت فردي است
در شهرهاي کردستان بـيـکـاري        
چالش اصـلـي مـردم و جـامـعـه بـا                 

 .دولت يازدهم است
ــان        ١٣٩٠ در ســـال         ، اســـتـ

 هزار و ٤٩٣ کردستان يک ميليون و   
 ٦٦  نـفـر جـمـعـيـت دارد کـه                 ٦٤٥ 

 درصــد را      ٣٤ درصــد شــهــري و          
جمعيـت روسـتـايـي تشـکـيـل مـي               

 ١٠  براساس اين آمار جمعيت  .دهد
ساله و بـاالتـر شـاغـل ايـن اسـتـان                 

 ٢٧.٥٠  هـزار نـفـر بـوده کـه               ٤٢٠ 
 ٢٤ درصد آن در بخش کشاورزي ،         

 ٤٠.٣ درصـد در بــخـش صــنـعــت            
 ٨.٢ درصد در بـخـش خـدمـات و              

درصد فعاليت نامشخص و اظـهـار        
 .نشده دارند

بيکـاري در اسـتـان کـردسـتـان             
همواره با آمارهاي ضد و نقيضي از     
سوي نـظـام اسـالمـي مـواجـه شـده               
ــن                   ــار آمــاري در اي اســت و هــر ب

 در سـال      .خصوص ارائه مـي شـود       
  شمار بيکاران در اين استان را         ٩٣ 

 هزار نفر اعـالم کـرده انـد کـه           ١٥٠ 

مي شود با يک بـررسـي سـاده نـرخ              
 ٤٠ بيکاري در کردستـان را بـاالي           

 .درصد دانست
 مـرکـز آمـار      ٩٣ در ابتداي سال  

ايران نرخ بيکـاري را در کـردسـتـان             
 درصد اعالم کرد که براساس ١٦.١ 

اين نرخ، پس از لرستان در جـايـگـاه          
دوم کشـور از نـظـر بــيـکـاري قــرار                

 ٩٤  در ابـتـداي سـال            .گرفته اسـت   
اســتــانــدار کــردســتــان آخــريــن نــرخ         

 ٢٨ بيکاري در اين استان را حـدود         
  .درصد اعالم کرد

با تـوجـه بـه آمـارهـاي  اعـالم                
شده،  مي توان دريـافـت يـک رونـد              
ــيــکــاري در                ــر آمــار ب صــعــودي ب
کردستان حاکم است، بطـوريـکـه بـا          
گذشت زمان هيچ اقدامي در مـهـار       
کردن آن انـجـام نشـده و روزبـه روز                
قفل بيکاري در اين استان محکمتر      

  .مي شود
ــم فــارغ                  ــه ــان س ــي ــن م در اي
التحصيالن دانشگاه استان بـيـشـتـر        
نمود پـيـدا مـي کـنـد و مـي تـوان                   
درصد قابل توجهي از بيکاري را بـه    

 .آنان اختصاص داد
 ٧٣ در حال حـاضـر  بـيـش از                

 هــاي      هـزار دانشــجـو در دانشـگـاه          
مختلـف سـطـح اسـتـان کـردسـتـان               
مشغول به تحصيل هستـنـد کـه بـه            
دليل عدم بـرنـامـه ريـزي مـنـاسـب               
شانس دستيـابـي بـه فـرصـت هـاي              
شغلي بـراي فـارغ الـتـحـصـيـل هـا                

 .بسيار پايين است
جــالــش مــهــم دولــت يــازدهــم          

ــيــکــاري اســت       در شــهــرهــاي      .   ب
کردستان در دوره شروع بکار دولـت        
روحـانـي تـا کـنــون آمـار بـيـکــاري                
همچنان روند صعوي به خود گرفـتـه    

 درصد در   ١٦ است بطوريکه از رقم    
 ٩٤  درصد در سـال      ٢٨  به ٩٣ سال  

 .رسيده است
ــاي             ــره ــه ــدي؛ در ش ــن ــب ــع ــم ج

کــردســتــان ايــران بــيــکــاري بــويــژه          
بيکاري جوانان و عدم فرصـت هـاي        
شغلي مناسب، روي آوري به شـغـل         

و در نـتـيـجـه         .  کولبري بيشتر شـده    
هزاران نـفـر از کـارگـران و جـوانـان                 
بيکار براي تامين معاش در مرزها      

 !بکار کولبري مشغولند
جمهوري اسالمي بجاي ايـجـاد       
فرصت هاي شـغـلـي بـراي جـوانـان              
تحصيلکرده، و تامين بيمه بيکـاري   
براي هزاران نفر از کارگران و بهـبـود         
زندگي آنها در اقدامي بـيـشـرمـانـه            

 !مرزها را ميبنندد
تظـاهـرات و اعـتـصـاب مـردم             
شهرهاي بانه، شردشـت، مـريـوان و          
ســروآبــاد عــلــيــه بســتــن مــرزهــا و           
ــ نظامي جمهوري    اقدامات امنيتي 
اسـالمــي، بــايـد مـورد حـمــايـت و              

بايد به ابـعـاد      .  پشتيباني قرار گيرد  
 . گسترده تر اعتراضات افزود

ــه                ــم در ادام ــه دو عــرصــه م
اعتصاب و اعتراض عليه جمهـوري      

 اسالمي در شهرهاي کردستان؛
ــراي تشــکــيــل            يــکــم؛ تــالش ب
تشکل کارگران کولبر، قانوني کردن     
شغل کولبري و با پـوشـش تـامـيـن             

 .اجتماعي
ــرش                 ــتــ ــط و گســ دوم؛ بســ
ــکــار و               ــي ــان ب ــراضــات جــوان اعــت
تحصيلکرده تا سطح تشکل جوانـان    

 .و خواست بيمه بيکاري. بيکار
مادام مردم شهرهاي کردسـتـان      
داراي توان و قـدرت بـه اعـتـصـاب              
کشيدن و تظاهرات هزاران نـفـري را         
دارا هســتــنــد، کــارگــران کــولــبــر و          
جوانان بيکار ميـتـوانـنـد بـر بسـتـر              
شرايـط نـارضـايـتـي کـنـونـي بـراي                
ايجاد تشکل کارگران کولبر و بيـمـه       
بــيــکــاري و تــامــيــن بــيــمــه هــاي             

 .اجتماعي وارد ميدان شوند
 

 ١٣٩٥  ارديبهشت ٦ 
 ٢٠١٦  آپريل ٢٥ 

 ...  تجمعات اعتراضي       
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 کارگران و مردم سنندج   
 به استقبال اول مه 

 .روز جهاني کارگر رفتند   
بنا به خبري از شهر سنندج، روز       
جمعه سوم ارديـبـهـشـت تـعـدادي از              
کارگران و مـردم شـهـر سـنـنـدج در                 
مراسمي با شکوه به استقبال اول ماه       

ايـن  .  مه روز جهانـي کـارگـر رفـتـنـد            
مراسم که در اطـراف شـهـر سـنـنـدج              

ــرگــزار شــد از ســاعــت               ــا      ١ ب  ٥  ت
بعدازظهر ادامه داشت و تـعـدادي از         
حاضرين در مورد اول مه و اهـمـيـت           
اين روز سخنراني کردند و چند بيانيه    

 .و قطعنامه نيز قرائت گرديد
 

بخشي از بيانيه اعضاي اتحاديه    
  آزاد کارگران ايران شهر سنندج    

جهت دفاع از خواسته هاي جعفر   
عظيم زاده و اسماعيل عبدي ما مي     
خـواهـيـم بــه خـواسـتــه هـاي صــداي               
کارگران ومـعـلـمـان رسـيـدگـي شـود              
واتهـام اقـدام عـلـيـه امـنـيـت مـلـي                   
لغوشود مسـئـول سـالمـتـي جـعـفـر               
عظيم زاده وتمامـي زنـدانـيـان قـابـل            
پيگيري است مانمي خواهيم يک روز      
گرسنگي بکشند،بدون تـردبـد آزادي        
جعفر عظيم زاده و تمـامـي کـارگـران           
در بند، يکي از بندهـاي قـطـعـنـامـه             

 .روز جهاني کارگر امسال خواهد بود
اعضاي اتـحـاديـه ازاد کـارگـران           

 شهرستان سنندج
 

بيانيه زندانيان سياسي زندان   
 مهاباد به مناسبت روز جهاني کارگر    

ــحــاد     ,  اول مــاه مــي          ــمــاد ات ن
گان جـهـان عـلـيـه            ديد  کارگران و ستم  

 استبداد و نابرابري
 تن از زندانيان سياسي زندان    ٢٢ 

اي روز جهاني     مهاباد با صدور بيانيه   
کارگر را گرامي داشتند و اين روز را       

گـان     ديـد    اتحاد کارگران و سـتـم  " نماد  
اعالم " جهان عليه استبداد و نابرابري 

 .کردند
ــه گــزارش کــمــپــيــن دفــاع از               ب

زندانيان سياسي و مدني و به نقل از         
کانون مدافعان حقوق بشر کردستـان،      
اين زندانيان در بخشي از اين بيـانـيـه     

