
 
 

 اساس سوسياليسم          
 . انسان است      

 سوسياليسم       
 جنبش بازگرداندن         
 . اختيار به انسان است           

 
 منصور حکمت

www.m-hekmat.com 

 اا ي س ک ر 
٥٣۹ 

 www.iskraa.net  نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران   

 مسئول ارتباطات شھرھای کردستان  عبدل گلپريان
Tel:00358 405758250 
E- mail: abdolgolparian1@gmail.com  

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران
Tel: 00491635112025 
E-mail: asangaran@aol.com 

!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود      ٢٠۱۰ اکتبر       ۶،     ١٣٨۹مهر    ۱۴ عبدل گلپريان     : سردبير   

 ۴صفحه 

 

 ۴ صفحه 

اعدام قتل عمـد دولـتـي اسـت و             
در همه جاي دنيا بايد مطلقا ممنـوع      

لغـو مـجـازات اعـدام و ارزش             .   شود
نهادن به جان انسـان، اولـيـن گـام در               
مـبـارزه بــا فـرهــنـگ آدمــکـشـي در               

مجازات اعـدام شـنـيـع       .  جامعه است 
ترين شکل قتل عمد است، چـون يـک        
نهاد سياسي، با اعالم قبلي، از قـول          
جامعه، و در نهايت حـق بـجـانـبـي و             
خونسردي، تصميم بـه کشـتـن کسـي           
ميگيرد و روز و ساعت واقعه را هـم         

در جـامـعـه اي کـه           .   اعالم مـيـکـنـد      
کشتن انسانها مطابق قـانـون مـجـاز           
باشد، هرگز نمـيـتـوان جـلـوي تـکـرار               
همين عمل در ميان اتباع جامعـه را          

اعدام خود يک رقـم بـزرگ در        .   گرفت
 . آمار قتل و جنايت است

 بيانيه عليه اعدام
 به مناسبت ده اکتبر روز جهاني عليه اعدام    

 

 
 طلب   کارگران کيان تاير، در اعتراض به عدم پرداخت چهارده ماه                                                     

 ! کارخانه را در اختيار خود گرفتند                            دست به اعتصاب زدند و                      

   بهنام ابراهيم زاده دست به اعتصاب غذا زده است، جان او در خطر است                  

 اخباري از شهرهاي کردستان        

وضعـيـت اقـتـصـادي        : آوات فرخي 
مردم روز بـه روز بـدتـر مـي شـود و                    
مردم براي تامين مخارج روزانه اشـان   

بسياري از خـانـواده       .   ناتوانتر شده اند  
ها حـتـي در مـاه يـکـبـار هـم قـدرت                    
خريد موادي مـثـل گـوشـت و مـيـوه                

ــد، مــعــلــمــان در ســر               . . .   و را نــدارن
کالسهاي درس با ضعف و بـي حـالـي        
دانـش آمـوزان بـخـاطــر سـوء تـغـديــه                

بـه نـظـر شـمـا چـرا             .   مواجـه هسـتـنـد      
وضعيت اينگونه اسـت و داليـل ايـن             

 گراني را درچه مي بينيد؟
 

کسي نيست نـدانـد کـه        : رضا فتحي 
چـرا وضـعـيـت زنـدگـي اقـتـصـادي و                  
فالکت بار مـردم بـه ايـن حـال و روز                  
افتاده است و چرا وضعيت زندگـي تـا         

دزدي ،چـپـاول و       .   اين حد وخيم اسـت    
ــج                غــارت هســتــي مــردم و دســتــرن
کــارگــران تــوســط ســران جــمــهــوري             
اسالمي و جيره خوارانش و همچـنـيـن     
اختصاص دادن هزينه هاي ميليـاردي    
براي ماشين سرکوب و شکنجه عليـه        
مردم و همچنـيـن تـقـويـت جـريـانـات               
تروريستي مثل حزب اهللا، حـمـاس و          

 مصاحبه ايسکرا با رضا فتحي     
 در مورد گراني    

اين حكومت اصال كارگران را   " 
آدم حساب نميكنـد، اصـال بـرايـش          
مهم نيست كه كـارگـران چـه دردي            
دارند و چه ميـکـشـنـد، هـفـت مـاه               
است كه بـه مـا حـقـوق نـداده انـد،                  
فرزنـدم روپـوش نـدارد، پـول نـدارم              
روپوش بخرم وفرزندم را به مـدرسـه        

ماكارگران به كي بايـد  . .. . . . بفرستم
درد خودمان رابگوييم، اينها فـقـط       
ــد وازمــا                    ــن ــچــاپ ــد مــا را ب ــدن ــل ب

 ". كاربكشند
 

فرياد و اعتراض ميليونـهـا      اين  
کارگري اسـت کـه مـي دانـنـد ايـن                 
حکومت بانـي و مصـبـب فـقـر در               
جامعه اسـت و انـگـشـت اتـهـام را                 
بسوي حکـومـت دزد و چـپـاولـگـر              

ــد             ــه مــي رون در .   اســالمــي نشــان

حاليـکـه هـر روز سـران حـکـومـت                 
اســالمــي و صــاحــبــان صــنــايــع و            
کـارخــانــه هــا، هسـتــي جــامــعــه و             
دسترنج کارگران را بـه جـيـب مـي               
زنند و ثروتهاي افسانه اي برپا کرده     
اند، در حاليکه شبـکـه و بـانـدهـاي           
تروريستي را با سرمـايـه و هسـتـي             
مردم براي کشـتـار راه انـدازي مـي             

 خيزشي دوباره براي پايان دادن      
  به فقر و بردگي  

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 ۲ صفحه  ۲ صفحه 

 ۳ صفحه 

 ري اشنويه         گ مخالفت دادستان دادكاه انقالب با حكم برائت فعالين كار                                                      -
 تعرض مامورين شهرداري کامياران به دست فروشاها و ميوه فروش ها                                                               -

 رنج نامه جمال رحماني و شرح شکنجه هاي روحي و جسمي بر او                                                         -
 بازداشت شش شهروند دهگالني                          -

  شهروند بازداشت شده مريواني                            ٨سرنوشت نامشخص                 -
  زندان رجايي شهر                 ۴ا نتقال رضا شريفي بوکاني به بند                                -

 بي خبري ازسرنوشت يک فعال فرهنگي در مريوان                                            -
 حقوق معوقه رانندگان آموزشگاه فواد                                   -

 تخريب گسترده جاذبه هاي طبيعي کردستان                                       -

 ۶ و ۵صفحه 



 
539شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   
 ۱از صفحه   ۱از صفحه  

در کشورهائي مانـنـد ايـران، مـخـالـفـيـن سـيـاسـي                     
اعدام ميشوند، هموسکسوئل ها اعدام ميشوند، کيـفـر         
ارتداد يا نقد مذهب اعدام است، حـتـي کـودکـان اعـدام             

سنگسـار  " غير مجاز"ميشوند و مجازات رابطه جنسي  
به اين ليـسـت   . يعني جنايتکارانه ترين شکل اعدام است 

البته بايد جناياتي مانـنـد کشـتـن از طـريـق پـرتـاب از                      
بلندي، و همينطور چشم درآوردن، بريدن دسـت و شـالق          
و شکنجه را هـم بـعـنـوان بـخـشـي از قـوانـيـن قضـائـي                           

 . حکومت اضافه کرد
 

در پنجاه سال گذشته بسياري از دولتها به مجـازات        
جنبش رو به رشد عـلـيـه اعـدام در           . اعدام پايان داده اند 

جهـان، عـامـل مـهـمـي در جـهـت پـايـان دادن بـه ايـن                             
يـک  .   مجازات غير انساني و اين جـنـايـت دولـتـي اسـت              

