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                              پژاک فعاالن مدني كردستان را تهديد به » اقدام انقالبي« كرد !  

          حزب حيات آزاد كردستان » پژاك« در ادامه اقدامات ناشايست و » مشكوك« خود ،
 سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و برخی  دیگر از فعاالن مدنی در سنندج را  » خائن« ناميد و تهدید 

به »اقدام انقالبی« کرد!

اجالل قوامی، سخنگوی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، 
در مصاحبه با روز می گوید پژاک، حزب حیات آزاد کردستان، 
از  نیز  آن  از  پس  و  جزوه  یک  انتشار  با  گذشته  روزهای  طی 
طریق یک مقام ارشد خود در تلویزیون نوروز، او و برخی از 
دیگر از فعاالن مدنی در سنندج را تهدید به »اقدام انقالبی« کرده 

است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم در بیانیه ای در همین 
راستا اعالم کرده است: »در روزهای اخیر بولتن خبری یكی از 
جریانهای نو ظهور و همچنین شبكه تلویزیونی وابسته به آن به 
با زیر پا گذاشتن انصاف و  دور از هرگونه اخالق حرفه یی و 
منافع جناحی خود  پای  در  را  اخالق  و  عدالت  بشری  وجدان 
این  روانه  را  خود  تهدیدهای  و  اتهامات  سیل  و  کرده  قربانی 

سازمان و برخی اعضای آن نمودند.«

تاييد  ضمن  روز«   « با  كوتاهي  گفتگوي  طي  قوامي  اجالل 
تهديدات پژاک ، به درستي به اقدامات ضد مدني و مشكوک 
امنيتي و  با دستگاههاي  اين حزب در » همراهي و همسويي« 

قضايي  رژيم اشاره ميكند.
.........

روز: آقای قوامی شما اعالم كرده ايد به همراه برخی ديگر از 
فعاالن مدنی سنندج از سوی پژاک تهديد شده ايد؟ ممكن است 

بيشتر توضيح دهيد؟
 قوامي : بله؛ هفته نامه آلترناتیو که از سوی پژاک منتشر می شود، 
در هفتمین شماره خود ویژه نامه ای با عنوان »جنگ« منتشر و 
در این ویژه نامه 32 صفحه ای، خبر از تاسیس یک کمیته ضد 
پژاک داده است. در این ویژه نامه احزاب کرد، از حزب دمكرات 
تا  مهتدی  عبداهلل  شاخه  کردستان  کومله  ایران، حزب  کردستان 
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به عنوان اعضای این کمیته 
معرفی شده اند.در همین ویژه نامه، انواع اتهامات به جریان های 
مورد اشاره خصوصا سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نسبت 
داده شده و عنوان گردیده که این حمالت توطئه مشترک احزاب 
و  نظارت  هماهنگی،  با  کردستان  بشر  حقوق  سازمان  و  کردی 
کنترل نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی ایران و ترکیه است. در 
نتیجه گیری و بخش پایانی این ویژه نامه هم عنوان شده که کار 
این جریانات سیاسی و حقوق بشری خیانت به ملت کرد است و 

ما پاسخ آنها را با »اقدام انقالبی« خواهیم داد. خب؛کسانی که با 
مسائل کردستان آشنا هستند می دانند که در قاموس جریاناتی از 
این دست، منظور از اقدام انقالبی چیست. به ویژه اینكه در همین 
جزوه از فعاالن مدنی و حقوق بشری از جمله من، آقایان مختار 
زارعی و آزاد نمكی به عنوان »جاش« به معنی خود فروخته و 
خائن اسم برده اند و تاکید شده است که با ما برخورد خواهند 

کرد.

روز : اين تهديد به همين جا ختم شده ؟

قوامي : نه؛ بعد از انتشار این ویژه نامه، بالفاصله در شبكه نوروز 
تی وی، وابسته به پژاک یكی از رهبران این جریان به نام ریبوار 
آبدانان، در برنامه ای یک ساعت و نیمه عینا مطالب این جزوه 
را گفت و در انتها هم با نام بردن از بنده و برخی دیگر از فعاالن 
مدنی و حقوق بشری عنوان کرد که فعالیتهای این افراد خیانت 
محسوب می شود و از این طریق به آنها هشدار می دهیم. در 
گفته  براساس  و  برنامه  تهدید در همین  این  دیگر  واقع صورت 
انقالبی«  به صورت »اقدام  ما  با  بود که  این  آبدانان  های آقای 
برخورد خواهد شد. این موضوع در حقیقت امنیت روانی و جانی 
با خطر روبرو کرده است. در  ما را که در داخل کشور هستیم 
واقع ما در حال حاضر بین دو لبه قیچی گیر کرده ایم، از یک 
طرف جریانات خشونت طلب در خارج از کشور نظیر پژاک، از 
طرف دیگر هم جریان های تمامیت خواه داخلی. پژاک فعاالن 
مدنی را متهم به همسویی با نظام می کند، درحالی که بسیاری از 
دوستان که در این جزوه و در اظهارات تلویزیونی آن مقام پژاک 
به نام آنها اشاره شده، کسانی هستند که هم سابقه زندان دارند و 
در حال حاضر نیز در دستگاه قضایی پرونده دارند. مضافا اینكه 
تمام این دوستان به شدت تحت فشارند و به نوعی خانه نشین 
شده اند. ما از همسویی جریانات تمامیت خواه داخلی با حزبی 
با فعاالن  که خارج از مرزهای ایران سكنی گزیده در برخورد 
تعجب می کنیم؛آن هم حزبی که هر از چند گاهی از طریق انجام 
امنیتی می  باعث تشدید فضای  ایران  نظامی در داخل  عملیات 
شود. از این طرف نیز حداقل فضایی را که برای فعالیت مدنی 
به  را  عرصه  این  فعاالن  و  گیرد  می  انتقاد  باد  به  دارد  وجود 

همسویی با نظام متهم می کند.
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          قطعنامه مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر - اول ماه مه2011 - 11 اردیبهشت 

جهانی  اعتراض  و  احتاد  روز  کارگر،  جهانی  روز  مه  ماه  اول 
این  است.  داری  نظام سرمایه  نابرابری  و  به ستم  کارگران 
به حقوق  دستیابی  برای  کارگران جهان  مبارزات  آور  یاد  روز 
با کارگران جهان  ایران همراه  انسانی شان است. کارگران 
این روز را گرامی میدارند و هر ساله در اعتراض به شرایط 
غیر انسانی خود در این روز گرد هم آمده و به هر طریق برای 

بدست آوردن حقوق حقه خود فریاد بر می آورند.
و  مه  ماه  اول  روز  در  کارگران  رزمندگی  و  شعف  و  شور 
اعتراض آزادانه میلیونی آنان به شرایط زندگی شان در اکثر 
نقاط دنیا در حالی جهان را به لرزه میاورد که کارگران ایران 
عالوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی خود از قبیل بر پائی 
تشکل و اعتراضات خیابانی، هر روزه و هر حلظه در معرض 
دارند.  به زندگی و معیشت خود قرار  شدیدترین تهاجمات 
هر گونه اعتراض و حق خواهی کارگران با بازداشت و زندان 
پاسخ میگیرد، با طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها 
املللی  بین  نهادهای  پشتیبانی  با  حاکم  داری  سرمایه  که 
سرمایه داری اجرای آن را آغاز کرده است در حال تباه کردن 
و معیشت میلیونها خانواده کارگری  زندگی  پیش  از  بیش 
هستند و کسی حق اظهار نظر آزادانه در این باره را ندارد، 
کارخانه  تعطیلی  و  انرژی  قیمتهای  آور  سرسام  افزایش  با 
ها هر روزه صد ها و هزاران کارگر به صف میلیونی بیکاران 
رانده میشوند و در همین حال بیمه بیکاری را بیش از پیش 
در  فرانشیز  اخذ  به  اقدام  میدهند،  تغییر  کارگران  به ضرر 
کارگران  از  اجتماعی  تامین  درمانی  مراکز  و  بیمارستانها 
می  بازنشستگی  حقوق  برای  دیگری  معیارهای  و  میکنند 
راهروهای  هزارتوی  در  را  ساختمانی  کارگران  بیمه  تراشند، 
افزایش سرسام  ابتر میکنند و در حالی که اقدام به  اداری 
دستمزد  حداقل  اند  کرده  اساسی  کاالهای  قیمتهای  آور 

کارگران را بطور توهین آمیزی 9 درصد افزایش میدهند. 
از نظر ما همه اینها برای میلیونها خانواده کارگری مستاصل 
جز  معنائی  کنونی،  شرایط  در  معیشت  حداقل  تامین  از 
درماندگی بیشتر برای گذران زندگی و حتمیل فقر و فالکتی 
روز افزون بر آنها ندارد. اما ما کارگران نظاره گر مرگ تدریجی 
خود و همسر و فرزندامنان نخواهیم شد، ما تعرض هر روزه 
و  و متحد  تافت  بر نخواهیم  را  و معیشت خود  زندگی  به 
اجتماعی  حقوقی  بی  و  فالکت  و  فقر  مقابل  در  یکپارچه 
حتمیل شده بر خود ایستادگی خواهیم کرد. در این راستا ما 
کارگران ایران با ابراز انزجار از وضعیت موجود، همگان را در 
متامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواستها 
و مطالبات شان فرا میخوانیم و در شرایط حاضر خواهان 

حتقق بی درنگ مطالبات زیر هستیم:

1- آزادی بی قید و شرط برپايي تشكل هاي مستقل کارگری، 
آزادي  و  جتمع  احزاب،  آزادی  راهپیمائی،  اعتراض،  اعتصاب، 
ها  خواسته  اين  و  است  ما  مسلم  حق  مطبوعات  و  بيان 
دولتی  ساز  دست  نهادهای  کلیه  شدن  برچیده  ضمن  بايد 
از محیطهای کار و زندگی، به عنوان حقوق خدشه ناپذير 
اجتماعي كارگران و عموم مردم ایران به رسميت شناخته 

شوند. 
2- ما جامعه ای را که اقلیتی صاحب ثروت وسرمایه های کالن 
باشند واکثریتی هم نان شب نداشته باشند بر نخواهیم 
تافت. از نظر ما افزایش 9 درصدی دستمزدها بویژه با توجه به 
اجرای طرح قطع یارانه ها و افزایش سرسام آور هزینه های 
زندگی اهانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران است. 
ما تعیین چنین سطح دستمزدی را حتمیل بیش از پیش فقر 
و فالکت مطلق بر میلیونها خانواده کارگری میدانیم و با 
توقف  خواهان  دستمزدها مصرانه  تعیین  کنونی  رد شیوه 
اجرای طرح قطع یارانه ها و تعیین دستمزدها توسط مناینده 
های واقعی کارگران بر اساس باالترین استانداردهای زندگی 

بشر امروز هستیم.
بر  امضاء،  سفيد  و  موقت  قراردادهاي  محو  خواهان  ما   -3
چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم 
رعایت  و  کارگران  شغلی  امنیت  تامین  جمعی،  دسته  و 
باالترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محیطهای کار 

و زندگی هستیم 
4- دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا و بي هيچ عذر و 
بهانه اي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستي به مثابه 
يك جرم قابل تعقيب قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي از 

آن به كارگران پرداخت شود 
5- اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف 
گردد و متامي كساني كه بيكار شده و يا به سن اشتغال 
بيكاري  بيمه  از  كار  به  اشتغال  زمان  تا  بايد  اند  رسيده 

متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند 
6- به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی با دسترجن و پول 
کارگران به یکی از نهادهای دارای ثروت جنومی در ایران تبدیل 
و  در چرخه سود  قرار گرفنت  با  این سازمان  اما  شده است 
و  درمانی  خدمات  کاهش  فکر  به  تنها  سرمایه  سودآوری 
دریافت فرانشیز از کارگران بیمار است. ما بیمه های تامین 
اجتماعی را حق مسلم متامی آحاد جامعه میدانیم و خواهان 
اداره این نهاد بدست مناینده های منتخب کارگران در سراسر 

کشور هستیم. 
اعتراضات  به  تعرض  گونه  هر  كردن  محكوم  ضمن  ما   -7
آزادی فوری  کارگری و مردمی، خواهان لغو مجازات اعدام و 
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و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی و دیگر جنبش های 
اجتماعی از زندان و توقف فوری پیگرد های قضایی علیه آنان 

و بر چیده شدن فضای امنیتی موجود هستیم 
8- ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان 
و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان 
در متامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، 

فرهنگی و خانوادگی هستیم 
از يك زندگي  9- ما خواهان برخورداري متامي بازنشستگان 
در  تبعيض  هرگونه  رفع  و  اقتصادي  دغدغه  بدون  و  مرفه 
پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامین 

اجتماعی و خدمات درمانی هستیم 
10- کار کودکان باید ملغی گردد. برخورداری کودکان و والدین 
آنها از تامین اجتماعی گسترده و کامل، امكانات آموزشي 
رفاهي و بهداشتي يكسان و رایگان جدا از موقعيت اقتصادي 
و اجتماعي خانوادگی شان، نوع جنسيت و وابستگي هاي 

ملي و ن  ژادي و مذهبي می بایدبرسمیت شناخته شود.
در  انسانها  متامی  مسلم  حق  را  خواهی  دگرگونی  ما   -11
از مبارزات و  سرتاسر جهان میدانیم و با حمایت قاطعانه 
اعتراضات مردمی در متامی کشورهای خاورمیانه، هر گونه 
سرکوب اعتراضات مردمی و بند و بست دولتها برای سمت 
و  اندازی  دست  و  مردم  سر  باالی  از  تغییرات  به  دادن  سو  و 
دخالت از سوی آنها در سرنوشت مردم کشورهای خاورمیانه 

را قویا محکوم میکنیم 
12- ما بخشی از کارگران جهان هستیم و اخراج و حتمیل 
هرگونه تبعیض بر کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیتها را 

به هر بهانه ای محکوم میکنیم
13- ما ضمن قدرداني از متامي حمايت هاي بني املللي کارگری 
از  قاطعانه  و حمايت  ايران  در  كارگران  مبارزات  از  مردمی  و 
اعتراضات و خواسته هاي كارگران در سراسر جهان خود را 
متحد آنان مي دانيم و بيش از هر زمان ديگري بر همبستگي 
بني املللي كارگران براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري 

تاكيد مي كنيم 

تقومي  در  و  اعالم گردد  بايد تعطيل رسمي  اول ماه مه   -14
رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت 

برگزاري مراسم اين روز ملغي گردد 
زنده باد اول ماه مه

زنده باد همبستگي بني املللي كارگران
1 مه 2011 - 11 ارديبهشت1390

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه 
احتاديه آزاد كارگران ايران 

تزئينات  و  نقاش  كارگران  سنديكاي  بازگشايي  هيئت 
ساختمان 

هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانیک
كانون مدافعان حقوق كارگر 

كميته پيگيري ايجاد تشكل هاي كارگري 
كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري 

*****************************                          
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بیانیه سندیکاها و تشکل های کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

حزب توده ايران-حزب طبقه كارگر ايران- با حمايت از خواسته 
ها و مطالبات بر حق كارگران و زحمتكشان، با همه توان خود در 
راه تامين حقوق و منافع طبقه كارگر و پشتيبانی از سنديكاهای 
مستقل و جنبش سنديكايی زحمتكشان مبارزه كرده و می كند. 

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر هفت سندیكا و تشكل 
کارگری با انتشار بیانیه ای همه کارگران و زحمتكشان کشور را 
به مبارزه ای متحد و هماهنگ بر پایه خواسته هایی مشخص، 
فراخواندند. دراین بیانیه سندیكاهای کارگری با اشاره به وضعیت 
وخیم زندگی زحمتكشان با صراحت خواستار توقف برنامه ضد 
مردمی آزاد سازی اقتصادی و حذف یارانه ها شدند. در بیانیه 
از  محرومیت  بر  عالوه  ایران  »کارگران  گردد:  می  نشان  خاطر 
حقوق اجتماعی خود از قبیل برپایی تشكل و اعتراضات خیابانی، 
هر روزه و هر لحظه در معرض شدیدترین تهاجمات به زندگی و 
معیشت خود قرار دارند ... با طرح موسوم به هدفمند کردن یارانه 
ها که سرمایه داری حاکم با پشتیبانی نهادهای بین المللی سرمایه 
داری اجرای آن را آغاز کرده است در حال تباه کردن بیش از 
پیش زندگی و معیشت میلیون ها خانواده کارگری هستند و کسی 

حق اظهار نظر آزادانه دراین باره را ندارند ...«
شرکت  کارگران  سندیكای  جمله  از  کارگری  سندیكای  هفت 
هیات  مكانیک،  کار  فلز  سندیكای  بازگشایی  هیات  واحد، 
بازگشایی سندیكای کارگران نقاش و تزیینات ساختمان، کانون 
مدافعان حقوق کارگر و چند تشكل دیگر با برشمردن 14 مورد 
و خواسته مشخص خطاب به کارگران اعالم داشتند: »همگان را 
در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواسته ها و 

مطالبات شان فرا می خوانیم.«
در میان موارد اعالم شده توسط هفت سندیكا و تشكل کارگری 
می توان به موضوعات مهمی اشاره کرد که عبارتند از: »آزادی 
اعتصاب،  کارگری،  برپایی تشكل های مستقل  قید و شرط  بی 
اعتراض، راه پیمایی، آزادی احزاب« و همچنین، »توقف اجرای 
طرح قطع یارانه ها و تعیین دستمزدها توسط نماینده های واقعی 
کارگران ...«، »دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا و بی هیچ 
عذر و بهانه ای پرداخت شود«، »لغو مجازات اعدام«، »لغو کلیه 
ملغی  باید  کودکان  »کار  زنان«،  به  نسبت  آمیز  تبعیض  قوانین 
گردد«، »آزادی فوری و بی قید شرط کلیه کارگران زندانی و دیگر 
جنبش های اجتماعی از زندان«، »اخراج و بیكار سازی کارگران 

به هر بهانه ای باید متوقف گردد«، »بیمه تامین اجتماعی 

را حق مسلم تمامی آحاد جامعه میدانیم و خواهان اداره این نهاد 
بدست نماینده های منتخب کارگران در سراسر کشور هستیم«. 
عالو بر این سندیكاهای کارگری به درستی بر همبستگی طبقاتی 
خود با دیگر زحمتكشان جهان تاکید کرده و یاد آور می شوند: 
»ما ضمن قدر دانی از تمامی حمایت های بین المللی کارگری 
از  قاطعانه  حمایت  و  ایران  در  کارگران  مبارزات  از  مردمی  و 
را  خود  جهان  سراسر  در  کارگران  های  خواسته  و  اعتراضات 
متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری برهمبستگی بین 
المللی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاکید 
می کنیم.« در پایان بیانیه این خواست دیرین طبقه کارگر ایران 
باردیگر مطرح شده است: »اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعالم 
گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هرگونه ممنوعیت 

و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.«
انتشار بیانیه هفت سندیكا و تشكل کارگری به مناسبت اول ماه 
به  رو  روند  بر  دیگری  گواه  های مشخص  و طرح خواسته  مه 
رشد جنبش کارگری-سندیكایی کشور ما علی رغم اعمال فشار 
فقیه و دولت ضد ملی احمدی  و محدودیت های رژیم والیت 
نژاد است. با حمایت از خواسته های سندیكاهای کارگری با گام 
ناپذیر در راه وحدت صفوف جنبش سندیكایی  هایی خستگی 
کارگر  طبقه  ایران-حزب  توده  کنیم. حزب  زحمتكشان حرکت 
بر حق کارگران و  با حمایت از خواسته ها و مطالبات  ایران- 
زحمتكشان، با همه توان خود در راه تامین حقوق و منافع طبقه 
سندیكایی  جنبش  و  مستقل  سندیكاهای  از  پشتیبانی  و  کارگر 

زحمتكشان مبارزه کرده و می کند.

سایت حزب توده ایران
٨ اردیبهشت 13۹۰ - 2٨ آوریل 2۰11
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                    برگزاري مراسم  روز جهانی کارگر در سنندج

عليرغم اينكه نيروهای امنيتی از يک روز قبل عده ای از فعاالن كارگری كردستان را جهت پيشگيری از هر گونه حركت 
مستقلی به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج احضار و مورد بازجويی قرار داند اما مراسم غير دولتی روز جهانی كارگر در 

نقاط مختلف سنندج برگزار شد.

 بیش از 2۰۰ نفر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد 
تشكل های کارگری، اتحادیه آزاد کارگران، کارگران نانوایی های 
شهر و فعاالن کارگری مستقل، در خیابان فردوسی سنندج ابتدای 
خیابان ناصر خسرو ساعت ۶ بعد از ظهر با برافراشتن پالکارد در 
میان صدها نفر از مردم شهر اقدام به خواندن قطعنامه اول ماه می 

کردند که با تشویق و تایید مردم مورد استقبال قرار گرفت. 
شعارهای »کارگران علیه سرمایه متشكل شویم«، »کارگر زندانی 
از  اتحاد« و شعارهایی  اتحاد  دانشجو  باید گردد«،«کارگر  آزاد 
این قبیل به صورت تراکت نوشته شده بود که بر دستان زنان و 
مردان کارگر و آزادیخواه خود نمایی می کرد. شور و شعف در 
زده  فعاالن حلقه  و  کارگران  این  دور  به  که  نفری  چهره صدها 

بودند به وضوح دیده می شد.
در حالی این مراسم برگزار شد که جو امنیتی بسیار شدیدی بر 
شهر حاکم بود حتی تعدادی لباس شخصی تالش کردند پالکاردها 
را از دست کارگران و فعاالن بگیرند که با مقاومت آنان مواجه 
شدند. نیروهای پلیس و لباس شخصی با دیدن این همه شجاعت 
که تبلور درد و رنج کارگران است، تسلیم بودند و مات و مبهوت 

به مافوقشان گزارش می دادند.
در ادامه، کارگران با در دست داشتن پالکارد و تراکت در حالی 
که شعار می دادند به سمت سه راه نمكی حرکت کردند که در 

آنجا با مقاومت پلیس سازمانیافته مواجه و متفرق شدند.
فریاد حق خواهی و آزادیخواهی با پایان یافتن مراسم و متفرق 
شدن اجباری آنان پایان نیافت، بلكه مردم با تایید این حرکت از 

برگزاری مراسم اول ماه مه ابراز رضایت می کردند وبا خشنودی 
مكان را ترک کردند.

الزم به ذکر است در این مراسم کسی دستگیر نشده است.

  مراسم روزجهاني کارگر در سنندج

کارگران جوشکار شهرک صنعتی سنندج
 اول مه را گرامی داشتند.

عده  کثیری از کارگران از ابتدا با وجود تهدید نیروهای امنیتی، 
محل کار را تعطیل کردند. همزمان بخش عمده ای از کارگران 

مکانیک نیز به منظور برگزاری مراسم روز کارگر محل 
کارهایشان را تعطیل کردند.

کارگران کارخانه شیر سنندج صبح روز یکشنبه ١١ 
اردیبهشت مراسم اول مه را گرامی داشتند.

این مراسم به ابتکار گروه کوهنوردی کارخانه شیر 
برگزار شد. دراین مراسم کارگران در مورد دستمزدها و 

مشکالتشان صحبت کردند و عده ای از زنان و مردان کارگر 
باهم سرود و شعر خواندند و در پایان قطع نامه اول مه را 

قرائت کردند.

******************************                        
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                    مراسم روز جهانی کارگر در استانهای خوزستان، و فارس 

کارگران و فعالین کارگری در استانهای خوزستان، و فارس  با برگزاری جتمعات و مراسم های گوناگون روز 
جهانی کارگر را گرامی داشتند. بنابر گزارشهای رسیده این جتمعات در استان خوزستان به شکل گسترده 

تری برگزار گردیده و همراه با درگیری و در مواردی بازداشت بوده است.

* برگزاری مراسم روز جهانی كارگر در استان خوزستان

کارگران شهرهای مختلف استان خوزستان در روز جهانی کارگر، 
به شکل گسترده ای به همراه خانواده های شان دست به تجمعات 

اعتراضی زدند. 

در شهر اهواز حدود بیش از ۳۰ هزار کارگر که قصد به هم پیوستن 
درمنطقه مرکز شهر را داشتند، با بستن خیابان های فرعی از سوی 
ماموران و پرتاب گاز اشک آور و پاشیدن اسپره های حاوی پودر 
ها  گزارش  برخاستند.  مقابله  به  آنان  با  کارگران  به صورت  فلفل 
حاکی از دستگیری عده زیادی از کارگران دارد. در شهر اندیمشک 
ماموران در حالی که سعی در پراکنده کردن کارگران داشتند، با 
استفاده از باتون و پاشیدن آب فشار قوی به کارگران باعث پراکنده 
است  حاکی  شوشتر  از  دیگری  گزارشهای  گردیدند.  آنها  شدن 
درگیری شدید میان کارگران و عده زیادی از جوانان بیکار منطقه 
و مامورین یگان ویژه سپاه رخ داده است. ساعت ۵ بعد از ظهر روز 
رئیس  منزل  به  مراجعه  با  لباس شخصی  مامورین  اردیبهشت،   ۱۱
اتحادیه مستقل کارگری دزفول، آقای فرشید محمد زاده اقدام به 
دستگیری وی و سه تن از اعضای هیئت رئیسه این اتحادیه به نام 

های رضا گرجی، جعفر تقی نژاد، حمید رضا سلوکی نمودند. 

اندیمشک، دزفول، شوشتر، مسجد  کارگران در میادین شهرهای 
سلیمان، ماهشهر و بندر امام دست به تجمع گسترده زدند و با سر 
خود  قانونی  حقوق  و  مطالبات  دریافت  خواستار  شعارهایی  دادن 

شدند. 

کارگر کارگر/ اتحاد اتحاد - ۱۱ اردیبهشت روز جهانی ماست/
تشکل اعتصاب حق مسلم ماست -  کارگران جهان/ اتحاد اتحاد  
- کارگران جهان، این آخرین پیام است/امپریالیسم جهانی، دیگر 
کارش تمام است -  کارتهای اعتباری، دانه توی دام است / قرار 

داد موقت، دیگر کارش تمام است .

نیز، تجمعات کارگری برگزار شده  ایذه  در شهر های رامهرمز و 
است. در ماهشهر و بندر امام مامورین، با پرتاب گاز اشک آور به 
و  پتروشیمی حمله ور شدند  معترض مجتمع های  صف کارگران 

آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. 

