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در يكي دو هفتـه اخـيـر      :  ايسكرا
شاهد تـجـمـع اعـتـراضـي مـردم در                
شهرهاي سنندج، مهاباد و مـريـوان       
عليه احكام اعدام و بويژ حكم اعـدام  
فرزاد كمانـگـر بـوديـم، اعـتـراضـات            
هفته گذشته عليه احكام اعدام آنـهـم   
در اين سه شهـر حـكـايـت از تـحـرك             

شـمـا   .  جدي عليه احكام اعـدام دارد     
اين تقابل مردم در برابر احكام اعدام 

 را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
 

تـقـابـل مـردم و         :  يدي محمـودي 
جمهوري اسالمي در تمامي عـرصـه     
ــي هــر روزه                  ــل ــاب ــق ــي ت ــدگ هــاي زن
است،روزي نيست كـه بـخـشـهـاي از          
جامعه،كارگران،زنان و جوانان با ايـن  
رژيم درگير نشـونـد،تـحـمـيـل فـقـر و             
بيكاري به اكثريت جامـعـه و امـروز        
مسله گراني سرسام اور و نپـرداخـتـن    
دستمزد ناچيز كارگران در بسياري از 
مراكز توليدي از طرفي و خشكسالي 
از طرف ديگر اعتراضات بحق مـردم  

را به اوج خود رساند، در كنار ايـنـهـا    
مسله زندانيان سياسي و هـم اكـنـون      
هــم احـــكــام اعــدام بـــراي فـــرزاد                
ــي            ــل ــي،ع ــل ــي ــاد وك ــره ــگــر،ف ــان ــم ك
حيدريان،انور حسيـن پـنـاهـي،هـيـوا         

 
سرانجام جريان نـاسـيـونـالـيـسـت        

سازمان کردستـان  (" راست در کومله 
رسـمـا و     ")  حزب کـمـونـيـسـت ايـران        

فراکسيون فـعـالـيـت بـه نـام             " بعنوان 
ــه  ــرد        "  کــومل ــت ک . اعــالم مــوجــودي

مــواضــع ايــن فــراکســيــون هــمــانــنــد        
پالتفرم سياسي جريان ناسيوناليسـت  
قــومــي، بــدنــام و شــکــســت خــورده           

سـازمـان   "ايلخانيزاده يعني  -مهتدي
خـودمـخـتـاري و       .  است"  زحمتکشان

کردآيتي، هويت قومي دادن به خـود    
و به ديگر انسانهاي ساکن جغرافيـاي  
ايران، تالش براي ابدي کردن جنگ و 

کـرد و    " جدال ارتجاعي و بـورژوايـي       
و غـيـره، تـمـام         "  کرد و تـرک "، "فارس

کوله بار ايدئولوژيک اين جريان اسـت  
و "  چـپ " که ميکوشد آنرا تـحـت نـام        

بـه خـورد     "  فعالـيـت بـه نـام کـوملـه            " 
کارگران و مردم زحمتکش کردسـتـان   

از لحاظ سـيـاسـي امـيـد ايـن           .  بدهد

فرزاد كمانگر معلم انسانـدوسـت   
حـكـم اعـدام      .  در آستانه اعدام اسـت   

فرزاد كمانگر به تاييد ديـوان عـالـي        
حكومت اسالمي رسيده و به بـخـش     
اجراي احكام زندان رجايي شهر ابالغ 

  . شده است
به حكم اعدام اين معلم مـبـارز،     
دهها نهاد بين المللي و هزاران نفر از 
. مردم ايران و دنيا اعتراض كرده انـد 

اما جمهوري اسالمـي، كـمـاكـان در         
ــم اســت                 ــراي ايــن حــك . صــدد اج

حكومـت اسـالمـي فـرزاد را تـحـت               
فشار قرار داده و از او خواستـه اسـت     
كه ندامت نامه نـوشـتـه و تـقـاضـاي           
عفو و بخشش كند، اما فرزاد اعـالم  
كرده اسـت كـه كـاري نـكـرده تـا از                   
مقامات حكومتي تقاضاي بخشـش  

 . كند

  
مادر فرزاد از شهر کامياران، از   
همگان دعـوت کـرده اسـت بـه ايـن                
حكم اعتراض كنند و با هر اقـدامـي     
که ميتوانند، براي لغو حکم اعدام و   
آزادي فرزند عـزيـزش دسـت بـه کـار            

 . شوند
 : مادر فرزاد ميگويد

فرزاد يك انسان عزيز و دوسـت      " 
ــراي آزادي                  ــه ب ــت ك ــي اس ــن ــت داش

مـن از هـمـه        .  فعاليت ميكرد   مردم
احزاب و نيروهاي مـتـرقـي، از هـمـه          

،سـاعـت      ۸۷ مـرداد ۵ روز شنبه   
صبح مردم درمهابـاد بـه پـيـشـواز          ۹ 

فراخوان دفاع از زندانيان سياسـي بـه     
ــان                   ــواه ــد و خ ــدن ــا آم ــان ه ــاب ــي خ

زندانيان سياسي شدند ومـدام     آزادي 
فرياد زنان به اين اشاره ميکردند کـه    
زندانيان سياسي مرتکب هيچ جرمي 

نشد ه اند و بي دليل آنها را به زنـدان    
مـــردم و جـــوانـــان       .  افـــکـــنـــده انـــد   

مهاباد دوشـادوش هـم بـا           آزاديخواه
کـه در آن شـعـار هـاي                پالکاردهاي

کــارگــر زنــدانــي و         ( هــايــي مــانــنــد   

جمهـوري اسـالمـي ايـران ،           
حمام خـون بـراه انـداخـتـه و بـا                 
اعدامهاي فزاينده، به مقابله بـا  

 مردم پرداخته است
  

ماه جـوالي در       ۲۷ روز يكشنبه 

نـفــر اعــدام       ۲۹ زنـدان اويــن تــهــران        
ايـن بـزرگـتـريـن قـتـل دسـتـه                .  شدند

جمعي در زندان اويـن در چـنـد سـال           
 . اخير بود

قاضي مرتضوي جـالد و چـهـره          
منـفـور حـكـومـتـي، در مـورد ايـن                 
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بوتيمار و عدنـان حسـن پـور تـحـرك            
جديدي را ايجاد كرده و هـمـانـطـوري       
كه شما اشار كرديد در چـنـد هـفـتـه            
گذشتـه مـا شـاهـد اعـتـراض مـردم                

