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 ۲صفحه 

 ۵ صفحه 

 ۴ صفحه 

معلمي از کرمان مي گفت ظـرف    
دوهفته چهار نفر از شاگـردانـم بـعـلـت           
سوء تغذيه در راه مدرسه بيهوش شده     

فقر و فالکت و بي بضـاعـتـي در        .   اند
ايران نه هر ماهه  و هـر هـفـتـه و هـر                  
روزه بلکه  هرساعت ابعـاد تـازه تـر و           

. وحشتناک تري  بـخـود مـي گـيـرد                 
زندگي کارگران و زحمتکـشـان و کـالٌ           
مزد بگيران به خاطـر سـيـر صـعـودي             
قيمت مايحتاج عـمـومـي بـه جـهـنـم               
سوزاني تبديل شده است، کـه هـر روز        

. تعداي بيشتري را در بـر مـي گـيـرد              
دلخـوشـي رهـبـران و سـيـاسـتـمـداران                

  و  ايران به تيغ و قيچي بـانـک جـهـانـي        
 بـراي جـراحـي       سازمان تجارت جهاني  

بحران اقتصادي ايران بيـهـوده بـوده و           
ــراي             طــرحــهــاي اقــتــصــادي دولــت ب

هـا تـا        خصوصي سازي و حذف يارانـه   
 . اندکنون با شکست مواجه شده

 حمله افسار گسيخته   
 به سفره  بي رونق مردم   

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانگر                             

 

 
روز "   اتحاديه آزاد كارگـران ايـران    " 
 مرداد مـاه اطـالعـيـه اي صـادر              ٢٦

كرد كه از محاكمه صديق كـريـمـي و             
فواد كيخسروي به اتهام سازمانـدهـي        

 شهر سنندج خـبـر   ٨٩راهپيمائي سال  
البته كه فعاليني چون صـديـق و       .   داد

فواد بايد پا جلو بـگـذارنـد و روزهـاي          
مهمي چون اول مه را به نحو شايستـه      

اما وقـتـي كـه        .   اي سازماندهي كنند  
يك چنين پا جلو گذاشتنـي بـراي ايـن           
فعالين پر هـزيـنـه مـي شـود، ديـگـر                  
فـقــط مســئلـه چــنــد فـعــال كــارگــري              

مسئلـه بسـيـار فـراتـر از ايـن               .  نيست
فعالـيـن مـي رود و بـه يـك جـنـبـش                     

بــزرگــتــري كــه مــي رود تــار و پــود                
جمهوري اسـالمـي را در هـم نـوردد،              

 . گره مي خورد
برگزاري اول ماه مه هـمـيـشـه در             

. جمهوي اسالمي ممنوع بـوده اسـت        

سنندج نبايد ميدان مانور جمهوري     
 اسالمي باشد  

 چند نكته در مورد محاكمه      
 صديق كريمي و فواد كيخسروي       

 
 
 
 
 
 
 

در تـاريـخ سـي سـالـه گـذشـتـه                  ناصر اصغري        
مردم كردستـان هـيـچ وقـت شـاهـد              

ــم              ــوده اي ــب ــن مــوردي ن ــي در .   چــن
سختترين شرايط جنگي هـم مـردم         
كردستان و جريانات سياسي به ايـن        
شكل از انتقام جويي كور متـوصـل     

اين بار و در شرايطـي كـه     .   نشده اند 
مردم با اعتماد به نفس بـيـشـتـر از           
هميشه در مقابل رژيم ايستـاده انـد       

قطعا با چنين شيوه اي از عملـيـات         
كـور بـيـگــانـه بـوده و مـايـه بـهــت                   

اما انفـجـار بـمـب در         . همگاني شد 
يك محل معين كه جايگاه خانـواده     
ــم              هـــاي مـــزدوران مـــحـــلـــي رژيـ

منگورهايي كه بـه خـدمـت رژيـم           ( 
تنها ميتوان انـگـشـت    )   در آمده اند 

اتــهــام را بــه ســمــت خــود رژيــم و                
جريانات اسالمي كه با اين شيوه از    

 . عمليات عادت دارند كشيد
 

زيــرا بــا ايــن كــار جــمــهــوري              
اسالمي  و يا هـر جـريـان اسـالمـي               
ديگري ميتواند دو هدف را تعقيـب   

اول اينكه جامعـه را بـه ايـن          .   كنند
نوع عمليات كـور و ضـد انسـانـي              
عادت بدهند، دوم اينكـه بـتـوانـنـد           
مـزدوران مـحــلـي خــود را بـه يــك                
جــنــگ عشــيــره اي عــلــيــه مــردم             

مــهــابــاد و جــريــانــات انــقــالبــي و            
. فعالين راديكال جامعه  بكشانـنـد      

و از اين طريق جنبشهاي انقالبـي و       
حق طلبانه را زير ضرب و فعالين و    
رهبران محلي اين جنبشها را وادار       

 . به سكوت كنند
تروريستهاي اسالمي ايـن نـوع       
عمليـات را در مـنـاطـقـي مـانـنـد                 
بلوچستان عـلـيـه هـمـديـگـر انـجـام               
دادند و متاسفانه تا كنون توانسـتـه     
اند اعتراض حق طلبانه مردم تحت       
ســتــم ايــن مــنــاطــق را زيــر ســايــه              
رقــابــتــهــاي جــريــانــات تــروريســت         

 . اسالمي در پرده ابهام قرار دهند
اكنون هم مـيـخـواهـنـد بـا ايـن              
نوع عمليات كـور و ضـد انسـانـي              
ــه مــردم                 ــان ــب ــارزات حــق طــل مــب
كــردســتــان را هــم بــه ايــن شــيــوه                 

 خطر اعدام همچنان باالي سر سکينه است         

 ۳ صفحه 

 ۲ صفحه 

 ۴ صفحه 

 صديق کريمي و فواد کيخسروي به اتهام سازماندهي راهپيمائي امسال روز جهاني کارگر در شهر سنندج                                                                                              
   بار ديگر به محاکمه کشيده شدند                             

 اخباري از شهرهاي کردستان                          

انفجار بمب در مهاباد هشداري به همه مردم آزاديخواه           
 كردستان و نيروهاي سياسي جدي است     

 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 

 بمب گذاري در اماکن عمومي کار جريانات اسالمي است             
 در حاشيه انفجار بمب در مهاباد      

 ۲ صفحه 

 سجاد از بانکي مون خواست که براي آزادي مادرش و ريشه کن کردن سنگسار تالش کند                                                                              

 ۶ صفحه 
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 ۱از صفحه  

 ۱از صفحه  

حتي فكر كردن به برگزاري مـراسـمـي        
مستقل از نـهـادهـا و مـتـرسـكـهـاي                
خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كـار،     
جرم غيرقابـل بـخـشـودنـي از جـانـب               

جـنـبـش    .   جانيان اسالمي بـوده اسـت      
كارگري امـا عـقـب نشـيـنـي نـكـرده                 

جنگي كه اين جنبـش بـا رژيـم        .   است
اســالمــي دارد، بــا هــيــچ مــعــيــاري            

اين نكته را بـايـد       .   يكسره نشده است  
. جاي ديگري مورد بررسـي قـرار داد         

اما اينجا پـرداخـتـن بـه چـنـد نـكـتـه                   
 .ديگر در همين رابطه اهميت دارند

يك نكته كه در اينجا بايد مـورد       
توجه قرار گيرد اين است كه جـنـبـش          
كارگري امروز همراه با جـنـبـش هـاي        
ديگري همچون جنبش زنان، جوانـان،     
عليه اعدام و غيره، بـعـنـوان جـنـبـش            
هـاي عــلــيــه مـوجــوديــت جــمــهــوري           