سنگر مهم و قدرتمند اين جنبش، در ايران و در مـقـابـل       
جـمـهــوري اســالمـي اســت کــه يــکـي از وحشـي تـريــن                      

 سال گذشته بـيـش از     ٣١حکومت هاي جهان است و در  
صدهزار نفر، يعـنـي بـطـور مـتـوسـط سـاالنـه بـيـش از                         

 نفر را اعدام و سنگسار کرده است کـه اکـثـريـت         ٣٠٠٠
بـه هـمـيـن       .   بسيار باالي آنها زندانيان سياسـي بـوده انـد        

دليل يک خواست مهم مردم ايران پايان دادن به اعـدام و        
 . سنگسار است

 
ده اکتبر مناسبتي است که بار ديگر دنيا در مقابـل    
اين بربريت در قرن بيست و يکم قد علم کند و با صـداي      

 : بلند اعالم کند
 
اعدام در همه کشورهاي جهان بايد فورا، قانونـا    -١

و عمال ممنوع اعالم شود و حکم همه محـکـومـيـن بـه            
 .  اعدام فورا لغو گردد

 
سنگسار وحشيانه تـريـن نـوع اعـدام اسـت کـه                 -٢

بخاطر رابطه جنسي خارج از ازدواج تـوسـط حـکـومـت                
هاي اسالمي صورت ميگيرد و بـايـد بـعـنـوان جـنـايـت                
عليه بشريت محسوب شود و هر دولتي يا فرد و دسـتـه         
و گروهي اين مجازات را اعـمـال کـنـد مـورد تـعـقـيـب                     
مراجع بين المللـي قـرار گـيـرد و در دادگـاهـهـاي بـيـن                        

کليه محکومين به سنگسار بايـد  . المللي محاکمه شود 
 . فورا و بدون قيد و شرط از زندانها آزاد شوند

 
ما خود را بخشي از جنبش جهاني عليه اعـدام      -٣

ميدانيم و از مبارزه مردم در همه کشورهـا بـراي پـايـان               
مـا بـطـور      .   دادن به اعدام قاطعانـه حـمـايـت مـيـکـنـيـم                 

مشخص هـمـبـسـتـگـي خـود را بـا مـردم ايـران اعـالم                          
ميکنيم و از مبارزه آنها بـراي پـايـان دادن بـه اعـدام و                     
سنگسار، که گام بزرگي در شکسـت نـهـائـي جـمـهـوري               

 . اسالمي خواهد بود، قاطعانه حمايت ميکنيم
 

 ايران سوليداريتي
www.iransolidarity.org.uk 

 
 ميشن فري ايران

 org.missionfreeiran.www 
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
   
org.notonemoreexecution.www 

 کميته بين المللي عليه سنگسار
   
org.notonemoreexecution.www    
 
 

لـطـفـا    .   با امضاي اين قطعنامه از آن حمايت کـنـيـد         
اگر از طرف يک سـازمـان حـمـايـت          ( اسم يا اسم سازمان     

ــيـــد   ــکـــنـ ــد و بـــه آدرس                     )   مـــيـ ــويســـيـ ــود را بـــنـ خـ
 com.gmail@actionforsakineh  ارسـال

 . کنيد

 . . .   به مناسبت ده اکتبر                  بيانيه عليه اعدام               
 

 

 . مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد    
 اعدام يا هر نوع مجازات متضمن      

  تعرض به جسم افراد    
 )  نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره  (

 .  تحت هر شرايطي ممنوع است    
 همچنين مجازات حبس ابد    

 .بايد لغو شود 

کنند، کارگران براي نان شب و تـهـيـه        
نيازمندي تـحـصـيـالت فـرزنـدانشـان           

امــا مشــکــل و رنــج         .   مــحــتــاجــنــد 
کــارگــران تــنــهــا بــه ايــن خــالــصــه                

گرانـي و افـزايـش هـر روزه             .   نميشود
قيمت نيازهاي پـايـه اي مـردم و در               
کنار آن عـدم پـرداخـت دسـتـمـزدهـا،              
ميليونها خانواده کارگـري را بـا يـک           
درد عــظـيــم و کــمـر شـکــن مــواجــه               

 هـزار    ٣٣٠ساخته است که با ماهي     
تومان يک خط گـرسـنـگـي بـه تـمـام                 
معنا را بر مزد بگيران و خيل عظيـم        

 تحميـل کـرده       جامعه توليد کنندگان 
 .اند

آدم حساب نـکـردن کـارگـران در            
ذات حکومت اسالمي سرمايه داران      

درد و رنـج کـارگــران         .   نـهـفــتـه اسـت      
مسـاوي بـا سـود، ثـروت انـدوزي و                 
چپاول بي حد و حصـر آيـت الـه هـاي              

گفتن از درد و رنـج          .  ميلياردر است 
غير قابل تـوصـيـفـي کـه حـکـومـت                
اسـالمــي بــر کــارگـران و تــوده هــاي              
ميليوني مردم حاکم کرده است فراتر       
از به حساب نياوردن کارگران بعـنـوان    
آدم اســت، فــراتــر از ايــن اســت کــه                 
حکومت اسالمي نمي خواهد و نمـي    
تواند درد و رنج کارگر و مـيـلـيـونـهـا          

. مردم عاصي از اين جهنـم را بـدانـد            
سـيـاسـت و بـرنـامـه اقـتـصـادي ايـن                   
حکومت قرار نبـوده چـيـزي غـيـر از              

حکومت اسـالمـي از بـدو        .  اين باشد 
مـوجـوديـت نـنـگـيـنـش حـامـل ايـن                  
فالکت براي کارگران و کل مردم بوده     

 .است
 

بنا به آمارهاي رسمـي و دولـتـي         
 هـزار تـومـان سـه           ٣٣٠خود رژيـم،      

در .   برابر پايين تر از خـط فـقـر اسـت            
حــالــيــکــه  آخــرهــرمــاه کــارگــر ايــن             

 هـزار تـومـان را هـم             ٣٣٠دستمـزد    
حـتـي اگـر ايـن         .   دريافـت نـمـي کـنـد         

چندرغاز را هـم بـه مـوقـع دريـافـت                 
کند، با تهديد  بر او حکم مي کـنـنـد          
که چندين برابر آنرا براي هزيـنـه بـرق،       

معلوم نيسـت  . آب و گاز بايد بپردازد 
اين چـنـديـن بـرابـر را بـايـد از کـجـا                      

ــاورد؟  ــي ــه و             .   ب ــي ــه مــواد اول ــن ــزي ه

مايحتاج ابتـدايـي روزانـه را کـه هـر               
ساعت بر قيمت آنها افزوده مي شـود    
از کجا تامين کنـد؟ اجـاره مـنـزل را             

ايـنـهـا و      .     چگونه بايد فـراهـم کـنـد؟        
صدها فالکت ديگر از ايـن دسـت آن            
چيزي است که حـکـومـت جـمـهـوري            
اسالمي بر کارگران و ميليونها مردم    
دست تنگ و جان به لـب رسـيـده در               
ايران تحميل کرده است تا در پـنـاه آن      
اندوخته هاي ميليـاردي و ثـروتـهـاي          
ــه اي از هســتــي جــامــعــه و                  افســان
دسترنج کارگران براي خود دست و پا    
کنند، بسـاط کشـتـار و سـرکـوب را               
براي تداوم اين جـهـنـم بـر سـر مـردم                  

فالکتي را که سـران    .  سرپا نگه دارند 
حکـومـت فـاسـد، دزد و چـپـاولـگـر                 
اسالمي بر مردم حـاکـم کـرده انـد را              