تيرماه بـوديـم كـه       ٢٩ سنندج در روز 
مردم شهرهاي سقز، بانـه، دهـگـالن،      
قــروه، بــنــدرعــبــاس، مــريــوان و                 
كرمانشاه در آن شركت كـردنـد و در         
مدتي كمتر از نيم ساعت جمعيت بـه  

نـفـر رسـيـد، ايـن در             ١٠٠٠ بيش از 
حالي بود كه هنوز صدها نفـر ديـگـر      
در راه بودند و سركوبگران رژيم بـراي    
جلوگيري از اين تـظـاهـرات تـمـامـي         
راههاي منتهي به جلو دادگستري را   
مسدود كرده بودند و در محل نيز هر 
لحظه به تظاهـرات كـنـنـدگـان فشـار           
مي اوردند كه به تظاهراتشان خاتـمـه   
دهــنــد و گــرنــه مــورد هــجــوم قــرار             
خواهند گرفـت، در هـمـيـن فـاصـلـه              
كــوتــاه خــانــواده زنــدانــيــان و ديــگــر          
فـعـالـيـن دفـاع از حـقـوق زنـدانـيـان                   
صحبت كردند، شعار زنداني سياسي 
ازاد بايد گردد،  احـكـام اعـدام لـغـو          
بايد گردد، فرزاد كمانـگـر ازاد بـايـد         
گردد را سر دادنـد و در قـطـعـنـامـه               
پــايــانــي تــظــاهــرات بــر ادامــه ايــن            
اعتراضات تا رسيدن به خـواسـتـهـاي     
خود يعني لغو احكام صادره تـاكـيـد      

 كردندـ 
در ادامه اين اعتراض بود كه در   

مرداد ماه نيز صـدهـا نـفـر از          ۵ روز 
مردم شهرهاي مختلف كردستـان در    
شهر مهاباد و مريوان گرد هم امـدنـد   
و خواهان لغو كليه اعدام ها شدنـد و    
بــا بــلــنــد كــردن پــرچــمــهــاي نــه بــه               
اعــدام،زنــدانــي ســيــاســي ازاد بــايــد         
گردد،كارگر و دانشجوي زندانـي ازاد    
بايد گردد، و نان و بـرق حـق مسـلـم             
ماست را خواستار شدند و بـر ادامـه     

 اعتراضات خود تاكيد كردندـ 
  

در جـريـان اعـتـراضـات        :  ايسكرا

عليه احكـام اعـدام، كسـانـي تـالش            
ورزيــدنــد كــه رنــگ قــومــي بــه ايــن            
اعتراضات بزنـنـد حـتـي در تـجـمـع              
مردم سنندج كساني تحت نام فعاالن 
حقوق بشر كردستان از مردم خواسته 
بودند كه بـا خـود قـانـون اسـاسـي و               
پرچم ايران را بـه تـجـمـع اعـتـراضـي              
بياورند، معني اين رنگ قومـي زدن    
يا آويزان شدن بـه قـانـون اسـاسـي و              
پرچم چيست ؟ مردم در اين رابطه چه 

 واكنشي نشان دادند؟ 
 

در اين باره بـايـد     :  يدي محمودي
گفت كـه واكـنـش مـردم نـه بسـيـار                  
بزرگي به كساني بود كه تالش كردند 
كه رنگ قـومـي و قـانـونـي بـه ايـن                  
اعتراضات بزنند، ما در هيچ كدام از 
اين اعتراضـات شـاهـد بـلـنـد كـردن              
حتي يك پرچم هم نبوديم، ما شـاهـد     
حتي يك شعار ناسيونـالـيـسـتـي هـم         
نبوديم، و پرچمها و شـعـار هـاي كـه           
مي درخشيد و بر تصاوير بسياري از 
عكسها امده،نه بـه اعـدام، زنـدانـي           
سياسي ازاد بايد گردد و لغو احـكـام     
محكومين بـه اعـدام بـودــ امـا در                
مورد اويزان شدن به قـانـون اسـاسـي         
رژيمي كه نه تنها در ايران بـلـكـه در        
سطح بين المـلـي جـزو مـنـفـورتـريـن             
كشورهاي دنياست، تنها مـي تـوانـد      
اين اعتراضات را به بيراهه بـكـشـد،      
كسي نمي تواند بـه اعـدام اعـتـراض         
داشته باشد و جـمـهـوري اسـالمـي و          
قانون اساسيش را تبرئه كند، قـانـون     
اساسي جـمـهـوري اسـالمـي يـعـنـي               
شكنجه، اعدام، زندان و توحشي كـه    

سال است مردم را با همين قانون  ٣٠ 
اســاســي ســركــوب مــي كــنــنــد،هــر          
جــريــانــي كــه بــخــواهــد از نــفــرت و            
اعتراض بحق مـردم بـكـاهـد و كـل              
رژيم اسالمي با تمامي قوانيـنـش را     
از زير ضرب مردم بدر برد نه تنها بـه  
سرپا ماندن ايـن رژيـم خـدمـت مـي            

كند بلكه عـمـال دارد بـه ايـن رژيـم                
اعدام و شكنجه حقانيـت مـي دهـدـ         
اطالعيه هاي كـه بـه اسـم فـعـالـيـن                
حقوق بشر منتشر مي شود مـدام از    
قانوني بودن اين تجمعـات و ايـنـكـه         
اعتراض انها صلح طـلـبـانـه اسـت و          
قصد هيچ درگيري نـداريـم صـحـبـت          
مي كند، بدون ايـنـكـه كـوچـكـتـريـن           
اشاره اي به فشار و تهديـد و گسـيـل        
ــراي             ــم ب ــگــر رژي ــيــروهــاي ســركــوب ن
خاموش كردن اين اعتراضات بكند، 
به نظر من ايـن نـوع بـرخـورد عـمـال             
دارد جاي حاكم و محكوم را عـوض      
مي كند،مردم حـق دارنـد اعـتـراض           
كنند،مردم حق دارند جنايات رژيم را 
افشا كنند،خانواده زندانيان سيـاسـي   
و محكومـيـن بـه اعـدام حـق دارنـد               
مردم را بـه اعـتـراض و تـظـاهـرات                 
فراخوان دهند، بايد در هـر حـركـتـي         
مسوليت هر پشـامـدي را بـه گـردن             
رژيم انداخت، اين انها هستند كـه بـا     
اوردن نيروهاي سركوبگر خـود قصـد     
تعرض به اجتماعات مردم را دارنـد،    
ــراي              ايــن رژيــم اســالمــيــســت كــه ب
جلوگيري از اعتراض مردم فـعـالـيـن       
اجتماعي را بازداشت مي كند، انـهـا   
را تــهــديــد بــه شــركــت نــكــردن در               
اعــتــراضــات مــي كــنــد، ايــن رژيــم           
اسالميست كه براي ترساندن خانواده 
زندانيان سياسي و مـحـكـومـيـن بـه           
اعدام و از جمله فرزاد كمـانـگـر پسـر       