      برگزاری مراسم روز جهانی كارگر در استان فارس

کارگران چهار مجتع صنعتی در استان فارس مطابق برنامه از پیش 
اعالم شده خود در روز جهانی کارگر در تجمعی اعتراضی این 
روز را گرامی داشتند. بنابر گزارش های رسیده بیش از ۱۰۰۰ 
نفر ازکارگران شرکت  مجتمع گوشت فارس , مخابرات  راه 
دور , الستیک سازی دنا , و کارخانه آزمایش مرودشت مقابل 
استانداری  شیراز تجمع اعتراضی داشتند . در این تجمع ۱۱۰ 
نفر از کارگران مجمتع گوشت فارس , ۷۰۰ نفر از کارگران 

مخابرات راه دور و ۲۰۰  نفر از کارگران کارخانه الستیک 
سازی دنا و همچنین جمعی از کارگران کارخانه آزمایش 

مرودشت از ساعت ۹ صبح جلوی استانداری فارس حضور یافته  
و مطالبات خود را خواستار شدند. 
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                                           روز جهانی کارگر، و خانه    نشین کردن زنان                                                                                                                                             
                                                                                                                                                            لیال علی     کرمی

قصدم این بود که به مناسبت »روز جهانی کارگر« کندوکاوی 
در زمینه   ی مسایل حقوقی زنان شاغل و دشواری کار زنان در 
ایران انجام بدهم اما در همان آغاز کار، مسئله   ای بغرنج به نام 
»دورکاری« نظرم را جلب کرد زیرا متوجه شدم که در شرایط 
بحران فزاینده   ی بیكاری در کشور، زنان شاغلی که همه کمبودها 
انواع و اقسام  و نارسایی   های حقوقی کار و تأمین   اجتماعی و 
تا  خریده   اند  جان  به  را  کارمندی  و  کار  عرصه  دشواری   های 
مشارکتی برابر با مردان داشته باشند این بار با دورخیز دولت و 
برای بیرون رانده شدن از عرصه کار و اجتماع، مواجه شده   اند. 
می    دانیم که چندی پیش متن کامل آئین    نامه »دورکاري » یا »کار 
شده  محول  وظایف  انجام  منظور  به  دولت  کارمندان  درخانه« 
بدون حضور فیزیكي کارمند واجد شرایط در محل کار سازمان 
خود، ابالغ شد. به موجب این آئین    نامه حضور فیزیكی کارمند 
واجد شرایط در محل کار خود برای انجام وظایف محوله برای 
دوره زمانی مشخص، الزم نمی   باشد . به گفته عضو فراکسیون 
زنان مجلس خانم فاطمه آلیا »دورکاری موجب آرامش فكری 
می   توانند  بهتر  خانه   محیط  در  حضور  با  زنان  می شود،  زنان 
موضوع  این  و  بپردازند  فرزندان  به  رسیدگی  و  خانه     داری  به 
موجب افزایش بهره   وری و حتی صرفه   جویی در مصرف انرژی 
می   شود.« آیا به راستی آئین   نامه »دور کاری« گام مثبتی است 

در بهبود شرایط کاری کارمندان، خاصه کارمندان زن؟ 

مسئله   ی کاهش ساعت کار زنان چند سالی است که به عناوین 
مختلف در دوره   های متعدد در مجلس مورد بررسی قرار گرفته 
و مصوباتی هم در این خصوص وضع گردیده است . به عنوان 
سال  مصوب  بانوان  نیمه   وقت  خدمات  قانون  به  می   توان  مثال 
13۶2 ، و قانون نحوه   ی اجرای آن مصوب سال ۶4 و باالخره 
اصالحات صورت گرفته در سال ۷۶ اشاره کرد که به موجب آن 
در صورت درخواست بانوان کارمند رسمی و ثابت و موافقت 
یا  نیمه   وقت  صورت  به  آنها  خدمات   ، دستگاه  مقام  باالترین 
سه    چهارم ساعت کاهش می   یابد . الیحه   ی کاهش ساعت کاری 
بانوان در سال 13٨۵ به دولت داده شد اما به تازگی اعالم شد 
که این مصوبه به دلیل هزینه   بر بودن، مورد استقبال قرار نگرفته 
زنان، جایگزین  اولویت  با  کاری«  »دور  آئین   نامه  درعوض  و 

مصوبه کاهش ساعت کاری زنان می   شود .

بر اساس این مصوبه هر دستگاه و ارگانی موظف است 3۰ تا 4۰ 
درصد از نیروهای خود را به دورکاری و کار کردن در بیرون از 
محیط کار دعوت  کند. الزم به ذکر است که بنا با اظهارات عضو 
فراکسیون زنان مجلس ، »این آئین   نامه با اولویت قرار دادن زنان 
داری نوزاد و بیمار به دستگاه   ها ابالغ شده و از این پس زنان 

می   توانند از مزایای این قانون استفاده کرده و در منزل به کار 
خود بپردازند« . به عقیده طرفداران این طرح یكی از مزایای 
دورکاری زنان کارمند، رسیدگی بهتر به امور خانواده و فرزندان 
است. خانم نیره اخوان بیطرف عضو کمیسیون حقوقی قضایی 
مجلس نیز با دید مثبت به این طرح نگریسته و اعتقاد دارند که 
با اجرای این طرح، زنان فرصت بیشتری برای رسیدگی به امور 

همسرداری و فرزندداری خواهند داشت.

اما جای سؤال آن است که این طرح شامل چه قشری می   شود 
و چه مشاغلی را در بر می    گیرد ؟ تعداد کثیری از زنان شاغل، 

هستند  مشغول  بیماران  از  پرستاری  یا  و  آموزگاری،  شغل  به 
امر تولید ملی نقش بسزایی  و عده   ای دیگر در کارخانه   ها در 
حال  ادعا.  این  بر صحت  است  گواهی  رسمی  آمار  که  دارند 
چگونه می   شود یک پرستار، آموزگار و یا کارگری در کارخانه 
تولیدی، در منزل به امور همسر و بچه   هایش بپردازد و در آن 
چگونه  این   که  یا  دهد.  انجام  نیز  را  اداری   اش  کارهای  واحد 
نماینده زن مجلس می   تواند بدون حضور در مجلس و ارتباط با 
مردم حوزه   ی انتخابی    اش، امور ملت را از خانه   ی خود به نحو 

احسنت، اداره کند؟

درست است که این آئین   نامه، مردان کارمند را نیز در بر می   گیرد 
اما در اولویت قرار دادن زنان خود گواه همان نگاه مردساالرانه 
است که زن را فقط در چهارچوب خانه می   طلبد و مرد را بیرون 
از خانه. بنابراین الزم است کمی دقیق تر به این مصوبه نگریست 
و این سوال را مطرح کرد که آیا اجرای این طرح، زنان را عمال 
به حاشیه نمی   راند و عدم حضور آنان در اجتماع عرصه را برای 

حضور پر رنگ تر و همه جانبه مردان آماده نمی   سازد؟ 

در دیباچه قانون اساسی آمده است که زنان به دلیل ستم بیشتری 
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که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده    اند، استیفای حقوق آنان 
بیشتر خواهد بود . بعالوه زن از حالت »شی بودن« و »ابزار 
کار بودن« خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر مادری، در 
پرورش انسان   های مكتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در 
میدان   های فعالیت حیات می   باشد و در نتیجه پذیرای مسولیتی 
کرامتی  و  ارزش  از  برخوردار  اسالمی  دیدگاه  در  و  خطیرتر 
قانون  به موجب اصل 21  این   که  به  بود. مضافَا  واالتر خواهد 
اساسی دولت موظف است برای ایجاد زمینه   های مساعد برای 
رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او بكوشد. 
اما سوال اساسی این است که تا کنون دولت واقعَا چه قوانینی 
در جهت حمایت از حضور فعال زنان در جامعه وضع کرده و 
چه تدابیری در بازیافت حقوق از دست رفته آنان اتخاذ کرده 

است؟ 

سال   های متمادی است که زنان برای به دست آوردن جایگاه 
زیادی  هزینه   های  راه  این  در  و  کوشیده   اند  اجتماع  در  خود 
فقط  را  زن  نقش  سنت   گرایان  که  نكنیم  فراموش  پرداخته   اند. 
محدود به چهارچوپ خانه می   کنند و وظیفه   ای جز نگاه   داری از 
فرزند و همسر برای او نمی   شناسند . البته ایفای وظایف مادری 
نیز  این رو زنان  از  فراوان داشته و  اهمیت  برای زنان همواره 
همواره مصر بوده   اند که کارها و فعالیت   های اجتماعی   شان مانعی 
در این راه نباشد. شاید مردان حضور زنان شاغلی که بیشتر از 
آنان تالش کرده، در کوران زندگی ورزیده شده و سرمشق   های 
اصلی در عرصه   ی کار را آموخته   اند، و در نتیجه، گوی سبقت 
رو تالش  این  از  و  نمی   تابند  بر  را  ربوده   اند  مرد،  همترازان  از 
می   کنند تا با عملی کردن چنین طرح   هایی، بار دیگر زنان را به 

پستوی خانه   هایشان بر گردانند.

ما  ا
ید  با
ین  ا

حقیقت 
را پذیرفت که شرایط جامعه تغییر پیدا کرده است. بیش از ۶۰ 
درصد دانشجو یان دانشگاه   ها دختر هستند و حتی در برخی 

مراتب علمی از برادران خود پیشی جسته   اند. نه زنان و دختران 
یا 1۰۰  آنهایی هستند که در ۶۰  نه مردان و پسران  ایرانی و 
سال پیش زندگی می   کرده   اند بنا بر این پرسش این جاست که 

آیا می   توان عقربه   های گذر زمان را به عقب برگرداند؟

پُر واضح است که اجرای این طرح به بیكار شدن زنان می   انجامد 
و مردان به راحتی جایگزین آنان می   شوند. لذا دوباره بار تأمین 

معیشت به تمامی بر دوش مرد قرار می   گیرد و از این رهگذر 
ریاست خود را بر خانواده مستحكم می   نماید. دولت    مردان اگر 
الاقل  نمی   دهند،  زنان  به  را  برابر  حقوق  به  دست    یابی  امكان 
همین مشارکت نیمبند و بی    پشتوانه    ی اجتماعی ــ که محصول 

تالش خود زنان است ــ را از آن    ها نگیرند .

منبع : مدرسه فمینیستی

***********                    
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                                  به امید جهانی شایسته و عاری از کار کودک

طبق مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان جهانی كار، كه ايران نيز در سال ۱۳۸۰ به آن پيوست، كشورهای جهان با پيوستن به اين مقاوله 
نامه ” ملزم به اتخاذ تدابير فوری وموثر برای محو بدترين اشكال كاركودک” هستند.

 در عين حال در اين مقاوله نامه تاكيد شده است كه در تهيه گزارش بايد با اتحاديه ها و نهادهای كارگری كشور خود هماهنگ 
باشند. اما حكومت ايران هرساله گزارش ها و آمارهای نادرست و دستكاری شده به مجامع بين المللی می دهد /

بحث کودکان کار که در کمتر از د ودهه گذشته به همت و تالش 
و  تر  ما گسترده  در جامعه  تشکل های غیردولتی حامی کودکان 
در مطبوعات مجاز پیگیری شده است، یکی از معضالت دردناک 
اکنون  اقتصادی مردم و هم  با وخیم شدن وضع  کشورماست که 
نیز با اجرای ” هدفمند سازی یارانه ها” روز به روز به وسعت آن 
این تشکل ها مطرح می کنند  اما همان طور که  اضافه می شود. 
است.  نکرده  اعالم  را  از کار کودکان  واقعی  آمار  رژیم هیچگاه 
ارائه  آمارهای غیرواقعی  یا  بوده  در صدد حذف صورت مسئله  یا 
کرده است که همین آمارهای غیرواقعی هم به اندازه کافی گویای 

وضعیت وخیم کارکودکان در ایران است.
نیز در سال  ایران  نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار، که  طبق مقاوله 
مقاوله  این  به  پیوستن  با  جهان  پیوست، کشورهای  آن  به   ۱۳۸۰
نامه ” ملزم به اتخاذ تدابیر فوری وموثر برای محو بدترین اشکال 
تاکید شده  نامه  مقاوله  این  در  در عین حال  کارکودک” هستند. 
است که در تهیه گزارش باید ” با اتحادیه ها و نهادهای کارگری 
هرساله گزارش  ایران  اما حکومت  باشند”.  کشور خود هماهنگ 
المللی  بین  مجامع  به  شده  دستکاری  و  نادرست  آمارهای  و  ها 
استثماربی  به  به سودجویانی است که  می دهد که آشکارا کمک 
رحمانه کودکان مشغولند. چرا که در کشور ما تشکل های مستقل 
کارگری – اگر وجود داشته باشند – هیچگونه نقشی در خصوص 

چگونگی اجرای این مقاوله نامه ندارند.
از آمارهای رسمی ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کودک کار  طبق یکی 
در رده سنی ۱۸-۱۰سال در کشور وجود دارند که حدود ۷۰۰ 
نفر آنان زیر ۱۵ سال داشته و به کارهای سخت یا مشاغل پیش پا 
افتاده مشغولند و وزارت کار نیز طبق قانون خود تعهدی در برابر 
آنان ندارد. اما برخی از کارشناسان ) از جمله شبکه یاری کودکان 
افزایش  که  چرا  کند  می  ذکر  نفر  میلیون   ۴ تا  را  رقم  این  ایران( 
و  کند  می  کودکان  کار  به  نیازمند  را  ها  خانواده   ، فقر  رویه  بی 
طبق پژوهشی که از سوی شهرداری تهران انجام شده است، بیش 
ار ۹۵% کودکان کار و خیابان دارای خانواده بوده و برای تامین 

مخارج خانواده هایشان به کار روی آورده اند.
به عالوه ماده ۷۹ قانون کار ایران می گوید ” به کار گماردن افراد 
زیر ۱۵ سال تمام ممنوع است ” )یعنی طبق قانون کار، کودکان 
کار زیر ۱۵ سال نباید داشته باشیم اما میلیون ها کودک در شهرها و 

روستاها به خاطر فقر به کار طاقت فرسا مشغولند( اما هیچ نظارتی 
هم بر مشاغل همین کودکان ۱۸-۱۵ سال وجود ندارد . اکثر این 
کارگران نوجوان در کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر مشغول به کارند 
که قانون کار شامل آن ها نشده و از بیمه و تامین اجتماعی بی بهره 
اند. ساعات کار در کارگاههای غیر مجاز یا زیر زمینی با کودکان 
اغلب زیر ۱۵ سال، بین ۱۴-۱۰ ساعت است که در کارگاههائی 

بندی  قالیبافی، بسته  تولید مواد شیمیائی،  ازقبیل کارگاه نساجی، 
سبزیجات … در فضای نا مناسب و بدون نور این کودکان منبع 
سود فراوان برای کارفرمایان خود هستند. چرا که آنان بدلیل “حرف 
شنو” بودن و ” دردسر کمتر” و دریافت دستمزد کمتر، در حاشیه” 

امن و بدون نظارت” رژیم به کار اشتغال دارند.
بر اساس تحقیقی که توسط دانشگاه شهید بهشتی انجام شده حدود 
۵۰ درصد کودکان کار مورد تنبیه بدنی و ۱۰ در صد مورد سوء 
استفاده جنسی قرار می گیرند. سایت “جهان نیوز” ۱۷ فروردین 
میدانی در مورد ۵۸۵ کودک  پژوهشی   ” اعالم داشت که  امسال 
این  صد  در   ۵۰ که  دهد  می  ۱۶نشان   -۱۸ سنی  گروه  در  کار 

کودکان توسط صاحبان کار مورد آزار قرار می گیرند”.
خبرگزاری “مهر” ۱۶ خرداد گذشته گزارشی دارد مربوط به کار 

کودکان در خیابان ناصرخسرو:
های  دراطاق  شویم.  می  کارگاهها  از  یکی  وارد  ترفند..  ..با   .“
۲۰ متری با دیوارهای بلند که روزنه نوری به جز در ورودی اتاق 
ندارد، ۶۰ کودک ۱۳-۱۰ ساله ایرانی و افغانی به سرعت مشغول 
کار هستند” . بنا بر همین گزارش ساعات کاری از ۸ صبح تا ۱۲ 
شب و حقوق کودکان ۳۰۰-۱۵۰ هزار تومان در ماه است. در 
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سرکشی به یکی دیگر از کارگاهها، از کودک ۸ ساله ای نام برده 
می شود که روزی ۵۰ کیف چرمی درست می کند….

این فقط گوشه ای دردناک از کار کودکان ایران است که به خاطر 
به معیشت  برای کمک  اقتصادی رژیم  از سیاست های  ناشی  فقر 
خانواده ها دنیای کودکی و تحصیل را رها کرده و به کارطاقت 
فرسا مشغولند. بیشتر اوقات کار این کودکان و نوجوانان برخالف 
کار کودکان خیابانی که در چهارراه ها و ترمینال ها و میادین به 
فروشندگی و کارهای پیش پا افتاده مشغولند و قابل دیدن هستند از 

انظار پنهان است.
سال گذشته در آستانه روز کارگر” انجمن حمایت از حقوق کودکان 
“از وزارت کار و امور اجتماعی طی بیانیه ای درخواست کرد تا از 
اقداماتش در جهت جلوگیری از استثمار کودکان گزارشی ارائه و 
شفاف سازی کند . چرا که بزعم این انجمن بر اساس برخی شاخص 
ها بهبود چندانی در جلوگیری و کاهش استثمارکودکان مشاهده نمی 
شود. همان طور که انتظار می رفت وزارت کار تا امروز هیچگونه 
واکنشی به این بیانیه نشان نداده است. به دلیل نکات مهم و واقعیت 
های دردناک مطرح شده در این بیانیه که همچنان مسئله مبرم روز است، 

ز بخشی  ا
را  بدون آن 

به تغییر 
ع  طال ا

خوانندگان عزیزخود می رسانیم.
این انجمن ضمن تبریک اول ماه مه به کارگران می نویسد:

“..در کشور ایران نیز متأسفانه علیرغم فقدان شفافیت در آمارهای 
مربوط به کار کودکان، براساس برخی شاخص ها بهبود چندانی در 
بنا بر  جلوگیری از کار کودکان و کاهش آن مشاهده نمی شود. 
آمارهای موجود در حدود یک و نیم میلیون کودک کار در کشور 
نیز نشان می  وجود دارد و آمار کودکان خارج از چرخه تحصیل 
دهد بیش از سه و نیم میلیون کودک الزم التعلیم خارج از چرخه 

تحصیل بوده و در معرض ورود به عرصه کار و مناسبات اقتصادی 
هستند.”

مطابق با متن این بیانیه ، با توجه به پیامدهای زیان آور کار کودکان، 
انجمن حمایت از حقوق کودکان، این پدیده را نشانه ای از نقض 
آشکار حقوق کودک می داند و برای حل این مسئله خواستار توجه 

جدی مسئولین و جامعه به موارد زیر است:
۱%- فقدان نظام آماری شفاف و قابل استناد و قابل پایش در مورد 
تعداد کودکان کار که هرگونه سیاست گذاری و برنامه ریزی در 
این زمینه را با نقص جدی مواجه می سازد. لذا الزم است مسئولین 
با ایجاد نظام آماری معتبر در این زمینه، تمهیدات اولیه برای برنامه 

ریزی در جهت مقابله با این مسئله اجتماعی را فراهم سازند.
۲-علی رغم وجود سازمان ها و نهادهای متعدد که هر یک به نوعی 
به مسئله کار کودک و کودکان کار مرتبط هستند )مانند وزارت 
کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی، شهرداری و… (، در ایران 
هنوز متولی مشخص و پاسخگویی برای مسئله کودکان کار وجود 
ندارد و ناهماهنگی های بین بخشی و عدم مسئولیت پذیری جدی 
با  مقابله  برای  مشخص  ملی  برنامه  فقدان  و  موجود  های  سازمان 
فرو  بالتکلیفی  و  ابهام  از  ای  هاله  در  را  مسئله  این  کار کودکان 
برده و زمینه گسترش بیش از پیش این معضل را فراهم آورده است. 
روشن ساختن  و  فراگیر  و  ملی  ای  برنامه  تدوین  همین جهت،  به 
مسئولیت های قانونی هریک از سازمان های موجود، برای کاهش 

این مسئله و مقابله با آن ضروری است.
۳-گسترش کار کودکان با شاخص های اقتصادی-اجتماعی کالن 
و گسترش  تورم  طبقاتی،  بیکاری، شکاف  فقر،  هم چون  کشور 
و  نشینی  مهاجرت، حاشیه  اجتماعی هم چون  مسائل  و  ها  آسیب 
فروپاشی خانواده ها در اثر طالق در ارتباط است. تداوم روند کنونی 
پدیده  در جهت گسترش  ساختاری  عاملی  مذکور،  های  شاخص 
و  کمیت  زمینه گسترش  این  در  که  است  ایران  در  کودکان  کار 
کیفیت برنامه های واقع بینانه و مداوم )و نه مقطعی( در زمینه رفاه 
و تأمین اجتماعی برای اقشار و خانواده های فقیر و آسیب پذیر می 

تواند از گسترش ساختاری مسئله کار کودک جلوگیری نماید.
روابط  بر  کارآمد  نظارتی  های  مکانیزم  فقدان  و  قانونی  ۴-خالء 
و محیط های کارو نبود اقدام جدی از سوی وزارت کار و امور 
اجتماعی، عرصه را برای بهره کشی از کودکان در کارهای سخت 
و زیان آور و غیرقانونی فراهم نموده است. در این زمینه با بازنگری 
در قانون کار از جمله قانون خارج کردن کارگاه های زیر ده نفر 
از شمول قانون کار ) که بطور عمده کودکان در این کارگاه ها 
مشغول به کارند ( الزم است وزارت کار و امور اجتماعی، سیستم 
نظارتی پاسخگویی برای جلوگیری از بهره کشی کودکان در این 
گونه محیط ها و مشاغل ایجاد نماید و با ارائه گزارشی شفاف از 
از  مانع  افکار عمومی  در عرصه  زمینه،  این  در  فعالیت های خود 

ایجاد امنیت برای سودجویان در این عرصه گردد.
۵-با توجه به رواج برخی ارزش ها، باورها و سنت های تأییدکننده 
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مناسبات  و  فرهنگ  عرصه  در  کودکان  کار  ی  کننده  توجیه  و 
اجتماعی، الزم است رسانه ها و نهادهای فرهنگی با ترویج حقوق 

کودک در جهت اصالح این نگرش ها اقدام نمایند.
های  دگرگونی  در  کشور،  اقتصادی-اجتماعی  های  ۶-سیاست 
در شرایط کنونی که بحث  است.  موثر  بسیار  مسئله کار کودک 
الزم  است،  شده  مطرح  کشور  در  ها  یارانه  کردن  هدفمند  مهم 
برنامه ها لحاظ  این  منافع عالیه کودکان در  به  است توجه جدی 
گردد. در صورت فقدان اقدامات جبرانی و ترمیمی، این برنامه با 
گسترش تورم و افزایش هزینه های خانواده های فقیر و در معرض 
آسیب، رفاه کودکان را به طور جدی تهدید می کند و زمینه را برای 
گسترش کار کودک فراهم می سازد. از سوی دیگر، این امر از این 
های  زمزمه  حال حاضر  در  که  است  یافته  بیشتری  اهمیت  جهت 
توقف برنامه کاهش رشد جمعیت و اجرای سیاست های تشویق زاد 
و ولد در کشور مطرح شده است که مسلما این برنامه های تشویقی 
بیشتر از همه، اقشار و طبقات پائین و فقیر که عمدتا در روستاها و 
حاشیه ها ساکن هستند را به خود معطوف خواهد کرد، که نتیجه 
آن گسترش حجم خانواده های فقیر و افزایش بار تکفل در آنهاست 
که با توجه به شیوع فراوان بیکاری در این اقشار، در صورتی که 
افزایش  موجبات  نگیرد  ای صورت  سنجیده  اقدام   ، زمینه  این  در 
جمعیت فقیر و به تبع آن گسترش جمعیت کودکان در معرض فقر 
را در آینده فراهم خواهد کرد، که نتیجه محتمل آن گسترش کار 
کودکان است. در حالی که این خانواده ها در شرایط کنونی، به 
هزینه  تأمین  از  و  اند  وابسته  کودکانشان  کار  به  اقتصادی  لحاظ 
های تحصیلی، بهداشتی و درمانی و سایر هزینه های رشد طبیعی 
با  بیشتر  فرزندان  داشتن  به  آنها  تشویق  ناتوان هستند،  کودکانشان 
ابزارهای مالی موقت، این خانواده ها را به استفاده بیشتر از نیروی 

از  قبل  نظر می رسد  به  لذا  کار کودکانشان تشویق خواهد کرد. 
افزودن بر بار تکفل خانواده ها، الزم است با برقراری حمایت های 
نیازمند  کودکانشان  کار  به  اکنون  هم  که  هایی  خانواده  از  مالی 

هستند، از گسترش کار کودکان در جامعه جلوگیری کرد.”
از “ایلنا ” – ۸ اردیبهشت ۸۹

گزارش فوق با آرزوی جهانی شایسته و عاری از کار کودک پایان 
می پذیرد.

آزادی  به  با تالش و مبارزه متحد در جهت رسیدن  امر جز  این  و 
کشورهای  در  ویژه  به  سیاسی  و  اقتصادی  و  اجتماعی  عدالت  و 

استبداد زده مثل کشور ما امکان پذیر نیست.

                                               
                                                           ما زنان

                                                   هفت اریبهشت ۱۳۹۰

*************                     
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                  برای نجات جان حبيب اهلل لطيفی و شيركو معارفی همه توان خود را به كارگيريم!

بنا به گزارشات موثق از وضعیت زندانیان سیاسی در سنندج، حکم اعدام 
حبیب اهلل لطیفی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام کرد که چند ماه قبل 

متوقف شده بود، توسط باالترین مرجع قضایی تائید و مجددا به دایره اجرای 
احکام فرستاده شده است. 

خانواده حبیب اهلل لطیفی که همزمان با شدت گرفتن احتمال اجرای حکم 
حبیب اهلل لطیفی برای مدتی بازداشت شده بودند، بعد از آزادی از مصاحبه با 
رسانه ها در خصوص پروند فرزندشان منع شده اند، با این وجود الهه لطیفی، 
در مصاحبه ای ضمن تائید قطعی شدن حکم برادرش در دیوان عالی کشور، 

جزئیاتی را که فعاالن مدنی سنندج در مورد این پرونده گفته اند تائید می 
کند.

از طرفی دیگر شیرکوه معارفی ۳۲ ساله، اهل بانه در نهم مهرماه سال 
۱۳۸۷ دستگیر شد و از سوی شعبه اول دادگاه انقالب سقز متهم به محاربه 

عضویت و 
در یکي از احزاب کردستان  به اعدام محکوم شد. 

شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان حکم را عینًا تایید و در مهر ۸۸ نیز دیوان 
عالی کشور حکم را تایید کرده است. و مجددا به  دادگستری شهرستان سقز 

ارجاع داده  شده و از انجا به  شعبه  اجرای احکام فرستاده  شد.
 بنا به  گزارشات تایید شده شعبه  اجرای احکام پرونده  را به زندان، جهت 

اجرای حکم فرستاده  است. 
  بنابر این هر لحظه  احتمال اجرای حکم اعدام این دو زندانی سیاسي کرد 

وجود دارد.

                                          

              فعاالن کارگری را آزاد کنید!     

خانواده زندانیان سیاسی کارگری همزمان با فرارسیدن روز جهانی کارگر 
خواستار آزادی این زندانیان شدند. آنها می پرسند آیا کسی در روز جهانی 

کارگر به فکر آزادی این زندانیان هست؟ 

به گزارش خبرنگار کلمه، یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگر است ، اما 
هنوز خبری از آزادی زندانیان کارگری و حتی اعطای مرخصی به آنها نیست 

 .
ابراهیم مددی ، منصور اسانلو ،رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده تنها تعدادی از 

فعاالن کارگری هستند که درشرایطی کامال غیر انسانی، بدون استفاده از حق 
مرخصی و مالقات حضوری هم اکنون در زندان نگهداری می شوند، خانواده 

این فعاالن کارگری از همه مسووالن قضایی و امنیتی می خواهند که به این 
حبس های غیر عادالنه پایان دهند . 

منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 
است. او هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد، اسانلو به دلیل 

ناراحتی قلبی به شدت بیمار است . تا جایی که همه پزشکان زندان رای به 
جراحی قلب او داده اند. اما با این وجود دادستان تهران با مرخصی پزشکی 

این زندانی سیاسی مخالفت می کند. پروانه اسانلو همسر وی بارها در 
مصاحبه هایش درخواست کرده که به وضعیت این زندانی که بیش از چهار 

سال است از هرگونه مرخصی محروم بوده رسیدگی کنند . 
همسر وی از همه خواسته است :» هر کسی به طریقی که می تواند به آزادی 

زندانیان سیاسی کمک کند، دریغ نکند. همسر من بیمار است و با این 
شرایط زندان را فقط به خاطر مردم و آرمانهایش تحمل می کند. این عزیزان 

را از یاد نبریم.« 
رضا شهابی، دیگر فعال کارگری زندانی ماه هاست که بالتکلیف دربند 

۲۰۹ زندان اوین به سر می برد .وی که از اعضای هیات مدیره سندیکای 

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه محسوب می شود از خردادماه ۱۳۸۹ 
با وجود حکم قاضی و تودیع وثیقه ۶۰ میلیون تومانی توسط خانواده همچنان 

در زندان است .او در تاریخ ۱۹مهر ماه، بازداشت شد . 
بهنام ابراهیم زاده، دیگر فعال کارگری زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر 
می برد . به تازگی حکم ۲۰ سال زندان وی توسط دیوانعالی کشور نقض و 

برای بررسی مجدد به شعبه ۲۸ دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه ارسال 
شده است . 

ابراهیم زاده روز ۲۲ خرداد سال گذشته توسط ماموران امنیتی در تهران 
بازداشت شد طبقه قوانین با نقض حکم صادره، بهنام باید از زندان آزاد شود 

اما بازجوهای وزارت اطالعات مانع آزادی وی شده اند. 

ابراهیم مددی ، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تهران وحومه از دیگر فعاالن کارگری است که از سال ۸۵ 

بازداشت و هم اکنون در زندان رجایی شهر نگهداری می شود، مددی هم به 
شدت بیمار است و برای معالجه نیاز به مرخصی دارد اما مسووالن همچنان با 

مرخصی او مخالفت می کنند . 

اما این همه نام های زندانیان کارگر یا فعال کارگری نیست که در روز 
جهانی کارگر در زندان نگهداری می شوند. هم اکنون کارگران زیادی در 

زندان های سراسر کشور به سر می برند، بدون اینکه کسی نامی از آنها بر 
زبان رانده شده باشد .گروههای مختلف حقوق بشری همزمان با روز کارگر 

با صدور بیانیه های متعدد گفته اند که آنها را در روز جهانی کارگر آزاد 
کنید .  

  هر لحظه  احتمال اجرای حکم اعدام این                                                                                                                                              
      دوزندانی سیاسي کرد وجود دارد. 
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                         پیام کمیته مرکزی حزب توده ایران به : دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران )اکثریت(

رفقای گرامی
کنگره  دوازدهمین  برگزاری  ایران،  توده  حزب  مرکزی  کمیته 
و  تبریک می گوید  به شما  را  اکثریت  ایران  فدائیان خلق  سازمان 

موفقیت شما را در برگزاری کنگره تان آرزومند است. 
رفقای عزیز

راه  در  شما  سازمان  و  ما  حزب  اخیر  های  دهه  مبارزات  تاریخ 
استقالل، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم در میهن مان، با 
هم پیوند نزدیکی دارد. این حقیقتی است که در مبارزه چند بعدی 
و بغرنجی که برای رهاندن مردم زحمتکش میهن مان از حکومت 
استبدادی رژیم والیت فقیه و پایه ریزی آینده یی دموکراتیک و آزاد 
جریان دارد، پیوندهای نزدیکی میان مبارزات حزب ما و سازمان 
امر  این  داشت.  خواهد  و  دارد  وجود  اکثریت  ایران  خلق  فدائیان 
های  سیاست  تاریخِی  های  بنیان  که  است  حقیقت  این  محصول 
بر بستِر مبارزه برحِق زحمتکشان در راه  حزب ما و سازمان شما 
اند. ما معتقدیم، و  پیشرفت و عدالت اجتماعی قرار داشته  صلح، 
تاکید می ورزیم که، اتحاد عمل نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه 
میهن ما، به ویژه اتحاد عمل میان نیروهای مدافع حقوق کارگران 
و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذیری در مسیر ایجاد یک 
والیت  رژیم ضدمردمی  برابر  در  دموکراتیک  و  مردمی  جایگزین 

فقیه است. 
رفقای عزیز!

اجالس دوازدهمین کنگره شما در شرایط بسیار بغرنج و حساسی 
تدوین  به  شرایطی  در  شما  شود.  می  برگزار  مان  میهن  حیات  از 
که  اید  بسته  همت  کمر  خود  مبارزات  استراتژی  و  ها  تاکتیک 
قدرتمند  محافل  و  سو،  یک  از  فقیه  والیت  رژیم  گران  استبداد 
امپریالیستی که هدف خود را گسترانیدن نظارت بی چون و چرای 
اند از  خود بر سراسر منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اعالم کرده 
سوئی دیگر، استقالل کشور و امکان تحوالت صلح آمیزدر میهن 
مان را به مخاطره انداخته اند. بحران همه جانبه بی سابقه سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی کشور را در چنگال خود گرفته است. رژیم 
والیت فقیه در بحران بی اعتباری و عدم مشروعیت سیاسی عمیقی 
تا  از زحمتکشان گرفته  ترین قشرهای جامعه  درگیر است. وسیع 
الیه های وابسته به طبقات متوسط و تقریبٌا مرفه جامعه، از جوانان، 
متعهد،  روشنفکران  کارگران،  تا  گرفته  مبارز  زنان  و  دانشجویان 
در برابر رِژیم والیت فقیه جبهه گرفته اند و مخالفت صریح خود 
اعالم کرده  آن  اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی،  با سیاست های  را 
اند. از ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ که رژیم با تقلب آشکار آراِء مردم را 
نادیده گرفت و احمدی نژاد، کاندیدای ارتجاعی ترین محفل های 
حکومتگران، را برنده انتخابات اعالم کرد، مبارزه یی شکوهمند 
ایجاد شرایط برای اصالحات واقعی، و برکناری رژیم،  به منظور 
ترین  جنایتکارانه  گرفتن  پیش  در  وجود  با  است.  داشته  جریان 
سیاست ها، رژیم به حاکم کردن سکوت قبرستانی بر کشور موفق 

در  امنیتی  نظامی-  عنصر  روزه  هر  دلیل  همین  به  و  است،  نبوده 
ترکیب آن پررنگ تر می شود.

نیروهای ارتجاعی حاکم بر کشور، که در خرداد ماه ۱۳۸۸ بر پایه 
تقلب های گسترده و دستکاری در نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
توانستند حاکمیت کامل خود را بر اهرم های قدرت دولتی مستقر 
این  اند.  لبه بحرانی ژرف و خطرناک کشانده  به  کنند، کشور را 
در شرایطی است که ایاالت متحده آمریکا و متحدان اروپائی آن، 
ایران و منابع  بازار وسیع  بر  به طمع دستیابی و اعمال تسلط خود 
سرشار انرژی و انسانی آن، با بهره جویی از سیاست های نمایشی 
و تحریک آمیز سران رژیم، طرح های مخاطره انگیزی را به جریان 
انداخته اند که استقالل و تمامیت ارضی کشور مان را هدف گرفته 

اند.
حقیقت اینکه، به دلیل سیاست های رژیم، همداستانی بین المللی 
امنیت  بی سابقه ای بر ضد کشورمان شکل گرفته است. شورای 
ایران  تحریم  تشدید  و  ادامه  به  رای  بار   ۴ تاکنون  ملل  سازمان 
با  ایاالت متحده،  این نگرانی جدی وجود دارد که  داده است، و 
هماهنگی با متحدان خود در منطقه، دست به اقدام های تبهکارانه 
ای بزند که امنیت و تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید جدی قرار 
دهد. در این شرایط وظایف دشواری در پیش روی همه نیروهای 

مترقی و آزادی خواه و جنبش مردمی میهن ما قراردارد. 
رفقای عزیز!

و خاورمیانه  آفریقا  در کشورهای شمال  اخیر،  های  ماه  تحوالت 
فساد  و  طبقاتی  ستم  دیکتاتوری،  برضد  محروم  های  توده  قیام   ،
حکومتی، و به چالش کشیده شدن رژیم های دیکتاتوری، شرایط 
جدیدی را در منطقه به وجود آورده است. این قیام های مردمی، 
اجتماعی،  عدالت  شدن  خواستار  در  خود  مشخص  های  شعار  با 
در مخالفت با فساد، و مطالبه دموکراتیک شدن حیات جامعه، و 
با حضور میلیونی در میدان نبردی نابرابر، بار دیگر قانونمند بودن 
انقالب های اجتماعی را به اثبات رسانده اند، و نقش مبارزه هدفمند 
در جهت تغییر های پایه ای را به نمایش گذارده اند. این تحوالت به 
لحاظ گستردگی طیف نیروهای شرکت کننده، شعارها، و تاکتیک 
های مبارزاتی مردم، شباهت های حیرت آوری با جنبش اعتراضی 
مردم ایران در دو سال اخیر دارد، و می توان گفت که از آن تاثیر 
مشخص گرفته اند. در مصر و تونس، سران رژیم های دیکتاتوری 
عمیق  تحوالت  بردن  پیش  برای  مبارزه  و  اند  شده  کشیده  زیر  به 
است.  جریان  در  حاضر  حال  در  اقتصادی  و  اجتماعی  بنیادین  و 
قیام  این  در  و تشکل های کارگری  اتحادیه های کارگری  نقش 
رژیم  بحرین  و  یمن   ، الجزیره،  اردن،  در  است.  بوده  برجسته  ها 
های وابسته و سرکوبگرحاکم با توسل به دادن برخی وعده وعیدها 
بسیج  و  سو،  یک  از  باال  از  و  ظاهری  اصالحاتی  انجام  مورد  در 
نیروهای نظامی و سرکوبگر از سوی دیگر، سعی به غلبه بر جنبش 
با  رابطه  در  امپریالیستی  محافل  موضع  اند.  داشته  مردمی  های 
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تحوالت بحرین و یمن و اردن و چشم بستن آن ها بر جنایات رژیم 
کشورهای  ادعای  بودن  پوچ  شان،  نشانده  دست  سرکوبگر  های 
اثبات  به  را  دموکراسی  و  بشر  ازحقوق  طرفداری  در  امپریالیستی 
برضد  فرانسه  و  انگلستان  متحده،  ایاالت  اعالم جنگ  رساند.  می 
از  راستای حمایت  در  فقط  نه  لیبی،  دیکتاتور  رهبر  قذافی،  معمر 
مبارزه مردم لیبی برای اصالحات اجتماعی و سیاسی ترقی خواهانه 
و دموکراتیک نیست، بلکه با هدف دستیابی به منابع عظیم نفتی این 
کشور و انقیاد استعمارگرانه آن است. این تحوالت به وضوح این 
حقیقت را آشکار می سازد که کشورهای سرمایه داری چگونه زیر 
نام مبارزه در جهت ارزش ها و معیارهای تمدن ”غربی“ و ”جنگ بر 
ضد تروریسم“، از قدرت دولتی برای پیشبرد منافع سیاسی، نظامی 

و ایدئولوژیکی انحصاری خود بهره می گیرند. 
رفقای گرامی!

و  دموکراتیک  سیاسی،  های  نیرو  توان  عمده  اخیر،  های  سال  در 
مردمی کشور صرف پیدا کردن راهی برای غلبه بر بحران همه جانبه 
ای شده که میهن مان را درخود فرو برده است. سیاست های رژیم 
حاکم در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 
جامعه، منافع اکثریت مردم کشور را مورد تهدید قرار داده است. در 
حالی که خصوصی سازی و تاراج سرمایه های کشور، فقر و بیکاری 
را به واقعیتی دهشت زا برای بخش های عمده ای از زحمتکشان 
ایران تبدیل کرده، رژیم با اجرای قانون ”هدفمند کردن یارانه ها“ 
بهره  گسترش  منظور  به  را  خود  دیرینه  برنامه  امسال،  ماه  آذر  در 
کشی و غارت ثروت های ملی، به مرحله اجرا در آورد. به موازات 
اجرای این طرح، رژیم سرکوبگر با تهاجم به آزادی های سیاسی، 
مطبوعات  تعطیل  اجتماعی،  و  فرهنگی  های  محدودیت  برقراری 
مستقل، و بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و اندیشمندان 
تبدیل کرده  مردم  مطلق  اکثریت  زندان  به  را  ایران  عماٌل   ، جامعه 
است. ما بر این باوریم که، گردان های گونه گون جنبش اجتماعی 
در میهن مان، که در سالیان اخیر هم از نظر سازمان دهی و هم به 
لحاظ ذهنی رشد قابل مالحظه ای داشته اند، چون همه لحظات ۳۲ 
سال گذشته، در برابر این هجوم ارتجاع نیز مقاومت خواهند کرد. 
ادامه مبارزات گسترده کارگران و زحمتکشان، پیکار دلیرانه و راه 
جویانه جوانان و دانشجویان، حضور فعال روشنفکران، هنرمندان و 
زنان  برانگیز  ترقی خواه، و مقاومت ستایش  و  نویسندگان مردمی 
بر ضد رژیم، آن زمینه قدرتمندی است که نیروهای سیاسی کشور 
در سیاست گذاری خود و در این رابطه می بایست درنظر بگیرند. 
به  را  ترقی خواه جامعه  نیروهای  از همه توجه  بیش  باید  امری که 
واقع  و  هماهنگ  های  سیاست  گرفتن  پیش  در  کند،  جلب  خود 
گرایانه یی اند که ادامه حضور توده ها در میدان مبارزات سیاسی 

روز میهن مان را امکان پذیر و آسان می سازد. 
رفقای عزیز! 

حزب توده ایران معتقد است که، در وضعیت کنونِی توازن قوا در 
خود  هدف  که  کشورمان  مترقی  نیروهای  منطقه،  و  جهان  سطح 
داده  قرار  مان  میهن  اوضاع  در  اساسی  و  مهم  تغییرهای  ایجاد  را 

اند، وظیفه یی مهم در دفاع از صلح، و رویارویی با سیاست های 
بر  کشورمان  آینده  تحوالت  با  رابطه  در  امپریالیسم  ماجراجویانه 
عهده دارند. مبارزه ما در دفاع از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت 
اجتماعی نه تنها مباینتی با مبارزه برای صلح و حمایت از راه حل 
های صلح آمیز و مبتنی بر گفتگو ندارد، بلکه به طرز جدایی ناپذیری 
به آن وابسته است. اگر ”جهانی دیگر ممکن است“، ما مبارزه برای 
آن را در شرایط کنونی از مسیر تحوالت صلح آمیز، همبستگی بین 
المللی با دیگر خلق ها و مبارزه بر حق آن ها در دفاع از استقالل، 

دموکراسی و عدالت اجتماعی میسر و ممکن می دانیم. 
رفقای فدائی!

حزب توده ایران، از دیر باز خواهان و دعوت کننده به ایجاد وسیع 
برای  میهن  دموکراتیک  و  خواه  ترقی  نیروهای  متحد  جبهه  ترین 
تحوالت  ایجاد  منظور  به  هدفمند  و  موثر  یی  مبارزه  دهِی  سازمان 
جدِی راه گشا در کشور و دستیابی به دموکراسی، آزادی و عدالت 
اجتماعی در کشورمان بوده است. دیدگاِه ما، بر پایه تجربه های 
چنین  همواره  المللی،  بین  کارآمِد  و  موفق  های  نمونه  و  تاریخی 
بوده است که، نیروهای معتقد به سوسیالیسم و مبارز در راه منافع 
زحمتکشان و طبقه کارگر، در طرح، ایجاد و به پیروزی رساندن 
چنین جبهه یی سهم ویژه ای دارند. ما میان آماج های دموکراتیک 
و  دموکراتیک  اهداف  و  وسیع،  جبهه  این  خواهانه  عدالت  و 
در طریق سوسیالیسم، که  نیروهای چپ و کوشنده  سوسیالیستی 
حزب توده ایران خود را بخشی جدا ناپذیر از آن می داند، ارتباطی 

ناگسستننی و دیالکتیکی قائلیم. 
ما همچنان بر این باوریم که، طرد رژیم والیت فقیه، به مثابه سد 
اساسی راه تحوالت میهن ما، در گرو سازمان دهی جنبش مردمی 
و  تالش  بدون  خطیر،  وظیفه  این  است.  آن  اصلی  های  گردان  و 
عمل متحد همه نیروهای مدافع حقوق بشر و معتقد به دموکراسی و 

عدالت اجتماعی، در زمینه های گوناگون، امکان پذیر نیست.
رفقای گرامی!

ما برای دوازدهمین کنگره شما در تدوین برنامه عملی برای مبارزات 
سیاسی آتی و رویارویی با تحوالت پرشتاب، پیچیده و بغرنج کنونی، 

بار دیگر صمیمانه آرزوی موفقیت می کنیم. 
با گرم ترین درود های رفیقانه

کمیته مرکزی حزب توده ایران
۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۰

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۶۸ ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
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                                 گرد سرفراز آزادی به یاد خسرو روزبه قهرمان ملی ایران

خسرو روزبه عضو كميته مركزی حزب توده ايران و قهرمان ملی ايران، چهره و شخصيتی 
شناخته شده برای نسل های ديروز، امروز و مبارزان راه سعادت مردم بوده و هست.

به سبب تلقین های گروه هایی که خفتگی و سستی جامعه را به 
سود خود می یابند، هنوز بسیارند کسانی که مردان و زنان سترگ 
را به درستی نمی شناسند و از زندگی ها و مرگ های درخشان آنان 
درست درس نمی گیرند ... درست شناختن بزرگ مردان از لحاظ 
اجتماعی کاری ضرور است. باید تاریخ آفرینان را چنان که بوده 
و  همت  پرتو  در  که  ناپذیری  کوشندگان خستگی  عنوان  به  اند، 
کار و پشتکار خود )و نه به موهبت موروثی یا مساعدت روزگار( 
فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی بشریت را به سود انسان ها، به پیش 
برده اند ... شناسانید ... بخواهیم و بکوشیم که جامعه انسانی به 
برکت کار قهرمانی مردم بیش از پیش انسان های بزرگ بیافریند و 
خود به پای مردی آن بزرگان، آفرینشی نو یابد و آفریننده سعادت 

همگان شود! 
]زنده یاد رفیق فقید امیر حسین آریان پور[

در سپیده دم ۲۱ اردیبهشت ماه گلوله کودتاچیان وابسته به آمریکا 
و انگلستان قلب پر شور مبارزی را نشانه رفت که از زمره بزرگ 
خوشبختی  و  آزادی  راه  نازدودنی  چهره  و  ما  میهن  تاریخ  مردان 
توده های محروم جامعه است. خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی 
ایران، چهره و شخصیتی شناخته  ایران و قهرمان ملی  توده  حزب 
شده برای نسل های دیروز، امروز و مبارزان راه سعادت مردم بوده 

و هست. 
همه  بخش  الهام  روزبه  خسرو  سترگ  قهرمانی  و  مبارزه،  نام، 
رزمندگان راه آزادی، عدالت و سربلندی ایران به شمار می آید و 
غبار زمانه و تبلیغات مغرضانه دشمنان ترقی و پیشرفت، چه در ردای 
سلطنت و چه در قبای والیت نتوانسته از جایگاه این قهرمان ملی 
در ژرفای جامعه و نزد پویندگان راستین حقیقت بکاهد. راز این 
پایداری و محبوبیت و احترام در زندگی، روش مبارزه، و اندیشه و 
اعتقادات رفیق خسرو روزبه نهفته است. او در دفاعیات خود گفته 
بود: ”مطالعه سطحی اوضاع کنونی جامعه ایران و مقایسه شرایط 
زندگی طبقات مختلف نمی تواند موجب تاثر و تالم انسان نگردد. 
شکاف عمیق و عظیمی که بین طبقات مرفه و محروم جامعه دیده 
می شود و روز به روز ژرف تر می گردد، هرانسان صاحب احساس 

را متاثر و ملول می سازد و به فکر وا می دارد.“
روزبه با سربلندی تمام در دفاعیات تاریخی خود می گوید: ”من 
با کمال خلوص نیت و بدون توجه به منافع شخصی و بدون پروا از 
مرگ جانم را در کف اخالص نهاده ام تا به مردم خدمت کنم ... 

من به اقتضای آتشی که بخاطر خدمت به خلق های ایران در 

درون سینه ام شعله می کشد راه حزب توده ایران را برگزیده ام و 
باید اذعان کنم که جانم، استخوانم، گوشتم، پوستم و همه تار و 
پود وجودم توده ای است. من عاشق سوسیالیسم و عاشق صادق 
آن هستم ... حزب توده ایران این افتخار را دارد که قایم به نیروی 
توده های ملت است و بخاطر منافع مردم تالش می کند و چون 
نیروی ملت ها بی پایان و زوال ناپذیر است، حزب توده ایران نیز 
زوال ناپذیر خواهد بود و ماموریت تاریخی خود را عمل خواهد 

کرد. ...“
پرورده،  خود  دامان  در  را  روزبه  فرزندی چون خسرو  که  خلقی 
هرگز در برابر هیچ ستمگر و خودکامه ای سرتسلیم فرود نخواهد 

آورد.
درود  او  نازدودنی  خاطره  به  روزبه،  خسرو  تیرباران  سالروز  در 
می فرستیم. راه و رسم روزبه، پرچم نسل نو مبارزان توده ای و 

پیکارگران راه آزادی در مصاف با استبداد والیی است. 
گل سرخ نو می کند یاد دوست 

که رنگ گل سرخ از خون اوست 
بهارا، گل تازه را یاد ده 

ز سرو کهن، خسرو روزبه 
...

]بر گرفته از شعر بلند ”خون بلبل“، سروده ه. الف. سایه[

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۶۸ ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
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                                                    رفیق وارطان سخن نگفت!

رفیق شهید : وارطان ساالخانیان

وحشیانه  زیر  شاه  دژخیمان  بدست  اردیبهشت ۱۳۳۳   ۱۸ روز 
ترین شکنجه ها شهید شد . 

رفیق شهید وارطان ساالخانیان در ششم بهمن ۱۳۰۹ بدنیا آمد. 
دوره ابتدایی را در مدرسه لیالوان تاماریان تبریز به پایان رساند و 
دوران دبیرستان را هم در همین شهر تمام کرد. در سال ۱۳۲۱ با 
خانواده اش به تهران کوچ کردند. اما بعد از ۴ سال این خانواده 
بار دیگر روانه تبریز شدند. استعداد فوق العاده رفیق در رشته فنی 
از همین هنگام که او شانزده ساله بود چشمگیر بود. مادر رفیق 

شهید می گوید: 

» به یاد دارم موقع حرکت هوا سرد بود و برف قسمت زیادی 
آمده بود. ما که به تبریز می رفتیم به خرم آباد که رسیدیم بعلت 
نتوانستیم حرکت کنیم. از همان  سرمای شدید و برف و بوران 
موقع از خودگذشتگی وارطان بر همه ما معلوم شد. از وقتی که 
ما به آنجا رسیدیم تا زمان حرکت وارطان شب تا صبح نگهبانی 

میداد تا مبادا به کسی آسیبی برسد.« 

رفیق وارطان در تبریز در کارخانه ای همراه پدرش مشغول کار 
کند  دریافت  حقوق  اینکه  بدون  کار  ماه  هشت  از  بعد  و  شد 
همراه خانواده بار دیگر به تهران بازگشت. وارطان در تهران در 
غیاب پدر به کار رانندگی تاکسی پرداخت و خرج خانه را بعهده 

گرفت. 

رفیق که در جستجوی راهی برای رسیدن به آرمان طبقه خود بود، 
در سال ۱۳۳۱ به حزب توده ایران پیوست. بعد از کودتای ننگین 
۲۸ مرداد به فعالیت فعاالنه مخفی ادامه و سرانجام در این شرایط 

و به این ترتیب دستگیر شد:

ایران آن روز زیر چکمه های خونین کودتاگران درهم کوبیده می 
شد. شاه خائن که به یاری امپریالیسم امریکا بار دیگر بر تخت 
به حزب توده  بود، یورش وحشیانه ای را  ننگین خود تکیه زده 
بود.  کرده  آغاز  کودتاگران  برابر  در  مقاومت  سنگر  تنها  ایران، 
گرازهای شاه جالد همه جا را به دنبال یافتن رد پایی از یک توده 
ای بو می کشیدند. امپریالیسم می خواست با چیدن همه گلهای 

سرخ خلق ایران را گورستان کند.

در این روزگار سلطه گزمه ها و جالدان، چاپخانه مخفی حزب 
توده ایران در داوودیه پیوسته کار میکرد و هر روز جنایات رژیم 
کودتا در اوراق روزنامه ها و اعالمیه های حزبی افشا می شد و 
دست به دست می گشت. رژیم خونخوار با همه نیرو در صدد 

یافتن چاپخانه بود.

از کودتا می  به یک سال  نزدیک   . بود  اردیبهشت سال ۱۳۳۳ 
گذشت و هنوز رژیم نتوانسته بود رد چاپخانه را بدست بیاورد. 
غروب ششم اردیبهشت ، گزمه های شاه دژخیم به طور اتفاقی 
به یک اتومبیل در دروازه دولت، که آنروزها در خارج تهران بود، 
ایست دادند ، راننده اتومبیل جوانی ارمنی بود. او خیلی خونسرد 
به سؤاالت گزمه ها جواب داد. جوان دیگری که در اتومبیل بود 
ها  گزمه  از  یکی  داد.  به سؤاالت جواب  و خونسرد  آرام  خیلی 
خواست به اتومبیل اجازه حرکت بدهد. دیگری مخالفت کرد و 
از راننده خواست صندوق عقب را برای بازرسی باز کند. راننده 
از  ها  باز شد، چشمهای گزمه  که  را کرد. صندوق  کار  همین 
حیرت گرد شد. صندوق عقب لبالب از روزنامه »رزم«، ارگان 

سازمان جوانان حزب توده ایران بود.

میداد.  چاپخانه  مرکب  بوی  هنوز  و  بود  نخورده  تا  ها  روزنامه 
ساعتی بعد دو سرنشین اتومبیل در شکنجه گاه فرمانداری نظامی 

بودند.

و جالدان  داشت  قرار  زرهی  دو  لشکر  در  آنروزها شکنجه گاه 
زیر نظر بختیار و سرهنگ زیبایی ، به شکنجه قهرمانان توده ای 
مشغول بودند. به محض ورود به شکنجه گاه، دژخیمان شکنچه 
را آغاز کردند. دو قهرمان در یک اتاق و در کنار یکدیگر شکنجه 
می شدند. هنوز متدهای پیشرفته شکنجه در اختیار شاه جالد قرار 
نگرفته بود. شکنجه ها هنوز قرون وسطایی بود. دژخیمان بیشتر 
میاوردند.  فشار  داشت،  ظریفی  قامت  که  شوشتری  به کوچک 
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آنها دنبال چاپخانه می گشتند. پاسخ شکنجه ها سکوت بود. 

شکنجه شش روز ادامه یافت. دو قهرمان همه چیز را انکار میکردند 
و میگفتند از وجود روزنامه ها خبر ندارند. روز ۱۲ اردیبهشت رفیق 
کوچک شوشتري، در حالیکه بدنش زیر شکنجه درهم کوبیده شده 

بود، بی آنکه لب باز کند شهید شد. 

وارطان ، وقتی مطمئن شد که رفیقش شهید شده است، به شکنجه 
گران گفت:

»حاال خیالم راحت شد. من میدانم و نمی گویم. هر کار میخواهید 
بکنید«.

