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 جنبش بازگرداندن     
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 دبير کميته کردستان محمد آسنگران
Tel: 0049 1633458007 
E-mail: asangaran@aol.com 

 مسئول ارتباطات شھرهای کردستان نسرين رمضانعلی
Tel:00491757377539                              
E- mail: pramzanali@yahoo.de  
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 ضميمه ٣٤٣

 :مريوان
براي پنـجـمـيـن روز مـتـوالـي،              
بدليل قطـع گـاز در شـهـر مـريـوان                
مردم بدون سوخت در سـرمـاي زيـر           

 درجــه بــا مشــکــالت زيســتــي         ۲۰
در حـالـي کـه       .   زيادي روبرو شده اند   

صفهاي طوالني در مـراکـز تـوزيـع            
نفت در جريان اسـت، سـهـمـيـه هـر               

ليتر نفـت  ۳۰۰خانواده براي يک ماه  
 . تعيين شده است

کميـتـه سـوخـت و تـعـدادي از               
مزدوران رژيم در اين شهر، نـفـت را          
در مرز عراق به قيمت چندين بـرابـر         
بــه فــروش مــيــرســانــنــد، مــردم در          

اعــتــراض بــه ايــن ســوء اســتــفــاده           
مقامات دولتي و مزدوران رژيم  در       

روزهـاي سـه     "   کوره موسـوي  " محله  

 گزارشي از شهرهاي مريوان و سنندج                           

 

  

 تجمع و تظاهرات اعتراضي مردم سقز نمايش قدرت مردم  عليه رژيم بود                                     

 بيش از صد نفر در جريان تظاهرات سقز دستگير شدند                            

 نفر در سنندج به خاطر اعتراضات تابستان گذشته دستگير و زنداني شدند                                          دو  

 دادگاه جوانمير مرادي به زمان نا معلومي موکول شد                             

 ۳صفحه  

 ۳صفحه  

 ۳صفحه  

 ۴صفحه  

 ۲صفحه  

 

بنا به گزارشاتي که به کميته کردستان حزب رسيده است از روز              .  
 دي ماه گاز در شهرستان سقز بطور کـامـل قـطـع شـده               ۱۴پنج شنبه   

 ۳۱ تـا      ۲۵اين در حالي است که دماي هوا در اين شهر بـيـن               .   است
همچنين گـزارشـهـاي دريـافـتـي از ازدحـام              .   درجه زير صفر قرار دارد 

 ليتر خبـر  ۱۰۰مردم به طرف جايگاههاي توزيع نفت براي هر خانوار        

 گاز در شهرستان سقز بطور کامل قطع شد

 

قطع گاز در شهرهـاي کـردسـتـان          
ابعاد نگران کننده اي به خـود گـرفـتـه          

صدها هزار نفر به دلـيـل نـبـود           .   است
امکانات اوليه زيستي و مـقـابلـه بـا             
سرماي زمستان در معرض خـطـرات        

هـمـزمـان بـا       .   جديي قرار گـرفـتـه انـد        
بـراي تـامـيـن       أ   قطع گاز مردم نـاچـار      

گرما به نفت و وسايل نفتي پنـاه بـرده       
اين اتفاقات باعث گراني سرسـام      .   اند

. آور نفت و وسايل گرمازا شـده اسـت          
زيـر خـط فـقـر         أ   مردم محروم که اکثر   

زندگي ميکنند اکنون بايد با هـزيـنـه          

چند برابر امکانات اوليه زنده مـانـدن         
. و مقابله با سرما را نيز تقبل کـنـنـد           

جمهوري اسالمي عمال جامعه را بـه         
يک جنگل تبديل کـرده اسـت کـه هـر            
کس بايد بطور فردي براي زنده مانـدن        
خودش در مقابله با اتفاقات طبيـعـي        

 . دفاع کند
اين موضوع تعجب آور بـه نـظـر            
ميرسد که در قرن بيست ويکـم مـردم       
ايــران نــه تــنــهــا در مــقــابــل بــاليــاي            
طبيعي تـامـيـنـي نـدارنـد بـلـکـه در                  

  
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران      

نگراني مردم از              
شدت سرما و قطع گاز                 
 در شهرهاي کردستان             

 

 ۲صفحه  

 يکقدم تا آزادي شانس بزرگ شهال جاهد و کبرا رحمانپور
 ۴صفحه  

 زندان اديرنه به زودي بسته خواهد شد                       
 ۴صفحه  
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شـنـبـه و چـهـارشــنـبـه بــا نـيـروهــاي                  
 . انتظامي درگير شدند

