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 ۲صفحه  
 

بـنـدي بـنـزيـن،           به دنبال سـهـمـيـه      
مــردم بــه جــان آمــده از حــاکــمــيــت              
جمهوري وحشت و ترور و جنايت، بـه         

تعداد زيادي از پمـپ     .   خيابانها آمدند 
ها و چندين بـانـک و فـروشـگـاه                بنزين
اي را بـه آتـش کشـيـدنـد، بـا                    زنجيره
هاي انتظامي درگير شـده و در           نيروي

چندين شهر نيروهاي سرکوبگر را بـه         
 .عقب راندند

بـنـدي      دانسـت سـهـمـيـه          رژيم مي 
ــه                 ــکــه مســئل ــي ــجــائ ــن، از آن ــزي ــن ب

الشـعـاع قـرار         ترانسـپـورت را تـحـت        
دهد، و تجربه اعتصاب کـارگـران          مي

شرکت واحد، کـه در آن زمـان شـهـر                
تهران را به لـرزه درآورده، را داشـت،              

بـا  .   شروع به اقـدامـات بـازدارنـده زد           
بندي بنزين فضاي اکثر شهرها       سهميه

ملتهب شد و رژيم بـا سـرازيـر کـردن              
نيروهاي انتظامي، از سپاه پـاسـداران       

ها بـه      گرفته تا بسيج و لباس شخصي     

خيابان، شروع به ايجـاد جـو رعـب و             
صدها نفر را دستگيـر و    .   وحشت کرد 

روانه زندان کرد اما مردم همچنان در        
بـنـدي بـنـزيـن بـه              مخالفت به سهميـه   

اعــتــراض ادامــه دادنــد، رانــنــدگــان          
تاکسي در چـنـديـن شـهـر دسـت بـه                  
تجمع زدند، تعداد زيادي از مـردم بـه          
بهانه نبودن ماشين سر کارها حـاضـر        
نشدند و اعـتـراض هـمـچـنـان ادامـه               

تـيـر   ١٨شروع اين وقايع قبل از      .   دارد
و پيوند اعتراضات وسيع و گسـتـرده          
مــردم و اعــالم حــمــايــتــشــان از                   
دانشجويان معترض که خود را آمـاده       

کـردنـد،      تـيـر مـي     ١٨برگزاري مراسم   
ــروســه                مــي ــگــر پ ــار دي ــوانســت ب ت

سرنگوني رژيم را سـرعـت بـخـشـد و              
تــيــر ديــگــر و     ١٨رفــت کــه يــک          مــي
ايـن زنـگ     .   تري را سازمان دهـد       قوي

خطر را جمهوري اسالمي با تمام قـوا         
 .درک کرد

 ! اين جنبش تعطيل بردار نيست                   
 بهروز بهاري      

ــمــي          جــمــهــوري اســالمــي رژي
سرکوبگر بوده و بـا ايـن سـيـاسـت               

بـدون سـرکـوب      .   متولـد شـده اسـت       
مخالفينش نميـتـوانـد بـراي مـدت           

اما در چند   .   کوتاهي هم سرپا بماند   
ماه گذشته بر ابعاد اين سرکوبگـري       

. و توحش رژيـم افـزوده شـده اسـت             
سياست  سـرکـوب رژيـم اسـالمـي              
عليه مردم در کردستـان هـم ابـعـاد            

تنـهـا راه     .   تازه اي بخود گرفته است    
ــم                ــوحــش رژي خــالــصــي از ايــن ت

در .   اسـالمــي سـرنــگــونـي آن اسـت          
مقابل گسترش سـرکـوبـگـري رژيـم           
بــايــد جــنــبــشــهــاي اعــتــراضــي در        
ابعادي گسترده تر و متحدانه تر بـه         

رژيم با اين سـيـاسـت       .   ميدان بيايند 
ميخواهد جامعه را مـرعـب کـنـد            
ــبــشــهــاي               ــيــن جــن ــعــال مــردم و ف
اعتراضي بايد رژيم را در رسيدن بـه        

 .اين هدف خود ناکام کنند

موارد و نمونه هـايـي از ابـعـاد            
ســرکــوبــگــري رژيــم در شــهــرهــاي          
ــنــجــا مــالحــظــه              کــردســتــان را اي

اين موارد تنها آن بخشـي   .   ميکنيد
از توحش رژيم اسـالمـي اسـت کـه             

 . خبر آن به دست ما رسيده است
 

صدور حکم اعدام براي عـدنـان        
حسن پور و هيوا بوتيمـار در شـهـر            
مريوان به اتهام اقدام عليه امـنـيـت         

 ملي و تبليغ عليه نظام
صدور حکم اعدام براي مصـلـح       
زماني در سنندج بـه اتـهـام رابـطـه              

 جنسي با دوست دخترش
بازداشت و زنـدانـي کـردن آکـو            
 کردنصب به اتهام تبليغ عليه نظام

بـهـزاد كـردسـتـانـي،         بازداشت     
دانيال ايـمـانـي و هـيـوا نـادري در                 

 مريوان به اتهام مخالفت با نظام
حــــکــــم يــــک ســــال زنــــدان             

عبدالواحد کـريـمـي بـه اتـهـام             براي
 تبليغ عليه نظام 

 
 ســال زنــدان بــراي خــلــيــل          ١٥

دادگاه انقالب سقـز    .   مصطفي رجب 
نامبرده را به اتهام تبليغ عليه نظـام        
و عضــويــت در يــکــي از احــزاب              

 سـال    ١٥اپوزيسيون ، بـه تـحـمـل            
 .حبس محکوم کرده است

دادگاه انقالب مهابـاد مـحـمـد         
صالح کويخاشيره اهل بوکان را بـه         

نامـبـرده   .    سال زندان محکوم کرد ٨
به اتهام همکاري با يکي از احـزاب         

 .اپوزيسيون محکوم شده است
  

سه زنداني بـه اسـامـي آوات و             
دارا قريشي و ابـوبـکـر بـاپـيـري از                
اهالي بوکان از سوي دادگاه انقـالب       

 و   ٣ ،    ٤مهاباد به ترتيب به تحمل      
 سال حبس در تـبـعـيـد مـحـکـوم               ٣

 سياست سرکوب جمهوري اسالمي را بايد به شکست کشاند                                    

 ۲صفحه  

 کارگران پرريس بمدت دو ماه دستمزدهاي خود را دريافت نکرده اند
 کتک کاري مديريت و عوامل آن از سوي کارگران در پتروشيمي کرمانشاه

 ۲صفحه  

 ۳صفحه   !عليه حکم اعدام عدنان، هيوا و مصلح به خيابانها بياييد

 ربوده شدن لقمان مهري و همسرش در ترمينال شرق 

 مرگ يک کارگر زير دستگاه پرس 

 ! نفر در انتظار اجراي حکم اعدام هستند١٧.  نفر در تهران اعدام شدند١٢

 ۴صفحه  

 ۴صفحه  

 ۴صفحه  

 جوابيه ي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار
 درباره جوابيه معاونت اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي استان كردستان

 ۵صفحه  

 ۶صفحه   اجراي حکم اعدام سينا پايمرد به تعويق افتاد

به اطالع ميرسانيم که برنامه هاي آزمايشي کانال جديد از                     
برنامه    .  شروع به کار کرد     )   تيرماه ٢٩(  ژوئيه   ٢٠عصر روز جمعه     

 هاي عادي کانال جديد        
 )   مردادماه   ٣(  ژوئيه  ٢٥از روز چهارشنبه       

 .  شروع خواهد شد   
 

ما از همه       .  کيفيت پخش کانال جديد را به ما گزارش دهيد               
شهرها و محالت مختلف شهرها و همينطور کشورهاي همجوار                       

   . احتياج به گزارش شما داريم          
 ساعته کانال جديد را به         ٢٤شروع به کار برنامه هاي        

 .   اطالع دوستان و آشنايان خود برسانيد         
 آگهي را در سطح شهر، در کارخانه و دانشگاه                  

 .  و هرجا ميتوانيد وسيعا پخش کنيد        

 برنامه آزمايشي کانال جديد شروع بکار کرد                            

 : مشخصات فني کانال جديد به اين شرح است 
 ٨        ماهواره هات برد 

  مگاهرتز ١٢٣٠٣                              فرکانس
 ٢٧٥٠٠              سيمبل ريت 
 ۴/۳                  اف اي سي

  (Vertical)    پالريزاسيون عمودي

 مديريت کانال جديد
 ١٣٨٦ تيرماه ٢٩، ٢٠٠٧ ژوئيه ٢٠

 ٠٠٤٤٧٩٠٤٤١٣٥٢٥: تلفن تماس
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 ۱ازصفحه  