آنگاه حماسه وارطان خلق شد.

این صحنه از شکنجه های وارطان را یکی از شکنجه گران او بعدها 
اعتراف کرده است:

به عقب فشار دادم. وارطان  انگشت سبابه وارطان را گرفتم و   «
گفت میشکند. من باز هم فشار دادم. لعنتی حرف نمی زد. وارطان 
گفت: می شکند. با تمام نیرویم فشار دادم. صورت وارطان مثل 
سنگ بود. لب از لب باز نمیکرد. باز هم فشار دادم. وارطان گفت 
باز هم فشار  : می شکند. خشمگین شدم. مرا مسخره می کرد. 
شکند.  می  گفتم  دیدی  گفت:  وارطان  برخاست.  صدایی  دادم. 

نگاه کردم انگشت شکسته بود. وارطان به من پوزخند می زد.«

رفیق در شکنجه گاه بود که روز اول ماه مه، جشن جهانی کارگران 
با بدنی که زیر شکنجه در هم کوبیده شده بود،  فرا رسید. رفیق 

روی در سلول رنگ گرفت و به شادی پرداخت. او فریاد می زد: 

»امروز مردم در کوچه و خیابان جشن کارگری برپا میکنند و ما نیز 
در زندان باید جشن بگیریم.«

به  را  وارطان  رفیق  و  رسید  راه  از  زیبایی  سرهنگ  موقع  این  در 
شکنجه گاه برد و بعد از چند ساعت که وارطان را آوردند قادر به 
تکان خوردن نبود. ۲۴ ساعت بعد که به هوش آمد باز هم جشن 

خود را با تنی سراسر سوخته از سر گرفت. و باز هم ...

دژخیمان تمام نیروی حیوانی خود را آزمودند. اما وارطان لب از لب 
باز نمیکرد. راز خلقی که در سینه قهرمانی او به ودیعه گذاشته شده 
بود، با هیچ طلسمی نمی شکست . آنگاه دژخیمان به آخرین حربه 
خود روی آوردند. درحالی که قامت در هم شکسته وارطان بر کف 

شکنجه گاه افتاده بود یک مته برقی حاضر کردند. دژخیم گفت:

این شانس آخر است، اگر حرف نزنی ...

وارطان با آخرین رمق خویش بر دژخیم خیره شد. در نگاهش برق 
پوالد و سرود کارگران و دهقانان بود. گفت: 

نه ...

دژخیم مته را حاضر کرد . دستهای پلیدي، وارطان را برجا میخکوب 
کردند و در حالیکه وارطان با آخرین نیرویش بانک می زد:

زنده باد ایران. 

زنده باد حزب توده ایران 

مته برقی سر پهلوانی اش را که در مقابل زور خم نشده بود، سوراخ 
از  توده ای ها، یکی  از دالورترین  بعد قلب یکی  کرد و لحظاتی 

بهترین فرزندان خلق ایستاد. 

وارطان حماسه شد.

وارطان سرود شد. دژخیمان شبانه جنازه دو قهرمان را به رودخانه 
جاجرود سپردند و چند روز بعد جنازه ها کشف شد.

وقتی پیکر گلگون رفیق قهرمان را تحویل خانواده اش دادند از آن 
قامت نیرومند تنها اسکلتی برجا مانده بود. مادرش می گوید:

موهایش  روی  از  را  وارطان  دیدم  دفن  هنگام  را  وارطان  » جسد 
شناختم. اسکلتی بیش نبود. من بعد از آن نتوانستم به خودم بقبوالنم 
به  روز   ۲۶ عرض  در  بود  چهارشانه  که  وارطان  چون  پسری  که 

اسکلت تبدیل شده باشد.«

برگرفته از کتاب شهیدان تودهای
جلد اول

چاپ اول سال ۱۳۶۱ ص. ۷۳
انتشارات حزب توده ایران

--------------------------------------
---------------------------------
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         شعری از احمد شاملو 

وارطان! بهار خنده زد و ارغوان شكفت.
در خانه زير پنجره گل داد ياس پير.

دست از گمان بدار !
با مرگ نحس پنجه ميفكن !

بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار…( 

وارطان سخن نگفت،
سرافراز

دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت. 

)وارطان !سخن بگو !
مرغ سكوت، جوجه مرگي فجيع را 

در آشيان به بيضه نشسته است!( 

وارطان سخن نگفت،
چو خورشيد 

از تيرگي بر آمد و در خون نشست و رفت. 

وارطان سخن نگفت
وارطان ستاره بود:

يک دم درين ظالم درخشيد و جست و رفت. 
وارطان سخن نگفت
وارطان بنفشه بود:

گل داد و مژده داد: )زمستان شكست!(
و رفت…

********************                                                            
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                                                                           یاس سپید
                                                                                                                                                              بیدخ

وقتي نوشته هاي سركار خانم عفت ماهباز را مي خواندم ، پاراگراف 
اعدام بهترين دوستم مرا  كنجكاو كرد, ميخواستم بدانم بهترين دوست 

او كه بوده، چه عاملي باعث شده اين دو به هم گره بخورند, بي 
گمان عفت  همة همبنديانش را بهترين دوستان خود ميدانست، ولي 

او كيست كه ديگران را اينگونه شيفته خود كرده,  وقتي عفت بهترين 
دوست خود را, فردين )فاطمه مدرسي( قلمداد ميكند، من كنجكاو تر 

شدم, ميخواستم بدانم چه ويژگيهايي در اين انسان تراز نوين بوده, كه 
ديگران را شيفته خود كرده است,

من خود از نوشته هاي ديگران، وصف و رسم فردين را شنيده بودم, 
ولي وقتي عفت با احساس عميقي از فردين نام مي برد، وقتي مهر بي 

پايان فردين به مردم، و همبنديانش، را  جزو خصلتهاي بارز فردين 
مي شمرد، بي اختيار اشک از ديدگانم فرو ريخت، ياس سپيدي در 
ذهنم مسجم شد, كه  هجوم يک باد وحشي بيرحمانه عزم در چيدن 
يكي از بهترين و زيباترين شاخه هاي گِل، ياِس، سپيِد،  باِغ هستي 

دارد.

                                              ياس سپيد
آن سالها؛

موج بود و داس مرگ بر گلزارها
هجوم باد سر کش وحشي، 

از هر طرف بیداد بود، بر گلزار باغ  
مي درید و مي ربود ؛ 

غنچه هاي گل، را ِز باغ 
باغ گل را بود 
یک یاس سپید

موج میزد؛
 برِق مهر از  چشماِن یاس
یاس بود؛ دختِر فریاِد باغ

دختر فریاد؛
اسیِر  باِد  بي ریشه؛

سینه اش آکنده از فریاد و درد
نگاه خیرة ُرز، مانده بود بر  ُرخسار یاس 

مي شكست و مي شكستند  شاخه ها پیش چشمان باغ
ریشه ها را از خاک باغ, میكردند جدا
باغ سیلي خورده از کینه هاي کور باد

شاخه ها را ؛ یكي  از پي دیگري
مي شكستند پر زخون پیش چشماِن یاس

تا شكستند شاخة پر گِل مهر مهرگان 
سیل اشک جاري شد از دیده هاي یاس, چه رود

دیده اش پر اندوه و پر غوغا و غم

رفیق شهید فاطمه مدرسي



  كازيوه / شماره 8 / ارديبهشت ماه 1390          صفحه   22                        

سینه اش ماالمال درد, از کینة بي رحم باد
گویي درد بي پایان خود را داده است، بر باد او

بي صدا پر میكشید، شعله ها از سینه اش تا اوج کهكشان، باال و دور
رد, پنجه هاي گرگ مانده بود بر ُرخسار یاس

ساقه هایش، هر دم پر زخون،  پیش چشِم نازلِي نونهال
***

یاس و ُرز،  را بود, دردههاي مشترک در سر چه دور
درد یاس و ُرز, درد باِغ, بي باغباِن خاموش و کور

تا که شد, نوبت رفتن و رفتن ِز باغ
آخرین دیدار بود  
آخرین فریاِد یاس؛

 بي صدا, خاموش, بوي عطر یاس 
با ترنم، مي تراوید تا ژرفاي باِغ سبز

تلخ ترین دیدار؛ 
تلخي آخرین دیدار یاس

مانده روي قلب ُرز تا کنون
مي شتابیدند شتابان، 

 شبنمهاي  باران بر رخسار ُرز
یاس را مي برند مسلخ؛

 بي صدا خاموش تا مسلخگاه عشق
یاس رامي بردند مسلخ, با پاي عشق

مي خرامید یاس
بي تكبر، بي ادعا در اندوه باغ 

مي تراوید نرم، یاس
تا مسلخ گاِه کور باد

یاس را میكنند پرپر؛ 
یاس مي رود باال ؛

 تا اوج کهكشان؛  باال و دور 
یاس مي شود پرپر, پیِش چشماِن باغ

بوي عطر یاس پر میكشد از کوهسار عشق
مانده بوي عطر یاس؛ 

ز آن روزگاران تا هنوز در باغ ما
بوي عطِر باران خورده  از یاس سپید 

 
13۹۰/2/۹    

                                                                                                                      منبع : نویدنو  13۹۰/۰2/13

******************                                                        
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                          اولین سالگرد اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی سیاسی در اوین

یک سال پیش، در سحرگاه ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹، پس 
به  سیاسی  زندانی  پنج  اوین،  زندان  مالقات های  و  تلفن ها  قطع  از 
فرهاد وکیلی، علی حیدریان، شیرین علم  فرزاد کمانگر،  نامهای 
هولی و مهدی اسالمیان به چوبه دار سپرده شدند و خانواده های آنان 
بسیار گسترده نقض  ماندند. موارد  آنان  راه  به  برای همیشه چشم 
حقوق انسانی در بازداشت، بازجویی ها، محکومیت و اجرای حکم 
افراد مورد اشاره، باعث جریحه دار شدن افکار عمومی و بالطبع 
باالگرفتن اعتراضات وسیعی در بین جامعه ایرانی و حتی افکار عمومی 
بین المللی شد. فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان، سه 
متهم از یک پرونده در ایام بازداشت در بازداشتگاههای ۲۰۹ اوین، 
اطالعات کرمانشاه و اطالعات سنندج، مکرراً برای بیان اعترافات 

غیرواقعی، تحت شکنجه های طاقت فرسایی قرار گرفتند. 
از زندان  نامه هایی که  یا  آن ها در طی دفاعیات خود در دادگاه و 
نوشتند به کرات به این موضوع اشاره کردند، این زندانیان عقیدتی 
عنوان کردند که به خاطر تعلق نژادی و همینطور مذهب خود مورد 

شکنجه قرار گرفته اند. 
فرزاد کمانگر، فعال حقوق بشر و عضو هیئت مدیره کانون صنفی 
معلمان کردستان با ۱۲ سال سابقه تدریس و عضویت در نهادهای 
مدنی متعدد، در رنجنامه، دفاعیات و نامه های متعدد خود به مراجع 
قضایی از این شکنجه های هولناک پرده برداشت، وی عالوه بر شرح 
کامل شکنجه ها و بدرفتاری های متعدد و آسیب های جسمی وارده، 
نظر  در  دقیقه وقت  تنها ۷  متهم  برای ۳  دادگاه  در  افشا کرد که 
گرفته شده بود. حساسیت این پرونده و اعتراضات افکار عمومی 
در حدی بود که نمایندگان مجلس شورای اسالمی را نیز به واکنش 

واداشت و آن ها نیز خواستار پیگیری این پرونده شدند. 
به گواه وکیل فرزاد کمانگر و مدعیات متهم، هیچگونه مستندی 
اتهام  با  رابطه  در  مدنی  فعال  این  علیه  بر  اجباری  اعترافات  ولو 
وارده وجود نداشت به طوری که سخنگوی قوه قضاییه در هر بار 
اظهار نظر در رابطه با این پرونده به نقض سخنان سابق خود و ایراد 
اظهاراتی متناقض پرداخت، یه گواه وکیل فرزاد کمانگر از اتهامات 

مربوط به مواد منفجره و بمب گذاری تبرئه شده بود. 
اصولی  اساسی ترین  نقض  و  بی سندی  پرونده،  بودن  سیاسی  مسئله 
قانونی و انسانی از سوی دستگاههای امنیتی و قضایی در حدی بود 
که دستگاه امنیتی پس از باال گرفتن اعتراضات مردمی، از مردادماه 
۱۳۸۷ با تغییر تیم کار شناسی پرونده به صورت شفاهی در حضور 
خود  نیروهای  غیرانسانی  اقدامات  به  زندانیان  و  وکیل  خانواده، 
این پرونده  پیگیری استیفای حقوق قربانیان  اذعان نموده و مدعی 
منجمله فرزاد کمانگر شده بود. همینطور پس از یکسال ادعای گم 
شدن پرونده این افراد از سوی قوه قضاییه با قبول بررسی درخواست 
وکیل افراد در خصوص رسیدگی مجدد به پرونده )اعمال ماده ۱۸( 

در اواخر سال ۸۹، پرونده وارد مرحله جدیدی شد. 
در این پرونده، به کرات ایراد اتهام به افراد به دلیل فقدان اسناد بار ها 
تغییر کرد و حتی سخنگوی قوه قضاییه که در اولین اظهار رسمی 
این اتهامات را اقدام به بمب گذاری خواند و در آخرین اظهار نظر 
آن را به عضویت در حزب خارجی کارگران کردستان ترکیه که 
این  باز  چند  هر  داد،  تغییر  ندارد  فعالیتی  هم  ایران  علیه  بر  اساسا 
اتهام پس از اجرای حکم طی اطالعیه دادستانی تهران به عضویت و 
همکاری با حزب حیات آزاد کردستان تغییر کرد. تغییراتی که یقینًا 

تنها ناشی از بی اساس بودن پرونده به لحاظ حقوقی تعبیر می شود. 
دیگر اعدام شده ۱۹ اردیبهشت، مهدی اسالمیان تنها زندانی غیر 
کرد این روز است، وی نیز در نامه ای که به بیرون از زندان ارسال 
داشته بود جرم خود را کمک مالی به برادر کوچک خود به مبلغ 
اتهامات یا ارتباطات برادر خود  ۲۲۰ هزار تومان در حالی که از 
به  برادری  به جرم  بود  به نوعی عنوان کرده  دانسته و  بوده  بی خبر 
اعدام محکوم شده است. وی نیز از شکنجه خود سخن گفته و از 

عدم امکان دفاع نیز روایت کرده بود. 

اعدامی شیرین علم هولی، دختر ۲۸ ساله  زندانی سیاسی  پنجمین 
اهل ماکو بود که وی نیز اتهامات متعدد و متغیری را در پرونده خود 
شاهد بود و در طی دو نامه از شکنجه های خود سخن گفته بود به 
خصوص از ۲۵ روز اول بازداشت که در محلی نامعلوم نگهداری 
شده بود. وی نیز به اتهام تردد غیر مجاز در مرز و عضویت در یکی 
از احزاب اپوزیسیون به اعدام محکوم شد. هر چند اتهامات اولیه 

وی موارد دیگری را نیز در بر می گرفت. 
در چگونگی اجرای احکام نیز که گستره ای از نقض حقوق انسانی 
زندان  تلفن های  ماه  اردیبهشت  روز ۱۸  از عصر  بودیم،  را شاهد 
از سال ها تحمل مرارت و  اوین قطع و ۵ زندانی مورد اشاره پس 
شرایط دشوار زندانهای مختلف، در حالی که می توانست به لحاظ 
حقوقی رسیدگی به پرونده ها ادامه پیدا کند، بدون اطالع از قصد 
یا  یا حضور وکال  خانواده ها  با  دیدار  امکان  بدون  اجرای حکم، 
حتی نگارش وصیت نامه به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شده 
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و سحرگاه روز ۱۹ اردیبهشت به صورت عجوالنه ای در محوطه 
پارکینگ زندان اوین به چوبه اعدام سپرده شدند. 

در  برآورد ها  اشاره،  مورد  احکام  عادی  غیر  اجرای  شکل  یقینًا 
خصوص بار سیاسی و مقاصد قربانی کردن این افراد از سویی و از 
سویی ممانعت از برمال شدن اقدامات غیرانسانی دستگاه امنیتی و 

قضایی را در صورت بررسی مجدد پرونده افزایش داد. 
دستگاه  اقدامات  انسانی  غیر  مسئله  شود  اشاره  است  الزم  البته 
قضایی-امنیتی در پرونده حتی با اعدام افراد نیز متوقف نشد و اکنون 
پس از یکسال از اجرای احکام اعدام، خانواده های شهروندان مورد 
اشاره همچنان چشم به راه پیکرهای عزیزان خود یا حداقل نشانی 

از محل دفن آنان هستند. 
و  یاد  بزرگداشت  ضمن  ایران«  در  بشر  حقوق  فعاالن  »مجموعه 
به  که  بشر  حقوق  راستین  فعال  یک  بعنوان  کمانگر  فرزاد  خاطره 
نیست،  مرزی  و  هیچ شرایط  تابع  انسانی  فعالیت  داد  نشان  خوبی 
مفاد  از  دور  به  و  محکوم  را  شرایطی  هر  در  اعدام  حکم  اجرای 
حقوق بشری می خواند به خصوص پرونده های ۱۹ اردیبهشت که از 
کمترین وجاهت و استدالل قانونی و انسانی برخوردار نبوده است. 

این تشکل خواست اصلی خود در این پرونده را پیگیرد بین المللی 
اعدام  مجریان  و  اشاره  مورد  زندانیان  شکنجه  عامالن  مجازات  و 
حقوق  فعاالن  مجموعه  همچنین  می نماید.  اعالم  آنان  ناعادالنه 
بشر در ایران اعالم می دارد که تحویل گرفتن پیکر اعدام شدگان 
بدیهی ترین حق خانواده و بستگان انان است و دستگاه امنیتی حال 
مبادرت  آنان  پیکر  خودسرانه  دفن  سپس  و  افراد  این  قتل  به  که 
کرده است، موظف است تا حداقل نشان مدفن افراد را در اختیار 

خانواده های آنان قرار دهد. 

                                                   دبیرخانه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران 
                                                    ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ برابر با ۷ می ۲۰۱۱ 

*************                          

        درگذشت بهاره علوی، فعال مدنی کرد              

حوزه  فعال  و  نویس  وبالگ  کرد،  بشر  حقوق  فعال  علوی  بهاره 
زنان و کمپین یک میلیون امضا عصر روز دوشنبه پنجم اردیبهشت 
۱۳۹۰ بعد از بیست و پنج روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ در 

پی جراحات ناشی از تصادف در شهرستان سنندج درگذشت.

بهاره علوی که متولد مردادماه ۱۳۶۹ بود، روز ۱۲ فروردین ماه 
در محور سنندج - سقز دچار سانحه رانندگی شده و پس از بیست 
پنج روز به علت شدت آسیب دیدگی و عفونت ناشی از حراحات 
تصادف درگذشت. براثر این سانحه رانندگی همه اعضای خانواده 
علوی دچار صدمات جانی شدند و در همان روز تصادف پدر بهاره، 

هادی علوی، جان خود را از دست داد. 

بهاره علوی یکی از پیگیرترین وبالگ نویسان کرد و در عین حال 
یکی از جوان ترین وبالگ نویسان ایران بود. بهاره در سن ۱۶ سالگی 
عضو موثر کمپین زنان، کمپین یک میلیون امضا در کردستان شد. 
فعالیت  نوجوانی  از سنین  بود که  بشر  مدافعان جدی حقوق  از  او 
اجتماعی را آغاز کرد. وی همچنین در حوزه مسائل زنان کردستان 
فعالیت پژوهشی جدی و مستمری داشت. بهاره علوی یادداشت ها 
می  منتشر  خورشید  دختر  وبالگ  در  را  خود  انسانی  فریادهای  و 

کرد.

پیکر بهاره، به زادگاهش سقز منتقل شد و طي مراسم با شکوهي 
با حضور جمعي از مردم و فعالین سیاسي و مدني  به خاک سپرده 

شد

کارزار  جریان  در  که  بود  مدنی  فعاالن  از  یکی  او  است،  گفتنی 
در  بهاره  میزد.  به هر ریسک و خطری دست  اسرای کرد  نجات 
جریان اعتراض به خبر اجرای اعدام حبیب اهلل لطیفی نقش بارزی 
پیگیری  به  مستمر  به صورت  بود که  افرادی  از جمله  و  ایفا کرد 

اوضاع زندانیان سیاسی در سراسر ایران می پرداخت.

*************                   
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               در دو سال گذشته ۱۵۰ روزنامه نگار بازداشت و ۴۰ مطبوعه توقیف شده است 

به گزارش جرس، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران در یادداشتی 
نگاران  روزنامه  نقش  از  تقدیر  با  مطبوعات  روز جهانی  بمناسبت 
درتوسعه سیاسی و اجتماعی جامعه به وضعیت فعلی اهالی مطبوعات 
پرداخته و آورده است: تاریخ مطبوعات و روزنامه نگاران در ایران 
از بدو کار تا به امروز فراز و فرودهای فراوانی را پیموده است که 
بازگویی آن جز چشم پرآب و دل پرخون را طاقت نیست . فقط در 
دو سال گذشته بیش از ۱۵۰ روزنامه نگار به بند و زندان کشیده 
شده اند با آن وضعی که همه می دانیم که ۳۲ نفر آنها هنوز در زندان 
به سر می برند و برخی شان با محکومیت های سنگین عجیب و 
غریب چند سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی و زندان روبرو و 
با مجرمان زندانی خطرناک هم بند شده اند . بیش از چهل مطبوعه 
دهها  و  شده  تعطیل  و  توقیف  برمطبوعات  نظارت  هیات  توسط 
روزنامه نگار بیکار شده اند و بدلیل نبود امنیت شغلی و استقالل 
حرفه ای بناچار یا این حرفه را ترک کرده اند و یا ترک یار و دیار 
در  دانش خود  و  از تخصص  تا شاید  اند  دنیا گشته  آواره  و  کرده 

جایی دیگر بهره گیرند و گذران عمر و زندگی کنند .
وی با اشاره به تعطیلی انجمن صنفی افزوده است: ازهمه بدتر و رنج 
آورتر اینکه » انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران « که می توانست 
و می باید در روزگار سختی و تعب یار و یاور روزنامه نگاران و 
خانه امید آنها باشد بدون ارائه حکمی قضایی دربش پلمب شده و 
هیچ مرجعی پاسخگوی این اقدام بالوجه و غیرقانونی نیست و همه 
تالشها برای پیگیری این موضوع و فک پلمپ و بازگشایی انجمن 
بروی نزدیک به چهار هزارعضوش ابتر مانده است ، والبته در این 
گیرودار چهارعضو هیات مدیره انجمن نیز از بازداشت و بند مصون 

نمانده اند .
سرکار خانم بدرالسادات مفیدی عضو هیات مدیره و دبیر انجمن ، 
که پیگیر کار فک پلمپ انجمن بود ، در دیماه سال ۸۸ بدلیل انجام 
مصاحبه بازداشت و پس از شش ماه زندانی آزاد شد اما در دادگاهی 
غیرعلنی به شش سال زندان محکوم شده و در انتظار اجرای حکم 
ریئس  نایب  و  مدیره  هیات  عضو  الواعظین  . شمس  برد  می  بسر 
انجام  از آزادی مطبوعات بدلیل  انجمن دفاع  انجمن و سخنگوی 
آزاد  زندانی  دوماه  از  پس  و  بازداشت  سال ۸۸  دیماه  در  مصاحبه 
شد، وی نیز در دادگاهی غیرعلنی به یکسال زندان محکوم شده و 
درانتظار اجرای حکم بسر می برد. محمد رضا مقیسه عضو علی 
زندانی  و  بازداشت   ۸۸ سال  مهرماه  از  انجمن  مدیره  هیات  البدل 
شده است که هنوز در زندان به سر می برد . و علیرضا رجایی عضو 
هیات مدیره انجمن در روز یکشنبه هفته گذشته و در آستانه روز 
جهانی آزادی مطبوعات بازداشت و زندانی شد . دراینجا همچنین 
مسعود   ، زیدآبادی  احمد  همچون  نگارانی  روزنامه  از  دارد  جا 
باستانی ، عیسی سحر خیز ، بهمن احمدی عمویی ، کیوان صمیمی 

، مهدی محمودیان ، عمادالدین باقی ، سید مسعود لواسانی ، محمد 
نوری زاد و هنگامه شهیدی که ماههاست در زندان به سر می برند 
نام بریم و مقاومت آنها را در پاسداری از آزادی و شرافت انسانی و 
قلم ارج نهیم . قطعا نام این روزنامه نگاران در صحیفه آزادیخواهی 
مردم ایران ثبت خواهد شد . و البته این کارنامه سیاه حاکمیت ، 
ایران را به بزرگترین دشمن مطبوعات و زندان روزنامه نگاران در 

گزارشات جهانی تبدیل کرده است .
کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  نگاران  روزنامه  صنفی  انجمن  رئیس 
درمهرماه سال  تاسیس  بدو  از  ایران  نگاران  روزنامه  انجمن صنفی 
۷۶ همواره مورد حمله و هجوم افراد و گروه هایی بوده که هنری 
قدرت  به  شدن  آویزان  و  مدنی  نهادهای  با  و ضدیت  تخریب  جز 
نداشته اند و اینها از اینکه نهادی صنفی مستقل از قدرت و حاکمیت 
توانسته بود شکل بگیرد و اعتماد بیش از دو سوم روزنامه نگاران 
ایران را جلب و بطور مستقل به کار ادامه دهد حرص می خوردند 
و مترصد فرصت بودند که یا آنرا از طرق شبه قانونی تسخیر کنند 
و  کنند  وتعطیل  منحل  آنرا  توانند  می  هرگونه  به  نشد  این  اگر  و 
ظاهرا کودتای انتخاباتی خرداد سال ۸۸ این فرصت را به آنها داد 
که دفتر انجمن را پلمپ و روزنامه نگاران را از خدمات این نهاد 
صنفی محروم کنند تا محرومیتی دیگر برانبوه محرومیت های این 
بودن  مستقل  و  آزاد  نگار  روزنامه  که  کنند  اثبات  و  بیفزایند  قشر 
فردی  عنوان  به  در همین جا  ؟  دارد  بهای گرانی  ملک چه  دراین 
که ار ابتدای تاسیس» انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران « تاکنون 
مسئولیت ریاست هیات مدیره این نهاد را به عهده داشته ام شهادت 
می دهم و تصریح و تاکید می نمایم که همه فعالیت های این نهاد 
در چارچوب قوانین جاری در جمهوری اسالمی بوده و هیچگونه 
جرم یا خطایی که توجیه گر پلمپ دفتر انجمن یا به بند و زندان 
کشیدن اعضای هیات مدیره انجمن از سوی حاکمیت باشد ، انجام 
نشده است و جای بسی تاسف است که در سالروز جهانی آزادی 
با  رابطه  در  درایران  ای  با چنین وضعیت و کارنامه  ما  مطبوعات 