روز پنج شنبه نيروهاي انتظامـي      
در شهر مريـوان بـراي جـلـوگـيـري از               
تجمع مردم در مراکز تـوزيـع نـفـت و            
ترس از اعتراضات مردم،  خـانـه بـه             
خانه سهمـيـه نـفـت در مـيـان مـردم                 

اما با اين حال هـنـوز        . توزيع ميکنند 
صفهاي طوالني براي خريد نـفـت در          

هـفـتـه    . سطـح شـهـر ديـده مـي شـود              
گذشته در مريوان بيمارستان سينا به       
مدت دو روز هيچ امکانات گرمايـي        
نداشته است و مريضهايي که در ايـن        

بيمارستان بسـتـري بـودنـد مـجـبـور              
شدند از طـريـق خـانـواده هـاي خـود                

تـعـدادي   .   وسائل گرما را تهيه کنـنـد      
از اين مريضها بدليل نبود امکانـات       
گرماي و شدت سـرمـا دچـار سـرمـا              
خوردگي وعفونت سينه و بيماريهـاي      

 . مختلف شده اند
يكهفته پيش در بيمارستـان ابـن         
سيناي مريوان به علت كمبود وسايل      
گرما دو روز تمام شـوفـاژهـا ار كـار              
افتاده و تمام بـيـمـارانـي کـه بسـتـري               
بودند دچار مشـكـل سـرمـا و سـايـر               

يـکـي از بـيـمـاران          .   آن شدند عوارض  

اين بيمارستان که ناچار شده از شدت       
سرما به خـانـه خـود مـراجـعـه کـنـد                  

از كـار افـتـادن شـوفـاژهـا             :   ميگويـد 
وفضاي سرد بيمارستـان بـا سـرمـاي           

 درجه زير صفر اين شهر بـيـمـاران        ۲۰
را دچــار امــراض ديــگــري کــرده و               
نگراني خانواده ها را شدت بخـشـيـده         

 . است
 

 :سنندج
 درجـه زيـر       ۱۸با وجود سرمـاي      

صفر گاز مناطق مختـلـفـي از شـهـر             
 .سنندج قطع شده است

طــي ديــروز و امــروز بــه خــاطــر           
سـرمــاي شـديــد و بــرودت هـوا گــاز              
مناطق حاشيه اي شـهـر سـنـنـدج از              

کاني کـوزـلـه، عـبـاس آبـاد و              " جمله  
قطـع  "     فرجه و مناطق ديگري از شهر     

شده است و مردم در سرماي شديـد و        
بـدون امـکـانـات گـرم کـردن مـنـازل                 

 .زندگي مي کنند
قطع گاز ابتـدا از بـرخـي ادارات            
دولتي شروع شـد و اکـنـون مـنـاطـق              
حاشيه اي شهر که همـگـي از اقشـار            
کم درآمد و فقير جامعه هستند، گاز       

احتمال قطع گاز در هـمـه        .   قطع است 
. شهرها و کـل ايـن مـنـاطـق هسـت               

دولت تا کنون هـيـچ اقـدامـي انـجـام              

 . نداده است
کميته کردسـتـان حـزب از هـمـه             
مردم مـيـخـواهـد کـه بـا تـجـمـع در                   
مقابل مراکز دولـتـي آنـهـا را نـاچـار               
کنند که براي تامين گرما براي مردم       

مـردم  .   اقدامات الزم را انجام بدهـنـد      
بايد از اعتراض بـه حـق مـردم سـقـز               
حمايت کنند و خواهـان آزادي فـوري          
همه دستگيرشدگان اين شهر و هـمـه         

 . زندانيان سياسي شوند
 

کميته کردستان حزب        
 کمونيست کارگري ايران       

 ژانويه    ۴ -۱۳۸۵ ديماه    ۱۴
۲۰۰۷ 

 

مقابل تغييرات آب و هـوا هـم دچـار            
اخـبـار   .   مشکـالت جـدي مـيـشـونـد          

حاکي از اين اسـت کـه در يـکـي دو                
هفته اخير در شهرهـاي کـردسـتـان و            
ديگر شهرهـاي مـنـاطـق سـرد سـيـر               
ايران گاز قطع شده اسـت و مـردم در             

 درجـه زيـر       ۳۰ تا ۲۰مقابل سرماي  
صفر از امکانات گرمازا محروم شده      

 . اند
به دليل قطع گاز نه تـنـهـا خـانـه              
هــاي مســکــونــي بــلــکــه حــتــي                  
بيمارستـانـهـا هـم دچـار مشـکـالت              
جدي شده و بيماراني که بـراي مـداوا         
بستري شده بودند بر اثر شدت سـرمـا         
ــه                  ــي ب ــرارت ــات ح ــکــان ــود ام ــب و ن
بيماريهاي ديگري نـيـز مـبـتـال شـده             