کارگران کارخانـه پـرريـس در         
شهر سنندج مـدت دو مـاه اسـت            
که دستمزدهاي خود را در يـافـت         

ــد      ــکــرده ان ــرکــوب         .   ن ــس از س پ
اعتصاب کارگران پرريس در سال     
گذشته کارفرمـاي ايـن کـارخـانـه           
بدفعات دست به اخـراج کـارگـران         
اين کارخانه زده و اين چـنـدمـيـن           
بار اسـت کـه پـرداخـت دسـتـمـزد               
کارگران اين کارخانـه بـه تـعـويـق            

اتــحــاديــه ســراســري     .   مــي افــتــد   
کارگران اخراجي و بيـکـار ضـمـن          
محکوم کـردن عـدم پـرداخـت بـه             
موقع دستمزد کـارگـران پـرريـس،        
اعالم ميدارد عدم پرداخت بموقع  
دستمزد کارگران يک دزدي آشکار 
از دستمزدهاي زير خط فقـر آنـان         
است و بايستي اين مسـئلـه جـرم           
تـلـقـي شـده و خسـارت وارده بـه                 
کارگران بايد توسط کـارفـرمـايـان       

  ١/٥/١٣٨٦.جبران شود
کتک کاري مديريت و عـوامـل         
آن از سوي کارگران در پـتـروشـيـمـي         

 کــرمــانشــاه  
بنا به گزارشهاي رسيده به اتـحـاديـه          
سراسري کارگران اخراجي و بيـکـار،       

 نفـر از کـارگـران خشـمـگـيـن               ١٥٠
پــتــروشــيــمــي کــرمــانشــاه بــدنــبــال         
اخراجشـان و در اعـتـراض بـه ايـن                
وضــعــيــت و فشــاري کــه از ســوي             
کارفرما طي دو سال گذشته بر آنـان         
از سوي کارفرما وارد شده اسـت بـا           
حمله به مـديـريـت و عـوامـل خـبـر                

بـدنـبـال    .   چينش، آنان را کتـک زدنـد       
اين کتک کـاري از سـوي کـارگـران،             
مديريت و عوامل آن از مـحـل فـرار       
کرده و با حضور پليس در محـل در          
حال حاضر بـحـران پـايـان يـافـتـه و                 
پيگيري مسئله از سوي کارگران بـه        

 . فردا موکول شده است
 

١/٥/١٣٨٦  

 کارگران پرريس بمدت دو ماه دستمزدهاي خود را دريافت نکرده اند
 کتک کاري مديريت و عوامل آن از سوي کارگران در پتروشيمي کرمانشاه                                        

 

با شروع دور جديدي از گسـتـرش        
اعتراضات اجتماعي که از چـنـديـن          
ماه قبـل يـعـنـي از اسـفـنـد مـاه بـا                     
اعتراض و اعتصاب معلمـان شـروع         

 ٨هـاي       شده بود و بـرگـزاري مـراسـم          
مــارس و حــمــايــت جــنــبــش زنــان و           
دانشجويان از معلـمـان، رژيـم را بـه             
وحشت انداخت و چـنـد روز قـبـل از              

تــيــر شــروع بــه دســتــگــيــري                 ١٨
 .دانشجويان و کارگران کرد

اعالم احکام اعـدام در چـنـديـن            
روز گذشته به شدت زياد شده و حتـي         
در چــنــد مــورد احــکــام اعــدام و                 

تـائـيـد حـکـم        .   سنگسار را اجرا کـرد     
هـاي زيـادي از          شهال جاهد که بخش   

جامعه به آن حساس هستند، تهـديـد        
 نفر از جوانان که رژيم به       ٤٠به اعدام   

دستگيـر کـرده و       "   اراذل و اوباش  " نام  
سرانجام هجوم وحشيانه به دانشگاه،      
دور ديگري از سـيـاسـت سـرکـوب و              

خـواهـد      وحشيگري رژيم است که مي    
 .جامعه را به عقب براند

جمهوري اسالمـي بـا تـمـام قـوا             
کند که با تحميل جو تـرور          تالش مي 

و وحشت و اعدام بار ديـگـر فـرصـت          
 .بخرد و اين جنبش را عقب بزند

بندي بـنـزيـن        از آنجائيکه سهميه  
مستقيما روي معيشت مردم تـاثـيـر         
دارد و به شدت آن را دچار مـخـاطـره            

کند مردم حاضـر بـه پـذيـرش آن               مي
نيستـنـد و در دراز مـدت آن را بـه                   

 .عقب خواهند راند
ميليون نفر از طريـق     ٥/٢تعداد  

کننـد    حمل مسافر، گذران زندگي مي    
راني و رانـنـدگـان         که سازمان تاکسي  

تاکسي را نـيـز بـايـد بـه ايـن تـعـداد                   
بـنـدي بـنـزيـن           با سهميـه  .   اضافه کرد 

هزينه حمل و نقل به شدت باال رفـتـه           
و مستقـيـمـا روي گـران شـدن ارزاق               
عمومي و مـايـحـتـاج مـردم تـاثـيـر                

 .خواهد گذاشت
جمهوري اسالمي بـا شـروع هـر           
اعتراض با توسل به ايجاد جـو تـرور         
و وحشت و زندان خـواسـتـه مـردم را            

نشـيـن کـنـد امـا ايـن بـار نـيـز                      خانه
هــمــانــنــد قــبــل، ايــن اعــتــراضــات           

تـر   کارگران فعال.   بردار نيست  تعطيلي
ــر در مــيــدان هســتــنــد             و آمــاده    . ت

آذر ١٦اعتراضات دانشجويي که از       
ابعاد وسيعـي بـه خـود گـرفـتـه و از                  
ارديبهشت شکل تـعـرضـي بـه خـود             
گرفته است وسيعا جامعـه را تـحـت            

ايــن روزهــا   .   تــاثــيــر قــرار داده اســت      
مــبــارزه بــه شــدت ســيــاســي شــده،            
ــران خــودرو، کــارگــران             کــارگــران اي
شــرکــت واحــد، اتــحــاديــه کــارگــران          
اخراجي و بيکار و بـخـشـهـاي قـابـل              
ــه                 ــوجــهــي از جــامــعــه نســبــت ب ت
دســتــگــيــري دانشــجــويــان اعــتــراض     

در زنــدانــهــا نــيــز جــنــبــش          .   کــردنــد
 . تر شده است اعتراضي وسيع

بـنـدي بـنـزيـن، بـه خـطـر                  سهميه
انداختن زندگي مـردم و بـه گـروگـان             
گرفتن اندک معيشتي است که بـاقـي        
مانده، بايـد وسـيـعـا بـه ايـن يـورش                 

رژيـم بـه شـدت نـگـران و              .   پاسخ داد 
ترسيده اسـت بـايـد ايـن تـرس را بـه                  
مرگ رژيم تبديل کـرد بـايـد مـتـحـد              

هاي اعتراضي در مـحـالت        جمع.   شد
در گروههاي چنـديـن     .   را سازمان داد  

نفري متشکل شد و با ساير محـالت        
ارتــبــاط گــرفــت و اعــتــراضــات                

بـايــد  .   اجـتـمـاعـي را سـراسـري کـرد             
بندي بـنـزيـن را بـا گسـتـرش                 سهميه

در ايـن دوره      .   اعتراضات عقب رانـد   
اعتراض، نبايد فرصت نفس کشيـدن      

کارگران شرکت واحد بـا      .   به رژيم داد  
چندين ساعت اعتصاب رژيـم را بـه           

اعتصاب رانندگان  .   وحشت انداختند 
تاکسي و مـردم زحـمـتـکـش کـه بـا                 

جـايـي مسـافـر گـذران زنـدگـي                 جابه
کــنــنــد، کــمــر رژيــم را خــواهــد             مــي

شکست، جامعه را تعطيل و رژيم را        
اگـر  .   کـنـد     نشينـي مـي      وادار به عقب  

جـايـي      فقط چند روز وضعـيـت جـابـه         
مسافر در شـهـرهـاي بـزرگ مـخـتـل              
شود ابعاد اعتراض صد برابر خواهـد       

 .شد
 زنده باد اعتصاب 

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 ٨٦تير ١٩

 بهروز بهاري

 ! اين جنبش تعطيل بردار نيست                   

 از سايت هاي        
 حزب کمونيست کارگري ايران               

 ديدن کنيد      

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 

شده و به زندان هاي تبريز و مـراغـه        
اتـهـام   . و مياندوآب تبعيد شـده انـد       