سـركـوب   .   اسالمي تلقي مـي شـونـد        
زنان، محاكمه دانشـجـويـان، پـيـگـرد           

فعالين كـارگـري وغـيـره، در هـمـيـن                
. راستاست كه معنا پيدا مـي كـنـنـد          

پرونده سازي براي فعالين اين عـرصـه      
ها يك موضوع هميشگي در مقـابـل         

اما هر مـقـدار پـرونـده       .   ما بوده است  
سازي و زندان و سركوب، نمي تـوانـد           

تشکـل،  "   ما را از مطالبه اصلي ما،  
" اعتصاب، تجمع حق مسلم مـاسـت        

ايـن جـواب مـا بـه ايـن              .   عقب بـرانـد   
پرونده سازيها بوده و تـا سـرنـگـونـي               
جمهوري اسالمي، هـمـچـنـان جـواب           

منـتـهـا ايـنـجـا بـايـد             . ما خواهد بود 
جواب مقابله با پرونده سازيها از يـك       
حـالــت خــودبــخــودي بــه يــك حــالــت            

حــالــت " از   .   كـنــكــرت تــغــيــيــر كـنــد       
مــنــظــورم مــبــارزه و        "   خــودبــخــودي 

واكنشي است كه جامعـه خـودبـخـود          
در مقابل اجحافاتي كـه بـر انسـانـهـا             

حــالــت .   " روا مــي رود، مــي بــاشــد          
هم مبارزه اي است آگاهـانـه   "   كنكرت

كـه در مـقـابـل هـر پـرونـده سـازي و                     
بـراي  .   دستگيري بايد جلو بـرده شـود       

مـثـال اگــر اعـتــراضـات در جـنـبــش               
كارگـري نـمـي تـوانـد بـه چـيـزي جـز                    
اعتراض به خود جمهوري اسالمـي و       
در نتيجه براي سرنـگـونـي جـمـهـوري            
اسالمي تـلـقـي شـود، پـس فـعـالـيـن                 
جنبش زنان، كه ايـن جـنـبـش هـم در               
همين چهارچوب شناخت و تلقي مـي   
شود، بايد اعتراض به پـرونـده سـازي           
فعالين جنبش كـارگـري را اعـتـراض           
خود بدانند و در بـه پـيـش بـردن ايـن               

اگـر  .   اعتراضات جلوي صحنه باشنـد  
بخواهم خالصه و رك و پوسـت كـنـده          
بگويم، فعالين جنبش هـاي مـوجـود          
كه بر عليه جمهوري اسالمي قد علـم        
كرده اند، بايد در مبارزات يـكـديـگـر           
فعاالنه شركت و دخالت كنـنـد و هـر             
پيشروي و يا عقب نشيـنـي در يـكـي          
از اين جنبش ها را بـه جـنـبـش خـود             

 .مربوط بدانند
نكته دوم اين است كه محـاكـه و           
پرونده سازي بر عليه صديق كريمي و    

فواد كيخسروي، و هـمـچـنـيـن شـالق           
زدن فعالين كارگري و غيره، در شـهـر         

ايـن بـراي     !   سنندج اتفاق مـي افـتـنـد         
ــان و                   ــردســت كســي كــه مســايــل ك
مشخصا شهر سنندج را در سي سـال      
گذشته از نزديـك دنـبـال كـرده اسـت،             

دم و دســتــگــاه      .   جــاي تــعــجــب دارد     
جمهوري اسالمي براي اينكه خامـنـه       
اي مهمترين فرد در سلـسـلـه مـراتـب            
جمهوري اسالمي به سننـدج رفـتـه و           
سالم و بدون مواجه شدن با اعـتـراض        
توده اي به تهران برگشـتـه اسـت، يـك           
هـفــتــه حــول آن تـبــلــغــيــات راه مــي               

در سياه و مختنق ترين دوره    .   اندازند
هاي حكومت جمهوري اسـالمـي كـه        
هر صداي مخالفي را در جا خفه مـي      

هـاي     كردند، شـاهـد بـرپـائـي مـراسـم             
اكـنـون و     .   قدرتمند اول ماه مه بوديم    

در مرحله اي كه جمهوري اسالمي از      
سر پا ماندن فرداي خود اطـمـيـنـانـي             

ندارد نبايد در سنـنـدج بـه او مـيـدان             
واضح است كـه اگـر     . مانور داده شود 

جمهوري اسالمي بتوانـد مـبـارزه در          
سنندج را تدافعي كند، ميدان مانـور        
وسيعتري را در جاهاي ديگر خـواهـد         

ــريــمــي و فــواد               .   داشــت صــديــق ك
سازماندهي اول "   اتهام" كيخسروي به   

ماه مه در شهر سـنـنـدج، مـحـاكـمـه               
و دقيقا بايـد سـنـنـدج در         .   مي شوند 

همين سطح قد علم كند كـه سـنـنـدج           
در ســي ســال حــاكــمــيــت جــمــهــوري           
اسالمي پيشـقـدم چـنـيـن مـبـارزاتـي              
بوده و در بـرابـر جـمـهـوري اسـالمـي                

جـايـگـاهـش در       .   تسليم نخواهد شـد    
تاريخ همين اسـت و بـا تـنـگ كـردن               
عــرصــه بــر مــانــورهــاي جــمــهــوري            

 .اسالمي همچنان بايد چنين بماند
 

 ٢٠١٠ سپتامبر ٢٥

 . . . سنندج نبايد ميدان مانور                       

 

 
بنا به اخبار منتشر شـده روز         

 شهـريـور، انـفـجـار        ٣١چهارشنبه  
بمب در مهاباد دهها نفر کشتـه و      

تـاکـنـون    .   زخمي بـرجـاي گـذاشـت       
کسي مسئوليـت ايـن انـفـجـار را              

اسـتـانـدار    .   برعهده نگرفـتـه اسـت      
آذربايجان غربي اين انفجـار را بـه          
احــزاب ســيــاســي در کــردســتــان           

 . نسبت داده است
اين اقدام و انـفـجـار بـمـب در             
ميان مـردم از جـنـس عـمـلـيـات                

ايـن کـار     .   جريانات اسالمي اسـت   
حرکتي ضد انساني و تـروريسـتـي        
محسوب مـي شـود و بـايـد آنـرا                

ايــن عــمــلــيــات     .   مــحــکــوم کــرد    
جنايتکارانه تحت عنوان و بـه هـر      
بهانه اي و از جـانـب هـر نـيـرويـي               
صورت گرفته بـاشـد مـحـکـوم و              

جمهـوري اسـالمـي      .   مذموم است 
بيش از هـر کسـي از ايـن فضـاي                
کشتار و خونريزي نفع مي بـرد بـه      
هــمــيــن دلــيــل از ايــجــاد چــنــيــن            

. فضــائــي نــاخشــنــود نــيــســت              
جمهوري اسالمي از ايجاد چـنـيـن      
فضايي استقـبـال مـي کـنـد چـون              
مداوما کوشيده است تحت بهـانـه     
هاي مـخـتـلـف فضـاي شـهـرهـاي              
کردستان را بيـشـتـر مـيـلـيـتـاريـزه             

نتيجه اين عمـلـيـات کـور و         .   کند
ضد انساني از جانب هـر نـيـروئـي            
باشد، در خدمت مـرعـوب کـردن          
ــردن                   ــه اي کـ ــيـ ــاشـ ــردم و حـ مـ
جنبشهاي انقـالبـي و اجـتـمـاعـي             

 .خواهد بود
ــان حــزب              ــردســت ــه ک ــت ــي ــم ک
کمونيسـت کـارگـري ايـن حـرکـت             
تروريستي را محکوم مي کـنـد و         
از مردم شـرافـتـمـنـد و آزاديـخـواه              
ــا               کــردســتــان مــي خــواهــد کــه ب
هوشياري تمام در صفوفي متحـد       
و يکپارچه، در برابر هر نوع تالش    
حکومت براي ميلـيـتـاريـزه کـردن          
بيشتـر شـرايـط و ارعـاب مـردم،              
قاطعانه بايستند و اين تالشهـا را        