 .يک فاجعه انساني بايد نام نهاد
امروز ديگر براي کارگران و کـل          
مردم هيچ نقطه ابهامي باقي نـمـانـده     
است که اين حکومت با موجوديتش     
فــالکــت و فــقــر بــيــشــتــر از ايــن را                 

کاهش يـا  .   دامنگير جامعه مي کند   
ــف کــردن افــزايــش قــيــمــت                مــتــوق
کاالهاي اوليه و ابتـدايـي مـردم پـوچ          
تر از آن است که بشود بـراي آن طـرح           

تداوم بـقـا و حـيـاط         .   و برنامه ريخت  
حکومت اسالمي يعني خانه خـرابـي      
و فالکت بي حد و حصر و غير قـابـل        
تصور بـيـشـتـر، يـعـنـي بسـتـه شـدن                   
کــامــل قــدرت خــريــد، يــعــنــي خــط            
گرسنگي و ايـن آن چـيـزي اسـت کـه                 

 .بايد براي برچيدنش به پا خواست
 

شرايط و اوضاع انقالبي در ايـران   
که از يکسال و نيم قبل مهر خـود را          
بـر جـامـعـه کــوبـيـده اسـت، شـرايــط                 
فـالکــتــبــار اقــتــصــادي مــوجــود کــه          
زندگي ميليونها انسـان را بـه ورطـه             
نابـودي کشـانـده اسـت، زمـيـنـه دار                
خيزشي دوباره براي بـه زيـر کشـيـدن              
حکومت اسالمي، پايان دادن به فـقـر    
و بــردگــي و بــرقــراري جــامــعــه اي                

 . انساني است
 

 ٢٠١٠ اکتبر ٥
 

   

 . . . خيزشي دوباره براي                     
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حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گيري هر چه بيشتر جنبش    
انقالبي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و تسهيل پيشروي آن در جهت         

مفاد زير را بعنوان ده خواست فوري و     سرنگوني جمهوري اسالمي 
 : حداقل مردم اعالم ميدارد  

 
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عاملين کشتارهاي اخير و           -١

 کليه جنايات جمهوري اسالمي در سي سال گذشته       
 آزادي زندانيان سياسي        -٢
 لغو مجازات اعدام     -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي        -٤
برابري   . لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان        -٥

 کامل حقوق زن و مرد
دولت، از سيستم قضائي، و از آموزش        جدائي کامل مذهب از     -٦

آزادي کامل مذهب و بي مذهبي بعنوان عقيده و امر       . و پرورش
 خصوصي افراد   

آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات،           -٧
 تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب   

 
برسميت شناسي حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران            -٨

 مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت    
محاکمه آيت اهللا ها و مقامات حکومتي و ايادي آنان بجرم          -٩

 غارت و چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن اموال غارت شده از آنان        
تامين و تضمين يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين         -١٠

.  استانداردها و امکانات در پيشرفته ترين جوامع براي همه شهروندان        
 افزايش فوري حداقل دستمزد و حقوق به يک ميليون تومان    

 
 

اينها خواستهاي حداقل     .  اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است      
و فوري مردمي است كه در صفوف ميليوني به خيابان آمده اند و شعار       

اين حداقل شرايطي است كه         . مرگ بر جمهوري اسالمي سر داده اند   
هركس كه داعيه همگامي با اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع             

 .كند
مردم ايران براي تحقق اين خواستها و سرنگوني جمهوري اسالمي          

 .با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد  
 

 حزب كمونيست كارگري ايران    
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٦،  ١٣٨٨ تيرماه  ٥

! ده خواست فوري مردم      
 ۱از صفحه  

صـدر و دهــهـا جـريــان اســالمـي آدم                
کش، چنين اوضاع فالکتـبـاري را بـر           

هـر  .   مردم در ايران حاکم کرده است          
انســان آگــاهــي مــي دانــد کــه ســپــاه              
ــز                  ــه مــراک ــج هــم ــاســداران و بســي پ
اقتصادي از نفت گرفته تا جنگـلـهـاي       
شمال تا مخازن و معادن مثل آهـن و       

که ثروتهايي متعلق ...   طال و مس و  
به مردم است را در دست گرفتـه و در       

مـن در    .   انحصار خود قرار داده اسـت    
اينجا به يک نمونه از دزديـهـاي سـران           
جمهوري اسالمي اشاره مي کـنـم کـه           
تازگي  عوامل خود رژيم آن را فـاش           
کردند کـه دبـيـر کـل حـزب رفـاه اهللا                   
وردي فاش کرده که بانکهـاي دولـتـي           

 هــزار مــيـلــيــارد تــومــان         ۵۰مـبــلـغ     
 نفر دادند کـه ايـن       ۱۰۰بعنوان وام به  

وامها در برابر سند جـعـلـي پـرداخـت             
 ۱۵شده است بعنوان مثال يک مـلـک         

 مـيـلـيـارد       ۱۰۰ميلـيـارد تـومـانـي          
برآورد شده است و بـرا اسـاس آن وام               
پرداخت شده است الـبـتـه فـاش شـدن              
اين دزدي از اين بيشتر از طرف سـران       
جمهوري اسالمي در مورد آن گـفـتـه            

نـفـر کـه      ۱۰۰نشده است و اسم  ايـن           
ايـن دزدي را انـجــام داده انـد جـايــي                 

البته چـه بـگـويـنـد و چـه             .گفته نشده  
نگويند خود مردم مي دانند کـه ايـن          

 نفر چه کساني هستند اينهـا بـه     ۱۰۰
جز دار و دسته بيت رهبري و روسـاي         
سپـاه پـاسـداران و امـثـالـه جـنـتـي و                    
رفسنجاني و آخوندهاي ميلياردري و     
ساير الشخورهاي دور و بر جـمـهـوري       

هــرچــه چــپــاول      .   اســالمــي هســتــنــد     
وغارت اين جنايـتـکـاران ادامـه دارد           
روز به روز وضعيت زندگي مردم بدتر       
و بدتر مي شود و هـمـچـنـانـکـه مـي                
دانيد جمهوري اسالمي بـا کـمـال بـي           

 درصـد    ۸۰شرمي اعالم مي کند که     
بـحـران   .   مردم زير خـط فـقـر هسـتـنـد            

سياسي و اقـتـصـادي چـنـديـن سـالـه                 
حکومت اسالمي که وصلـه نـاجـوري        
بر تن جامعه است چنين جـهـنـمـي را          

. براي مردم با خود بـه ارمـغـان آورده            
سران جمهوري اسـالمـي کـامـال مـي            
دانند که با خيزش انقالبي مردم بـراي      
سرنگوني نظامشان مواجه هستنـد و      

تنها راه برون رفت از ايـن سـيـه روزي             
ســرنــگــونــي ايــن حــکــومــت تــوســط          

 . انقالب مردم است
 

شـــمـــا در    :   آوات فـــرخـــي   
صحبتهايتان اشـاره کـرديـد کـه خـود             

 درصـد    ۸۰جمهوري اسالمي از آمـار    
زير خط فقر مي گويد آيا براي بهـبـود      
اين وضع و برون رفـت از ايـن بـحـران                
اقتصادي مي تواند کاري انجام دهـد         
و مثال مانند اکثر کشورهاي سرمايه     
داري در دنيا تـا انـدازه اي وضـعـيـت               

 اقتصادي مردم را بهبود ببخشد؟
 

ـتـحـي      عـمـال اقـتـصـاد        : رضا ف
جمهوري اسـالمـي از هـمـان ابـتـداي               

. سرکار آمدنش با تناقض بدنـيـا آمـد      
سيستم اقتصادي ايـن رژيـم حـتـي بـا             
اقتصاد کشورهـاي عـقـب مـانـده در              
جنوب شرقي آسيا هم قابـل مـقـايسـه        