آنها که بيـش از يـکـسـال اسـت در                
زندان بال تکليف بودند، تبليغ عليـه       
نظام و اقدام عـلـيـه امـنـيـت مـلـي                 

 .اعالم شده است
محمدامين عبداللهي و قـادر        

 ١٨ و     ٢٣محمدزاده اهل بوکان به      
اتـهـام   .   سال زندان محکوم شـده انـد       

آنـــهـــا درگـــيـــري بـــا نـــيـــروهـــاي            
هــم . اعــالم شــده اســت       انــتــظــامــي

اکنون اين دو زنداني در ارومـيـه در           
 .زندان بسر ميبرند

عبداهللا حسيني اهل شهرستـان     
سال زندان محـکـوم شـده          ۶  خوي به 
 . است

 
نامبرده که بيش از يک سال است در        
زندان به سر مي برد، از سوي دادگاه        
انقالب سقز به اتهام تـبـلـيـغ عـلـيـه               
نظام و عضويت در يکـي از احـزاب        

 سـال حـبـس        ٦اپوزيسيون به تحمل    
  . تعزيري محکوم شده است

آســو صــالــح عضــو هــيــأت               
روز سـوم     تحريريه هفته نامه ديدگاه   

 داديـاري    ٥ در شـعـبـه          ٨٦تير ماه  
 .دادگاه سنندج محاکمه شد

اتهامات او اقدام عليه امـنـيـت        
ملي، تبليغ عـلـيـه نـظـام، تـحـريـک               
جوانان به شـرکـت در تـجـمـع غـيـر                 

)  مـارس     ٨(   قانوني روز جهاني زن   
در سنندج و ارتبـاط بـا گـروه هـاي              

 . مخالف عنوان شده است
 

 نفر از کارگران سـنـنـدج بـه            ١١
اتهام شرکت در مـراسـم اول مـه در             

 تير در دادگستري سـنـنـدج         ١٩روز  
 .محاکمه شدند

صديق کـريـمـي عضـو هـيـئـت              
مديره  و شيث اماني رئـيـس هـيـت            
مديره اتحاديه کـارگـران اخـراجـي و           

 در   ١٣٨٦ تــيــر      ٢٣بــيــکــار روز      
 .سنندج محاکمه شدند

مــحــمــود صــالــحــي يــکــي از           
رهبران کارگري سقز قبل از اول مـه          

 زنداني شد و هم اکـنـون سـه        ١٣٨٦
ماه از حکـم يـک سـالـه خـود را در                 

محمود .   زندان سنندج گذرانده است   
 درصد يک کليه    ٢٠صالحي فقط با    

 . زنده است

صديق کبود وند اهـل سـنـنـدج            
ــدانــي شــد           ــازداشــت و زن ــهــام  .   ب ات

نامبرده اقدام علـيـه امـنـيـت مـلـي              
اعالم شـده و هـم اکـنـون در اويـن                  

 . زنداني است
 

همچنانکه گفته شد موارد بـاال     
تنها بخشي از تعرض رژيم اسالمـي      

. به فعالين و مردم را نشان مـيـدهـد         
اما هميـن حـد از زنـدانـي کـردن و                 
حکـم اعـدام و بـازداشـت فـعـالـيـن                 
جنبشهاي اعتراضـي تـوحـش رژيـم          

. اسالمي را بخوبـي نشـان مـيـدهـد           
بـراي  .   اين رژيم را بايد به زير کشـيـد   

آزادي همه زندانيان سياسي و بـراي         
ايجاد شرايطي مـنـاسـب کـه مـردم             
بتوانند مطالباتشان را عملي کنـنـد       
اولين مانع وجود جمهوري اسالمـي      

اين رژيـم را بـايـد سـرنـگـون               .   است
 . کرد

 
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٨٦ مرداد ٢

 ٢٠٠٧ ژوئيه ٢۴ 

 سياست سرکوب جمهوري اسالمي را بايد به شکست کشاند                                    
 ۱ازصفحه  
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طي مـاهـهـاي اخـيـر حـکـومـت              
اوباش اسالمي در راستاي سـيـاسـت         
ايجاد رعب و وحشت در جـامـعـه و              
عقب راندن مردم در مبارزات جاري،      
موج وسيعي از اعدام و سنـگـسـار و           
ــري،              ــارگ ــن ک ــي ــال ــع ــري ف ــگــي دســت
دانشجويي و زنان را راه انداخته اسـت    
که اخيرا نيز حکم اعدام عدنان حسـن     

روزنامه نـگـار و عضـو هـيـئـت               پور  
هـيـوا   تحريريه هـفـتـه نـامـه آسـو و                 

 فعال مدني و محيط زيسـت      بوتيمار  
. در شهر مريوان را صادر نموده اسـت       

 سـالـه     ۱۷مصلح زماني نيز جـوانـي        
است که به جرم بيرون رفتن از شهر بـا          
دوســت دخــتــرش قــرار اســت اعــدام          

بجز اين، در طـول ايـن هـفـتـه               !   شود
رژيم دست بـه دسـتـگـيـري و آزار و                  
اذيـت وســيــع فــعــالــيــن اجــتــمــاعــي،        

محاکـمـه   .   کارگري و زنان نموده است    
 نفـر از اعضـاي هـيـئـت مـديـره                 ۱۳

اتحاديه کارگران اخراجي و بيکـار بـه         

جرم شرکت در مـراسـم اول مـاه مـه،              
دســتــگــيــري چــنــد تــن از فــعــالــيــن            
اجــتــمــاعــي در مــريــوان، ســرکــوب          
اعتراضات شهري در سـقـز و بـانـه و              
قتل يک شهـرونـد، حـملـه بـه زنـان و                 
دختران و حتي پسران به بهانه مبـارزه   
با بد حجابي، تعقيب و دستگـيـري و          
تحت فشار قرار دادن فعالين سياسـي     

تنها گـوشـه اي از ايـن تـعـرض               . . .   و
 . همه جانبه رژيم به مردم است

 
 هـمـه    رژيم اسالمي با اين تعرض    

 و صـدور احـکـام اعـدام مـي                جانبـه 
خواهد جو اعتراضي حاکم در جامعه      
را ساکت کـنـد و مـردم را بـه خـانـه                   

هـم اکـنـون کـه         اما   .   هايشان بفرستد 
جنگي وسيع و هر روزه بر سر حجـاب         
و رهايي از شـر آپـارتـايـد جـنـسـي و                 
دخــالــت مــذهــب در زنــدگــي مــردم           
جــريــان دارد، هــم اکــنــون کــه جــدال            
گسترده اي در دانشگاه عليه کـمـيـتـه        

هـــاي انضـــبـــاطـــي و بـــراي آزادي             
دانشجويان زنداني در جـريـان اسـت،          
هم اکنون که کـارگـران هـر روز بـراي              
خواست هاي خود دست به اعتصـاب       
و اعــتــراض مــيــزنــنــد و مــحــمــود             
صالحي و منصور اسانلو از رهـبـران         
سرشناس کـارگـران بـه جـرم بـرپـايـي               
مراسم اول مه و دفاع از مـطـالـبـه و               
حقوق کارگران شرکت واحد در زنـدان        
بسر ميبرند، هم اکنون کـه مـعـلـمـان            
همچـنـان بـراي خـواسـت هـاي خـود                
مبارزه ميکنند و با تعليق و تعقـيـب         
ــيــن خــود رودررو               ــعــال رهــبــران و ف
هستند، هم اکنون که جنب و جـوش          
بيشتري در بين خانواده هاي زندانيان      
سياسي براي آزادي عزيزانشان شـروع      
شده اسـت و اعـتـراضـات مـردم در                
تهران و ديـگـر شـهـرسـتـانـهـا عـلـيـه                  
سهميه بنـدي بـنـزيـن رژيـم را دچـار                

پايه هاي ايـن    ترس و وحشت ساخته،   
 لـرزان و سـسـت          حکومت ننگيـن را    

کرده است و کل رژيم اسـالمـي را در            
يک مخمصه ناعالج قرار داده و شـب         
و روز کابوس سرنگـونـي اش را مـي             

پس خيابانها ماله مـا اسـت و         .   بيند
به خانه نمي رويم تـا زمـانـيـکـه ايـن                

 !کابوس را به حقيقت تبديل کنيم
 

 ! آزاديخواهمردم
بــايــد بــراي لــغــو احــکــام اعــدام          
عدنان حسن پـور، هـيـوا بـوتـيـمـار،               

 سـالـه و       ١٧مصلح زماني نـوجـوان        
تمام کسانيکه بـه هـر دلـيـلـي حـکـم                
اعدام گرفته اند متحدانه اعتـراض و        
از حق حـيـات و زنـدگـي آنـهـا دفـاع                  