 .خنثي کنند
  

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري

 ٢٠١٠ سپتامبر ٢٢
 ١٣٨٩ شهريور ٣١

 بمب گذاري در اماکن عمومي                         
 کار جريانات اسالمي است                      

. اسالمي و نفرت آور آغشـتـه كـنـنـد              در حاشيه انفجار بمب در مهاباد                            
مردم كردستان بويژه مردم مـهـابـاد و        
حومه بايد با هشياري كـامـل از ايـن           
توطئه هاي جـريـانـات اسـالمـي آگـاه             

در قدم اول آنـهـا مـيـخـواهـنـد          .   باشند
مبارزات مردم را به دعواي فـرقـه اي        
سني و شيعه تنزل بدهنـد و در عـيـن           
حال مردم ساكن كـردسـتـان را تـحـت             
عناوين مختـلـف و ايـنـبـار تـحـريـك                
منگورها عليه مردم مهاباد بـه جـان          

 . همديگر بيندازند
 

جمهوري اسالمي يك بـار ديـگـر           
در اوايل به قدرت رسـيـدنـش در سـال           

 در همين مناطق شمال كردسـتـان   ۵۸
بـوســيلــه مــال حســنــي امــام جــمــعــه            
رضائيه جنگ كرد و ترك و شـيـعـه و            

صدها نفـر در آن      .   سني را راه انداخت  
جنگ جان باختند، زخمي شدند و يـا       

بنابر اين .   آواره ديگر مناطق گرديدند   
سابـقـه جـمـهـوري اسـالمـي و ديـگـر                  
جريانات اسالمي در استـفـاده از ايـن           
نوع اختالف افكنيهـا و در ايـن نـوع              
عمليات كور و ضد انساني تـاريـخـي          

 . به قدمت طول عمر آنها دارد
 

اكنون و در شـرايـطـي كـه مـردم                
كردستان همراه و هماهنـگ بـا مـردم          

ديـگــر مــنــاطـق ايـران در يـك صــف                
متحد عليه جانيان اسـالمـي و بـراي            
سرنگوني حـكـومـت ايـن قـاتـالن بـه                
ميدان آمده اند بايد آگاهانه اين صـف      
اتحاد و همبستگي را تقويـت كـرد و            
اجـــازه نـــداد كـــه عـــوامـــل وزارت               
اطالعات با سـازمـان دادن ايـن نـوع              
عـمـلــيـتـهــاي كـور مـردم را بـه جــان                   
همديگر بـيـنـدازنـد و ايـجـاد تـفـرقـه                   

 . كنند
 

الزم به توضيح است كه چنـد روز     
بــعــد از اجــراي ايــن بــمــبــگــذاري در              
مـهــابـاد فــرمـانــدهــان مــحــلـي رژيــم            

 نـفـر از       ۳۰اسالمي اعالم كردند كـه      
عوامل ايـن بـمـبـگـذاري را بـه قـتـل                   

 . رسانده اند
اما با گذشت چهار روز از پـخـش      
اين خبر هـنـوز مـعـلـوم نـيـسـت ايـن                    
عمليات جنايتكارانه در كـدام نـقـطـه           
انجام گرفته چه كساني كشته شده انـد   

تنـهـا   .   و اصل داستان از چه قرار است 
ــان                   ــي ــان ــه روشــن اســت ج ــزي ك چــي
جمهوري اسالمـي بـا افـتـخـار اعـالم              

همه .    نفر را كشته اند۳۰كرده اند كه  
اين روشها مشكوك و نشانـه تـوطـئـه           
هـاي مـتـعـددي اسـت كـه جـمـهـوري                  
اسالمي عليه مردم كردستان بـه كـار         

 . گرفته است
ما همينجا همه جريانات چـپ و         
ــيــت              ــي كــه احســاس مســئــول احــزاب
مـيـكـنـنـد را فـرامــيـخـوانـيـم كـه بــا                    
هشياري و حساسيت بـااليـي بـه ايـن             

ايـن  .   اعمال رژيـم اسـالمـي بـنـگـرنـد             
اقــدامــات بســيــار تــوطــئــه گــرانــه و            

هـنـوز ابـعـاد و         .   هشدار دهنـده اسـت     
جزئيات اين توطئه ها روشـن نـيـسـت        
اما فعالين داخل شهر هاي كردسـتـان         
و همه انسانهاي آزاديحـواه جـريـانـات           
چپ وظيفه دارند كه با هشياري تـمـام      
ايـن تـوطـئــه هـاي رژيــم اسـالمـي را                 

مـردم بـايـد در صـف           .   خنثـي كـنـنـد      
مــتــحــد خــود دشــمــن خــود را كــه                 
جمهوري اسـالمـي اسـت بـه زانـو در               

ايـن كـاري اسـت تـعــطـيــل             .   بـيـاورنــد  
نبايد يك لحظه هم از پيشـبـرد   .  ناپذير

امـا هـمـزمـان       .   اين وظيفه غافل بـود     
بايد اعـمـال رژيـم اسـالمـي و وزارت               
اطالعت را در كردستان زير ذره بـيـن           

آنـهـا در حـال        .   قرار داد و افشـا كـرد         
. توطئه گري و ايجاد تفـرقـه هسـتـنـد            

مردم كردستان قطعـا بـا هشـيـاري و              
تجربه اي سي ساله اي كـه پشـت سـر              
دارند همه اين تـوطـئـه هـا را خـنـثـي                 

 . خواهند كرد
 ۲۰۱۰ سپتامبر ۲۸

 . . . انفجار بمب در مهاباد هشداري به همه مردم                                      



 
538شماره يسکرا                                            ا                                                  3 صفحه   
 ۱از صفحه  

 تــعــداي از نــمــايــنـدگــان بــخــش             
خصوصي از مـوقـعـيـت نـا روشـن و                
متزلزل خود در رويا رويي با مسـئلـه           
يارانه ها صـحـبـت مـي کـنـنـد و از                    
شرايط اسفباري که توسط تحـريـمـهـا         

 . بوجود آمده است مي نالند 
محمد نهـاونـديـان، رئـيـس اتـاق             

 از دولــت خــواســتــه        بـازرگــانــي ايـران    
است، که جبران هزينه هايي را کـه بـه       
دليل تحريمها براي بخش خصـوصـي      
پـيــش آمــده اســت رسـمــاً بــه عــهــده               

 . بگيرد
نظام اسالمي ايران  در شـرايـطـي         
مردم را در آستانه اجراي حذف يارانـه        
هـا قــرار داده اســت، کــه حــکــومــت             
اســالمــي تــا خـــرخــره در بــحـــران                  

تعديل نيـرو  .   اقتصادي فرو رفته است 
واخرا ج سازيهاي وسـيـع بـدون هـيـچ              
ــار                   ــوســط ک ــي ت ــائ ــوق و مــزاي حــق
فرمايان،  تعطيلي پي در پي کارخانه       
ها و مـراکـز ديـگـر تـولـيـدي تـحـت                    
عنوان کمبود مواد اوليه يا عدم سود    
دهي و ورشکستگي، باعث شـده کـه        
هر روزه تعداد بـيـشـتـري از کـارگـران              
بيکار شوند و بـه ارتـش مـيـلـيـونـي                  

مسئولين و دست .   بيکاران  بپيوندند 
اندر کاران رژيم ايـن رقـم را بـيـش از                 

در .   پنج مـيـلـيـون تـخـمـيـن زده انـد                 
ضمن زنان خانه دار، کارگران فصـلـي         
و ساختماني و فارغ تحصيالن بيکـار        