در پاسخ به سئوال قبلي گفتـم  .   نيست
موجوديت اين رژيم چه در سياسـت و        
چه در اقتصاد هيچ گونه خوانـايـي بـا         
خواستها، تـمـايـالت و آرزوهـاي يـک             

.  ميليوني نداشته و نـدارد ۷۰جامعه  
در جامعه اي کـه حـقـوق کـارگـر سـه                
برابر از خط فقر پايين تر است و تـازه         
اين حقوق را ماهها و بعضـا بـيـش از         
يکسال به دست کارگر نمي رسانند را     
حساب کـنـيـد تـا عـمـق ايـن فـقـر و                      

دزدي و   .   گرسنگي را بيشتر دريابـيـد     
چپاول هم به شـکـل آشـکـار و هـم بـه                
شـکـل مـخــفـي بـطـور مـتـعـارف در                  

از منابع و ثروت گـرفـتـه    .   جريان است 
تا حقوق کارگران، مـعـلـمـان و سـايـر               
اقشــار جــامــعــه تــوســط مــقــامــات            
حکومتي و نور چشمي هـاي رژيـم و            
دور وبريها، همراه بـا فسـاد مـالـي ،               
بدست گرفتـن سـودهـاي نـجـومـي از              
طريق بازار قاچاق و تفاوت نرخ ارز و        
هزاران راه ديگر که هدف نه تـنـهـا راه         
انــدازي و بــهــبــود وضــع اقــتــصــادي            
نيست که کاري براي مردم و جـامـعـه        
انجام دهند بلکه به اين طريق بتواننـد     
با به خاک سياه نشاندن مردم بـيـش از       

ايـن  . پيش خـود را سـرپـا نـگـه دارنـد               
حکومت روزه با بحرانهاي سياسـي و         
اجتماعي روبرو است، اعتـصـابـات و          
تـظــاهـراتــهــا  واعــتـراضــاتــي کــه در             
شهرهـاي مـخـتـلـف وجـود داشـتـه و                 
دارد، خطري جدي براي از بـيـن بـردن           
اين حکـومـت سـراپـا فـقـر و نـگـبـت                   

جمهوري اسالمي عاملي بـراي  .   است
حفظ و بقاي حکومت و بساط دزدي         

. و چپاول و سرکوب مردم بـوده اسـت        
همچنان که مي بـيـنـيـد بـي ثـبـاتـي،                
بحران و بي آينـدگـي چـيـزي بـوده کـه               
هميشه با ايـن اقـتـصـاد هـمـراه بـوده                 
است و شرايط آنچنان بحران زده و در       
بن بست است که حتي خود سـرمـايـه            
داران حـکـومـتـي بـراي نـفـع بـردن از                  
سرمايه گذاري هـيـچ شـور و شـوقـي               

روشـن اسـت در ايـن شـرايـط              .   ندارند
طرح قتاعت اقتصادي يا هـر طـرحـي         
که در اين شرايط سياسي و اقتصـادي     
ممکن است کارايي داشـتـه بـاشـد نـه            
عملي اسـت و نـه تـوان اجـراي آن را                   
دارند اگر طرحي اجرا هم شود  ناتـوان      
از حل مسئله است و اين کارهـا بـراي       
جمهوري اسالمي خيلـي بـزرگ اسـت          
يعني به قول معروف اين لباس به تـن      
جـمـهــوري اسـالمــي گشـاد اسـت تــا              
زمانيکه جـمـهـوري اسـالمـي هسـت             
هيچ معجزه اي نـمـي تـوانـد ايـن بـن                  

 .بست اقتصادي حکومت را حل کند
 

به نظـر شـمـا در ايـن           :  آوات فرخي 
وضعيت چاره مردم چـيـسـت و مـردم          

 چه کاري مي توانند انجام دهند؟
 

مـردم و پـيـشـروان و            : رضا فتحـي  
فعالين کارگري، معلمان، پـرسـتـاران،       
ــان و هــمــه اقشــار                ــان، زن دانشــجــوي
جامعه که از اين وضعيت فالکتبار و         
بدبختي خسته شده اند بـايـد اتـحـادي        
قدرتمنـد و سـراسـري شـکـل دهـنـد،                
عـلـيـه گــرانـي و فــقـر و بــدبـخـتـي و                     

هـر  .   بيکاري متحدانه اعتراض کننـد    
اعتراض محلي و شهري را بايـد فـورا      

قـبـض و فـيـشـهـاي           .   سازمـان دهـنـد     
دولتي از جـملـه آب و بـرق و گـاز را                   

کـارگـران بـا قـدرت         .   پرداخت نکنـنـد   
اتحاد در سطح وسيع بـايـد دسـت بـه              
اعتصابات عمومي و سراسري بزنـنـد       
و در اين رابطه اطـالعـيـه و فـراخـوان               

فعالين کارگري بايـد پـيـشـتـاز        .   دهند
اين حرکتها باشند و اجازه نـدهـنـد از             
اين بيشتر جمهوري اسالمي مـردم را       
به قهقرا ببرد و به زندگي و مـعـيـشـت      
آنها تعرض کند و به حزب خود حـزب      

پـاسـخ   .   کمونيست کارگري بپيـونـدنـد     
مـا و کـل جـامـعـه بـه جـهـنـمـي کـه                        
جمهوري اسالمي درست کرده اسـت،        
انــقــالبــي انســانــي عــلــيــه جــمــهــوري          
اسالمي، براي برچيدن ايـن فـالکـت و          
براي برقـراري و بـه پـيـروزي رسـانـدن                

 .حکومتي انساني است
 

 *** 
  

 

 . . . مصاحبه ايسکرا با رضا فتحي                         
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ــال              ــراهــيــم زاده فــع ــهــنــام اب ب
كـارگـري و فـعـال دفـاع از حـقــوق                 

 خـرداد دسـتـگـيـر و            ٢٢كودك از    
 در   ٢٠٩همچنان در بند انـفـرادي        
بــراي او   .   بــازداشــت بســر مــيــبــرد      

 ميليون تومان تعيـيـن   ١٠٠وثيقه  
شــده اســت، امــا اكــنــون يــكــمــاه             
ميگذرد و مرتـبـا خـانـواده اش را            
سر ميدواننـد و مـيـگـويـنـد شـمـا                
برويد خودمان شما را خبر خواهيـم     
كرد و بـهـنـام هـمـچـنـان در زنـدان                  

بعضا حتي بـه خـانـواده وي        .    است
 .مالقات هم نميدهند

بهنام كه در هنگـام دسـتـگـيـر           
مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از       
ناحيه قفسه سينه و پا آسـيـب ديـد         

 .اكنون از درد شديد پا رنج ميبرد
همانطور كه در اطالعيه قـبـل        
خبر داديم، بهنام ابـراهـيـم زاده بـه             
وثــيــقــه تــعــيــيــن شــده بــراي خــود            
عتراض كرده و گفـتـه اسـت كـه او             
مرتكب جرمي نشده اسـت كـه در           
قـبــال چــنــيــن وثــيــقــه ســنــگــيــنــي           

 .ميخواهند وي را آزاد كنند
 مـهـر مـاه        ٨امروز پنجشنبه    

خــانــواده وي بــا بــهــنــام مــالقــات           
داشتند و مطـلـع شـدنـد كـه او در                
اعــتــراض بــه وضــعــيــت خــود و               
فشارهايي كه بر وي وارد ميـشـود،    

 مهر ماه  دست بـه  ٧از روز گذشته  
ايــن .       اعــتــصــاب غــذا زده اســت       

موضوع مـوجـب نـگـرانـي شـديـد              
جـان بـهـنـام       . خانواده وي شده است 