مطبوعات و روزنامه نگاران مواجهیم .
وی با گرامیداشت یاد روزنامه نگاران نوشته است: ” روز جهانی 
آزادی مطبوعات ” هرساله توسط » انجمن صنفی روزنامه نگاران 
ایران « پاس داشته و تالش می شد با تکیه بر معیارهای حرفه ای از 
پنج روزنامه نگار برتر قدردانی و تجلیل شود و این سنت حسنه برای 
رونق بخشی به کار روزنامه نگاری در کشورمان جاافتاده بود ولی 
امکان  امنیتی  تحمیل شرایط  و  انجمن  دفتر  پلمپ  با  است  دوسال 
چنین پاسداشت و اقدامی از انجمن گرفته شده است و اینهم نشانه 
دیگری از وضعیت سخت و دشوار روزنامه نگاری در کشورمان 
آزادی مطبوعات «  بنام » روزجهانی  اینکه در روزی که  است و 
نامگذاری شده است سوته دالن مطبوعات حتی نمی توانند گردهم 
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آیند و در عزای کارشان گریه کنند! با همه این احوال تجربه اینکار 
و تاریخ معاصر روزنامه نگاری در ایران نشان داده است که روزنامه 
نگاران جان سخت تر از آنند که تصور می شود و چو در بندند سر 

از روزن درآرند!
علی مزروعی با پرداختن به ضرورت آزادی بیان در جوامع افزوده 
است: امروزه روزگاری است که گردش آزاد اطالعات و اخبار و 
از اجزای الینفک زندگی جاری همه شهروندان شده  جان آگاهی 
های  آوری  فن  مجاری  از  آب  همچون  اطالعات  اخبارو  و  است 
نوین ارتباطات راه خود را بسوی مخاطبان می یابد و به عمق خانه 
ها نفوذ می کند و دولتهایی که هنوز درپی اعمال مهندسی اخبار 
اند جز هزینه  و اطالعات و سانسور و توقیف مطبوعات و آزادی 
. راه رشد ملت ها  دادن و آب درهاون کوبیدن کاری نمی کنند 
و کشورها در آزادی است و مطبوعات آزاد و مستقل اصلی ترین 
نماد آزادی در هرکشورند و همانگونه که در ابتدا آمد دموکراسی 
و مردمساالری با هرعنوانی بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل و 
منتقد معنا و مفهوم ندارد . و روزنامه نگاران متعهدترین افراد ملتند 
چراکه از سر دغدغه و مسئولیت اجتماعی وارد این حرفه شده اند 
و همه خطرات را بجان می خرند تا راه رشد و پویایی را بروی مردم 
و کشورشان هموار نمایند . روزنامه نگاران و مطبوعات بزرگترین 
خدمت را به حکومت ها و حاکمان ، حتی به آنانی که تحملشان 
نمی کنند ، می کنند چرا که آنها با نقد وضعیت موجود و برشماری 
آسیب ها و ضعف ها حکومتگران را برای اصالح امور به هوش می 
آورند و مبارزه با فساد و تباهی در درون نهادهای حکومتی بدون 
وجود مطبوعات آزاد و مستقل و روزنامه نگاران شجاع و پیگیر 

ممتنع است .
و  آزاد  مطبوعات  و  نگاران  روزنامه  است:  آورده  خاتمه  در  وی 
اصالح  خواستار  اگر  هستند  حاکمان  یاور  و  یار  واقع  به  مستقل 

امور و حکومتی پاک و کارآمد باشند و نامهربانی با روزنامه نگاران 
و توقیف مطبوعات در حکومتی که این ادعا را دارد توجیه ناپذیر 
است . و چقدر خوب بود که در » روزجهانی آزادی مطبوعات « 
و  توقیف  مطبوعات   ، می شدند  آزاد  بند  در  نگاران  روزنامه  همه 
تعطیل شده به عرصه فعالیت باز می گشتند ، امنیت شغلی و استقالل 
انجمن  دفتر   ، شد  می  تضمین  و  تامین  نگاران  روزنامه  ای  حرفه 
صنفی روزنامه نگاران ایران بروی صاحبانش باز می شد ، مسئوالن 
مرتبط با مطبوعات از افراد این حرفه انتخاب می شدند و یا الاقل با 

این حرفه آشنایی می داشتند

************                         
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         رژه زحمتکشان جهان در روز جهانی کارگر با خواست عدالت اجتماعی و زندگی شایسته

 ،۲۰۱۱ مه  ماه  اول  و   ۸۹ اردیبهشت   ۱۱ گذشته،  یکشنبه 
راه پیمایی ها و جشن های بزرگداشت روز جهانی کارگر در بسیاری 
از شهرهای دنیا برگزار شد. در مراسم این روز، زحمتکشان جهان 
که در شرایط اجتماعی-اقتصادی و معیشتی دشواری به سر می برند 
و بسیاری از دستاوردهای مبارزات طوالنی آنها در معرض دستبرد 
سرمایه داری جهانی قرار گرفته است، ضمن ابراز همبستگی جهانی 
قبیل حق کار و شرایط کاری  از  پایه ای خود  خود، خواست های 
جهانی  روز  زدند.  فریاد  را  اجتماعی  عدالت  و  بهتر،  زندگی  و 
کارگر در حالی در دیگر کشورهای دنیا برگزار شد که در ایران 
اردیبهشت(،   ۱۱ تا   ۵( یافت  خاتمه  کارگر“  ”هفته  اصطالح  به 
و  آزادانه  که  نیافتند  را  آن  امکان  ایران  زحمتکشان  و  کارگران  و 
آشکارا این روز را جشن بگیرند و خواست های جمعی خود را بار 
دیگر و به این مناسبت مطرح کنند. همان طور که در بیانیه هفت 
سندیکا و تشکل کارگری که به مناسبت این روز منتشر شد آمده 
است، اعالم تعطیل رسمی ۱۱ اردیبهشت )اول ماه مه( هر سال به 
عنوان روز کارگر و گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور، و رفع 
هرگونه ممنوعیت و محدودیت در راه برگزاری مراسم این روز از 
خواست های دیرینه زحمتکشان ایران است. آنچه رژیم والیی ایران 
سعی کرده است جایگزین روز جهانی کارگر کند، نمایش مسخره 
و توهین آمیزی است به نام ”هفته کارگر“ که به نوشته سایت خانه 
کارگر، برنامه های ویژه آن شامل دیدار نمایندگان با مراجع تقلید، 
والیت،  مقام  با  میثاق  تجدید  خمینی،  آیت اهلل  مرقد  در  حضور 
و  نمونه  کارگران  به  جایزه  اهدای  کارگری،  بسیج  بزرگداشت 
پخش گزارش های ویژه از صدا و سیمای جمهوری اسالمی است 
که هیچ ارتباط و سنخیتی با خواست های اجتماعی طبقه کارگر و 

زحمتکشان و همبستگی بین المللی آنان ندارد.
در میان دیگر کشورهایی که در آنها روز اول ماه مه به طور رسمی 
نام  از آمریکا و کانادا  باید  به عنوان روز کارگر شناخته نمی شود 
برد. البته زحمتکشان و نیروهای مترقی در این کشورها، از جمله 
شهرهای  در  را  مراسم  این  ساله  همه  آنها،  کمونیست  حزب های 
مختلف برگزار می کنند. امسال نیز این مراسم از جمله در شهرهای 
آمریکا(  )در  نیویورک  و  آتالنتا  لوس آنجلس،  میلواکی، شیکاگو، 
اواخر سال  برگزار شد. گفتنی است که در  تورنتو )در کانادا(  و 
دیگر  ایالت  چند  و  ویسکانسن  ایالت  دولتی  کارکنان  گذشته، 
درگیر مبارزه ای سخت با دولت های ایالتی دست راستی شدند که 
حق کارمندان برای مذاکره دسته جمعی از طریق اتحادیه کارکنان 
در  دولت  کارکنان  تحصن  روزهای  در  بود.  کرده  پایمال  را 
ساختمان کنگره ایالتی ویسکانسن در شهر میلواکی، شمار زیادی 
پیکار همکاران خود  این  از  اتحادیه های زحمتکشان آمریکایی  از 
برای حفظ حق تشکل و حقوق اتحادیه ای پشتیبانی قاطعانه کردند. 
در  که  آمریکایی  زحمتکشان  اساسی  خواست های  از  دیگر  یکی 

بسیاری از گردهمایی ها مطرح شد، تأمین حقوق کارگران مهاجر 
در این کشور است که به خشن ترین و تبعیض آمیزترین نحوی نقض 

می شود.
اتحادیه های  ”کنگره  دعوت  به  تن  هزار  ده ها  جنوبی  آفریقای  در 
کیپ تاون  شهر  ورزشی  استادیوم  در  جنوبی“  آفریقای  کارگری 
گزارش های  بگیرند.  جشن  را  کارگر  جهانی  روز  تا  شدند  جمع 
روز  ماه،  اول  مراسم  برگزاری  از  حاکی  همچنین  خبرگزاری ها 
همبستگی جهانی کارگران در هندوستان، ایرلند، لبنان، صربستان 
)شهر بلگراد(، اوکرائین، سوئیس، ونزوئال، بنگالدش و نپال بود. 
شد،  برگزار  گوناگون  کشورهای  در  که  مراسمی  از  بسیاری  در 

هموطنان ایرانی نیز فعاالنه شرکت جستند. 

در ترکیه، راه پیمایان و تظاهرکنندگان که به گزارش خبرگزاری ها 
گردهمایی  بزرگترین  در  می رسید،  تن  هزار   ۲۰۰ به  شمارشان 
اول ماه مه از سال ۱۳۵۶ تا کنون، در شهر استانبول به خیابان ها 
بهتر  بهتر، شرایط کاری  برای مشاغل  آمدند و خواست های خود 
تیراندازی  براثر  و دستمزدهای بهتر را اعالم کردند. در سال ۵۶، 
کارگر  روز  تظاهرات  در  تن   ۳۴ دست راستی،  و  امنیتی  نیروهای 
این  برگزاری  اجازه  گذشته،  سال  تا  زمان  آن  از  و  شدند،  کشته 

مراسم در آن کشور داده نمی شد.
در شهر سئول در کره جنوبی، حدود ۵۰ هزار تن برای بزرگداشت 
روز کارگر و دفاع از حقوق کارگران و امنیت شغلی به خیابان ها 
خواست های  دیگر  از  کشور  این  در  فزاینده  تورم  مهار  آمدند. 
کارگران بود که منجر به افزایش قیمت مواد خوراکی و سوخت، 
و فقر فزاینده در کره شده است. در بیانیه ای که از سوی فدراسیون 
سندیکاهای کره منتشر شد آمده است: ”سیاست های ضدکارگری، 
فزاینده فقر و ثروت در سه سال گذشته  بیکاری و فاصله  افزایش 
ریاست جمهوری ”لی میونگ باک“ زندگی ما را تباه کرده است.“

در کوبای سوسیالیستی، میلیون ها تن در خیابان های هاوانا )پایتخت( 
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و شهرهای دیگر در راه پیمایی های اول ماه مه شرکت کردند که 
به فاصله کوتاهی پس از پایان کنگره ششم حزب کمونیست کوبا 
برگزار می شد. رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا در رژه اول ماه 
مه در شهر ”سانتیاگو دو کوبا“ شرکت کرد. در میدان اصلی شهر 
بارآوری و کارآیی“ بر روی پالکارد بزرگی نوشته  شعار ”اتحاد، 
شده بود. در بیانیه فدراسیون کارگران کوبا به مناسبت روز جهانی 
کارگر آمده است که ”ما گرد هم آمده ایم و در خیابان ها و میدان های 
که  دهیم  نشان  تا  کرد  خواهیم  راه پیمایی  کشور  سراسر  در  شهر 
انتخاب ما سوسیالیسم است... ما باید به کار، صرفه جویی، نظم و 
انضباط به عنوان تنها راه برای غلبه بر ناکارآمدی ها و اشتباه هایمان 
اهداف  این  به  است که می توانیم  اتحاد  با  فقط  و  بدهیم.  اولویت 
نمی کند،  انکار  را  دیدگاه ها  در  تفاوت  اتحادی که  بیاییم،  دست 

بلکه از آنها برای تحکیم و تقویت خود سود می برد.“
در ژاپن، حدود ۵۰ هزار نفر از اعضای اتحادیه های کارگری اوزاکا 
در گردهمایی روز کارگر شرکت کردند. در بیانیۀ منتشر شده در 
این گردهمایی، ضمن ابراز همدردی با بستگان زلزله زدگان شمال 
شده  دعوت  ژاپن  مخالف  احزاب  و  حاکم  حزب  از  ژاپن،  شرقی 
انجام  اقدام موثر  ایجاد شغل  و  ژاپن  اقتصاد  احیای  برای  است که 

دهند.
روز  مراسم  در  حضور  با  کارگر  هزاران  نیز  فیلیپین  و  تایوان  در 
جهانی کارگر خشم خود را نسبت به افزایش هزینه زندگی و افزایش 

دادند.  نشان  تنگدستان  و  ثروتمندان  میان  ثروت  و  درآمدها  فاصله 
تظاهرکنندگان فیلیپینی در شهر مانیل و دیگر شهرهای بزرگ این 
کشور خواستار پایان دادن به سیاست هایی شدند که موجب بیرون 
خارجی  در کشورهای  کار  یافتن  برای  از کشور  کارگران  رفتن 
می شود. در حال حاضر تخمین زده می شود که ۹ میلیون فیلیپینی به 
علت نبودن کار و دستمزدهای بسیار پایین در کشور، در خارج از 

فیلیپین کار می کنند.

بانک توسعه آسیایی هشدار داده است که با افزایش سرسام آور مواد 
غذایی و سوخت، ده ها میلیون ساکنان کشورهای آسیایی به فقر و 
در کشورهای  تورم ۱۰ درصدی  تنگدستی کشانده خواهند شد. 
افزایش شدید قیمت گندم، شکر، ذرت،  به  آسیا منجر  رشدیابنده 

روغن های خوراکی، فرآورده های شیری و گوشت شده است.
در اندونزی، تظاهرکنندگان در حالی که در محاصره هزاران نیروی 
سیاه  پارچه ای  در  که  می کردند  حمل  را  تابوتی  بودند،  انتظامی 
پوشانده شده بود و بر روی آن نوشته بود ”مرگ عدالت“. راه پیمایان 
خواهان  و  تنگدست“،  مردم  اما  ثروتمند،  ”کشور  می دادند  شعار 
ایجاد صندوق بازنشستگی و بیمه بهداشتی برای همه زحمتکشان 
شدند. در بیانیه ای که از سوی ۶۰ اتحادیه کارگری اندونزی منتشر 
برای  اجتماعی  عدالت  اجتماعی،  تأمین  ”بدون  است:  آمده  شد، 

مردم اندونزی در کار نخواهد بود.“
در مصر، هزاران کارگر و زحمتکش مصری در میدان التحریر گرد 
آمدند تا پس از سه دهه خفقان در دوران ”حسنی مبارک“ روز جهانی 
کارگر را جشن بگیرند. نمایندگان سندیکاها و اتحادیه های صنفی 
مطرح  با  و  کردند  مراسم سخنرانی  این  در  گوناگون  کارگری  و 
عادالنه،  دستمزد  حداقل  تعیین  مثل  مشخصی  خواست های  کردن 
برنامه های رفاه اجتماعی بهتر، و محاکمه رهبران فاسد اتحادیه های 
در مصر  اجتماعی  ”مبارک“، خواستار عدالت  رژیم  در  کارگری 
شدند. در بیانیه ای که از سوی ۴۹ سازمان، از جمله ”اتحاد جوانان 
انقالبی“، حزب کمونیست مصر، چند گروه چپگرا، اتحادیه های 
مستقل و چندین سازمان مردم نهاد )ان جی او( منتشر شد، خواست 
یک  تعیین  و  آمریکایی  دالر   ۲۵۰ حدود  ماهانه  دستمزد  حداقل 

سقف حقوقی ”برای تضمین تقسیم عادالنه ثروت“ مطرح شد.
در عراق، صدها کمونیست و هواداران آنها در شهر بغداد دست به 
تظاهرات زدند و خواستار آن شدند که دولت کارخانه های تعطیل 
شده را دوباره به کار اندازد و حقوق کارگران را تأمین و تضمین 
کند. بر روی پالکاردهایی که تظاهرکنندگان حمل می کردند این 
را  عادالنه  و  دموکراتیک  کار جدید  ”قانون  می شد:  دیده  شعارها 
چه  کارگران  حقوق  است،  بس  ”بی عدالتی  و   ، کنید“  تصویب 
شد؟“ گفتنی است که ۸ سال پس از سقوط رژیم صدام، در حدود 
یک چهارم مردم عراق زیر خط فقر زندگی می کنند و نرخ رسمی 

بیکاری ۱۵ درصد است. 
در اسپانیا، که نرخ بیکاری در آن افزون بر ۲۱ درصد است، هزاران 
تظاهرکننده ای که در شهر والنسیا در شرق این کشور گرد هم آمده 
جدید  مشاغل  ایجاد  در  سستی  مورد  در  اسپانیا  دولت  به  بودند، 
اعتراض کردند. در پرتغال نیز که اقتصادی ورشکسته و بحران زده 
رهبری  به  و  تن  هزار  ده ها  سوی  از  مشابهی  تظاهرات  نیز  دارد 
کمونیست ها و سندیکاهای کارگری در اعتراض به کاهش و قطع 
بودجه های خدمات اجتماعی همگانی و دفاع از حقوق کارگران 

صورت گرفت.
سراسری  مبارز  ”جبهه  دعوت  به  که  تظاهرکنندگانی  یونان،  در 
کارگران“ ) )PAMEبه خیابان ها آمده بودند، علیه سیاست های 
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بین المللی  صندوق  توسط  شده  تجویز  اقتصادی  ریاضت  دولتی 
سن  بردن  باال  دستمزدها،  کاهش  جمله  از  اروپا-  اتحادیه  و  پول 
و  کار  جمعی  قراردادهای  برای  مذاکره  حق  نقض  بازنشستگی، 
کاهش حقوق بازنشستگی- اعتراض کردند. در یک سال گذشته، 
به اخراج های  در پی تشدید اعمال سیاست های ریاضتی که منجر 
است،  شده  شرکت ها  از  بسیاری  ورشکستگی های  و  گسترده 
بر  است.  اضافه شده  بیکاران  به خیل  بیکار  هزار  دست کم ۱۶۰ 
اساس برآوردهای انجام شده، یک پنجم مردم یونان اکنون زیر خط 

فقر زندگی می کنند. 
از جمله کمونیست ها و هواداران دیگر  نیز هزاران تن،  در روسیه 
در  با  محیط زیست  هواداران  و  سندیکالیست ها  چپ،  گروه های 
دست داشتن پرچم های سرخ برای گرامیداشت روز جهانی کارگر 
از جمله در میدان پوشکین شهر مسکو گرد آمدند. سخنرانان در این 
گردهمایی تأکید کردند که فقط با پیکار مشترک زحمتکشان است 
که می توان بر محرومیت و وضعیت دشوار زندگی طبقه کارگران 

غلبه کرد.
تا  آمدند  خیابان ها  به  تن  هزار  آلمان، صدها  مختلف  شهرهای  در 
دستمزد  یک حداقل  تعیین  عدم  به  نسبت  را  اعتراض خود  صدای 
در  تظاهرکنندگان  کنند.  اعالم  کشور  سطح  در  عادالنه  و  معین 
به کاهش خدمات  نسبت  را  اعتراض خود  نیز  انگلستان  شهرهای 
اجتماعی و حمله به حق کار و بهداشت و درمان و آموزش اعالم 
کردند. در اتریش نیز بیشتر از صدهزار تن در خیابان های وین دست 
به راه پیمایی زدند و خواستار اصالح سیاست های اجتماعی دولت 
سوسیال دموکرات این کشور شدند. در شهرهای مختلف فرانسه، 
صدها تظاهرات و راه پیمایی از سوی اتحادیه های کارگری و صنفی 
برگزار شد که شرکت کنندگان در آنها خواستار اقدام دولت برای 

کاهش هزینه زندگی زحمتکشان شدند و نژادپرستی و اسالم هراسی 
را محکوم کردند.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۶۸ ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

**************                    
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                                 کمونیست ها درهمه مبارزه ها دارای نقشی محوری اند

”كريس ماتل هاكو“، دبير بخش بين المللی حزب كمونيست 
آفريقای جنوبی، مبارزات و درگيری های اقتصادی و اجتماعی 
تحميل شده به ملت ”رنگين كمان“ را، در آشفتگی بحرانی كه 
اوضاع جهانی را دگرگون ساخته است، در پرسش و پاسخی ، 

تجزيه و تحليل می كند :

انفجار های شدید خشم را که به طور منظم شهرستان های  س- 
افریقای جنوبی را به لرزه در آورد چگونه توضیح می دهید؟

کریس متل هاکو: تازه ترین طغیان اعتراض های شدید که در پاره 
یی از منطقه های کشور روی داد واکنشی است به بی نظمی های 
عمیق اقتصا دی ناشی از ضایع کردن و تخریب خدمات اجتماعی، 
و نیز انحراف برخی ازنمایندگان محلی، که با استفاده از موقعیت 
اند.  گرفته  قرار  شخصی  اندوزی  ثروت  مسیر  در  بودن،  نماینده 
هنوز هم همان شیوه های خشن  دولت های محلی  براین،  عالوه 
و ناهنجار طراحی شده در زمان آپارتاید را مورد استفاده قرار می 
از  و  مشکالت  بر  آمدن  فائق  برای  محلی  های  دولت  این  دهند. 
بین بردن گودال عمیقی که بخش های ثروتمندان را از بخش های 
که  واقعیتی  اند،  مشکل  دچار  سازد  می  جدا  هم  از  را  تهیدستان 
پابرجاست.  از هفده سال دموکراسی همواره همچنان محکم  پس 
نتیجه سیاست های نولیبرالی که پس از سال۱۹۹۶ به کار گرفته 
شد، باخصوصی سازی ها و ادامه سلطه موسسه های خارجی، که 
ارائه خدمات  نابودی ظرفیت های شکننده کلکتیوهای محلی در 

شان به بدنه جامعه را در پی داشت، آشکار شدند.
باید  ای،  اولیه  خدمات  چنین  از  شدن  مند  بهره  برای  پس  این  از 
بناگزیر به موسسات خصوصی یی که بهای گزافی برای آن مطالبه 
می کنند، روی آورد. اما چالش عمده همچنان بیکاری انبوه است: 
برجا  آپارتاید همچنان  از  بعد  آفریقای جنوبی که  اساسی  مشخصه 
ست. نرخ بیکاری به طور رسمی۶/۲۴ در صد است. اما این آمار 

براساس برآوردی بسیار فشرده قرار دارد.

اجتماعی  مبرم  خواست  این  گوی  جواب  آیا  زوما  دولت  س- 
هست؟ 

کریس متل هاکو: حکومت دموکراتیک جدید در عرض چند سال 
به اشکال  افراد،  ترین  برای محروم  آپاتاید،  از  از عمر خویش پس 

مختلف، کارهای فوق العاده ای انجام داد. نزدیک به پانزده میلیون 
نفر از کمک های دولتی استفاده می کنند. آن طور که ما مشاهده 
می کنیم، برای ساختن دولتی در خدمت ترقی و توسعه و نه یک 
دولت قضا قدری، پرزیدنت زوما خاطر نشان کرد که، این کمک 
ها باید به فعالیت اقتصادی و پیشرفت و توسعه جامعه وابسته باشد. 
این کمک ها  این است که، استفاده کنندگان  از  موضوع عبارت 
باید در طوالنی مدت بتوانند از لحاظ مالی مستقل شوند. حکومت 
دموکراتیک آفریقای جنوبی با اجرای برنامه باز ساخت و توسعه در 
پنج سال اول دموکراسی، قبل از اینکه با برنامه موسوم به ”ثبات” از 
سوی دستگاه اداری ”مبکی“ متوقف شود، پیشرفت های معناداری 
را به اجرا گذاشت. در عرصه مسکن، بهداشت، خدمات اولیه و 
انسان  ها  میلیون  زندگی  کشاورزی،  اصالحات  با  همراه  ای  پایه 
بهترشد، اما با اینهمه، هنوز کار های زیادی باید انجام شود. از سال 
۲۰۰۷ سازمان دولتی ”زوما“ پنج مورد کلیدی و مقدم را به شرح 
زیر به تصویب رساند: ایجاد مشاغل شایسته و در خور )انسانی(، 
پیشرفت  و  توسعه  و  با جنایت و فساد،  مبارزه  آموزش،  بهداشت، 
مناطق روستائی. ”ژاکوب زوما” به ایجاد و خلق مشاغل، در نیمه 
سال ۲۰۱۱ از طریق آغاز دگرگونی های اقتصادی معنا دار که هیچ 
کس را مستثنی نکند، متعهد شد. چنین آماجی از چشم انداز سیاسی 

مورد دفاع دستگاه اداری پیش از او به کلی غائب بود. 
س-امروز نقش حزب کمونیست آفریقای جنوبی چیست؟ 

از  الهام  با  جنوبی  آفریقای  کمونیست  حزب  هاکو:  متل  کریس 
به  جامعه،  افراد  ترین  محروم  و  کارگر  طبقه  خلق،  های  خواسته 
از  استفاده  با  این حزب،  ادامه می دهد.  نقش محوری  ایفای یک 
از یک  ظرفیت بسیج گرانه و تشکیالتی خود، و در مقام عضوی 
اتحاد به رهبری ”کنگره ملی آفریقای جنوبی“ )ANC(، مسئولیت 
های خود را در دولت کامأل به عهده گرفته و اجرا می کند، ولی 
حزب همچنین نقش خاص و مستقل خویش را خارج از چهار چوب 
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دولت، مورد تاکید قرار می دهد. دولت برای ما یک میدان مبارزه 
و جد و جهد است همچنان که محل کار، جامعه، پهنه اقتصاد و 
عرصه ایدئولوژیک و یا عرصه مسائل بین المللی چنین است. همراه 
انداز یک جهت گیری  از چشم  با مرکز سندیکائی ”کوزاتو“، ما 

تازه اقتصادی در آفریقای جنوبی دفاع می کنیم.

افریقا - در فرانسه، در شهر نیس -  س- درکنفرانس عالی سران 
رئیس جمهور ”زوما“ در برخورد ها و منازعه هائی که قاره اقریقا 
را پاره پاره می کند، بسیاری ازمیراث های استعماری را می دید. 

آیا برداشت شما نیز همین است؟ 
از  پس  سال  پنجاه  که  دارد  حقیقت  این  بله،  هاکو:  متل  کریس 
آغاز جریان استعمار زدائی، استعمار و نواستعماری ادامه دارد و به 
شکل های مختلف، در قاره )آفریقا( خود را نشان می دهد. اقتصاد 
سابق  های  پل  مترو  به  وابسته  سوم،  از کشورهای جهان  بسیاری 
باقی مانده اند. از طریق این رابطه نا برابر، کشورهای استعمارگر 
)متروپل( سابق، به دیکته کردن راهبرد های خود به رهبران زبده 
و به بورژواژی ملی وابسته و وفادار به استعمار گران سابق، ادامه 
های  وابستگی  اینکه  از  سارکوزی  نیکوال  مثال،  برای  دهند.  می 
مستعمره های سابق را دلیلی برای تشویق آن ها جهت دفاع از منافع 
مشترک ادعائی در جنگ اقتصادی بین امپریالیست ها بداند، تردید 
سرمایه  منافع  حقیقت  در  بحث،  مورد  منافع  بنابراین،  کند.  نمی 
انحصاری فرانسه و منافع طبقات ممتاز کشورهای مورد بحث است 

.

- آیا کشورهای نوخاسته )برهچا- “بریکس)BRICS ” شامل: 
برزیل، روسیه، هند ، چین، آفریقای جنوبی ( می توانند نظم جهانی 

عادالنه تری را به کرسی بنشانند؟
به  در  جنوب،  های  کشور  برای  ”برهچا”  هاکو:  متل  کریس   -
کارگیری ظرفیت های شان به منظور به وجود آوردن جهانی چند 
قطبی، فرصت یگانه ای را عرضه می دارد. در ده سال آینده، برزیل، 
مثلث  بر  توانند  می  جمعًا،  جنوبی،  آفریقای  و  هند  چین،  روسیه، 
پیشی  ملی  ناخالص  تولید  لحاظ  از  اروپا،  اتحادیه  ژاپن،  اتازونی، 
نوین  ایجاد روابطی  برای  تواند  توازن عمده می  تغییر  این  بگیرند. 