نــبــايــد اجــازه داد حــکــومــت          .   کــرد
. جالدان اسالمي کسي را اعدام کـنـد       

ــعــرض و                   ــل ايــن ت ــاب ــد در مــق ــاي ب
ــاد         ــا ايســت ــريــه ــيــگ ــجــمــع   .   وحش ت

اعتراضي هفته گذشته مردم سنـنـدج       
در مقابل دادگستري، الگوي بسـيـار        
خوبي براي ايستادگي در مقابـل ايـن         
توحش رژيم اسالمي است اما کـافـي        

مي توان و بـايـد در صـفـوف            .   نيست
هزاران و دهها هزار نـفـره در مـقـابـل              

اين بربريت ايستاد و رژيم اسالمي را       
 . به عقب راند

 
ما جوانـان آزاديـخـواه و بـرابـري             
طلب سنندج هميـشـه سـرخ از هـمـه              
مردم، جوانان، دانشجويان، کارگران،    
معلمان و زنان مـي خـواهـيـم تـا در                
حمايت از لغو احکـام اعـدام و بـراي             
آزادي تمام زندانيان سياسي دست بـه        

. اعتراض بزنند و به خيابانها بيـايـنـد        
همانطور که تجربـه نشـان داده اسـت            
ــل                ــاب ــق ــوري اســالمــي در م ــه ــم ج
اعتراضات سراسري و مـتـحـد نـمـي            
تواند مقاومت کند و به زانو در مـي           

 جـنـايـت   اپا ربايد اين حکومت س  .   آيد
 !را عقب راند

 
 
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد آزادي و برابري

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 سازمان جوانان کمونيست
  ١٣٨٦ تير ٣٠شنبه 

 ۲۰۰۷ ژوئن ۲۱ 

 عليه حکم اعدام عدنان، هيوا و مصلح
 !به خيابانها بياييد

 ساعت گـذشـتـه    ٢٤طبق گزارشاتي که در     
به ما رسيده است صدا و تصوير کـانـال جـديـد               

اين گـزارشـات    .   بسيار عالي توصيف شده است    
بجز استراليا و نيوزيلند تقريبـا هـمـه مـنـاطـق               

. تحـت پـوشـش هـات بـرد را در بـرمـيـگـيـرد                      
شــوشــتــر، خــرمشــهــر، آبــادان، دزفــول، يــزد،             
اصفهان، شاهين شهر، فـوالد شـهـر، مـنـاطـق               
مختلف تهران، مشهـد، مـازنـدران، هـمـدان و              
سردشت، همچنين سليمانيه و اربيل در عـراق،         
وان در ترکيه، دوبي، سوئد، انگليس و آلمان از          
جمله مناطقي هستند که بينندگان کانال جديد       

  . از آنجا گزارش ارسال کرده اند
از دوستاني که با ارسال گـزارش مـا را از               

کيفيت پخش مطلع کـردنـد عـمـيـقـا قـدردانـي                
  .ميکنيم

از بينندگان عزيـز در سـايـر شـهـرهـا نـيـز                   
تقاضا ميکنيم ما را در جريان کيفـيـت پـخـش          

  . برنامه ها قرار دهند
همينطور که در اطـالعـيـه ديـگـري اعـالم              
شده است، برنامه هاي عادي کـانـال جـديـد از                

)  ژوئـيـه    ٢٥( روز چهارشنبه سـوم مـردادمـاه           
دوستان و آشنـايـانـتـان را از           .   شروع خواهد شد  

 . شروع برنامه هاي کانال جديد مطلع نمائيد
  

 مديريت کانال جديد
 )٢٠٠٧ ژوئيه ٢١ (١٣٨٦ تير ٣٠

گزارش کيفيت پخش کانال جديد در شهرهاي مختلف ايران،                                
 کشورهاي همجوار و اروپا            

 محمود صالحي        
 فعال اول مه سقز،           

 ! بايد فورا و بدون قيد و شرط آزاد شود                     
فعالين کارگري بايد    

فورا و بدون قيد و شرط      
 !  آزاد شوند  

 

 

 

 برنامه آزمايشي کانال جديد شروع بکار کرد 

 
به اطالع ميرسانيم که برنامه هاي آزمايشي کانال جديد از                    

برنامه    .  شروع به کار کرد     )   تيرماه ٢٩(  ژوئيه   ٢٠عصر روز جمعه     
 هاي عادي کانال جديد        

 )   مردادماه   ٣(  ژوئيه  ٢٥از روز چهارشنبه       
 .  شروع خواهد شد   

 
ما از همه       .  کيفيت پخش کانال جديد را به ما گزارش دهيد               

شهرها و محالت مختلف شهرها و همينطور کشورهاي همجوار                       
   . احتياج به گزارش شما داريم          

 ساعته کانال جديد را به اطالع            ٢٤شروع به کار برنامه هاي        
 .   دوستان و آشنايان خود برسانيد      

 آگهي را در سطح شهر، در کارخانه و دانشگاه                  
 .  و هرجا ميتوانيد وسيعا پخش کنيد        

 : مشخصات فني کانال جديد به اين شرح است
 ٨        ماهواره هات برد 

  مگاهرتز ١٢٣٠٣                              فرکانس
 ٢٧٥٠٠              سيمبل ريت 
 ۴/۳                  اف اي سي

  (Vertical)    پالريزاسيون عمودي

 مديريت کانال جديد                 
 ١٣٨٦ تيرماه ٢٩، ٢٠٠٧ ژوئيه ٢٠

 ٠٠٤٤٧٩٠٤٤١٣٥٢٥: تلفن تماس
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سعيد مرتضوي جالد حرفه اي و       
جنايتکار منفور، خبر اين اعـدامـهـا        

 .را اعالم کرد
 

جمـهـوري اسـالمـي ايـران بـراي             
ايجاد وحشت در جامعه بـويـژه بـراي           
ــعــدادي             ســرکــوب اعــتــراضــات ، ت
ازجوانان را با اعـالم ايـنـکـه اراذل و              

 . اوباش هستند، اعدام کرد

سعيد مرتضوي که يکسال قـبـل        
از طرف شوراي حقوق بشـر سـازمـان          
ملل براي سخنراني در مـورد حـقـوق          
بشر اسالمي به ژنو رفته بـود، هـمـان         
ــا اعــتــراضــات مــا و                  کســي کــه ب
مخالفين حکومت مخفي شـد  و از           
ترس دستگيري و محاکمه مخفـيـانـه      

امروز اين فرد مـنـفـور        .   به ايران رفت  
در رسانه ها حاضر شد و اعـالم کـرد         

 نفر را در اوين اعدام کرده انـد     ١٢که  
 نــفــر را نــيــز بــه زودي اعــدام             ١٧و   

 . خواهند کرد

 
جمهوري اسالمي ايـران، کـه بـه           
عينه مي بيند، مردم و بويژه جـوانـان         
عــزم بــه گســـتــرش مــبـــارزات و                 
اعتراضات گرفته و هر مورد از حمله       
رژيم به همان سطح معيـشـت پـائـيـن           
مردم ، با موجي از اعـتـراض روبـرو             

با اين جنـايـات مـيـخـواهـد          .   ميشود
 . مردم را ساکت کند

غافل از اينکه مردم ايران حـکـم         
به رفتن اين حکومـت داده انـد و بـه               
عينه ديده انـد کـه هـر تـغـيـيـري در                  
زندگيشان به سرنگوني اين حکـومـت       

جناياتي از اين نوع جـز     .   گره ميخورد 

نفرت و انزجار بيـشـتـر از حـکـومـت              
 . چيزي به بار نمي آورد

 
کميته بين المللي عليـه اعـدام ،        
ضمن مـحـکـوم کـردن ايـن جـنـايـت                
بيشرمانه حکومت اسالمي ، يکـبـار       
ديگر اعالم ميکند که بـايـد بـه ايـن              
جنايات اعتراض کرد و جلوي اجـراي       

 جــوان در تــهــران        ١٧حــکــم اعــدام      
 . راگرفت
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ٢٠٠٧ ژوئيه ٢٢

www.adpi.net 
  

com.yahoo@manochermasori 
 

004670491749 

 . نفر در تهران اعدام شدند١٢
 ! نفر در انتظار اجراي حکم اعدام هستند١٧ 

 

, ٢٠٠٧ ژوئيه   ١٨چهار شنبه  
ــه            ــيلــــــ ــوســــــ ــو بــــــ ــاکــــــ  ديــــــ