روز اول مـي را در          : " انـد   خود نوشته 
داريم که استبداد   شرايطي گرامي مي  

و نابرابري، استعمار و اسـتـثـمـار در            
آرمـان  .  جهان هـمـچـنـان ادامـه دارد          

کارگران آمريکـايـي کـه در ايـن روز              
جان باختند به آرمانـي جـهـانـي بـدل             
گشته است و اين روز، يک مي را بـه          

گـان     ديـد    نماد اتحاد کارگران و سـتـم       
جهان عليه استبداد و نابرابري تبديل      

خواهي   جنبش آزادي و برابري    .کردند
ايران به عنوان عنـصـري از جـنـبـش              
جهاني ضد نابرابري در طول يک قـرن         
اخير در غـالـب احـزاب، سـازمـان و              

هــاي مــخــتــلــفــي نســبــت بــه           جــريــان
 وفادار مانده و در      هاي يک مي    آرمان

هـا    مقابل استبداد شاهنشاهي و بعد    
، ٥٧ استبداد ديني بعـد از انـقـالب            

هـايـي را         نـمـوده و هـزيـنـه            مقاومت
 .متحمل شده است

زندانيان سيـاسـي مـحـبـوس در           
 زندان مهاباد

 ١٣٩٤ ماه   ارديبهشت١١ جمعه  
 ٢٠١٥  مه ١  -

ــان            ــدگ ــن ــن ـ ١ اســامــي امضــاک
احمد خـاونـدي    .٢ محسن رمضاني     

عـلـيـرضـا      .٤ ريـزه       اسکندر بـرده   .٣ 
 .٦ عبدالرحمان رمضاني  .٥ رسولي 

 .٨ هاوري غزالي  .٧ فاروق ساماني 

جمال قادرنـژاد   .٩ مروت    خضر رسول 
 اقـدم     سيد حسين پور مصطفي    .١٠ 
امــيــر  .١٢ يــحــيــي فــرهــانــي        .١١ 

عـلـيـا       يونس رسـول    .١٣ زاده   عبداهللا
يـــوســـف  .١٥ واحـــد ســـيـــده        .١٤ 
 .١٧ سيامند کاوه     .١٦ خرابات    آب

ــو               ــزپـ ــزيـ ــر  .١٨ ادريـــس عـ ــمـ عـ
 .٢٠ چاالک کورده  .١٩ راد      منزمي

هــمــيــن   .٢١ هــيــمــن مصــطــفــوي         
ــن  ــرحــمــن     .٢٢ زاده          حســي ــدال عــب
 معروفي

 

 
احضار فعالين کارگري در     

 آستانه روز جهاني کارگر در سنندج    
نيروهاي وابسـتـه بـه اطـالعـات            
نـيـروي انـتـظــامـي در سـنــنـدج، در                
آستـانـه بـرگـزاري مـراسـم هـاي روز                

بـا  )   ارديـبـهـشـت    ١١ ( جهاني کارگر   
احضار تعدادي از فعـالـيـن کـارگـري            

بـه   .فشار بر آنان را افزايش داده انـد         
گــزارش کــمــيــتــه هــمــاهــنــگــي، روز        
چهارشنبه مورخ اول ازديبهشت مـاه       
تعدادي از فعالبن کارگـري از جـملـه           

و “  غالب حسينـي ” ، “ خالد حسيني ” 
به اطالعات نيـروي    “  مجيد حميدي ” 

انتظامـي احضـار شـدنـد، طـي ايـن               
احضار از نامبردگان خواسته شده که      
در مراسمـهـاي روز جـهـانـي کـارگـر               

 .شرکت نکنند

 

بيانيه کارگران اخراجي شرکت      
ريسندگي پريس سنندج در دفاع     
 ااز خواسته هاي جعفر عظيم زاده      

 و اسماعيل عبدي  
 

 :کارگران و انسانهاي شريف
جاي هـيـچ انسـان آزاديـخـواهـي            

 زندان نيست
ما کارگران اخراجـي ريسـنـدگـي         
پريس سنندج در آستانه روز جـهـانـي       
کارگر از خواسته هاي بر حـق آقـايـان        
جعفر عظيم زاده و اسماعيل عـبـدي          
که هيچ جرمـي جـز دفـاع از سـطـح                 
معيشت و زندگي کارگران و معلمين     
ندارند حـمـايـت کـرده و از تصـمـيـم                 
مشترک آنان دراعتراض به امـنـيـتـي         
ــفــي ،                ــيــت هــاي صــن ــعــال کــردن ف

 .جــــانــــبــــداري مــــيــــکــــنــــيـــــم            
از طرفي بسيار متاسفـيـم کـه عـمـل           
برخي دوستان به ظاهر طرفدار کارگر      
که در اين شرايط بـا مـوضـعـگـيـري              
عــلــيــه ايــن اتــحــاد، نــه تــنــهــا بــه                
همبستگي و اتحاد صفـوف کـارگـرو         
معلم کمک نکرده انـد بـلـکـه آب بـه                

 .آسياب سرمايه داران ميريزند
بــا کــدام وجــدان بــيــدارمــيــتــوان        

 سال زنـدان    ٦ تصورکرد که انساني با     
و حبس و تـحـمـل اعـتـصـاب غـذاي               
ــده                ــه جــان خــري ــامــحــدودي کــه ب ن

 ميخواهد خود را بزرگ کند؟
ايــن دوکــارگــر ومــعــلــم وســايــر          
کارگـران و فـعـاالن کـارگـري ديـگـر                
تشکلها همه چهره هاي شناخته شـده       
هستند و نـيـازي بـه بـزرگ نـمـايـي                  

 .ندارند
ما کارگران پشتيباني خود را از       
خواسته هاي آقايان جعفر عظيم زاده       
و اسماعيل عبدي اعالم مـيـداريـم و          
خواستار آزادي اين دو وساير کارگران 

 .و معلمين دربند هستيم
 

جمعي از کـارگـران اخـراجـي پـريـس              
 سنندج

 ٩٥ هفتم ارد يبهشت 
 

 

 پيام کارگران فوالد زاگرس      
 به مناسبت اول ماه مه 

 روز جهاني کارگر    
ما کارگران اخراجي فوالدزاگرس    
درروزجهاني کارگر بارديگـراجـتـمـاع       
خودرا بـه حـاکـمـان وسـرمـايـه داران               
اعالم مـي نـمـايـم وخـواهـان ايـجـاد                

ــال  ــغـــــــ ــتـــــــ ــش  . اشـــــــ ــزايـــــــ افـــــــ
آزادي تــمــامــي    . دســتــمــزدعــادالنــه     

ايجاد تشـکـل     . فعالين کارگري دربند  
لــغــوقــراردادهــاي مــوقــت    . کــارگــري   

وسفيد امضا مي باشـيـم واعـتـراض          
 خود رابه گوش جهانيان مي رسانيم

 ٩٥  ارديبهشت ٧ 
 

 افسانه بايزيدي   
 !براي سومين بار دستگير شد 

بار ديگر افسانه بايزيـدي، فـعـال         
  دانشجـويـي تـوسـط مـأمـوران اداره            
اطالعات شهرستان بوکان در اسـتـان       

 .غربي بازداشت گرديد آذربايجان
 

 مراسم تجليل از فعال فرهنگي   
مراسم تجليل از فعال فرهنگي و   

ــنـــدجـــي،           ــنـ ــر سـ ــاعـ ــق  " شـ ــيـ ــوفـ تـ
در مـنـزل     )   سوا تـوفـيـق     "( ابراهيمي

ــويســنــدگــان و              ايشــان بــا حضــور ن
حضـور وي    .  هنرمندان برگزار گرديـد   

هـا و       هاي شصت طي انجمـن      در دهه 
ــردســتــان بســيــار           شــب شــعــرهــاي کُ
تاثيرگذار بـود و بـه سـرودن اشـعـار                

 ايسـنـا دربـاره        .کوتاه شهرت داشـت    
مراسم تجليل از سوا توفيـق گـزارش          

ــي           :  داد اشــعــارش در مــجــالت ادب
بـه چـاپ     ... همچـون سـروه، آويـنـه و          

رسيده و بيشتـر اشـعـار وي از زبـان               
ديــگــر شــعــرا در مــحــافــل ادبــي و             

تـخـلـص    .   شـد    اجتماعي قرائت مـي    
 سـرشـنـاس ادبـي            شعري ايـن چـهـره       

 .کردستان، سوا توفيق است
 

هزاران ليتر گازوئيل به    
 رودخانه سيروان نشت کرد     

ــگــاز          ــت ــف ــوذ ن ــف ــل ( ن ــي ــازوئ ) گ
تأسيسات کارگاهـي در شـهـرسـتـان           
ســروآبــاد، رودخــانــه ســيــروان را بــا           

مـحـيـطـي        عواقب خـطـرنـاک زيسـت        
ماه   دوم ارديبهشت.مواجه کرده است 

سطح رودخانـه سـيـروان پـوشـيـده از              
هاي نفتي ناشي از نشـت هـزاران           لکه

