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 زانيار و لقمان مرادي در خطر اجراي حکم اعدام         
 ! بايد جلوي اين وحشيگري حکومت اسالمي را گرفت         

سه روز است که زانيـار بـا ارسـال             
يک نامه به بيرون از زنـدان، آتـش بـر                

 ۲۱ يک جـوان    .  جان بسياري زده است 
ساله، که ميتوانست فـرزنـد مـا و يـا             
دوست و عزيز ما باشد از سلول مـرگ   
جـمــهـوري اســالمـي مـيــنــويسـد کــه             
نميخواهد آرزوهايش را با خود به زيـر    
ــن مــورد                      ــن اولــي ــرد و اي خــاک بــب
درخواست کمک از طرف محکومـيـن      

 . به اعدام نيست
متاسفانه جوانان زيادي در ايـران        
تا کنون اعدام شده اند و بـيـش از سـه         

. هزار نفر در انـتـظـار اعـدام هسـتـنـد              
جمهوري اسالمي با کلمه وحشـتـنـاک         

عجين شده و رسما و علنا بـه    "  اعدام" 
 . چوبه دار تکيه کرده است

ايــن يــک حــکــومــت فــاشــيــســت          
اسالمي است کـه فـقـط بـا کشـتـن و                
جنايت و تکه تکه کـردن و تـجـاوز و               

ايـن  .  بي حرمتي به جوانان زنده اسـت       
حــکــومــتــي اســت کــه بــه کــودکــان              
زندانيان نيز رحـم نـمـيـکـنـد، والـديـن               
دستگير شدگان را زجرکش ميـکـنـد،        
اجازه نميدهد مادران بر مزار فرزنـدان        
دلبنـد اعـدام شـده خـود رفـتـه و زار                   

اين حکومتي است که با اراذل   .  بزنند
و اوبـاش وقـيـح اش نـمـيـگـذارد آب                  
خوش از گلوي کسـي پـايـيـن بـرود و                
بويژه از فعالين سياسي و منتقديـن و        
مـبــارزيــن عــلــيـه حــکـومــت انـتــقــام             
ميگيـرد و بـا قـتـل و کشـتـار آنـهـا                      
مــيــخــواهــد از مــردم زهــر چشــم                   

ناگفته پيداست که بـا تـمـام      .  ميگيرد
اين جنايات و رذالت اسالمي مردم و      
همين محکومين به اعدام و زندانيـان    
سياسي کـوتـاه نـيـامـده و حـکـومـت                
بــيــش از هــمــه مــيــدانــد کــه نــفــرت               
ــه                    ــي عــظــيــمــي در آن جــامــعــه عــل
نمايندگان خدا وجـود دارد و کشـتـي            
در هم شکسته شان هر لحظه مـمـکـن       

 . است غرق شود
بــراي هــمــه احــزاب اپــوزيســيــون         
جـمــهــوري اســالمــي و ســازمـانــهــاي          
سياسي که عليه اين حکومت مبـارزه   
ميکنند بنا به تعريف بايد يک جـنـبـه          
مهم مبـارزه، مـقـابلـه بـا ايـن انسـان                 
کشي و در عين حـال مـقـابلـه بـا ايـن              

 براي نجات جان زانيار و لقمان مرادي       
و همه  محکومين به اعدام بايد جنگيد،     

 ! اطالعيه دادن کافي نيست     
نامه اي خطاب  به سازمانهاي سياسي و احزاب             

 اپوزيسيون جمهوري اسالمي ايران        

 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي         

مردم آزاديخواه کردستان،                 
 ! مردم مريوان       

طبق اخبـاري کـه کـمـيـتـه بـيـن                
المللي علـيـه اعـدام مـنـتـشـر کـرده                
است، خطر اجراي حکم اعدام زانيـار      

. و لقمان مـرادي بسـيـار زيـاد اسـت            
زانـيـار و لــقـمــان در زنـدان رجـايــي                 

هـفـتــه   .  شـهـرکـرج زنــدانـي هسـتــنـد          
ــم              ــه وزارت اطــالعــات رژي گــذشــت
دادستان کـردسـتـان و امـام جـمـعـه                
مريوان را به تهران فـراخـوانـده و در              
مورد پرونـده ايـن دو جـوان جـلـسـه                

مــقــامــاتــي از وزارت      .  گــرفــتــه انــد   

 

خــبــر احــتــمــال اجــراي حــکــم             
دو بــرادر،زانــيــار مــرادي و             اعــدام

لقمان مـرادي يـک بـار ديـگـر زنـگ                
آزاديـخـواه و        خطريست بـراي مـردم     
 .ديگر زندانيان سياسي

جمهوري جـنـايـتـکـار اسـالمـي            
ايران که بـر دريـاي از نـفـرت مـردم                 
دارد به عمر ننگين و مملو از جرم و     

 ١٠٠ جنايتش ادامـه مـي دهـد و               
هزار فقره جرم و جنايت زيـر بـغـلـش             
دارد،براي سر کار ماندنـش،از هـيـچ         
جنايتي فرو گذار نمي کند و شـب و        
روز اعدام مي کند و به جامعه خـون     

 .مي پاشد
در مـــاهـــهـــاي اخـــيـــر مـــوج             

 اعتصاب و اعتراض عمومي در کردستان،                                  
 ممکن ترين آلتر ناتيو براي تکرار نشدن يک تراژدي ديگر،                                                  

 . در دفاع از جان و زندگي زانيار و لقمان مرادي                                        

 پيشرو علي پور           

 

 ۶  صفحه 
 )  زانيار و لقمان مرادي     (متن فراخوان خانواده هاي محکومين به اعدام           

 ! مردم آزاده مريوان و حومه       : خطاب به مردم مريوان    
 !کمک کنيد عزيزان ما اعدام نشوند        

 ۲  صفحه 

 به همسن و سالهاي خودم در سراسر جهان     
 !  از فکر کردن به مرگ، بيزارم، نميخواهم با آرزوهايم به زير خاک بروم         

 پيام مادر زانيار مرادي به نهادها و سازمانهاي سياسي           
 براي جلوگيري از اجراي حکم اعدام فرزندش     

 ۲  صفحه 

کمپني براي نجات زندگي ، جنب و جوش گسترده در سراسر جهان براي پاسخ دادن به  
    پيام زانيار و لقمان مرادي

 در حمايت از فراخوان خانواده هاي زانيار و لقمان مرادي       
  دي ماه  ٣ ۲ اعتصاب عمومي روز شنبه      

 ! نگذاريم زانيار و لقمان مرادي را اعدام کنند        
 ! مردم کردستان  ! مردم آزاده مريوان و حومه   
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 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

وسـيلــه ايــجــاد وحشـت در جــامــعــه             
 . باشد

تاريخ سي و چهار سال حاکمـيـت         
جباران اسالمي با اعـدام و در عـيـن            

. حال مبـارزه بـا اعـدام هـمـراه اسـت                
ــانـــواده هـــاي                      ــردم ايـــران و خـ مـ
محکومين به اعدام مـبـارزه کـرده و          
در مقابل اين حکومت کوتاه نيامـده        

چه بسيار مادراني که بـا قـلـبـي         .  اند
هــراســان و بــا وحشــت اعــدام شــدن              
فرزندان خود در مـقـابـل در زنـدانـهـا               
تجمع کرده، سخنراني کـرده و عـلـيـه          

. اين جانيان اسالمي شـعـار داده انـد           
چــه بســيــار ســازمــانــهــا و فــعــالــيــن            
سياسي که در ايران و در خارج عـلـيـه       
اعدام فعاليت کرده اند و طـبـعـا ايـن              

 . مبارزه کماکان ادامه دارد
اين بـار مـمـکـن اسـت زانـيـار و                 

دو جـوان را کـه       . لقمان را اعدام کنند 
در يک دادگاه فرمايشي بيست دقيقـه   
اي تصميم گرفته اند زندگيشـان را از       

با رياست قاضـي مـرگ     .  آنها بگيرند 
در حکومت اسالمي يـعـنـي قـاضـي            
صـلـواتـي کــه از انـگـشــتـانـش خــون                
هزاران نفر از جـوانـان ايـن مـمـلـکـت                

 ۱۷ زانيار در حاليکه فقط    .  ميچکد
سال داشت زير شکنجه قرار گرفتـه و          
لقمان که تازه بيست سالـه شـده بـود،         
بعد از نه ماه شکـنـجـه و تـهـديـد بـه                  
ــچــه را کــه                   تــجــاوز جــنــســي هــر آن
بازجويان وحشي و بيشـرم حـکـومـت          
از آنها ميخواستند را امضا کرده انـد   
و اکنون اين دو جوان در آستانه اعـدام   

 چه بايد کرد؟. قرار دارند
پاسخ من اينست بايد جـنـگـيـد،        
همانگونه که مادر و پدر زانيـار مـي           

