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 نسان نودينيان               
 

در طول سه دهه گذشـتـه مسـالـه       
اخراج و بيکارسازي در جريان بوده. و  
مشکل جـديـدي نـيـسـت. آنـچـه در                  

شرايط کنوني مساله بـيـکـاري را از        
دوره هــاي ديــگــر و ســالــهــاي قــبــل            
متفاوت کـرده، وجـود مـيـلـيـونـي و              

اسـت. وزيـر      »  سونامي بيـکـاري  « يا
اقتصاد دولت روحـانـي اعـالم کـرده           
است به زودي بـازار کـار بـا بـحـران                
هشت و نيم ميليـون کـارجـو مـواجـه          
خواهد شد. بيالن سني جوانان بيکـار   

ــا      ۵ ١  ســال اســت. و اخــيــرا             ٢٩ ت
معاون اقتصـاددان وزيـر کـار مـي           « 

گويد: وضعيت بيکـاري در مـنـاطـق          

 افزايش دستمزدها و مساله بيکاري
 دو مطالبه مهم کارگران شاغل ، بيکار و   

 خانواده هاي ميليوني آنها است.

 ۲ صفحه 

 ۲ صفحه  

 اوين و تهديد ٣٥٠ اعتراضات در بند 
  بهنام ابراهيم زاده به تبعيد 

صـحـنـه       ،براي مردم کردستـان 
هاي شـنـيـع آدم کشـي وکشـانـدن               
جنازه عزيزانشـان بـا مـاشـيـن در            
ــان              ــي ــهــا، از طــرف جــان ــان ــاب خــي
اسالمي، متـاسـفـانـه مـوضـوعـي          
است که بارها تـکـرار شـده اسـت.         

اين صحنه هاي فجيع انسانکـشـي   
و توهين به پيکرهاي بي جان آنها، 
فقط و فقط از يک جنبش کثيف و   
ضد انساني ساخته است کـه بـراي       
ترساندن و ايجاد وحشـت در بـيـن          
مردمي که از آنـهـا وحشـت دارد،        

چيزي جز جـنـايـت و بـيـرحـمـي و                
کشــانــدن  رذالـت نــمــي شــنــاســد.         

جنازه در خيابان، بويژه در روزها و   
مــاهــهــاي اول بــه قــدرت رســيــدن          
جنايتکاران اسالمي در کـردسـتـان    

 بيانيه حزب کمونيست کارگري درمورد 
 دزدي هاي مقامات حکومت از سازمان تامين اجتماعي 

اين روزها مقامـات و رسـانـه        
هاي جمهوري اسـالمـي بـر مـتـن            
نزاعها و کشاکشهاي جناحي خـود  
مجبور بـه يـک اعـتـراف بـزرگ و              

رسوا کـنـنـده ديـگـر از عـمـلـکـرد                
حــکــومــت شــده انــد. طــبــق ايــن             
اعــتــرافــات مــيــلــيــاردهــا دالر از         
امــکــانــات ســازمــان تــامــيــن               
اجتماعي صرف دزدي هـاي کـالن     
مقامات حکومت و يـا رشـوه بـه            
تعداد کثيري از نمايندگان مجلـس  
اســالمــي و مــقــامــات دولــتــي و          
سرمايه داران وابسته به آنهـا و يـا       
صرف حق السکوت دادن به رسانـه  

هاي مختلف اصولـگـرا و اصـالح        
طلب شده و مـيـلـيـونـهـا کـارگـر و             
بازنشسته عضو ايـن سـازمـان، از        
ساده ترين خدمـات ايـن سـازمـان         
محـروم شـده انـد. سـازمـانـي کـه                 
هرسال چند ميليارد دالر از جـيـب   
کارگران اخاذي ميکند تا بـه آنـهـا      
خدمات بـدهـد، بـه يـک نـانـدانـي                
بزرگ براي الشخورهاي حـکـومـت    

 اسالمي تبديل شده است. 

دي:  سـامـان خـزري            ۱۴ شنبه     
ساله اهل  روستاي  "نه الس" از        ۲۱ 

تــوابــع ســردشــت بــر اثــر تــيــرانــدازي          
نيروهاي حکومتـي بـه مـاشـيـن وي            

ســامــان   .جـان خــود را ازدســت داد         
خزري مـتـاهـل و داراي کـودکـي دو              
ساله است. نيروهاي حکومتي پس از 

 ۳ صفحه     

 ۴ صفحه 

 ۲ صفحه  

نيروهاي نظامي در سردشت جنازه يک جوان سردشتي را 
 به ماشين بسته و روي زمين کشيدند!

 به اين وحشيگري جمهوري اسالمي متحدانه اعتراض کنيد!

بنا بر خبرهاي منتشر شده بـه    
عـلــت گــزارشــات عــوامــل وزارت        
اطـالعـات در زنـدان اويـن عـلـيـه                
بهنام ابراهـيـم زاده و حـمـيـدرضـا             
برهاني، دو زندانـي سـيـاسـي بـنـد           

دي حـمـيـد       ١٧ اوين، امروز  ٣٥٠ 
رضا برهاني به زندان رجايي شـهـر     
انتقال يافت و بهنام نيز تـهـديـد بـه       

 تبعيد به زنداني ديگر شده است. 

سابقه اعتراضات اخير در بنـد  
اوين از اين قرار است که  در    ٣٥٠ 
دي در سـالـروز تـظـاهـرات             ۹ روز 

حکومتي عليه اعتـراضـات مـردم      
، قرار بـود تـعـدادي از        ۸۸ در سال 

عوامل مسئولين زنـدان و وزارت        
اطالعات با شـعـار دادن و حـمـل             
پالکارد در حياط  بند  تظـاهـراتـي    
عليه زندانيان سياسي و در حمايت 

از حکومت برگزار کنند. اين اقـدام   
با اعتراض و مـقـاومـت زنـدانـيـان         
سياسي مواجه شد و در نهايـت بـه     
درگيري ميان زندانيان سـيـاسـي و      
عوامل وزارت اطـالعـات مـنـجـر          

نـفـر      ٤ گرديد. بدنبال اين درگيري    
از زندانـيـان سـيـاسـي بـه اسـامـي               
عماد بهاور، بهزاد عـربـگـل،عـلـي        

 

آباد پيرانشهر  بە ياد دختران شين
  جشنوارە آدم برفيها برگزار گرديد

 ۴ صفحه  

 ۶ صفحه   بهنام ابراهيم زاده از زندان اوين: سرطان پايان کودکي نيست!                 

 

نگاه هفته مجموعه اي از رويدادهاي هفته در  
 شهرهاي کردستان / نسان نودينيان

اينجا مثل گوسفند آدم  
ميکشند، ميترسم مرا هم  
 بکشند، به دادم برسيد!

اينجا عادل آباد  
 شيرازاست،  

البته  بدون ذره اي  
 عدالت!
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 ۱ از صفحه

 ۱ از صفحه 

 ۱ از صفحه 

 ۳ صفحه   

مرزي کشور وخـيـم اسـت. و ايـجـاد             
ساالنه حداقـل يـک مـيـلـيـون شـغـل               
جـديـد از مسـائــل مــهـم بــازار کــار               
محسوب مي شود. با اين حـال، هـم      

استان کشور با جمـعـيـتـي      ۶ ١ اکنون 
ميليون نـفـر در مـنـاطـق           ۶ ٣ بالغ بر 

مــرزي کشــور واقــع شــده کــه طــبــق            
آخرين سرشماري رسمي کشـور، يـک       

هـزار بـيـکـار را در              ٧٣٠ ميليون و 
و هـمـچـنـيـن      ».  خود جاي داده است

در دولت نهم و دهم طبق گزارشهايـي  
که از دولت يـازدهـم مـنـتـشـر شـده،            

هزار امکان شغلي بـجـاي     ۴ ١ ساالنه 
ايـجـاد يـک      « وعده هـاي داده شـده           

شعل ايجاد شـده اسـت. و           »ميليون
اين در شرايطي اعـالم شـده بـود کـه           
احمدي نژاد در دولت نهم ميخواسـت  
با ايجاد امکان شغلـي(بـنـگـاه هـاي         

ــافــت               ــازده و دري  ٢٨ کــوچــک زودب
هزارميلياردتومان مـنـابـع از بـانـک            
ها، نتوانست راهي در بازار کار براي 
کارجويان باز کند). بشکل ضـربـتـي      
از ميزان و تعداد بيکـاران کـم کـنـد.         
اين طرح با رشد بحران اقـتـصـادي و        
بيکارسازي هاي وسيع و با گسـتـرش   
دزدي و فساد هـاي مـالـي در زمـان           
بسيار کوتاهي بـحـاشـيـه رفـت. ايـن            
ــه اي هــم از                 ــه هســت روزهــا مســال

ژنو در »  کنتينانتال« سالنهاي هتل 
سوييس به روزنامه ها و مسـافـريـن        
تاکسي و اتوبوس و خيابان و کـارگـاه   
و کارخانه کشيده شده است. روحانـي   
مسئله مهم بيکاري را به عنوان يـک    
معضل داخلي کشور دانسته و گفـتـه   

تا زماني که مشکل بيکـاري  “ است؛ 
در کشور حل و فصل نشود، هيچ يک 
از تصميمات فرهنگي امکان تحـقـق   