ساله را در اوج بيرحمي مـي   ١١ بچه 
ربايند،شكنجه مي كنند و در بيابـان  
رهايش مي كنند، فعالين حقوق بشر 
اگر واقعا صلح طلبند بايد عليه همه 
جنايات رژيم و كل قوانيش اعتـراض  
كنند، مردم ايـران بـا سـرپـا مـانـدن               
جمهوري اسالمي نمي توانـنـد حـتـي       
يك روز هم در صلح و ارامش و رفـاه      
زندگي كنند، و براي صـلـح و ازادي         
بايد با اين رژيم با تمام توان جنگيـد،  
رژيمي جنايتكار و تا دندان مسلح را 
تنها بـا مـبـارزه اي قـاطـع و بـدون                    

تخفيف مي توان بـه عـقـب نشـيـنـي           
وادارش كردـ در باره رنگ قومي زدن 
به اين اعتراضات من همانطوري كـه  
اشــاره كــردم خــوشــبــخــتــانــه مــردم           
ازاديخواه كردستان، و كساني كـه در    
اين اعتراضات شركت كـردنـد نشـان      
ــه                 دادنــد كــه در حــيــن اعــتــراض ب
جمهوري اسالمي و تالـشـشـان بـراي       
لغو اعدامها به ناسيـونـالـيـسـتـهـا و          
جريانات قومي هم نه گفتندــ مـا در       
گــوشــه و كــنــار شــاهــد شــعــارهــاي           
ناسيوناليستي و اينكه محـكـومـيـن     
به اعدام و از جمله فرزاد كمانگر كرد 
هستند، متعلق به مردم كردستـانـنـد    
ــاي                 ــه ــق زدن ــن ن ــم، امــا اي ــي هســت
ناسيوناليستي هيچ جا نگرفت، و ما 
به روشني در تظاهرات و اعتراضـات  
ــار                 ــعـ ــه اشـ ــونـ ــگـ ــه چـ ــم كـ ــديـ ديـ
ناسيوناليستي در صـفـي كـه عـلـيـه             
اعدام و براي دفاع از انسانيـت اسـت     
كوچكترين جاي ندارد ــ ايـن را مـي          
شود در حمايتهاي وسيع مردم ايـران    
و سراسر دنيا ديد كه چگونه دفـاع از    
انسان دوستي،و محكوم كردن اعـدام  
هــيــچ مــرزي را بــه رســمــيــت نــمــي             
شناسد،اين را مي شود در پيام مادر 

 فرزاد كمانگر كه مي گويد
فرزاد يك انسان عزيز و دوسـت      " 

ــراي آزادي                  ــه ب ــت ك ــي اس ــن ــت داش
مـن از هـمـه        .  فعاليت ميكرد   مردم

احزاب و نيروهاي مـتـرقـي، از هـمـه          
رسانه هاي خبري دعـوت مـيـكـنـم،          
كمك كنند فرزند من از اعدام نجـات  

فرزاد فقط فرزند من نيست، او .  يابد
فرزند همه مردم ايران است و مـن از      
همگان دعوت ميكنم كـه دسـت بـه          
دست هم داده و از انسـانـيـت دفـاع             

كاري كنند فرزاد عزيز مـن از    .  كنند
 .ديد !" اعدام و زندان نجات پيدا کند

 
 :ايسكرا

تا به اينجا مـردم در شـهـرهـاي           
كردستان با اعتراض و تـجـمـع خـود         
نشان داده اند كه قصد دارند فـرزاد و    

ديگر مـحـكـومـيـن بـه اعـدام را از                  
چــنــگــال رژيــم آدم كــش جــمــهــوري           
اسالمي در بياورند، آيا بـنـظـر شـمـا        
چگونه مي توان اين موج جديد عليه 
احكام اعدام را گسترده تر كـرد ؟ بـه       
اين معني كه جنبش اعتراض مـردم    
عــلــيــه احــكــام اعــدام و كــال لــغــو               

 مجازات اعدام را سراسري تر كند؟
من فكر مي كنم :  يدي محمودي

كه اگر بطور خـالـصـه بـگـويـم بـايـد               
كارزاري را كه تا اينجا پيش برده ايـم  
را گسترش دهيم، بايد اعتراضات را 
سراسري تري كرد، بايد بخصوص در   
داخل ايران شعار اعدام نه و زنـدانـي       
سياسي ازاد بايد گردد را بـه شـعـار          
توده اي و مـيـلـيـونـي مـردم تـبـديـل              
كنيـم، بـايـد بـا نصـب پـوسـتـرهـاي                  
محكومين به اعدام بر سر هر كـوچـه   
و خيابان رژيم اسالمي را بـه وحشـت     
انداخت، بايد تجمعات اعتراضي در   
همه شهرهاي ايـران را راه انـداخـت،            
بايد اخبار اعتراضات مردم ايـران را    
به گوش جهانيان رساندـ در سطح بين 
المللي هم هـنـوز مـي شـود و بـايـد               
كارهاي بسيار بـزرگـتـري كـرد، مـي          
شود و بايد در سطح بسيار وسـيـعـي      
ايرانيان خارج كشور را مورد خطـاب  
قرار داد تا عليه شكنجـه و اعـدام و         
براي ازادي زندانيان سياسي به ميدان 
بيايند، بايد سازمانـهـا و نـهـادهـاي          
متـرقـي و حـتـي دولـتـهـا را مـورد                   
خــطــاب قــرار داد تــا بــه جــمــهــوري            
اسالمي فشار بياورند و خواهان لغـو  
حكم اعدامها شوند، بساط جنايت و 
كشتار و اعدام را تنها مـي شـود بـا        
اتكا به قدرت خـود مـردم و افـكـار             
عموي دنـيـا بـه عـقـب رانـد و مـن                    
اميدوارم كـه تـالش مـيـلـيـونـي مـا               
بتواند رژيم جنايتكار اسالمي را بـه      
عقب نشيني وادارد و شـاهـد ازادي         

 كليه محكومين به اعدام باشيم ـ

رسانه هاي خبري دعـوت مـيـكـنـم،          
كمك كنند فرزند من از اعدام نجـات  

فرزاد فقط فرزند من نيست، او .  يابد
فرزند همه مردم ايران است و مـن از      
همگان دعوت ميكنم كـه دسـت بـه          
دست هم داده و از انسـانـيـت دفـاع             