اين اتـفـاقـات در دنـيـاي مـدرن              .   اند
امروز با ابـعـاد رشـد تـکـنـولـوژي و                 
امکانات زيستي موجود غيـر قـابـل         

ــاور اســت     ــحــت           .   ب ــران ت امــا در اي

حاکميت جمهوري اسالمـي ايـن يـک          
واقعيت تلخ است که مردم حـتـي در           
مقابـل تـغـيـيـرات جـوي و سـرمـاي                 

امـري سـاده و       أ   زمستاني کـه ظـاهـر      
طــبــيــعــي بــه نــظــر مــيــرســد دچــار             

 . مشکالت عديده اي شده اند
مسله قطع گاز هـر سـال در ايـن             
فصل مردم را دچار مشکـالت جـدي         

دولت موظف است که لـوـلـه       .   ميکند
کشي و فشار گاز را با استاندارد بـاال     

 . در دسترس مردم قرار دهد
مردم در اعتراض به قطع گـاز و           
نبود امکانات گرما به درست دولـت        
را مسـئـول دانسـتـه و تـا کـنـون در                   
شهرهاي سقز و مريوان تـجـمـعـات و           
اعتراضات متعددي صورت گـرفـتـه        

مردم سقز يـک حـرکـت وسـيـع            .   است
اعـتـراضـي را سـازمـان دادنـد و بــه                 
اماکن سرکوب رژيم اسـالمـي حـملـه          

نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر رژيــم     .   کــردنــد

اسالمي نه تنـهـا بـه خـواسـت مـردم               
جوابي ندادند بلکه حدود صد نـفـر از          
مردم معترض را بـازداشـت و روانـه             

خـواسـت بـرحـق مـردم          . زندان کـردنـد    
براي تامين امکانات اولـيـه زنـدگـي           
يک خواست برحق است و بـايـد مـردم           
در ديگر شهرهـا هـم در حـمـايـت از                

 . مردم سقز به ميدان بيايند
مـردم ســقـز و ديـگــر شـهــرهــاي             
کردستان ميتواننـد در اعـتـراض بـه            
اين رفتار سرکوبگرانه رژيم اسـالمـي        
متحدانه به ميدان بيايند و خـواهـان          
آزادي فوري و بدون قيد و شرط هـمـه           
دستگير شدگان اخير و تمام زندانيـان       

مردم بـا اعـتـراضـات        .   سياسي شوند 
متحدانه خود بـايـد دولـت را نـاچـار              
کنند که امکانـات گـرمـا و وسـايـل              
اولــيــه زنــدگــي را بــراي هــمــه مــردم            

 . تامين کند
 

 !مردم آزاديخواه
رژيم اسـالمـي سـرمـايـه عـامـل             
هــمــه ايــن نــابســامــانــيــهــا و فــقــر و            

. مصــيــبــت بــي امــکــانــاتــي اســت          
جمهوري اسالمي در دفاع از مـنـافـع         
سـرمـايـه داران و بـراي کسـب ســود                
بيشتر ميليونها انسان را در ايران در        
زير خط فـقـر نـگـهـداشـتـه و هـر از                    
چنـدگـاهـي بـه داليـل پـايـيـن بـودن                  
استاندارد زندگي تعداد ديگري را نيز      

. با مشکالت بيشتري مواجه ميکند    

هر روز که بـه طـول عـمـر ايـن رژيـم                   
افزوده ميشود درد و رنـج مـردم هـم             

تـنـهـا راه اسـاسـي          .   افزايش مي يابد  
مقابله با اين همـه مصـايـب زنـدگـي             
راحت شدن از شر جمهوري اسـالمـي         

اين رژيـم بـايـد گـورش را گـم               .   است
مـردم نـاچـارنـد بـراي تـامـيـن               .   کـنـد  

حداقلهاي زندگي هم در قدم اول ايـن          
 . رژيم هار و سرگوبگر را کنار بزنند

 
 *  * * 

 
 . . . نگراني مردم از شدت سرما 

 

 
 گزارشي از شهرهاي مريوان و سنندج

 ۱از صفحه  

 ۱از صفحه  

 :انگليس  
Account nr.  45477981 
Sort code:    60-24-23 
Account holder: WPI 
Branch:   wood green 
Bank:   Nat West  