در جهت یک رژیم تجاری مبتنی بر همبستگی و منافع جمعی، و 
امپریالیستی  گسستی در سیستم کنونی مبتنی برسلطه قدرت های 
را  راه  شود،  می  هدایت  ها  آن  خودخواهانه  منافع  اساس  بر  که 

بگشاید .

- مسئولیت های نیروهای چپ در قبال بحران عمومی چیست؟ 
به  اندیشی نسبت  باز  به چپ امکان  - کریس متل هاکو: بحران، 
اقتصاد جهانی می دهد. به  پیش تصور های کهن در باره واقعیت 
عنوان مثال، در ارتباط با توجه بیشتر به مسئله محیط زیست. این 
بر اساس استراتژی  اقتصادی  موضوع در مبارزاتی که برای توسعه 
حساب  به  و  گرفتن  نظر  در  متضمن  دارد،  جریان  کردن  صنعتی 
بر  هم  آن  تأثیر  و  زیست  محیط  به  مربوط  مسائل  اهمیت  آوردن 
زندگی افراد عادی و هم بر آثار ویرانگر چنین بحرانی، که نشانگر 
طبیعت ناپایدار سیستم سرمایه داری و سرانجام آشکارش و لزوم سر 

نگون کردن آن، است.

به نقل از نامه مردم، شماره ۸۶۸ ، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰

************                       
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           مصاحبه اختصاصی ”نامه مردم“ با رفیق صالح عدلی، سخنگوی حزب کمونیست مصر

تحوالت کشور مصر در هفته های اخیر وارد مرحله های حساسی شده است که بر ادامه، جهت گیری و آینده جنبش مردم مصر اثری 
تعیین کننده خواهند داشت. انجام همه پرسی در مورد قانون اساسی کشور، کوشش جنبش مردمی برای ادامه قیام و تعمیق آن، کارزار 

برای پاک سازی حیات سیاسی مصر از بقایای رژیم دیکتاتوری، اصرار محافل سرمایه داری مصر و نظامیان حاکم در مهار زدن و ترمز 
کردن روند دموکراتیک کردن تحوالت، و شکل گیری و گسترش سازمان دهی نیروهای سیاسی شرایط بسیار متحولی را در مصر 

ایجاد کرده اند. در رابطه با این تحوالت، نماینده ویژه ”نامه مردم“، در اواسط فروردین ماه ، در قاهره، پایتخت مصر، با رفیق ”صالح 
عدلی“ مالقات و گفتگو کرد. پرسش و پاسخ زیر در حاشیه مالقات فوق و برای انتشار در ”نامه مردم“ انجام گرفت. 

**********

س – جنبش مردمی و خیزش اخیر در مصر در برگیرنده 
طبقات، قشرها و نیروهای اجتماعی گوناگون با آمیزه ای 
و  اجتماعی  عدالت  لحاظ  از  متفاوت  خواست های  از 
دموکراسی بود و است. چه عاملی این طیف را در زیر 

پرچم واحد ”دیکتاتور باید برود“ متحد کرد؟ 
ج – انقالب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ )۵ بهمن ۸۹( برآمد یک 
بود.  همه جانبه  اجتماعی  و  اقتصادی  ژرف  بحران 
پیکار  و  اعتراضی  اقدام  هزاران  از  مجموعه ای  حاصل 
داشت.  جریان  که سال ها  بود  اجتماعی  و  سیاسی 
نیروهای معترض زیر شعارها و پرچم ها و سازمان های 
عمده ترین  از  یکی  بودند.  شده  متحد  گوناگونی 
برای  )ملی(  سراسری  ”کمیته  اعتراض،  کانون های 
جمله  از  متعددی  سیاسی  حزب های  که  بود  تغییر“ 
حزب ما، و شماری از جنبش های کارگری و جوانان را 
در خود جای داده بود. ”کمیته سراسری“ در کارزاری 
که پیرامون برنامه ای برای تغییر ارائه داده بود، توانست 
بیشتر از یک میلیون امضا جمع آوری کند. این برنامه 
شامل خواست هایی بنیادی برای هموار کردن راه گذار 
اما  بود.  در کشور  دموکراسی  برقراری  به  دموکراتیک 
بلکه  نداد،  پاسخی  خواست ها  این  به  فقط  نه  رژیم 
دست به برگزاری انتخابات پرتقلبی زد و برای انتقال 
بر  به کار شد. عالوه  به ”جمال مبارک“ دست  قدرت 
این، دستگاه سرکوبش را برای در هم کوبیدن هرگونه 
ادامه  گرفت.  کار  به  مسالمت آمیز  اعتراضی  حرکت 
سیاست ورشکسته مشت آهنین از سوی رژیم، راه 
دیگری برای جنبش توده ای باقی نگذاشت جز آنکه به 
خیابان ها بیایند و به جای خواست ایجاد دگرگونی های 
اجتماعیـ  سیاسیـ  اقتصادی در درون رژیم، خواستار 
سرنگونی رژیم بشوند؛ گام اول در این راه، برکنار کردن 
خود ”مبارک“ بود. شایان ذکر است که موفقیت خیزش 

مردمی در تونس نیز الهام بخش مردم ما بود.
س – در پی برکناری ”مبارک“، جنبش مردمی و جامعه 
نوین  مرحله ای  سوی  به  پیش،  به  بلندی  گام  مصر 
مرحله  ماهیت  مورد  در  است  است. ممکن  برداشته 
کنونی و چالش ها و دشواری های آن توضیح بدهید؟ 
در حال حاضر اداره کشور در دست چه کسانی است، 
و موضع جنبش مردمی و حزب کمونیست مصر نسبت 

به حاکمیت کنونی چیست؟

به  و  ”مبارک“  برکناری  با  انقالب  نخست  مرحله   – ج 
نظامی“  عالی  ”شورای  توسط  قدرت  گرفتن  دست 
تکمیل شد. این شورا متشکل از فرماندهان نیروهای 
با  مقابله  برای  ”مبارک“  دستور  از  که  است  مسلح 
آغاز شده  دوم  مرحله  اینک  کردند.  توده ها سرپیچی 
است.  حّساس  و  دشوار  بسیار  مرحله ای  که  است، 
هدف این مرحله از انقالب، انتقال قدرت به یک حکومت 
از  اقدام هایی  شامل  و  است،  غیرنظامی  انتخابی 
رژیم  کامل  برچیدن  تا  مبارزه  ادامه  است:  این دست 
پیشین، انحالل حزب حاکم پیشین، محاکمه عادالنه 
از  ”مبارک“  رژیم  مسئوالن  و  جنایت  و  فساد  عوامل 
هم زمان  خانواده اش.  و  مبارک“  ”حسنی  خود  جمله 
برداشتن  راِه  در  فوری  گام هایی  باید  اقدام ها،  این  با 
روی  از  پیشین  اقتصادی  سیاست های  سنگین  بار 
در  شود.  برداشته  زحمتکش  توده های  شانه های 
دارای  اجتماعی  عدالت  خواست  و  آرمان  ارتباط،  این 
اهمیت درجه اول است. پیگیری یک سیاست خارجی 
در  را  خود  سهم  بتواند  مصر  که  طوری  به  متوازن تر، 
مبارزه جهانی در راه صلح و دموکراسی، و احترام به 
در  کلی  طور  به  و  خاورمیانه  در  بشر  بنیادی  حقوق 
جهان ادا کند، گام دیگری است که باید برداشته شود. 
آنیم که ”شورای عالی نظامی“ در  متأسفانه شاهد 
و  تعلل  انقالب  بنیادی  به خواست های  امر رسیدگی 
ُکندی به خرج می دهد؛ برای ائتالف با اخوان المسلمین 
و  می دهد،  نشان  آمادگی  گذشته  رژیم  بقایای  و 
در  را  آن  بازتاب  که  می کند،  تالش  راه  این  در  حتٰی 
همچنین،  می بینیم.  اساسی  قانون  تازه  متمم های 
”شورای عالی نظامی“ از ایجاد و استقرار یک شورای 
این  ریاست جمهوری غیرنظامی برای جایگزین کردن 
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باز  سر  کنون  تا  گذار،  دوره  در  آن  با  نظامی  شورای 
زده است. عالوه بر این، می بینیم که شورای نظامی 
حاکم تمایلی به تصویب و اجرای قوانین دموکراتیک، از 
جمله برای تأمین و تضمین حق تشکل، ندارد و مصّرانه 
مّدعی است که انقالب ۲۵ ژانویه، قیام جوانان بود نه 
انقالب مردم. در این اوضاع و احوال، فعالیت نیروهای 
با کمک رژیم های  ارتجاعی و توطئه چینی های آن ها 
و  منحرف  برای  آمریکا  امپریالیسم  حمایت  و  منطقه 
متوقف کردن انقالب نیز ادامه دارد. در عین حال باید 
به مسئله نبود یک رهبری متحد برای پیشبرد انقالب 
اشاره کنم. این طور که ما می بینیم، ”شورای عالی 
و  با اسالم گرایان سیاسی،  آماده همکاری  نظامی“ 
لیبرالی  گرایش های  نیز  و  اخوان المسلمین،  به ویژه 
است تا پایگاه اجتماعی الزم را برای ایجاد رژیم جدید 
فراهم آورد. این تالش، بخشی از برنامه ای است که 
نیروهای ارتجاعی برای آینده کشور، برگزاری انتخابات 
و   ،)۲۰۱۱( امسال  آخر  جمهوری  ریاست  و  مجلس 

دوران پس از این انتخابات تدارک دیده اند.
این چالش ها، وظایف فوری و مبرمی را در برابر حزب ما، 
همه نیروهای ترقی خواه، و طبقه کارگر برای محافظت 

و پیشبرد اهداف اصلی انقالب قرار می دهد.
س – جنبش کارگری و اعتصاب های کارگری بی تردید 
نقش عمده ای در خلع دیکتاتور داشتند. این اعتصاب ها 
در  است  ممکن  اگر  می شدند؟  داده  چگونه سازمان 
مورد پیوند مبارزات کارگری با مبارزات توده ای مردم نیز 

توضیح دهید. 
رشته  یک  پایه  بر  کنونی  مردمی  جنبش   – ج 
عمده  طور  به  که  گرفت  شکل  مردمی  فعالیت های 
ده سال پیش، یعنی از زمان ایجاد ”کمیته مردمی در 
آغاز   ۲۰۰۱ سال  در  فلسطین“  مردم  خیزش  از  دفاع 
شد. سه سال بعد، در سال ۲۰۰۴، جنبش ”الکفایة“ 
و دیگر کارزارهای مردمی دست به نخستین تالش ها 
خواست  و  اعتراضی  اقدام های  سازمان دهی  راه  در 
سال  در  زدند.  کشور  در  دموکراتیک  دگرگونی های 
اعتصاب  و  شد  پیکار  صحنه  وارد  کارگر  طبقه   ،۲۰۰۶
کارگران منطقه صنعتی المحله به راه افتاد، که رژیم را 
وادار به پذیرش برخی از خواست های هزاران کارگران 
این اعتصاب، چندین اعتصاب  اعتصابی کرد. به دنبال 
دیگر نیز به راه افتاد و اقدام های توده ای متعددی صورت 
کارخانه ها  به اشغال  آن جمله می توان  از  گرفت، که 
اشاره کرد. در روز اول ماه مه ۲۰۱۰ )۱۱ اردیبهشت 
۸۹( طیف گسترده ای از نیروهای چپ، از جمله حزب 
شهرهای  در  توده ای  اعتراضی  تظاهرات  چندین  ما، 
افزایش حداقل  اصلی مصر سازمان دادند و خواستار 
دستمزدها شدند. به رغم سرکوب و مقابله وحشیانه 
و  دموکراتیک  از سندیکاهای  برخی  دولتی،  نیروهای 
فعاالن آن ها نقش عمده ای در بسیج طبقه کارگر به 
منظور شرکت در فعالیت های توده ای و گرفتن حقوق 
زمانی  فعالیت ها  این  اوج  کردند.  بازی  اجتماعی شان 
بود که طبقه کارگر ابزارهایش را زمین گذاشت و دست 
از کار کشید، و ده ها هزار کارگر در حلوان، المحله و 
التحریر  در میدان  پیوستند که  به جمع مردمی  سوئز 

تجمع کرده بودند. در نتیجه این اقدام، توازن نیروها به 
سود انقالب به هم خورد، و رژیم مجبور به عقب نشینی 

و پذیرش برخی از خواست های انقالب شد.
در  مسیحیان  و  مسلمانان  تحریر،  میدان  در   – س 
عبادت  به  یکدیگر  کنار  در  جمعی  وحدِت  از  نمایشی 
و  بینداز  ”تفرقه  دسیسه آمیز  نقشه های  و  پرداختند 
حکومت کن ”رژیم مبارک“ با سوِءاستفاده از باورها و 
تعصب های مذهبی و سّنتی را خنثی کردند. ولی در 
اخوان المسلمین موضعی  اخیر دیدیم که  همه پرسی 
مذهبی  نیروهای  نفوذ  و  نقش  گرفت.  گرایانه  واپس 
را در آینده تحوالت سیاسی و اجتماعی مصر چگونه 

می بینید؟
ج – نخستین کشمکش ها یا بحران میان مسلمانان و 
مسیحیان در سال ۱۹۷۲ )۱۳۵۱( شکل گرفت و بروز 
کرد، که نتیجه تالش های دسیسه آمیز ”سادات“ برای 
استفاده از اخوان المسلمین برضد نیروهای چپ بود. 
این نقشه توطئه آمیز ”سادات“مورد حمایت مستقیم 
آمریکا و رژیم های واپ سگرای عرب بود. امروزه هم 
نیروهای ضدانقالب، با اتکا به تجربه ای که در زمان رژیم 
تالش  اند،  آورده  دست  به  ”مبارک“  ”سادات“و  های 
دارند همان شیوه قدیمی را به کار گیرند. خوشبختانه 
و  این دسیسه ها هشیار  به  جنبش مردمی نسبت 
آگاه است و تا کنون توانسته است خوبی آن را خنثی 
اشاره  واقعیت  این  به  است  کافی  نمونه،  برای  کند. 
کنیم که شماریبه از کسانی که جان خود را در راه 
پیروزی انقالب از دست دادند، مسیحی بودند. اخوان 
المسلمین امروزه همچنان اصلی ترین دشمن وحدت 
ملی و دگرگونی های اساسی و ریشه ای در کشور 
است. به رغم گفته ها و ادعاهای این گروه، باید گفت 
که آنها کماکان یک بازوی غیرنظامی در خدمت پیشبرد 
امپریالیسم  بالقوه  متحد  و  کشور،  در  داری  سرمایه 
آمریکا به شمار می روند. مواضع اتخاذ شده تا کنونی 

آنها، به روشنی بیانگر مقاصدشان است.
س – زنان نقش بسیار برجسته ای در پیروزی قیام مردم 
مصر بازی کردند. اینک، پس از انقالب، جنبش زنان در 
چه وضعیتی قرار دارد و چه برخوردی با محافظه کاری 

سّنتی اجتماعی و مذهبی دارد؟
نقش  مصر  انقالب  در  زنان  گفتید،  که  همان طور   – ج 
التحریر،  میدان  اشغال  جریان  در  داشتند.  عمده ای 
شرکت  جمعی  اقدام  این  در  زنان  از  انبوهی  شمار 
داشتند. در رخدادهای زمان انقالب، ۲۸ زن جان خود را 
از دست دادند و صدها زن زخمی شدند. در عین حال، 
زنان نقش چشمگیر و پراهمیتی در کمک های درمانی 
به زخمی شدگان و کار داوطلبانه در بیمارستان ها به 
عهده داشتند. با وجود این نقِش مهم زنان در انقالب، 
”شورای عالی نظامی“ این واقعیت را نادیده گرفت و 
اساسی  قانون  اصالح  کمیته  در  را هم  زن  یک  حتٰی 
شرکت نداد، اگرچه در حال حاضر یک زن وزیر در هیأت 
دولت داریم )فائزه ابوالنجا، وزیر همکاری بین المللی(.

به رغم نقش واپس گرایانه ”شورای عالی نظامی“و 
دموکرات،  زنان  اخوان المسلمین،  میان  در  آن  متحدان 
سازمان های  طریق  از  کمونیست  و  ترقی خواه 
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گوناگونی که دارند به مبارزه و پیکار خود در راه کسب 
گسترده  حمایت  از  و  می دهند  ادامه  حقوق شان 

مردمی برخوردارند.
مصر  روابط  بر  تأثیری  چه  اخیر  مردمی  خیزش   – س 
را  روابط  این  آینده  آمریکا داشته است؟  و  با اسرائیل 
چگونه می بینید؟ موضع حزب کمونیست درباره اسرائیل 

و موافقت نامه صلح با آن کشور چیست؟
از مبارزه  توده مردم مصر در مورد حمایت  ج – موضع 
همیشه  خویش  حقه  حقوق  راه  در  فلسطین  مردم 
روشن بوده است و همان طور هم خواهد ماند. حزب 
با  قاطعانه  ترقی خواه،  سیاسی  نیروهای  دیگر  و  ما 
موافقت نامه های  دیگر  و  دیوید“  ”کمپ  توافق نامه 
یک جانبه ای که منجر به تسلط ایاالت متحد آمریکا بر 
در  از کشورهای عرب  برخی  گرفتن  قرار  و  خاورمیانه 
بوده و  آمریکا و اسرائیل شدند، مخالف  معرض تجاوز 
است. همبستگی و فعالیت های عملی ما با لبنان در 
برابر تجاوزگری اسرائیل، و نیز بر ضد محاصره غزه، در 
ابتکار  به  و  اخیرًا،  ثبت است.  ما  فعالیت های  کارنامه 
حزب ما، یک تظاهرات توده ای برضد تجاوزگری اسرائیل 
سازمان دهی شد، که اخراج سفیر اسرائیل از مصر و 
متوقف کردن فروش گاز به اسرائیل جزو خواست های 
آن بود. همان طور که پیش تر گفتم، توده های مردم 
توجه شان را به طور عمده پیرامون محور سرنگون کردن 
رژیمی متمرکز کردند که متحد استراتژیک اسرائیل و 
امپریالیسم آمریکا بود. ما فکر می کنیم که این جنبه از 
پیکار مردم مصر ادامه خواهد یافت و گسترده تر خواهد 
شد. ما به عنوان یک حزب کمونیست همواره پرچمدار 

همبستگی بین المللی خواهیم بود.
س – خواست های کوتاه مدت و درازمدت جنبش جاری 
مصر کدامند، به ویژه با توجه به نتایج همه پرسی اخیر 
در روز ۱۹ مارس )۲۸ اسفند ۸۹( و انتخابات ریاست 

جمهوری که در پیش است؟
ج – حزب ما همراه با دیگر نیروهای انقالبی یک رشته 
خواست های بنیادی را با هدف به پیش راندن هر چه 
بیشتر انقالب مطرح کرده است، که شامل موارد زیر 

است:
جمهوری  ریاست  غیرنظامی  شورای  یک  تشکیل   .۱
متشکل از پنج عضو، که یک نماینده از ”شورای عالی 
باشد. در  نیز می تواند در آن شرکت داشته  نظامی“ 
دوران گذار، و به منظور پرهیز از رو در رویی میان ارتش 
فوری تر خواست های  اجرای هرچه  تضمین  و  مردم  و 
مردم، این شورا به عنوان ”رئیس دولت“ عمل خواهد 

کرد.
که  پیشین،  ]حزب حاکم  الوطنی“  ”الحزب  انحالل   .۲
به حکم دادگاه در روز شنبه ۲۷ فروردین منحل اعالم 
و  مسببان  محاکمه  حزب،  این  اموال  توقیف  شد[، 
مسئوالن بحران های سیاسی و مالی کشور و کشتار 
تظاهرکنندگان بی گناه، و نیز انحالل شوراها و نهادهای 

وابسته به رژیم گذشته در سراسر کشور.
در  غیرنظامیان  محاکمه  کردن  ممنوع  و  متوقف   .۳
اضطراری  وضعیت  به  دادن  پایان  نظامی.  دادگاه های 

در کشور.
۴. لغو قانون جدیدی که برای تشکیل آزادانه حزب های 
سیاسی محدودیت ایجاد کرده است، و سازمان دهی 
حزب های  تناسبی  فهرست  پایه  بر  بعدی  انتخابات 
سیاسی شرکت کننده در انتخابات. شیوه انتخاباتی 
هم  باز  نهایت  در  می شد،  استفاده  گذشته  در  که 

رژیمی مانند همان رژیم قدیم را به بار خواهد آورد.
۵. تالش در راه اتحاد نیروهای دموکراتیک و ترقی خواه 
ریاست  برای  واحد  نامزد  یک  سر  بر  توافق  و  مدنی 
جمهوری. این اتحاد می تواند زیر شعار ”نه به نظامیان، 
همچنین،  بگیرد.  شکل  دین ساالر“  نامزدهای  به  نه 
شود  توافق  انتخابی  کمیته  یک  تشکیل  سر  بر  باید 
برای  راه  تا  کند،  تدوین  را  تازه ای  اساسی  قانون  که 
برقراری بی خدشه یک حاکمیت مدنی پارلمانی هموار 

شود.
۶. اتخاذ یک سیاست اقتصادی نوین با هدف توسعه 
آن  از  به ویژه زحمتکشان  و  اکثریت مردم،  واقعی، که 
تحکیم  بر  مبتنی  باید  سیاست  این  شوند.  بهره مند 
نقش دولت و بخش دولتی باشد به طوری که حقوق 
شود.  تضمین  و  تأمین  مردم  اقتصادی  و  اجتماعی 
همچنین باید حداقل و حداکثر دستمزدها و حقوق ها 
بار  برداشتن  منظور  به  فوری  اقدام های  شود؛  معین 
بحران اقتصادی اخیر از دوش طبقه کارگر صورت گیرد، 
از جمله از راه افزایش مالیات ثروتمندان، کاهش بهای 
و سهم  نقش  افزایش  و  کاالهای خوراکی اساسی، 
و  بهداشتی  مراقبت های  و  آموزش  بخش  در  دولت 
و کارخانه هایی  بانک ها  درمانی؛ شرکت های دولتی، 
بودند  شده  فروخته  یا  واگذار  خصوصی  بخش  به  که 
باید دوباره ملی شوند؛ و باید با فساد مبارزه شود و 

عامالن خالف و فساد محاکمه شوند.
۷. بازداشت و محاکمه همه آنانی که مسئول کشته 
شدن صدها تن در تظاهرات مسالمت آمیز بوده اند، و 
در خرابکاری های اقتصادی، فساد و دیگر خالفکاری ها 
و بزهکاری ها دست و مسئولیت داشته اند. این اقدام 
باید زیر نظارت قوه قضاییه انجام بگیرد و بدون استثنا 
شامل همه خالفکاران شود، از جمله و پیش از همه، 

”مبارک“ و خانواده او و دار و دسته نزدیکان او.
با  مطابق  جدید،  کار  قانون  تصویب  و  تدوین   .۸
منشور  و  کار“  جهانی  ”سازمان  بنیادی  معاهده های 
آن،  پیمان های  و  قطعنامه ها  و  متحد  ملل  سازمان 
را  دیگر حقوق بشر و سندیکایی  و  آزادی تشکل  که 
خواهان  ما  حال،  عین  در  می شناسند.  رسمیت  به 
ادامه مبارزه در راه لغو و ابطال قوانین واپس گرایانه ای 
نظامی“  عالی  ”شورای  سوی  از  اخیرًا  که  هستیم 
تصویب و اعالم شدند و هرگونه اعتصاب، تظاهرات و 

تحّصن را منع می کنند. 
نظامنامه ای  اجرای  و  تدوین  دانشگاه ها؛  ۹. استقالل 
که به شرکت فعال دانشجویان در زندگی دانشگاهی 

کمک کند.
و  ملی  خارجی  سیاست  یک  اجرای  و  تنظیم   .۱۰
میهنی که امنیت ملی مصر را محافظت کند و شرکت 
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و  آفریقایی  یک کشور مستقل  عنوان  به  را  آن  فعال 
عرب در امور منطقه و جهان، و در مقابله با توطئه های 

امپریالیستی و صهیونیستی فراهم کند.
س – با توجه به اینکه متمم های اخیر قانون اساسی 
برای اعتصاب های کارگری محدودیت ایجاد کرده اند، به 
نظر شما وضعیت جنبش کارگری و حزب کمونیست 
مصر بهتر از گذشته شده است یا بدتر؟ باخبر شدیم 
را  خود  علنی  فعالیت های  مصر  کمونیست  حزب  که 
روز ۱۴ مارس )۲۳ اسفند( آغاز کرد. چالش های عمده 
برای  شما  برنامه  و  کدامند  مصر  کمونیست  حزب 

دگرگونی های بیشتر در مصر چیست؟
را  قوانینی  چنین  تصویب  انتظار  اصاًل  ما  حزب   – ج 
و  تظاهرات،  اعتصاب،  که  قانونی  به ویژه  نداشت، 
تحصن در محیط های کار را ممنوع می کند. استدالل 
اقدام ها،  گونه  این  که  است  بوده  این  قانونگذار 
اقدام های کم اهمیت و عبثی هستند که برای دفاع از 
منافع یک اقلیت در برابر منافع کل جامعه از آن ها بهره 
گرفته می شود. جالب اینجاست که رژیم گذشته هم 
همین استدالل را به کار می برد. اقدام هایی که در این 
قانون از آن ها نام برده شده است، به عنوان آخرین 
حربه به منظور دفاع از خود و از حقوق حقه خود، و 
برضد بهره کشی سرمایه داری و وخیم تر شدن شرایط 
حقوق  این  می شوند.  و  می شدند  گرفته  کار  به  کار 
بخشی از حقوق سندیکایی و حقوق اساسی بشرند 
که هم سازمان ملل متحد و هم ”سازمان جهانی کار“ 
واقع، دستیابی  در  به رسمیت شناخته اند.  را  آن ها 
به این حقوق، که قانون جدید آن ها را از مردم گرفته 
است، حربه پرقدرتی بود در دست مردم برای مقابله 
سرسختانه  مقاومت  رغم  به  او.  رژیم  و  ”مبارک“  با 
مردم و سندیکاهای مستقل، این قانون هنوز به اعتبار 
خود باقی است و لغو نشده است، اگرچه مبارزه با 
تشکیل  قانون  تصویب  دیگر،  از سوی  دارد.  ادامه  آن 
قانون  کرد.  شگفت زده  را  ما  نیز  سیاسی  حزب های 
تازه همه محدودیت های قانون قدیم را در بر دارد. تنها 
عنصر مثبت در آن این است که کمیته ناظر بر اجرای 
آن متشکل از یک هیأت وابسته به قوه قضاییه است. 
طبق قانون جدید، تأسیس حزب بر پایه طبقاتی قدغن 
است، و اعضای مؤسس حزب باید دست کم ۵۰۰۰ تن 
از ۳۰ استان کشور باشند، و نام های آنان در دو روزنامه 
سراسری کشور منتشر شود. این بدان معناست که 
باید  برسد،  ثبت  به  آنکه  از  پیش  جدیدی،  حزب  هر 
چیزی در حدود یک میلیون پوند مصری )حدود ۱۶۷ هزار 
به سود  فقط  پیش شرط  این  کند.  آمریکا( هزینه  دالر 
یا وابسته به سرمایه داران  پولدار، مذهبی  حزب های 
است که وضعیت مالی خوبی دارند یا دسترسی به 
سرمایه های خارجی دارند. به این دلیل، و دالیل دیگر، 
حزب ما تصمیم گرفته است که مبارزه با این قانون را 
به میان مردم ببرد و قاطعانه برای لغو آن مبارزه کند. 
دستاوردهای انقالب پیروزمند مصر و حقانیت آن ها، 

اساس مبارزه ما در این راه است.
حزب ما در تدارک برگزاری قانونی کنگره چهارم خود 

است که امیدواریم برنامه و اساسنامه تازه حزب در آن 
به تصویب برسد و رهبری جدید حزب انتخاب شود.