كاري كنند فرزاد عزيز مـن از    .  كنند
 !"اعدام و زندان نجات پيدا کند

  
كميته بين المللي عـلـيـه اعـدام،       

درخواست مادر عـزيـز و سـتـمـديـده             
فرزاد را بگوش جهانيان ميرسـانـد و     
از همگان دعوت ميكند بهـر طـريـق      
ممكن كمك كنند فـرزاد از اعـدام و         

پوسترش را تکثيـر  .  زندان نجات يابد
کنيد، بر در و ديـوار بـنـويسـيـد کـه               
حکم فرزاد بايد لغو شود و فرزاد بايد 

بويژه از مردم كامـيـاران و     .  آزاد شود
اطراف و همـيـنـطـور مـردم سـنـنـدج             
دعوت ميكنيم كه دست به تجـمـع و     

در كامياران بـديـدار   .  تظاهرات بزنند
خانواده فرزاد رفته و كمك كـنـيـد در      
اين روزهاي پر از دلهـره و نـگـرانـي،         
خانواده او ببينند كه مردم فعاالنه در 

همه جـا يـكـصـدا         .  کنار آنها هستند
بگوييد، حکم اعدام فرزاد بايـد لـغـو      

 ! شود، فرزاد بايد فورا آزاد شود
 ١٧ جمهوري اسالمي تا کـنـون      

نفر از اعضاي اين خانـواده را اعـدام       
کرده است، نگذاريم بـا اعـدام فـرزاد          

درد و غــم      مــادر او و خــانــواده او           
عظيم و جـانـكـاه اعـدام يـك عـزيـز                  

مـتـحـدانـه بـه        .  ديگررا، تجربه كنـنـد  
بپاخيزيم و نداي  فراخوان مادر فرزاد 

آزاديخواهـانـه او را بـه گـوش دنـيـا                 
  . برسانيم

ــر در و ديــوار                    در هــمــه جــا ب
بنويسـيـد حـكـم اعـدام فـرزاد بـايـد                 

 ! فرزاد بايد آزاد شود! ملغي شود
به ديدار مادر فـرزاد بـرويـد، بـه           
خانواده اش پيام بدهيد، در کامياران 
و هرجاي ديگري که ميتوانيد دسـت    

 . به تجمع اعتراضي بزنيد
در شهـرهـاي مـخـتـلـف اروپـا و              

آمريکا تجمع كنيد و خـواهـان لـغـو           
 . حكم اعدام فرزاد شويد

كمك كنيد جان محـكـومـيـن بـه        
اعدام را با اتكا به يك جـنـبـش بـيـن        

 ! المللي عليه اعدام نجات دهيم
  

 كميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۰۸ ژوييه  ۱۲ 
 ۱۳۸۷ تيرماه ۲۲ 
net.adpi.www 
aol@minaahadi
 com. 
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روز هــفــتــم مــرداد مــاه کــارگــران           

صـبـح      ۷ نساجي کرسـتـان از سـاعـت           
دست از کار کشيده و اقدام به بـرگـزاري   

در ايـن مـجـمـع       .  مجمع عمومي کردند
ادامـه داشـت        ١١ / ۳۰ که تا سـاعـت     

کارگران پس از شنيدن گزارش نمـايـنـده    
هاي منتخب خود در زمينه اقـدامـات     
انجام گرفته براي پيگيري دستمـزدهـاي   
عقب افتاده شان، اين مسئلـه را مـورد       
برسي قرار دادند و سـپـس از کـارگـران           

داوطــلــب بــراي عضــويــت در شــوراي            
 .کارخانه ثبت نام بعمل آوردند

هــمــزمــان بــا مــجــمــع عــمــومــي            
کــارگــران، کــمــيــســيــون کــارگــري در             
استانداري کردستان با شرکت نـمـايـنـده     
امنيتي سيـاسـي اسـتـانـداري، مـعـاون            
اســتــانــدار، رئــيــس اداره کــار، رئــيــس          
صـنـايــع و مـعــادن کـردســتـان، مـديــر               
عــامــل و نــمــايــنــده شــرکــت نســاجــي            
کردستان بعالوه يکي از کـارگـران ايـن          

در ايــن   .  کـارخـانــه تشـکــيـل شـده بــود           
کــمــيــســيــون بــه کــارفــرمــاي نســاجــي          
کردستان اجازه داده شد بـراي پـرداخـت        
بـدهـي هـاي خـود دفـتـر مـرکـزي ايــن                   

الزم .  شرکت در تهران را بفروش برسانـد 
بــه يــادآوري اســت کــارگــران نســاجــي            

کرسـتـان قـرار بـود در مـجـمـع امـروز                   
نماينده اي را براي شرکت در کميسيـون  
کارگري به استانداري معرفي کنند امـا  
استانداري کردستان خود راسا يـکـي از     
ــن                   ــه اي ــه را ب ــن کــارخــان کــارگــران اي
کميسيون دعوت کـرده بـود کـه مـورد           

کـارگـران   .  اعتراض کارگران قرار گرفـت 
اين کارخانه خـواهـان شـرکـت فـرشـيـد              
بهشتي زاده به عنوان نماينـده خـود در       
کميسيون کارگري استانداري کردسـتـان   

 .بودند
ــان                   ــاي ــس از پ ــگــر پ از ســوي دي
کـمـيــسـيـون کـارگــري در اســتـانــداري،             
کارفرماي نساجي کردستان به کارخانـه  
آمد و بـنـا بـر قـرار قـبـلـي و تصـمـيـم                     
کارگران در مجمع عمومي آنان شـرکـت   

نمود و اظهار داشت پولي نـدارد تـا بـه        
 . کارگران پرداخت کند

بدنبال اظهارات کارفرمـا و پـايـان        
در اعـتـراض      مجمع عمومي، کارگران 

در    به عدم پـرداخـت دسـتـمـزدهـايشـان         
مقابل درب ورودي کارخانه تجمع کـرده  
و مــانــع ورود و خــروج مــاشــيــنــهــا و              

در ايـن اقـدام     .  مسئولين کارخانه شدند
اعتراضي، کارگران در مقابل مـاشـيـن      
کارفرما که در حال خـروج از کـارخـانـه         
بود دراز کشيده و بمدت نيم سـاعـت از     

 .خروج وي از کارخانه جلوگيري کردند
بنا بر گزارشات ديگري که اتحاديه 
ــرده                 ــت ک ــاف ــران دري ــران اي ــارگ آزاد ک