 . جزو اين آمار بحساب نمي آيند
هزاران معلم حـق الـتـدريـس هـم              
اکنون در معرض اخـراج و بـيـکـاري              

در عين حال مبارزه و .   قرار گرفته اند  

اعتراض بر حق صـدهـا هـزار مـعـلـم               
ديگر براي اضافه دستمـزد و گـرفـتـن          
حق و حقوق  واقعي خويش هـنـوز بـه         

بتعويق انداخـتـن   .  نتيجه نرسيده است 
ــا و                    ــه ه ــارخــان ــزدهــا در ک دســتــم
مراکزتوليدي وخدماتي براي مـاهـهـا     
و حتي سالها، حذف مزاياي کـارگـري    
مـانـنــد حــق مسـکــن و بـيـمــه هــاي                 
درماني، عدم پرداخت کـامـل حـق و           
حقوق و مزاياي باز نشستگان و عـدم        
پرداخت بيمه بيکاري، تعرضي اسـت       
آشکار که سرمايه داران ايران در پـنـاه       
حکومت خدا به ميليونها انسان مزد     

 .بگير در ايران روا داشته اند
 
ســيــلِ گــران شــدن کــاالهــاي                

اساسي و اولـيـه مـردم مـانـنـد نـان،                  
برنج، قـنـد و چـاي، گـوشـت، سـيـب                 
زميـنـي، مـيـوه، پـوشـاک، بـنـزيـن و                  
بخصوص  قبض هاي سرسام آور بـرق     
و گاز همه را مات و شـوک زده کـرده            

اين در حالي است که هدفـمـنـد    .   است
کردن يارانه ها قرار اسـت بـه مـرحلـه             
اجرا در آيد اما تا کنون غير از حـملـه         
افسار گسيخته بـه سـفـره  بـي رونـق                 
مردم،  نه قانوني اجرا و نه يـارانـه اي        

 .هدفمند شده است
افزايش شديد بهاي برق مـردم را          

کساني که در   .   شگفت زده کرده است  
دوره هاي قبل يـا مـاهـهـاي گـذشـتـه                

 هـزار    ۵قبض برق آنها بطور متوسط  
 هزار تومان بـوده اسـت امـروز        ۱۰يا  

ــاي            ــا قــبــضــه  ۶۰ هــزار و           ۵۰ب
هـمـچـنـيـن      .هزارتومان  روبرو شده اند 

مشترکان کم مصرفي که قبالً کـمـتـر        
ــرداخــتــنــد،                از هــزار تــومــان مــي پ

 هـزار تـومـان        ۸ تـا      ۵قبضهاي بين    
 . دريافت کرده اند

در صف پرداخت قـبـض بـرق در            
شهر سنندج مردي با نفر بغل دسـتـي         
اش درگير مي شود و نـزاع بـاالمـي              
گيرد بعد از اعتراض جمعيت بـه ايـن         
آقا ، او اعـالم مـي کـنـد کـه شـايـد                      
تعدادي از شـمـاهـا مـرا بشـنـاسـيـد،                 
خداي من شاهد است من در زندگـيـم       
با کسي در گير نشده ام از اين آقا هـم       
معذرت مي خواهم  ولي آخر شمـاهـا         
نمي دانيد چه فشاري بمن وارد آمـده           

دکـه کـوچـکـي دارم کـه خـرج               .   اسـت 
خانواده ام را هم نمي دهد سه تا بـچـه       
دارم که نمي توانم پوشاک بچـه هـا را           
تأمين کنم،  چگونه مـي تـوانـم صـد           
هزار تومان پول برق را بپردازم، گفـتـه     
ام من اين پول را نـدارم چـگـونـه مـي                

جـوابـي  کـه        .   توانم آنرا پرداخت کنم     
بمن دادند اين است که برق را صد در      

ايـن مسـئلـه      .   صد قطع خواهيـم کـرد      
ايــن چــه    .   مــرا ديــوانــه کــرده اســت            

انصافي اسـت ؟ چـه اسـالمـي اسـت                
 ؟...........و

ترس ازاعتراض اکثريت جامعـه       
به اين اوضـاع فـالکـت بـار، سـران و                 
دست اندر کاران رژيم اسـالمـي را بـه           

آنـهـا   . جنب و جوش وا داشـتـه اسـت            
وانمود مي کنند که تحريمهاي غـرب    
بخصوص آمريکا  اين گراني  وفقر و         

امـامـان   .     فالکت را باعث شده اسـت     
جمعه و کـارشـنـاسـان ريـز و درشـت                 
خود را بسيج کرده اند تا در سرناهاي       
دولتي  دمـيـده و ايـن شـرايـط غـيـر                   
قابل تحمل و گراني سر سام آور،هـمـه      

ــاي                       ــه ــم ــحــري ــاي ت ــه پ ــمــه را ب و ه
ــنــنــده                    ــم ک ــتــصــادي دول تــحــري اق

گويي قبل از اين تحريـمـهـا    .  بنويسند
 . گراني و فقري وجود  نداشته است

تحريمهاي اقتصادي غـرب  هـم          
از طرفي مـوجـبـات  تشـديـد بـحـران                
موجود و فقر و گـرانـي سـر سـام آور                
کنوني را فراهم آورده است و از طـرف     
ديگر اين امکان را به سران رژيم داده         
است  تا رندانه و عوام فريبانه بـحـران        
و فقـر و فـالکـتـي را کـه خـود رژيـم                      

 سـال حـاکـمـيـت          ۳۱اسالمي بمدت    
ننگينش عامل و مسبب اصـلـي  آن        
بوده وهست به بهانـه ايـن تـحـريـمـهـا               

تا بخيال خود بـتـوانـد از      .   توجيه کند 
اعترضات ميليوني مردم جلو گيـري       

تا بتواند تنفـر و انـزجـار مـردم            .   کند
بستوه  آمده را موقتـاً هـم  کـه شـده                   

 .  کنترل کند
انـواع آسـيــبـهــاي اجـتــمـاعــي از             
قـبـيــل تـن فـروشـي دخـتـران و زنــان                   
جــوان، کــار کــودکــان، اعــتــيـــاد،                
خـودکشــي،کـارتــن خــوابـي، دزدي و           
ــدري                 ــرداري، آوارگــي و در ب کــاله ب
بدنبال کار،همه و همه زاده ايـن نـظـام          

 .است
  

حکومـت اسـالمـي  بـراي جـلـو               
گيري از انفجـار ايـن بـمـب خـطـرنـاک                
تمام انرژي و ظرفيتهاي ضد انسـانـي         
خود را در اشـکـال مـخـتـلـف بـکـار                   
گرفته است تا از اعتـراض و طـغـيـان           
گرسنگان  جلو کـيـري کـنـد، ايـن در               
شرايطي است  که از مـردم  پـوشـيـده            
نيست که چگـونـه   بـيـت رهـبـري ،                   
بنياد مستعضفان و سـپـاه پـاسـداران           
هر ساله ميلـيـاردهـا دالر پـس انـداز             
مي کنند و گله هـاي آيـت اهللا هـا و                 
آقا زاده ها  و مومنيـن و مسـلـمـيـنِ                
حکومتي هر ساله ميليونهـا دالر از          
اموال مردم  به جـيـب مـي زنـنـد، و                 
روسپيگـري و قـاچـاق انسـان مـنـبـع                
مــيــلــيــاردي بــراي مــافــيــاي وزارت           

 . اطالعات شده است
 

ــوذري                 ــوام ن ــه ق ــذشــت ــه گ ــت هــف
بـويــراحـمــد    اسـتـانــدار کــهـگــيـلــويـه و          