بايد تصور کرد که اين عزيـز  .  جنگند
و جگر گوشه من است و اگـر چـنـيـن          
بود چه ميکردم؟ آيا در مورد فـرزنـد         
خودم اطالعيـه مـيـدادم و مـيـرفـتـم               
سراغ کارهاي ديگرم يـا ايـنـکـه بـهـر              
طـريـق مـمـکـن راهـهـايـي جسـتـجــو                 
ميکردم، با ديگران حرف ميزدم و بـه   
خيابان ميرفتم و هـر آنـچـه در تـوان                

و ايـنـجـا       .  داشتـم را انـجـام مـيـدادم           
خطابم به سازمانهاي سياسـي اسـت،         
سـازمــانـهــايــي کــه وظـيــفــه خــود را             
مبارزه با حکومت اسالمي ميداننـد      
و در ايــن جــبـهــه مــهــم مــقــابلــه بــا                
حـکـومـت مـتـاسـفـانـه نـه در وســط                  
ميدان بلکه در حاشيه قرار گـرفـتـه و         
اعالم موضع مـيـکـنـنـد و يـا حـتـي                 

 . اينرا هم نميکنند

من بعنوان سازمان دهنده دهـهـا        
کمپين عليه اعدام و سنگسار و ايـن          
بار در موضع سازمان دهنده کمپـيـن      
نجات زانيار و لقمان، همين امروز به       
سايتهاي اکثر سازمانهاي سياسي از       
کردستان و يا سازمانـهـاي ايـرانـي از           
ــجــا                    چــپ و راســت ســر زدم، در آن
سکوت بود، هيجاني ديده نـمـيـشـد،          
برخالف سايتهاي اينترنتـي، جـوانـان         
و يا فيس بوک و امکانات اجتمـاعـي      

پدر زانيار از صـبـح امـروز       .  ارتباطي
 تا شب در   ٣ ۲۰۱  ژانويه ۸ سه شنبه  

حال مصاحبه کـردن بـا رسـانـه هـاي               
متعدد بـوده و خـانـواده زانـيـار نـيـز                  
ميگويند بيشتر از احزاب سـيـاسـي،         
جوانان و فعالين اجـتـمـاعـي در ايـن               
عرصه مـبـارزه مـيـکـنـنـد و پـاسـخ                  

 . درخواست زانيار را داده اند
سوال من و همچنين سوال زانيـار   
و لقمان و محکومين بـه اعـدام ايـن              
است چرا؟ آيا از ايـن مـهـمـتـر کـاري                

 سراغ داريد؟ 
براي نجات جان محکـومـيـن بـه          
اعدام بايد جـنـگـيـد  و بـا چـنـگ و                    

. دندان مانع اجراي ايـن جـنـايـت شـد            
در اين مبارزه و در اين نبرد مـا جـان         
انسانها را نجات ميدهيم، در مقابـل        
قدر قدرتي حکـومـت اسـالمـي مـي            
ايسـتــيــم و يــک پــايــه و تــکــيــه گــاه                 
حکومت فاشيست و رذيـل اسـالمـي        
ــار                     ــن ــاي حــکــومــت ک ــر پ را از زي

آيا از ايـن مـهـمـتـر کـاري             .  ميکشيم
 سراغ داريد؟  

تا دير شده بايد جـنـبـيـد و پـوزه                
آيـا  .  جالدان اسالمي را بخاک مـالـيـد     

نميتوانيم خارج کشور را روي سرمان     
بگذاريم و در صـد شـهـر مـيـتـيـنـگ                
اعتراضي سازمان دهيم آيا نـمـيـتـوان      
در مريوان يک روز اعتصاب عمومي     

 ... اعالم کرد آيا نميتوان 
همه اينها امـکـان پـذيـر اسـت و              
ما ميخواهيم چنين کنيم ، از هـمـه             
فعالين عليـه اعـدام و از هـم سـن و                  
سالهاي زانيار ميخواهم کمک کـنـنـد         
که اين مهم را به سرانجام برسانـيـم و           
يکبار ديگر از همه احـزاب سـيـاسـي            
دعوت ميکنم که وارد گـود شـده و              
بــيــش از ايــنــهــا بــراي نــجــات جــان              

. محکومين به اعدام فعاليت کـنـنـد        
بر عليه اعدام بجنگند، فـقـط اعـالم           

 ! موضع نکنند
 مينا احدي  

  ٣ ۲۰۱  ژانويه ۸ 

 ... براي نجات جان زانيار و لقمان                           
اطـالعـات و قـوه قضـائـيـه در ايــن                 

بـه دنـبـال      .  جلسه حضور داشتـه انـد      
ايـن جــلـســه صـبــح روز يــکــشـنــبــه               
مسئولين اجراي احکام قوه قضائيـه      
زانيار و لقمان در زندان رجايي شـهـر      
کــرج را احضــار کــرده و در مــورد               

. حکم و پرونده آنها پـرسـيـده بـودنـد           
همه اين اقدامات از قصد رژيم بـراي    
اجراي حکم اعدام اين دو جوان خـبـر         

 . ميدهد
اين دو زنداني محکوم به اعـدام        
در ميان سازمانهاي مـدافـع حـقـوق          
انساني و  مـخـالـفـيـن اعـدام چـهـره                 

. هـاي شــنــاخــتــه شــده اي هســتــنــد           
چندين بار تا پاي چوبه دار رفتـه انـد      
و بارها در سطح بين المللـي بـه ايـن         

تـا کـنـون      .  حکم اعتراض شده اسـت    
چندين نامه از سوي اين زندانيان در      
مورد ظلم و ستمي که به آنهـا رفـتـه         
و اعتراف آنهـا عـلـيـه خـود در زيـر                 

. شــکــنــجــه مــنــتــشــر شــده اســت              
جمهوري اسالمـي طـي يـک دادگـاه            

) دادگاه بيست دقيقه اي  ( فرمايشي  
حکم اعدام اين دو جوان بدون اينکـه        
حق داشتن وکيل داشـتـه بـاشـنـد را              

ــم        .  صــادر کــرد    ــده ســازي رژي ــرون پ
اسالمي عليه اين دو جوان تصـمـيـم         
از پيشي حکومت براي اعـدام آنـهـا          

 . را نشان ميدهد
عليرغم اينکـه در کـردسـتـان و            
در شهر مريوان صدها نفـر از مـردم            
با طومار اعتراضي خـود بـه حـکـم             
اعدام  زانيار و لقمان اعتراض کـرده        
و خواهان آزادي ايـن دو جـوان شـده              
اند، و عليرغم اينکه در سـطـح بـيـن         
الملـلـي چـهـار هـزار نـفـر بـا امضـا                    
طومار عليه اين احکام غير انسانـي    
اعـتـراض خــود را بـيــان کـرده انــد،               
جمهوري اسالمي همچنان بر اجـراي     

. حکم اعدام آنها پا فشاري ميـکـنـد       
زانيار و لقمان مرادي نه قاتل آنطـور        
که جمهوري اسالمي ادعا ميکـنـد،      
بلکه به دليل ايـنـکـه از خـانـوده اي               
معترض به رژيم اسالمي هستند بـه        

حکـم اعـدام     .  گروگان گرفته شده اند   

در اين دو جوان غير انساني و قـرون          
وسطايي است و بـايـد بـا اعـتـراض               
وسيـع و گسـتـرده هـمـگـان مـواجـه                 

 .شود
جمهوري اسالمي بـراي زمـيـنـه         
سازي اجرا کردن حکم اعدام ايـن دو          
جـوان، در يـک مـاه اخـيـر ده جــوان                  

را بـه    "  سـلـفـي   " سنندجي مـتـهـم بـه          
سلول مرگ برده و در هـمـيـن زنـدان            
رجايي شهر تـا کـنـون شـش نـفـر از                 

ــم .  آنــهــا را اعــدام کــرده اســت             رژي
متوجه شد که متاسفانه اعـدام ايـن          

بودن، کمتـر  "  سلفي"جوانان متهم به  
مورد اعتراض قرار گرفت و اکـنـون        

 . قصد اعدام زانيار و لقمان را دارد
در آغاز اگر چه اعتراضات بـيـن      
المللـي و مـيـتـيـنـگ و تـظـاهـرات                  
خانواده هاي اين ده نـفـر مـتـهـم بـه                 

رژيم را محـتـاط کـرد و دو          "  سلفي" 
. هفته اجراي حکم را عقـب انـداخـت      

امـا بـه دلــيـل ايـنـکــه اعـتـراضــات                
قدرتمند نبود، رژيم شش نفر از ايـن        
ــان را در روزهــاي آخــر ســال                 جــوان

چهار نفر از ايـن      .   اعدام کرد۲۰۱۲ 
جوانان هنوز در سلول انفـرادي و در          

ــد           امــا .  خــطــر اعــدام بســر مــيــبــرن
جمهوري اسالمي اين بار ميخـواهـد    
زانيار و لقمان را بـه پـاي چـوبـه دار               