دنبال  را  اخیر  سال های  در  ایران  تحوالت  آیا   – س 
کرده اید؟ آیا شباهت ها یا تفاوت هایی میان سیاست 
”حسنی  دوران  مصِر  و  ایران  رژیم های  عملکرد  و  ها 

مبارک“ می بینید؟
ج – به نظر ما رژیم مصر زیر حاکمیت ”مبارک“ با رژیم 
کنونی ایران متفاوت بود. به رغم این واقعیت که ”مبارک“ 
از نهادهای مذهبی رسمی برای توجیه سیاست های 
واپس گرایانه و سرکوب گرانه اش استفاده می کرد، اما 
یا  نام مذهب  به  ایران، ”مبارک“  رژیم کنونی  برخالف 
خدا حکومت نمی کرد. همچنین، به رغم این واقعیت 
که ”مبارک“ از نهادها و دستگاه های سرکوبگر دولتی 
دستگاه  اما  می کرد،  استفاده  قدرتش  ادامه  برای 
دولتی او با نیروهای بسیج و سپاه ایران متفاوت بود. 
”مبارک“ در سال های آخر حکومتش و زیر فشارهای 
داخلی و جهانی، مجبور شد دایره دموکراسی را در 
پیروزی  برای  را  راه  همین،  که  کند  گسترده  کشور 
شباهت  این  بر  باید  این،  وجود  با  کرد.  باز  انقالب 
و  سرکوبگر  رژیم های  دو  هر  که  کرد  تأکید  رژیم  دو 
که  می کنند  دنبال  را  سیاست هایی  ضدمردمی اند، 
در خدمت سرمایه داری اند، و حقوق اساسی بشر و 
سندیکایی مردم و زحمتکشان را نقض می کنند و زیر 

پا می گذارند.
در هفته ها و ماه هایی که در پیش داریم، ما فعالیت های 
مصر،  در  اسالمی  گروه های سیاسی  پیش  از  بیش 
و احتمال فزاینده اتحاد و ائتالف میان ”شورای عالی 
برای  عرب  ارتجاع  و  آمریکا  امپریالیسم  و  نظامی“ 
و  مصر  انقالب  به شکست کشاندن  و  کردن  منحرف 
دنبال  دقت  به  را  مذهبی  یک حکومت  کردن  مستقر 

خواهیم کرد.

اردیبهشت   ۱۹  ،  ۸6۸ مردم، شماره  نامه  از  نقل  به 
۱۳۹۰
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                                   بیانیه هیئت سیاسی حزب کمونیست اسرائیل 
                 از توافق فتح – حماس تابه رسمیت شناختن دولت فلسطین در سازمان ملل

توسط   اوليه  توافق   از  اسرائيل  كمونيست  حزب 
نمايندگان فتح وجنبش حماس ، در خصوص استقرار 
دولت متحد موقت ، وتدارک برای انتخابات رياست 
جمهوری ، مجلس، وشورای ملی فلسطينی ها در طی 

۸ماه استقبال می كند.

مصالحه بین فتح وحماس در رابطه با همکاری سیاسی کمک مهمی در جهت تالش های انجام گرفته از سوی سازمان 
به  آینده  در سپتامبر  ملل  اعضای مجمع سازمان  اکثریت  برای کسب حمایت  فلسطینی  ومقامات  فلسطین  آزادی بخش 

طرفداری از تاسیس دولت مستقل فلسطینی ، به پایتختی اورشلیم شرقی ، در کنار اسرائیل است. 
حزب کمونیست اسرائیل اعالم می دارد که رای آینده مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با )تاسیس(دولتی فلسطینی 
درداخل مرزهای ۴ژوئن ۱۹۶۷ به منافع بنیادی خلق های اسرائیل  وفلسطین در دست یابی به صلح عادالنه وپایدار، مبتنی 
بر پایان دادن به اشغال ، تخلیه شهرک ها ، و )یافتن( چاره ای برای مشکل آوارگان بر اساس قطعنامه های سازمان ملل ، 

خدمت می کند.    
 حزب کمونیست اسرائیل عکس العمل هیجان زده ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را ، مبنی بر آن که فتح باید بین صلح 
با اسرائیل وصلح با حماس یکی را انتخاب نماید محکوم می کند. یادآوری آن مهم است که ناتانیاهو وکابینه او کسانی 
هستند که بارها استدالل کرده اند که امضا توافق با فلسطینی ها می تواند غیرممکن باشد ، چون رئیس ابو مازن دولت غزه 
را نمایندگی نمی کند. اکنون ، به محض این که توافق فتح – حماس درحال تکوین است ، بار دیگر آشکار می شود که 
تنها چیزی که این دولت خطرناک کارشکن بدان عالقمند است ادامه اشغال وشهرک سازی است ، در حالی که مخاطره 

احتمال جنگ های جدید نیز وجود دارد .  
 حزب کمونیست اسرائیل شرکای خود درهداش )جبهه دموکراتیک برای صلح وبرابری( وتمام حامیان صلح در اسرائیل، 
یهودی ها وعرب ها را به یکسان برای تشدید مبارزه برای پایان دادن به اشغال وتشکیل نیروی متحدی در یک تالش جهت 
جمع آوری حد اکثر حمایت گسترده افکار عمومی برای اعالمیه آینده مجمع سازمان ملل به طرفداری از تاسیس فلسطین 
مستقل در کنار اسرائیل فرا می خواند.  فرصت دست یابی به صلحی دائمی ، بر پایه اصل دو کشور مستقل ، در مرزهای 

چهارم ژوئن ۱۹۶۷، امروز بیش از هر زمانی در گذشته قابل لمس تر است .  
بیایید  اجازه ندهیم این فرصت تاریخی از دست ما بگریزد! بیایید دو ملت خودرا از جنگ وخون ریزی بیشتر نجات دهیم 

 !
 یک دولت مستقل فلسطینی هم در راستای منافع توده های خلق اسرائیلی است !

 

                                                                                                                              نویدنو  ۱۳۹۰/۰۲/۱۳
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                                                    قتل بن الدن هلهله و هورا ندارد!

الدن  بن  اسامه  قتل  خبر  با  رابطه  در  صلح  شورای  سخنگوی   •
گفت:

• ما با هلهله و هورای پیروزی از سوی اوباما، مرکل و راسموسن 
نمی توانیم موافق باشیم.

• آنها قتل بن الدن را »موفقیتی برای همه انسان ها« )مورفی، سفیر 
آمریکا(، »موفقیتی برای امنیت قوای ناتو و متحدین« )راسموسن، 
دبیر کل ناتو(، »موفقیتی برای نیروهای صلح« )آنگال مرکل، صدر 

اعظمه آلمان( اعالم کرده اند.
• اگر مرگ انسانی ـ هر چقدر هم جنایتش بزرگ باشد ـ از سوی 
سیاستمداران غرب با خوشحالی استقبال و جشن گرفته می شود، 
این بدان معنی است که آنها خود را به درجه تروریست ها تنزل داده 
اند و بسان تروریست ها برای شان زندگی انسانی بی ارج و ارزش 

است.

• شورای صلح به چهار دلیل مخالفت خود را با هلهله و هورا اعالم می کند:
۱

• به بهانه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که مسئولش بن الدن قلمداد شده، حدود ده سال است که در افغانستان جنگ الینقطعی در جریان است.
• در این جنگ، چندین ده برابر قربانیان مرکز تجارت جهانی به قتل رسیده اند.

• جنگ افغانستان که از سوی جورج بوش به عنوان انتقامگیری آغاز شده، دهها بار بربرمنشانه تر از حادثه ۱۱ سپتامبر است.
۲

• بر خالف ادعای انگال مرکل، نمی توان از امنیت بیشتر سخن گفت، نه در افغانستان و نه در پاکستان.
• سازمان های ترور در کشورهای دیگر نیز در طول این »جنگ دهساله بر ضد ترور« فعال اند و مناطق بیشماری را بی ثبات ساخته 

اند.
• پایان این فاجعه را نمی توان با قتل یکی از سران ترور انتظار داشت.

۳
• مرگ سردسته سازمان ترور هرگز نمی تواند راه حل معقولی باشد.

• اگر کسی واقعا در پی شناسائی شبکه ترور و فعالیت تروریست ها باشد، باید بن الدن را بیشتر زنده بخواهد و نه مرده.
۴

• در سال ۲۰۱۱ آماج اصلی ادامه جنگ در افغانستان، دستگیری اسامه بن الدن اعالم شده است.
• در قطعنامه ۱۲۷۳، ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد نیز چنین آمده است.

• اکنون پس از قتل بن الدن، دیگر دلیلی برای ادامه جنگ در افغانستان وجود ندارد.
• وقت آن است که این جنگ فوری پایان یابد.

• اما متأسفانه در هیچ یک از موضعگیری ها از پایان جنگ حرفی بر زبان نمی اید.
• شورای صلح بکرات اعالم کرده است که با جنگ نمی توان بر ضد تروریسم مبارزه کرد.

• تروریسم فرم خاصی از جنایتکاری است که بر ضد آن باید با استفاده از وسایل حقوقی ـ دولتی مبارزه کرد.

                                                                                                                                                      برگردان میم حجری
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      دادگاه  عالی عراق انفال بارزانی ها را نسل کشی اعالم کرد

رژیم بعث سابق، از 30 ژویئه تا اول سپتامبر 1983 طی عملیاتی 
منطقه ی  ساکن  مردم  از  نفر  هزار   8 از  بیش  انفال،  به   موسوم 
بارزان و عشیره ی بارزانی  را قتل عام و در گورهای دستجمعی 

مدفون کرد

انفال بارزانی ها در نشست امروز )سه شنبه - ۳ مه ( دادگاه  عالی جنايات عراق فدرال به  عنوان نسل كشی و جنايت عليه  بشريت به  
رسميت شناخته  شد. 

»ایاد کاکه ای«، عضو گروه  وکالی پرونده ی انفال بارزانی ها در گفتگو با خبرگزاری پیامنیر گفت: دادگاه  عالی جنایات امروز سه شنبه  
به  ریاست قاضی »آسو محمد« برگزار شد و حکم نهایی را در مورد پرونده ی انفال بارزانی ها صادر کرد.

وی افزود: دادگاه  به  استناد ماده ی ۱۱ و ۱۲ قانون، انفال بارزانی ها را به  عنوان نسل کشی و جنایت علیه  بشریت اعالم کرد و متهمان نیز 
محکوم شدند.

افراد زیر در دادگاه  مجرم شناخته  شدند:

۱.سعدون شاکر محمود، که  در سال ۱۹۸۳ در زمان مفقوداالثر شدن بارزانی ها سمت وزارت کشور در رژیم مخلوع بعث را عهده دار 
بود. وی بنا بر ماده ی ۱۱ قانون )نسل کشی( به  اعدام و بنا بر ماده ی ۱۲ )جنایت علیه  بشریت( مجموعا به  ۳۲ سال زندان محکوم شد.

۲. حکمت مزبان ابراهیم، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی رژیم بعث در سال ۱۹۸۳، بنا بر ماده ی ۱۲ به  زندان ابد محکوم شد.
۳. حامد یوسف حمادی، منشی وقت »صدام حسین«، دیکتاتور مخلوع عراق بنا بر ماده ی ۱۲ به  ده  سال زندان محکوم شد.

۴. طارق عزیز، عضو وقت شورای رهبری انقالب و منطقه ای بنا بر ماده ی ۱۱ به  حبس ابد و بنا بر ماده ی ۱۲ در مجموع به  ۳۲ سال 
حبس محکوم شد.

۵. صوفیان ماهر حسن، افسر وقت گارد ریاست جمهوری که  در سال ۱۹۸۳ در دستگیری بارزانی ها مشارکت فعال داشته  است بنا بر 
ماده ی ۱۱ به  حبس ابد و بنا بر ماده ی ۱۲ به  ۷ سال زندان محکوم شد.

ایاد کاکه ای همچنین افزود: »وطبان ابراهیم حسن«، برادر ناتنی صدام حسین نیز از دیگر متهمان این پرونده  بود که  به  دلیل آنکه  مدارکی 
جهت اثبات دخالت وی در نسل کشی بارزانی ها در اختیار نبود، به  دستور دادگاه  آزاد شد.

********************                                                        
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    كازیوه ی كوردی

سهروتار

ماوهیچهندساڵێكهلهكوردستان،لهژێرچهترینگریسیهێزهئهمنیهتییهكانیرژیمداتاقمێكیكۆنهپهرهست
ومهترسیداربهناوی»ئهنسارئیسالم«خهریكیفهعالیهتیسیاسیومهزههبییهورۆژلهدوایرۆژپهرهی

بهچاالكییهكانیخۆیداوه.
بهگوێرهیئهوزانیارییانهیكهلهبهردهستدایه،ئهمتاقمهتێرۆریستیهكهلهههرروهوههاوشێوهیتالیبانی
ئهفغانستانوجوندۆڵاڵیبهلوچستانه،بهپشتبهستنبهیارمهتیهێزهئهمنییهتییهكانیرژیموحیمایهتی
گوندهكانی و شار مزگهوتی دهیان كونتڕۆڵی توانیویهتی ناوچهكه، كۆنهپهرهستهكانی رژیمه له ههندێك

كوردستانبگرێتهدهستوبیانكاتبهبڵهندگۆیتهبلیغاتیخۆی.
ههروههاتائێستادهیانشانه)ههسته(یچهكدارینهێنیلهشوێنهجیاجیاكانیكوردستانپێكهێناوهوبۆ

ئهنجامدانیههرچهشنهكردهوهیهكیتیرۆریستیئامادهیكردوون.
ههڵبهتئهمهراستهكهكۆماریئیسالمیبهپێڕهوكردنوبهڕێوهبردنیههاڵواردانیمهزههبیدژبهئهههلی
سوننهتیئێرانوباقیكهمایهتییهئایینیومهزههبییهكانزهمینهیگهشهكردنیتاقمیئهنسارئیسالمی
خۆشكردووهوبهئاشكراوبهنهێنییارمهتیدهدات.بهاڵمبێگومانبێدهنگیوبێخهبهریحزبوالیهنه
سیاسییهپێشكهوتنخوازهكانیئێرانبهگشتیوكوردستانبهتایبهتیلهچاالكییهكانیئهمتاقمهئهوهندهی
تربۆتههۆیتهشهنهكردنیفیكریهتی»سهلهفیگهری«لهكوردستانوپهرهسهندنیچاالكییهكانیئهنسار

ئیسالم،وهكههڵگروباڵوكهرهوهیئهمفیكرهئیرتیجاعییه.
واقعیهتئهوهیهكهلهئێستاداچاالكییهكانیئهنسارئیسالمچووهتهقۆناغێكیمهترسیداروپێویستهسهرجهم
حزبوالیهنهپێشكهوتنخوازهكان،وازلهبێدهنگیوخۆگێلكردنبهێننوسهرجهمهێزوتواناییخۆیانبۆ
ئاگاكردنهوهیخهڵكلهئامانجهمهترسیدارونامرۆڤانهكانیئهنسارئیسالمبخهنهگهڕوبهربهپێشڕهویو

گهشهكردنیئهمتاقمهبگرن.
ههروهها،بهتایبهتحزبوالیهنهكوردستانییهكانپێویستهئهزمونهكهیكوردستانیعێراقلهبهرچاوبگرن
وئیجازهنهدهنشتێكیلهچهشنی»ئیمارهتیئیسالمیكوردستان«)تهوێڵه(،لهكوردستانیئێراندووپات
ببێتهوهورهوتیتیرۆروتۆقاندنونائهمنكردنیكهشوههوایسیاسی،كۆمهاڵیهتیومهزههبیبهسهر

كوردستانداداسهپێنرێت.
باههموومانگشتههوڵهكانمانبخهینهگهڕوئیجازهنهدهینئهمتاقمهتاریكئهندیشهپێبنێتهقۆناغی
»عهمهلیاتی«یهوهوچهكههڵگرێتوهاوشێوهیتاقمیتیرۆریستی»جوندوڵاڵ«لهبهلوچستان،دهستبداته

تیرۆروكوشتنوعهمهلیاتیخۆكوژی.
داهاتوودا له بێت، وپاساوێك بیانوو بهههر كردن، وخۆگێل دهنگی بێ بهسیاسهتی درێژهدان بێگومان

كارهساتیگهورهوفاجیعهباریلێدهكهوێتهوه.

دهستهینووسهرانیكازیوه

 كازیوه  به  دۆستان و هاوڕێكانتان بناسێنن!
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        پژاك هەڕەشە لە وتەبێژی رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان دەکا

شاری  لە  خۆیەوە  رێکخستنەکانی  کاناڵی  لە  کوردی  پارتێکی  زانیاریەکان  پێی  بە 
سنە، بە ئێجالل قەوامی، وتەبێژی رێکخراوی داکۆکی لە مافی مرۆڤی کوردستانی 
بەوەش  بەرامبەر  دەکەن.  تیرۆری  ئەوا  نەبێ  بێدەنگ  ئەگەر  کە  راگەیاندوە 
دەزانێ.  بنەمای  بێ  بە  و  دەکەنەوە  رەد  هەواڵە  ئەو  رێکخراوەکە  بەرپرسێکی 
وتەبێژی رێکخراوەکەش رادەگەیەنێ کە ئێمە روخساری راستەقینەی ئەوان پێشانی 

خەڵک دەدەین
سەرچاوەیەکی ئاگادار لە شاری سنەوە لەم بارەوە بە رۆژهەاڵت تایمزی راگەیاند 
کە »لە رۆژانی رابردوودا پارتی ژیانی ئازادی کوردستان لە رێگای رێکخستەکانی 
و  نەبێ  بێدەنگ  ئەگەر  کە  وتووە  قەوامی«  »ئێجالل  بە  سنە  شاری  لە  خۆیەوە 
بەرانبەر بە هەندێ بابەت قسە بکا، ئەوا ئەوان دستبەرداری نابن و بۆ هەمیشە 

بێدەنگی دەکەن«.

سەرچاوەکە ئەوەشی ئاشکرا کرد کە ئەم هەڕەشەیە لەوەو دێ کە گوایە ئێجالل 
قەوامی بەرانبەر بە جموجووڵی چەکدارانەی ئەو پارتە هەڵوێستی هەبووەو کردەوە 
چەکدارانەکانی ئەو پارتەی خستۆتە خانەی توندوتیژییەوەو وتوویەتی ئەم جۆرە 

چاالکییانە نەتەنیا بە قازانج نییە، بەڵکوو زەرەری هەیە.
هەمان سەرچاوە ئەوەشی دووپات کردەوە کە رێکخراوی داکۆکی لە مافی مرۆڤی 
کوردستان نەتەنیا لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە لە ژێر گوشاردایە، بەڵکوو هەندێ 

حیزبی کوردیش هەڕەشەن بۆ سەر ئەم رێکخراوەو و ئەندامەکانی.

جێی وەبیر هێنانەوەیە، لە ژمارەی 9ی گۆڤاری »ئاڵتێرناتیو«دا کە پژاک دەری 
دەکا هێرش کراوەتە سەر رێکخراوی داکۆکی لە مافی مرۆڤی کوردستان و ئێجالل 
قەوامی وتەبێژی رێکخراوەکە. لە نووسراوەکەی ناوەندی چاپەمەنیی پارتی ژیانی 
ئازادی کوردستان دا کردەوەکانی ئەم رێکخراوە لە خانەی »دژە پژاک«دا پێناسە 

کراوە.

2011 May 19 سه رچاوه  : رۆژهه اڵت تایمز                                                               
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                رۆژی كرێكاران رۆژی خه بات و ئازادكردنی به شه ریه ته 

پیشه سازیی  كه شۆڕشی  هه ژده مدا  له سه ده ی 
ده ستی  ئه وروپا  واڵتانی  به تایبه تی  له جیهاندا و 
خاوه نكار  كرێكار و  ملمالنێی  كرد,  به گه شه كردن 
به رامبه ر  ره وا  )كارێكی  له پێناو  پێكرد  ده ستی 
رۆژانه یه كی ره وا(، بۆیه  بزووتنه وه ی كرێكاران له ژێر 
چه تری سه ندیكادا به شێوه یه كی نهێنی ده ستیان كرد 
كاری  چونكه    ، ریزه كانیان  یه كخستنی  به رێكخستن و 
به رۆژ خاوه ن كارگه كان  به اڵم رۆژ  وا قه ده غه  بوو, 
رۆژانه یه كی  به   زۆر و  قازانجێكی  ده ستكه وتی  له پێناو 
مافه كانیان  ده چه وسانده وه  و  كرێكاره كانیان  كه م 
كاری  رووبه ڕووی  رۆژانه   كرێكاران  پێشێلده كرا, 
زۆرداری  ئاستی  ده بوونه وه و  زۆر  سته می  قوڕس و 
گه یشته  ترۆپك و  قبوڵكردنی نه هامه تییه كان له توانا و  
وزه دا نه ماو گه یشته  ئاستێكی وا كه  كرێكارانی یه كێك 
له كارگه كانی والیه تی )شیكاغۆی( ئه مریكا مانیان گرت, 
هه موو به یه ك ده نگ دروشمی هه شت كاتژمێر بۆ 
كار و هه شت كاتژمێر بۆ خه وتن و هه شت كاتژمێر بۆ 
خۆ رۆشنبیركردن و كاری تایبه تی خۆیان به رزكرده وه , 
مانگرتنه كه  ماوه ی چه ند رۆژێكی خایاند و رۆژ له دوای 
رۆژ كرێكارانی شاری شیكاغۆ ده چوونه  پاڵ مانگرتنه كه , 
ئه م كاره ش وای له خاوه ن كارگه  و سه رمایه داران كرد 
بكه ونه  خۆیان و داڕشتنی پالن بۆ كرێكارانی مانگرتوو, 
ئه وه بوو پالنێكی نه گریسیان داڕشت و له 4 /5/ 1886 
زیاتر  شیكاگۆ  والیه تی  مانگرتووه كانی  كرێكاره   بۆ 
كرێكاران  گوایه   به بیانوی  كوژران  )200(كرێكار  له  
زۆر  ژماره یه كی  هه روا  كردووه ,  له پۆلیس  ته قه یان 
له سه ركرده كانی كرێكاران  ده ستگیركران و له وانه ش 
دران,  له سێداره    1887  /11  /11 له   كه سیان   )8(
كه یه كێك له وانه ی به ناوی )ئۆجست سبایس( بو پێش 

كه بێده نگیمان  دێت  رۆژه   ئه و   ( وتویه تی  مردنی 

هه موو  ده بێت(  بڵندتر  له ده نگه كانمان  گۆڕدا  له ناو 
ساڵێك له سه ره تای مانگی ئایاره وه  ده ست به مانگرتن 
كرا   1889  /5/ رۆژی1  بۆیه   ئه كرا،  یاده   بۆئه و 
به رۆژی كرێكارانی جیهان, 1 ئایار رۆژی خۆڕاگری و 
به رخودان بوو به هێمای تێكۆشانی كرێكاران له جیهاندا, 
ئیراده  و  سه ركه وتنی  هۆی  بووه   خۆڕاگرییه ش  ئه م 
ئامانجه كانی كرێكاران، ئه م سه ركه وتنه ش ده گه ڕێته وه  
مافه   كه له پێناو  كرێكاران  یه كڕێزی  و  یه كده نگی  بۆ 
ره واكانیان بێ  جیاوازیكردن له نێوان ره نگ و ره گه ز و 

مه زهه ب و  نه ته وه  و 
ئایین و بیروڕای جیاواز, 
كرێكارانی  داستانی 
شیكاگۆ بوو به  بنچینه ی 
سییه ت و  ا كر یمو د

ه نییه ت و  مه د
جیهان و  پێشكه وتنی 
ماف و  له سایه یدا 
نی  ا ه ر ز شگو خۆ

به دیهات و  كرێكاران 
چه سپا.

كوردستانه وه   به هه رێمی  عێراقیش  كرێكارانی 
كرێكارانی  بزووتنه وه ی  له چینی شۆڕشگێڕی  به شێكن 
ده ستیان  عێراق  كرێكارانی   1900 له ساڵی  جیهان, 
چه ند  ژیان(  )نان و  له پێناوی  كرد  خۆیان  به خه باتی 
خه باتیان  گرته به رو  ئاشكرایان  نهێنی و  شێوازێكی 
بوون و  شه هید  كرێكار  چه ندین  له وپێناوه شدا  كرد, 
رێگه    1918 له ساڵی  بۆیه كه مینجار  قوربانی,  بوونه  
به نده ری  پاپۆڕه كانی  چاككردنه وه ی  به كرێكارانی  به  
دابمه زرێنن,  بۆخۆیان  سه ندیكایه ك  كه   )به سرا(درا 
)قانون  عێراق  كاری  یاسای  یه كه م   1936 له ساڵی 
العمل(  به ژماره  )72( ده رچوو, له ساڵی 1949 تاكو 
به ناوبانگی  مانگرتنی  چه ندین   1958–  1957 ساڵی 
كرێكاران ئه نجامدرا كه ژماره ی مانگرتووه كان به پێی 
به ڵگه نامه كان په نجاوهه شت مانگرتن بوون, سێ  له و 
به ناوبانگترینیان  ئه نجامدرا,  له كوردستان  مانگرتنانه  
مانگرتنی كرێكارانی كۆمپانیای نه وت بوو له  كه ركوك 
مانگرتنی  به ناوبانگه ,  گاورباغی  كه به مانگرتنی 
هێڵی  كرێكارانی  مانگرتنی  ده ربه ندیخان و  كرێكارانی 
شه مه نده فه ری هه ولێر كه  راسته وخۆ له الیه ن حزبی 
شیوعی عێراقییه وه  پاڵپشتیان لێكراو زۆربه ی كرێكاره  

شیوعییه كان پێشڕه وی و سه ركردایه تیان كردووه .
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كازیوه  به  دۆستان و هاوڕێكانتان بناسێنن!