ليتر گازوئيل از کارگاه روستاي روار       
 اين کارگاه جـوار رودخـانـه، بـه             .بود

شدن آب مخزن سد داريـان         دليل جمع 
به زير آب رفت و مواد نفتي انبارشده  

تـاکـنـون    .   به سيروان سرازيـر گـرديـد       
هيـچ يـک از نـهـادهـاي حـکـومـتـي                  

زيسـت شـهـرسـتـان           منجمله محيط    
سروآباد به اين حادثه و پـاکسـازي آن          

 .واکنشي نشان نداده است
 

هاي شکار از     آتش زدن قفس   
 جانب شکارچيان دوريسان پاوه      

 تـن از شـکـارچـيـان روسـتـاي               ٥ 
دوريسان پـاوه، اقـدام بـه شـکـسـتـن                

ها و     زدن قفس    هاي خود و آتش     سالح
 .رهاسازي پرندگان نمودند

 
 حکم شش سال زندان     
 براي علي حسين پناهي  

روز چهارشنبه يکم ارديبـهـشـت،       
دادگاه تجديد نظر حـکـم شـش سـال             

" علي حسين پنـاهـي    " ويک روز زندان    
معلم  اهل دهگـالن را تـائـيـد کـرده               

 .است
 

 مواد مخدر، سال گذشته   
  نفر تلفات داشت   ٣٠٠٣  

سوء مصرف مـواد مـخـدر طـي          
 نفـر را     ٨ سال گذشته، روزانه بيش از      

سـال  .   به کام مـرگ فـرسـتـاده اسـت            
گذشته بنابه آمارهاي رسمـي، مـواد         
مخدر جان سه هزار و سه شهروند در        

 نفـر زن    ٣٢٧ ايران را گرفته که تعداد  
 گـزارش سـازمـان پـزشـکـي             .اند  بوده

کند؛ از كل تلـفـات     قانوني اضافه مي  
 ٧٢٨ ، يـک هـزار و           ٩٤ اعتياد سال   

 ٨٥٤ نفر به دليل مسموميت حـاد،         
نفر به دليل عوارض مصرف طوالني      

 نفر به دنـبـال مصـرف          ٤٢١ مدت و   
ها جـان خـود را از دسـت               روانگردان

 نـفـر و       ٧٢٩  استان تهران با     .اند  داده
 نـفـر بـه تـرتـيـب           ١٦ استان بوشهر با    

شـدگـان      بيشترين و کـمـتـريـن کشـتـه          
ــدر را               ــخـ ــواد مـ ــرف مـ ــوءمصـ سـ

 .اند داشته
 

 کانون صنفي فرهنگيان     بيانيه
 استان چهارمحال و بختياري   

 کانون صنفـي   فشرده اي از بيانيه   
فـرهـنــگـيــان اســتـان چــهـارمــحـال و             
بختياري در حمايت از بـيـانـيـه هـاي            
محمود بهشتي لنگرودي، اسماعيـل     

ايـنـک در     .  زاده   عبدي و جعفر عظـيـم     
 روز ملي معلم و تقـارن آن بـا              آستانه

اول مــاه مــه، روز جــهـانــي کــارگــر،            
محمود بهشتي لنگرودي سخنـگـوي      
کــانــون صــنــفــي مــعــلــمــان ايــران و            
اسمـاعـيـل عـبـدي دبـيـرکـل کـانـون                 
صــنــفــي مــعــلــمــان ايــران و جــعــفــر           

 

  ٨  صفحه 
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ما کارگـران و هـمـه انسـانـهـاي               
تحت ستم در ايران و سـراسـر جـهـان             
امسال درحالي به استقـبـال اول مـاه           
مه مي رويم که نظام سـرمـايـه داري            
در هـمـه ابـعـاد، دچـار بـحـران هـاي                  
غيرقـابـل حـلـي شـده اسـت و تـمـام                   

بـار     تالشش را بـه کـار مـي بـرد تـا               
آورده را با بيـکـار         بحران هاي بوجود  

سازيهاي گسترده، تغيير در قـوانـيـن         
کار و به طور کـلـي بـاز پـس گـيـري                  
دستاوردهاي طبقـه کـارگـر و بـه راه              
انــداخــتــن جــنــگ هــا بــر دوش مــا             
بياندازد و خود را از ايـن مـخـمـصـه              

امـا طـبـقـه کـارگـر و             .  رهايي بخشد 
بشريت متضرر از اين وضعيـت نـيـز           
ساکت ننشـسـتـه و بـا تـمـام قـوا از                   
آمريکا و يونان گرفتـه تـا فـرانسـه و              

در مــقــابــل ايــن تــهــاجــم        ...  ايــران و  
 .ايستاده است

خصيصه نظام سـرمـايـه داري و           
تقابلش با طبقه کارگر در هر نقطه از         
جهان، کسب سود هر چه بـيـشـتـر در          
ازاي تحميل فقر و گرسنگي بر طبقـه        
کارگر اسـت، امـا مـيـزان شـدت آن                
بسته بـه نـوع نـظـامـهـاي حـاکـم بـر                   

ايـران  .  جوامع مختلف متفاوت است   

يکي از منـاطـقـي اسـت کـه طـبـقـه                 
کـارگـرش بـه شــيـوه ويـژه اي تـحــت                 
فشارهاي سنگين سرکـوب، مـحـروم        
از هر گـونـه حـق اعـتـراض، داشـتـن                

و به تـبـع آن بـرخـورداري از                 تشکل
هـــمـــان درجـــه از امـــکـــانــــات                  

اسـت کـه هـم طـبـقـه اي                  معيشتـي 
هايش در مناطق ديگر جـهـان از آن           

 .برخوردارند
سـالـهـاســت کـه در بسـيـاري از               
کشورهاي جهان و از جملـه در ايـران           
مبارزه کارگران و هـمـه مـزدبـگـيـران            
براي عقـب رانـدن سـرمـايـه داري از               
سياست تحميل رياضت اقتصـادي و     
يورش به زندگيشان تـحـت عـنـاويـن            

با قدرت در       بحران اقتصادي و غيره   
جريان است، امروز ما کارگران ايـران       

کـه     مجددا و اکيدا اعالم مي نمائيم     
هيچ توجيهي براي پوشاندن و تـبـرئـه          
ناتواني نظام سرمايه داري در تأميـن      
ــراي خــود را                 ــدگــي مــرفــه ب يــک زن
نپذيرفته و بـه هـيـچ وجـهـه تـحـقـق                   
خواست يک زندگي انساني را به رفـع       
نيازمنديهاي اقتصاد سرمـايـه داران       

 .گره نخواهيم زد
از اين رو ما کارگران، معـلـمـان،         

پرستاران، مستمـري بـگـيـران و کـل             
بيکاران بـا خـواسـت افـزايـش فـوري              
دستمزد ، ايجاد کـار و يـا پـرداخـت              
بيمه بيکاري و همچنين ممنـوعـيـت        
تشــکــيــل پــرونــده هــاي قضــائــي بــا          
اتهامات امنيتي عليه معترضان بـه     
شرايط موجود ، روز جهاني کارگر را  
گرامي مي داريـم و خـواسـتـه هـاي               
فوري خود را بـه تـرتـيـب زيـر اعـالم                
داشته و براي تحقـقـشـان پـيـگـيـرانـه              

 :مبارزه مي کنيم
ممنوعيت تشکيـل پـرونـده          -١ 

هاي قضائي با اتهامـاتـي از قـبـيـل             
اقدام عليه امنيت ملي، تبليغ عليـه    " 

عـلـيـه    "  نظام و اخالل در نظم عمومي   
کارگران، معلـمـان و هـمـه فـعـالـيـن                

لـغـو مـجـازات اعـدام و               اجتماعي،
قصاص و لغو کليـه احـکـام صـادره،          
آزادي بي قـيـد شـرط كـلـيـه فـعـاالن                 
كارگري و معلمان در بـنـد هـمـراه بـا             

 .تمامي فعاالن سياسي و اجتماعي
ــاي             -٢  ــه ــجــاد تشــکــل ــق اي ح

. مستقل و آزادي عضـويـت در آنـهـا           
قـيـد و شـرط اعـتـصـاب،                آزادي بـي  

اعتراض، راهپيمائي، تجمع، انديشه     
و بيان، احزاب و مـطـبـوعـات بـراي              

 .عموم مردم ايران 
ــداقــل               -٣  ــوري ح ــش ف افــزاي

خـط فـقـر اعـالم            دستمزد، باالتر از   
ــيــون و         ٣ ( شــده     هــزار   ٥٠٠  مــيــل
و پرداخت بيمه بـيـکـاري بـه         )  تومان

همان ميزان براي کليه بيکاران و هـر         
. انسان آماده به کار اعم از زن و مـرد      

کارگران، معلمـان و پـرسـتـاران حـق             
دارند در ازاي کارشان از يک زنـدگـي          
مرفه و مـطـابـق بـا اسـتـانـداردهـاي                