ابراهيم زاده در خطر است، با تـمـام      
 .قوا براي آزادي وي بكوشيم

  
بــهــنــام ابــراهــيــم زاده،  رضــا            
شهابي، منصور اسانـلـو، ابـراهـيـم          
مددي و هـمـه كـارگـران زنـدانـي و               
زندانيان سياسي بايد فـورا و بـدون          

. قيد و شـرط از زنـدان آزاد شـونـد              
پـرونـده هـاي تشــكـيـل شـده بــراي               
كارگران زنداني و فعالين سـيـاسـي          
بايد فورا لغو و احضـار و تـهـديـد               

 .آنان متوقف شود
با كمپين براي آزادي كـارگـران         

 .زنداني همكاري كنيد
  

كارگر زنداني، زنداني سياسي       
 آزاد بايد گردد  

 كمپين براي آزادي    
 كارگران زنداني  
 شهال دانشفر  

 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 
 بهرام سروش 

 ٠٠٤٤٧٨٥٢٣٣٨٣٣٤ 
 

بهنام ابراهيم زاده دست به اعتصاب غذا                                    
  زده است، جان او در خطر است                         

 
 
 
 
 
 
 

 
 بهنام ابراهيم    

 
کارگران کارخـانـه کـيـان تـايـر از              
روز شنبه دهم مهرماه براي چندميـن      

در اعـتــراض بـه عــدم پــرداخــت            بـار    
پـرداخـت   دسـتـمـزدهـاي       چهارده مـاه      

 از تيـر مـاه     ي که حق بيمه هاي  نشده و   
امسال به سازمان تامين اجـتـمـاعـي          

 و موجب بـي اعـتـبـار       پرداخت نشده، 
 دفترچه هاي درمـانـي کـارگـران         شدن  

 در کـارخـانـه دسـت بـه             گرديده است، 
 !اعتصاب زدند

 
در ايـــن حـــرکـــت اعـــتـــراضـــي            

 و بـي      توجهيبا بي مديريت کارخانه   
بـحـق کـارگـران        بخواستهاي    اعتنايي

تالش در خنثي کردن اعـتـراض آنـان            
ايــن بـي مـبــاالتــي آشــکــار،          .   داشـت 
مصـمـم تـر بـه          کـارگـران       تا  شد سبب

اعــتـــراض خــود ادامـــه دهـــنـــد و                
اعــتــصــاب وســيــعــتــري را ســازمــان          

 !دهند
 

طبق خبر منتشر شده در سـايـت         
سايت اتحاديـه آزاد کـارگـران        ( اتحاد  
ــت                ،) ايـــران  در ادامـــه ايـــن حـــرکـ

روز يـکـشـنـبـه        از صـبـح       اعتـراضـي     
، کارگران کيـان تـايـر      يازدهم مهر ماه  

 تــجــمــع در مــقــابــل انــتــظــامــات            بــا
دست به اعـتـراض زده و در           کارخانه  

ادامــه، از خــوردن غــذاي کــارخــانــه            
 .خودداري کردند

 کـه خـود را بـا           مديريت کارخانه 
ــد،              ــرو دي اعــتــراض وســيــعــتــري روب
مجبور گرديد روز يکـشـنـيـه بـعـد از            

جـلـسـه اي       کارگران گاننمايندظهر با  
کند، تحت فشـار نـمـايـنـدگـان          برگزار  

کارگران کـه تـوضـيـح و دلـيـل عـدم                  
پرداخت حق و حقوق پـرداخـت نشـده           
شـان را جـويـا مـيـشـدنـد، مـديـريـت                   
ناگزير به حضور در تـجـمـع كـارگـران            

هـاي  دادن وعـده و وعـيـد         شده و  بـا         
 تـداوم     تا مـانـع     هميشگي تالش کرد  

آنــان شــده و كــارگــران را            اعــتــراض    
تـا روز    را   کـارخـانـه      مجاب کنـد تـا        

 اما کارگران.   تعطيل کنند چهارشنبه  
 بـار  زير   با خنثي کردن ترفند مديريت 

 . تعطيلي نرفتند
 

ــن فــريــاد               ــارگــران خشــمــگــي ک

 ما از اين وعـده هـاي          گوشميزدند،  
دروغــيــن پــر اســت، دســتــمــزدهــاي           

يـکـي از     !   پرداخت نشده ما را بدهيـد     
مگر :   پرسيدفرياد با خشم و   کارگران  

يک کارگر بغير از حق و حـقـوقـش از           
شـمـا چـه مـيــخـواهـد، مـا مشـکــل                  
داريم، ما نميتوانيم زندگـي کـنـيـم و            
در ادامه از شدت بـغـض و نـاراحـتـي           

 .شدنقش بر زمين بيهوش 
 

بـاال گـرفــتـن و تشــديــد           بـدنــبـال     
  کارخـانـه   يت مدير دامنه اعتراضات، 

 به تـهـديـد اسـتـفـاده از نـيـروي                   اقدام
ايـن  .   ردنظامي در محيط کارخانه کـ     

امر، موجب شعله ور شدن آتش خشم     
کارگران گرديد، کارگران چنان از ايـن         
وضعيـت رقـت انـگـيـز و تـهـديـدات                 

 مصـمـم و     کهمديريت به خشم آمدند     
 مـديــران    يـکـپـارچــه بـا بـيـرون کــردن            

کــارخــانــه را در      حــاضــر در مــحــل،        
 !اختيار خود گرفتند

 
 مديريت کارخانه با سهل انگاري     

 در تهيه مواد خام براي توليد،    عمدي
 . سعي در تعطيلي کارخانه دارد

کارگران کيان تاير اعالم کرده اند       
عليرغم مقدار بسـيـار نـاچـيـز مـواد              
اوليه براي توليد، محـل کـارخـانـه را            
ترک نخواهند کرد و بـه اعـتـصـاب و              
اعـــتـــراض خـــود تـــا رســـيـــدن بـــه               

 .خواستهايشان ادامه خواهند داد
ــه درســت         دولــت را       کــارگــران ب

مســئــول وضــعــيــت مــوجــود خــود            
 اين دولـت اسـت      ميدانند و ميگويند  

ي چهارده مـاه عـدم        گوخبايد پاس که  
پـرداخــت دســتــمــزد و ســايــر حــقــوق            

 .  باشدپايمال شده آنان
 

چنديـن سـال اسـت كـه كـارگـران               
كيان تاير بـا مـعـضـل دسـتـمـزدهـاي               
پرداخت نشده روبرويند و هـمـواره بـا            

اعتراض و مبارزه شان توانستـه انـد،         
بخش هايي از طـلـبـهـايشـان را نـقـد                 

اتكـا بـه مـجـمـع عـمـومـي و                 .   كنند
انتخاب نمـايـنـدگـان واقـعـي خـود و                
ــوتــاه كــردن دســت                   ــراي ك ــالش ب ت
شوراهاي اسالمي از مبارزاتشـان، از     
جمله اقدامات مـهـم كـارگـران كـيـان             

. تاير در طول مبارزاتشان بـوده اسـت      
اينها همه تجربيات بـا ارزشـي اسـت            
كه پشتوانـه مـهـمـي بـراي پـيـشـبـرد                 
قدرتمند تر مبارزات كـارگـران كـيـان          
تاير است و اتكا به مجمـع عـمـومـي         
بعنوان ظرف اتحاد كـارگـران  نـقـش              
كليدي و مـهـمـي در ايـن مـبـارزات                 

 . دارد
 

همچنين خانـواده هـاي کـارگـران          
کيان تاير با همراهي و شـركـت فـعـال           
خود در مبارزات كارگران   ميتوانند    
نقش بزرگي در تـداوم قـدرتـمـنـد ايـن            
اعتراضات ايفا کنند و رسما خواهـان   
پاسخگويي دولت و مديران کارخـانـه        
در باره وضعيت نابسامان اقـتـصـادي     