 . ببرد
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         
کمونيـسـت کـارگـري ايـران از هـمـه                
مردم کردسـتـان و مـردم آزاديـخـواه             
مريوان دعوت ميکند فعاالنه عليـه   

. همه اين اعدامها اعـتـراض کـنـنـد           
زانيار و لقمان مـرادي بـيـش از سـه              
سال است کـه اسـيـر ايـن حـکـومـت                

آنـهـا بـه اتـهـام           .  ارتجاعي هسـتـنـد     
ترور سـه نـفـر از مـحـافـظـيـن امـام                   
جمعه شهر مريوان که يکـي از آنـهـا           
فرزند امام جمعه بـود، دسـتـگـيـر و             

زانـيـار آن زمـان        .  روانه زندان شـدنـد    
 ســال ســن داشــت و          ۱۸ کــمــتــر از      

بهمراه پسر عمويش لقمان نه ماه در     
آنـهـا   .  انفرادي و زير شکنجـه بـودنـد      

در زير شديدترين شکنجه هـا  وبـي            

حرمتي ها و حتي تهديد بـه تـجـاوز            
جنسي مجبور به اقرار عـلـيـه خـود            

ــد  ــيــرغــم             .  شــدن ايــن دو جــوان عــل
شکنجه هاي وحشيانه و تـهـديـد بـه           
تجاوز در مقابل قول بازجويان خـود      
کـه گــفــتـه بــودنــد اگـر اعــتــراف را                
بپذيرند آزاد مـيـشـونـد مـجـبـور بـه               

هـر آنـچـه      .  اعتراف عليه خود شدنـد   
که بازجويان جنايت پـيـشـه ديـکـتـه             

اکـنـون   .  کرده بودند را امضا کـردنـد      
حکومت با اتکا با همـان اقـرارهـاي        
زير شـکـنـجـه و تـهـديـد بـه تـجـاوز                    
جنسي و قول آزادي آنها، بعد از يـک      
دادگاه چـنـد دقـيـقـه اي بـا ريـاسـت                  
قاضي صلواتي، کسي که در پرونـده     
اش قـتـل صـدهـا جـوان ثـبـت شـده                   

 . ميخواهد آنها را اعدام کند
حکومت اسـالمـي و بـانـدهـاي           
رنگارنگ آن ، ميخواهند با قربـانـي     
کــردن دو جــوان مــردم مــعــتــرض              

ــنــد                ــن ــان را مــرعــوب ک ــردســت . ک
ميخواهند در مـقـابـل مـيـلـيـونـهـا                
جــوان کــه مــتــرصــد فــرصــت بــراي            
سـرنـگـون کــردن ايـن جــنـايـتـکــاران              
وحشي هستند، اعدام کنند و خـون          
بريزند تا چند صباحي بيشـتـر عـمـر         

در مـقـابـل ايـن وحشـيـگـري              .  کنند
حکومت فاشيـسـت اسـالمـي بـايـد            

بـه حـکـم اعــدام زانـيـار و              .  ايسـتـاد  
لقمان و به همـه اعـدامـهـا در ايـران                

مــا بــايــد در      .  بـايــد اعــتــراض کــرد      
کردستان و در مريـوان شـهـر مـحـل             
تولد و زندگي زانيار و لقمـان کـه تـا          
هــمــيــن امــروز نــيــز بــه ايــن حــکــم              
وحشـيــانـه اعـتــراض کــرده انــد، بــه             
خــيــابــان آمــده و نشــان دهــيــم کــه               
نـمـيــگـذاريــم عــزيـزان مـا را اعــدام               

 . کنند
از همه مـردم مـريـوان از مـردم             
کردستان و از همـه مـعـتـرضـيـن بـه               
اعـدام در هـمـه جـاي دنـيـا دعــوت                 
ميکنيم که در اعتراضات عليه ايـن    
احکام  وحشيانه فعاالنه بـه مـيـدان            

زانيار از زندان پيام داده و از   .  بيايند
همه دعوت کرده است کمـک کـنـنـد            

اين وظـيـفـه هـمـه مـا           .  تا زنده بماند 
است که بـه ايـن درخـواسـت پـاسـخ                 

به حکم اعدام زانيار و لـقـمـان    .  دهيم
مرادي اعتراض کنيم و نگذاريم ايـن    

 . دو جوان را اعدام کنند
 

کميته کردستان حزب   
 کمونيست کارگري ايران  
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 ۶ ٣  دي مـاه        ۱۸ روز دوشـنـبـه        
 زنـدان    ۱۲ زنداني سياسـي از سـالـن           

رجــايــي شــهــر نــامــه اي بــه آمــلــي                
ــه                ــي ــيــس قــوه قضــاي ــي رئ الريــجــان
حـکــومــت اســالمــي ارســال کــرده و            
خواهان توقف حکـم اعـدام زانـيـار و             

در ايـنـجـا مـتـن        .  لقمان مرادي شدند 
 !نامه را مالحظه ميکنيد
********   

 
رياست قوه قضاييه جـنـاب ايـت          

 اهللا آملي الريجاني باسالم و احترام
 چنانچه استحضار داريد لـقـمـان        
مــرادي و زانــيــار مــرادي دو تــن از               
هموطنان جوان کرد ما بـيـش از سـه           
سال است کـه زيـر حـکـم اعـدام بسـر                 
ميبرند، ما جمعي از زندانيان سـالـن         

 زندان رجايي شهر سال گذشته بـا    ۱۲ 
تشريح تظـلـم خـواهـي ايـن دو جـوان                
مبني بر بـيـگـنـاهـي و اقـرار تـحـت                  
شرايط طاقت فـرسـا و عـدم رعـايـت              
موازين شـنـاخـتـه شـده قـانـونـي  در                  
جريان تحقيقات و محاکمه طي نامه       
اي از جنابعالي درخواست کرديم  کـه        
با ورود خود به پرونده  دستور تـوقـف    
اجــراي حــکــم و اعــاده دادرســي در              
شرايطي عادالنه و قانـونـي را صـادر          
کنيد با گذشت نزديک بـه يـکـسـال از          
نوشتن اين نامه متاسفانـه تـا کـنـون            
علي الظاهر تغييري در وضعيت ايـن      
دو جوان صـورت نـگـرفـتـه و ايشـان                 
همچنان در برزخ شـرايـط زيـر حـکـم               
اعدام روزگار تلخ و ناگواري را سپري       
ميکنـنـد مـا بـار ديـگـرمصـرانـه از                 
جنابعـالـي تـقـاضـا داريـم  کـه بـراي                   
پــايــان دادن بــه ايــن وضــع تــراژيــک               
دستور رسمي توقف اجـراي حـکـم را           
صادر کنيد و زمينه اعـاده دادرسـي          
عادالنه و با حضور وکيل تعييـنـي و        

بـا   .  در شرايط قانوني را فراهـم آوريـد     
 تقديم احترام  

 احمد زيد آبادي
  مجيد توکلي

  محمد سيف زاده 
 کيوان صميمي 

 بهمن احمدي امويي
 مسعود باستاني 
 پيروز منصوري 

 صالح کهندل 
 سردار ملک زاده 
 سعيد ماسوري 

 محمد امير خيزي 
 عفيف نعيمي 

 جمال الدين خانجاني 
 بهروز امير عزيز توکلي 

 سعيد رضايي 
 وحيد تيزفر

 رامين زيبايي 
 محمود بادوام 

 رياض اهللا سبحاني 
 پيمان کشفي 

 کامران رحيميان 
 کيوان رحيميان 
 مصطفي نيلي

 عزيز اله سمندري 
 جعفر اقدامي 

 کامران مرتضوي 
 ايقان شهيدي 

 شاهين زينعلي 
 عباس بادفر 
 رسول بداغي 

 شاهرخ زماني 
 مهدي محموديان 

 رمضان سعيدي 
 احمد تمويي 
 عمر فقيه پور

 .......................... 
 