نــخــواهــد داشــت امــا االن وقــت و              
شرايط مناسب ايجاد شده که دولـت    
يازدهم بـه مسـالـه بـيـکـاري جـواب              

به راه انـداخـتـن اعـتـراضـات           ”.  دهد
وسيع و پردامـنـه بـراي حـل مسـالـه             
تامين زنـدگـي و تـامـيـن حـقـوق و                  
مــزايــاي کــارگــر بــيــکــار در فضــاي          
سياسي کنوني بيـش از هـر زمـانـي           
ــش                 ــزايـ ــت. افـ ــده اسـ ــروري شـ ضـ
دستـمـزدهـا و مسـالـه بـيـکـاري دو                 
مطالبه مهم کارگران شاغل و بيکـار  
و خانواده هاي ميليوني آنـهـا اسـت.      
در مورد مصائب بيکاري ميليوني و 

” دسـتـمـزدهـا    “ پاييـن نـگـه داشـتـن            
مطالـب تـکـان دهـنـده وجـود دارد.               
رسيدن به راه حـل و ايـجـاد امـکـان              
بــراي جــمــع شــدن و دامــن زدن بــه               
اعتراضـات تـوده اي ــ کـارگـري در                
ارتباط با اين دو مطالبـه اسـاسـي و        
فــوري، مــهــمــنــد. يــکــي از اولــيــن             
فاکتورها، فضاي سياسـي مـنـاسـب       
است. دولت روحـانـي تـحـت عـنـوان            

فـروکـش کـرده،      ”  مساله هسـتـه اي    “ 
تهديد نظامي و محاصره اقـتـصـادي    
کمتر شده، بهانه مي اورد تا به اصـل  
مطلب يعني معيشت مردم نپردازد. 
مردم ميگويند اين مساله هسته اي   
فروکش کرده ببينيم که کدام تـغـيـيـر       
در زندگي مردم در زميـنـه گـرانـي و         
پايين آمدن بيکاري ايجاد مـيـشـود.    
مردم سکوت نـکـرده انـد. مـردم در              
مـتــن زنــدگــي واقــعــي و درگــيـر بــا             
بيشترين مصائب اجتمـاعـي(فـقـر و        
فالکت) به سواالت بيشمـاري کـه از        
دردهاي نـاشـي از شـرايـط کـنـونـي                
است، جواب ميدهند. در يـک کـالم          
شرايط مساعدتري براي اعتـراضـات   

توده اي کارگري مهيا شـده اسـت. و        
در ادامه همين فاکـتـور، چـگـونـگـي         
سازمانيابي و تحرک تـوده اي اسـت.       
جنبش کارگـري در ايـران در سـطـح             
ميليوني نميتواند براي جواب به ايـن  
دو مــطــالــبــه اســاســي و مــهــم بــه               
تجمعات مقطعي، و محلي مـتـکـي      
باشد. روحاني و دولت يازدهـم نـظـام       
جمهوري اسالمي اعالم کرده اند کـه    
يکي از مشکالت محوري بـيـکـاري      
است. و مساله دسـتـمـزدهـا نـيـز در            
چند سال گذشته بشکل نسبتا فعال و 
پيگيرانه اي در جريان بوده و به يکـي  
از کشمکش هاي اصلي کـارگـران بـا      
دولت تبديل شده است. اسـتـفـاده از         
مکانـيـسـم اجـتـمـاعـي و طـبـيـعـي                  
فراخوان بـه اعـتـراض بـراي افـزايـش             
دستمزدها و حل مساله بيکاري، در   
گرو ايـجـاد شـبـکـه هـاي وسـيـع از                   
فعالين کارگري در شهرها و تشکيـل  
کانون و کميته و يا نهادهاي مرتـبـط   
به هم است. اين کانونها و يا شـبـکـه       
ها هم اکنون وجود دارنـد. در مـيـان         
کارگران و مراکـز تـولـيـدي فـعـالـيـن             
کارگري از اعتبار و اتوريته خود ويژه 
اي بــرخــوردار هســتــنــد. مــوقــعــيــت         
کنوني فعالـيـن کـارگـري امـکـانـات            
ايجاد کانون و کميته هـاي اعـتـراض      
براي افزايش دستمزدها و حل مساله 
بيکاري را فراهم ميکند. هـم اکـنـون      
اعتراضـات کـارگـران بـراي افـرايـش             
دستمزدها در جريان است. گسـتـرش      
ــن                      ــر اي ــه ت ــر دامــن ــر و پ وســيــع ت
اعــتــراضــات نــيــاز امــروز و فــوري            
مــيــلــيــونــهــا نــفــر از شــهــرونــدان و             
مـزدبــگـيــران جــامـعــه اي اسـت کــه             
نارضايتي و اعتراض، از مشغوليات 
روزانه آنـهـا فـراتـر و بـه بـخـشـي از                   

 .زندگي آنها تبديل شده است
 

  افزايش دستمزدها... 

اتفاق مي افتـاد. اکـنـون از تـرس            
خيزش و اعتراض عمومي مردم ،   
ميترسـنـد و چـنـيـن رفـتـارهـايـي                
نميکنند. يکبار درمهاباد جـوانـي    
را در خيابان کشيدند و طوفان درو 
کردند. امروز البته مردم سـردشـت    
و همه مردم در کـردسـتـان ايـران و         
بقيه شهـرهـا بـايـد بـه ايـن رفـتـار                 
جانيان اسالمي چـنـان اعـتـراضـي        
بکنند، کـه پـاسـداران و اعـوان و               
انصار حکـومـت اسـالمـي جـرات          
نکنند با مردم چـنـيـن رفـتـاري را          

 تکرار کنند. 
 

بر اساس گزارش شاهدان عيني از   
سردشت نـيـروهـاي نـظـامـي رژيـم            

ژانـويـه يـک جـوان          ۴ اسالمي شب 
ساله به اسم سامان خضـري را     ۲۶ 

به ظن حمل کاالي قاچاق با شليـک  
گلوله کشـتـنـد و جـنـازه او را بـه                 
ماشيـن وصـل کـرده و حـدود دو                
کيلومتر رو زمين کشـيـدنـد. ايـن          
جوان اهل روستاي "نالس" از توابع   
سردشت بوده که چندي قبل زندگي 

  .مشترک خود را آغاز کرده بود
هاي گذشته هـمـچـنـيـن       در روز
سالـه بـه نـام پـوريـا             ٣٠ يک جوان 

غـرب     آبـاد    اسدي ساکن شهر اسـالم 
در استان کـرمـانشـاه در يـکـي از            

هاي اين شهرهـدف شـلـيـک        خيابان
و جـانـش را از          گلوله قرار گرفته   

دوهفته گذشته نيـز يـک      دست داد. 
ــه نــام رامــيــار               ــبــر ب کــارگــر کــول

سـالـه در مـنـطـقە            ۲۳ ابراهـيـمـي      
سردشت مورد اصابت گلولە  ” آالن“

نيروهاي انتظامي ايران قرار گرفت 

و بە کما رفت. مدتي قبل يک جوان  
ديگر اهل نوسود در مـرز ايـران و         
عراق نزديک نوسود به گلوله بسـتـه   

  ....شد و جان باخت. و
بــه ايــن تــرتــيــب هــر روز در              
مناطق مرزي تعدادي از کـارگـران     
بيکار کـه نـاچـار بـه کـولـبـري در                
مرزها براي امرار معاش هسـتـنـد    
از جانب نـيـروهـاي نـظـامـي رژيـم            
اسالمي به گلوله بسته ميشونـد و    
قرباني ميشوند و در مورد آخر در   
شهر سردشت با بيرحمي تمام يکي 
از اين قربانيان را به ماشين بستند 
و روي زمـيـن کشـيـدنـد چـنـانـچـه              

 لباسي بر تن او نمانده بود. 
ــزب              ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کمونيست کارگري کردستان ضمن 
محکوم کردن اين جـنـايـات رژيـم،       
مردم کردستان را فراميخـوانـد کـه      
در مقابل اين بي رحمي و اهـانـت       
بيشرمانه و وقيحانه جنـايـتـکـاران     
اسالمي ، يکپارچه به پا خاستـه و    

رفتار ضد انساني اعتراض  به اين 
کنند. مردم سـردشـت مـيـتـوانـنـد           
پيشقدم و آغاز کننده ايـن حـرکـت        
اعتراضي باشند. کسانيکه سامان  
خضري را به قتل رساندند و جنـازه  
او را بر زمين کشيده اند بايد فـورا    
و بدون فوت وقت به مردم معـرفـي   

 و محاکمه بشوند. 
 

کميته کردستان حزب 
 کمونيست کارگري ايران

 – ۲۰۱۴ ژانويه  ۷ 
 ۹۲ ٣ ۱ دي ماه  ۱۷  

 نيروهاي نظامي در سردشت...