 . خود گردند
 

ــه               ــان ــارخ ــت ک ــري دولــت و مــدي
مـوظــف اســت بـا پــاسـخــگــويـي بــه              
کارگران و خـانـوداه هـاي آنـان بـدون                
درنگ دستمزدهـاي مـعـوقـه آنـان را             

تحـمـيـل گـرسـنـگـي و            . پرداخت کند 
فشـار اقـتـصــادي بـه کــارگـران ثـمــره               
سياستهاي ضد کـارگـري حـاکـمـيـت             

 !جمهوري اسالمي است
 
 

  اسالمي  يمرگ بر جمهور
 ي سوسياليست  ي زنده باد جمهور

  ايران   يحزب کمونيست کارگر
  ١٣۸۹ ماهريازدهم مه 

 ۲۰١۰سوم  اکتبر 

 طلب   کارگران کيان تاير، در اعتراض به عدم پرداخت چهارده ماه                                                     
 ! کارخانه را در اختيار خود گرفتند                            دست به اعتصاب زدند و                      

   

 

 انقالب انساني  براي حکومت انساني                              

 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
سوسياليسم جنبش بازگرداندن     

 . اختيار به انسان است 



 
539شماره يسکرا                                            ا                                                  5 صفحه   

مخالفت دادستان دادكاه انقالب با                                
 ري اشنويه         گ حكم برائت فعالين كار                     

بـر اسـاس آنـچــه در خـبــر هــاي                 
آمـده ، بـرابـر دادنـامـه               پيش از ايـن    

 ۸۹۰۹۹۷۴۴۲۱۱۰۰۴۹۲شماره  
 صادره از شعبه ٨٩/٥/١٢مورخه  

اول دادگاه انقالب اروميه بـه ريـاسـت        
آقـايـان حسـيـن        قاضي درويشي براي    

پيروتي ، فـتـاح سـلـيـمـانـي ، صـمـد                   
احمد پـور، رحـمـان تـنـهـا ، عـبـاس                   
هاشـم پـور، رحـمـان ابـراهـيـم زاده و                  
عيسي ابراهيم زاده از اعضاي کميتـه        
هـمــاهـنــگـي بـراي کـمــک بــه ايــجــاد               
تشکل هاي کارگري با وکـالـت آقـاي           

بــه بــرائــت       فــريــدون احــمــدي حــکــم       
امـا پـس از گـذشـت            .   صادرگرديـد    

نــزديــک بــه دو مــاه از ابــالغ حــکــم                
 تن از فعاليـن كـاركـري شـهـر          ٧برائت

اشنويه از سـوي قـاضـي شـعـبـه اول                  
 مـبـرا  دادكاه انقالب شـهـر ارومـيـه و           

نان از تمامي اتهامات وارده،       آ   كردن
دادستان انقالب اروميه حكم صـادره       
را قبول نداشته و اعتراض خود را بـه        

 دادكاه تجديد نـظـر اسـتـان         ١٠شعبه  
الزم بـه ذکـر اسـت          .   اعالم كرده است  

ــاريــخ                  کــه جــلــســه دادگــاه کــه در ت
 برگزار شـد بـا تـفـهـيـم             ۸۹/۵/۱۰

ــر               اتــهــام فــعــالــيــن كــارگــري دايــر ب
هـمــكــاري آنــان بــا يــكــي از احــزاب              

عضـويـت در      اپوزوسـيـون از طـريـق           
كميته هماهنگي براي كمك به ايجـاد      

كارگري آغاز شد كه ايـن     تشكل هاي 
اتهام با انكار قاطع فعاليـن و وكـيـل           

  .مدافع آنان مواجه شد
 
 

حقوق معوقه رانندگان آموزشگاه                              
 فواد   

خبر دريافتي حـاکـي از آن اسـت             
رانــنــدگــان آمــوزشــگــاه تــعــلــيــم           کــه

رانندگي فواد، واقع در شهرک بـعـثـت       
شـهـرســتـان کـامــيـاران چــنـديــن مــاه              

 . که حقوق دريافت نکرده اند  است
در پي پرداخـت نشـدن حـقـوق از             

را    رانـنـدگـان آنـهـا        طرف کارفـرمـا،      
تهديد کرده اند که اگر حقوق شـان در       

پرداخت نشـود دسـت          چند روز آينده  
 . به اعتصاب خواهند زد

 
 

تعرض مامورين شهرداري کامياران                                
 به دست فروشاها و ميوه فروش ها                             

 مـهـر، مـامـوريـن        ۵روز دوشنبه  
شهرداري کاميارن به بهانه سد معـبـر     
در داخل شهر، دست فروشان و مـيـوه         
فروش ها را مورد تعرض قرار داده و         
وسايل برخي از آنها را بـا خـود بـرده               

اين در حالي اسـت کـه شـهـرداري          . اند
کامياران در دو مکان و دور از مرکـز    
شهر، تعدادي مـغـازه را بـراي مـيـوه               
فروش ها ساخته اسـت کـه بـه دلـيـل               
دوري از بازار، مردم حاضر نـيـسـتـنـد       

عـالوه بـر       . براي خريد به آنـجـا بـرونـد        
اين گروه زيادي از مردم اين شـهـر کـه         
تا دو سال قبل، با ماشين هـايـي هـم           
چون سايپا و وانت، بـه کـار خـريـد و                 
فروش بنزين و گازوييل مشغول بـوده     
و امرار معاش مي کردند، اکنـون بـه        

آنـهــا  .   مـيـوه فـروشـي روي آورده انـد             
مکان مناسبي براي توقف نـدارنـد و         
هـمــيــشــه مــورد اذيــت و آزار و بــي                
احترامي مـامـوريـن شـهـرداري قـرار            

 .مي گيرند
 
 

کوروش و کيانوش گل محمدي                          
 آزاد شدند         

کوروش و کيانوش گل مـحـمـدي      
از اعضاي خانواده فعـال کـارگـري در          

 ۲۴کاوه گـل مـحـمـدي پـس از                 بند
کـوروش  .   ساعت بازداشت آزاد شدنـد    

و کيانوش گل مـحـمـدي روز جـمـعـه              
 مـهـر     ۳شنبه         دوم مهر بازداشت و   

تحويل دادگاه کامياران شدند و پـس       
آنـهـا را آزاد         ساعت بـازداشـت  ۲۴از  

اما کاوه گل مـحـمـدي، فـعـال             کردند
کارگري هـمـچـنـان در حـال گـذرانـدن               
دوران مـحـکـومـيـت خـود در زنـدان                

 .سنندج مي باشد 
 
 
 

بي خبري ازسرنوشت يک فعال                           
 فرهنگي در مريوان                 

از سرنوشت يک فـعـال فـرهـنـگـي            
در مريوان به نام عزيز نـاصـري کـه از         
حدود يک ماه پيش توسط نـيـروهـاي           
امنيتي در اين شـهـر بـازداشـت شـده              

عــزيــز .   اطــالعــي در دســت نــيــســت        
ناصري دبير دبيرستانهاي مـريـوان و         
عضو پيشين انجمن صنفي معـلـمـان       
استان کردستان، پس از بـازداشـت بـه          
مکان نامعلومي منـتـقـل شـده و از              

 . سرنوشت وي خبري در دست نيست
عــلــيــرغــم پــيــگــيــريــهــاي بســتــگــان          
نامبرده، مقامات مسئول هيچگونـه     
ــهــامــات                ــطــه بــا ات پــاســخــي در راب
احتمالي و محل نگهـداري  او نـداده           