 .مدرن برخوردار باشند
ــعــويــق            -٤  مــمــنــوعــيــت بــه ت

حـقـوق   .  انداختن حقوق و دستمـزدهـا     
هاي معوقه كه به يك رويه عـادي در          
بنگاه هاي اقـتـصـادي تـبـديـل شـده               
معيشت كارگران و زحـمـتـكـشـان را           

. بيش از پيش به تباهي كشانده است      
سرمايه داران و حاميان انان بـا عـدم          
پرداخت بـه مـوقـع حـقـوق کـارگـران                
ــب                  ــي ــه ج ــه اي ب ــاي افســان ســوده

تعويق در پـرداخـت حـقـوق             . ميزنند
بايد به عنوان يك جرم تـلـقـي شـده و              
کارفرمايان خاطي مجازات و مـلـزم         

 .به جبران خسارات گردند
تامين امـنـيـت شـغـلـي و                 -٥ 

توقف اخراج سازيها، بر چـيـده شـدن           
قــراردادهــاي اســارت بــار مــوقــت و          

هــاي    ســفــيــد امضــا، حــذف شــرکــت      
تامين نيروي انساني و پيمـانـکـاري،        
قرار گرفتن کليه کـارگـران شـاغـل از          

هاي کوچک تا کارگران مناطق       کارگاه
آزاد تحت پوشش کامل قانون کـار و         
ــران              ــارگـ ــه کـ ــيـــمـ اجـــراي فـــوري بـ

 .ساختماني
ممنوعيت کـار کـودکـان و            -٦ 

فراهم نـمـودن امـکـانـات زنـدگـي و                
تحصيل رايگان و بـرابـر بـراي کـلـيـه              
کودکان فارغ از جنسيت، قومـيـت و         
مذهب مـطـابـق بـا اسـتـانـداردهـاي               
پيشرفته هـمـراه بـا ايـجـاد فضـائـي                
کامال علمي و شاد و دادن يک وعـده     

 .غذاي گرم و با کيفيت

ــن              -٧  ــيــ ــامــ ــان تــ ــازمــ ســ
و صندوق هاي بيمه اي که    اجتماعي

متولي امر ارائه خدمات بهداشتي و    
بازنشستگي هستند، در سـال هـاي          
اخير مورد چپاول و غارت عده اي از    
دولتمردان قرار گرفته و در نتيجه هـر     
روز در ارائه خدمـات بـه كـارگـران و              
زحمتكشان كه صـاحـبـان اصـلـي ان            

ايـن  .  هستـنـد، نـاتـوان تـر شـده انـد               
سازمان و کليه صنـدوق هـاي بـيـمـه             
بايد در اختيار نمايندگـان مـنـتـخـب           
كارگران قرار گيرند و دولتمـردان حـق       
هيچ گونـه دخـالـتـي در آن نـداشـتـه                 

 .باشند
ــن            -٨  ــيـ ــوانـ ــه قـ ــيـ ــلـ ــو کـ ــغـ لـ

آميز نسبت به زنان و بـرابـري          تبعيض
حقوق زنان و      قيد و شرط    کامل و بي  

هاي زنـدگـي       مردان در تمامي عرصه   
 .اجتماعي، اقتصادي، سياسي

به رسميت شـنـاخـتـه شـدن              -٩ 
حق شهروندي مساوي بـا شـهـرونـدان          
ايراني براي مهاجران گريخته از فـقـر         
و نا امنـي بـه خصـوص مـهـاجـريـن                
افغانستاني و منع هر گـونـه اعـمـال            

 تبعيض آميز عليه آنان
روز جهانـي كـارگـر، روز             -١٠ 

رزم مشترك كارگران و ستـم ديـدگـان          
اين روز بـايـد     .  در سراسر جهان است     

تعطيل رسمي اعالم شود و هر گـونـه         
ــراض              ــت ــري و اع ــارگ ــظــاهــرات ك ت
عمومي براي احقاق حـقـوق خـود در           
اين روز بدون هـيـچ مـانـعـي بـرگـزار                

 .شود
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
انجمن صنـفـي کـارگـران بـرق و              

 فلزکار کرمانشاه
سنديکاي کارگران نيشکر هـفـت      

 تپه
 کانون مدافعان حقوق کارگر

 
 برگرفته از سايت اتحاد   

 قطعنامه روز جهاني کارگر
 

 ٢٠١٦  برابر با اول مي ١٣٩٥ ارديبهشت    ١٢ 

 

 

. حق ايجاد تشکلهاي مستقل و آزادي عضـويـت در آنـهـا                
قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، راهپيمائي، تـجـمـع،        آزادي بي 

 .انديشه و بيان، احزاب و مطبوعات براي عموم مردم ايران 
 

خط فقر اعالم شده    افزايش فوري حداقل دستمزد، باالتر از   
و پرداخت بيمـه بـيـکـاري بـه          )   هزار تومان٥٠٠  ميليون و ٣ ( 

همان ميزان براي کليه بيکاران و هر انسان آماده به کار اعم از              
کارگران، معلمان و پـرسـتـاران حـق دارنـد در ازاي                . زن و مرد 

کارشان از يک زندگي مرفه و مطابق با اسـتـانـداردهـاي مـدرن                
 .برخوردار باشند
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روز بيست ويـکـم فـرورديـن مـاه            
بيانيه اي از جانب دو تـن از رهـبـران          
کارگري ومـعـلـمـان ،اقـايـان جـعـفـر                 
عــظــيــم زاده رئــيــس اتــحــاديــه آزاد           
کارگران واسمـاعـيـل عـبـدي رئـيـس             
کـانـون صـنــفـي مـعـلــمـان ايـران در                 
اعتراض به روند بازداشت وحبـس از        
طريق پرونده سازي و امنيـتـي کـردن           
فعـالـيـت هـاي صـنـفـي کـارگـران و                  
معلميني که عليه فقـر وفـالکـت، نـا           
امـــنـــي شـــغـــلـــي،بـــيـــحـــقـــوقـــي و        
بــيــعــدالــتــي،دســت بــه مــقــاومــت و         
اعتراض ميزنند، بيانـيـه مشـتـرکـي          

ارديـبـهـشـت     ١٠ ازروز   صادر شده که  
در آستانه روز جهاني کارگروبه دفـاع       
از انسانيت واعالم هـمـبـسـتـگـي بـا             
کــارگــران جــهــان ودر اعــتــراض بــه            
امنيتي کردن هر نوع فـعـالـيـتـي کـه             
جــهــت احــقــاق حــقــوق ومــعــيــشــت          

مـوجـود      کارگران ومعلمان به شرايط 
ميشود اعتصاب غذاي نا محـدودي      

 .را اعالم کرده اند
سالهاي سا ل است کـه کـارگـران         
ومعلمان براي زندگي ومعيشتشان با   
حاکمان وحاميان سرمـايـه دسـت بـه           

روزي نــيــســت کــه ايــن        .  گــريــبــانــنــد
به دليل فالکتي که از جـانـب      عزيزان

سرمايه بر ما تحميل شده وعرصه را       
بر مـيـلـيـونـهـا خـانـواده کـارگـري و                   
معلمان تـنـگ کـرده بـراي دفـاع از                
زندگي و احـقـاق حـق و حـقـوقشـان                 

ساکت باشند و همواره شاهد و نـاظـر      
و تجـمـع واعـتـراض         دهها اعتصاب   

 نباشيم
ابعاد اخـراج سـازيـهـا بـه قـدري              
وسيع شده که بيکاري را روتين و نـرم         

 جامعه کرده اند
ادامه چنين وضعيتي براي هـيـچ       
انســان شــريــف و فــهــيــمــي کــه                    

مرفه وآزاد را حـق طـبـيـعـي             زندگي  
 خود ميداند ممکن نيست

 سـاعـت يـا        ١٢ کارگري کـه تـا        
بيشتر در روز کار ميکند و معـلـمـي          
که براي تامين زندگي مجبور به روي  
آوردن به مشاغل دوم و سوم ميشـود        

 .، طبيعي است خاموش نميماند
اعــتــراض بــه چــنــيــن وضــعــيــت        
فــالکــتــبــار دور از شــان و کــرامــت             
انساني، درحقيقت اقدام براي تامـيـن    
زندگي و آسايش وامـنـيـت اکـثـريـت            
جامعه در ابعاد ملي است، ونه اقدام       

 .عليه امنيت ملي
 ارديبهشت ١١ کارگران جهان در  

روز جــهــانــي کــارگــر کــه هــر ســالــه            
مــراســمــي را بــه طــور مــعــمــول بــا             
خواست هاي مطالباتي خود بـرگـزار        
ميکنـنـد امـا در ايـران کـارگـران و                 
زحمتکشان و رهبران کارگري بايد بـا       
اتهام واهي به خطر انداختن امـنـيـت          
ملي به زندان محـکـوم شـونـد و هـر               
ــع،                 ــجــم ــرار ت ــدامــي از ق ــه اق ــون گ
اعتصاب و جمع آوري امضا بر عليـه    
دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر را    