بازتکثير از کميته بين المللي     
 عليه اعدام    
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 نفر از زندانيان سياسي رجايي شهر براي            ۶ ٣ نامه 
 توقف احکام اعدام زانيار و لقمان مرادي          

. من اسمـم زانـيـار مـرادي اسـت            
االن از سلول مرگي در آن سـوي دنـيـا          
در شهر کرج درکشور ايران نشستـه و          
ميخواهم با شما جـوانـان در اروپـا و            
امريکا، با شما جوانان همسن و سـال     
خودم در ژاپن و استراليا و فـرانسـه و         

. افريقا و در همه جاي دنيا حرف بزنـم     
آيـا دنـيـا      !  نگذاريد مرا اعـدام کـنـنـد        

آنقدر بيرحم است که ايـن صـحـنـه را               
تماشا کند که من و پسر عـمـويـم در           
خيابان اعدام شويم و چيزي نگـويـد و        

 کاري نکند؟ 
ميدانم که  اين تـرس مـن و ايـن               
ــات               درخــواســتــم از طــريــق امــکــان

پـس  .  اينترنتي به گوش شما ميـرسـد      
فقط چند دقيقه صـبـر کـنـيـد، چـنـد                
ثانيه وقت بگذاريد و از من بشـنـويـد       
که چقدر سخت است در بيست و يـک        
سالـگـي بـا مـرگ مـواجـه شـدن، بـا                   
کـابــوس مــرگ زنــدگــي کــردن و هــر             

لــحــظــه از صــداي پــاي زنــدانــبــانــان            
 !  ترسيدن و بر خود لرزيدن

ما سه سال است که زندانـي شـده           
من زانيار مرادي و هـم پـرونـده          .  ايم  

 مـاه را زيـر         ۹ اي من لقمان مـرادي،     
مـا را چـنـان کـتـک            .  شکنجه بـوديـم    

مـيــزدنـد کــه ديــگــر تــوان راه رفــتــن              
نداشتيم و هـمـيـن امـروز نـيـز کـمـرم                  
بشدت درد ميکند و دو مهـره کـمـرم         

به مـا گـفـتـنـد اگـر           .  شکستگي دارد 
حرفهايي که آنها ميخواهند را نزنيم،       
به ما تجاوز مـيـکـنـنـد و مـا نـامـه                   

. هايي را که آنها آوردند امضا کـرديـم    
و اکنون در يک قدمي مرگ با طنـاب    
دار در خياباني در تهران و يا مـريـوان       

ايـن  .  شهر محل تولدمان ايستاده ايـم     
روزها شـنـيـدم کـه دارنـد مـقـدمـات                 
اجــراي حــکــم اعــدام مــا را فــراهــم                
ميکنند و چهار روز اسـت کـه حـالـم              
خوب نيست، شبها خوابم نـمـيـبـرد و          

فکر کردم شايد با ايـن نـامـه بـتـوانـم               
 . بخودم کمک کنم

بـهـر   .  نگذاريد ما را اعدام کنـنـد      
طريقي که ميتوانيد ، سعي کنـيـد از           
ابتکارات جوانانه اسـتـفـاده کـنـيـد و              
کاري کنيـد کـه حـکـومـت اسـالمـي               
ايران ببيند که ما تـنـهـا نـيـسـتـيـم و                 
دنيا به اين حکم ظـالـمـانـه اعـتـراض              

صــداي اعــتــراض شــمــا و هــر             . دارد
حرکت و اعـتـراضـي کـه بـکـنـيـد بـه                   

مــنــتــظــر .  گـوش مــا فــورا مــيــرســد        
شنيدن اخبار اعتراضات شما همسـن       

 . و سالهاي خودم هستم
زندان رجايي      –زانيارمرادي  

 شهر کرج  
 ۲۰۱۳  ژانويه ۴ 

 
باز تکثير از کميته بين المللي     

 عليه اعدام    

 به همسن و سالهاي خودم در سراسر جهان                                     
 از فکر کردن به مرگ، بيزارم،                            

 !  نميخواهم با آرزوهايم به زير خاک بروم                                    

. من مادر زانيار مـرادي هسـتـم          
از پشــتــيــبــانــي و حــمــايــت شــمــا از             
زندانيان سياسي و خانواده هـاي آنـان          

 .تشکرميکنم
 

پسر من از طرف حاکمان بر ايـران بـه          
مـجـازات   .  اعدام محکوم شـده اسـت      

اعـدام در شـرايـطـي عـلـيـه زانـيـار و                    
دوستش لقمان ابـالغ شـد کـه زانـيـار              

.  سال نرسيـده بـود    ۱۸ هنوز سنش به   
برخالف اتـهـامـاتـي کـه عـلـيـه آنـهـا                  
ــيــار هــيــچــوقــت             اعــالم کــردنــد، زان
ارتباطي با اسلحه و کـار بـا اسـلـحـه               

عـلـيـرغـم ايـنـکـه ايـن             .  نداشته اسـت  
اتفاق که زانيار به اتهام ارتکاب به آن     
دستگير شده و بعـدا حـکـم اعـدام بـا             
همان اتهام عليه او صـادر داده شـده             
اســت، بــراي اغــلــب مــردم و حــتــي              
بخشي از مسـئـولـيـن حـکـومـتـي و                 
وابستگان خانواده مـقـتـولـيـن ، نـيـز               
روشن است که اين حکم و اين پـرونـده      

کسانيکه از اين حـکـم     .  واقعي نيست 
حمايت ميکنند، نـيـز مـيـدانـنـد کـه               
مسئولين قضايـي حـاضـر نشـده انـد             
بطور جدي اين پرونده و احکام منـتـج    

 .از آنرا بازبيني کنند
 

زانيار و لـقـمـان بـطـور وحشـيـانـه اي                 

شکنجه شده اند و تـهـديـد بـه اعـمـال             
آنـهـا در زيـر        .  غير انسـانـي شـده انـد         

شکنجه و تهديد ناچار شده اند تن بـه       
. امضا گفته هاي بـازجـويـان بـدهـنـد            

آنها زير شکنجه به جرايمـي اعـتـراف           
. کرده اند که هرگز انجام نداده بـودنـد        

بعدا زانيار و لقمان در چند نـامـه کـه           
از زندان بـه بـيـرون ارسـال شـده اسـت                 
تاکيد کرده اند کـه در زيـر شـکـنـجـه                

اعتراف بـه     .ناچار به اعتراف شده اند  
جرايمي که هيچ ربطي به آن نـداشـتـه             

هم بندي هاي آنهـا هـم در نـامـه           .  اند
اي تاکيد کرده اند که زانيار و لـقـمـان          
بــه اعــمــالــي مــتــهــم شــده انــد کــه                  
ساختگي و غيـر واقـعـي اسـت و در                
نهايت بي عدالتي مجازات اعـدام بـر      

ــهــا صــادر شــده اســت                     .عــلــيــه آن
اين آشکـار اسـت کـه زانـيـار بـدلـيـل                  
فعاليتهاي سياسي افراد خانـواده اش       
دستگير و مجازات ميشود نه بدليـل   
اتهامي کـه بـراسـاس يـک سـنـاريـوي               

 .ساختگي بـرايـش درسـت کـرده انـد             
در اينجا بـه مـنـاسـبـت روز جـهـانـي                 
عليه اعـدام ، خـواهـان مـمـنـوعـيـت                
مجازات اعدام در هـمـه جـا و آزادي             

. همه زندانيان سياسي و مدني هستـم    
از نهادهاي بين المللي مدافع حـقـوق         
بشـر و جـامـعـه مـدنـي و جـريـانـات                    

سياسي کردستـان مـيـخـواهـم عـلـيـه              
حاکمان ايران و دسـتـگـاه قضـايـي آن              

تا حـداقـل بشـيـوه       .  اعمال فشار کنند 
عادالنه و بر اساس قوانيـن شـنـاخـتـه          
شده بيـن الـمـلـلـي حـقـوق انسـانـي و                   
قــوانــيــنــي کــه در دفــاع از حــقــوق                
زندانـيـان سـيـاسـي نـوشـتـه شـده، بـا                   

بـي شـک مـن        .  زندانيان رفتار کـنـنـد      
بعنوان يک مادر که فرزندم بـه نـاحـق             
متهم به اعمال نکرده اي شده و حـکـم     
اعدام عليه او صـادر شـده اسـت، از               
مردم کشورم و فعـالـيـن جـريـانـات و              
تشکلهاي مختلف ميخواهم همصـدا   
و متحدانه عليه مجازات اعدام و بي       
احــتــرامــي اي کــه حــاکــمــان عــلــيــه             
زندانيان انجـام مـيـدهـنـد بـه مـيـدان                
بــيــايــنــد و از زنــدانــيــان ســيــاســي و              

 . خانواده هاي آنان حمايت کنند
بـه امـيــد آزادي هــمـه زنـدانــيــان              
ــغــو مــجــازات اعــدام                ســيــاســي و ل
آمينه قادري مادر زنـدانـي سـيـاسـي            

 )زانـيـار مـرادي     ( محکوم بـه اعـدام         
  ٣ ۲۰۱ ژانويه  ۶ 

 
بازتکثير از کميته بين المللي     

 عليه اعدام  

 پيام مادر زانيار مرادي به نهادها و سازمانهاي سياسي                                               
 براي جلوگيري از اجراي حکم اعدام فرزندش                                       

 



 
657شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 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 

 