الزم به ذکر است که عزيز ناصـري   .اند
بيش از دوازده سـال سـابـقـه تـدريـس                
اديـيـات فـارسـي در دبـيـرسـتـانـهــاي                

 .شهرستان مريوان را دارد
  
  

 شهروند         ٨سرنوشت نامشخص                

 بازداشت شده مريواني                    
 روز از     ٥٠با گـذشـت بـيـش از             

بازداشت شدن چند شهروند مـريـوانـي     
توسط نيروهـاي اصـالعـات و سـپـاه             

از تـوابـع     "   نـي " پاسداران در روسـتـاي      
اين شهر، هنوز اين بازداشت شـدگـان          
بـالتـکـلـيــف در سـلـولــهـاي انـفــرادي               
ــه ســر                 ــور ب اطــالعــات شــهــر مــذک

بـهـمـن فـتـاح زاده، بـورهـان              .   ميبرند
ــان               ــوره ــار کــاوه، ب ــري ــي، ب درخشــان

 مـرداد مـاه       ٢٣خسروي، در تـاريـخ        
سال جاري با يورش نيروهـاي مسـلـح        
اطالعات و سپاه پاسداران مريوان بـه      

نيـروهـاي    .منازلشان، بازداشت شدند 
امنيتي در حين بازداشت نامبردگـان       
مــنــازلشــان را تــفــتــيــش و اعضــاي            

  آنـهـارا مـورد تـحـقـيـر قـرار                   خانواده
 .دادند
  

همچنين چـنـد روز بـعـد، سـه جـوان                 
ديگر همان روستا بـه اسـامـي امـيـر               
کاوه، مصلح بدخـش و مـخـتـار افـرا             
توسط نيـروهـاي اطـالعـات و سـپـاه               

جوان ديگر روسـتـاي     .  بازداشت شدند 
مذکور به نام محمود مرداني پس از         

 اطـالعـات        احضار و مراجعه به اداره   
 عــلــيــرغــم    .مـريــوان، بــازداشــت شــد      

ــواده          ــان ــن       مــراجــعــات مــکــرر خ  اي
بـازداشــت شـدگــان، تــاکـنــون جــواب           
مشخصي به آنها داده نشـده اسـت و             
علت بازداشت و اتهامات احـتـمـالـي         

 .آنها هنوز مشخص نيست
  

  ۴انتقال رضا شريفي بوکاني به بند                               
 زندان رجايي شهر               

رضا شـريـفـي بـوکـانـي، زنـدانـي               
 زندان رجايي شـهـر     ۲محبوس در بند  

 ۴کرج در شرايط بالتکـلـيـف بـه بـنـد           
رضـا شـريـفـي       .   اين زندان منتقل شـد    

که در تاريخ پانزدهم ارديبهشـت مـاه         
سال جاري تـوسـط مـامـوران وزارت            
اطالعات در تـهـران دسـتـگـيـر شـد،               
پس از تحمـل بـازداشـت انـفـرادي بـه               
زندان رجايي شهر کرج مـنـتـقـل شـده             

 اين زنـدان بـه       ۲بود روز گذشته از بند 
 زندان رجايي شهر کرج مـنـتـقـل     ۴بند
رضا شـريـفـي بـوکـانـي در طـي                .   شد

مدت بازداشت تحت انواع شـکـنـجـه        
هاي جسمي و روحي قرار گرفته است       
و تــاکـنــون عـلــي رغــم اتـمــام دوران               
بــازجــويــي جــهــت اخــذ اعــتــرافــات            
تلوزيوني تحت فشار شديد بازجـويـان     

الزم بــه يــادآوري     . قـرار داشــتــه اســت     
 زندان رجـايـي شـهـر کـرج          ۴است بند  

محل نگـهـداري بـرخـي از زنـدانـيـان                
ــت                   ــي ــاســي اســت کــه از وضــع ســي

 .نامطلوبي نيز برخوردارند

 
خود کشي يک زنداني محکوم به                             

 اعدام در زندان اروميه                      
يک زنداني محکوم بـه اعـدام بـه           
نام بهرام کبيري بر اثـر خـودکشـي در          
زندان اروميه جـان خـود را از دسـت               

 ساله کـه بـيـش      ۵۰بهرام کبيري .  داد
از هشت سال بود تحمـل حـبـس مـي            
نمود، براي اجراي حکم به قـرنـطـيـنـه             

 صـبـح     ۳منتقل شده بود که ساعـت       
در سلولش از راه حلـق آويـز اقـدام بـه               

وي به اتـهـام حـمـل و         .  خودکشي کرد 
نگهداري مواد مخدر از طرف دادگاه    

 به دوبار اعدام محکوم شده بود
 

رنج نامه جمال رحماني و شرح                            
 شکنجه هاي روحي و جسمي بر او                            

جمال رحماني، فعال حـقـوق بشـر          
در کردستان با نـگـارش نـامـه اي بـه               
شرح شکنجه هاي روحـي و جسـمـي             
خود در زمان بازداشت اش پـرداخـتـه         
است وي در بخشي از ايـن يـادداشـت          
مي گويد بازجويان پرونده براي کسب    
اعتراف از من، تهديد کـردنـد بـرادرم         

متن اين نـامـه کـه      . را اعدام ميکنند 
در اختيار خبرگزاري هرانا قرار گرفته       

جمال رحمانـي  :  است به شرح زير است 
 سـالـه ، مـتـولـد          ۲۹)   جمال الدين (  

 ۱۳۸۵در ســال     .   کـردســتــان هســتـم    
فعاليت خود را بـا عضـويـت در يـک              
سازمان منطقه اي مدافع حقوق بشـر     

 بـــا    ۸۶آغـــاز کـــردم و در ســـال                  
مجـمـوعـه فـعـاالن حـقـوق بشـر در                 " 

آشنا شدم و فعاليت هايم را در     "   ايران
تـا روز    .   اين چـهـارچـوب ادامـه دادم          

دستگيري به عنوان گزارشگر حـقـوق        
بشــر بــا ايــن مــجــمــوعــه هــمــکــاري            

 بـا    ۸۷  /   ۳ / ۲۵در تاريخ .  داشتم
يورش نيروي هاي لباس شخـصـي بـه          
منـزل دانشـجـويـي ام در شـهـرضـاي                
اصفهان، بدون ارائه حکم بازداشت بـه     

ــي خــود                 ــاق ــم ات ــراه ه ــد  ( هــم رشــي
پـس از    .   دسـتـگـيـر شـدم       )   عبداللهي

ــه اداره                    ــم ب ــال ــق ــت ــري و ان ــگــي دســت
اطالعات شهرضـا مـن را بـه مـدت               

 ساعت به يک صندلـي دسـتـبـنـد         ۲۴
زدند وسپس به بازداشتگاه اطالعـات    

ــنــد الــف       (   اصــفــهــان     ــدان      -ب ط زن
زنــدان .   مــنــتــقــل کــردنــد    )   اصــفــهــان 
اصفهان سه طبـقـه بـود کـه            دستگرد

در طبقه اول آن زندانيـان عـادي و در            
طبقه دوم آن زندانيـان سـيـاسـي و در              
طــبــقــه ســوم آن زنــدانــيــان الــقــاعــده            

 .نگهداري مي شدند
روزهاي اول بازداشت با خشـونـت     
رفتار مي کردند، من را تـروريسـت و      

 .ضد انقالب مي خواندند

نيمه شب يکي از روزها ، بعـد از       
مراجعه نـگـهـبـان بـه سـلـول و وادار                  
کردن من به بستن چشم بند ، مـرا بـه      
زيـرمــيــنـي در هــمـان زنــدان انــتــقــال              