  
گزارش هاي رسيده حاکيست کـه      
لقمان مهري، فعال کـارگـري، کـه در            

 سال حبس تعـزيـري   ٥هفته گذشته به  
محکوم شده بود، به اتفاق هـمـسـرش         

 .در ترمينال شرق تهران ربوده شدند
همراهان اين زوج جـوان گـزارش          

 صبـح  ١١مي دهند که حدود ساعت  
کـه بـراي      ژوئيه   ١٨چهار شنبه   روز  

بدرقه ايشان به سمت ترمـيـنـال شـرق           
مي رفتند، شـاهـد صـحـنـه ربـايـش               
ايشان توسط سه نفر لباس شـخـصـي          

به گـفـتـه      .   با يک سمند مشکي بودند    
ي ايشــان لــقــمــان مــهــري کــه بــراي             
ــا                  ــايــت از هــمــســر جــوانــش ب حــم
ربايندگان درگير شـده بـود، بـه طـرز             
وحشيانه اي مورد ضرب و شتم قـرار         
گرفته و بـا زور بـه صـنـدلـي عـقـب                   

همـسـر او نـيـز         .  اتوموبيل پرتاب شد 
بدون هيچگـونـه مـقـاومـتـي در پـي               

لقمان سوار اتوموبيل رباينـدگـانشـان       
 .مي شود

لقمان مهري براي اولـيـن بـار در            
 هــمــراه بــا     ١٣٨٣روز اول مــاه مــه         

محمود صالحي، جالل حسـيـنـي، و          
ديــگــر بــازداشــت شــدگــان ايــن روز            

او براي دومـيـن بـار         .   دستگير گشت 
 در تهران همـراه  ١٣٨٤ خرداد ٢٢در  

با ديگر معترضين به نابرابري حـقـوق     
زنان بازداشت شده و يـک مـاه را تـا                
آزادي با قرار وثيقه در زنـدان گـوهـر             

در پـي آزادي از        .   دشت کرج گـذرانـد    
زندان گوهردشت و بازگشت بـه سـقـز          
دوباره در جنبش تابستان همـان سـال         
در کردستان و اعتراض به قتل شوانـه        
قادري به اتهامات واهي اقدام عـلـيـه         
امنيت داخلي و عضـويـت در گـروه             

حـزب  ( هاي مـعـانـد غـيـر قـانـونـي                 
و تشــويــق بــه      )   کــمــونــيــســت ايــران    

بـازداشـت گشـتـه و         . . .   اغتشـاش و      
او پس از مـدتـي بـا          .   روانه زندان شد  

 مـيـلـيـون ريـال آزاد          ١٥٠قرار وثيقه   
 سـال   ٥گشت، اما در دادگاه بدوي به       

حبس تعزيري محـکـوم شـد کـه ايـن              
محکوميت از طرف دادگـاه تـجـديـد          

نظر و اخيـراً از طـرف ديـوان عـالـي                
 .کشور تأييد و قطعي گشت

او چند روز پيش براي ديدار با      
اعضاء فاميل و رفقايش، همراه با      
همسر جوانش که دو ماه پيش        
ازدواج کرده بودند به تهران آمد و           
امروز عازم شهرهاي شمالي کشور     
بود تا قبل از معرفي خود به دائره          
اجراي احکام زندان سنندج چند روزي        

اما  .  را در کنار فاميل خود بگذراند     
قبل از سوار شدن به اتوبوس با      
خشونت هرچه تمامتر همراه با        
. همسرش ربوده مي شود      

 ربوده شدن لقمان مهري و همسرش در ترمينال شرق 

علي سرحدي   : آسمان ديلي نيوز    
 ساله  اهل بيجار کردستان،        ٢٧جوان 

کارگر سالن پرس شرکت      
 شنبه   ٥خودروسازي سايپا در مورخ   

 بعد از ظهر در حال کار با       ٨ساعت 
محل   ( تني  ٥٠٠دستگاه پرس    
ناگهان بخشي از    )  سازماني کارش  

بدنش از سمت سر و تنه در مقابل           
چشمان حيرت زده ي ساير کارگران     

او سه سال بود که       .  به زير پرس رفت    
در سالن پرس شرکت سايپا به عنوان          

او در  .  پرسکار مشغول به کار بود   
حال تدارک مراسم عروسيش براي اين         

زماني که اين اتفاق افتاد         .  هفته بود  
تمامي کارگران سالن پرس ساير         
دستگاه هاي پرس را خاموش کردند        

و در مقابل پرسي که اين اتفاق           
در اين لحظه    . افتاده بود، جمع شدند      

کارکنان بخش حفاظت ايمني به     
جاي آن که حالت روحي ساير         
کارگران را در نظر بگيرند براي خوش     
خدمتي به مديران شرکت شروع به         
اظهار نظر در مورد مقصر بودن         
کارگر جانباخته کردند که ناگهان        
تمامي کارگران سالن پرس به شکل          
دسته جمعي به طرف مسئولين           
حفاظت ايمني شرکت سايپا حمله ور     

 دقيقه با تمام تنفر       ٢٠شدند و حدود    
خود آن ها را کتک کاري مفصلي  

در اين لحظه مديريت شرکت       .  کردند 
سايپا تصميم به تعطيل کردن شيفت       

آن ها از  .  هاي دوم و سوم گرفت   

برخورد کارگران ناراحت و عصبي     
متعاقب مرگ اين     . بيم داشتند  

کارگر جوان با توجه به روابط     
صميمي درون خانوادگي مادر بزرگ         

.  او نيز سکته و در گذشته است        
 
الزم به توضيح است که حادثه و      
نقض عضو و مرگ در حين کار   
بخشي از امور روزمره ي کارگران به      
خصوص صنايع خودروسازي شده    

 سال پيش تا    ٤صنعتي که از     . است
 ١٠٠٠کنون با رشدي بيش از    

.  درصدي مواجه شده است       
 
خستگي، عدم تمرکز، عدم اعتماد و       

نبود امنيت   (اطمينان به ادامه کاري     

، پيماني و قراردادي بودن     )شغلي
 درصد کارگران در   ٩٠بيش از 

خودروسازي ها، شب کاري هفتگي      
و به هم خوردن ساعت داخلي بدن        
کارگران در انطباق با محيط، حواس      
پرتي به خاطر فشارهاي اقتصادي     
سرمايه بر کارگران، نداشتن سرپناه و         

با کرايه منزلي که      -مستاجر بودن    
و   -حتي بيشتر از دريافتي آنان است      

نداشتن هيچ گونه تشکل کارگري که     
کارگران بتوانند در آن پيگير      
مشکالت عديده ي خود باشند از        
جمله مهمترين عوامل حوادث       

.  کارگري است  
 
در مجموعه ي شرکت هاي سايپا        

 ١٠طي دو سال گذشته بيش از           
مورد حادثه منجر به فوت و نقص          

عضو اتفاق افتاده است که از      
مهمترين آن ها مي توان به مرگ         

 تير ماه   ٢٥ابوالقاسم احمدي در   
، علي آدينه در دوم مرداد        ١٣٨٤
 پارس  ٩٠ در پروژه ي ال  ١٣٨٤

.  خودرو وابسته به سايپا اشاره کرد       
اين دو کارگر سقوط کرده و در دم          (

همچنين در روزهاي     .)  کشته شدند  
 مهرماه    ٢٥سوم و دهم مهرماه و در        

 نيز در همين پروژه چهار کارگر         ٨٤
سقوط کرده و دچار نقض عضو     

 ١٣٨٤ مهرماه ٢٥در .  دائمي شدند  
در سالن پرس پارس خودرو انگشتان      
دست يکي از کارگران پرسکار قطع      

گزارش اين حوادث در روزنامه       .  شد
 ١٣٨٤ دي ١١ي همشهري مورخ 

در مصاحبه با اينجانب مفصال در        
.   آمده است    ١٦صفحه     

 مرگ يک کارگر زير دستگاه پرس 

 
 .اساس سوسياليسم انسان است

 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است
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منتشر شده در شماره روز سـه         (   
 هـفـتـه نـامـه          ۲۶/۴/۱۳۸۶شنبه  
 )کرفتو 
 

پس از وقايع اول ماه مه در شـهـر    
سنندج نشريه محترم كرفتو بر اساس      
رسالت مطبوعاتي خود طي نشستي     
با اعضـاي هـيـات مـديـره اتـحـاديـه                
سراسري كارگران اخراجي و بيكار بـه        
مسائل پيـش آمـده در اول مـاه مـه                
سنندج پرداخته و حقايقي را از زبـان          
اعضاي هيئت مديره اين اتحاديه در       

