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 عبدل گلپريان            

 
آنچه کـه در کـردسـتـان و ديـگـر               
شهرهاي کشور دارد رواج پـيـدا مـي        
کند، نـوعـي از اداره امـور جـامـعـه               
تـوسـط خـود مــردم اسـت. احســاس              
مسئـولـيـت مـردم در قـبـال خـود و                  

همنوعانشان و انتظارات کل جامعـه  
براي نشان دادن و بيان توقعات مدرن 
ــي شــان، امــيــد و آرمــان                  و انســان
ميليونها مردم براي ساختن و تحـقـق   

 دنيايي شايسته انسان امروز است. 
در حــالــيــکــه حــاکــمــيــت ســيــاه         
اسالمي همچنان سايه شوم خود را بر 
مردم گسترانيده اسـت امـا امـيـد و             
تالش براي آينده اي بهـتـر در البـالي        
زندگي مردم، همچون خون در رگـهـا       
جريان دارد. اميد مردم براي ساخـتـن    
و تالش حکومت اسالمي براي ويران 
کردن، جنگ و جدالي هـر روزه اسـت       

سال است ادامه دارد. در ايـن      ۳۵ که 

  )٢ تغيير سياست پ.ک.ک و پژاک موفقيت يا شکست (

 ۲ صفحه  

 ۴ صفحه    درخواست عفو مردم روانسر، جنبش بخشش را يک گام به پيش بردند!

در قسمـت اول ايـن نـوشـتـه بـه               
اختصار رونـد تـحـوالت و مـقـاطـع             
ــيــت و                ــعــال ــاريــخ ف مــعــيــنــي از ت
مــنــاســبــات پ.ک.ک بــا دولــتــهــاي          
مـنــطـقــه را مــرور کــرديــم. در ايــن              
قسمت سعي ميکنـم بـه تـغـيـيـرات           
سـيـاســت آنــهـا در ايــران و سـوريــه               
بــپــردازم و مــبــانــي ايــدئــولــوژيــک           

 پ.ک.ک را کوتاه بررسي کنم.
پ.ک.ک از طريق کميته ايـرانـي       
خود به نام پژاک تـالش کـرد کـه بـا             
جنگ مسلحانـه و "قـاطـعـيـت" در              
مقابل جمهـوري اسـالمـي، امـکـان          
فروش اين کاالي تازه وارد بازار شده 
اش به آمريکا را بـه امـري در خـور          

 توجه تبديل کند.
 محمد آسنگران     ۳ صفحه  

 

 تجمع و راه پيمايي اعتراضي کارگران فوالد زاگرس کردستان در سنندج

 

 ۵ صفحه    برگزاري مراسم وگلگشت اعتراضي کارگران درسنندج
 ۵ صفحه    جميل محمدي آزاد شد

 ۶ صفحه   ترکيه  پيام همدردي با کارگران معدن سوما و سنديکاهاي کارگران معدن و انرژي، آب و گاز
 ۶ صفحه    مرگ نابهنگام رسول مردم نقده و شهرهاي اطراف را داغدار کرد

 ۶ صفحه   ناهيد وفايي/!به ياد کارگران جانباخته معدن سوما

 

 ۸ صفحه   ما خواهان آزادي فوري ريحانه جباري هستيم!

 ۷ صفحه  

 ۴ صفحه  

 

 ۵ صفحه  
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کشاکش اين مـردم هسـتـنـد کـه در              
قبال مسايل عديده اجتماعي بعنوان 
صاحب جامعه حضور دارند، در قبال 
زندگي خود و آينده جامعه  احسـاس    
مسئوليت مي کـنـنـد و تـالش مـي            
کننـد پـديـده هـاي وارونـه در نـظـام                  
گنديده اسالمي و سـرمـايـه داري را          

 سر جاي واقعي خود قرار دهند.
 