كوردستان:
بزووتنه وه   كوردستان و   كرێكارانی  گه رچی 
دیموكراسییه كه ی به ندبووه  به بزووتنه وه ی كرێكاری 
راپه ڕینه   پاش  ساڵێك   1992 له ساڵی  به اڵم  عێراق, 
شكۆداره كه ی به هاری 1991 له سه رده ستی حزبه كانی 
كرێكاران  سه ندیكای  دووباره   كوردستانی  به ره ی 
كاری  كۆمه ڵێك  گه رچی  بوونه ته وه ,  به كار  ده ست 
توشی  كاتدا  له هه مان  به اڵم  ئه نجامدراوه ,  باش 
كۆمه ڵێك ئاسته نگ بوونه ته وه ، له وانه ش كاركردن به  

یاسا كۆنه كه  كه  به ژماره  )71(ساڵی 1987ده رچووه , 
ژماره   به عس  رژێمی  شومه كه ی  بڕیاره   به   هه روا 
له وانه   هه ن  تریش  گرفتی  1987.كۆمه ڵێك   )150(
ئێستا,  تاكو  كۆنگره   كۆنفرانس و  ئه نجامنه دانی 
ده ستێوه ردانی حزبی و فیشاری حكومی له سه ندیكاكان, 
به دوادانه چوونی كێشه ی كرێكاران له سه ندیكاو هێنانی 
بیانییه كانه وه  و  كۆمپانیا  له الیه ن  بیانی  كرێكارانی 

دیارده ی به رفراوانبوونه وه ی بێكاری، كه  ئه مانه  هه ر 
بوونه ته  جێگای ره خنه و قوڵبوونه وه ی بێ  هه موویان 
كاریگه رییه كی  به سه ندیكاكانیان و  كرێكاران  متمانه یی 
بزوتنه وه ی  پێشچوونی  له به ره و  هه یه   زۆرخراپیان 
كرێكاری, كه می وشیاری كرێكاران، رۆژ له دوای رۆژ 
چه وسانه وه ی كرێكاران له زیادبووندایه  و له هه مانكاتدا 
له هه ڵكشاندایه ,  سه ندیكا  پێش  ئاسته نگی  له مپه رو 
ئه م  پیرۆزبایی  كرێكارێك  وه ك  خۆشم  له كۆتاییدا 
رۆژه  مه زنه و مێژووییه و نه مره ی )1(ئایار ئاراسته ی 
عێراق و  جیهان و  بازووی  فكر و  كرێكارانی  سه رجه م 
به تایبه تی كرێكارانی فكرو بازووی هه رێمی كوردستان 
ده كه م، ده خوازم له خه بات و ئاوه دانكردنه وه ی واڵت و 
له پێناوی  به رده وامبن  هه رده م  سه ركه وتنه كاندا 

ژیانێكی باشتر بۆ كرێكاران.

                                                                   نووسه ر:

                                         مه غدید باشه 
                                                 سه ندیكاكانی كرێكاران / لقی هه ولێر

 
 

 
****************             
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  حیزبی شیوعی كوردستان به بۆنه ی 1 ئایار)1مه (ی
         پرۆژه یه ك پێشكه ش به حكومه ت هه رێمی كوردستانی ئێراق ده كات 

كوردستان شیوعی حیزبی كه پرۆژهیهیه ئهو دهقی ئهمهش
ئاراستهیحكومهتیههرێمیكوردستانیكردووه:

شیوعی حزبی كرێكاران جیهانی رۆژی ئایاری )1(ی لهیادی
كوردستانپرۆژهیهكئاراستهیسهرۆكایهتیئهنجومهنیوهزیرانی

حكومهتیههرێمیكوردستاندهكات
داواكاریوپێشنیارهكان:

ئازادو ههڵبژاردنێكی كوردستاندا لهسهرتاسهری 1:داواكارین
سهربهخۆبۆسهندیكایكرێكارانئهنجامبدرێتولهههمووجۆره

دهستێوهردانێكپارێزراوبێت.
ساڵی19٧8( ژماره)٧1(ی یاسای ههمواركردنی 2:داوای
,ئهوهش 19٧8دهكهین ساڵی )150(ی بریاری رهتكردنهوهی و
ودهزگا لهدام سهندیكایی رێكخستنی كاری ئازادی بهمهبهستی

گشتیهكانیحكومهتدا.

وپهلهكردن بێكاری وبیمهی خانهنشین یاسای 3:كاركردنی
لهههموارییهكانلهپهرلهماندا.

بگرێتهوه كرێكارانه ئهو وكۆمهالیهتی 4:بیمهیتهندروستی   

ژمارهیهك تاكوئێستا چونكه كاردهكهن تایبهتدا كهلهكهرتی
كرێكاریزۆریلهوانهیبههۆیكارهساتیجیاجیاوهگیانلهدهست
دهدهن,یانتوشیكهمئهندامیدهبن,بێئهوهیهیچبیمهیهكی

كۆمهاڵیهتیبیانگرێتهوه.

5:داوایچارهسهریكهمكردنهوهیرێژهیبێكاریدهكهین,ئهمهش
بهرههمهێنی پرۆژهی لهقهرزی دیاریكراو رێژهیهكی بهپێدانی

بچوكومامناوهندیبهكرێكارانوپیشهوهرانیالو.

 6:لهپێناوگۆرینیكۆمهلگاكهمانبۆكۆمهڵگایهكیبهرههمهێن,
داوادهكهینئاستیبهرههمهێنانیئابوریلهتهواویكهرتهكانی
بهرههمهێناندازیادبكرێتكههۆكارێكیسهرهكیهبۆكهمكردنهوهی

رێژهیبێكاریوههنگاوێكیشهبۆسنورداركردنیهاورده.

لهپرۆژه بیانی  كرێكارانی بهكارهێنانی رێكخستنی ٧:داوای
بهرههمهێنانی كۆمپانیاكانی وله وهبهرهێنهرهكاندا,بهگشتی
لهجێگایاندا ناوخۆ وكرێكارانی دابهتایبهت,دهكهین نهوت

دابنرێت.

8:داوادهكهینیانهیرۆشنبیریووهرزشیبۆكرێكارانبكرێتهوه.

9:داوایگهیاندنیخزمهتگوزاریزیاتردهكهینبۆئهوگهرهكانهی
زۆربهیدانیشتوانهكهیكرێكاروههژارن.

دهكهین ودارایی ئیداری گهندهڵی بنهرهتی 10:داوایچاكسازی
,كهكرێكارانوههژارانزهرهرمهندیسهرهكیئهودیاردهیهن.

11:پشتگیریحكومهتبۆیهكهینیشتهجێبونبهجۆرێكبێت,
لهگهلداهاتیكرێكارانبگونجێت.

یه، مایۆ« « ئایار 1 رێكهوتی كه كرێكاران جیهانی رۆژی بهبۆنهی
و ئابووری باری باشتركردنی و چاككردن بۆ كوردستان شیوعی حیزبی
گوزهرانیكرێكارانلهههرێمیكوردستانپرۆژهیهكی18خاڵیپێشكهش
بهحكومهتیههرێمیكوردستانكردووهوتێداگرینگترینخاڵیبریتیه
لهپرۆژه بیانی  كرێكارانی بهكارهێنانی رێكخستنی داوای « له
نهوت بهرههمهێنانی كۆمپانیاكانی وله وهبهرهێنهرهكاندا,بهگشتی

دابهتایبهت,دهكهینوكرێكارانیناوخۆلهجێگایاندادابنرێت«.
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تایبهت ,خهزێنهیهكی ههرێم حكومهتی 12:داوادهكهین
لێكهوتوویكارهساتیسروشتییهكانوههر بۆكرێكارانیزیان
ئهم بۆ تایبهت بودجهی حكومهت تربكهنهوه كارهساتێكی

مهبهستهتهرخانبكات.

بێت بهجۆرێك كرێكاران مانگانهی موچهی 13:بهركردنهوهی
لهگهلژیانیهاوچهرخدابگونجێت.

,داواكارین هێناندا بهرههم ئاستی بهرزكردنهوهی 14:لهپێناو
كهتوانای بێت كهرتانه ئهو بۆ وهبهرهێنان ئاراستهی

بهرههمهێنانیزیاتریانههیه.

15:گرێدانیبازرگانیووهبهرهێنانبهپێداویستیهكانیبازارو
زامنكردنیبهكارهێنانیكرێكارانیناوخۆییكوردستانلهپرۆژه

وهبهرهێنهكاندا.

16:زیادكردنیپرۆژهیوهبهرهێنانیكشتوكاڵیوبهرزكردنهوهی
كهرتی لهپهرهپێدانی گشتی كهرتی بهشداریكردنی رێژهی
پارێزراوبێت تێدا كشتوكاڵی زهوی ,بهمهرجێك كشتوكالیدا

وزهویبهردهالنیبۆئهممهبهستهبهكاربهێنرێت.

1٧:رێكخستنیرۆڵیحكومهتلهچاودێریكردنیبازاروكاركردنی
رۆلیكۆنترۆڵیجۆریبۆبنبركردنیدیاریدهیمشهخۆریكهبواری

پیشهیبازرگانیگرتووهتهوه.

بهكهرتی زیاتر بۆگرینگیدانی داواكاریمان 18:سهرباری
پیشهسازی,دووپاتیپهرهپێدانوپاراستنیپیشهخۆماڵیهكانی

كۆمهڵگاكهماندهكهینهوه.

حزبیشیوعیكوردستان
ئایاری2011

              

************                
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ئه نجومه نی سه ندیکای رۆژنامه نوسانی هه رێمی كوردستان ناڕه زایی ده رده بڕێ

11ی کاتژمێر  رۆژنامهنووسی( ئازادى جیهانى )رۆژی یادى له
پێشنیوهڕیئهمڕۆ2011/5/3ئهندامانیئهنجومهنیسهندیکای
خولهکێک به ، سهندیکا بهردهم له کوردستان ڕۆژنامهنوسانی
و کۆبونهوه ڕۆژنامهنوس شههیدانی پاکی گیانی بۆ وهستان

ناڕهزایهتیاندهربڕی

حامد محمد عه لی سکرتێری ئه نجومه نی سه ندیکای 
ڕۆژنامه نوسانی کوردستان به یاننامه ی سه ندیکای به م 
بۆنه یه وه  پێشکه ش کرد ، دواتر ئازاد محمد ئه مین 
سکرتێری لقی هه ولێری سه ندیکا ووته یه کی پێشکه ش 
کرد و تیایدا ئیدانه ی هه موو ئه و پێشێلکاریانه ی کرد 
رۆژنامه نووسانی  دژی  له   ڕابردوودا  ماوه ی  له   که  

كوردستان ئه نجام دراوه 
ڕۆژنامه نوسانی  سه ندیکای  به یاننامه ی  ده قی 

کوردستان له م یاده دا :
 

با یادى )رۆژی جیهانى ئازادى رۆژنامه نووسی( بكه ینه  
وێسته یه گ بۆ چه سپاندنی ئازادى رۆژنامه نووسی له  

هه رێمى كوردستاندا
 

پاش ئه وه ى كه  رێكخراوى یونسكۆ له  )3(ى مایسی 
)1991( راسپارده یه كى پێشكه ش به  كۆمه ڵه ى گشتی 
ببێته   رۆژه   ئه و  كه   كرد  یه كگرتووه كان  نه ته وه  
نه ته وه   رۆژنامه نووسی,  ئازادى  بۆ  جیهانى  رۆژى 
له سه ر  بڕیاریدا   1993/12/20 له   یه كگرتووه كان 
ئه و راسپارده یه و له و كاته وه  سااڵنه  رۆژنامه نووسان 
له   یاده   ئه و  په یوه ندیداره كان  رێكخراوه   ناوه ندو  و 

ئاستێكى به رزدا به زیندوویى راده گرن.

ئه نجوومه نى سه ندیكاى رۆژنامه نووسانى كوردستانیش 
سااڵنه  ئه و یاده  ده كاته  وێستگه یه ك بۆ جه ختكردنه وه  
مافى  له   رێزگرتن  ئازادى رۆژنامه نووسی و  له سه ر 

رۆژنامه نووسان له  كوردستاندا..
ئه مڕۆ كه  ئه و یاده  ده كه ینه وه , به داخ و نیگه رانییه كى 
ئاراسته یه كدا  به   كوردستان  بارودۆخى  زۆره وه  
كارى  له سه ر  نێگه تیڤانه   ده رهاویشته ى  كه   ده ڕوات 
ده هێڵێت  به جێ  رۆژنامه نووساندا  و  رۆژنامه نووسی 
و له م میانه دا ئازادى رۆژنامه نووسی ده كه وێته  به ر 
پێشێلكارى  رووبه ڕووى  رۆژنامه نووسان  هه ڕه شه و 
جۆراوجۆر ده بنه وه , بۆیه  سه ندیكاى رۆژنامه نووسانى 
كوردستان له م یاده دا جه خت له سه ر هه ڵوێستى نه گۆڕى 
خۆى ده كات له  داكۆكى له  ئازادى رۆژنامه نووسی و 
بۆ  پێشێلكارى و ده ستدرێژى  دووپاتى ده كاته وه  كه  
كه   ئه وه ى  سه ره ڕاى  رۆژنامه نووسی,  ئازادى  سه ر 
له    )35( ژماره   رۆژنامه گه رى  یاساى  له   سه رپێچییه  
كوردستان له هه مان كاتدا زیان به  ناوبانگ و سه نگى 
دیموكراسییه كه ى  ئه زموونه   و  كوردستان  هه رێمى 
ده گه یه نێت, چونكه  ئاشكرایه  كه  ئازادى رۆژنامه نووسی 

بنه مایه كى پته وى سیستمى دیموكراسییه .
ده كه ین  الیه ك  هه موو  له   داوا  یاده دا  له م  هه ر 
كه   كوردستان,  رۆژنامه نووسانی  له سه رووشییانه وه  
له  چوارچێوه ى یاساو بنه ماكانى ئیتیكى رۆژنامه نووسی 
و به ڵێننامه ى شه ره فى نێوده وڵه تى رۆژنامه نووساندا 
كارى رۆژنامه نووسی خۆیان ئه نجام بده ن, كه  بێگومان 
سه رخستنى  بۆ  دیكه یه   هۆكارێكى  بۆخۆى  ئه وه ش 
كه   رۆژنامه نووسی  ئازادى  چه سپاندنى  پرۆسه ى 
مه ده نیانه ى  خه باتى  رۆژنامه نووسان  سه ندیكاى 

به رده وامی بۆ ده كات.
 

ئه نجوومه نى سه ندیكاى
رۆژنامه نووسانى كوردستان

2011/5/3
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یادی»3٧«ساڵهیشههیدیلهیالقاسم

               
»بووكیكوردستان«

 

  رهزاشـوان:نهرویج

كوردی بنهماڵهیهكی «له ئهركهوازی حهسهن قاسم لهیال «
ناسـراون كوردسـتانپهروهری و كـورد و دڵسۆزی به كه فهیلی،
..له»2٧/دێسهمبهر/ی1952«لهگـونـدی»بانمـیل«
لهسهرڕۆخیڕووباریئهلوهنـدــسهربهقـهزایخانهقـــین،

لهدایكـبووه.
باوكیكرێكاریپااڵوتنگهینهوتیئهلوهنـدبوو..لهیـالقاسـم
لهساڵی»1958«دا،چۆتهقـوتابخانهیسهرهتاییخانهقـین
قاسم لهیـال كرد.. تهواو شارهدا لهم ههر ئامـادهیی تا و
قۆناغی له ههر .. بوو ژیر و هێمن و زیـرهك قوتابیهكی
ناوهنـدیدا،رووحـیكوردایـهتیوخۆشهویستیوسۆزیكوردستان

تێكهڵبهخوێنیبوون.
باوكیپێشبینیئهوهیلێدهكردكهلهیاللهداهاتـووداببێته
مایهیڕێزوشـانـازیبۆگهلهكهمان..شـهوڕۆژبـیریلهئــازادی
ئامــادهییدا دهكردهوه..لهقۆناغی كوردستان ڕزگــاریی و كورد

بووبهئهنـدامییهكێتیقوتـابیانیكوردسـتان..
لهساڵی»19٧0«دا،بهرێـگایبــراكهیهوه،شههـید»
سام«پهیـوهندییبهپـارتیدیموكراتیكوردستانهوهكرد..به
هـۆیچاالكییهكانییهوهلهماوهیهكیزۆركهمدابووبهئهندام
نـامهردی به كه وساتهش ڕۆژ ئهو تا .. پـارتیدا ڕیزی له
و تێكۆشــان له بـوو قاسمنموونهیهك لهسـێدارهیاندا.لهیـال

خهباتوكۆڵنهدان.
لهیالقاسم،لهساڵی»19٧1«دالهزانكۆیبهغداـكۆلێژی
ئادابـبهشیكۆمهاڵیهتیوهرگیراو،چاالكییهكانیفراونتر
بـوونو،ڕۆڵێكیبهرچاویههبوو..لهالیهنسیخوڕوئهندامانی
وردی بـه ، زانـكۆدا نـاو له شـۆڤێنییهوه، بهعسی پارتی

چـاودێــرییلهیــالیـاندهكـردوبهدوایهوهبوون..
ساڵی» له . نووسی دهشی و دهخوێندهوه زۆری قاسم لهیال
19٧4«داداوایڕێپێدانیدهركردنیگۆڤــارێكیبهههردووزمانی

عهرهبیوكوردیكرد.بهاڵمڕێیانپێنـهدا.
ئهوشانهیهیپارتی،كهلهیالتێیدائهندامبووكهحهوتالو
بوون،سیخوڕانیبهعسئاشكرایانكردنوگرتیانیان..به
كومهڵێكتاوانیههڵبهستراویدرۆیبێبنهماتاوانباركران..
وهكودانانیبۆمبلهسینهمائهتڵهسولهفڕۆكهخانهیبهغـدا
وگوایهكۆمهڵێكتهقهمهنیانپێگیرابوو..بهاڵمئهمتاوانانه
ههموویدرۆبوونو،پیالنیههڵبهستراوونهخشهكێشراوی
ئهمنوئیستخباراتیعێراقیبوون،بۆتاوانباركردنیگهلی

كورد،كهبهدرێژاییمێژوویكوردوشۆڕشهكانی،هیچكارێكی
تهقینهوهیـانئهنجامنـهداوهو،ئهوتاوانانهههرگیزلهئیمهی
كوردناوهشێنهوه..جهالدهكانیبهعسبهشێوهیهكیزۆردڕندانه
ودڵڕهقانه،ڕۆژانهپیسترینئهشكهنجهوئـازاریجهستهیی
زیندانی خـرانه و، دهدان هاوڕێكانیان و لهیال دهروونـی و
تاوانه ئهو به دانبنێن زۆر به ئهوهی بۆ ، كهسییهوه تاكه
ههڵبهستراوانهو،كێیتریشیانلهڕێكخستندالهگهڵدایهو،
ئازا زۆر ههمـوویان بـهاڵم .. بكهن ئاشكرا پێ تریان شتی
قسه هیچ نه و دا كهسێكیان ناوی نه و، بوون كۆڵنهدهر و
ونهێنیهكیشیاندركان..ئهمخۆڕاگرتنهیان،جهالدهدڕندهكانی

بهعسییهكانیتووشیشۆككردن
لهڕۆژی»3ی/ئهپریل/19٧4«بۆتاوانباركردنیكورد،
تهلهفزیۆنیبهغـدا،بهناویدانپێنانیتۆڕێكیئاژاوهچیی
ناپاك..لهیـالقاسـموهـاوڕێكانیپیشانـدان،بـهاڵمكهسیان
قسهیاننهكرد..تهنانهتمنداڵێكـوردیشدهیزانیكهئهمه
ڕاستنییهوسیناریۆیهكیداڕێژراوه..دواییدادگایعێراقی
بهبێئهوهیڕێبههێچپارێـزهرێكبدهنكهداكۆكییانلێبكهن

لهماوهیسهعاتێكههربهناوهدادگاییانكردن.
لهڕۆژی»30 / 4 / 19٧4«لهژێرناوی)سزادانیلهسێدارهدانی
»پێنجگێرهتێكدهر(بڕیاریلهسێدارهدانیلهیالوچواریتر
لههاوڕێكانیلهالیهندادگایبهناوهشۆڕشهوهدهركرا.ئهم
مهبهستیشیان ، كراوبوو چاوهنۆاڕ بڕیارێكی ، بڕیارهشیان
كورد تێكۆشهری الوانی تۆقاندنی و ترساندن و چاوشكاندن

بوو.
دوانلهوگرووپهالوهگیراوهكهلهگهڵلهیالداگیرانبهردران
،ئهوانیش»ڕهشادسهبریخۆشناو«و»شـیروانحهسـهن
ڕهشیدهۆمهری«بوون.ئهمانهشناویتهوایلهسـێدارهدانی
ئهوپێنجالوهیهكهبڕیاریلهسێدارهدانیاندانو..لهڕۆژی
»12/ 5/ 19٧4«دا،لهزیندانیئهبوغرێبههرپێنجیانله

سێدارهدرانو،چوونهڕیزیشههیدانیكوردوكوردستانهوه:
1ـلهیــالقاسـمحهسـهن

ـهاوڕێیدڵسۆزودهزگیرانی 2ـجهوادمرادمحهمهدههمهوهندیـ
لهیالقاسمبوو.
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3ـئــازادسلێمانباییزمیــران
4ـنهریمانفوئـادمارفمهتی
5ـحهسـهنحـهمـهڕهشـــیـد

جار دوو دایكی و لهیال خوشكهكهی ، سێدارهدانیان له پێش
چوونبۆسهردانی..جارییهكهملهیالقاسـمداوایئهوهیله
خوشـكهكهیكرد،كهبۆسهردانیداهاتوویـان،كهدهیزانی
دواسهردانیاندهبێت..جلوبهرگهكوردییهتازهكانی«بۆبێنێت

لهگهڵ»قاچییهك«واتهمهقهستێك
.بۆدواسهردانییانئهوهیویستیبۆیانبرد،لهیالبهقاچییهكه
كهمێكلهزۆڵفیبڕیودایهخوشكهكهیووتی:»ئهمقــژهم
بۆیادگـاریالیخۆتههڵگره«خوشكهكهیپێیوت:»ئهی

جلـهكـوردییهكـانتبـۆچییه؟!«
لهیالبهزهدهخهنهوهوهاڵمیدایهوهووتی:»خوشكم،مندوای
چهندڕۆژێكیتردهبمهبووكیكوردسـتان..خاكیكوردسـتان
جوانییهوه ئهوپـهڕی به دهمـهوێت بۆیه لێدهكات.. پێشوازیـم
خاكهكهملهباوهشمبگرێت..خۆشهویستیمبۆكوردستانبێسنووره
دهمهوێت كوردستانم.. بووكی من «: وتن پێی ئینجا » ..
تهرمهكهم كه بهرن..كاتێكیش ناوم كوردستان بووكی به

وهردهگرنهوه..نامهوێتبگرینوشینوشهپـۆڕمبۆبكهن.
بهڵیلهیـالقاسمڕاستییئهوپهندهكوردییهمانیسهلماندكه
:»شـێرلهالنهدهرچـێ،چنـێرچمـێ«..ڕاستیشهكهژیان
خۆشه،بهاڵملهیـالقاسـمدیسانئهوهیسهلمـاندكهمـردن
لپێناویگهلونیشتمانداخۆشـتره..شههیدبـوون،بهرزتـرین
گوزارشـتهلهخۆبهختكردن،بۆیهلهیالگهنجیوجوانیوژیانی
ههتایه ههتا و، كرد كوردستان و كورد به پێشكهش خۆی
نهمریوسهربهرزیوسهروهریبۆخۆیتۆماركرد.ههردهموهك

سونبولێكیخۆبهختكردنلهیادمانهوشانازییپێوهدهكهین.
رهگهزپهرستانیدژیئازادیودیموكراتیوئاشتیوپێكهوه
ژیانوقبوڵكردنییهكتری،بهعسییهدڕندهخوێنڕێژهكان،
لێكرد داوایان ، دا سێداره له لهیالیان كه ساتهش ئهو تا
و بكات لێبووردن داوای و بدات بارزانی به جوێن ئهگهر ..
دهیبهخشنو لهسێدارهدان لهسزای ئهوا بێتهوه، پهشیمان
بهریشیئهدهن،بهاڵملهیالقاسم،كچیگهلێكنییهسهربۆ
دوژمنشۆڕبكات،داوایلێبووردنبكاتولهخهباتوتێكۆشــان
وقـارهمانیێتیپهشیـمانبێتهوه،بۆیــهپڕبهدهنگهاواریكرد

:بژیكوردوكوردسـتان..بڕوخیڕژێمیبهعس«
بوو.. لهمهــاواره گـوێان كه ، شۆڤێنی بهعسی جهالدهكانی
یهكێكــیانحهربهیهكدهكاتبهچـاویڕاستیلهیالو،خوێـن
و هێندهخۆڕاگر لهیالقاسم بهاڵم دهچـۆڕێتهوه.. بـااڵیدا به
بهجهرگبهغیرهتدهبێت،بهڕوویهكیخـۆشوزهردهخهنـهوه
سروودی وتنهوهی به و، دهكهوێت سـێدارهدان له سهكۆی سهر
»ئهیڕهقیب«دهچـێتهبهردهمپهتــهكهو،دهیكـهنهمـلیو
..لهبهرواریڕۆژیناوبـراویسهرهوهداخـۆیوهاوڕێكانیانله

سێدارهدان.

له و لهعێراق كه كورده، ئافرهتی یهكهمین ، لهیـالقاسـم
ههمووڕۆژههاڵتیناوهڕاستدالهسێدارهبدرێت.لهسێدارهدانی
و ئاشتی و دیموكراتی و ئازادی سێدارهدانی له قاسم لهیال

دادپهروهریومافیمرۆڤبوولهعێراقدا.
لهیالقاسم،زۆربهڕێزهوهلهگۆڕستانیشارینهجهفدابه
خاكسـپێردرا..ههڕهشهیئهوهشلهخانهوادهكهیكراكه،
نابێتبۆیبـگرینوناشبێتپرسـهیسهرهخـۆشیوماتهمینیبۆ
دابنێن..بهاڵمههرخۆیوهسێتیبۆخوشكهیكرد،كهنابێت
بۆیبگرینوشیوهنوڕۆڕۆیبۆنهكهن..پیرهمێردینهمریشمان

دهڵێ:
)پێیناوێبۆشههیدیوهتهنشیوهنوگرینــنامرنئهوانه

والهدڵیمیللهتائهژین(
گهلێلهشاعیرانیكورد،شیعریانبۆلهیـالقاسمیقارهمانی

نهمروتووه.
شاعیر»ساجیدهفهیلی«پارچهشعرێكیدابهناونیشانی»

لهیالههڵهبجه«دهڵێ:
ئهمـــهخــوێنكــێیهلێــــرهڕژاوهــــــــــخـــوێنیلهیــــالیه

بهزۆركـــــوژراوه
نهخـــوێن،نـییهخـــهنـهبـهنـــــانهــــــــــشــــاییلهیــــالیه

كـچیخـــــۆمــــــانه
شاعیریناسراویگهلهكهمان»هێمنموكریانی«بهمبۆنهیهوه

لهچوارینهیهكدادهڵێ:
كهتــۆتــــۆرایلهچــــاوموهكخـــــهونیمــــــن
لهبـــــسكتڕهشــــترهمـانــگهشــــــــهویمـــــــن

بـــــڕۆمهجنـــــونبهلهیــــالیخــۆتمهنــــــــازه
كهنــاوبـانـــــگیدهركـــردپتــــــرنـــــهویمــــــن

نهدیم حهكیم « و سندی« بهدرخان »دـ له یهكهش ههر
داودی«و»ڕهمزیعهقراوی«و»عهبدولئیالهسایغ«و»
میدیامهحموود«و»عهزیزیاوهر«و»نارینعومهر«و
»دـمونــیرهئومـێد«و»عهدنـانبهشـیرڕهسـول«و»
چهندین و » قــهرهداغی قهیس « و » عهبدولـهادی لـوما
شاعیرونووسهریترمانبهشـیعروپهخـشانوبهوتار،
گوزارشتیانلهخۆشـهیستیودڵـسۆزیخۆیانبۆشههـیدلهیــال

قاســمكردووه.
و ڕهش پهلهیهكی ، قــاسم لهیــال سێدارهدانی له
و خوێنڕێژ بهعسییه نێوچهوانی به نامـــهردییه و قێـزهوهن

ڕهگهزپهرستهكانهوه.
 