عالوه بر اعتراض کارگران شاغل    است
نـفـر      ۷۰ در کارخانه نساجي کردستان، 

از کارگران اخراجي اين کارخانه که طي 
از کارشان اخـراج شـده        سالهاي گذشته 

بودند، موفق شده اند از دادگـاه اجـراي       
احـکـام، حـکـمـي مــبـنـي بـر دريـافــت                  
. خسارت از کارفرما دريـافـت نـمـايـنـد        

اين کارگران پس از اخراج از کارخانه به 
دليل آسيبهاي جسـمـانـي کـه در طـول            
دوره کار خود در کارخانه نساجـي ديـده     
. بودند از کارفرما شکايت کرده بـودنـد    

نفر، پرونـده   ۷۰ بر اين همچنين عالوه 
کـارگـر اخـراجـي ايـن             ۳۰ ١ شکايت 

کارخانه نيز از کـارفـرمـا در دادگـاه             
مفتوح است و آنان بدليل آسـيـبـهـاي     
جسماني که در زمان کار در کارخانه 
نساجي کردستاند ديده انـد خـواهـان        

اعدامها در رسانه هـا در چـنـد روز            
اخيـر حـرف زد و خـبـر اجـراي ايـن                   
احكام را در روز يكشنبه به رسانه ها 

امـروزرســانــه هــاي حــكــومــتــي      .  داد
رسما در مورد ايـن اعـدامـهـا حـرف          
ــي                   ــل ــب ــوارد ق ــد، م ــن ــان ــم زده و ه
اعدامـهـاي بـعـد از شـورش شـهـري                
عليه افزايش قيمت بنزين در تـهـران،   
همه اعـدام شـدگـان را فـروشـنـدگـان              
. مواد مخدر و مجرم معرفي كـردنـد    

هنوز مشخصات همه اين قـربـانـيـان     
اعالم نشده است، اما آنـچـه مـعـلـوم        

است، اينكه ، اين قـتـل عـام دسـتـه            
جمعي، بـراي زهـر چشـم گـرفـتـن از               
مردم و براي ترساندن مردم معـتـرض   

اينها قتل عمد دولتي .  در ايران است
در مقابل موج وسيع اعتراض و ابراز 
نفرت مردم عليه جـمـهـوري جـنـايـت         

جمهوري اسالمي در  .  اسالمي است
شرايط بن بست كامـل و در چـنـبـره           
اعتراضات فزاينده مـردم، اعـتـراض      
ــان و                 ــان و دانشــجــوي ــان و جــوان زن
. اعتراضات گسترده كـارگـري اسـت       

و انزجار از حـكـومـت و           موج نفرت

نفرت از قتل عمد دولتي در ايـران ،        
حكومت را به وحشت مرگ انداخـتـه   
است و مرتضوي جالد يكبـار ديـگـر      
به ميدان آمده و اعالم مـيـكـنـد كـه          
حكومت اسالمي مـيـكـشـد و خـون          
ميريزد براي اينكه بـمـانـد و سـقـوط          

غـافـل از ايـنـكـه هـمـه ايـن                 .  نكـنـد  
جنايات و همه اين وحشيگريها عـزم    
مردم را براي انداختن اين حكومت و 
يكسره كـردن تـكـلـيـف حـكـومـت ،               

 .جزمتر خواهد كرد
  

مــردم آزاده ، مــعــتــرضــيــن بــه           
 ! جنايات حكومت اسالمي

در مقابل ايـن مـوج وحشـيـانـه             
اعدام و خونريزي، در مقابل جشم در   
آوردن و دسـت بـريـدن ، در مـقـابـل                 
اعـدام و ســنـگــســار، فـقــط يــك راه              
اساسي وجود دارد و آنهم تالش بـراي  
ســرنــگــونــي حــكــومــت جــنــايــتــكــار      

به اعدامهـا در ايـران       .  اسالمي است
در هـمـه جـا        .  وسيعا اعتراض كنيد،

شعار بـنـويسـيـد اعـدام قـتـل عـمـد                
دولـتــي اســت و دولــت جــنــايــتــكــار           

در هـمـه   .  اسالمي بايد سرنگون شود
تظاهرات و اعتراض سازمان دهيد و 
به اين موج جديد و فزاينده اعدامـهـا   
در ايران ، در همه جاي دنيا اعتراض 

 . كنيد
كميته بين المللـي عـلـيـه اعـدام          
اين موج جديد و وحشيانه اعـدامـهـا    
در ايران را بشدت محكوم كرده و بـا    
تمام قوا خواهد كـوشـيـد عـلـيـه ايـن            
جنايات وحشيانه، صفي از اعتـراض  

 . و مقاومت را سازمان دهد
ما نبايد بگـذاريـم، جـان تـعـداد          
بيشتري قرباني شود، متحدانه به پـا    
خيزيم و به اين اعدامهاي وحشيانه و 

 . گسترده اعتراض كنيم
  

 كميته بين المللي عليه اعدام 
 ۲۰۰۸ جوالي  ۲۷ 

جماعت آن است که در پرتو سيـاسـت   
هاي نظم نويني و بـه بـازي گـرفـتـن              
ناسيوناليسم کرد در عراق، بـا امـيـد      

و "  جـالل طـالـبـانـي       " به الطاف امثال 
اربابانش،  در تحـوالت آتـي نـقـشـي          
ايفاء کنند و پرچـم شـکـسـت خـورده          
عــبــداهللا مــهــتــدي، ايــلــخــانــيــزاده و        

را اعـتـبـاري      "  سازمان زحمتـکـشـان   "
ــد   ــخــشــن ــن         .  ب ــالفصــل اي دعــواي ب

ــه مــوجــود،              ــومل ــا ک ــراکســيــون ب ف
همچنانکه از اسمشان نيز هويداست، 
. بر سـر تصـاحـب نـام کـوملـه اسـت               

نامي که به يمن جانفشاني صـفـي از     
ســوســيــالــيــســت هــا و کــارگــران و             
زحمتکشان در کـردسـتـان، بـه يـمـن             
پراتيک انقالبي کومله قديـم و حـزب       
ــم               ــرچ ــحــت پ ــران ت ــســت اي ــي ــون کــم
مارکسيسم انـقـالبـي و کـمـونـيـسـم                
کارگري و رهبري منصـور حـکـمـت،       
در بين کـارگـران و مـردم کـردسـتـان             

حتي اگر .  ايران محبوبيت يافته است
کساني که پاي اين فراکسيون امضاء 
گذاشته اند با جريان عبداهللا مهتـدي  