قصـد     اجتماع و تبانـي بـه      " تحت نام   
" اقدام عـلـيـه امـنـيـت مـلـي کشـور                 

ــه                ــر و ســپــس ب احضــار، دســتــگــي
زندانهـاي طـويـل الـمـدت مـحـکـوم                

کم نيستند افرادي که طـي       .  ميشوند
 سال گذشته با چنـيـن اتـهـامـات         ٣٧ 

واهي بهترين سالهاي زندگي اشان را     
در چــارچــوب تــنــگ زنــدان کــه از               

ابــتــدايــي تــريــن امــکــانــات زنــدگــي        
و در   .  انساني محرومند گذرانده انـد     

ايـن راه زنـده يــادانـي چـون شـاهــرخ                
زماني و کوروش بخشنده را از دسـت    

 .داده ايم
اکنون عزيزاني هـمـچـون بـهـنـام            
ابراهيم زاده ،محمد جـراحـي ،رسـول         
بداقي، هاشمي ،باغاني، بهـشـتـي ،          
محمود صالحي، علـي نـجـاتـي ، و             
اخيرا جعفر عظيم زاده و اسـمـاعـيـل           
عبدي و دهها و صدها نفر ديـگـر از            
فعالين کارگران و معلمان در اسـارت       

 .به سر ميبرند
عزيزان ما را تـحـت عـنـوان بـه               
خطر انداختن امـنـيـت مـلـي کشـور              
دستگير و زندان ميکنند بدون اينکه      
توضيح دهند منظور از امنيت ملـي     

 .چيست
اين دنياي وارونه را چگونه بـايـد         
تفسير کرد؟ امنـيـت مـلـي امـنـيـت              

امنـيـت   .  حاکمان وسرمايه دارهاست  
آقازاده هاست امنيت آنـهـايـي اسـت          
که زندگي را به کام انسان و انسانيـت    
تلخ کرده اند امنيت آنهايي است کـه         
زندانها را بپـا کـرده انـد و بـه قصـد                  
خاموش کردن آنهايي کـه درمـقـابـل           
تعرض به زندگي شان مقاومت کـرده       

 .و معترضند
امـنـيـت مـيـلــيـونـهـا انسـان در                
جامعه ويک زندگي بي دغدغـه بـراي        
همه مفـهـوم واقـعـي امـنـيـت مـلـي                 

ــه و            .  ســت     ــيــت ســرمــاي امــا امــن
ــانـــش بـــه صـــورت آرا و                 حـــامـــيـ

قانون شد واز ايـن طـريـق          تفکرحاکم  
. امنيت اکثريت جامعه به خطر افتاد   

اين دنياي وارونه را نميشـود تـحـمـل           
 کرد

طبق آمارهاي اعـالم     اينست که   
 ٢٠٠٠ شده طي سال گذشتـه حـدود          

تجمع اعتـراضـي در هـمـيـن فضـاي              

ابـعـاد   . سرکوب شـکـل گـرفـتـه اسـت           
 .مقاومت و اعتراض بيسابقه است

در شرايطي زندگي ميکنـيـم کـه         
 هـزار    ٨١٢ حداقل دستمـزد امسـال        

تومان برايمان تعيين شد بدون آنـکـه         
خودمان کوچکترين نقشي در تعييـن      

 آن داشته باشيم
حاکمان يک لحظه فکر کـرده انـد         
که چگونه با چنين دستمزد حـقـيـرانـه      
ايــي مــيــتــوان حــتــي کــرايــه مــنــزل            

 نـفـره را در         ٤ مسکوني که خانـواده      
 خود جاي دهد تامين کرد؟

جــــدا از ســــايــــرنــــيــــازهــــاي          
ازجـملـه ،هـزيـنـه تـحـصـيـل               زندگي   

فرزندان ،خورد و خـوراک پـوشـاک و              
امکانات ديگري که هر انسـان بـراي         
زنده مانـدنـش بـه آن نـيـاز دارد چـه                  

 کساني بايد پاسخ دهند ؟
مگر ميشود اکثريـت قـريـب بـه           
اتفاق انسانها از صبـح تـا شـب کـار             
کــنــنــد امــا بــراي ابــتــدايــي تــريــن              
امکانات زنـدگـي اشـان درمـانـده و              
مايوس باشند چنين اوضاعي را در        
جامعه قانون کرده اند و معـتـرضـيـن          
به اين قانون را بدون هيچ توضـيـحـي          

 محکوم ميکنند
به واقع ادامه چنين زندگـي بـرده         
وارانه ايي براي هيچ انساني مـمـکـن        
نيست چنين فـجـايـع ايـي بـراي مـا                
کارگران و زحمـتـکـشـان هـيـچ وقـت               
تحمل نشد دقيقا به همين دليل است 

که معترضيم و تالش مـيـکـنـيـم تـا              
بتوانيم تشکالت مستقلمان را ايجاد     
کنيم و از طريق آن زنـدگـي هـمـيـشـه              

 تضعيع شده امان را بهبود بخشيم
اعتراضات به شرايط موجـود را       

 حق طبيعي خود ميدانيم
خواسته هاي آقايان جعفر عظـيـم      
زاده و اسـمـاعـيـل عـبـدي جـداي از                 
خواسته هاي ميليونها انساني نيست 
که سرمايه داري معـيـشـت وزنـدگـي           
شان را به شدت به مخاطره انـداخـتـه        

 .است
قصـد     اجتماع و تباني به   "  اتهام  

حـربـه   " اقدام عليه امنيت ملي کشور      
اي بـراي سـاکــت و خـامــوش کــردن              
جنبش اعتراضي جـامـعـه بـه ادامـه            

 .اين وضعيت غير قابل تحمل است
من به نوبه ي خود بـا تـوجـه بـه               
نــگــرانــي بــيــش از حــدم نســبــت بــه            

دربنـد     سالمتي و زندگي اين عزيزان    
با اعـالم اعـتـصـابشـان کـه جسـم و                 
روحشان را به خطر مياندازد از تـمـام         
خواسته هايشان به ويژه از بـرداشـتـن          
اتهامات جعلي و ساختگي امنيـتـي       
از پرونده هاي کل کارگران و معلمـان        

 سال گذشته و براي هـمـيـشـه     ٣٧ طي  
حمايت ميکنم و خواهـان رسـيـدگـي          
هــر چــه زودتــر بــه خــواســتــه هــا و                

 مطالبات اين عزيزان هستم
 

 ٩٥ دوم ارديبهشت 

 خواستهاي جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي فرياد کل جامعه است                    
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بعد از گذشت بيش از سه دهـه            
و نيم اسنادي منـتـشـر شـده انـد کـه                
نشست اول کنگره يک کـومـه لـه نـام             

اين اسـنـاد بـا امضـا و           .  گرفته است 
توسط ساعد وطـن دوسـت يـکـي از             
شرکت کنـنـدگـان در ايـن کـنـگـره و                 
ملکه مصطفي سلطاني منتشر شـده      

ــتــشــار صــورت جــلــســات         .  اســت ان
دستنويس اين نشـسـت عـمـومـا بـه              
انتقاد از خود و انتقاد از غايبيـن در          

آنچه کـه  .  اين نشست اختصاص دارد   
 روزه مورد اشـاره   ٧ ٣ در اين جلسات    

نـقـد و       قرار گرفته است عبارتـنـد از       
بررسي خصوصـيـات افـراد، انـفـعـال            
آنها، کدورتهاي شخصي و مسـايـلـي        

تا جاييکه حتي دو تـن      .  از اين قبيل  
از شرکت کنندگـان در نـقـد خـود از               

 . توسل به خودکشي صحبت ميکنند
اسناد منتشر شده مـتـعـلـق بـه             

مقطعي از نشستهاي مخفي شـرکـت       
کنندگان در آن است که هنوز در حـال   

 به انـتـقـاد و      ٧ ۵ و هواي قبل از قيام      
انتقاد از خود مائوئيستـي پـرداخـتـه         

انتشار مباحـث و مـوضـوعـات         .  اند
مورد بحث در اين کنـگـره کـه هـيـچ              
ضرورتـي در دوره حـاضـر نـداشـت،              
بهيچوجـه گـرايـش چـپ و راديـکـال               
درون اين سازمان را که در مـبـارزات     
توده اي مردم دخيل بود نـمـايـنـدگـي           

کومه له به اعتبـار انـقـالب       .  نميکند
 ، دخالت در حـرکـت راديـکـال و            ٧ ۵ 

انقالبي مردم در کردسـتـان و ايـفـاي            
نقش برخي از رهبران اين جريان قابل       

قبل از ايـن      .  توضيح و ارزيابي است   
نشست و حداقل سه چهار سـال قـبـل         

 ، مـحـافـل و جـمـعـهـاي              ٧ ۵ از قيام  
وسيعي در شهرهاي کردستان درگـيـر      
نوعي فعاليت مخفي بودند که بافـت      
شخصيتها و گرايشات آنان عـمـومـا         