اينجا زنـدان عـادل آبـاد شـيـراز              
است. اينجا مخوفـتـريـن زنـدان قـرن           
است،اينجا نور و روشنايي و شادي و 
خنده را نميتـوانـيـد سـراغ بـگـيـريـد،             
اينجا گورستان است، اينجا همه چيز 
بوم نم و درماندگي و رذالت ميـدهـد.   
اينجا عادل آباد اسـت بـدون ذره اي           

 عدالت!  
امروز اينها را کشتند،به هـمـيـن      
راحتي، آيا کسي نميتواند يک ثـانـيـه    
سکوت کرده و فکر کـنـد ايـنـهـا سـه           
انسان بودند، اينها دوستان و فرزندان 
ما بودند، اينها از مرگ ميترسيدند، 
از مرگ سازمان داده شده و بيرحمانه 

ولي همين امروز يعني در اوقاتي کـه  
شما مشغول صبحانه خوردن بوديد و 
يا شايد دوش مـيـگـرفـتـيـد و يـا در              
خواب بوديد آمدند و با قيافه هـايـي     
ــد                   ــد، الب ــردن ــا را ب ــه ــن ــوس اي ــب ع
مــحــکــومــيــن بــه اعــدام از وحشــت          
نميدانستند چه بکنند، به کجا چنگ 
بزنند ، به چه کساني نگاه کننـد!! بـه       
هيچکس در عـادل آبـاد و در کـنـار             
زندانبانها و قاتلين،نميتوانستـنـد بـه      
کسي نگاه کننـد. از نـگـاه قـاتـلـيـن               
سرما و يخ مي بارد ، از نگاه ايـنـهـا      
مـرگ مـي بـارد، آنـهـا مـثـل مـرده                   
متحرک روي زمـيـن کشـيـده شـد و                

 رفتند و ديگر باز نگشتند: 
 ساله ٢١ اميد حسيني  

مجيد حياطـي و بشـيـر اسـدي،           
 دي ماه کشتند...  ۱۸ اينها را امروز 

اين اسامي را هيچکس نـدارد و      
اينها جزو اعداميهايي هسـتـنـد کـه         
کسي اسمشان را نـخـواهـد شـنـيـد و           
کســي حــتــي بــعــد از مــرگشــان از              
آرزوهاي به زير خاک رفته آنها چـيـزي   

 نخواهد شنيد. 
ولي روز گذشتـه نـيـز و روزهـاي           
گذشته نيز کشتـنـد... ايـنـجـا عـادل              

 آباد است بدون ذره اي عدالت: 
 

دي مــــاه بــــود .                   ۱۴ روز     
سـال وعـقـيـل       ١٨ حميـدطـبـخـي زيـر       

سال  زنـدانـي بـود را        ١١ محمدي که 
اعدام  کردند  ميگويند همين روزها 

نفر ديگر را مـيـخـواهـنـد ايـنـجـا               ۸ 
 اعدام کنند!!!  

نگذاريد مرا اعـدام کـنـنـد، تـرا            
خــدا کــمــکــم کــنــيــد، نــگــذاريــد بــا           
 آرزوهايم به زير خاک بروم و ... و... 

از اين نداها و از اين نـجـواهـا و        
زمزمه ها روزانه ، تـعـداد زيـادي از        
البالي ديوارهاي بـلـنـد زنـدانـهـا بـه              
بــيــرون درز کــرده و بــه گــوش مــا                 
ميرسد، نه فقط از عادل آباد از قـزل    
حصار و رجايي شهر و تبريز و اهـواز  

 و از همه جا.. 
جمهوري اسالمي ايران با رئيـس  
جمهور لبخند بر لب و معتدلـش، بـا     

وقاحت و بيشرمي ميکشد و ظـاهـرا   
ــل صــداي                ــت حــداق ــه اس ــت ــوانس ت
اعتراضات در خارج کشو ر ودر بيـن  
دولتها و نهادهاي مختلف را ساکـت  

 کند.
ــا             ــد ب کــمــکــم کــنــيــد، نــگــذاري
آرزوهــايــم زيــر خــاک روم ، بــه ايــن              
جــنــايــات اعــتــراض کــنــيــد، کــاري         
بــکــنــيــد، اعــتــراض کــنــيــد، ايــنــهــا        
فريادهايي است که از درون زنـدانـهـا    

 مي آيد،
اين نجواهـا از سـوي کسـانـي             

است که در مـورد مـرگ و زنـدگـي               
خودشان حرف ميزنند، نـه در مـورد       
تئوري اعدام و يا تزهـايـي در مـورد        
حق حيات، نه اينها  در مورد نـفـس     

 اينجا مثل گوسفند آدم ميکشند...
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 ۱ از صفحه  ۲ از صفحه 

دارايي عظيـم سـازمـان تـامـيـن           
اجتماعي از دسترنج دوازده ميـلـيـون    
کارگر و کارمند تـحـت پـوشـش ايـن          
سازمان تامين شده است. يعني ايـن     
سازمان تماما متـعـلـق بـه کـارگـران           
است و قرار بوده درآمدهاي آن صرف 
حقوق بازنشستگي، بيمـه بـيـکـاري،       
خدمات درماني، حـمـايـت در بـرابـر          

ــمــاري      ــي ــارداري،        حــوادث، ب ــا و ب ه
مستمري از کارافتادگي و مستـمـري   
بازماندگان شود. اما بـخـش اعـظـم          
درآمد اين سازمان صرف دزدي هاي 
ميلياردي مقامات و شرکاي آنـهـا و     
باج دادن به مقامات دولتي و حـقـوق   
هـاي کــالن بــه چــنـد هــزار مــديـر و                
مسئول اين سازمان شده و کارگران و 
کارمنـدان عضـو آن از سـاده تـريـن                
خدمات درماني محروم شده انـد. از     
جمله تعداد بـيـمـارسـتـان هـائـي کـه             
دفترچه بيمه قبول ميکنند بسيار کـم  
است، نوبت ها بسيار طوالني اسـت،  
کيفيت خدمات بسيار پائـيـن اسـت،      
اين بيمارستان هـا فـاقـد امـکـانـات           
اوليه مانند تجهيزات آزمـايشـات و       
عکسبرداري ها هستند و بيماران را   
يــا در نــوبــت هــاي طــوالنــي نــگــه              
ميدارند و يـا بـه بـيـمـارسـتـان هـاي               
خصوصي با هزينـه هـاي بـاال پـاس           
ميدهند و عمال کـارگـر و کـارمـنـد            
فقير و زحمتکش امـکـان مـعـالـجـه           
ساده ترين بـيـمـاري هـا را از دسـت              
ميدهد. عليرغم هزينه اي که هر ماه  
از حقوق ناچيز کارگـران مـيـگـيـرنـد،         
دفترچه هاي بيمه کارگران بـي ارزش      
شده اند. بسياري از کارگران مجـبـور    
شده اند براي استفاده از دفترچه هـاي  
خود، ماهانه بخش ديگري از حـقـوق   
ناچيز خود را به "بيمه تکمـيـلـي دي"       
بدهند که يک نهاد خصوصـي اسـت.     
درمورد بازنشستگي و بيمه بيکـاري  
وضعيت از اينهم بدتر است. بسياري  
از کارفرماها در تباني با ارگان هـاي  
مختلف حکومت از جـملـه سـازمـان       
تامين اجتماعي از دادن سهـم بـيـمـه       
کارگران خودداري ميکنند و کارگران 
بعد از سالها کار امکان گرفتن بيـمـه   
بيکاري و مستـمـري بـازنشـسـتـگـي          
پيدا نميکنند. بدين ترتيب سـازمـان      
تامين اجتماعي به منبع ديـگـري از     
فســاد و دزدي تــوســط مــقــامــات             
حکومت تبديل شده و گوشه ديـگـري   
از کل فساد همـه جـانـبـه حـکـومـت            
اسالمي را در معرض ديـد هـمـگـان         

ــت                  ــي ــرار داده و ذره اي مشــروع ق
اخالقي و سـيـاسـي بـراي حـکـومـت            
اسالمي و مقاماتش باقي نگذاشـتـه   

 است. 
 

حزب کمونيست کارگري بعـنـوان   
نماينده کـارگـران و حـقـوق بـگـيـران                

ميليون اعضاي  ٣٧ زحمتکش يعني 
خـانـواده هـاي وابسـتـه بـه سـازمــان                
تامين اجتماعي، اعالم ميکـنـد کـه      
تــمــام ثــروتــهــاي ســازمــان تــامــيــن          
اجتماعي متعلق به کارگران و حقـوق  
بگيران زحمتکش است و کليه دزدي   
ها و سوء استفاده هاي مالي تـوسـط   
مقامات بايد فورا پس گرفته شـده و    
ــن              ــه اعضــاي اي صــرف خــدمــات ب
سازمان شود. دزدان حـاکـم بـر ايـن              
سازمان بايد فورا به محاکمه کشيـده  

ثروتهاي اين سازمـان    شوند و پولها و
 در خدمت کارگران قرار گيرد. 