همانگونه که ميدانيـد فـرزنـدان       
عزيز ما زانيار و لـقـمـان مـرادي در          

ما از فکـر  .  خطر اعدام شدن هستند 
اينکه عزيزان ما اعدام شوند لحـظـه     

از دسـت دادن    .  اي آرام و قرار نداريم  
اين دو جوان براي ما جبران نـاپـذيـر            
ــيــل از شــمــا                  اســت و بــهــمــيــن دل
ميخواهيم کمـک کـنـيـد تـا جـان و                

. زندگي اين دو جوان را نجات دهيـم   
مـا از دانشــجــويــان، مــحــصــلــيــن،          
کارگران، کسبه و بازاريـان و عـمـوم         
ــوان و حــومــه دعــوت               مــردم مــري
ميکنيم براي کمک بـه نـجـات جـان            
زانيار و لقمان در يک حـرکـت دسـت         

 ٣ ۲ جمعي و متحـدانـه روز شـنـبـه              
دي ماه با دسـت کشـيـدن از کـار و              

فعاليت کمک کنند جان عزيـزان مـا        
 .نجات يابد

خانواده هاي زانيار و لقمان     
 مريوان    –مرادي  
  ۹۱ ٣ ۱  دي ماه ۲۰ چهارشنبه 

 ............................ 
باز تکثير از کميته بين المللي       

 عليه اعدام    

 متن فراخوان خانواده هاي محکومين به اعدام                                           
 )  زانيار و لقمان مرادي                 ( 

 ! مردم آزاده مريوان و حومه                        :  خطاب به مردم مريوان                   
 ! کمک کنيد عزيزان ما اعدام نشوند                               

کمپين نـجـات زانـيـار و لـقـمـان                
مرادي توجه هاي زيادي را در همـيـن       
 سه روز گذشته بخود جلب کرده است

خبر احتمال اجـراي حـکـم اعـدام            
زانيار و لقمان وسيعا در رسـانـه هـاي         
فــارســي زبــان مــنــعــکــس شــد و در             
کردستان عراق نيـز کـه پـدر و مـادر               
زانــيــار در آنــجــا ســاکــن هســتــنــد،              
بسياري از رسانه هـاي کـردزبـان ايـن             
خبر را پوشش داده و با مـادر و پـدر           

   .زانيار مصاحبه کردند
 زنـدانـي     ۶ ٣ از زندان رجايي شهر  

سياسي و هم بندي دو جوان محـکـوم     
به اعدام نامه اي نوشتـه و از ريـيـس             
قــوه قضــايــيــه حــکــومــت اســالمــي          
خواستند که اين حکم ظالمانه را لغـو    
کـرده و پــرونــده را مــجــددا بــررســي              

 .کنند
ــدان ســنــنــدج جــمــعــي از                از زن
زندانيان سياسي بـا ارسـال نـامـه اي              
خواهان لغو حکم اعدام دو جوان شـده   
و از مردم خواستند بهر طريق ممکن     

 .به اين احکام اعتراض کنند
تلويزيون کانال جديد بـرنـامـه دو          
روز متوالي حود را به ايـن مـوضـوع         
اختصـاص داد و بـا مـادر و پـدر و                   

رسـانـه   .  خواهر زانيار مصاحـبـه کـرد       
هاي فارسي زبان خبر را منتشر کـرده     
و بتدريج سايتهاي متـعـددي در ايـن           

 . مورد نوشتند
فيس بـوکـي بـراي       سايتهاي ويژه   

کمپين زانيار و لـقـمـان شـروع بـکـار               
 :ادرس يکي از سايتها .کرده است
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ژانـويـه عـده اي        ٨ روز سه شنـبـه       
عـلـيـه     ازفعالين کميته بـيـن الـمـلـلـي           

ــان             ــواهــــــ ــخــــــ ــدام وآزاديــــــ اعــــــ
جمهوري جنون وجـنـا يـت          ومخالفان

اسالمي در مقابل سفارت حکـومـت        
اسالمي در استکهلم تجمع کرده وبـا         
دادن شعار وخواندن بيانيـه بـه اعـدام            
نه گفته وخواهان لـغـو اعـدام زانـيـار              

  .ولقمان شدند
  

در کردستـان عـراق چـهـارشـنـبـه             
 ژانــويـه جــلـســه اي گسـتــرده بــا               ۱۰ 

حضور فعالين سياسي و مـخـالـفـيـن           
اعـــدام بـــراي ســـازمـــان دادن يـــک               
راهپيمايـي در شـهـرهـاي کـردسـتـان              

 .عراق عليه اين حکم برگزار ميشود
مردم مريوان از احـتـمـال بسـتـن             
مغازه ها در روز پـنـجـشـنـبـه حـرف                 

 .ميزنند
از طــرف کــمــيـتــه عــلــيـه اعــدام            
روزهــاي جــمــعــه و شــنــبــه روزهــاي             
اعتراض جهاني به ايـن حـکـم اعـالم             
شده و تـا کـنـون اعـالم شـده کـه در                     
فــرانــکــفــورت آلــمــان، اســتــکــهــلــم و         

ميتينگـهـايـي    ...  يوتبوري، تورنتو،  
 . برپا ميشود

ــراي مــقــامــات             نــامــه زانــيــار ب
دولتها و نمايندگان پارلمانها در چند       
کشــور ارســال شــده و بــا مــقــامــات             
وزارت امور خارجه سوئد و آلـمـان و           
پارلمان اروپا از طرف کميته مـبـارزه         
براي زندانيان سياسي وکميتـه عـلـيـه          

تماس گرفته شده و خـواهـان     .. اعدام  
عکس العمل بـه ايـن مـوضـوع شـده              

 . ايم
نامه زانيار و خبر ايـن حـکـم در             
سايت ريچارد داوکينز منـتـشـر شـده          
وداوکينز اطالعيه مـريـم نـمـازي در             
اين مورد را منتشر کرده و ايـن خـبـر        
از طريق شخـصـيـتـهـاي سـرشـنـاسـي               
همچـون ريـچـارد داوکـيـنـز و مـريـم                 

 . نمازي وسيعا توزيع شده است
مـهــوش عــالــسـونــدي مــادر دو          
اعدامي و مسئول نهاد مادران عليـه      
اعدام با انتشار بيانيه اي از نـهـاده و          
سازمانهاي سياسي درخواست نمـوده     
بــه يــک جــنــبــش مــتــحــدانــه عــلــيــه             

  . اعدامها در ايران دست بزنند
چند نفر از شاعران و هـنـرمـنـدان        
در مورد زانيار و لقمان شعر سروده و    
دوستان فعال در عرصه مبارزه علـيـه       
اعدام کليپهايي در اين مـورد تـهـيـه             

 . کرده اند
رسانه هاي متعدد فـارسـي زبـان          
در مورد اين کمپين گـزارش و خـبـر              

 .تهيه کرده اند
  
کميته بين المللي عليه اعـدام از       
همگان دعوت مـيـکـنـد کـه بـه ايـن                 
جنبش گسـتـرده و پـيـوسـتـه و بـهـر                   
طريق ممکن کـمـک کـنـنـد زانـيـار و               

 .لقمان نجات يابند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
  ٣ ۲۰۱  ژانويه ۹ 

کمپني براي نجات زندگي ، جنب و جوش                                    
گسترده در سراسر جهان براي پاسخ دادن به                                         

    پيام زانيار و لقمان مرادي                     

همـانـگـونـه کـه اطـالع داريـد،              
خانواده هاي نـگـران دو زنـدانـي در             
آستانه اعدام شدن، زانيـار و لـقـمـان          
مرادي، در يـک فـراخـوان از مـردم               
آزاديخواه مريوان دعـوت کـرده انـد          
که به يک حرکـت اعـتـراضـي دسـت            
زده و جان ايـن دو جـوان را نـجـات                

 . بدهند
همه ميدانيم که شهر مريوان تا       
همين امروز صدها انسان مـبـارز و         
بـرجســتــه و جــوانــان آزاده و فــعــال              

از .  سياسي را از دسـت داده اسـت            
فواد مصطفي سلطاني و بـرادرانـش        
گرفته تا عطا رستمـي و از حسـيـن           
پير خضران تا عبداهللا نـوديـنـيـان و            
صدها انسان مبارز ديگر بـه دسـت         
جالدان حکومت اسالمـي بـه قـتـل           

جـمـهـوري اسـالمـي از          .  رسيده انـد   
نسل جوان و مـنـزجـر از حـکـومـت              
وحشت دارد و بهـر طـريـق مـمـکـن              
ميکوشد اين نسل جديد و مـدرن و          

تـوطـئـه    .  آزاديخواه را سـاکـت کـنـد         
عـلــيــه زانــيــار و لــقــمـان مــرادي و               

ــا هــدف                ــهــا ب گــروگــان گــرفــتــن آن
 . ترساندن جوانان و مردم است

ماشين آدم کشـي رژيـم اسـالم            
در ادامه کشتار مخالفين خود ايـن       
بار ميخواهد اين دو جوان را اعـدام        