ايـن بـافـت      .  چپ به روايت آندوره بـود   
اجتمـاعـي اغـلـب در مـيـان طـيـف                 
روشنفکر، معلم، کارمـنـد و بـعـضـا            

بـه جـرئـت مـيـتـوان           .  کارگران بودنـد  
گفت که مشغله هاي اين محافل کـه       
بعد از قيام بهمن و علني شدن کومـه    
له به اين جريان پيوسـتـنـد، بـمـراتـب             
سياسي تر، اجتماعي تر و چپ تـر از        

 .مباحث اين صورت جلسات بودند
در اين اسناد شخصيتهايـي کـه         

بعدها و در کوران يک جنبش انقالبي       
و اجتماعي خوشنام و محبوب مردم      
شدند در يک جمع محفل گونه به بـاد     
تندترين انتقادهاي مـائـوئـيـسـتـي و           

شخصي گرفته ميشوند در حالي کـه        
در جرگه مـبـارزه عـلـنـي و واقـعـي،                
هــمــيــن شــخــصــيــتــهــا در هــدايــت           
مبارزات مردم رهبرانـي واقـع بـيـن،           

 .کاردان و اليق بودند
ابراهيم عليزاده در نقد انـتـشـار           

اين مباحث بدرست از شخصيـتـهـاي       
محبوب و توده اي مردم کردستان که  
در اين کنگره حضور داشـتـنـد دفـاع          
کرده است اما تنهـا ايـن دفـاعـيـات             
کافي نيست و هنوز لب مطلب را ادا       

شروع اعتراضـات تـوده اي        .  نميکند
در شـهـرهـاي کـردسـتـان در مـقـطـع                 
انقالب دوره اي بود که کومه له هنوز   
علني نشده بود و بخشي از اعضـاي         
آن سرگرم مباحثي بـودنـد کـه اخـيـرا            

بين روند انقـالب،    .  منتشر شده است  
حضور گرايش چپ جامعه در مقـطـع       
اعتـراضـات و تـظـاهـرات مـردم بـا                
مشــغلــه هــاي بــخــشــي از اعضــاي           
شرکت کننده در کنگره يک کومـه لـه          
تفاوتهاي اساسي وجود دارد کـه ايـن         
تفاوتها را بعدها در کنگره دوم کومه       
له و متعاقب آن پروسه تشکيل حزب       

 .کمونيست ايران ميتوان ديد
فعالين چـپ و کـمـونـيـسـت در               

کردستان و مردم آزاديخواه و بـرابـري         
طلب که بعدها هـمـراه بـا کـومـه لـه                
کردستان را به سنگر ادامـه انـقـالب           
تبديل کرده بودند، نه از سـر مشـغلـه          
ها و مـبـاحـث مـطـرح شـده در ايـن                  
نشست بلکه از سر دخالت توده اي و         
اجتماعي کومه لـه بـعـد از قـيـام و                 
نقش بـرجسـتـه و انـقـالبـي کسـانـي                 
مــانــنــد صــديــق کــمــانــگــر و فــواد             

بود کـه بـدور     ... مصطفي سلطاني و  
 و   ٧ ۵ انـقـالب      . کومه له جمع شدنـد   

تحوالت سياسي بعد از آن بسرعت و       
در ابعادي اجـتـمـاعـي تـئـوري هـاي              
عـقــب مــانـده نـيــمـه فـئــودال نــيـمــه               
مستعمره و بورژوازي ملي و متـرقـي        
در درون کومه له را با قاطعيت کنـار        

و ادامـه      ٧ ۵ در حاليـکـه قـيـام          .  زد
انقالب تئوري هاي عقب مانده را در       
عمل نقد ميکرد و ماهيت ارتجاعي      
کل بورژوازي و حکومت اسالمـي را        
به همگان نشان ميداد، مارکسـيـسـم        
انقالبي با استدالل هاي نظري محکم    
و منسجم راه را بر گرايش انقالبـي و          
کمونيستـي درون کـومـه لـه هـمـوار               
ساخت و اين گرايش تـوانسـت نـقـش           
تعيين کـنـنـده اي در ادامـه حـيـات                

کـومـه لـه يـک         .  کومه لـه ايـفـا کـنـد         

سازمان انقالبي و چپ در آن دوره بود 
و اين پتانسيل را داشت و اين نياز را      
داشت که به يک تئوري انقالبي و يـک         
برنامه عمل چپ و انقـالبـي مـتـکـي            
شود و اميد را در دل مردم زنده کـنـد        
و به قطبي در مقابل ناسـيـونـالـيـسـم            
کرد و حزب عقـب مـانـده آن يـعـنـي                

 .حزب دمکرات تبديل شود
از "  افتـخـار  "کساني که امروز با   

انتشار مباحث کنگره اول کـومـه لـه           
دفاع ميکنند، هـمـان خـط و هـمـان             
گرايشي را نمايندگي مـيـکـنـنـد کـه             
درهمان ايام نيز نگرش پوپوليستي و     
عقب مانده در جامعه کـردسـتـان را            

ايـن گـرايـش      .  نمايندگـي مـيـکـردنـد       
امروز نيز و با سپري شدن بيش از سه 
دهه و نيم همچنان و با همان درک و            

 .نگرش به اوضاع نگاه ميکند
اگر کومه له بعد از اين کـنـگـره            

تــکــانــي بــخــود داد و وارد عــرصــه            
مبارزه اجتماعي و شهري مردم شـد،       
ناشي از يک انقالب عظيم اجتماعـي       
در ايران، وجود زمينه هاي مـادي و          
عيني اجـتـمـاعـي چـپ در جـامـعـه                
کردستان و تشـخـيـص ايـن اوضـاع               
توسط تني چند از فعالين کـومـه لـه            
بود که در ادامه روند مبارزه کومه له 
را به سازماني مـحـبـوب و تـوده اي            

آنان قادر شدند شرايط و     .  تبديل کرد 
اوضاع حساس انـقـالبـي و راديـکـال            
چپ جامعه را دريـافـتـه و بـر بسـتـر                
اوضاع انقالبي و هـدايـت مـبـارزات           
توده اي به رهبران و شـخـصـيـتـهـاي              

تـداوم رونـد     .  خوشنامي تبديل شونـد   
اوضاع انقالبي سبب شـد کـه شـيـوه             
عمل هاي کمونيستي در دستور کـار       

بر همـيـن   .  آنها و کومه له قرار بگيرد    
اسـاس و در تــداوم رونــد مــبـارزه و               
گسترش نيروي اجتماعي و تـوده اي         
در کردستان، کومـه لـه تـوانسـت بـه              

پيـشـرو مـارکسـيـسـم           گرايش و خط  
تمـامـي   .  انقالبي نزديک و جذب شود    

اين دستاوردهاي نـظـري را بـايـد بـر              
بستر اوضاع و شـرايـط انـقـالبـي کـه              
کومه له را متولد کرد توضيح داد نه       
بر مبنـاي مـبـاحـث ايـن نشـسـت و                 
مشغله هاي شرکت کنـنـدگـان در آن           
که هـيـچـگـونـه ربـطـي بـه جـامـعـه،                   

انقالب و مبارزه و مقاومت تـوده اي       
 .مردم نداشت

در کــنــگــره اي کــه مشــتــاقــان            
انتشار اسناد آن اينگونـه دچـار ذوق          
زدگـي شــده و تصــويــري مــخــرب و            
تحقير کننده از شخصيتـهـايـي چـون          
فواد مصـطـفـي سـلـطـانـي، صـديـق                
کمانگر و ديگران را دم دست گذاشته       
انـد، از ايــن غــافـلــنـد کـه اعضـا و                  
کادرهايي که جان باختند و آناني هـم   
که هنوز در قـيـد حـيـات هسـتـنـد،                 
کومه لـه را نـه بـه روايـت مـبـاحـث                  
کنـگـره يـک بـلـکـه بـروايـت رهـبـري                   

 بـه  ۵۸ جنبش چپ و توده اي سالهاي  
کومه له به اعـتـبـار      . بعد ميشناسند 

گرايش مارکسيسم انقالبي از سـوي        
بخشي از رهبري و هـمـچـنـيـن بـدنـه             
کادري کومه له نمايندگي شد کـه در        
ادامه ايستادگي و مقاومت مـردم و       
براي رهبـري مـبـارزات تـوده اي در              

 .کردستان نقش برجسته اي ايفا کرد
اين گرايش عقب مانده هميـشـه        

بدنبال گرايش راديکال در کـومـه لـه           
بزور کشيده ميشد تا اينکه در مقطع   
جنگ خليج که ناسيوناليسم کـرد را         
در کردستان عـراق بـقـدرت رسـانـيـد             
جرات کرد در مقابل گرايش راديکال       
و کمونيستي در کـومـه لـه قـد عـلـم                

فيلش ياد هندوستان کـرد و بـا        .  کند
هر آنچه که بويي از چپ و کمونـيـسـم        
در حزب کمونيست ايـران مـيـداد بـه            