 
حـزب کــمــونــيـســت کــارگــري از         
کارگران و بازنشسـتـگـان و اعضـاي         
خانواده هـايشـان در سـراسـر کشـور              
ميخواهد که با تمـام قـوا بـراي پـس           
گرفتن حـقـوق حـقـه خـود دسـت بـه                  
اعتراض بزنند. دوازده ميليون نـفـري    
که به اين سازمان ماهانه حـق بـيـمـه       

ميليون نـفـري کـه       ٣٧ ميدهند و کل 
تــحــت پــوشــش آن هســتــنــد نــيــروي          
عظيمي هستنـد کـه مـيـتـوانـنـد بـا               
تجـمـعـات اعـتـراضـي، بـا امضـاي               
تومار، با تشکيل مجمع عمومي در 
کارخانه ها و بـه اشـکـال مـخـتـلـف                
ديگر، به ميدان بـيـايـنـد و خـواسـت           
هاي بحق خود را با تمام قوا مطالبـه  
کنـنـد. کـارگـران در روزهـاي اخـيـر                 
دست به تجمع مقابـل ايـن سـازمـان         
زده و يا شروع به جمع آوري طـومـار       
کرده اند و خانـه کـارگـري هـا تـالش            
ميکنند ايـن اعـتـراضـات را تـحـت             
کنترل خود قرار داده و به نيـروي يـک     
جناح رژيم تبديل کنند. کارگران بايد  
هوشيارانه و با طرح کليه مطـالـبـات    
بحق خود، مانع سوء استـفـاده دار و       
دسته هاي خانه کارگر و يا شوراهـاي  
اسالمي شونـد. آنـهـا در دوره هـاي              
مختلف همگي شـريـک جـرم هـمـيـن           
سعيد مرتضوي دزد و جنايتکار و يا 
ساير باندهاي حکـومـت بـوده انـد و           

 ربطي به خواست کارگران ندارند. 
 

حزب کمونيست کـارگـري کـلـيـه        

کارگران و بازنشسـتـگـان و خـانـواده          
هايشان را فراميخواند حول خـواسـت   
هاي زير به ميدان بيايند و در سراسر 

 کشور دست به اعتراض بزنند: 
 
همه اسناد دزدي ها و سـوء       -١ 

استفاده ها از جمله رشوه هائي که بـه  
نمايندگان مجلس و رسـانـه هـا داده        
شده بايد عـلـنـي شـود و بـه اطـالع                 

 افکار عمومي برسد. 
کليه رشوه ها ودزدي ها بايد  -٢ 

با ذکر علني مبـالـغ آن بـه سـازمـان            
تامين اجتماعي برگردانده شود و در   

 خدمت مردم قرار گيرد. 
بـانـد مـرتضـوي، رحـيـمـي،             -٣ 

احمدي نژاد و ساير مقاماتـي کـه در       
فساد و دزدي هاي تامين اجتماعتي 
در دوره هاي مختلـف دسـت داشـتـه         
اند بايد فورا از ايـن سـازمـان اخـراج         

 شده و مورد محاکمه قرار گيرند. 
حقـوق هـاي ده مـيـلـيـون و                -٤ 

چهارده ميليون تومان کـه بـه هـفـت           
هزار نفر از "نورچشمي ها" و مـديـران    
اين سازمان پرداخـت مـيـشـود فـورا          

 قطع شود. 
بـيـمـه تـکـمـيـلـي دي بـايــد                   -٥ 

منحل شود و در کليه بيمارستان هـا    
به تمام صاحبان دفترچه هـاي بـيـمـه         
درماني، خدمات درماني با کيفـيـت   

 مناسب ارائه شود. 
کــلــيــه کــارگــران و حــقــوق             -٦ 

بگيران زحمتکش بايد مشمول بـيـمـه    

درماني و خـدمـاتـي بـا اسـتـانـدارد              
 مناسب شوند.

کارفرماهائي که از پرداخـت   -٧ 
سهميه بيمه کارگران خـودداري کـرده     
اند بالفاصـلـه مـکـلـف بـه پـرداخـت               
سهميه خود شوند و کليه کـارگـران و       
اعضاي خانواده آنهـا بـا هـر مـيـزان            
سابقه کـار حـق اسـتـفـاده کـامـل از                
دفترچه هاي بيمه و بيمه بـيـکـاري را      

 داشته باشند. 
 

ــر ايــن طــب رايــگــان،              عــالوه ب
تحصيل رايگان و بيمه بيکاري کافي 
براي کليه بيکاران حق مردم اسـت و      
بايد بعنوان خـواسـت هـاي فـوري و             
مهم جامعه به پرچم مبارزه کـارگـران   

 و مردم تبديل شود. 
 

تا اين حکومـت هسـت دزدي و         

چــپـــاول تــوســـط مـــفــتـــخـــوران و             
محروميت مردم زحـمـتـکـش ادامـه          
خواهد يافت. فساد سراپاي حکومت  
را فراگرفته و نـه تـنـهـا هـيـچـگـونـه                
مشروعيتي براي اين حکومت بـاقـي   
نگذاشته است، بلکه روزبـروز ابـعـاد        
بحران حکومت و دعـواهـاي درونـي        
آنها را بيشتر ميکـنـد و آنـهـا را در             
مقابل مبارزه متحد ما ضعيف تر و 
بي دفاع تر ميکند. بايد با تمام قـوا     
ــاســـت و بســـاط دزدان و                 ــاخـ ــپـ بـ
 چپاولگران اسالمي را در هم پيچيد. 

 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،١٣٩٢ ديماه  ١٢ 

 ٢٠١٤ ژانويه  ٢  

 بيانيه حزب کمونيست کارگري... 

 

 

کشيدن و ادامـه حـيـات و زنـدگـي            
خودشان حرف ميـزنـنـد، در مـورد         
آزروهــايشــان، در مــورد عشــق و            
عالئقشان،در مورد زندگي کـردن و    

 يا زير خاک رفتن!! 
جــمــهــوري اســالمــي ايــران بــا         
مشـتـي آخـونـد ومـعـمـم و مـکــال                 
ميکشد و خون ميريزد و پـول بـاال       
ميکشد، اعـدام در ايـران صـد در              
صد سياسي است. براي دوام و بـقـا      

يک حکومت ضد انسان و فـاسـد و       
 جنايتکار. 

به اعدامها در ايـران، بـه قـتـل         
روزانه دهها نفر در سـيـاه چـالـهـاي          
جمهوري اسالمـي ايـران اعـتـراض         

 کنيد!  
 کميته بين المللي عليه اعدام

 برابر با ۹۲ ٣ ۱ دي ماه  ۱۸ 
 ۲۰۱۴ ژانويه  ۸  

 اينجا مثل گوسفند آدم ميکشند...
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به قتل رساندن اين کولبر جوان  جسد 
وي را به ماشين بسـتـه و بـر زمـيـن            
ــز                  ــي ــه ن ــد و ايــن مســئل کشــيــده ان
نارضايتي مردم سردشـت را در پـي         

آدم کشي و جنايت جـمـهـوري     .داشته
اسالمي در زندانها و شـهـرهـا امـري       
تازه نيست. در طول سه دهه گـذشـتـه     
از هر کس که در ايران متولد شـده و      
به سن نوجواني پا گذاشته بپرسيد از   
نظام جمهوري اسالمي چه مـيـدانـيـد     
يــک پــاســخ مشــتــرک وجــود دارد.             
خواهرم، مادرم، پدرم، عمـو و دايـي       
ام، خاله و عـمـه ام، هـمـسـايـه مـا،                
دانشجويان شهرما، آموزگار و استاد 
دانشگـاه مـا را اعـدام کـرده. و در                   
شهرهاي کردستان کارگر کولبر هم به 
اين ليست اضافه ميشود. در يکسال 
گذشته بيش از صد کارگر کولـبـر در     
مــنــاطــق مــرزي بــر از تــيــرانــدازي             
مستقيم نيروهاي نظامـي جـمـهـوري       
اسالمي کشته شده اند. انگار کشتار  
و قتل هاي وحشيانه کارگران کـولـبـر    
در نزد احزاب اپـوزيسـيـون مـخـالـف         
جمهوري اسالمـي پـديـده اي عـادي           
است و يک گزارش سه و نـيـم خـطـي           
براي درج اين خبر تـکـان دهـنـده هـم          
کافي است. انـگـار مـردم شـهـرهـاي            
کــردســتــان و مــنــاطــق مــرزي بــايــد          
بپذيرند و قبول کننـد کشـتـن ده هـا           
کارگر کولبر از "مصـائـب نـا امـنـي           
کار و کسب" است. عکس العمل اين   
احراب واقعا ديـدنـي اسـت!.  مـردم             
سردشت بايد راه را نشان دهنـد. يـک      
روز اعـتـصـاب عـمـومـي در شـهـر،               
تــعــطــيــلــي دانشــگــاه و مــدارس و             
ادارات، تجمع در مقابل فـرمـانـداري    
شهر و محکوم کردن کشتن "سـامـان    
خزري" جواب محکم و کوبنده مـردم     

 سردشت به اين جنايت است.    
  