درکارگروه اشتغال و سـرمـايـه گـزاري          
عــلــت اصــلــي هــمــه      :   اسـتــان گــفــت       

مشکالت جامعه از جملـه نـزاعـهـاي          

دسته جمعي و مسـايـل  اجـتـمـاعـي               
بـايـد دسـتـگـاهـهـا و            .   بيکاري اسـت   

بـانــکـهــا در ايــن خصــوص تـوجــه و               
او اضافه کـرد  .  همکاري داشته باشند 

که يکي از مشکالتي که امروز بـا آن     
بـه  .   مواجـه هسـتـيـم بـيـکـاري اسـت              

طوري که در هـر حـانـواده چـنـد نـفـر                 
او مي گـويـد ايـن چـه         .  بيکار هستند 

ظلمي است که بايد بـه سـر مـردم در              
بـايـد نشـسـت و بـه حـال ايـن                  .   بيايـد 

 . مردم گريه کرد
 
به نقل از خبرگزاري دانشجـويـان      

ايــران درکــرمــان، اســتــانــدار کــرمــان         
اسماعيل نجار در هفته دفاع مـقـدس    

با توجه به " چنين اظهار نظر مي کند     
 استان و همچنين عـده   فقرپنهانبحث  

کثيري که از وضعيت مالي خوبي بـر     
خوردار نيستند و بر اساس قانون هـم          
نمي تـوانـنـد زيـر پـوشـش نـهـادهـاي                 
حـمــايــتـي قــرار گــيــرنـد  حـدود يــک                 
ميليون نفر با مشکل فـقـر رو بـه رو               
هستند ، که  يک سوم جمعيت اسـتـان     

 " را شامل مي شود
 

آقـاي دهــقـان کـيــا عضــوهـيــأت            
مديره کـانـون شـوراهـاي عـالـي کـار                
استان تهران در گـزارش خـود چـنـيـن              

نود در صد از واحـدهـاي       ."  مي گويد 
توليدي بـه عـلـت ورشـکـسـتـگـي بـه                 

 . بخش خصوصي واگذار شده اند
ساليانه ميلـيـاردهـا دالر کـاالي          
قاچاق به کشور وارد مـي شـود و بـه              
ازاي هر ميليارد دالر کـاالي قـاچـاق           

 ".  هزار کارگر بيکار مي شوند۲۵
بـارگـران ايـن فـقـر و فـالکـت بــر                  
دوش کارگران، زحمتکـشـان و مـردم           

آثار تـار و پـود       .   شرافتمند ايران است 
اين فالکت بـر چـهـره تـک تـک مـردم                   

امـروز روزي اسـت کـه          .   نمايان اسـت  
بـايــد در کــارخــانـه هــا درمــدارس و              
ادارات و در هـر جـا و هـر مـکـانـي،                   
متشکل و متحدانه قـول وقـرارهـا را          
گذاشت و قبض هاي آب و برق و گـاز     

اتــحـاد مــا    . را نــبـايــد پـرداخــت کــرد         
 .ضامن پيروزي ماست
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 . . . حمله افسار گسيخته                   

 انقالب انساني  
      براي حکومت انساني  



 
538شماره يسکرا                                            ا                                                  4 صفحه   

  

 ٨٩ شــهــريــور مــاه         ٣١روز   
صديق کريمي عضو هيئت مديـره     
و فــواد کــيــخــســروي از اعضــاي           
فعال اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران           
براي بار دوم از سـوي شـعـبـه اول               
دادگــاه انــقــالب ســنــنــدج مــورد          

 . محاکمه قرار گرفتند
در اين جـلـسـه دادگـاه کـه بـه               
مدت دو ساعت به طول انجامـيـد    
قاضي بـابـايـي بـه ايـن دو عضـو                
اتحاديه اعالم کرد طـي نـامـه اي           
کـه از طــرف اداره اطـالعــات بــه              
پرونده ضميمه شده است اين اداره       
اعالم کرده است صديق کريـمـي و       
فايق کيخسروي سازمانده تـجـمـع       
روز جهاني کارگر امسال در شـهـر         
سنندج بوده اند و ايـن امـر بـراي               
اداره اطــالعــات مــحــرز اســت و           

 . نيازي به برسي مجدد ندارد
اين دادگاه بـر عـلـيـه صـديـق              
کريمي و فواد کيخـسـروي بـا يـک            
اتــهــام جــديــد در حــالــي بــرگــزار             
ميشـود کـه ايـن دو نـفـر پـس از                   
دستگيري در روز جهـانـي کـارگـر           
از سوي همـيـن شـعـبـه دادگـاه بـه               
اتهام اقدام عليه امنـيـت مـلـي از          
طريق عضويت در اتـحـاديـه آزاد            
کارگران ايران محاکمه شده بـودنـد    
و قرار بود حکم دادگاه نسـبـت بـه         
آنان صادر بشود، امـا شـعـبـه اول           
دادگاه شهر سنندج همانطـوريـکـه        
قاضي دادگـاه اذعـان کـرده اسـت            
قبل از صدور حـکـم و بـا پـرونـده                
سازي و دخالت مامـوريـن وزارت        
اطالعات بار ديگر هـمـان پـرونـده          
را مفـتـوح و ايـن کـارگـران را بـه                  
اتهام سازماندهي تجمـع اول مـاه          
مه امسال در شهر سنندج مجددا       

 . به محاکمه کشيد

ايــن پــرونــده ســازي از ســوي           
مـامــوريـن وزارت اطـالعــات در           
حالي بر عليـه صـديـق کـريـمـي و               
فواد کيخسروي صورت ميگـيـرد       
که آنان اول صبح روز اول مـاه مـه           
توسط ماموريـن ايـن وزارتـخـانـه           
بازداشت شدند و راهپيـمـائـي روز         

 بـعـد     ١٨جهاني کارگر در ساعت  
از ظــهــر روز اول مــاه از ســوي                  
کــارگــران ايــن شــهــر در خــيــابــان            

 . نمکي برگزار شد
اتحاديه آزاد کارگران ايـران بـا       
محکوم کـردن پـرونـده سـازيـهـاي            
واهي مامورين امنيتي بر عـلـيـه          
صديق کريمي و فواد کـيـخـسـروي       
و تـاکـيـد بـر ايـن نـکـتـه کـه ايـن                       
کارگران نقـشـي در سـازمـانـدهـي            
روز جهاني کارگر در شهر سننـدج        
نداشته اند و در زمـان مـراسـم در             
بازداشت وزارت اطـالعـات بـوده          
ــرگــزاري             ــدهــي و ب انــد، ســازمــان
مــراســم روز جــهــانــي کــارگــر و              
عضويت کارگران در اتحاديه آزاد       
کارگران ايـران را حـق مسـلـم هـر                
کارگـري در هـر نـقـطـه از کشـور                 
ــديــنــوســيلــه اعــالم             ــد و ب مــيــدان
مــيــدارد در بــرابــر هــر گــونــه                   
محکوميت اين کـارگـران سـاکـت         
ــه                ــخــواهــد نشــســت و دســت ب ن

 اعتراضات گسترده اي خواهد زد
  

تشکل، اعتصاب، تجمع حق   
   مسلم ماست

اتحاديه آزاد کارگران ايران        
  ٨٩ مرداد ماه ٢٦

صديق کريمي و فواد کيخسروي به اتهام          
سازماندهي راهپيمائي امسال روز جهاني کارگر در           

   شهر سنندج بار ديگر به محاکمه کشيده شدند         

 

 

محسني اژه اي سـخـنـگـوي قـوه            
قضايـيـه جـمـهـوري اسـالمـي ايـران،               

 سپتامـبـر اعـالم کـرد کـه            ٢٧امروز  
سکينه به سنگسار و اعدام مـحـکـوم     
شده بود و مجازات مربوط به قـتـل،           
مقـدم بـر مـجـازات مـربـوط بـه زنـا                   