حکومتي که باالي سر اين مـردم  
مدرن، مترقي و شرافتـمـنـد خـود را         
حاکم کرده، بقدمت طـول عـمـرش و          
بعنوان بخش جدايي ناپذير از هـويـت   
مخربش، تـبـاهـي و ويـرانـي آفـريـده              
است. نمونه هـاي زيـادي مـي تـوان              
برشمرد اما در ميان اين تالشها سـه    
مورد برجسته در ماهها و هفته هاي 
اخير شاخص ترينها بودند. بخشـش،   
حجاب برگيران و سالم سازي محيـط  

 زيست.
حکومـت اسـالمـي بـراي بـقـاي             
خود بطور عمد و آگاهـانـه  آدم مـي          
کشد و قتلهاي سازمانيافتـه دولـتـي      
را به اجرا مي گذارد. جامعه امـا در     
مقابلش مي ايستد و عکس الـعـمـل    

نشان مي دهـد. در مـيـان خـانـواده               
هاي مقتولين و مـردم حـرکـتـي بـراه          
افتاده است که به قانـون قصـاص يـا        
همان قتل عمد دولتي نه مي گويند. 
حرکت اخير مردم روانسر براي نجات 
جان يک محکوم به اعدام و تقاضا از 
خــانــواده مــقــتــول بــراي گــذشــت و             
همچنين حرکت بسياري از خـانـواده       
هاي مقتولين در مقابل قـانـون ضـد        
انساني قصاص حکومـت اسـالمـي،      
يعني نـپـذيـرفـتـن بسـاط ايـن دم و                  
دستگاه سراپا جنايـت، يـعـنـي خـلـع           
قصــاص کــردن حــاکــمــان اســالمــي،       
يعـنـي بـرچـيـدن بسـاط قـتـل عـمـد                   
دولتي. اين حرکـت در کـل جـامـعـه             
عليه قتل عمد دولتي دارد گسـتـرده       
تر مي شود. حاکمان اسالمي هـم بـا     
ديدن ايـن صـحـنـه هـا بـه هـراس و                    
وحشت افتاده و دارند روزهاي پـايـان     
عمـرشـان را از نـزديـک نـظـاره مـي                  

 کنند.
 
 

سال است که بـا زور     ۳۵ بيش از 
اسلحه، اسيد، چاقو شـالق، زنـدان و       
شکنجه مـي کـوشـنـد بـر سـر زنـان                  

حجاب تحميل کنـنـد امـا از هـمـان            
روزهاي ظهور اين نگبـت اسـالمـي،      
زنان به حجاب اسالمي نـه گـفـتـنـد.          
مبارزات و فعاليتهاي بي وقفـه زنـان     
در بــيــش از ســه  دهــه، جــمــهــوري              
اسالمي را تا همينجا به زانو درآورده 
است. حـرکـت حـجـاب بـرگـيـران در               
ميان زنان، اکنون دارد به سنتـي جـا     
افتاده و اقدامي همه گير در جـامـعـه    
تبديل مي شود. حاکميـت اسـالمـي       
کوشيده است جهنمي به تمام مـعـنـا      
را براي مردم و بويژه زنان بـرپـا کـنـد         
اما زنان در مقابل اين همه تحقيـر و    
تـوهـيـن بـه نــيـمـي از انسـان در آن                    
مملکت، مـبـارزات، اعـتـراضـات و          
مقاومتهاي پرشـوري از خـود نشـان          
داده اند. اين تالشها اکنون وارد فـاز       
ديگري شده است. زنان با بـرگـرفـتـن        
حجـابـهـا از سـر و بـا بـه بـاد دادن                      
موهايشان، مي رونـد کـه کـل دم و            
دستگاه زن ستيز اسالمي را بـر بـاد         
دهند. اين حرکتهاي پـرشـور و زيـبـا          
يعني سيـمـاي ديـگـري از رنسـانـس             
عصر حاضر، يعني نواختـن شـيـپـور       

 پايان بختک اسالمي.