 :  آلمان  
Dariush safa 
Konto Nr:894922303 
Kredit Institut 
Post bank Hannover 
BLZ:25010030 

 
 :  کانادا  

TD Canada Trust 
A. Mikanik 
transit#1672 
Institution#504 
Acc#6235975 

 :شماره حساب ها
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بر اساس گزارشي که بـه کـمـيـتـه            
 ۱۳کردستان حزب رسيده اسـت روز         

ديماه در جريان تظاهرات مردم سـقـز         
در اعتراض به قطع گاز بيش از صـد           

 ديـمـاه    ۱۳روز  .   نفر بازداشت شده اند   
مردم و بويژه جـوانـان بـه تـعـدادي از               
مراکز دولـتـي از جـملـه سـاخـتـمـان                 
فرمانداري و شوراي شهر و بـانـکـهـا            

حــملــه کــردنــد و چــنــديــن مــاشــيــن            
نيروهاي انتظامي و شهـرداري را در         

 .هم شکستند
در جريان اين تظاهرات و بعـد از         
آن نيروهاي انتظامي در مـيـاديـن و            
خيابانهاي شهر تعدادي از جوانـان را        

همچنـيـن نـيـروهـاي        .   دستگير کردند 
سرکوبگر براي ايجـاد تـرس در بـيـن             

 بعد ازظـهـر خـانـه          ۷مردم از ساعت    
گردي را آغاز کردند و تعداد ديـگـري          

در مجموع بـيـش     .   را بازداشت کردند  
 نفر از مـردم در جـريـان ايـن           ۱۰۰از  

حمله وحشيانه دستگير و به جـاهـاي         
 .  نامعلومي برده شده اند

همچنانکه قبال به اطالع عـمـوم        
رسانديم بعد از چندين روز قـطـع گـاز         
در سرماي زمستان مـردم شـهـرهـاي          
کردستان با مشکالت زيستي زيـادي       

سرماي شديد و قطـع     .   مواجه شده اند  
. گاز باعث گراني نفت هم شـده اسـت         

 دي ماه خبر رسيد که عـالوه         ۱۴روز  
. . . بر شهرهاي بانه، سقـز، مـريـوان و          

در محالت حاشيه شهر سـنـنـدج هـم           
در سرماي شديـد  .   گاز قطع شده است   

ــاعــث                  ــاز ب ــطــع گ ــاطــق ق ــن مــن اي
مشــکــالت و خشــم و اعــتــراض در            

 . ميان مردم شده است
مــردم بــه درســت جــمــهــوري               
ــن                  اســالمــي را  مســبــب هــمــه اي
مشکالت ميدانند و دراعـتـراض بـه         
اين وضعيت به مراکز رژيـم  تـعـرض            
کــرده و خــواهــان رســيــدگــي بــه ايــن           

کميتـه کـردسـتـان       .     اوضاع ميشوند   
حزب همه مردم را فرا ميـخـوانـد کـه            
در اعــتــراض بــه ايــن وضــعــيــت در            
مقابل ادارات دولـتـي تـجـمـع کـرده               
وخواهان رفع فـوري ايـن مشـکـالت            

جمـهـوري اسـالمـي ايـران در            .   شوند
مقابل اين اعتراضات بحق مردم، بـه       
سياست هميشگي سرکوب دست زده     
و با حمله به منازل بيش از صـد نـفـر         

کــمــيــتــه  .   را دســتــگــيــر کــرده اســت        

کردستان حزب کمونـيـسـت کـارکـري          
ايران، سياست سرکوبگرانه حکـومـت      
اسالمي را بشدت مـحـکـوم کـرده و             
خواهان اعتراض همگان به حکومـت      

مـردم بـايـد فـوري و           .     اسالمي است 
ــه خــواهــان آزادي هــمــه              ــاصــل ــالف ب

جـمـهـوري    .   دستگيـر شـدگـان شـونـد         
اسالمي نميتواند مردم را در سـخـت         
ترين شـرايـط زيسـتـي قـرار دهـد و                 
اعتراض آنها به اين وضعيـت را نـيـز         

مـردم بـراي     .   با سرکوب جواب بـدهـد     
رهايي از ايـن زنـدگـي مشـقـت بـار                 
 . راهي بجز سرنگوني اين رژيم ندارند

 
 کميته کردستان      

 حزب کمونيست کارگري ايران          
 ۱۳۸۵ ديماه    ۱۴

 ۲۰۰۷ ژانويه    ۴ 

 
 بيش از صد نفر در جريان تظاهرات سقز دستگير شدند

طــبــق اخــبــاري کــه بــه کــمــيــتــه          
 ۱۳کردستان حزب رسيده است، روز       