 خـود    ۲۶/۲/۱۳۸۶شماره مورخه  
در پي اين اقـدام      .   به چاپ رسانده بود   

نشــريــه مــحــتــرم كــرفــتــو مــعــاونــت         
اجــتــمــاعــي و ارشــاد فــرمــانــدهــي           
انتظامي استان كـردسـتـان اقـدام بـه             
انتشار جوابيه اي در شـمـاره مـورخـه           

 نشـريـه     ۳۰/۳/۱۳۸۶چهارشنبـه    
كرفتو نموده و مـطـالـب مـنـدرج در               

 آن   ۲۶/۲/۱۳۸۶شمـاره مـورخـه        
بـرگـزاري   " نشريه  را تـحـت عـنـوان               

" مراسم روز جهاني كارگر در سنـنـدج       
نشر اكاذيب نـامـيـده و اعـالم كـرده               
است ماموران نيروي انتظامـي بـدون        
كوچكـتـريـن درگـيـري فـيـزيـكـي بـا                 
تعدادي انگشت شمار از كارگـران در        
روز اول ماه مه  فقط سه نفـر از آنـان              

 ...را بازداشت كرده و
 

با تـوجـه بـه جـوابـيـه مـعـاونـت                  
اجتماعي و ارشاد انتـظـامـي اسـتـان           
كردستان كه از آن هم به عنوان تنويـر          
افكار عمومي نـام بـرده اسـت، ايـن              
اتحاديه الزم مي داند جـهـت تـنـويـر             
افكار آن معاونت محترم و نه تـنـويـر           

چــرا كــه افــكــار     (   افــكــار عــمــومــي     
عمومي در شهر سنـنـدج از صـحـت            
مطالب مندرج در نشريـه كـرفـتـو از            
زبان مسئوالن اين اتـحـاديـه آگـاهـي            

به نكاتي از جوابـيـه آن        )   كافي دارند   
 :معاونت محترم بپردازد

 
ــه                -۱ ــدام ب ــه اق ــي ك ــران ــارگ ك

برگزاري مراسم اول ماه مه در مقابـل        
اداره روابط كار اين شهر كـردنـد، نـه            
تعدادي كارگر انگشت شمار و سـود          
جو، بلكه نزديك بـه سـيـصـد نـفـر از                
كارگراني بودند كه اغلـب آنـان را نـه           
تنها مردم شهر سنندج، بلـكـه مـردم          

اين افراد عمـومـا     .   ايران مي شناسند  

از كارگـران كـارخـانـه هـاي نسـاجـي               
كردستان، كارگران شـاهـو، كـارگـران          
پــرريــس و بــرخــي ديــگــر از مــراكــز            
كارگري سنندج بودند كه تـمـام عـمـر           
خود را وقـف تـولـيـد ثـروت در ايـن                  
كارخانه ها كرده و اكثريت قـريـب بـه          
اتفاق آنان در آستانه ي بازنشسـتـگـي         
و در شرايطي كـه دخـتـران و پسـران               
دانشگاهي و دم بـخـت دارنـد، يـا از              
كار خود اخراج شده و يـا در صـورت            

 سال سابقـه كـار،       ۲۶شاغل بودن، با    
 ۲۳۰ماهيانه نزديک به    . . .   با مزايا و  

هزار تومان حقوق دريافت ميكنـنـد،       
اين در حالي اسـت كـه خـط فـقـر در               
جامعه بر طبق اظهار نظر مقامات و       
نهادهاي رسـمـي، چـهـار صـد هـزار               

لذا به نـظـر مـي         .   تومان در ماه است   
آيــد شــايســتــه تــر ايــن اســت كــه آن              
معاونت محترم بـه جـاي تـعـريـف و              
تمجيد از ما كارگران و دادن دسـتـه            
گل، به نوبه خود فكري به حال درد و          

. رنج هاي ما و خانواده هايمان بكنـد        
ما نان ميخواهيم، ما ميخواهيم بـه        
عنوان توليد كنندگان هـمـه نـعـمـات           
موجود، خود نيز از آنـهـا بـرخـوردار             
شويم، آيا واقعا تعريف و تـمـجـيـد از        
ما كارگران و دادن دستـه گـل، بـراي            
هــمــســر و فــرزنــدان مــا  نــان و آب                

 !!! ميشود
 
معاونت اجتماعـي و ارشـاد        -۲

فرماندهي انتظامي استان كردسـتـان      
ضرب و شتم كارگران و همسر يـكـي           
از بازداشت شدگان را كذب خوانـده و       

 نـفـر     ۳كل كارگران بازداشت شده را        
در اين رابطـه مـي       .   اعالم نموده است  

توان براي اثبات ايـن مـدعـا کـه آيـا               
همسر بازداشت شده مـورد ضـرب و          
شتم قرار گرفـتـه يـا نـه، شـاهـدان را                 
احضار کرد و الزم بـه ذکـر اسـت کـه               
عــالوه بــر ايشــان، خــواهــر صــديــق            

 بـه شـدت      ۱۲كريمي نيز در كالنتري     
مورد ضرب و شـتـم مـامـوران قـرار              
گـرفــت کــه الــبــتـه ايــن مســئلــه، در             

همچنين بهتـر   .   گزارش ذکر نشده بود   
است تا آن معاونت محترم در تـاريـخ         

ــاه           ۱۹/۴/۱۳۸۶ ــه دادگ  ســري ب
ميدان بسيج بزند تـا بـبـيـنـد كـه در                 

 نفر از اين كارگران كـه       ۱۱همين روز   
در مراسم اول ماه مه دستگير شده و         
بعضا مورد ضرب و شـتـم نـيـز قـرار              

 روز   ۱۰ آنان به مدت     همه ي گرفته و   
در بازداشت بودند چگونه مـحـاكـمـه          
خواهند شد و چهار روز بـعـد نـيـز دو          
نفر ديگر از آنان بـه نـامـهـاي شـيـث                
اماني و صديـق كـريـمـي نـيـز مـورد                
مــحــاكــمــه قــرار خــواهــنــد گــرفــت،          
همچنين آن معاونت محترم بـه جـاي         
تكذيب ضرب و شتم همسر يـکـي از          
بازداشت شـدگـان و خـواهـر صـديـق               
کريمي، بهتر است مساعدت نموده و      
به شكايت نامبرده و گواهي پزشـكـي    
قانوني مبني بـر ضـرب و شـتـم وي               

جهت تنوير افكار آن   .   رسيدگي نمايد 
و نــه افــكــار      (   مــعــاونــت مــحــتــرم       

عمومي در سنندج كه كامال از هـمـه         
اســامــي كــارگــران    )   چــيــز آگــاهــنــد      

بازداشت شده كه تعدادي از آنـهـا در           
مراسم اول مـاه مـه مـورد ضـرب و                
شتم نيز قرار گرفتـنـد، بـه شـرح زيـر                

 : است
 

 –اقبال لطـيـفـي         -خالد سواري   
 –  مــالئــيطــيــب     –يــداهللا مــرادي     
 –صديق امـجـدي         -فارس گويليان   

ــاري         ــدري ــيــب اهللا       -عــبــاس ان حــب
 -مـحـي الـديـن رجـبـي               -کلکانـي    

صـديـق صـبـحـانـي،          و     طيب چتانـي  
 شيث اماني و صديق كريمي

 
معاونت اجتماعـي و ارشـاد        -۳

فرماندهي انتظامي استان كردسـتـان      
به برگزاري مراسمي در سالن فـجـر و          
دادن سبد گل به کـارگـران واقـعـي و              
نمايندگان واقعي آنـهـا اشـاره نـمـوده            
است که در ايـن رابـطـه قـابـل تـوجـه                 
است که نه تنهـا اتـحـاديـه سـراسـري              
کارگران اخراجي و بيکـار، کـه حـتـي          
يک نفر از شرکت کنندگان در مـراسـم         
مقابل اداره روابـط کـار نـيـز، بـراي                
حضور در مـراسـم يـاد شـده دعـوت               

احتماال اعضاي اتحاديه   .   نشده بودند 
و جمع کثيري از کارگران اخـراجـي و           
بيکار، از ديد بـرگـزار کـنـنـدگـان آن               
مراسم، کارگر محسوب نشده اند در       
غير اينصورت دليـلـي بـراي دعـوت            

هر چند اگـر    !   نشدن آنها وجود نداشت   
هم اين کارگران به آن مـراسـم دعـوت           
مي شدند، به احتمال زياد حـاضـر بـه         
شرکت در مراسمي فرمايشي کـه راه         
گشاي مشکـالتشـان نـيـسـت، نـمـي             
شــدنــد چــرا کــه مشــکــل کــارگــران،           