ــه              .   اســت ــادآوري اســت ک ــه ي الزم ب
احمدي نژاد و مشائـي مـعـاون او در            
نيويورک در روزهاي اخير اعالم کـرده        
بودند که حـکـم سـنـگـسـار درمـورد               

 . سکينه هيچگاه صادر نشده است
 

قبال ما اسناد مربوط به پـرونـده         
سکينه در دادگاه تبريز  را مـنـتـشـر              
کرده ايم که به وضوح نشـان مـيـدهـد             
که دادگاهي براي محاکمه سکينه بـه     

بدنبـال  . اتهام قتل تشکيل نشده است 
فشار کمپين جهاني عليه سنـگـسـار،      
مقامات قضائي جمهوري اسـالمـي،      
همزمان بـا سـرقـت پـرونـده از دفـتـر                  
آقاي هـوتـن کـيـان وکـيـل سـکـيـنـه،                   
اعالم کردنـد کـه سـکـيـنـه بـه اعـدام                  

 ! محکوم شده است
 

ــر               هــر اظــهــار نــظــري مــبــنــي ب
مجازات سکينه، فشـار روحـي خـرد           
کننده اي بـر فـرزنـدان سـکـيـنـه وارد                 
مـيـکـنـد و بـر نـگـرانـي آنـهـا دامـن                      

سجاد در فـراخـوانـي از دنـيـا          .   ميزند
براي نجات مـادرش کـمـک خـواسـتـه            

ما يکـبـار ديـگـر بـر ضـرورت             .  است
تداوم قدرتمند کمپين نجات سکيـنـه        

 . در سطح جهان تاکيد ميکنيم
 

 کميته بين المللي عليه سنگسار       
 کميته بين المللي عليه اعدام        

 
  ٢٠١٠ سپتامبر ٢٧

 خطر اعدام همچنان باالي سر سکينه است                                      
 

بنا به خبر منتشر شـده از سـوي            
 ٣١اتحاديه آزاد کارگران ايـران، روز         

شهريور صديق کريمي عضـو هـيـات         
مديره اين اتحاديه و فواد کيخـسـروي     
از اعضاي ديگر آن، براي بـار دوم در            
شعبه اول دادگـاه انـقـالب جـمـهـوري              
اسالمي در سنندج مـورد مـحـاکـمـه           

صديق کـريـمـي و فـواد         .   قرار گرفتند 
 ٨٩کيخـسـروي صـبـح روز اول مـه                

 روز زنـدان بـودنـد و            ٨دسـتـگـيــر و        
بدنبال اين دستگيري اين کارگـران در      
رابــطــه بــا پــرونــده اي كــه بــرايشــان               

 تير امسـال    ٢٩تشكيل شده بود، در   
به دادگاه احضار و مـورد بـازجـويـي             

در اين دادگاه به بخاطـر  .   قرار گرفتند 
عضويت در اتـحـاديـه آزاد کـارگـران              
ايران، به آنان اتهام اقدام عليه امنيـت     

 .ملي را وارد كردند
در ادامه اين فشـارهـا و احضـار            
كــردنــهــا، صــديــق كــريــمــي و فــواد             

 شهريور به اتـهـام     ٣١كيخسروي روز   
سازماندهي بار ديـگـر بـه مـحـاکـمـه              

 .کشيده شدند
در اين جلسه دادگاه که بـه مـدت      
دو ساعت به طول انجاميـد، بـابـايـي            
قاضي حـكـومـت اسـالمـي، ايـن دو              

فعال كارگري و شناخته شده در شـهـر      
سنندج، اعالم کرد كه طـي نـامـه اي           
که از طرف اداره اطالعات به پـرونـده       
ضميمـه شـده اسـت ايـن اداره اعـالم                
کرده است كه آنها سـازمـانـده تـجـمـع            
روز جهانـي کـارگـر امسـال در شـهـر                
سنندج بوده اند و اين امر بـراي اداره            
اطالعات مـحـرز اسـت و نـيـازي بـه                

تهـديـد و فشـار        .  بررسي مجدد ندارد 
بر روي كـارگـران يـك بـخـش دايـمـي                 
سياست جمهوري اسالمي در رابـطـه         
بــا جــنــبــش كــارگــري و عــقــب زدن              

دادگـاهـي   .   مبارزات كـارگـران اسـت       
كــردن صـــديــق كـــريـــمــي و فـــواد                 
كيخسروي را بايد وسـيـعـا مـحـكـوم             

 .كرد
براي جمهوري اسالمي عضـويـت    
در تشكل كارگـري، بـرپـايـي مـراسـم             
اول مه جرم و اقدام عليه امنيـت ايـن           

در دفاع از حق تشكـل،  .   جانيان است 
حق اعتصاب، حق برپايي مراسم روز     
جهاني كارگر، بعنوان پـايـه اي تـريـن           
حقوق خود ، صداي اعـتـراضـمـان را             

. عليه چنين احـكـامـي بـلـنـد كـنـيـم                
كــارگــران در ســنــنــدج كــه هــمــواره              
پيشتاز برپايي مراسم هاي اول مـه و         

برپايي اعتصابات كارگري و مـبـارزه      
براي گرفتن حقوق ايام اعتصاب خود     
و تالش براي ايـجـاد تشـكـلـهـايشـان               
مبارزات جانانه اي داشته اند، نـقـش          
مهمي در پيشاپيـش اعـتـراض بـراي           
اين حقوق پايه اي و دفـاع از صـديـق            
كريمي و فواد كـيـخـسـروي دو فـعـال              
كارگري شناخته شده و مـحـبـوب در         

محكوم كردن احضار .   اين شهر دارند  
ــال                   و دادگــاهــي كــردن ايــن دو فــع

. كـارگـري امــر هـمـه كـارگـران اســت              
پرونده هـاي قضـايـي تشـكـيـل شـده                
براي فعـالـيـن كـارگـري بـايـد لـغـو و                   
احضار و تهديـد آنـان فـورا مـتـوقـف               

كــارگــران زنــدانــي، مــنــصــور        .   شــود
اسانلو، ابراهيم مددي، بهنام ابراهـيـم    
زاده، رضا شهابي بايد فـورا از زنـدان          

 .آزاد شوند
  

كارگر زنداني، زنداني سياسي       
 آزاد بايد گردد  

 كمپين براي آزادي    
 كارگران زنداني  
 شهال دانشفر  
 بهرام سروش 

 سپتامبر ٢٣ -١٣٨٩ مهر ١

صديق كريمي و فواد كيخسروي دو فعال كارگري محبوب و شناخته                                                         
 شده در سنندج دو باره محاكمه شدند                                   

 . مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد         
   اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد            

 .  تحت هر شرايطي ممنوع است         ) نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره     (
 .همچنين مجازات حبس ابد بايد لغو شود         
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کارگران پرريس سنـنـدج     
 ماه است حقوق هـاي  ٦بيش از   

  خود را دريافت نکرده اند

بنا بر گزارشهاي گـزارش رسـيـده          
ــران،                ــه آزاد کــارگــران اي ــه اتــحــادي ب
کارگران کارخانه ريسـنـدگـي پـرريـس          

 مــاه اســت دســتــمــزدي          ٦بــيــش از      
 . دريافت نکرده اند

 نــفــر از       ٣٠بــه دنــبــال اخــراج           
کارگران اين شرکت در سـال گـذشـتـه،        
ــارفــرمــاي ايــن واحــد تــولــيــدي                  ک
فشارهاي خود را بر کارگران افـزايـش         

 . داده است
اين کارخانه که سالهـاي قـبـل بـا           

 نفر کارگر توليد ميکرد، در حـال  ٧٠
 نفر کارگر در حـال      ٣٥حاضر تنها با  

توليد است و اين مسئله بـاعـث شـده          
ــظــر شــدت کــار،                  فشــار  اســت از ن