گزارشي از آخرين وضعيت  
کودکان قرباني مين در روستاي  

 نشکاش
 چون کودکي 
 بي پناه وتنها مانده ايي 
 از وحشت ميخندي 
وغروري کودن از گريستن بـازت   

  »شاملو«ميدارد 
مدتها بود دلم هـواي گشـيـن رو        
کرده بود اما يه جورايي هـر بـار کـه          
تصميم ميگرفتم برم بر نامه ام بـهـم       
مي خورد .تقريبا اکثـر شـبـا بـا هـم             
حرف ميزديم ولي ديدنش چيز ديـگـه   
اي بود. ديروز بـال خـره را ه افـتـادم                
وهمراه دوسـت خـوبـم خـانـم احـتـرام                

عشقي مدير عامل تعاون روسـتـايـي    
زنان مون وجوانترين عضـو تـعـاونـي       
شبنم همسن گشين رفتيم نشکاش .   
روستايي کوچک دور افتـاده بـا جـاده        
ايي درب وداغون وخاکي وپراز دست 

تـا     ٣٠ انداز وچاله وچولـه بـا حـدود          
ــه و داراي يــک ومــدرســه                ٣٥  خــان

ابتدايي که دانش آموزان ابراي ادامـه  
تحصيل در سايـر مـقـاطـع بـايـد بـه              
روستاهاي بزرگتر ويا شـهـر مـريـوان         
بروند با تمام مشالتي که فرا رويشان 
است . سراغ خانه گشين را گـرفـتـيـم        
ومادر بزرگ وبرادرش به استقبالمـون  
اومدن . دايه فاطمه بـا رويـي خـوش         
وگشـــاده مـــرا بـــوســـيـــد وگـــفـــت:            
مــدتـــهـــاســـت انـــتـــظـــار ديـــدنـــتـــو        
داشتم.دوست خوب گشين وچشـمـان      
ــراز اشـــــک              ــونـــــش پـــ ــربـــ ــهـــ مـــ
شد..پدرومادرش به شهر رفته بـودنـد     
مادر دلسوختـه بـعـد از اون حـادثـه              
گاهي حالش بد مـيـشـه ومـيـبـرنـش            
دکتر. رفتيم خونه دايه فاطـمـه مـادر       
بزرگي که چهار نوه عزيزش در حادثـه  
مين به شدت آسيـب ديـدن و ابـعـاد           
مصيبت روز بـروز بـيـشـتـر خـودشـو            
نشون ميده فضا صمـيـمـي ولـي غـم          
آلوده ، پسري مودب با، سني حـدود    

ســال روبــرومــون نشــســتــه وبــا             ١١ 
کنجـکـاوي نـگـاهـمـون مـيـکـنـه رو                 
صورتش جاي بقيـه شـبـيـه يـک مـاه             
گــرفــتــگــي ديــده مــيــشــه واحســاس         
ميکنم يک چشمش کوچکـتـر از اون       
يکيه، اسمش خباتـه و از قـربـانـيـان            
مين . نشستيم پاي حـرفـاشـون دايـه         
فاطمه شروع کـرد بـغـض آلـود ودرد           
مند ، چهار نوه دلبندم، چهار نـوگـلـم    
تو اين حادثه به شدت آسـيـب ديـدن.      
گفتيم از اون روز شـوم بـگـو گـفـت :            
ساعت چهار ونيم عصـر بـود دخـتـرا         
وپسراي من که در مريوان وروسـتـاي     
زوئران زندگي ميـکـنـنـد جـهـت سـر            
کشي به اينجا اومـده بـودنـد گـفـتـن           
بريم خونه کاک برهـان پـدر گشـيـن و           
رفتند.کمي کـه گـذشـت صـداي يـک             
انفجار شنيدم با نگراني از خونه زدم   
بيرون وديدم مـردم هـراسـان وگـريـان          
نزديک خونه پسرم برهان بـه هـر سـو          
ميدوند خونه شون نزديک يک پايـگـاه   
قديمي بود. برهان را ديدم با چشمـان   
گريان دو دستي تو سرش ميزد رفـتـم   
جلو با ديدن صحنه بـيـهـوش شـدم .         
گشين : مهمونا کـه اومـدن بـا بـچـه             
هاشون وسه تا از دوستاي روستامون 
رفتيم توپ بازي من خواسـتـم شـوت      

بکنم يهو پام به جاي تـوپ خـورد بـه        
يک جسم وديگه نفهميدم چي شـد ..       
گفنم بيهوش شـدي گـفـت نـه مـردم              
رسيدند وماشـيـن آوردنـد ومـارو بـه            
بيمارستان منتقل کـردنـد مـيـپـرسـم           
خبـات جـان وضـع چشـمـت چـطـوره                
ميگه خيلي تار ميبينم انگار يه لکه 
رو چشممه  و تا قطره مصرف نـکـنـم      
واضح نميبينم از گشـيـن مـيـپـرسـم             
دلت چي ميخواد مـيـگـه پـام خـوب          
بشه وبتونم مدرسه بـرم ، مـيـپـرسـم            
مگر معلمين روستا نميان خونه بهت 
درس بدن ميخنده و مـيـگـه نـه اگـه            
خــانــوم بــودن مــيــامــدن ولــي مــردا           
حوصله ندارن . دلم بد جوري گـرفـتـه       
بود چقدر ما بيـخـبـريـم چـرا تـا يـک              
حادثه پيش مياد فورا ميـريـم وچـنـد       
تا عکس به عنوان مـهـمـتـريـن خـبـر          
روز ميزنيم رو فيس بووک و بعد همـه  
چي تموم ميشه چهار طفل مـعـصـوم    
شـديـدتـريـن آسـيـبـهـا رو مـيـبـيـنــن                   
وبينايي وسالمتيشون دارن از دسـت    
ميدن ومابيخبر.وبي تـفـاوت . ايـن            
آخرين آماريه که ديروز از وضـع اون        

گشـيـن کـريـمـي           -١ بچه ها گرفتيم   
ساله که يک پـاش از مـچ قـطـع              ١١ 

ئا ال روبيـنـا اهـل روسـتـاي           -٢ شده 
سـالـه      ٦ زوئران و دختر عمه گشـيـن     

وبراي آمادگـي ثـبـت نـام کـرده بـود               
ونتونسته بره آسيب از نـاحـيـه چشـم           
راست ، سـفـيـده چشـم وپـلـک دچـار                
پارگي شده وعملش کردن وهمچنـيـن   
شبکه چشم آسيب شديد ديده وخون و 
آب مرواريد قـاطـي شـدن وفـعـال از              
عينک استفاده ميکنه وگـفـتـن بـايـد        
لنز بزاره ولي باا ينکه بـارهـا وبـارهـا       
بردنش دکتر وکلي تهران بـوده هـنـوز      
عمل نشده و بيـنـايـي اون چشـمـشـو           
تــقــريــبــا از دســت داده وهــنــوز تــو             
ــر                ــي س ــون ــان ــزشــک ق ــاي پ ــروه راه
گردانند.وپدرش کارگر فصليه وتا بـه     
حال بيش از چند ميليون هزينه کـرده  
که آقاي کريميان نماينده مريوان يـک    
ميليون آنرا تقبل کرده وبقيه را خـود      
خانواده پرداخته اند وهنوز هيچکـدام  
نه درصد آ سيبشـون مشـخـص شـده         
ونه تحت پوشش هـيـچ ارگـانـي قـرار          
نگرفته اند و فـقـط هـزيـنـه بسـتـري                
شدنشون تو بيمارستان رايـگـان بـوده      
غير از گشـيـن کـه فـقـط بـراش سـه                
درصد نوشتـن واونـم تـحـت پـوشـش             
هيچ ارگاني قرار نگرفته وقراره شنبـه  
ببرنش هالل احمر سنندج ودر مـورد    
پاش تصميم بگيرن کـه چـکـار بـايـد          

خبات کريمي پسـر عـمـوي       -٣ کرد.  
 ١١ گشين اهـل روسـتـاي نشـکـاش            

ساله کالس چهـارم کـه چشـم چـپـش            
آسيب ديده وحسابي تغيير شکل هـم    
داده وبا يک نگاه ميشه فـهـمـيـد کـه          
داره کـوچـک مـيـشـه مـيـگـويـد تـار                 
ميـبـيـنـم انـگـار پـرده اي مـه جـلـو                     
چشممو گرفته و بدون قطره نمـيـتـونـم     
واضح ببينم و مادر بزرگ مـيـگـويـد     
يکي از مين هـا بـه مـيـان پـاهـاش               
اصابت کرده ويک ساچمه که در آلـت      
تناسليش گير کرده هنوز عمل نشـده    

متـيـن بـهـارخـش کـه پـاهـايـش                 -٤ 
آسيب ديـده وبـعـد از بسـتـري شـدن                 
وعمل هـيـچ بـهـبـودي پـيـدا نـکـرده                
وپاهاش مرتب عـفـونـت مـيـکـنـه و            
ميبرن دکتر و هر بار عفونتشو خارج 
ميکنن ولي دوبـاره بـعـد از مـدتـي              
عفونت ميکنه . به پاهاش که دسـت     
ميزني غده هاي عفوني مثل يک گره 
رو ميتوني لمس کـنـي وبـبـيـنـي نـا              
گفته نماند پدر ومادر گشين ومتـيـن   
به رسم زن به زن ازدواج کردن و متين 
هم پسر عمه وهم پسر داييه گشـيـنـه      
وخوشبختانه حال بهنوش سينا وزانـا  

سه کودک ديـگـر خـوبـه وزخـمـاشـون            
سطحي بوده متاسفـانـه وقـت تـنـگ          
بود وما نـتـونسـتـيـم بـريـم روسـتـاي              
زوئران وسري به ئاال هم بزنيم هـمـيـن    
روزا به ديدن او ومتين هم ميريـم کـه     
حداقل کاري اگر از دستمون بر نـيـاد     
احوالي بپرسيم به اميد بهـبـودي هـر      
چه سريعتر شون با آنها خـداحـافـظـي       
ميکنيم گشين شال وکـالهـي را کـه          
ــافــتــم مــيــپــوشــه و                ــراش ب خــودم ب
ميبوسدم هر دو شـونـو بـا تـمـامـي               
ــمــان در آغــوش             احســاس ومــحــبــت
ميکـشـم وبـا يـک دنـيـا غـم وانـدوه                   
ونفرت از جنـگ وخشـونـت از شـون           
جدا ميشم به اميد دنيايي سر شار از 

 صلح وعاري از جنگ
 

 
 افزايش تعداد بيکاران

 
براساس اعالم مرکز آمـار ايـران       
نرخ بيکاري در پاييز امسال براي کل 

درصد بـوده و در ايـن            ١٠,٣ کشور 

 نگاه هفته...                  