تعريف و تمجيد و گرفتن سبد گـل و           
! لوح تقدير از دست مسئوالن نيـسـت       

مشکل کارگران حقوق دهـا بـار زيـر            
خط فقر، اخـراج و بـيـکـار سـازي و                 
پايمال شـدن ابـتـدايـي تـريـن حـقـوق                 
انسانيشان است و نـمـايـنـده واقـعـي              
کارگر، آن کسي است که عـلـيـه ايـن             
ظلم و بـي حـقـوقـي و بـراي رسـيـدن                  
کارگران به حقوق واقـعـيـشـان تـالش            
مي کند نه کساني که در کنار دولـت         

 !!و کارفرما قرار گرفته اند
 
معاونت اجتماعـي و ارشـاد        -۴

فرماندهي انتظامي استان كردسـتـان      
در بـخـش ديـگـري از جـوابـيـه خـود                  
اعالم كرده است كه اهالي مـحـل بـا            

 تماس گرفته و خواسـتـار       ۱۱۰پليس  
اين در حـالـي       .   رفع مزاحمت شده اند   

است كه برگزار كنندگان مـراسـم، دو          
هفته پيش از مراسم، از فـرمـانـداري          
ســنــنــدج تــقــاضــاي مــجــوز كــرده و           
رونوشت آن را نيز به نيروي انتظامي،       
اداره كــار و اداره اطــالعــات ارســال           

اســنــاد آن مــوجــود       (   کــرده بــودنــد      
اما به جاي اعالم موافقت يـا    ) است  

عدم موافقت با مـراسـم، مـامـوريـن            
انتظامي و امنيتي  در روز مـراسـم،          
پيشاپيش محل بـرگـزاري مـراسـم را          
که از طرف برگـزارکـنـنـدگـان، اعـالم            
شده بـود، قـرق كـرده و بـا آمـادگـي                  
قبلي و بستن خـيـابـان تـوسـط خـود               
ماموران نيروي انـتـظـامـي، شـركـت            
كنندگان در مراسم را مـورد تـهـاجـم           
قرار دادند، از طرفي، هـنـگـامـي کـه            
کارگران و مـردم از طـرف مـامـوران             
امنيتي با باتون و گاز اسپـري مـورد          
هجوم قرارگرفته و ضرب و شتـم مـي        
شدند، اين ساکنين همان محل بودند      
که درب منازل خود را براي پناه دادن        
به کارگـران و نـجـات آنـان از دسـت                 
ماموران باز گذاشته و آنان را به خانه        
هاي خـود راه مـي دادنـد، آن وقـت                 
جالب است که معاونت اجتـمـاعـي و          
ارشاد فرماندهي انـتـظـامـي اسـتـان            
كردستان اعالم مـيـكـنـد كـه مـا از                
طريق اهالـي مـحـل و رانـنـدگـان از                
مزاحـمـت تـعـدادي انـگـشـت شـمـار                

 !!!!!!كارگر با خبر شديم
 

در پايان، جهت تنويـر افـکـار آن           
معاونت مـحـتـرم، الزم بـه يـادآوري              
است که برگزاري مستقل مراسـم اول        
ماه مه، حتي بر طبق قوانين کشوري       
و مقاوله نامه هاي سازمـان جـهـانـي           
کار، حق مسلم ما كـارگـران اسـت و            
نيازي به اخذ مجوز از هـيـچ مـرجـع              

كارگران شركـت كـنـنـده        .   اداري ندارد 
در مراسم اول ماه مه نيز، هيچ گـونـه          
جرمي مرتكب نشـده انـد و بـنـا بـر                 
حقوق انساني خود اقدام به برگزاري و       
يا شركت در مراسم اول ماه مه كـرده          

لذا، اتحاديه سـراسـري کـارگـران         .  اند
اخراجي و بيکار و همچنين دستگـيـر    
شدگان اول ماه مه، ضمـن مـحـفـوظ           
دانستن حق طرح شکايت از عامـالن       
و آمران حمله بـه تـجـمـع کـارگـران و                
ضرب و شتم شرکت کنندگـان، از آن          
معاونت انتظار دارد، به جاي تکذيب      
اين و آن خبر و يا دادن دستـه گـل بـه               
کــارگــران، ضــمــن رســيــدگــي بــه                
مـطــالــبــات بــر حــق مـا کــارگــران و             

، فـكـري بـه حـال           زحمتکشان جامعه 
درد و رنج هاي ما و خانواده هايـمـان           

و عوامل اصلي حمله به مراسم        بكند
اول ماه مـه سـنـنـدج را دسـتـگـيـر،                  
معرفي و محاكمه و نيز كليه اسـنـاد          
اتحاديه سراسري كارگران اخـراجـي و        
بيكار را که توسط نيروهاي امنيتي،      
ــره               در مــنــزل رئــيــس هــيــئــت مــدي
اتحاديه، هنگام تفتيش منزل ايشـان       
ضبط شده است، به اين اتحاديـه بـاز          

 .گردانند
 

 پيوست
 

جوابيه ي معاونت اجتماعي          
و ارشاد فرماندهي انتظامي              

 استان کردستان         
منـتـشـر شـده در شـمـاره روز               (   

 هـفـتـه      ۳۰/۳/۱۳۸۶چهار شنبـه     
 )نامه کرفتو 

 
 

در روز چــهــارشــنــبــه تــاريــخ                
 که اشتباها در کـل     ۲۶/۲/۱۳۸۶

صفحات آن نشـريـه مـحـتـرم تـاريـخ               
 درج گرديده بـود، گـزارشـي         ۱۳۸۶۵

بــرگــزاري مــراســم روز      (   بــا عــنــوان     
بـه چـاپ     )   جهاني کارگر در سننـدج       

رسيده بود که نيـاز بـه پـاسـخ جـهـت                
تنوير افکار عـمـومـي بـه ويـژه قشـر               

 .ارزشمند کارگر را دارد
 
احترام به قـانـون وظـيـفـه ي               -۱

 :همگان است
 

قشر کـارگـر کـه هـمـواره مـورد               
احترام و تکريم جـامـعـه ي اسـالمـي           

بر دست و )   ص( بوده و پيغمبر اسالم     
بازوي او بوسه زده، از جـملـه اقشـار              
تالشگر در عرصـه ي اقـتـصـاد مـي              

 جوابيه ي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار
 درباره جوابيه معاونت اجتماعي و ارشاد فرماندهي انتظامي 

 استان كردستان

 ۶صفحه  
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!  مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی    

 ١٧سينا پايمرد کـه قـرار بـود               
ــا                   ــرود، ب ــه دار ب ــاي چــوب ــه پ ــي ژوئ
اعتـراضـات گسـتـرده جـهـانـي و بـا                 
اعـتـراض در ايـران، فـعـال از مــرگ                

 . نجات يافت
سازمان عفو بين الملل و چنديـن       
نهاد مدافع حقوق انساني امروز فـورا     
بــه ايــن حــکــم وحشــيــانــه اعــتــراض          

با تماس با مسئولين اتحاديه     .   کردند
اروپا، مقامات شـوراي حـقـوق بشـر            
سازمان ملل و برخي کميـسـيـونـهـاي       

حـقــوق بشــر در دنـيــا ، نـامــه هــاي                
ــه دســت                ــددي ب ــع ــت ــراضــي م ــت اع

 . مقامات حکومت اسالمي رسيد
در آخرين لحظـات اجـراي حـکـم           
اعدام، شاهرودي اعالم کـرد کـه ايـن           
حکم اجرا نـمـيـشـود و فـعـال اجـراي                

 . حکم به تعويق مي افتد
. سينا فعال از مرگ نجات يافـت      

اين واقعه به دليل اعتراضات جهانـي       
. و اعتراض مردم بر عليه اعدام است      

 ژوئيه سه نـفـر در         ۱۷متاسفانه روز     
. زندان اوين به پاي چوبه دار مـيـرونـد          

 ســالــه   ٢٧ و     ٢۵ و     ٢٣ايــنــهــا کــه     
هستند، هر سه به اتهام قتل دستگير       
شده و چون خبر اين احکام و اسـامـي       
ــکــرده و از                    ــيــرون درز ن ــه ب ــهــا ب آن
سرنوشت آنها خبري منعـکـس نشـده         
است، در روزنامه هاي ايران  نـوشـتـه           

 ژوئيـه در    ۱۷شده است که صبح روز     
 . تهران اعدام ميشوند

اعدام وحشيانه و غـيـر انسـانـي            
است و بويژه اعدام جوانان و نوجوانان       

امروز با مـوجـي از اعـتـراض روبـرو              
 . شده است

کميته بين المللـي عـلـيـه اعـدام            
يکبار ديگـر جـمـهـوري جـنـايـتـکـار               
اسالمي را بشدت محکوم ميکنـد و        