 
 

از سوي ديگـر سـيـسـتـم و دم و              
دستگاهي که بخاطر سود و سرمايـه  
سراسر کشور و حتي مناطق خارج از 
شهرهـا را نـيـز بـراي زنـدگـي کـردن                  

تنها بـه  غيرقابل سکونت کرده است، 
آلـودگــي هــوا بــعــنــوان يــک بــعــد از             
محيط زيست خالصه نميشود بلـکـه   
حکومت اسالمي بخاطر بقاي خود و 
براي تداوم جـنـايـت عـلـيـه مـردم از              
طريق برنامه هاي نظامي و هسته اي 
ــکــارگــيــري دســتــگــاهــهــاي             ــا ب و ب
پــارازيــت، خشــک شــدن رودخــانــه و          
درياچه هـا، از بـيـن بـردن مـراتـع و                 
جنگلها و ديـگـر اقـدامـات مـخـرب           
ديگـر، کـل جـامـعـه را در مـقـابـل                   
خطرات جبران ناپذير زيست محيطي 

 قرار داده است.
 

در مـقـابـل ايـن فـجـايـع زيسـت               
محيطي باز هم تنها مـردم هسـتـنـد       

در نهـايـت احسـاس مسـئـولـيـت            که 
انساني و اجتماعي شان به مقابله بـا  
اين وضعيت برخواسته و بـه مـيـدان          

اخيرا تـعـدادي از فـعـاالن           مي آيند.  
زيسـت در شـهـر ايـالم در                محـيـط     

حرکتي نمادين و ابتکـاري، مـحـيـط       
زيست اطراف اين شـهـر را از وجـود           

در ايــن    .زبــالــه پــاکســازي نــمــودنــد      
فعاليت زيست محيطي، چنديـن تُـن     
زباله در داخل آبراها و محيط زيست 
از ســوي دوســتــداران و مــدافــعــان             

آوري شـد.ازسـوي         محيط جمع زيست
ديگر، عالوه بر اين شماري از فعاالن 

زيست در شهر بوکان نـيـز در      محيط 
حرکتي مشابه اطراف اين شهر را از     
وجود زبـالـه گـردشـگـران پـاکسـازي              

 .کردند
 

طي دو سال گذشته مسئله حفظ 
هاي  زيست و برگزاري فعاليت محيط 

مرتبط با اين مسـئلـه در شـهـرهـاي          

کردستان به فرهنگي عمومي تبديـل  
و طي اين مدت در اکثر شهـرهـا    شده

هـاي     و مناطق کـردسـتـان فـعـالـيـت           
مــحــيــطــي نــظــيــر      مــخــتــلــف زيســت  

پــاکســازي مــکــانــهــاي تــفــريــحــي و        
هـاي     هـاي عـمـومـي، مـکـان             مکـان 

هــا و      تــاريــخــي، ســدهــا و رودخــانــه       
همچنين آزاد کردن پرنـدگـان بـرگـزار       

ايـن اقـدامـات تـنـهـا بـه                 .شده است
کردستان خالصه نشده است بلکه در   
بســيــاري از شــهــرهــاي کشــور ايــن            
حرکتـهـا از سـوي مـردم در جـريـان                 

 است.
 
 