 ۵ صفحه  

 

کاظمي و حسن اسدي زيدآبادي به 
انفرادي منتقل شدند. اين   ۲۰ بند 

موضوع بـا اعـتـراض و تـحـصـن             
ساير زندانيان سياسي روبرو شد و   

 ۱۴۰ از آن روز تا کنـون بـيـش از          
ــنــد             ــدانــيــان ب از    ۳۵۰ تــن از زن

دريافـت جـيـره دولـتـي خـودداري             
کننـد. در هـمـيـن رابـطـه روز                 مي

ــه      ــب ــن ــدادي از           ١٦ دوش ــع دي ت
زندانيان سياسي اين بند دست بـه    
اعتصاب مالقات زده و از رفـتـن       
به سالن مالقات با بسـتـگـانشـان       
ســـربـــاز زدنـــد.  در پـــي ايـــن                  
اعتراضات عماد بهاور از انفرادي 

ــنــد عــمــومــي              ٢٤٠  ــه ب  ٣٥٠ ب
بازگردانده شد. اکنون بدنـبـال ايـن       

اويـن اسـت        ٣٥٠ اتفاقات در بند 
که جانيان اسالمي بهنام ابـراهـيـم    
زاده را تهديد به تبعيد و  حـمـيـد          
رضا برهاني را بـه زنـدان رجـايـي           
شهر انتقال داده اند. با اعتـراضـي    
گسترده به سرکوبگري هـاي رژيـم       
اسالمي در زندانها پـاسـخ دهـيـم.       
همراه با خانواده هاي زندانيـان در    
بند خـواهـان مـتـوقـف شـدن ايـن              
ــه                ــم ــوري ه ــا و آزادي ف فشــاره

 زندانيان سياسي از زندان شويم. 
 

گفتني است که بهنام ابراهـيـم   
زاده از رهــبــران شــنــاخــتــه شــده            

کارگري در حالي تهديد به تبـعـيـد    
به زنـدانـي ديـگـر شـده اسـت کـه                
فرزندش  به دليل ابتال به بـيـمـاري    
سرطان تحت درمـان اسـت. رژيـم         
ــدان                 ــام را در زن ــن ــه اســالمــي ب
نگاهداشته و حتي با مرخصي وي 
بــراي ديــدار بــا فــرزنــد بــيــمــارش          
مخالفت ميکـنـد و اکـنـون او را             
تهديد به تبعيد بـه زنـدانـي ديـگـر          
کرده است. بهنام ابراهيم زاده بايـد   
کنار فرزندش باشد. رژيم اسالمـي   
با نگاهداشتن بهنام ابـراهـيـم زاده      
در زندان فرزند و همسر او را زيـر        
فشار و شکنجه مستقيم خود قرار 
داده است. به حکم رژيم اسـالمـي      
مبني بر تبعيد بهنام و حميد رضا 
وسيعـا اعـتـراض کـنـيـم. بـهـنـام                 
ابراهيم زاده، حميد رضا برهاني و   
همه کارگران زنـدانـي و زنـدانـيـان          
سياسي بـايـد فـورا از زنـدان آزاد             

 شوند.
 کمپين براي آزادي 

 کارگران زنداني
 ، ٩٢ دي ١٧ 

   ٢٠١٤ ژانويه  ٧ 
 
shahladaneshfar@ya
hoo.com 
Bahram.soroush@g
mail.com 
http://tree-them-
now.blogspot.com 

 

 اوين...  ٣٥٠ اعتراضات در بند 
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 ۴ از صفحه

آمار استان کرمانشاه با نرخ بيکـاري  
هـاي     درصدي پـس از اسـتـان          ١٥,٩ 

درصد، کردستان بـا    ١٨,٩ لرستان با 
درصد ١٦,٤ درصد و گيالن با ١٦,١ 

 .قرار گرفته است
  

کاميونداران عليه رشوه  
 خواري

داران    شماري از کامـيـون   دي:١٦ 
بازارچه مرزي پـرويـزخـان نسـبـت بـه           
وضعيت نامـنـاسـب ايـن بـازارچـه و             
دريافت رشوه از آنان موجب اعتراض 
و درگيري آنان با مسـئـوالن بـازارچـه       

طي چند مـاه   .مرزي پرويزخان گرديد
گذشته مسئوالن گمـرک و نـيـروهـاي         
امنيتي مرز پرويزخان، روزانـه اقـدام     
بــه دريــافــت رشــوه از بــازرگــانــان و            

کردند  هاي باربر مي رانندگان کاميون
رغـم چـنـديـن بـار اعـتـراض                 و عـلـي  
خـواري در ايـن          داران، رشـوه      کاميون

گمرک به يک امر معمول مبدل گشتـه  
 .و استمرار دارد

 خودکشي
ماه، يک زن  چهاردهم دي مريوان: 

ــام "رضــيە" ســاکــن                   ٦٠  ــه بە ن ســال
روستاي "کرآباد" شهرستان مريوان بە     
علت "مشکالت ناشي از نابينايي و    
ــدام بە                  ــاشــي از آن"، اق ــامــيــدي ن ن

ايـن زن سـالـخـوردە            .خودکشي کـرد   
داراي همسر و چهار فرزند بـودە و بە        
عــلــت افســردگــي و نــاامــيــدي، بــا            

آويز کردن بە زندگـي خـود پـايـان          حلق
 .دادە است

روز شــنــبە چــهــاردهــم          مــهــران: 
سالە کُرد ساکن  ٢٥ ماه، يک جوان  دي

روستاي "چاالب" شهـرسـتـان مـهـران         
واقع در استان ايالم، بە عـلـت فـقـر و         
تـنـگـدسـتـي بە زنـدگـي خـود پـايـان                   

نـژاد فـرزنـد         عبداهللا حسيني .بخشيد
اشرف با استفادە از اسلحە بە زنـدگـي     

 .خود پايان دادە است
 ١٨ آژانس کُردپا: يک دختر    

سـالـه کُــرد سـاکـن شـهـرسـتــان              
کامياران، به دليل "اخـتـالفـات       
خــانــوادگــي" بــا خــودکشــي بــه         

 .اش پايان داد زندگي
 

مهتاب اسحاقي   کامياران: 
ساله فرزند ساتيار و ساکـن   ١٨ 

روستاي "طا" از توابع شهرستان   
آويـز     کامياران، از طـريـق حـلـق        

نمودن خويش اقدام به خودکشي 

اين دختر جـوان چـنـد روز         .کرد
قبل هـم بـه دلـيـل اخـتـالفـات                
خــانــوادگــي بــا خــوردن قــرص،        
اقدام به خودکشي کرده بـود کـه     
در بيمارستان شـهـر کـامـيـاران          
وي را از مرگ نجات دادند، اما 
به دليل سرزنش بستـگـان بـراي      
بار دوم اقدام به خودکشي و بـه      

 .زندگي خود پايان داد
 
 

 انفجار مين
ايالم: يک شهروند ايالمي  به نـام   

ساله بر اثر انفجـار   ۵۵ حسين داوري 
ــگ                     ــن ــده از ج ــان ــا م ــه ج ــن ب ــي م
خانمانسوز ايران وعراق  جانش را از     
دســت داد. ايــن انــفــجــار در مــيــن              
زارهاي منطقه ي  قه الويزان از توابع 
ايالم  روي داده است. ايـن در حـالـي         
است که مسئوالن حکومتي پيـشـتـر    
خبر از پاکسـازي مـنـاطـق الـوده بـه             

از اوايــل       .مــيــن را داده بــودنــد            
، بـر    ۱۳۹۱ تا اواخر سـال  ۱۳۹۰ سال
انـفـجـار مـيـن در مـنـاطـق                  ۸۴ اثر 

نفر جانشـان   ۱۰ مختلف استان ايالم 
نـفـر هـم         ۶۷ را از دسـت داده انـد و          

 مجروح ونقص عضو شده اند.
 