بازجـويـي هـا از هـمـان ابـتـدا                .   دادند
 .توام با ضرب و شتم بود

ــمــراه                     ــد روز بــه ه ــس از چــن پ
. همبندي ام به سنندج منتقـل شـديـم        

اوليـن سـلـولـي کـه وارد شـدم ، يـک                    
 متري و بدون سرويـس  ۷سلول تقريبا   

هــر بــار بــراي رفــع        .   بـهــداشــتــي بــود    
. حاجات مجـبـور بـودم کـه در بـزنـم               

بــعـــضـــي وقـــت هــا ســـاعـــت هـــا                 
منتظرميشدم تا نگهبان بيـايـد و در         
را باز کند و اجازه بدهد به دستشويـي    

شب ها کـه دسـتـشـويـي رفـتـن              .  بروم
ممنوع بود و روزهاي تعطيل هـم کـه        

 .به ندرت نگهبان سر ميزد 
وضــعــيـــت خــوراک بــه شـــدت              
نامناسب بود، گاهي حـتـي مـجـبـور           

داخـل سـلـول      .   بودم گرسنـه بـخـوابـم          
هميشه روشن بود، حتي شب هـا هـم          

. المپ را هم خـامـوش نـمـي کـردنـد              
صبح ها نگهبان با سر و صداي زيـاد      
زندانيان را مجبور مي کرد که بـيـدار       

از همان روز اول بازجويي هـاي  .   شوند
آنها تـاکـيـد    . مستمر روزانه شروع شد 

داشتند که در صورت قـبـول نـکـردن             
کريم رحماني فعـال  (   اتهامات برادرم   

را که در زندان ديزل آبـاد    )   دانشجويي
. کرمانشاه بود، اعدامم خواهند کـرد     

در روزهاي بعد هم گفتنـد کـه دخـتـر              
مورد عالقه ام را دستگير نمـوده انـد        
و در صورت عدم همکاري با آنها وي    

ابتدا حرفشـان     .را اذيت خواهند کرد  
را باور نکردم تا مشخصات دقيق آن       

از ايــن مســائــل      .   دخــتــر را گــفــتــنــد      
خانواده گي و تهديد بـه آزار و اذيـت              

 . آنها به شدت رنج مي بردم 
 

 بازداشت شش شهروند دهگالني                         
در ادامه بازداشت فعاالن مـدنـي      
و سياسي در کردستان، شش شهرونـد      
دهــگــالنــي روز چــهــارشــنــبــه هــفــتــه         
گذشته از سـوي نـيـروهـاي امـنـيـتـي                
دستگير و بـه اداره اطـالعـات شـهـر               

ــد            ــال داده شــدن ــتــق ــح  .   قــروه ان صــال
محمدي و سامان کريمي اسـامـي دو        
تن از اين بازداشت شدگان اسـت و از            
هويت ديگر دستگير شدگان تـاکـنـون     

بـا  .   اطالعي به دسـت نـيـامـده اسـت            
گـذشـت شـش روز از بـازداشــت ايــن               
شهروندان تا کنون از دليـل يـا داليـل           
بازداشت و سـرنـوشـت آنـان اخـبـاري               

 .منتشر نشده است

 اخباري از شهرهاي کردستان                         

 ۶صفحه 
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  ۵از صفحه  

 : 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  

 ) شب به وقت انگليس٩ الي ٧ شب به وقت اروپاي مرکزي و ١٠ تا ٨(وقت ايران 
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 

  ٠٠١٣١٠٨٥٦٨٩٨٧: شماره تلفن تماس
 
 

 

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

 
تخريب گسترده جاذبه هاي طبيعي                               

 کردستان       
تــخــريــب گســتــرده جــاذبــه هــاي          
طبيعي کردستان از سـوي نـيـروهـاي            

 سپاه پاسداران 
در طي ماههاي گذشتـه بـخـشـي           
عـظــيــمـي از جــاذبـه هــاي طـبــيــعــي               
مناطق کردستان که شـامـل پـوشـش           
هاي جنگلي و کوههاي مـرتـغـع مـي           
بــاشــد بــه بــهــانــه حضــور نــيــروهــاي             
اپـوزسـيـون کـرد مــخـالـف بـه شــدت                

 .تخريب گشته است
در تازه تريـن دور ايـن اقـدامـات              

 مـهـرمـاه نـيـروهـاي           ۴روز يک شنبـه     
سپاه پاسداران اقدام به توپباران شديـد     

" کـوسـاالن     "   کوهستان و جنگلـهـاي       
منطقه سروآباد کرده اند، که بر اثـر آن     
بخش عظيمي از ايـن مـنـطـقـه دچـار               
حريق گـرديـد و بـا تـالـشـهـاي مـردم                   
منطقه و فعالين محيط زيسـت بـعـد          
از چنـديـن سـاعـت ايـن آتـش سـوزي                  

 . مهار گرديد

بــنــابــه گــفــتــه شــاهــدان مــحــلــي          
نهادهاي دولتي منطقـه در خصـوص         
مهار آتش سوزي هيچ اقدامي نکـرده        

 . اند
روز بــعــد نــيــز نــيــروهــاي ســپــاه             
پاسداران مريوان بخشهاي از منـاطـق       

ــن دول             "    ــي و ب ــه شــدت        "   دزل را ب
توپباران مي کنند، که در نـتـيـجـه آن           
نيز بخشـهـاي از ايـن مـنـاطـق دچـار                 

 .حريق شده است
همچنين در روزهاي سه شـنـبـه و        
جمعه هفته گذشتـه نـيـرويـهـاي سـپـاه             
" پــاســدران از دو طــرف کــوهســتــان             

مــابــيــن شــهــرهــاي پــاوه و          "   شــاهــو   
کاميـاران را بـا سـالحـهـاي سـبـک و                  
سنگين توپباران مي کنند، که بر اثـر        
آن بخشي از اين کوهسـتـان بـه شـدت            

 .تخريب گشته است
الزم به ذکر است نيـروهـاي سـپـاه           
پاسداران از اوايـل امسـال بـه بـهـانـه                 
حضور نيروهاي اپوزسيون کرد بـارهـا        
اين مـنـاطـق طـبـيـعـي کـه جـزئـي از                    
جاذبه هاي طـبـيـعـي کـردسـتـان مـي                

باشد را به شدت توپ باران کرده انـد،      
تا حدي که تنها در منطقه مـريـوان و         
سروآباد از اوايل امسال تـا بـه امـروز            

 مــورد آتــش ســوزي        ۴۰۰بــيــش از      
توسط نهادهاي مدافع محيط زيست      

 .منطقه گزارش شده است
ــيــن ادارات             عــدم تــوجــه مســول
محيط زيست و منـابـع طـبـيـعـي بـه               
ــش ســوزي هــاي                  ــش آمــار آت ــزاي اف
جنگلها و مناطق کوهستـانـي سـبـب        
گشته مـردم ايـن مـنـاطـق دسـتـهـاي                
پنهاني را در تـخـريـب ايـن مـنـاطـق،               

 .دخيل بدانند
همچنين نيروهاي سپاه پـاسـداران     
مردم روستاهاي اطراف اين مـنـاطـق          
را تحت فشار شديد قـرار داده انـد تـا           
به عضـويـت بسـيـج دربـيـايـنـد و در                  
مبارزه با نيروهاي اپوزسيـون کـرد بـا         

اين نيروهـاي از    .   آنها همکاري نمايند 
دامداران و زنـبـورداران ايـن مـنـاطـق             
تعهد کتبي گرفـتـه انـد کـه سـپـاه در                 
قبال جان آنهـا در زمـان تـوپـبـارانـهـا                

 .هيچگونه مسوليتي ندارد
 

 *** 

 . . . اخباري از شهرهاي                 