صاحبان اصلي جـامـعـه يـعـنـي           
مردم، با اتکا بـه فـرهـنـگ مـدرن و            
پيشرو، در نهايت احساس مسئوليت 
انساني و اجتماعي خود در مـقـابـل        
تــبــاهــي و ويــران ســازي جــامــعــه و            
تمامي فجايعي کـه از ابـتـدا تـا بـه                
امروز از سـوي حـاکـمـيـت اسـالمـي            
صورت گرفتـه اسـت واکـنـش نشـان            
داده و اقدام به ساختن زندگي و دادن   
اميد به تمامي اليه هـاي مـخـتـلـف          
جامعه مي کنند. بحق که اين مـردم     
و نمايندگان آنان هستند کـه لـيـاقـت       
اداره امور جامعه را دارند. حکومـت   
اسالمي، زندگي، انسانيت و جامعـه  
را بدار مي کشد مـردم امـا زنـدگـي           
مي بخشند، جامعه را مي سازنـد و    
انسانيت را نمايـنـدگـي مـي کـنـنـد.            
اقدامـات مـتـمـدنـانـه و حـرکـتـهـاي                 
شورانگيز مـردم کـه هـر روز شـاهـد              
نمونه هاي برجسته اي نظير، حـرکـت     
بخشـش خـانـواده هـاي مـقـتـولـيـن،                
حرکت حجاب برگيران، سـالـم سـازي      
محيط زيست و دهها حرکت انساني 
و اجتماعي ديگر آن هسـتـيـم، نـويـد        
بخش يک زندگـي انسـانـي، مـدرن و           
متمـدنـانـه بـراي فـرداي سـرنـگـونـي                

 حکومت اسالمي است. 
 ٢٠١٤ مه  ٢٠ 

 بخشش...
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اما قبل از اينکه آمريکا تـوجـه      
اش به اين کاال جلب بشـود، خـودش     
در عراق با شـکـسـت مـواجـه شـد و             
رئيس جـمـهـور شـدن بـاراک اوبـامـا              
نتيجه آن شکست بود نه عامل آن. با 
شکست آمريکا در عراق عمال بحـث  
سرنگوني و رژيم چنج در ايران کـنـار     
گذاشته شد و "رژيم چنج" در آمريـکـا     
با شعار "من ميتوانم تغيير بدهم" بـا    
رفتـن بـوش و آمـدن اوبـامـا اتـفـاق                  
افتاد. اوباما هم بـه جـاي سـيـاسـت             
تغيير رژيم در ايران دست دوستي بـه    

 سمت خامنه اي دراز کرد.  
 

در دل ايـن تـحـوالت جـريـانـات             
اسالم سياسي در عراق، ايران، لبنان، 
افغانستان و.... بعد از شـکـسـتـهـاي          
پــي در پــي، مــقــطــعــي دوبــاره اوج             
گرفتند. هر چـنـد دوران شـکـوفـايـي            
آنها تمام شده بـود، امـا در مـقـابـل            
رقيبي مثل آمريکا اعتماد به نـفـس     
مقطعي پيدا کردند. اتفاقات سـوريـه    
که قـرار بـود شـکـسـت آمـريـکـا در                 
منطقه را جبران کنـد بـا دسـت بـاال           
پيدا کردن جـريـانـات اسـالمـي، ايـن           
جريانات را دوباره در اذهان عمومـي  

 برجسته کرد. 
 

در دل هميـن اتـفـاقـات بـود کـه             
پ.ک.ک و پژاک مورد تعرض سـخـت       
نيروهاي مسلح جـمـهـوري اسـالمـي          
قرار گرفتند و در هماهنگي با ترکيـه  
قرار بود کوهاي قنـديـل را از وجـود          
پ.ک.ک پاک کنند. اما با ادامه روند    
تضعـيـف اسـد در سـوريـه احـتـمـال                 
سرنگوني او بيشتر ميشد. جمهـوري   
اسالمي بين يک متحد اسـتـراتـژيـک       
مانند اسد و مـتـحـد تـاکـتـيـکـي و                 
رقيب منطقه اي مانند اردوغان بايـد  
انتخاب ميکـرد. طـبـيـعـي بـود کـه               
تقويت اسد براي جمهوري اسالمي از 
نقش استراتژيکي برخوردار بود و بـه    
هـمـيـن دلـيـل يــک راه ايـن تـقـويــت                   
تضعيف اردوغان و يا مـانـع تـراشـي       
براي ترکيه بود که بـه خـود مشـغـول         
شود. سياست آتـش بـس جـمـهـوري             
اسالمي و پ.ک.ک در مرزهاي ايـران    
و عراق نتيجه اين محاسبات بود نـه    

 ميانجيگري اين و آن. 
 