و عمر ايلخاني زاده تفاوتهاي جـزئـي     
داشتـه بـاشـنـد، امـا خـط و جـهـت                   
همانست  و سرانجام و آينده اي بهتـر  

در "  ســـازمـــان زحـــمـــتـــکـــشـــان   " از    
 . انتظارشان نخواهد بود

 
فراکسـيـون مـذکـور، عـالوه بـر              

تـبــلــيـغــات جــنـگ ســردي مــعــمــول          
ــات راســت کــه              ــه انشــعــاب ــنــگــون اي

، رهـبـري     " نگذاشتـنـد حـرف بـزنـيـم          " 
موجود کومله و مخالفين چـپ خـود     

مـتـهـم    "  کـمـونـيـسـم کـارگـري         " را بـه    
بيانيه اعالم موجوديت شان .  ميکند

پالتـفـرم   در واقع بيانيه اي است عليه 
از آنسـو    .  سياسي کمونيسم کـارگـري  

کساني در دفاع از رهبري موجود، و   
از همان موضـع زحـمـتـکـشـانـي هـا             
سران اين فراکسيون را به دنبالـه روي    
! از کمونيسم کارگري متهم کرده انـد   
: بــه قــول مــانــيــفــســت کــمــونــيــســت        

کجاست آن حزب اپـوزيسـيـونـى کـه          " 
بنوبه خود داغ اتـهـام کـمـونـيـسـم را            
خـواه بــر پــيــشــگـامــتــريــن عــنــاصــر          

اپوزيسـيـون و خـواه بـر مـخـالـفـيـن                  
کـمـونـيـسـم         " مرتجع خـويـش نـزنـد؟        

کــارگــري، چــه بــه مــثــابــه جــنــبــش            
اجتماعي طبقه کارگر و چه به مثـابـه   
يک جريان حزبـي و سـيـاسـي، حـزب            
کمونيست کارگري و نـفـوذ تـوده اي          
منصور حکمت، در همه صحنه هاي 
جــدال ســيــاســي و اجــتــمــاعــي در              
کردسـتـان بـطـور مسـتـقـيـم و غـيـر                   
مستقيم حضور دارد و در بـرابـر هـر          
تالش و کوشش ناسيونالـيـسـم کـرد،       
اعم از قومي و سکوالر، اعم از چـپ    

تـعـجـبـي     .  و راسـت، ايسـتـاده اسـت        
ندارد که رهبري مـوجـود کـوملـه تـا          
آنجا که سياست هاي چپ و راديکـال  
اتخاد ميکند و مقابل ناسيوناليـسـم   
قومي و ارتجاعي و افـراطـي امـثـال       

سـازمـان   " اين فـراكسـيـون و جـريـان            
ــه        "  زحــمــتــکــشــان   ــاده اســت ب ايســت

امـا  .  متهم شـود   "  کمونيسم کارگري"
ــه              هــمــيــن رهــبــري مــوجــود کــومل
متاسفانه با مماشات خود با جـريـان   
راست و ناسيوناليستي در کومله، بـا  
تشکيالت داري و وسط ايستـادن در    
سياست، خود به اين جـريـان امـکـان       

کــوملــه مــوجــود    .  بــقــاء داده اســت     
همچنانکه منصور حـکـمـت سـالـهـا         
قبل به روشني بيان کرد با حفظ  نـام    
حزب کمونيست ايران و در عين حـال  
با عدم دفاع قاطع از گذشته و برنامه 
و اهداف و رهبران آن حزب، به جريان 
راست ناسيوناليستي فرصت داد تـا      
همچنان سوداي تصاحب نام کـوملـه     

ايـن  .  برايش موضوعيت داشته باشد
فراكسيون و حـامـيـانـش بـخـشـي از            
مــدافــعــيــن هــمــان پــروژه راســت و             
قومپرستانه عبداهللا مهتدي هستـنـد   
كه ما قبال در مـورد نـقـش مـخـرب          
اين گرايش و مـانـدنشـان در كـوملـه          

سـوال ايـن اسـت        .  هشدار داده بوديـم 
جــنــاحــي كــه خــود را چــپ كــوملــه             
ميداند آيا اين بار بند نـاف خـود بـا          
ناسيوناليسم كرد، در جـامـعـه و در          
درون کومله، را قطع ميكنـد يـا بـاز        
هـــم فضـــاي تــــولـــيـــد ويــــروس                 

 . ناسيوناليستي را فراهم ميكند
ما چنانکه قبال گفته ايم خواهان 
يک کومله چپ، کمونيست و راديکال 
هستيم و اجازه نخواهـيـم داد راسـت        
ها و ناسيوناليست هاي رنگارنگ با 

چنگ انداختن بـه نـام کـوملـه بـراي              
آرمانهاي چپ .  خود اعتباري بجويند

و انقالبي کارگران و زحـتـمـکـشـان و        
کومله قـديـم ايـنـک تـحـت پـرچـمـي                  
نـمـايـنــدگـي مـيــشـود کـه مـنـصــور                
حکمت و حزب کمونيـسـت کـارگـري       

بـه شـهـادت ادبـيـات          .  برافراشته انـد 
ــژه               ــوي غــنــي مــنــصــور حــکــمــت، ب

بــحــران و   " ســخــنــرانــي درخشــان او         
مـــارس   –انشـــعـــاب در کـــوملـــه           

، ناسيوناليسم کـرد هـمـواره        " ۲۰۰۱ 
ــري                 ــي گ ــقــالب ــاي ان ــر پ ــگــي ب ســن
سوسياليستي در کومله بود و بـارهـا   

در هـمـيـن    .  نيز از چپ شکست خورد
راستا ما وظيفه خـود مـيـدانـيـم کـه           
پرچم راسـت، قـوم پـرسـتـانـه و نـظـم                 
نويني تالشهايـي نـظـيـر فـراکسـيـون            

را افشـا و      "  فعاليت بـه نـام کـوملـه        " 
منزوي كنيم و بار ديگر به شـکـسـت      

  .بکشانيم
 

کميته کردستان حزب كمونيست 
 كارگري ايران

 ،۱۳۸۷ مرداد ۳ 
 ۲۰۰۸ جوالي  ۲۴ 
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نفر از کـارگـران      ۲۲ روز اول تير ماه 

فرش نقشين سنندج از کار خود اخراج و 
ـه اداره کـار        براي وصل به بيمه بيکاري ب