. خواهان لغو همه احکام اعدام اسـت       
ما امروز به محض اطالع از احتمـال        
اعدام سينا، با مجموعه امـکـانـاتـي         
که در اختيار داريم، براي نجات جـان         
سينا تالش کرده و از مدتها قبل نـيـز     

با برگزاري ميتينگ و اعتراض و بـا          
مالقات با نمايندگان عفو بين الملـل       
و کــمــيــســيــونــهــاي حــقــوق بشــر در           
کشورهاي مختـلـف کـوشـش نـمـوده            

. ايم، سينا را از اعدام نـجـات دهـيـم            
در اينجا يکبار ديگر از خانواده هـاي       
مــحــکــومــيــن بــه اعــدام و وکــالي             
محکومين به اعدام دعوت ميکنيـم       
که با ما و نـهـادهـاي مـدافـع حـقـوق             
انساني تماس گرفته و کاري بـکـنـنـد          

 . که مانع اجراي اين احکام شويم
اکنـون مـا بـراي نـجـات سـيـنـا                 
پايمرد يک هفته وقـت داريـم و بـايـد              

بکوشيم بـهـر طـريـق مـمـکـن کـاري                
 . بکنيم که حکم اعدام سينا لغو شود

جمهوري اسالمي ايـران را بـايـد          
تحت فشار گذاشت و بايد کاري کـرد         
که همان حکومتي کـه حـکـم اعـدام             
داده است، اين حـکـم را رسـمـا لـغـو                

  . کند
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باشد که نقش زيربنايي و اصلي را در        
توسعه بر عهده دارد، قشـري کـه بـا              
وجود مشکالت، صادقانه نقش خـود      
را ايفاء نمـوده اسـت و هـمـيـن قشـر                 
ارزشمند جامعه خوب مـي دانـد کـه           
بستر اصلي کـار و تـوسـعـه، نـظـم و                 
امنيت اسـت لـذا ضـمـن احـتـرام بـه                 
قانون کـه وظـيـفـه ي هـمـه ي آحـاد                    
جامعه است با هر گونه بي نـظـمـي و            
بلوا که خواسـت عـده اي سـودجـو و               
هدفدار است مخـالـف بـوده انـد، بـر              
همـيـن اسـاس از جـمـعـيـت عـظـيـم                   
کــارگــري تــعــداد انــگــشــت شــمــاري         
مبادرت به برپايي تجمع غيرقانـونـي       
نموده که متاسفانه موجب راه بـنـدان         
و ايجاد مـزاحـمـت بـراي رانـنـدگـان،              
مغازداران و ساکنـيـن مـنـطـقـه نـيـز               
شده، به نـحـوي کـه اهـالـي مـحـل و                  
رانندگان طي چندين مرحله تماس بـا       

 خواستار رفع مزاحـمـت شـدنـد          ۱۱۰
که در نهـايـت نـيـروي انـتـظـامـي بـر                 

اساس وظيفه ذاتي خـود وارد عـمـل            
شده و بـدون کـوچـک تـريـن درگـيـري                
فيزيکي عوامل اصلي بي نـظـمـي را          
شناسايي و دستگير و تحويل مراجـع   
قضايي مي نمايد که در نهـايـت نـيـز            

 نـفـر     ۳از آن طريق با قرار آزاد و تنها         
در بازداشت باقي مي مـانـنـد کـه از             
تشريح سوابق اجتـمـاعـي و اخـالقـي            

 .برخي از آنان خود داري مي شود
 
ــور نشــر              -۲ ــذک ــزارش م در گ

 :اکاذيب شده است
 

مــطــالــب کــذب مــتــعــددي در           
بازداشت چـنـد     :   گزارش آمده از جمله   

ساعتـه ي خـانـواده هـاي بـازداشـت               
، مـراجـعـت      ۱۲شدگان در کالنـتـري       

مستمر افراد به حـفـاظـت اطـالعـات           
نيروي انـتـظـامـي و وعـده ي آزادي                
دستـگـيـر شـدگـان تـوسـط مسـوالن               

ــاظــت اطــالعــات          ــاظــت   (   حــف ــف ح

اطالعات هيچ گونه نقـش و وظـيـفـه            
، ) اي در ايــنــگــونــه مــوارد نــدارد              

برخورد فيزيکي با هـمـسـر يـکـي از              
که هـمـگـي در        ...  بازداشت شدگان و 

راستاي تحريک افکـار و احسـاسـات          
پاک مردم سـاخـتـه و پـرداخـتـه شـده                 

 .است و عاري از حقيقت است
 
) روز کـارگـر       (   در همان رو      -۳

نــيــروي انــتــظــامــي بــا ســبــد گــل از            
 :کارگران تجليل کرد

 
: در بخشي از گزارش آمـده اسـت     

هادي زارعـي عضـو هـيـات مـديـره              
اتحاديه، ضمن ابراز تاسف از شـيـوه          
ي بــرخــورد مــامــوريــن انــتــظــامــي،        
برگزاري مراسم را حق مسلم کارگران       

. . . روز کارگر نيز    :   عنوان کرد و گفت   
بسان روز معلم که دسته گـل و لـوح             
تقدير دريـافـت مـي کـنـنـد بـايـد بـه                   
رسميت شناخته شـده و ارج گـذارده            

اگر فـرد يـاد شـده واقـعـا ايـن                 .   شود
بـايـد بـررسـي       (   سخن را گفته بـاشـد        

باعث تـعـجـب اسـت زيـرا در              )   کرد  
همان روز طي مراسم باشـکـوهـي در          
سالن فجر و با حضور معاون محتـرم         
استاندار، مدير کـل مـحـتـرم کـار و               
امور اجتماعي، مـديـر کـل مـحـتـرم             
سازمان تامين اجتماعي، مسووليـن     

از قشـر عـظـيـم        . . .   نيروي انتظامي و  
کارگران واقعي تجليل به عمل امد و       
نيروي انتظامي نه با شـاخـه ي گـل،             
بلکه با سبدي از گل و اهداء هـدايـاي    
ارزشمندي از کارگـران عـزيـز تـقـديـر             
نموده و در خاتمه ي مراسم نـمـايـنـده            
ي واقعي کارگران نيز با اهداء دسـتـه         
گل به معاون اجتماعـي فـرمـانـدهـي           
انتظامي استان کـردسـتـان از تـالش           
هاي نيـروي انـتـظـامـي در راسـتـاي               
برقراري نظم و امـنـت و هـمـدلـي بـا                

که تصاوير ايـن    .   کارگران تشکر نمود 
مراسم ضمن آن که از سيماي اسـتـان          
پخش گرديده در آرشيو نـيـز مـوجـود           

اي کاش نشريـه ي کـرفـتـو در             .   است
کـنــار گــزارش بــلـنــدي کــه بــه چــاپ             
رسانده حداقل خبر کـوتـاهـي از ايـن             

 .مراسم ارزشمند را درج مي نمود
 
صداقت و سـالمـت انـتـظـار            -۴

 :مردم از مطبوعات
 

به نظر مي رسد گزارش درج شـده   
به صورت هدفمند تنظيم شده کـه بـا          
تــوجــه بــه کــذب بــودن بســيــاري از              
مطالب آن موجب سلب اعتماد مردم      
از آن نشريه ي محترم مـي گـردد کـه             
جا دارد مسوولين محترم نشـريـه بـه         
اين امر مهم امـعـان نـظـر بـيـشـتـري              
داشته و از نشريه که رسالـت مـقـدس        
و خطـيـري بـر عـهـده دارد اسـتـفـاده                  

 .ابزاري ننمايد
بديهي اسـت طـرح شـکـايـت بـه              
دليل نشر اکاذيب توسط آن نشـريـه،          

 قـانـون مـجـازات         ۶۹۸برابر ماده ي    
 ۲۵ و     ۲۳،   ۶اسـالمـي و مـاده ي            

قانـون مـطـبـوعـات بـراي مـعـاونـت                
اجــتــمــاعــي و ارشــاد فــرمــانــدهــي           
انتظامي استان کردستان در مـراجـع         

 .قضايي محفوظ است

 . . .جوابيه ي اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار 
 ۵ازصفحه   

 اجراي حکم اعدام سينا پايمرد به تعويق افتاد
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 ! مردم 
 ! جمهوري اسالمي را عقب برانيد    

عليه رژيم اعدام و سنگسار و زندان در     
 !داخل و خارج کشور به ميدان بياييد     

 حزب کمونيست کارگري ايران