با آغاز اين روند، سوريـه هـم بـه        
اين فکر افتاد کـه بـخـش کـردسـتـان           
سوريه را در يک توافـق غـيـر رسـمـي          

 تحويل پ.ک.ک و يا پ.ي.د بدهد. 
 

پ.ي.د. در کــردســتــان ســوريــه           
همان نقش پژاک در کردستان ايران را   
براي پ.ک.ک بـازي مـيـکـرد. ارتـش             
سوريه بدون هيچ درگيري و جـنـگ و     
گريزي کردستان سـوريـه را تـحـويـل            
پ.ک.ک داد. ايـن مـيـتـوانسـت هـم                 
تقويت پ.ک.ک در مقابل ترکيه باشد 
و هم ميتوانست آزاد شدن بخشـي از    
نيروي ارتش سوريه را معني بـدهـد.     
زيرا از اين به بعد الزم نبـود چـنـديـن       
هزار نيروي ارتش سوريه براي تسـلـط   
بر کردستـان سـوريـه آنـجـا مسـتـقـر               
باشند. حفاظت از کردسـتـان سـوريـه        
در مقابل ترکيه و جريانات اسالمي، 
به پ.ک.ک و بـخـش سـوريـه اي آن                   

 يعني پ.ي.د. سپرده شد. 
 

اين سياست جمهوري اسالمي و   
دولــت ســوريــه روزنــه امــيــدي بــراي          
ــک                    ــه در ي ــرد ک ــراهــم ک پ.ک.ک ف
معامله با جمهوري اسالمي و دولـت  
سوريه به فکر راه نجـاتـي بـراي خـود         
افتاد. زيرا هم جمهـوري اسـالمـي و         
هم اسد تا پايان بحران سوريـه هـنـوز      
ميتوانند پ.ک.ک را در مقابل ترکيه   
تقويت کنند. اما پ.ک. ک مـيـدانـد           
که در پايان بحران سوريه، اردوغان و   
جمهوري اسالمي و اسد و مالکي که 
اکنون بيشترين کـمـک بـه کـردسـتـان           
سوريه از طريق اسد و عـراق تـامـيـن       
مـيــشـود، ايـن کـمــکـهــا را خـاتــمــه               
ميدهـنـد و ايـن دولـتـهـا بـه هـمـان                    
دوســتــان قــديــمــي تــرکــيــه تــبــديــل           
ميشوند. همين موضوع کـه ديـر يـا         
زود باالخره اتفاق خواهد افتاد، آينده 
و استراتژي پ.ک.ک را بـا تـاريـکـي             

 مطلق مواجه کرده است. 
 

اين اتفاقات جهاني و منطقه اي   
تاثير بالواسطه اي بر سـيـاسـت هـمـه        
احزاب ناسيوناليست کرد در منطـقـه   
گذاشته و خواهد گذاشت. اما روزنـه     
اميد پ.ک.ک را کامال کور ميکنـد.    
برخالف محدودنگـري تـحـلـيـلـگـران          
سطحي که فکر ميکردند پ.ک.ک در  
اوج قدرت است و نبـايـد در مـقـابـل          
ترکيه کوتاه بيايد و به قول آنها نبايـد  
"تسليـم" بشـود، مـن هـمـان مـوقـع                   
نوشتم و گفتم که پ.ک.ک ناچار است   
از اين هم بيشتر کوتاه بيايد چـون در    
تنگناي کشنده اي گير کرده است کـه  

راه پس و پيش ندارد. پ.ک.ک آيـنـده      
تاريک خود را ميبيند که ناچـار شـده     
است بدون هيچ مذاکره رسمي و هيچ 
قول و قرار رسـمـي،  خـواسـتـه هـاي             
دولــت تــرکــيــه را بــپــذيــرد، جــنــگ            
مسلحانه را پايان بدهد و منطـقـه را     

 ترک کند.  
 