اعــدام قــتــل عــمــد دولــتــي،         .  کــنــد
مردم .  وحشيانه و غير انساني است   

مريوان و کردستان خوب مـيـدانـنـد        
که اين رژيـم چـه زخـم عـمـيـقـي بـر                   
دلهـاي بـازمـانـدگـان هـزاران عـزيـز               

 .اعدام شده بجا گذاشته است
شــهــرهــاي کــردســتــان هــمــواره        
سنگر اعتراض بوده است و اين بـار       
با مقابله با اعدام ميتواند يـک گـام           

ايـن بـار نـيـز         .  مهم ديگر جلو بـرود    
بايد تالش کنيم بهر طريـق مـمـکـن        
به اين حکم جنايتکـارانـه اعـتـراض          

تنها از ايـن طـريـق اسـت کـه            . کنيم
ميتوانيم جان اين عزيزان را نـجـات         

و به حکومت اسالمي نشـان         دهيم
دهيم که ديگر نميگـذاريـم فـرزنـدان          

 . عزيز ما را قرباني کند
 !مردم آزاديخواه کردستان

از فراخوان خانواده هاي لـقـمـان         
قـرار اسـت     .  و زانيار حمايت کـنـيـد       

 ديماه در مـريـوان بـا          ٣ ۲ روز شنبه   
تـعــطــيــل کــردن کــار و اعــتــصــاب            
عمومي در شهر نشان دهـيـم کـه از         
اين همه جنايت و اعـدام بـيـزاريـم و            
ديگر نميگذاريم مادران و پـدران و          
خانواده ها را بـيـش از ايـن داغـدار              

ما از همه مـردم کـردسـتـان،         . کنند
از کــلــيــه احــزاب و ســازمــانــهــا و              
کانونهاي دفاع از حقـوق انسـانـي و         
مخالف اعـدام، از کـلـيـه فـعـالـيـن                 
سياسـي مـخـالـف رژيـم و از هـمـه                  
مــردم شــريــف در ســراســر کشــور              
دعـوت مـيــکــنـيــم در حــمـايــت از              
فراخوان اين خانواده هـا بـه مـيـدان             
بيايند و براي نجات زانيار و لـقـمـان       
دست به حرکت اعتراضـي در هـمـه           

   .شهرهاي کردستان بزنيم
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٣ ۲۰۱  دي ماه ۲۱ 

 

 در حمايت از فراخوان خانواده هاي زانيار و لقمان مرادي                                                  
  دي ماه       ٣ ۲ اعتصاب عمومي روز شنبه                      

 ! نگذاريم زانيار و لقمان مرادي را اعدام کنند                                       
 ! مردم کردستان            !  مردم آزاده مريوان و حومه                        
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مراسم اول ماه مه در سال                
 ۱۳۶۷ 

کـارگـران مـبـارز شـهـر           :  سـنـنـدج   
سـنـنـدج از مـدتــهـا قـبـل در تــدارک                  
بــرگـــزاري مـــاه مـــه بـــودنــد و در                   
اجتماعـات مـتـعـدد خـود در مـورد               
چگونگي برپايي آن تصميم گـرفـتـه و         
با اجرا اقدامات الزم آمادگـي کـافـي           

در .  جهت برپايي مراسم کسب کردنـد  
اين شرايط بود کـه رژيـم ضـد بشـري               
جمهوري اسالمي با تبليغات جنگـي       
اش و با براه انداختن گشتهاي ثـاراهللا      
ــه                  ــهــان ــه ب ــان ب جــهــت شــکــار جــوان
سربازگيري و بهانه هاي ديگر و ضـد         
انساني سعي در ايجـاد فضـاي رعـب          
و وحشت نموده بود تا بـلـکـه روحـيـه           
مبارزاتي توده هـاي کـارگـر و مـردم              
مبارز را پايين آورده، و از بـرگـزاري              
مراسم مستقل کـارگـران جـلـوگـيـري             

اما هيـچـيـک از ايـن اقـدامـات             . کند
سرکوبگرانه نه تنها نـتـوانسـت سـدي           
در مــقــابــل ابــراز وجــود مــبــارزاتــي           
کارگران و زحمتکشان باشنـد، بـلـکـه           
خود به عاملـي در افـزايـش تـنـفـر و                 
انزجار کـارگـران و تـوده هـاي مـردم                 
مبـارز تـبـديـل شـده تـا بـا بـرگـزاري                    
جشنهاي بـا شـکـوه خـود مـتـحـدانـه                
جــوابــي قــاطــع بــه مــانــورهــاي ضــد           

 .کارگري رژيم بدهند
 

از چــنــد روز قــبــل از مــاه مــه،               
سـراســر شــهـر و مــحـالت و مــراکــز                
کارگري آن، سيماي ديگري داشت کـه      
هــمــگــي حــاکــي از تــدارک و کســب             
آمادگي براي برگزاري مراسم ماه مـه      

ايــن اوضــاع وحشــت ســرمــايــه        .  بـود 
داران و دم و دستگاه سرکوبـگـر رژيـم         

جمهوري اسالمي را دو چـنـدان کـرده         
 .بود

روز دهم ارديبهشت شهـر بشـدت       
نظامي شـده بـود و تـمـام نـيـروهـاي                  
سرکوبـگـر اعـم از کـمـيـتـه، ثـاراهللا،                 
گشتهـاي مـخـفـي مـوتـور سـوار در                 
خــيــابــان و کــوچــه و مــحــالت ديــده             

اماکني را کـه کـارگـران در        . ميشدند
آنـجـا جـمـع شـده و بـا هـم صـحـبـت                       
ميکردند، زير نظـر گـرفـتـه و بـه هـر                 

. کسي مشکوک شده او را ميگرفتنـد    
اما عکس العمل هوشيارانه کارگـران       

 .اين توطئه را خنثي ميکرد
نماينده کارگران از يک هفته قـبـل      
ــار                       ــه اداره ک از روز اول مــاه مــه ب
مراجعـه کـردنـد تـا جـايـي را جـهـت                   
برگزاري مراسم در اخـتـيـارشـان قـرار            

اداره کار کارشکني مـيـکـرد،       .  دهند
امــا کــارگــران بــا هــوشــيــاري تــمــام             
دبيرستان رنج آوري را تصرف کـرده و       

. بعنوان محل مراسم اعالم مـيـشـود         
بعد از معلـوم شـدن مـکـان مـراسـم،                
کارگران بفوريت تزئين و آماده نمودن       

تراکتهـا  .  سالن مراسم را شروع کردند 
و پوسترهاي کـارگـري و انـقـالبـي در             
سالن نصب شد که بعضي از تراکتـهـا       

کارگران جهـان مـتـحـد       . " چنين بودند 
ــد  ــنــدج            " ،   " شــوي ــران ســن ــارگ مــا ک

پشــتــيــبــانــي خــود را از مــبــارزات              
مـا  " ،   " کارگران جهان اعالم مـيـداريـم     

کـارگـران و زحـمـتــکـشـان کـردسـتــان               
پشــتــيــبــانــي خــود را از مــبــارزات              
کارگـران و زحـمـتـکـشـان فـلـسـطـيـن                  

چـاره سـتـمـديـدگـان         " ، "اعالم ميداريم 
مـا کـارگـران      " ، " وحدت و اتحاد است   

کردسـتـان بـمـبـاران و مـوشـک بـاران                 
زنـده  " ،   " شهرها را محکوم ميـکـنـيـم       

، " باد اول ماه مه روز جهاني کـارگـران    
و تراکتي از طـرف کـارگـران فصـلـي               

ما پشتيباني خود را از   " تحت عنوان  
ــران جــهــان اعــالم               ــارگ ــارزات ک مــب

نـيـز بـه      "  ميداريم ــ کـارکـران فصـلـي           
در اطـراف تـراکـتـهـا          .  چشم ميخورد 

 .ستاره هاي سرخ نصب شده بود
همچنين؛ قطعنامه اي در بيسـت     
ماده از جانب هيئت برگزارکننـده اول      
ماه مه تهيه شده و قبال در اجتماعـي    
از کارگران مبارز و کمونيست مـورد         
تائيد قرار گرفته بود تا در مراسم اول    

مجـري بـرنـامـه،       . ماه مه فرائت شود 
سخنرانـان، گـروه هـاي انـتـظـامـات،               
تئاتر و سـرود و مـراسـم  و مسـئـول                 
پخش شيريـنـي و جـمـع آوري کـمـک                 
مالي از جانب کارگران تـعـيـيـن شـده            

 . بودند
 

با وجود تاخيري کـه آگـاهـانـه از             
جانب اداره کار جهت معرفـي مـکـان         
مراسم صورت گرفت و فرصت کـمـي       
جهت اعالم مراسم به کارگران و تـوده      