 .سنندج معرفي شدند
ـه ايـن       ـن کارفرماي اين کارخانه زمي
ـر مـاه                  ـي ـيـمـه اول ت اخراجها را قبل از ن
ـبـود بـازار            فراهم کرده و به کارگـران از ن

فــروش فــرش و بــحــران در کــارخــانــه               
ـر ايـن اسـاس                صـحـبـت کـرده       بـود و ب

ـرر       تمامي کارگران را قبل از موعـد مـق
ـه            ١ ۳ تـا       ۵ ١ هميشگي از  ـر مـاه ب ـي ت

ـه آنـان           مرخصي تابستاني فرستـاده و ب
اعـالم کــرده بـود پـس از بـازگشـت از                  
ـيـمـه          ـه ب مرخصي، تعدادي از کارگران ب

کارفرمـاي  .  بيکاري معرفي خواهند شد

طـي     براي تحميق کارگـران    اين کارخانه
ـيـکـاري را حـق              صحبتي با آنان بيمه ب

ـه آنـهـا اعـالم کـرده             کارگران دانسته و ب
ـيـکـاري            ـيـمـه ب است پس از پايان دوره ب
همه آنها را بر سر کارهايشان باز خواهـد  

 .گرداند
بر همين اساس وقتي کـارگـران روز     
ـر سـر کـارهـاي خـود                   اول مـرداد مـاه ب

ـيـسـت       ـره اي        ۲۲ مراجعه کردند با ل ـف ن
ـه    مواجه شدند که از ورود آنها به کارخـان

بدنبال اين وضعيت .  ممانعت بعمل آمد
و اعتراض کارگران، کارفرما طي نـامـه     
اي آنان را جهت وصل به بيمه بيکاري به 
ـروز           اداره کار سنندج معرفـي کـرد و دي

 .اين کارگران به اداره کار مراجعه کردند
ـقـا        برخي از اين کارگران خواهـان اب

در کار خود هستند و اين کشمکـش در    
ـرمـا             حال حاضر ميان کـارگـران و کـارف

 ۵ ١ اين کارگران همگـي از      .  ادامه دارد
ـه          ۲۲ تا  سال سابقه کار در ايـن کـارخـان

 . دارند
ـر اســاس               ـه يــادآوري اسـت ب الزم ب

ـه ازاي هـر           ۵ قوانين موجود، کارگران ب
ـيـکـاري                    ـيـمـه ب ـه يـک سـال ب ـق سال ساب

 .دريافت ميکنند
  

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ١ ۳۸۷/۵/۲ 

 9�L� MAو ر�از    
	ر��ان �
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ـه         ـب ـنـج شـن کارگران نيرو رخش که پ
ـرداخـت              ـه عـدم پ ـراض ب گذشته در اعـت
دستمزدهايشان دسـت از کـار کشـيـده             

مـعـادل   ۳۸۷/۵/۲ ١ بودند در مورخه 
ـه خـود را        يک ماه از دستمزدهاي معوق
دريافت کردند و دريافت دسـتـمـزدهـاي       
ـزان   خرداد و تير ماه به تعيين تکليف مي
ـه                   ـب دستمـزد ايـن کـارگـران در روز شـن

 .موکول شد
ـرو      ـي الزم به يادآوري است کارگران ن

ـه حـدود           ۵ ١ رخش طي سالهاي گـذشـت
هزار تومان از ميزان حـداقـل دسـتـمـزد          
تصويب شده توسط شواري عـالـي کـار        

دستمزد دريافت کـرده انـد امـا امسـال           
حين امضا قراردادها کارگـران مـتـوجـه       
شدند کارفرما قصد دارد دستـمـزد آنـان      
را بر اساس مصوبه شوراي عـالـي کـار        
پرداخت کند به همين دليـل از امضـاي       
قـــرارداد خـــودداري کـــردنـــد و طـــي              
ـرار اسـت      پيگيريهايي که بعمل آوردند ق

ـه مـورخـه          ـب بـا     ۳۸۷ ١ / ۵/۵ روز شن
ـنـده کـارگـران در          حضور کارفرما و نماي
اداره کار سنندج به اين مسئله رسيدگـي  

 . شود
قرار است روزه شنبه پس از حل اين 
مســئلــه و امضــا قــراردادهــا تــوســط            
ـر مـاه         ـي کارگران دستمزدهاي خرداد و ت

 .آنان نيز پرداخت شود
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

  ١ ۳۸۷/۵/۳  
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ـنـدج از        کارگران نيرو رخش در سـن

ـنـون دسـتـمـزدهـاي           ارديبهشت ماه تـاک
خود را دريافت نکـرده انـد و از حـقـوق             
فروردين ماه نيز فقط مساعده دريـافـت     

 .نموده اند
ـه   از طرف ديگر کارگران اين کارخان

ـه حـدود          هـزار     ۵ ١ طي سالهاي گـذشـت
تومان بيشتر از حداقل دستمزد تصويب 
شده توسط شوراي عالي کـار دسـتـمـزد       

امســال هــنــگــام       . دريــافــت کــرده انــد     
امضاي قرارداد، کارفرما تالش نمود تا 
دستمزد تصويـب شـده تـوسـط شـوراي            

مبناي قرارداد بنمايـد کـه        عالي کار را
کارگران از امضاي آن پرهيز کردند و اين 
مسئله از اول سال تاکنون به کشمکشـي  
ـبـديـل شـده            ـرمـا ت ميان کارگران و کارف

 .است که همچنان ادامه دارد
ـه      کارگران نيرو رخش در اعتـراض ب
ــمــزدهــايشــان و              عــدم پــرداخــت دســت
هــمــچــنــيــن در اعــتــراض بــه مــيــزان             
دستمزدهاي خود اعالم کرده بـودنـد کـه      
ـه                 دست به اعـتـصـاب خـواهـنـد زد و ب
ـه مـورخـه            ـب همين منظور روز پنـج شـن

دست از کار کشيدند و ۳۸۷/۴/۲۸ ١ 
نماينده اداره کار و کارفرما در ايـن روز        
به ميان کارگران آمدنـد امـا مـذاکـرات         
ـيـجـه     في مابين کارگران و کارفرما به نت

ـرسـيـد      بـا ايــنـحـال کـارگـران ايــن            .  اي ن

کارخانه به اعتصاب خود موقتـا پـايـان      
دادند و قرار شد با مذاکرات بيشتر طـي  
ـرو               ـي روزهاي آينـده مسـائـل کـارگـران ن