تالش زيادي کردند   .  تخاصم پرداخت 
که حزب کمونيست ايران را مـنـحـل           
کنند اما نتوانستند و با مصادره نام       

در مسير قـومـي گـري           کومه له گام 
که سنت گرايش نيمه فئودال و نـيـمـه          
مستعمره همان ايام بـود را مـجـددا            
برگزيدند و امروز در حسـرت آنـدوره           

منتشر "  افتخار"اسناد نشست آنرا با  
 .ميکنند

اگر کسي حوصله کـنـد و فـقـط             

يکي دو صفحه از ايـن بـه اصـطـالح              
اسناد را نگاه کند بخوبي به گـرايـش         
عــقــب مــانــده درون کــومــه لــه کــه              
همچنان با اسامي مختلف جسـت و        

انتـشـار   .  خيز ميکنند پي خواهد برد    
مباحث اين کنگره عمال بـه مـعـنـي            
تخريب و کوبيدن رهبران سرشناس و       
محبوب مردم کردستان است و نشـر        
ايـن مـبــاحــث ربــطـي بــه مــبــارزات            
انقالبي، اجتماعي و تـوده اي مـردم           

خصلت نماي مبارزه   .  کردستان ندارد 
و حضور اجتماعي نسل جديد را در          
اعتراضات اجتـمـاعـي، تشـکـلـهـاي           
راديــکــال و چــپ کــارگــري و ديــگــر            
جنبشهاي اجتماعي ميـتـوان ديـد و          

اين گواه ايـن حـقـيـقـت           .  توضيح داد 
است که با انتشار مباحث اين کنگره    
نميشود و نـمـيـتـوان گـرايـش عـقـب                
مانده آندوره را زنده کرد و به آن پـر و       

 .بال داد
 و وجــود گــرايــش       ٧ ۵ انــقــالب    

اجتماعي چپ در جامعه کردستان و        
در درون کومه له و روي آوري کـومـه           
له به مارکسيـسـم انـقـالبـي بـود کـه                
کومه لـه را مـتـوجـه ايـن حـقـيـقـت                    
ساخت که بايد بر بستر تالطم حرکـت   
انقالبي و اجـتـمـاعـي، بـه اسـتـقـبـال               

. تحوالت زيرو رو کننده سياسي رفت  
بـدون ايــن اتــفــاق تــاريــخــي و بــدون             
داشتن شم تشخيص اين اوضـاع چـه          
بسا تداوم نشسـتـهـاي ايـن جـمـع بـا                
همان سبک مـخـفـي و مـحـفـلـي بـه                  
مرحله اي منتهي ميشد که تـعـدادي        
از شرکت کنندگان که بـا يـاس و نـا              
اميدي از پايان دادن به حيات خود از 

  .آن اسم برده اند ميرسيدند
 

 ، ۹۵ ارديبهشت ۱ 
 ۲۰۱۶  آوريل ۲۰ 

 

 نکاتي پيرامون انتشار مباحث کنگره يک کومه له
 عبدل گلپريان

 

 زنده باد اول مه روز جهاني کارگر       
اول مه روز اعتراض به فالكت و نابرابري، روز اعتراض به سركوب و خفقان و بي حقوقي و تبعيض، و روز دفاع از آزادي                       

تجمعات بزرگ و كوچك خود را در سراسر كشور برپا           . در اول مه كار را تعطيل كنيم     . و برابري و رفاه براي تك تك مردم است       
خواهان دستمزد باالتر از خط فقر شويم و به دستگيري         . قطعنامه هايمان را اعالم كنيم   . جشن بگيريم و سخنراني كنيم    . داريم 

 .  ها و اعدامها و تبعيضات شديدا اعتراض كنيم    
 زنده باد سوسياليسم   
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 جنگ در دوزخورماتو     

 !شعله ور مي شود 
بر اساس اخبار منتـشـر شـده از           

 آپـريـل در شـهـر دوز             ۲۳ نيمه شـب     
خورماتو جنگي شديد ميان فدائيـان      
گروه شيعه به اسـم حشـد شـعـبـي و                 
نيروهاي اقـلـيـم کـردسـتـان و مـردم                
مسلح شهر دوز از سر گرفته شده کـه        

.  آپريل ادامه داشته اسـت      ۲۵ تا روز   
گزارشها حاکيست که دهـهـا نـفـر از            
طرفين کشتـه و زخـمـي شـده انـد و                 
نيروهاي حشـد شـعـبـي بسـيـاري از              
مناطق تحت کنترل خود را از دسـت         

از طرف ديگـر تـالش بـراي        .  داده اند 
متوقف کردن جـنـگ ادامـه دارد و             

 آپريل هئيتي به سـرپـرسـتـي          ۲۴ روز  
نجم الدين کريـم شـهـردار کـرکـوک و              
هادي عامري رئـيـس حشـد شـعـبـي             
تشکيـل جـلـسـه دادنـد و دو طـرف                 

. خواهان متوقف شدن جـنـگ شـدنـد       
 آپـريـل شـهـردار         ۲۵ همچـنـيـن روز        

دوزخورماتو با رئيس حشـد شـعـبـي          
 . باز هم مذاکره کرده است

الزم به ذکر است که اين چندمين 
بار است که جنگ و درگيري در بـيـن          
اين نيروها رخ مي دهد و هر بـار هـم       
تعداد زيادي از مردم عادي قـربـانـي           

نيروهاي حشد . اين جنگها مي شوند
شعبي بعد از حمله داعـش بـه عـراق           
تشکيل شده و از طرف دولت عراق و        
همچنين در بسياري از مناطـق و از          
جمله در شهر دوزخورماتـو از طـرف          
رژيم اسالمي ايران مورد حـمـايـت و           
پشتيباني قرار مي گيرنـد، از طـرف          
ديگر احزاب حاکم بر اقليم کردسـتـان       
هر يک و بنا بر مصلحت خود در ايـن    
جنگ شـرکـت مـي کـنـنـد و عـمـال                  
جنگي ويرانگر قومي مذهبي در اين   
مناطق برقرار است و مردم کـارگـر و          
زحمتکشي که سالها بدون جـنـگ و           
درگيري در کنار هم زيسته اند اکنـون    
نه تنها گرفتار چنين جنگي شده انـد         
بلکه از قربانيان اصـلـي ايـن جـنـگ              

 . مي باشند
 

 حقوق معلمان همچنان      
 ! با تاخير پرداخت مي شود  

 آپـريـل پشـتـيـوان          ۲۳ روز شنبه    
صادق وزير آموزش و پرورش اقـلـيـم          

هـر وقـت     : "  کردستان اعالم کـرد کـه      
حکومت پول داشته باشد، حقـوق بـه         

 روز آخــر مــاه        ۱۵ تــاخــيــر افــتــاده       
 مـعـلـمـان پـرداخـت         ۲۰۱۵ سپتامبر  

الزم بـه ذکـر اسـت کـه             ".  خواهد شد 
مــعــلــمــان در اقــلــيــم کــردســتــان در           
ماههاي گذشته اعتراضات پر شوري    
را عــلـــيــه بــه تــعـــويــق افــتـــادن                   
حقوقهايشان پيش بردنـد و خـواهـان          
پــرداخــت فــوري حــقــوق هــاي خــود           
شدند، اما همچنان که در پيـام وزيـر          
آموزش و پرورش پيداست، اينها بـاز       
هم مي خواهند معلمان را با وعده و        
وعيد به سر کالسهاي درس بفرستنـد       
بدون اينکه حاضر بـاشـنـد نـه تـنـهـا                

 روز ماه سپـتـامـبـر بـلـکـه          ۱۵ حقوق  
حقوق به تعويق افـتـاده چـنـديـن مـاه             

 . گذشته معلمان را پرداخت کنند
 

 کشته و زخمي شدن    
 ! چهار کارگر در شهر سليمانيه   

 آپريل چهار کـارگـر   ۲۳ روز شنبه  
ســاخــتــمــانــي در شــهــر ســلــيــمــانــيــه        
هنگامي که در داخل بيل يـک لـودر           
بودند، بر اثر واژگون شدن لودر يـکـي      
از آنها به اسم محـمـود حـنـاتـه جـان               
خود را از دست مي دهد و سـه نـفـر             

. ديگر نيز بشدت زخمي مـي شـونـد          
عثمان زنداني رئيس تشکل کارگـران      
ساختماني در اين باره مي گـويـد، از        
ابتدائ امسال تـا هـم اکـنـون چـهـار                
کــارگــر ســاخــتــمــانــي در حــيــن کــار          

وي .  جـانشــان را از دســتـه داده انـد             
همچنين گـفـت هـمـه کـارگـران ايـن                
حادثه کارگران مهاجر کرد سوريه اي     
بوده اند که به دليل جنگ آواره اقليـم         

يـکـي از دالئـل        .  کردستان شـده انـد      
مهم سوانح کار و جانباختن کارگـران       
در اقلـيـم کـردسـتـان، نـبـود ايـمـنـي                  
محيط کار است که بورژوازي حـاکـم         
و سرمايه داران مفت خـور در کـنـار            
ــود            ــاردي خـ ــيـ ــلـ ــيـ ــاي مـ ــدهـ درآمـ
کوچکتريـن تـوجـهـي بـه امـنـيـت و                 