اگر پ.ک.ک امروز "کودار" را بـه       
جاي پژاک علم مـيـکـنـد،  نـاشـي از             
تفکرات و کشفيات اخير اوجالن و يا 
کشف طرح و سياست راهگشا و تازه 
اي نيست. اين اتخاذ و قبول شکست  
سياستي است که قبال پژاک بـراي آن      
درست شد و بـه اهـدافـش نـرسـيـد و             
خريداري پيدا نـکـرد. هـمـان بـخـش              
پ.ک.ک که قبال قرار بود به اسم پژاک 
به آمريکا فروخته شود، امروز به اسم 
کودار قرار است، او را بـه جـمـهـوري         
اسالمي بـفـروشـنـد. امـا سـرنـوشـت              
کودار از پژاک بهتر نخواهد شد. ايـن     
کاال هم خريداري پيدا نخواهـد کـرد.     
جمهوري اسالمي اگـر هـمـچـنـان در          
قدرت باشد احتياجي بـه ايـن کـاالي        
بي مصرف و بي ويتامـيـن نـخـواهـد        

 داشت. 
 

پ.ک.ک يک حزب بشدت  
 ايدئولوژيک و فرقه اي است!

 
پ.ک.ک از دســيــپــلــيــن و نــوع             
سازمان و تشـکـيـالت و امـکـانـات           
پولي معيني برخوردار است که شبيه 
آن در ايران سازمان مجاهديـن خـلـق      
ايران بود. اين دو سازمـان عـلـيـرغـم         
تفاوت مباني فکري اولـيـه آنـهـا کـه          
مجاهدين يک جريان اسالمي شيعـي  
و پ.ک.ک يک جريان ناسيونـالـيـسـت       
آغشته به شائبه هاي مذهـبـي بـوده،      
شـبــاهــتــهــاي زيـادي بــا هــم دارنــد.            
برخالف سازمانهاي سياسي ديگر در 
اين کشورها اين دو سازمـان بسـيـار      
منضبط هستند. بشدت ايدئولوژيک  
هستند و اعضاي آن تا حد پـرسـتـش      
به سازمان و رهـبـران خـود وابسـتـه              
هستند. نمونه هايي از خود سوزي و    
خود کشي افراد وابسته به آنها در راه 
رهبران و براي نجات رهبران ايـن دو      
سازمان امري مقبول و عادي بوده و   
بارها اتفاق افتاده است. دست زدن به 
عمليات انـتـحـاري بـراي افـراد ايـن               
سازمان بخشي از آموزش و سنـت و    
تفکر مرسوم مذهبي گونه و فرقه اي   

 در  هر دو سازمان بوده و هست.
 

در برخورد به زن اين دو سازمـان  
به شدت در اشکـال تـحـقـيـر آمـيـزي            

برخورد کرده اند. شخصيت و کرامت  
زن در اين دو سازمان تا بـي نـهـايـت       
تحقير و له شده است. در ظاهر چنين  
ديده مـيـشـود کـه زنـان در ايـن دو                   
ســازمــان تــا ســطــح فــرمــانــدهــي و           
مقامات حزبي و حتي حکومتـي در    
جايي مثل کردسـتـان سـوريـه ارتـقـا           
يافته اند. اما در حقيقت و در دنيـاي   
واقــعــي زنــان را تــا حــد ابــزاري در               
خدمت ايدئولوژي خود و رهبر و ولي 
فقيه خـود کـه اتـفـاقـا هـر دو مـرد                    
هستند تنزل داده اند. زن در سيسـتـم    
فکري اين دو سازمان به شرط اينکـه  
عواطف انساني و نياز جنـسـي خـود      
را سرکوب کند و بـه خـدمـت تـفـکـر           
رهبر درآيد ميتواند تـاحـد بـاالتـريـن        
مقام حزبي اما قطعا پايين تر از ولي 
فقيه  " مرد اول و تصـمـيـم گـيـرنـده               
اصلي " ، ارتقا پيدا کند. ولي فـقـيـه        
اگــر در حــکــومــت اســالمــي ايــران            
خميني و خامـنـه اي بـوده اسـت در             
سازمان مجاهدين مسعود رجـوي و      
در پ.ک.ک اوجالن اين نقش را ايـفـا        
ميکنند. اسمشان ولي فقيـه نـيـسـت       
اما نقش و جايگاهي که براي آنها در 