 . رخش حل شود
ـرار    ـه         بر هيمن مبنا ق اسـت مسـئل

دســتــمــزد ايــن کــارگــران در اداره کــار             
رسيدگي شود در عين حال که اداره کـار  
ـرداخـت       اعالم کرده است بدليل اينکـه پ
ـرو رخـش         ـي دستمزد بيشتر در کارخانه ن
طي سالهاي گذشته صورت گرفته است 
ـه عـرف دسـتـمـزد در ايـن                   و اين امـر ب
ـرو                     ـن ـبـديـل شـده اسـت از اي کارخانـه ت
کارفرما بايـد خـواسـت کـارگـران را در              

 . مورد حداقل دستمزدها بر آورده کند
  

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
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کـارگـر السـتـيـک الـبـرز             ١٤٠٠ 

از صبح امروز در ادامـه  )  کيان تاير( 
روز اعتصاب در کارخانـه دسـت      ١٨ 

ماه  ٤ به تجمع زدند و در اعتراض به 
دستمزد و مزاياي پرداخت نشده خود 

ايـن  .  به آتش زدن الستيک پرداخـتـنـد   

تاکتيکي است که کارگران السـتـيـک      
البرز از اعتصـابـات مـداوم خـود از           
زمستان سال قبل به آن دست ميزنند 
تا توجه بيشتـري بـه اعـتـراض خـود            

در ايـن اعـتـصـاب         .  معطوف کـنـنـد   
متحدانه کلـيـه کـارگـران از هـر سـه               

کـارگـران اعـالم      . شيفت شرکت دارنـد 
کرده اند چنانچه به خواست هاي آنهـا  
جواب داده نشـود روزهـاي شـنـبـه و            

يکشنبه، همراه خانواده هـايشـان در       
مــقــابــل ارگــانــهــاي دولــتــي تــجــمــع         

 . خواهند کرد
  

حـزب كــمــونــيـســت كــارگــري از         
اعتـراض كـارگـران السـتـيـك الـبـرز               
قاطعانه حمايت مي كند و آنها را بـه  
تصميـم گـيـري جـمـعـي در مـجـمـع                  

تـالش  .  عمومي خـود فـرامـيـخـوانـد        
کارگران بـه شـرکـت خـانـواده هـا در               

تجمع اعتراضي آنها يک اقـدام مـهـم      
حزب کليـه خـانـواده      .  مبارزاتي است

ــه شــرکــت در                  ــران را ب هــاي کــارگ
تجمعات و تصميم گيريهاي کارگـران  

حزب همچنين کارگـران  .  فراميخواند
ــلــف و هــمــه مــردم                 مــراکــز مــخــت
آزاديخواه را به حمـايـت از اعـتـراض         
کارگران الستيک الـبـرز و درمـقـابـل          
حکومت کثيف و جنايتکار جمهوري 

 . اسالمي فرا مي خواند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٨ ژوئيه  ٢٩ 

 ١٣٨٧ مردادماه  ٨  
 

دانشـــجـــوي زنـــدانـــي آزاد بـــايـــد           
زنـدانـي سـيـاسـي آزاد بـايــد             . گـردد 

گـردد و فــرزاد کــمــانــگـر و ديــگــر             
فعاالن زنداني را آزاد کنيد،آزادي و 

را بر افراشته بـودنـد وطـي        )  برابري
بيانيه اي به نماينـدگـي از مـردم و          
جوانان مهاباد از زندانيان سيـاسـي   
حمايت کردند و عکسهاي زندانيان 
سياسي را بلند کرده وفرياد ميزدند 
ــايــد               کــه زنــدانــي ســيــاســي آزاد ب

فرزاد کمانـگـر،عـدنـان حسـن        .گردد
در . پور و هيوا بوتيمار را آزاد کنيـد 

اين تـجـمـع بـه عـالوه ي دفـاع از                   
زنــدانــيــان ســيــاســي ، شــعــار نــان           

،برق،حق مسـلـم مـاسـت را بـلـنـد                
کرده و خواهان پايـان دادن بـه ايـن          

 . وضع شدند
بيانيه قرائـت شـده در تـجـمـع             

 :بشرح زير است
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

  
ما جوانان مهابـاد از تـحـصـن         

حـمـايـت       دفاع از زندانيان سياسـي 
خــواهــيــم کــرد و خــواهــان آزادي             
. تمامي زندانيان سياسي هسـتـيـم      

آزادي بيـان و انـديشـه از پـايـه اي                
ترين حقوق شهروندان هـر جـامـعـه         
اي مـي بـاشـد و خـواسـتـار آزادي               

هرچه سريعتر همه زندانيان سياسي 
اعـم از کـارگــر زنـدانــي، مـعــلــم             (  

زنداني، فـعـالـيـن جـنـبـش زنـان و                 
تـا بـه        هستيم) دانشجويان زنداني 

. آغوش خانواده ي خويش بازگردند
ما خواستار لـغـو مـجـازات اعـدام          
هستيم و از نظر مـا هـيـچ کـس را           

ما دراينجا تجمع .  نبايد اعدام کرد
کرده ايم که خواهان ازادي همه ايـن  

 . عزيزان باشيم
به اميد و تـالش بـراي آزادي            

 زندانيان سياسي 
به امـيـد جـامـعـه اي مـمـلـوء               

   ازعدالت، برابري و آزادي
 جوانان مهاباد
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  شدند نفر از کارگران فرش نقشين سنندج از کار اخراج۲۲

 .دريافت خسارت از کارفرما هستند
کارفرماي نساجي کردستـان در     

حالي از پرداخت دسـتـمـزد کـارگـران        
اين کارخانه خـودداري مـيـکـنـد کـه           
کارفرماي کارخانه پرريس نيز مـدت    
دو ماه است دستـمـزد کـارگـران ايـن          
کارخانه را پـرداخـت نـکـرده و طـي                
هفته هاي گذشته سه تن از کـارگـران     
را اخراج و شش نفر را جـريـمـه کـرده         

 .است
اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن 
حــمــايــت از اعــتــراضــات کــارگــران         

نساجي کردستان و شرکت ريسندگي 
پرريس از عـمـوم کـارگـران و اعضـا            
خـود در ايــن کــارخــانـه هـا دعــوت              
مــيــکــنــد تــا اعــتــراضــات خــود را           
ــرده و در                  ــيــش ب ــم پ دوشــادوش ه
اقدامي متحدانـه خـواهـان دريـافـت          
دستمزدهاي معوقـه و بـازگشـت بـه           

 .کار همکاران اخراجي خود شوند
  

 زنده باد جنبش مجمع عمومي 
 زنده باد همبستگي کارگري
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

  ١ ۳۸۷/۵/۷ 
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