مضاعفي بر کارگران شـاغـل در ايـن           
 . کارخانه وارد بشود

بـنـا بـر ايـن گـزارش کـارفـرمـاي                 
شرکت پرريس در مواجهه با هـر نـوع       
اعتراضي، حتي نسـبـت بـه پـرداخـت           
دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه کـارگـران، بـا                 
انگشت درب خروجي کارخـانـه را بـه          

 .آنان نشان مي دهد
اول   -اتحاديه آزاد کارگران ايـران     

 ٨٩مهر ماه 
 

محروميت از کار يک فعال     
 کارگري  

طــبــق خــبــر رســيــده ، صــديــق              
ــدي  ــجــ ــري                امــ ــارگــ ــال کــ ــعــ ، فــ

از طرف اداره امـاکـن         سنندج   ساکن
اين شهر ، از حق رانندگـي در آژانـس          

 .محروم شد 
در     الزم به ذکر است که نامبرده      

 به جرم شرکت در مراسـم  ۱۳۸۶سال  
روز جهاني کارگر دستگيـر و بـه سـه             

 ضــربــه شــالق          ۱۰زنــدان و           مــاه 
محکوم شده بود وهم اکـنـون بـعـد از           
گذشت سـه سـال ، در پـي فشـار بـه                    
فعالين کارگري و خانواده آنهـا وي را        

 .از کار بيکار کردند 
 

کشته شدن يکي ديگر از    
 مرزي  توسط    کارگران 

 مزدوران رژيم  

 ١٠بنا به خبر  دريافتي سـاعـت        
 مهرماه کـاروانـي از     ٣شامگاه شنبه   

کـارگـران مـرزي در حـوالـي مـريــوان               
ــم              ــيــروهــاي رژي ــدازي ن ــيــران هــدف ت

قـرار  "   آهـن آبـاد    " مستقر در پـايـگـاه          
گرفت که در نـتـيـجـه آن يـک کـارگـر                   

 .مرزي متاسفانه جان باخت
در اين حمله  يک  کـارگـر بـه نـام             

" اورامــان" اهــل مــنـطــقـه       "   بـخــتـيــار  " 
ساکن شهر مريوان  هدف گلولـه قـرار       

. گرفت و جـان خـود را از دسـت داد                
 مهرماه پيکر بختيـار   ٤روز يکشنبه   

توسط مردم معترض و خشمگيـن از      
مزدوران رژيم در پايـگـاه مـذکـور بـه              
زور گرفته شد و در ميان غـم و انـدوه        

بــه "   دار سـيـران    " فـراوان در روسـتـاي          
 .خاک سپرده شد

  
 

بازداشت دو نفر از اعضاي     
 خانواده کاوه گل محمدي    

  
روز جمعه دوم مـهـر، کـوروش و           
کـيـانـوش گـل مـحـمـدي از اعضـاي                 
خانواده فعال کارگري زنداني کاوه گل     

محمدي، در روسـتـاي گـازرخـانـي از            
توابع کامياران بازداشت شدند و قـرار   
است که روز شـنـبـه آنـهـا را تـحـويـل                 

الزم بـه ذکـر       .   دادگاه کامياران دهنـد   
است که کاوه گـل مـحـمـدي در حـال                
گذراندن دوران محکوميـت خـود در          

 .زندان سنندج است
در حـالـي اعضـاي خـانـواده ايـن              
فعال کارگري بازداشت مي شونـد کـه      
در ماه هاي اخيـر فشـار بـر فـعـالـيـن                 
کارگري روسـتـاي گـازرخـانـي شـدت             
يافته اسـت و آنـهـا تـوسـط عـوامـل                  
نـيـروهـاي امـنـيـتــي بـه شـکـل هــاي                  
مختلف، مورد تهديد و آزار و اذيـت         

به اين مـنـظـور اداره      .   قرار مي گيرند  
اطــالعــات از مــالــک نــانــوايــي ايــن             
روستا خواسته است که سـهـمـيـه نـان           
روزانــه خــانــواده هــاي ايــن فــعــالــيــن           

 .کارگري را به آنها ندهد
 

پنجمين ماه چشم به راهـي      
پيکر معلم اعدام شده، فـرزاد      

 کمانگر

  
با فرا رسـيـدن سـال تـحـصـيـلـي                 

جديد در کشور و با گذشت پـنـج مـاه        
 تن از زندانيان سياسـي بـه      ٤از اعدام   

همراه فرزاد کمانگر معلم کردستـانـي       
 سال سابقه تدريس در مـدارس    ١٣با  

اين استان، مقامات امنـيـتـي عـالوه          
بر عدم تحويل پيکر آنان، بـا افـزايـش       
فشـار هـا سـعـي در مـتـوقـف کــردن                  
پـيـگــيـري هـا از سـوي خـانــواده هــا                  

  .هستند
 

فرزاد کمانگر يک روز پـس از پـايـان               
ــامــداد                    ــلــم و در ب  ١٩هــفــتــه مــع

 بـه هـمـراه        ٨۹ارديبهشت مـاه سـال         
فرهاد وکيلي، علي حيدريان، مـهـدي      
اسالميان و شـيـريـن عـلـم هـويـي در                
زندان اوين و بـه صـورت مـخـفـيـانـه                 

  .اعدام شدند
 

ک اعـدام                 در حالي که جـامـعـه در شـُ
اين عزيزان بسر مي بـرد خـانـواده هـا          
از لحظه دريافت خبر از رسـانـه هـاي            
دولتي بـه تـهـران رفـتـه و بـا تـجـمـع                      
مقابل زنـدان اويـن خـواهـان تـحـويـل               
پيکر آنان شدند که بـا پـيـگـيـري يـک               
هفته اي در تهران راه به جايي نبرده و       
با قول مساعد برخي مسـئـولـيـن بـه              

  .کردستان بازگشتند
 

بهانه تراشي هاي دستگاه امنيتي بـه       
دليل نزديکي به سالگـرد انـتـخـابـات          

 ارديبهشت ١٩تحويل پيکر قربانيان    
به زمان نامعلومي موکول کرد که تا     
کنون و با گذشت بيش از چـهـار مـاه              
همچنان خـانـواده هـا در سـرگـردانـي              

  .بسر مي برند
 

 مـاه    ٤خانواده فرزاد کمانگر در طي      
گذشته و در پنجمين مـاه اعـدام ايـن             
معلم همچنان پيگيـر تـحـويـل جسـد           
وي هستند و دستـگـاه اطـالعـاتـي و             
امنيتي رژيـم عـلـي رغـم ايـنـکـه از                   
تحويل جسد وي امتنـاع کـرده اسـت           
در ماه هاي اخير فشار را بر خـانـواده           
وي از طريق بازداشـت آزاد کـمـانـگـر              
خواهر زاده فـرزاد کـمـانـگـر افـزايـش               

 .داده است
  

با وجود ايـن فشـار هـا و تـهـديـدات                  
خانواده وي همچنان به دنبال تـحـويـل     
پيکر و يـا آدرس مـحـل دفـن فـرزاد                 
کمانگر هستنـد و ايـن امـر مـوجـب               
سرگرداني خانواده هاي جانباخـتـگـان      

  .شده است
 

از سوي ديگر پدر فرهاد وکيلي ديگر       
زنداني اعدامي نيـز بـه دلـيـل وجـود              
اين فشارها دچار سکته قلبي شـده و          
فوت نموده است، سـايـر خـانـواده هـا             
نـيـز پـس از اعـدام بسـتـگـانشـان بـه                    
شکل هاي مختلفي تهديد و محـدود        