 صـبـح حـدود      ۱۰ ساعت ۱۳۸۵دي  
 نفر از مردم معترض اين شـهـر       ۳۰۰

در اعتراض به نبود گـاز در مـقـابـل              
فرمانداري تجمع کـردنـد و خـواهـان            

. جوابگويي مسئولين دولـتـي شـدنـد        
الزم به توضيح است که به علت نبـود         
گاز و استفاده از نـفـت بـراي گـرمـا،               
چند روز قبل در شهر سقز يـک خـانـه             
مسکوني دچار حريق شد و سـه کـود         
ک و نوجوان سوختند و جانشان را از          

 .دست دادند

 دي بـا فـراخـوان          ۱۳تجمع روز     
جمعي از مـردم صـورت گـرفـت کـه               
ديروز طي اطالعيه اي از مردم شـهـر         
سقز خواسته بودند که در اعتراض بـه        
نبود گاز در اين سرماي زمسـتـان در      

 .مقابل فرمانداري تجمع کنند
به محض تجمع مردم در مقـابـل        
فرمانداري نيروهاي انتظامـي تـالش       
کردند که تجمـع مـردم مـعـتـرض را              

ايــن اقــدام نــيــروهــاي      .   مــانــع شــونــد  
انتظامي با مقابلـه قـاطـعـانـه مـردم             
روبرو شد و فرماندار و مـعـاونـش را             
مورد حمله قرار دادند و کـتـک کـاري           

به دنبال جنگ و گـريـزي کـه            .   کردند
نيروهاي انتظامي آغازگـر آن بـودنـد          
مردم به ساختـمـان شـوراي اسـالمـي            
شهر سقز حمله کـردنـد و اعضـا ايـن              

ايـن  .   شورا را مورد حمله قـرار دادنـد        
تجمع در ادامـه خـود بـه تـظـاهـرات               

ــانــي مــنــجــر شــد         مــردم در    .   خــيــاب

خيابانهاي شهر راهپيمـايـي را آغـاز          
 . کردند

مردم در طول راهپيمايـي شـعـار         
 : ميدادند 

! گاز را منصفانه تقـسـيـم کـنـيـد           
 ! صادرات چرا ما محتاجيم

گاز را در سرما ميخواهيم نه در        
 ! گرما

ــي گــازي                    ــا و ب ــرم ــن س در اي
 !جواب ميخواهي! مسئولين دولتي

ــوت                   ــکـ ــا سـ ــود را بـ ــق خـ حـ
 !نميخواهيم

ايــن راهــپــيــمــايــي از مــقــابــل            
فرمانداري و ميدان قدس بـه مـيـدان           
هلو و از آنجا به طرف گاراژ اين شهـر         

در اين مسير تـعـداد     .  ادامه پيدا کرد 
مردم تظاهرات کـنـنـده بـه بـيـش از                

 .  هزار نفر رسيدند۱۰۰۰
در مســيــر راهــپــيــمــايــي مــردم         
خشمگين که  چند روز قبل سه نفر از         

عزيزانشان را به دلـيـل قـطـع گـاز از               
دست داده بودند همه بـانـکـهـاي ايـن            
مسير را مورد حمله قـرار داده و در             

نيروهاي انتظامي يـک     .   هم شکستند 
بار ديـگـر قصـد حـملـه بـه مـردم را                   
داشتند که با حمله متقابل و تـعـرض         
به چندين ماشيـن دولـتـي نـاچـار بـه               

در اين جـنـگ و       .   عقب نشيني شدند 
گريز يک دستگاه اتـوبـوس نـيـروهـاي           
انتظامي و چـنـديـن مـاشـيـن ديـگـر                
حامل نيروهاي انتظامي و فرمـانـدار       
که به اين مـحـل آمـده بـودنـد مـورد                
حــملــه مــردم قــرار گــرفــت و درهــم              

 .شکسته شدند
بر اساس گزارشي که بـه کـمـيـتـه            
کردستان حزب رسيده است جمعي از       
مردم سقز طي اطالعيـه اي از هـمـه             
مردم معترض اين شهر خواسـتـه انـد          

 دي ماه در مقابل فرمانداري      ۱۴روز  
تجمع کنند و خواهان اقدامات فوري      

مقامات دولتـي بـراي حـل مشـکـل             
 . گاز اين شهر شوند

حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران          
ضمن حمايت قاطع از اعتراض مردم      
سقز از همه مردم مـيـخـواهـد کـه در              
اين تجمعات اعتراضي شرکت کنـنـد       
و دولت را نـاچـار کـنـنـد بـدون فـوت                 
وقت معضل گاز اين شهر را بـرطـرف         