ولـي  .  هاي مبارز شهـر وجـود داشـت         
در هــمــان فــرصــت کــم کــارگــران بــا              
ابـتـکـارات و شـيـوه هـاي مـخـتـلــف                  
کــارگــران را از بــرپــايــي مــراســم در               

) رازي سـابــق   ( دبـيـرســتـان رنـج آوري        
ــد       ــودن ــم ــع ن ــک        .  مــطــل از ســاعــت ي

بـعـدازظـهـر يـازدهـم ارديـبـهـشـت تــا                 
ــارگــران و شــرکــت                   ســاعــت ســه ک
کنندگان در مراسم بطرف دبـيـرسـتـان       
رنــج آوري بــراه افــتــادنــد و در ايــن                  
فــرصــت هــزاران تــن از کــارگــران و                

 . زحمتکشان در آنجا جمع شدند
مراسم از ساعت سه بعدازظهر بـا    
خوشامدگويي به حاضريـن از جـانـب          

مراسم با .  مجري برنامه اعالم گرديد   
سـرود و يــک دقــيــقـه سـکــوت بــيــاد               
کارگران جان باخته شيکـاگـو و هـمـه            
رفقاي کارگري که در حـيـن کـار جـان           

و .  خود را از دست دادنـد شـروع شـد          
حاضرين با احترام از جاي خود بـلـنـد          
شدند و سپس پيـام هـيـئـت بـرگـزاري              

بعـد يـکـي از        .  اول ماه مه خوانده شد 

سخنرانان در مورد چهل ساعـت کـار         
و دو روز تعطيلي متـوالـي در هـفـتـه             
صـحــبــت نــمــود و ســپــس ســخــنــران            
ديگري در مورد بيمه بـيـکـاري بـراي            
کليه افراد بيکار زن و مـرد بـاالتـر از           

سال سخن گـفـت و بـعـد سـرود و              ۱۸ 
بعـد از پـخـش چـنـد            .  ترانه پخش شد 

ترانه کردي سـخـنـران سـوم در مـورد              
تاريخچه اول مـاه مـه و جـانـبـاخـتـن                

بـعـد   .  کارگران شيکاگو صحبت کـرد     
از پخش چـنـد تـرانـه ديـگـر يـکـي از                  
سخنرانان در مورد مسئله بـهـداشـت          
در کارگاهها و تفرقه اي کـه سـرمـايـه        
داران و کارفرمايان در ميان کـارگـران       

. بوجود مي آورند سخناني ايراد کـرد     
سـخـنـرانـان بـا تشـويـق گـرم شـرکــت                  
ــنــا                  ــرو شــده و در اث کــنــنــدگــان روب

. سخنراني برايشان دست زده مـيـشـد        
بعد از سخنراني ها، نـمـايشـنـامـه اي         

به روي صـحـنـه    "  شيريني فروش" بنام  
آمد و بعد تئاتر ديـگـري کـه کـارگـاه              
بـلــوک زنــي را تصــويــر مــيــکـرد کــه              
چگونه کارگران آنجا مشغول بـوجـود        
آوردن صـــنـــدوق مـــالـــي کـــارگـــري           

 .هستند، اجرا گرديد
 

نـمـايـنـده اي از طـرف اداره کــار                
جهت شرکت در مراسم به محل آمـده     
ــان                  ــود کــه جــرات حضــور در مــي ب
کـارگـران را پــيـدا نـکــرد و در طــول                  

. مراسم در بيرون از محل مراسم بـود       
و بــا وجـود ايــنـکــه در اوايــل قصــد                
سخنراني داشت اما زمانيکه اوضـاع     
را بروفق مراد خود نديد از سخنـرانـي       
صـرف نـظــر کــرد و پــيـش از پــايــان                 

يـکـي از     .  مراسم آنـجـا را تـرک کـرد            
امـروز  :  کارگران در همين رابطه گفـت    

و هيچ نمايـنـده   . روز ما کارگران است 
دولت و اداره کـار نـمـيـتـوانـد در ايـن               
مراسم دخالت کند و با صـداي بـلـنـد             
گـفـت آنـهـا جـرات نـدارنـد دردهـا و                    

 .مشکالت ما را بشنوند
 

ــامــه                 ــرن ــي ب ــايــان در قســمــت پ
 مـاده اي کـارگـران در            ۲۰ قطعنامه  

اجتماع فرائت شد و حاضرين بـا کـف       
 .زدن آن را تائيد کردند

بعد از خوانـدن قـطـعـنـامـه گـروه              
سرود نوجوانان سرود کارگري اول ماه     

را بـه کـردي اجـرا          )  يه کي ئه يـار ( مه
در جـريـان مـراسـم شـيـريـنـي               .  کردند

تهيه شده از جـانـب کـارگـران کـه بـا                   
کاغذ مخصوصي روي آن نوشته شـده   

روز جـهـانـي کـارگـر را بـه شـمـا                   " بود
در بـيـن شـرکـت         "  تبريک مـيـگـوئـيـم       
همچنين گروهـي  . کنندگان پخش شد 

از کارگران که از قـبـل تـعـيـيـن شـده                  
بودند، شيريني را بـه مـحـالت شـهـر              

بـه ايـن     .  برده و در آنجا پخش کـردنـد       
دقيقـه  ٥،٤٥ ترتيب مراسم در ساعت  

بعدازظـهـر در مـيـان شـوق و شـادي                 
کارگران بپايان رسـيـد و کـارگـران بـا               
احســاس پــيــروزي در بــرگــزاري ايــن            
ميتينگ با شکوه به خانه هـاي خـود        

 ". باز گشتند
 

مراسم بر افراشتن پرچم سرخ و              
آتش افروزي بر فراز کوه آبيدر                  

 :  بمناسبت اول ماه مه           
بر بلنديـهـاي کـوه آبـيـدر غـروب               

ارديبـهـشـت مـاه پـرچـم سـرخ بـر                 ١٠ 
 ١١ افــراشــتــه شــد و در روز کــارگــر             

ارديبهشت در همانجا در محلي بنـام        
اجتماعي بـرگـزار      «کاني ماماتکه»

ــي و                .  شــد کــه پــس از ســرود خــوان
سخنراني ها، در پايان مراسم جـوانـان    

و در   .  به رقص و پايکوبي پرداخـتـنـد      
غروب روز اول اول ماه مه به افـتـخـار        

 ٩ روز اول مه جشن جهاني کـارگـران            
حلقه آتش برفراز بلـنـديـهـاي آبـيـدر و              
دامنه هاي مشرف بر شـهـر سـنـنـدج             

 . برافروختند
 

 :  سنندج  
 مراسم در محالت شهر سنندج             

رنـج  " عالوه بر ميتينگ مدرسـه       
از جانب کـارگـران در بسـيـاري         "  آوري

از محالت کارگر نشين و خيـابـانـهـا،        
در مراسمهاي خانوادگي، محفـلـي و         
اجتماعات صدها نفـري اول مـاه مـه           

ــتــنــد        ــه ايــن        .  را جشــن گــرف از جــمل
مراسـمـهـا در خـيـابـانـهـاي مـردوخ،                
سيروس، محالت حاجي آبـاد، کـانـي        
کوزه له، گلشن، تـق تـقـان و عـبـاس               
آباد و شريف آباد و کانـي مـامـاتـکـه              

در بسـيـاري از       .  آبيدر برگـزار گـرديـد      
اين مراسمها کارگران بـا بـردن گـل و            
شيريني به محلهاي برگـزاري مـراسـم        

با سرود .  به يکديگر تبريک ميگفتند   
خواني و سخنراني هـايـي دربـاره روز            
ــدگــي                     ــالکــت و زن اول مــاه مــه، ف
کارگران، روز جـهـانـي هـمـبـسـتـگـي                

 .طبقه کارگر را گرامي داشتند
در يــکــي از دو مــراســمــي کــه               
عمدتا دختران جوان و زنان با فرزنـدان    
خود در آنها شرکت کرده بودند عـالوه   
بر شعر و سرود انقالبي و سـخـنـرانـي            
درباره اول مه و زنـدگـي کـارگـران در              
مــورد رهــائــي زن و شــرکــت هــرچــه             
بيشتر زنان در مبارزه طـبـقـه کـارگـر              

 .        بحث و گفتگو شد
 ادامه دارد             

 جنبش اول ماه مه در کردستان                            
 بخش ششم/ نسان نودينيان :  تهيه و گردآورنده  

 

 



 
657شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : 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     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن 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 : BOFAUS3N 

  
 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  

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
  

 : کانادا و آمريکا 
 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
  

 : از ايران 
 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 ۱ از صفحه   شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

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

 . اساس سوسياليسم انسان است   
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     