 از "روزنه"از سايتها؛  
ديدار و مالقات بامريوان حلبچه 

 اي 
*لينک ترجمه فارسـي کـتـاب "         
ــخ                     ــاري ســکــس و شــرع و زن در ت

 اسالم":*
دانشنامه ويکيپديا از او تـحـت       
نام "سلمان رشدي کردستان" نام بـرده      

ــان و اســالمــي             ــاي    اســت. مــالي ه
کـردسـتـان ايـران و عـراق، فــتـوا بــه                 

ــه                 ــي ــد، عــل ــنــش داده ان اش    کشــت
تظاهرات سازمـان داده انـد و چـنـد             
باري هم از زيـر تـيـغ مـرگ و تـرور                  
نجات يافته است، در مقابل، طـيـف     
وسيعي از مردم و سازمانها و احزاب 

ها و  به دفاع از او و اقدامات و نوشته
هاي ارزشمندش برخواسته اند.  ترجمه

از قـربـانـيـان بـمـبـاران           "مريوان" يکي  
شيميايي حلبچه است کـه در مـرکـز        

سرپرست بزرگ شده است،  کودکان بي
از زندگيش را نيز به دلـيـل    چند سالي

هاي سياسي، در زنـدان رژيـم      فعاليت
بعث عراق سپري کرده اسـت، کـه بـا        
وجود حکم اعدام، پس از چـنـد سـال        
زندان، شامل عفو عـمـومـي شـده و           
آزاد ميشود. آثار "مريـوان" بـه زبـان           

از    فارسي نيز ترجمه شده است، يکـي 
مهمترين آنها، " سکس و شرع و زن      

باشد کـه جـايـزه         در تاريخ اسالم" مي 
"بهترين تحقيق" در چهـار کـردسـتـان         
ايران، عراق، سوريه و ترکيه را نيز بـه  
خود اختصاص داده است، اين کتاب 
براي دهمين بار تـجـديـد چـاپ شـده            
است. فتواي مرگ "مريوان حـلـبـچـه         
اي" پس از چاپ اين کتاب، از جانـب   

هاي اسالمي صادر شده است.  مفتي
اکثر آثار "مريوان" در ايران و عـراق،        

باشد. بـا وجـود مسـائـل           ممنوع مي
امنيتي عديده که "مريوان" را تهديـد    

کند، به محل اقامتش در يـکـي        مي
از کشورهاي اروپايي سفر کرديم و به 

پذيراي ما شد، از سالهـا قـبـل       گرمي
با نام و آثار او اشنا بـودم، خصـوصـاً      

ها عـلـيـه       پس از شلوغيهاي اسالمي
او، بيشتر کنجکاو شدم و ديدار با او   
از نــزديــک، بــرايــم بســيــار مــهــم و               
خوشايند بـود. در مـورد "مـريـوان"               
بســيــار گــفــتــه و نــوشــتــه انــد، بــا                

توان  جستجوي نامش در اينترنت مي
بسياري از آنها را ديـد، شـخـصـيـت            
مهم و محبوبي که مـردم مشـخـصـا       
در کردستان عراق و ايران کارهاي او   

هـا بـا عـالقـه             را در اينترنت و رسانه
 دنبال ميکنند.

شخصيتي آگاه، محترم و دوست 
داشتني است. در همان برخـورد اول،    

بـزرگ     متـوجـه شـدم کـه بـا انسـانـي               
مالقات کرده ام، در گفتگويمان به او 
گفتم کـه: بسـيـاري مشـغـول فـروش              
کــتــابــش هســتــنــد و بــه دلــيــل زيــر            

بودنـش احـتـمـاال بـا مـبـالـغ                زميني

هنگفتي آن را ميفروشند، پاسخ داد: 
ام کـه اگـر فـروش             که هميشـه گـفـتـه      

ــذران                  ــب گــــ ــوجــــ ــارم، مــــ آثــــ
بشود بسـيـار هـم خـوش          کسي زندگي

حال ميشوم، به شرطي که مورد سـو    
استفاده در شرايط خاص کتاب قـرار    
نگيرد. مريوان حلبچه اي، عـلـيـرغـم      

ــهــديــد  هــاي مــکــرر اســالمــيــون،           ت
همچنان فعاليتي مسـتـمـر و مـوثـر            
دارد، امــيــدوارم آثــار "مــريــوان" بــه            
شکل گسترده تري خصوصاً در ايـران  

 منتشر و پخش شود.
لينک ترجمه فارسي کتاب " 
 سکس و شرع و زن در تاريخ اسالم":
http://
ienseyatvajameh.tiles.wor
dpress.com/2008/0//
svasharaavaislam.pdf 

صفحه مريوان حلبچه اي در 
//:httpفيس بوک

www.facebook.com/
m.halabjaiy   
  

 سيروان قادر
 

بگذار وجدانهاي يخ کـرده  
 ذوب نگردند!؟  

 از"سايت آزادي بيان"
 محمد امين کمانگر

برف و سرماي شديد متـأسـفـانـه     
ــر را در کــوهــهــاي                ٣ جــان    کــول ب

بـگـذار    !کردستان ايران و عراق گرفت
نــظــام ضــد بشــري اســالمــي ايــران            
ميليون، ميليون خرج رژيم خونـخـوار   
بشار اسـد بـکـنـد. بـگـذار ثـروت و                   

حـرج      سامان مردم رنج کشيده ايـران 
حزب اهللا لبنان و عراق شود. بـگـذار      

هزار مـفـت خـور        ٣٠ خرج و مخارج 

خــارجــي را در حــوضــه عــلــمــيــات            
تأمـيـن کـنـد. بـگـذار کـاخـهـاي                   قم

نمايندگان امام زمـان آسـمـان را در            
آغوش گيرند.آنکه در سرما و گـرمـا      
در کوههاي سر به فلک کشيده ايران و 

بـراي      فقـط   عراق به خاطر تکه ناني
زنده ماندن خود و خـانـواده اش جـان        

فداي حـکـومـت خـدا و           مي سپارد،
نمايندگان فـربـه اش، فـداي آقـازاده             

و آخـونـدهـاي گـردن             هاي ميلياردر
کلفت شود. هه ژار، نـنـويـس بـگـذار         
گريه يتيمان اين انسانهاي يـخ کـرده،     

وجدانهاي خفته، جامعه بشري را   يخِ
آب نکنند و بيدار ننـمـايـنـد. بـگـذار          
ننويسم که در قـرن بـيـسـت و يـکـم                 

از بيـکـاري بـي        هزاران انسان شريف
آيندگي اداي خر و اسپ و قـاطـر در         
مـي آورنـد و در بـيــن مــرزهـاي دو                 
کشــور بــار مــي کشــنــد گــاهــي از              

يخ مي زنند و گاهي در همين   سرما
کوهها توسط مـأمـوران امـام زمـان         
تير باران مي گردند. بگذار نـنـويسـم       
کــه تــنــهــا مــرد کــارکــن و نــان آورِ               
خانواده، چند نفره را کشـتـنـد يـا از             
ــذارنــنــويســم                  ــخ زد. بــگ ــرمــا ي س

ــه ــواده                کـ ــانـ ــن خـ ــف ايـ ــيـ ــلـ ــکـ تـ
در حـکـومـت فـاسـد              سرگـران   هاي

امام زمان چيست؟ بگذار نـنـويسـم؟      
بگذار ننويسم. فقط مي تـوان گـفـت       
کــه بــه خــانــواده هــاي ايــن عــزيــزان            

مــحـمـدامـيــن       .تسـلـيـت مــي گـويـم         
ــر  ــانـــــگـــ ــواري       ٥         کـــــمـــ ــانـــ يـــ

 ٢٠١٤               . 
 
 

 نگاه هفته...
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بنا بە گزارش آژانس خـبـررسـانـي     
مـاه،     کُردپا، روز جمعە سـيـزدهـم دي       

آمـوزان     شمار قابل توجهـي از دانـش      
شهر اشنـويە جشـنـوارە سـاخـتـن آدم             

 ٥٠٠ برفي را برپا نمودند کە قريب به 
پسر و دختر همراه خـانـواده هـايشـان       
ــد                   ــنـــ ــتـــ ــور داشـــ  .در آن حضـــ

 
در اين جشنوارە فرهنگي کە از سـوي    
کانون "فرهنگي هنري آوا" در شـهـر           
اشنويە برپا شده بود، سنگ مزار هـر    
يک از سارينا رسولزادە و سيران يگانە 

ســوزي دبســتــان       کە در حــادثە آتــش       
آبـاد جـانشـان را از دسـت دادە                شين

بودند را بە شيوەاي نـمـاديـن از بـرف           
 .درست کردند

 
 

همچنين دو هـنـرمـنـد سـاکـن شـهـر             
اشنويە چند قطعە موسيقي را بە يـاد        

آباد اجـرا کـردنـد کە بـا              دختران شين
ــرو شــد             ــن روب ــال حــاضــري ــب ــق  .اســت

 
مورخه پانزدهم آذر سال گذشتە، سـي  

آموز مـقـطـع ابـتـدايـي            و هفت دانش

آباد شهـر پـيـرانشـهـر در           مدرسە شين
غربي به دليل انفجار  استان آذربايجان

بخاري نفتي دچار سوختگي شدنـد .    
اين حادثە منجـر بە مـرگ دو دخـتـر             

هاي سارينا رسولزادە  آموز بە نام دانش
 .و سيران يگانە شد

 
 

سـال     ١ تاکنون و پس از سپري شـدن    
تــن از ايــن            ١٢ از ايــن حــادثە،           