الزم بــه تــوضــيــح اســت کــه         .   نــمــايــد
چندين شهر ديگر در کردستان بر اثـر         
قطع گاز دچار مشکل زيسـتـي شـده           

مردم در سرماي چـنـديـن درجـه           .   اند
زير صفر با مشکـالت زيـادي روبـرو           
شده اند و تا کنون چند نفر جانشان را         

 . از دست داده اند
 

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ۱۳۸۵ دي    ۱۳

 
 تجمع و تظاهرات اعتراضي مردم سقز نمايش قدرت مردم  عليه رژيم بود                                                   

 
مردم خشمگين شهر سقز           

چندين بانک را در هم شکستند و          
چندين ماشين نيروي انتظامي را           

 .  مورد حمله قرار دادند       
 مردم فرماندار و معاونش را         

 مورد حمله قرار داده        
 و کتک کاري کردند     

دو نفر به نامهاي شاهو سليـمـي         
 ساله دانشجوي دانشـگـاه آزاد و         ٢١

 بـه     کـه قـبـال        سالـه  ١٧بهزاد الوندي   
جرم شرکت در اعتراضـات تـابسـتـان          

 در سـنــنــدج بــازداشـت شــده           ١٣٨٤
 سال حبس   ٢کام اوليه شان     اح بودند،
در دادگاه تجديد نظر اين احکـام     .   بود
 هـزار تـومـان        ٥٠٠ ماه زندان و     ٣به  

جريمه نقدي تبديـل شـد و بـه زنـدان               
بـر اسـاس     .   سنندج انتقال داده شـدنـد     

خبري که به کميتـه کـردسـتـان حـزب             
رســيــده اســت، جــمــهــوري اســالمــي         
بسياري از دستگير شدگان پارسال را      

مــحــاکــمــه و بــه زنــدان بــرده           أ   اخــيــر
و ايـن رونـد هـمـچـنـان ادامـه                 است  
 بر اسـاس خـبـري کـه از زنـدان              . دارد

سنندج به کـمـيـتـه کـردسـتـان حـزب                
رسيده است تعداد زيادي از زندانـيـان        
سياسي به داليـل مـخـتـلـف در ايـن               

تـعـدادي از ايـن        .   زندان بسر ميبـرنـد    
زندانيان همچـنـان تـحـت مـحـاکـمـه               
هستند و جان تعـدادي هـم در خـطـر              

  . است
اين اقدامات سرکوبگرانه بـاعـث      

انزجار و نفرت عـمـيـقـتـر مـردم شـده               
کميته کردستـان حـزب ضـمـن          .   است

مــحــکــوم کــردن ايــن ســيــاســتــهــاي          
سرکوبگرانـه جـمـهـوري اسـالمـي از             
همه مردم سنندج ميخواهد که بـراي        
آزادي همه زندانيان سياسي به ميـدان      

نـبـايـد اجـازه داد جـمـهـوري              .   بيايند
اسالمي فعالين و مبارزين سـيـاسـي         

زنـدانـيـان سـيـاسـي         .   را به زندان ببـرد    
اولين توقعشان ايـن اسـت کـه بـراي              

آزادي آنها جامعه بايـد کـاري انـجـام            
عــزيــزان مــا نــبــايــد زنــدانــي        .   بــدهــد
فعاليني که بـه زنـدان افـتـاده         .   بشوند

اند تنها جرمشان نقد اين حکومت و        
بـايـد   .   دفاع از حقوق مردم بوده اسـت      

اين انسانهاي در بند را از چنگ رريم        
 . اسالمي رها کنيم

 کميته کردستان      
 حزب کمونيست کارگري ايران          

 ١٣٨٥ دي   ١٣
 ٢٠٠٧ رانويه   ٣ 

 
 نفر در سنندج به خاطر اعتراضات تابستان گذشته دستگير و زنداني شدند                                          دو  
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 تلويزيون انترناسيونال                
 ١١: ٣٠ تا   ٩: ٣٠هر شب ساعت           

  به وقت تهران           

 مشخصات فنی ماهواره
Satellite: Telstar 12 
Frequency: 11494 
Symbol Rate: 17469 
FEC: ¾ 