دستگيري ها،زنداني کـردن هـا،اذيـت        
و آزار جــوانــان و مــردم و بــه قــتــل                   
رساندن تعداد زيادي از مـردم تـوسـط         
جـمــهـوري اسـالمــي بــه اوج خــودش             
رسيده،فعالين کارگري را يکي پس از    
ديگري زنداني و شکنجه مي کننـد و     
در يــک کــالم مــي خــواهــنــد صــداي             
آزادي خواهي و برابـري طـلـبـي را در              
نطفه خفه کنند،اما با وجود تمام ايـن     
جنايت هايـش،هـرگـز قـادر نشـد يـک              
جامعه را به تمکين بکشاند،مـردم را      
زنداني مي کنند،شـالق مـي زنـنـد و            
مـي کشـنــد،امـا در ســراسـر ايـران و                
ــوشــه ايــن                      ــر گ ــردســتــان و در ه ک
جامعه،مردم به عناوين مختـلـف قـد        
علم مي کنند و کليت سـيـسـتـم آيـت              
اهللا هاي دزد و جنايتکار اسـالمـي را        
زير سوال مي بـرنـد و مـحـکـوم مـي                 
کنند و همزمان نيز حکومت کـثـيـف        

 شــقــه شــده و هــر آن              ١٠ اســالمــي    
ممکنـسـت خـيـل دزدهـا و اوبـاشـان                
اسالمي سر همديگر را زير آب کـنـنـد      
و اين کشتي سـوراخ شـده حـکـومـت              

در حـال غـرق        خميني و خـامـنـه اي          
شدن است و براي هـمـيـن بـراي بـقـاي              
عمر ننـگـيـنـشـان، دارنـد عـده اي از                 
جوانان را قتل عام کنند تا جامعـه را        

 ..مرعوب کنند
اين روزها که جمهـوري اسـالمـي          

زانـيـار و      تصميـم بـه قـتـل و اعـدام                
لقمان مرادي گرفته، براي ما تـداعـي         
کننده جنايات چند سـال قـبـل فـرزاد             
کمانگر و يارانـش هسـت کـه در اوج              

ايـن عـزيـزان       وقاحت و استيصالشـان      
را اعدام کردند و البته اين جنايت هـا          
براي حکومـت آيـت اهللا هـاي دزد و               
ميلياردر هزينه زيادي داشت و مـردم     
کردستان و در راس آنها کمونيـسـتـهـا         
يک اعتصاب عمومي را در کردستـان    
سازماندهي کردند و يـک بـار ديـگـر               
عزم و اراده مردم به نمـايـش گـذاشـتـه         
شد که براي جمهـوري اسـالمـي ايـران          

هــمــچــنــيــن  ! بســيــار گــران تــمــام شــد        
مخالفين جـمـهـوري اسـالمـي خـارج             
کشور را زير پايشان داغ کردند و ايـن          

جايي کشيده شده بـود     اعتراضات به 
که حتـي مـردم شـهـرهـاي کـردسـتـان                

تـرکـيـه نـيـز بـراي ابـراز هـمـدردي بـا                     
خانواده فرزاد کـمـانـگـر و يـارانـش و                
پاسخ محکم بـه جـمـهـوري اسـالمـي             
ايران تا مرزهاي دو کشـور تـرکـيـه و               
ايران رفته بودند و بـراي بـيـش از يـک            
سال جاده هاي مرز ايران و تـرکـيـه را            
مي بستند و از لحاظ اقتصـادي نـيـز            
جمهوري اسالمي متحمـل ضـربـاتـي          

  شده بود
اينـبـار مـمـکـن اسـت بـا اتـحـاد                  
سراسري مردم در سراسر کـردسـتـان و        
خارج کشوربتوان اين خطر را بـه حـد             
اقل رساند و اجازه ندهيم ايـن عـزيـزان        
قـربــانــي سـنــاريــوهــاي ضــد انســانــي           
جمهوري اسـالمـي شـونـد،مـي تـوان              
قـبـل از ايـنـکـه اتـفـاق بـيـفـتـد،هـمــه                     
ــهــوري اســالمــي                ــن جــم ــي مــخــالــف
ايران،همه احزاب سـيـاسـي و چـپ،بـا             
يـک اتــحــاد گســتــرده و وســيــع و بــا                
پشتيباني مردم آزاديخواه اعتصابات     
و اعتراضـات را در سـايـر شـهـرهـاي                
کردستان و خصوصا شهر مـريـوان بـه         
راه انداخت،مردم تجـربـه گـرانـبـهـايـي           
دارند،تجربه دارند که مي توان اتحـاد        

اگـر  !  داشت و دشمن را به زانو در آورد 
اين اتفاق صـورت بـگـيـرد،جـمـهـوري            
اسالمي نمي تـوانـد بـه راحـتـي جـان                
انســانــهــا را بــگــيــرد،رژيــم اســالمــي          

کــه در چــه بــحــران         مــتــوجــه هســت      
تــاريــخ     و عــظــيــمــي قــرار گــرفــتــه            

حکومت جنايتـکـارشـان رو بـه افـول             
براي همين مي تـوان قـبـل از           !  هست

ديــگــر  ايــنــکــه شــاهــد يــک تــراژدي            
باشيم،ما و مردم افکار عمومي را بر    
عليه شان متحد کـنـيـم،مـي تـوانـيـم              
ــه                  ــردســتــان را ب هــمــه شــهــرهــاي ک
اعتصاب بکـشـانـيـم،خصـوصـا شـهـر            
مــريــوان کــه در ايــن رابــطــه ســابــقــه              
درخشاني را پشـت سـر گـذاشـتـه،در               

 ســال گــذشــتــه ايــن شــهــر             ١٠ طــي   
يکپارچه به فراخوان احزاب سياسي و        
چپ پاسخ مثبـت داده و شـهـر را بـه                

 ٣٠ تعطيلي کشانده بـودنـد،بـيـش از           
نيز اين شهـر يـکـپـارچـه بـه              سال قبل   

اعتصاب کشيده شده بود و مردم ايـن     
شهر را ترک کرده بـودنـد کـه بـه کـوچ                

آن زمـان دوره      !  مريوان مشـهـور بـود       

مــديــا و ايــنــتــرنــت نــبــود امــا ايــن                
اعـتـصـاب بـا سـازمـانـدهـي رهـبـران                 
کمونيست و مبارز آن زمـان صـورت           

 .گرفته بود
امـروز کــه هـمــه ايـن امـکـانــات              
هســت و مــي تــوان ســريــعــا اطــالع              

نيز تـجـربـه هـاي          رساني کرد و مردم     
زيادي را پشت سر گـذاشـتـه انـد،بـراي         

 انسان شريف بـايـد     ٢ نجات دادن جان  
بسياري از تجربه ها را عمـلـي کـرد و         
ــزنــيــم،مــي تــوان               زور خــودمــان را ب
يکصدا فراخوان داد و چه بايد کـردهـا       
را عملي کرد و مـردم را در داخـل و                
خارج کشور به اعتراض و اعـتـصـاب         
عــمــومــي دعــوت کــرد و جــانــيــان               

 .اسالمي را سر جايشان بگذاريم
زنـده کـانـال جـديـد و               در برنـامـه   

بـا اجـراي خـلـيـل             قتي اين برنامـه را     
نگاه مي کـردم و گـوش مـي                کيوان

دادم،بينندگان بسيار زيادي با برنامـه     
تماس مي گـرفـتـنـد و راه حـل نشـان                
مي دادند که بايد اين سنت ها به يـک     
نرم تبديل شونـد و در کـردسـتـان هـم               

همچنين وقتي پدر،مادر !  عملي شود 
و خواهر زانـيـار و لـقـمـان مـرادي بـا                  
برنامه زنده کانال جديد تماس گرفتند       
و بـــه مـــردم و احـــزاب فـــراخـــوان                   
دادند،پيام و حرف نهـايشـان ايـن بـود          
که همه مـردم و احـزاب بـايـد کـاري                  
کنند که جلوي اين اعـدامـهـا گـرفـتـه              

  .شود وبايد کاري کرد
در پايان مي خـواهـم بـگـويـم کـه              
اين شتـريسـت مـمـکـن سـت هـر روز                 

بـايـد   !  جلوي در خانه ديگري بـخـوابـد       
سياست ارعـاب جـمـهـوري اسـالمـي             
ايران را در هم بشکـنـيـم،بـايـد جـلـوي               
قلدري اوباشان اسالمي را گرفت،بايـد    
چوبه هاي اعدام را بر سـرشـان خـراب             
کنيم،بايد يک کمپين وسيع و جـهـانـي      
را براه انداخت،و نبايد بگذاريم راحـت      
جان عزيزانمـان را بـگـيـرنـد و نـبـايـد                  
گـــذاشـــت آب خـــوشـــي از گـــلـــوي               
ــمــپــنــهــاي مســلــح              چــاقــوکشــان و ل

 .جمهوري اسالمي پاين برود
 

 ٢٠١٣  ژانويه ٨ 

 ... اعتصاب و اعتراض عمومي در کردستان                                 