آمــوزان کە بە ســخــتــي دچــار              دانــش
سوختگي شدەاند و احتياج به جراحي 
پالستيک دارند هنوز دولت اقـدامـي     
براي جراحي آنها نکرده است. چـنـدي    
پيش خانوادە اين دختران در خـيـابـان    

پاستور و در مقابل دفتر کـار حسـن       
روحاني دست بە تحـصـن اعـتـراضـي        

 .زدند
 

 
شود کە روز سەشـنـبە گـذشـتە        گفتە مي

هـاي     تن از اين دختران بە نـام      ٣ تنها 
"سيما شادکام، ناديە صالح و اسـريـن    
معروفي" در بيمارستان "رازي" شـهـر      
تهران زير تيغ جراحي رفـتەانـد و ايـن        
در حــالــي اســت کە تــاکــنــون هــيــچ             
بودەجەاي جهت درمان بە اين دخـتـران   
اخــتـــصـــاص دادە نشـــدە اســـت و              

هاي اين بيمارستان نـيـز تـنـهـا         پزشک
 .ميليون تومان دريافت کردەاند ١٠ 

کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري ايران به همه دانش آمـوزان و    
مردم اشنويه و دست اندر کاراني کـه    
اين مراسم را سازمان داده و شـرکـت     
کرده اند درود ميـفـرسـتـد. مـا هـمـه             
مردم ديگر شـهـرهـاي کـردسـتـان را             
فراميخوانيم که دختران شين آبـاد را    
فراموش نکنند و به هر شکل ممکن 

 حمايت خود را از آنها اعالم کنند. 
 

 کميته کردستان حزب
 کمونيست کارگري ايران 

 ۲۰۱۴ ژانويه  ٧ 
 

 آباد پيرانشهر...   بە ياد دختران شين

بود که خبـر   ۱۳۹۱ديماه سال 
ابتال به سرطان خون و بستري شدن 
تنها فرزندم نيماي عزيـز آنـهـم در        
درون زندان و پشت ديوارهاي بلنـد  
و سيم خاردارهاي اوين بـه گـوشـم        
رسيد وقـتـي پـدرم بـا آن چـهـره و                 
سيماي هميشگي اما غمگـيـن در     
مــالقــات کــابــيــنــي و شــيــشــه اي          
ميخواست طوري وانمود کـنـد کـه      
اتـفــاق خــاصــي رخ نــداده اســت ؛            
ميان کلماتش نام محک را به زبان 
آورد دنيا به يک باره بر سرم ويـران    
شد برايم بـاور نـکـردنـي بـود امـا             
واقعيت بود ؛ خبري تلخ و نـاگـوار     
که تا عمق روح و روانم نفوذ کـرد؛    
اينکه من درون زندان باشم و تنهـا  
فرزندم آنهم بـدون حضـور مـن در            
بستر بيماري افتاده باشـد شـرايـط      

 را برايم سخت تر کرد.
در آن روزها در پس ايـن هـمـه        
دلهره و نگراني انـهـم درون زنـدان          

 ۳۵۰اين هم بنديان عزيزم در بند   
بودند که توان مرا دو چندان کردند 
؛ يادم نميرود در آن شرايط سـخـت   
و دشوار عزيزاني چون دکتر فريبرز 
رئيس دانا ؛ امير خسرو دليرثـانـي   
؛محمد داوري؛ عليرضا رجـايـي و     
رضا شهابي و خيلي از کساني کـه  
حتي در پس اين ديوارها ي بـلـنـد      
هم فکر و هم عقيده ام نيز نبـودنـد   
آن مدت کنارم بودند و مرا دلداري 
دادند و تمام آن مـدت کـه بسـيـار           
نامه ها و بيانيه هاي اعتراضي از 
داخل زندان اوين و رجـايـي شـهـر           
حتي در خارج از کشور خطـاب بـه     
مسئوالن نـوشـتـه شـد کـه بـهـنـام               
ابراهيم زاده بايد در کـنـار فـرزنـد           
بـيـمـارش بـاشـد ؛ مـن هـيـچـگـاه                   
حمايت هاي هم بنديان و تـمـامـي      
زندانـيـان سـيـاسـي کـه در ديـگـر                 
زندانها ؛ زنـدان رجـايـي شـهـر از                
جــملــه شــاهــرخ زمــانــي افشــيــن            
اوسانلو جـعـفـر اقـدامـي و خـالـد                
حرداني و انسانهاي بيشمار ديـگـر   
؛ دوستان ؛ رفقا و همکاران عزيـزم  
در تشکل و سنديکاهاي کـارگـري     
و حقوق بشري و همـه کسـانـي کـه         
حتي آنها را نمي شناختم فراموش 

 نميکنم.
سنديـکـاهـا و اتـحـاديـه هـاي              
کــارگــري و تشــکــلــهــاي کــارگــري         
نهادها و سازمانهاي حقوق بشـري  
و مــدنــي و احــزاب و گــروهــهــاي            
مدني و سازمانهاي بين الملـلـي ؛     
رسانه ها و سايـت هـا ؛ وبـالگـهـا            
همه و همه فهرست بلند باالي مـن  

هستند کـه الزم مـيـدانـم يـکـبـار                
ديگر از همه آنها تشکر و قدرداني 
کنم ؛ اما در کنار همه اين حمايت 
ها آنهاييکه حتـي يـکـبـار هـم در            
طول عمرم نديده بودم در اين مدت 
به سراغمان آمدند ودر بيمارستـان  
و خانه و يا گاهي با يـک تـلـفـن و           
ايمل احوالمان را پـرسـيـدنـد و در           
واقع انسانيـت را ارج نـهـادنـد بـه              
آنها از همين جا درود مي فـرسـتـم    

 کنم. و از همه تشکر مي
حمايت و تالش بي وقفه کـادر    
درماني بيمـارسـتـان مـحـک بـراي           
نجات جان فرزندم و دهـهـا کـودک        
ديگر از چنگ اين بيماري مـهـلـک    
قابل تقدير و سـتـايـش اسـت ؛ بـا            
وجـود مــاهـهــا بســتـري نـيــمـا در              
بــيــمــارســتــان مــحــک اکــنــون نــام          
بيمارستان محک براي من و خيلي 
ها نام آشنـايـيـسـت نـامـي کـه بـا               
ديوارهاي رنگي و نـقـاشـي شـده و         
قلکهـاي رنـگـارنـگ سـفـالـي گـره               
خورده است آدم را ياد عـکـسـهـاي     
کودکاني مي اندازد کـه بـا وجـود        
شيمي درماني لبخند شيرينـي بـر     
لب و نگاهـي پـر امـيـد بـه ايـنـده                
دارند ؛ محک موسسه ايست که از 
کودکان سرطاني حمايت مـيـکـنـد       
اما اغلب آدمها در محک اگاهانه 
از بکاربردن سريع واژه سرطان مي 
پرهيزند؛ شايد بار منفي ايـن واژه    
آنهم زماني که در مورد کودکان به 
کار برده شود آنقدر زياد اسـت کـه     
بهتر باشد بـجـاي آن از واژه هـاي            
بيـمـاري مشـکـل و مـانـنـد انـهـا                  

 استفاده کرد.
در موسسه اي که براي بهـبـود   
کودکان سرطانـي تـالش مـيـشـود          
واژه ها بايد اميدوار کننده باشـنـد   
زيرا همه دوست دارند اين بچه هـا    
هر چه زودتر دوره بيماري را پشـت  
سر بگذارند و سالمتيشـان را بـاز       
يابند ؛به اعتقاد مسئـوالن مـحـک      
که حتـي روي ديـوارهـا ي مـحـک              

سرطان پايان کودکي «  نوشته اند 
 ».نيست

اکنون نـيـمـا فـرزنـدم يـکـسـال             
است که در بيمارستان محک تحت 
نــظــر پــزشــکــان شــيــمــي درمــانــي         
ميشود وبه گفته پزشکان اين دوره 
درمان بيش از سـه سـال بـه طـول             
خواهد انجاميد و البته به لطـف و    
حمايت هاي مردم و دوستان ورفقا 
و با تـالش کـادر درمـانـي مـحـک             
نيما روزهاي سخت و نگران کننده 
ــهــاده اســت امــا                 را پشــت ســر ن

همچنان تا پايان دوره درمان بـايـد   
تحت مراقبتهاي درماني و شيمـي  
درماني قرار داشـتـه بـاشـد ؛ مـن            
بــراي کــادر درمــانــي و تــمــامــي            
کساني که من و نيماي مرا مـورد    
حمايت قرار داده اند و همچنان در 
کنارمان هستند و حمايت هايشان 
را از مـا دريـغ نـمـيـکـنـنـد کـمـال                 
تشکر را داشته و از انها قـدردانـي   

 مينمايم.
يکي از تاسفهاي من در حـال      
حاضـر ايـن اسـت کـه فـرزنـدم بـه                  
سرطان خون مبتال شده اما من در 

 کنارش نيستم.
به اميد بهبودي نيماي عـزيـزم   
و تمام کودکان عزيزي که مبتال به 

 سرطان هستند.
 

 ۳۵۰زندان اوين بند 
 ۱۳۹۲هفدهم ديماه 
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