 به  ايسکرا         
 کمک مالي کنيد         

!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 
 دادگاه جوانمير مرادي 

 به زمان نا معلومي موکول شد
 

دادگاه جوانمير مرادي رئيس انجمن صنفي کـارگـران بـرق و فـلـزکـار                   
کرمانشاه و عضو هيئت موسس اتحاديه سـراسـري کـارگـران اخـراجـي و                   
بيکار که قرار بود روز پنجم دي ماه برگزار شـود بـه زمـان نـا مـعـلـومـي                  

بدنبال مراجعه نامبرده به دادگاه در روز پنجم و نهـم دي مـاه                .   موکول شد 
و عدم قبول برگزاري مراسم اول ماه مـه بـه عـنـوان يـک اتـهـام از سـوي                             
جوانمير مرادي، دادگاه اعالم نمود که براي ايشـان احضـاريـه ديـگـري را                   

اتهام جوانمير مرادي برگزاري مراسم اول مـاه بـا اعـمـال             .   خواهد فرستاد 
 . غير متعارف است

 ۱۳/۱۰/۱۳۸۵سايت شورا   

پرونده شـهـال جـاهـد و کـبـرا               
رحمـانـپـور بـار ديـگـر بـه جـريـان                  

روزنــامــه اعــتــمــاد ضــمــن      .   افــتــاد
ــويســد               گــزارش ايــن خــبــر مــي ن

رئيس قوه قضايـيـه بـا صـدور              که
حکم بررسي مجدد پرونده کبرا در       
واقع دستور تـوقـف اجـراي حـکـم             

اين .   اعدام وي را صادر کرده است     
روزنامه بطور ضمني مـي افـزايـد          
هدف رئيس قـوه قضـايـيـه نـجـات             
اين دو زن از رفتن به پاي چوبه دار      

همچنين اين روزنامه بـطـور      .   است
سربسته يکـي از داليـل مـتـوقـف             
شدن مکرر اجراي حکم اعدام کبرا   

 ذکر مـي    افکار عمومي را واکنش   
امـا ايـن افـکـار عـمـومـي                 . کنـد 

بطور واضع و روشن مـي دانـد کـه            
يک جنبش همه گير عـلـيـه اعـدام            
که در رآس آن کميته بين الـمـلـلـي            

ضد سنگسار اسـت        عليه اعدام و  
که بـاعـث شـده اسـت ، مـاشـيـن                  
آدمکشي قوه قضاييه اينگونـه بـه        

 .گل بنشيند
مردم شريف و ضـد اعـدام و             

 سنگسار
اين فرصت مناسبي اسـت کـه        
يکبار ديگر در تـالـشـي وسـيـع و               
همگاني، دست در دست هم کـبـرا         
و شهال را براي هـمـيـشـه از خـطـر               

بـايـد در طـول        .   اعدام رهـا کـنـيـم       
مــجــدد از تــمــام             تــحــقــيــقــات    

امکانـات بـيـن الـمـلـلـي، داخـلـي                
استفاده کنيم و شرايط را هـر چـه            
بيشتـر بـراي جـمـهـوري اسـالمـي               

قوه قضاييه اش سختر و تنگتـر          و
چشم اميد شهال و کـبـرا بـه          .   کينم

شما و مـا انسـانـهـايـي اسـت کـه                 
اعدام و سنگسار را عـمـلـي ضـد              

. انساني و و حشـيـانـه مـي دانـيـم             
انسانهايي که در کـنـار قـربـانـيـان            
جامعـه عـلـيـه مسـبـبـيـن فـقـر و                   

. جنايت در جـامـعـه ايسـتـاده انـد            
انسانهايي که از خـبـر صـدور هـر             
حکم اعدام و سـنـگـسـار، تـنـشـان             
مي لرزد و قـلـبـشـان بـه درد مـي                

انسانهايي که خواهان جامعـه  .   آيد
اي بدون زندان، شـکـنـجـه، اعـدام             

انسانـهـايـي کـه خـواهـان           .   هستند
جامعه اي بدون فقـر، گـرسـنـگـي،           

اين .   بيکاري، بي مسکني هستند   
آن جامعه اي است کـه کـبـراهـا و              
شهالها مي توانند سرفراز و برابـر        
در رفاه ، آزادي و آسايـش زنـدگـي            

ايـن خـواسـت انسـانـي مـا             .   کننـد 
برحق و قابل اجرا است وقـتـي کـه            
دست در دست هم براي کـبـراهـا و           
 شهالها مبارزه و تالش مي کنيم
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به دنبال كمپيـن بـيـن الـمـلـلـي              
فدراسيـون سـراسـري پـنـاهـنـدگـان             
ايراني و انعكاس وسيع و گسـتـرده          
شرايط غـيـرانسـانـي زنـدان اديـرنـه             
اخيرا اطالع يافتيـم كـه مـقـامـات            
تركيه به زندانيان مقيم زندان اديرنه      
اعالم كرد ه اند كه اين زندان بـزودي     
بسته خواهد شد و كليه زندانيـان را     
به زندان ديـگـري در شـهـر اديـرنـه                