  .شده اند
 

ــا آغــاز ســال                        ــگــر و ب از ســوي دي
تحصيلي تني چند از دانـش آمـوزان           

ــا                فــرزاد کــمــانــگــر در کــامــيــاران ب
برگزاري مراسمي به صورت سمبليـک   
ياد معلم خود را گرامي داشتند و بـه     

 . استقبال سال تحصيلي رفتند
 
 

 سـال   ١٦مختار هوشمند به    
 زندان محکوم شد

 
 شنبه هفته جاري، مخـتـار   ۲روز  

هـوشــمــنـد از سـوي دادگــاه انــقــالب             
مريوان به اتـهـام جـاسـوسـي، تـبـلـيـغ               
عليه نظام و همـکـاري بـا گـروهـهـاي             

 سـال زنـدان مـحـکـوم          ۱۶مخالف به  
 .شد

يکي از نزديکان مختار هوشمند      
 سـال    ۱۶گفت مختار هـوشـمـنـد بـه           

وي گـفـت     .   زندان محکوم شـده اسـت      
 شنبـه هـفـتـه جـاري، مـخـتـار                ۲روز  

هـوشــمــنـد از سـوي دادگــاه انــقــالب             
مريوان به اتـهـام جـاسـوسـي، تـبـلـيـغ               
عليه نظام و همـکـاري بـا گـروهـهـاي             

 سـال زنـدان مـحـکـوم          ۱۶مخالف به  
 . شد

 شنبـه بـه وي       ۴حکم صادره روز    
 .ابالغ شد

مختار هوشمند، روز دوم خـرداد      
ماه توسط نيروهاي امنيتي مـريـوان         

مـامـوران در جـريـان         .   بازداشـت شـد    
بــازداشـــت مـــخـــتـــار هـــوشـــمـــنـــد،          
کامپيوتر، برخي مدارک شـخـصـي و          
تعداد زيادي از کـتـابـهـاي وي را بـا                  

نيروهـاي امـنـيـتـي، بـه           . اند خود برده 
خانواده او گفته بـودنـد کـه از اعـالم               
خبر دستگيري و مصاحبه بـا رسـانـه         

 .ها خودداري کنند
مختار هـوشـمـنـد نـقـاش، فـعـال              
فرهنگي، مسئول انـجـمـن هـنـرهـاي            
تجسمي شهر مريوان و دبيـر اجـرايـي          
جشنواره ساالنه طراحي غرب کشـور       
است که در سالهاي گذشته نمايشگـاه   
هاي متـعـددي در زمـيـنـه هـنـرهـاي                
تجسمي در مريوان و ديگر شـهـرهـاي     

 . کردستان برپاکرده است
 
 

 *** 

 اخباري از شهرهاي کردستان                         

 

 

 

 . اساس سوسياليسم انسان است   
 سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار       

 . به انسان است  
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 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 .شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧: فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 تلويزيون کانال جديد در شبکه هات برد                                      
 

 !کانال جديد مجددا به خانه هاي مردم ايران راه يافته است
 !کانال جديد صداي مردم محرومي است که مي خواهند از اين زندگي سياه و فالکتبار خالص شوند

 !کانال جديد صداي اعتراض و مبارزه عليه حکومت دزدان ميلياردر و آدمکشان حرفه اي است
 !کانال جديد اميد مردم به تغيير را تقويت مي کند

کانال جديد سد سانسور را در ايران مي شکند و از همه آزاديخواهي و عدالت خواهي و برابري طـلـبـي دفـاع مـي                
 !کند

 !کانال جديد صداي اعتراض عليه مجازات هاي وحشيانه سنگسار و اعدام و شالق و شکنجه است
  

 !به کانال جديد، صداي اعتراض و مبارزه خود کمک مالي کنيد
 :آنالين کمک خود را واريز کنيد) pay pal(کافي است لينک زير را باز کنيد و از طريق پي پل 

html.donate/com.iran-countmein://http به وقت ايران١٢:٣٠ و نيم تا ١٠( شب به وقت اروپاي مرکزي ١٠ تا ٨از : ساعات پخش .( 
 :مشخصات ماهواره

 KBC شبکه ٢٧٥٠٠ عمودي سيمبل ريت ٦ /٥اف اي سي  -١١٢٠٠فرکانس  -هات برد
  

 و نـيـم شـب بـه         ١٢ و نيم تا ١٠پخش زنده کانال جديد هر روزه از طريق سايت کانال جديد نيز قابل مشاهده است  
 شـب بـه       ٩ الـي    ٧ شب به وقت اروپاي مرکزي و ١٠ تا ٨(وقت ايران  

 )وقت انگليس
tv.newchannel.www   

  com.gmail@tamas.nctv: ايميل
آدرس ايميل جهت جلوگيري از رباتهاي هرزنامه محافظت شده 

اند، جهت مشاهده آنها شما نياز به فعال ساختن جاوا اسکريپت 
 .داريد 

 

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا     
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

همزمان با حضور احمدي نژاد در    
اجالس ساالنه سازمان مـلـل، سـجـاد          
قــادرزاده پســر ســکــيــنــه مــحــمــدي            
آشتياني نامه اي سـرگشـاده درمـورد          
مادرش به بانکي مون نوشت و از او           
خـواسـت کـه نــامـه اش در سـازمــان                
ــژاد و                  مــلــل، در حضــور احــمــدي ن
نمايندگان همه دولتها قرائت شود بـه         
اين اميد که سنگسار از ايـران ريشـه             
کـن شـود و مــادرش نـيــز فــورا آزاد                 

 . شود
 

سـجـاد در ايـن نـامـه بـه پـرونـده                   
 ضـربـه شـالقـي کـه بـه               ٩٩مادرش،  

ــوه                 ــد، دروغ هــاي ق مــادرش زده ان
قضائيه و عدم تطابق مـوضـعـگـيـري          
هاي مقامات مختلف قـوه قضـائـيـه           
درمورد پرونده مادرش اشاره کـرده و       
گفته است بخاطر همه آنها که تـوسـط    
جــمــهــوري اســالمــي بــه ســنــگــســار           
محکـوم شـده انـد، ايـن نـامـه را در                    

او .   ســازمــان مــلــل قــرائــت کــنــيــد            
همچنين در نامه خود به طـلـمـي کـه              
جمهوري اسالمي و رسانه هاي آن در        
حق مادرش کـرده انـد اشـاره کـرده و               
گفته است که هنوز حـکـم سـنـگـسـار             
مادرش لغو نشـده و سـر جـاي خـود                
باقي است و خواهان حمايت جهانـيـان     

براي حفظ جان مادرش و هـمـيـنـطـور         
خود او و وکيلش که در معرض خـطـر     

 . هستند شده است
 

ما عين نـامـه سـجـاد را کـه بـه                  
کميته هاي بين المللي عليه اعـدام و           
سنگسار رسيده و همينطور عکس او     
را براي اولين بار مـنـتـشـر مـيـکـنـيـم             

اصل نامه در سايتهاي کميـتـه هـاي      ( 
بين المللي عليه سـنـگـسـار و اعـدام              

و بار ديگر همه مردم )   درج شده است  
جهان را به ادامه تالش جـهـانـي بـراي         
آزادي سکينه مـحـمـدي آشـتـيـانـي و               
همه کساني که به سنگسار مـحـکـوم        
شده اند و پايان دادن بـه وحشـيـگـري              
قرون وسطائي سنگسار و پـايـان دادن        
به عمر حکومت سنـگـسـار اسـالمـي         

 . فراميخوانيم
 

 کميته بين المللي عليه سنگسار    
 کميته بين المللي عليه اعدام        

 ٢٠١٠ سپتامبر ٢٣

 سجاد از بانکي مون خواست که براي آزادي مادرش                                            
 و ريشه کن کردن سنگسار تالش کند                               