ــد             ــن ــمــي کــن ــارگــران ن . ســالمــت ک
متاسفانه اينجا در اقلـيـم کـردسـتـان           
نيز کارگران مـهـاجـر کـه هـم اکـنـون               
تعدادشان به دهها هزار نفر مـيـرسـد          
از کـمـتـريـن حـقـوق و مـزايـاي کـار                   
برخوردارند و انـگـار چـنـيـن سـوانـح               
دلخراشي به امري عـادي و روزمـره            

 . در ميانشان تبديل شده
 

مسعود بارزاني و پيامش   
 ! خطاب به روز نامه نگاران   

 آپريل مسـعـود بـارزانـي       ۲۱ روز  
رهبر خود گمارده اقليم کردستان، در    
صد و هيجده همين سالگرد انـتـشـار         
اولين روزنامه به زبان کردي پـيـامـي         
صادر کرد که در قسمتي از آن آمـده           

االن که کشورمان حساستريـن  :" است
لحظات خـود را مـي گـذرانـد و در                 
مقابل امتحان بزرگي قـرار گـرفـتـه،            
وظيفه روزنامه نگاران اين اسـت کـه          
با قـلـم هـاي خـود و بـا روحـيـه اي                      
مبارزه جويانه از مردم و کشـورشـان          

 ". حمايت کنند
ــي کــه از              ــارزان  ۲۰ مســعــود ب

 با قلـدري و زور      ۲۰۱۵ آگوست سال   
رهــبــر اقــلــيــم    " هــمــچــنــان بــعــنــوان       

خود را بـه مـردم مـعـرفـي          "  کردستان
مي کند چنان کارنامه خونيني عليـه     
روزنامه نگاران و آزاديهاي سياسي و      
اجتماعي دارد که پيام کنونـيـش جـز         
خاک پاشينـدن بـه چشـم تـوده مـردم               
زحمتکش و روزنامه نگاران مبارز و       
آزاديــخــواهــي کــه بــا وجــود هــمــه              
سرکوبگريهاي بارزاني و حزبش عليه     
سلطه مافيائي اينها قد علم کرده اند       

 . نمي باشد
 

 ! اطالعيه گروه اعتراضي مردم   
گـروه  "  بر اساس اطالعيه اي کـه        

 آپــريــل   ۲۲ روز   "  اعــتــرضــات مــردم  
ــادي از                  ــروه زي ــرده، گ ــشــر ک ــت ــن م
کارمندان بيمارستانها طي اطالعيـه      
اي از حکومت اقليم خواسته انـد کـه          
دستمزدهاي مـعـوقـه آنـهـا را فـوري              

در اطــالعــيــه گــروه     .  پــرداخــت کــنــد  
اعتراضات مردم آمده که کـارمـنـدان      
بيمارستانها و تشکـل هـاي آنـهـا از             

 آپـريـل بـه مـدت ده روز بـه                ۱۸ روز  
دولت مهلت داده اند که حقوقهايشان 
را پــرداخـت کــنـنــد و در غــيـر ايــن                
صورت دور ديـگـري از اعـتـراضـات           

همچنيـن  .  خود را شروع خواهند کرد    
ــه                   ــد ک ــزاي ــه مــي اف ــي ــن اطــالع اي
پيشمرگان بازنشسته نـيـز کـه تـنـهـا              
حقوق ماه اول سال جاري را دريـافـت          
کرده اند، دولت را تهديد کرده اند کـه         
در صورت پرداخت نکردن حقوقـهـاي      
مــعــوقــه اشــان دســت بــه اعــتــراض           

 .خواهند زد
 

 ! گزارشي از نقض حقوق بشر     
 آپريل سوران عمر رئيـس  ۲۲ روز  

کميسيون حـقـوق بشـر در پـارلـمـان               
اقليم کردستان طي نوشته اي اعـالم         
کرده که، سه عضو يک سـازمـان کـه             

 دستـگـيـر شـده       ۲۰۱۲ در اوائل سال  
اند، پس از نزديک به دوسال از اتـمـام          
حکم زندانشان هنـوز هـم آزاد نشـده            

در بخشي از نامـه سـوران عـمـر         .  اند
آن سه نفر در اولـيـن مـاه سـال           "  آمده

 دسـتـگـيـر مـي شـونـد و بـه                 ۲۰۱۲ 
بمدت سـه سـال بـدون دادگـاهـي در               
زنــدان مــي مــانــنــد، بــعــد از آن در              
دادگاهي حکـم دو سـال زنـدان مـي              
گيرند و قرار بوده در ماه دوازده سـال       

 آزاد شوند، اما آنها هنوز در      ۲۰۱۴ 
زندان هستند و خبري از آزادي آنـهـا           

الزم به ذکر است که   .  در دست نيست  
زندانهاي اقليم کردستان کـه عـمـدتـا          
توسـط اتـحـاديـه مـيـهـنـي و حـزب                  
دمــکــرات اداره مــي شــود، چــنــان            
زندانيان را مـورد آزيـت و آزار قـرار              
مي دهند که بسـيـاري از آگـاهـان و              
کساني که اطالعي از اوضـاع داخـل         
زندانها دارند آنرا بسيار وحشيانه تـر        
از زندانهاي قـبـلـي حـکـومـت بـعـث               

 . عراق توصيف مي کنند
 

آموزش و پرورش سليانيه روز      
 ! جهاني کارگر را تعطيل مي کند   

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
ــرورش                ــس آمــوزش و پ ــي شــده، رئ
سليمانيه اعالم کرده که آنها اول مـه          
روز جهاني کـارگـر را تـعـطـيـل مـي                
کنند و درخـواسـت حـکـومـت بـراي              
تعطيل روز ديگري را به جاي اين روز 

 . رد مي کنند
 

زني رها شده از دست داعش      
 !کانديد جايزه نوبل    

ناديه مراد يکي از زنـان ايـزدي            
شنگال که توسط گروه جنايت پـيـشـه     
داعـش اســيــر مــي شــود و بــعــدهــا             
توانسته از دست ايـن گـروه جـنـايـت              
پيشه بگريزد، کانديد دريافت جـايـزه        

ناديه مردا در سال گذشـتـه    .  نوبل شد 
با سفر به نيويورک و ارائه گزارشي از        
توحش داعش نسبت بـه زنـان اسـيـر            
ايزدي به سازمان ملل خواهان تـالش     
کشورهاي دنيا براي از بين بردن ايـن       

همچنين .  گروه جنايت پيشه شده بود    
گفته مي شود که اخـيـرا اسـم نـاديـه              

 ۱۰۰ مراد در مجله تايم آمريکا جز        
نفر اول تاثير گذارترين فرد دنيا ثبـت         

 . *شده

  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

زاده ريـيـس اتـحـاديـه آزاد               عظـيـم  
 جداگانه    کارگران ايران در دو بيانيه    

به دليل عدم رعايت قانون و عـدم          
هاي صنفي اعـالم     توجه به خواسته 

گرچـه مـا      .اند اعتصاب غذا نموده 
فرهنگيان، از جان مايـه گـذاشـتـن        

پسـنـديـم ولـي          اين عزيزان را نـمـي      
   برحق آنان را خواستـه       چون خواسته 

دانيم، قـاطـعـانـه از آنـان              خود مي 
حـمــايــت کــرده و بــا تــمــام وجــود             

قــيــدوشــرط     خــواســتــار آزادي بــي      
تــمــامــي فــعــاالن صــنــفــي کشــور        

 .هستيم
کانون صنفي فرهنگيان استان    

 چهارمحال وبختياري
  ٩٥ سوم ارديبهشت 

 
 دستگيري در نقده  

مـاه، شـهـاب        ششم ارديبهشت 

اش در    آذر در منزل شخصي     احمدي
يکي از مـحـالت نـقـده بـازداشـت             

شهاب احمدي زاده دانشجـوي  .  شد
مقطع دکترا، يکي از نـامـزدهـاي          
انتخابات اسفندماه گذشته بود کـه   
ــان رد                 ــب ــگــه از ســوي شــوراي ن

نــيــروهــاي .  صــالحــيــت شــده بــود     
امنيتي، مـنـزل شـهـاب را مـورد             

تـاپ،     نـد و لـپ         تفتيش قـرار داده     
تبلت، موبايل، برخـي از کـتـب و             

شـهـاب   .  اند جزوات نيز با خود برده  
احمدي زاده  بارها پس از احضار و 
بــازجــويــي، بــه بــهــانــه تــبــلــيــغ و            
هواداري از احزاب کُرد اپوزيسيـون      
حکومت اسالمي، مورد شکنـجـه      
و اذيــت و آزار نــيــروهــاي وزارت            

 .اطالعات قرار گرفته است
 *** 

 ...نگاه هفته مجموعه اخبار 
 ٤ از صفحه 

 

 زنده باد اول مه روز جهاني کارگر            