مقامات تركيـه   .   انتقال خواهند داد  
اعالم داشته اند علـت ايـن انـتـقـال             
فــرســودگــي و شــرايــط بــد زنــدان             
مــيــبــاشــد و در زنــدان جــديــد                  
 . استانداردهاي باالتري وجود دارد

 
همبستگي فدراسيون سراسـري    
پناهندگان ايراني به محض اطـالع       
از شرايط غيرقـابـل تـحـمـل زنـدان             

. اديــرنــه كــمــپــيــنــي را آغــاز كــرد          
گزارش وضـعـيـت زنـدان اديـرنـه و               
شرايط پناهجويان همراه با مطالبـه     
آزادي فوري پناهجـويـان زنـدانـي و           
بهبود شرايط زيستي پـنـاهـجـويـان         
براي صدها سازمان و نهاد مـدافـع         
حقوق انسـانـي و پـنـاهـنـدگـي در                 

همـچـنـيـن     .   سراسر جهان ارسال شد   

گزارش اين زندان همراه با وضعيـت       
تعدادي از پناهجويان ايرانـي بـراي         
كميسارياي پـنـاهـنـدگـان سـازمـان           
ملل، وزارت كشور و وزارت امـور         
خارجه تركيه و ساير سازمـان هـاي         
دولتي و بين المللـي ارسـال شـده و           
خواهان دخالت فوري كمـيـسـاريـاي        
پــنــاهــنــدگــان ســازمــان مــلــل در           
برسميت شناختن حق پـنـاهـنـدگـي          
تعدادي از پـنـاهـجـويـان ايـرانـي و               

در .   آزادي فوري آنها از زندان شديـم      
واكنش به اين كـمـپـيـن مـقـامـات              
دولت تركيه تصميم بـه بسـتـن ايـن            
زنــــدان و آزادي تــــعــــدادي از                  

. پناهجويان از اين زندان گرفته انـد       
 تـن از پـنـاهـجـويـان             ٤همچـنـيـن      

ايراني كه در كـمـپـيـن فـدراسـيـون               
خـــواهـــان پـــذيـــرش فـــوري حـــق            
پناهندگي آنها شده بوديـم هـمـگـي          
در فاصلـه كـمـي جـواب گـرفـتـه و                 

 . بزودي از زندان آزاد ميشوند
 

اين پيـشـروي و مـوفـقـيـت تـا               
همينجا گام بزرگـي بـراي جـنـبـش             
دفاع از حقوق انساني و پناهنـدگـي       

اما اين كمپين به فعاليتهـاي   .   است

خود تا رسيدن به مطالبات خـود و       
آزادي كلـيـه پـنـاهـجـويـان زنـدانـي               

فـدراسـيــون   .   ادامـه خـواهــد داشـت       
ــي             ــران ــان اي ــدگ ــن ــاه ــن ســراســري پ
همچنين با دقـت وضـعـيـت زنـدان            

و .   جديد را نيز دنبـال خـواهـد كـرد           
هر گـونـه تـعـرض و تـحـمـيـل بـي                    
حقوقي به پناهجويان و زندانيـان را        

 . افشا خواهد كرد
 

همبستگي فدراسيون سراسـري    
پناهندگان ايراني ضمن تبـريـك بـه         
كــلــيــه ايــن پــنــاهــجــويــان و كــلــيــه         
سازمان ها، نهادها و كسانيكـه در        
اين كمپين ما را ياري رساندند بـار         
ديگر اعالم ميكند كه تنها اتـحـاد         
و همبستگي بيـن الـمـلـلـي جـبـهـه               
مـــدافـــعـــان حـــقـــوق انســـانـــي و           
پــنــاهــنــدگــي اســت كــه مــيــتــوانــد        
مشقات را از چهره انسانها بـزدايـد         
و شرايط بهـتـري را بـه آنـهـا اهـدا                 

 . كند
 

فدراسيون    –همبستگي     
 سراسري پناهندگان ايراني         

٢٠٠٧ ژانويه   ٥  

 

 زندان اديرنه به زودي بسته خواهد شد                          

 اولين  موفقيت و پيروزي مهم فدراسيون در سال جديد                             
  تن از پناهجويان ايراني در زندان اديرنه جواب قبولي ريافت كردند                                     ٤