 نظر گرفته شده است همان است.
 

ازدواج در ايــن دو ســازمــان نــه           
امري عادي بلـکـه مـمـنـوع اسـت و             
کسي که به فکر رفع نيازهاي جنسـي  
و عاطفي خود باشد طرد مـيـشـود و      
عــقــوبــاتــي او را شــامــل مــيــشــود.          
چنانچه اکـنـون در صـف نـيـروهـاي               
حرفه اي اين دو سازمـان هـيـچ زن و          
مردي رسما با هم اجازه ازدواج و يـا      

 رابطه دوستي و عاطفي ندارند. 
 

اين پروسه در سازمان مجاهدين 
خلق رسما بـا انـقـالب ايـدئـولـوژيـک            
آغاز شد و بـجـز مسـعـود رجـوي و                
مريم رجوي هيچ کس ديگري مـجـاز     
به ازدواج نبوده و نيـسـت. در مـيـان          
پ.ک.ک اما اين موضوع قدم به قـدم    
و در يک پروسه زماني اتفاق افتاد. با 
اين استدالل که فعال "آزادي والت و      
ملت " (آزادي کشـور و مـلـت) در                 
اولويت است و آزادي مـلـت بـرتـر از           
استفاده از آزاديهاي فردي ومشـغـول     
شدن و فکر کردن به عـواطـف فـردي        
است و.... توجيه شد. تنـهـا تـفـاوت            
ايـن دو ســازمـان ايــن اســت کــه در               
سازمان مجاهدين ولي فقيـه مـجـاز      
است هر زني را اختيار کنـد و آن زن        
حتي اگر قبـال بـا کسـي هـم ازدواج             
کرده بايد طالق بگيرد و با ولي فقيـه  
زندگي کنـد. امـا در پ.ک.ک خـود                

ولي فقيه هم از اين حق محروم اسـت    
يا براي تـوجـيـه سـازمـانـش ظـاهـرا               

 خودش را هم محروم کرده است.  
 

اين فرهنگ و تـفـکـر سـکـتـي و           
فــرقــه اي بــا دنــيــاي مــدرن امــروز              
خوانايي ندارد. تنـاقضـات ايـن نـوع          
تفکر، هر چند با لفافه ملت و مذهب 
و.... پيچيده شود نه عاقبتي دارد و       
نه هيچ جامعه اي تـا ايـن حـد خـود             
آزار و مريض يافت ميشود که اينـهـا   
را معيار زندگي خود کند. سکتهـاي   
مذهبي و ملي و فرقه اي اين چنينـي  
در تاريخ بشر کم نبوده اند و شکسـت  
و پايان تاريخ آنها هم بجز افـراد ايـن       
سکتها کسـي را مـتـعـجـب نـکـرده                
است. اين نوع سازمانها خود حاصل  
و عکس العمل بخش عاصي جامعه 
به سيستمـهـاي ديـکـتـاتـوري حـاکـم             
اســت. امــا بــي آيــنــدگــي ايــن نــوع              
اپـــوزيســـيـــون از ســـيـــســـتـــمـــهـــاي        

 ديکتاتوري حاکم محرز تر است. 
 

هنگاميکه خود آزاري و سرکوب 
عاطفه هاي انساني در اين سـيـسـتـم     
فکري به امري عادي و همگاني براي 
افراد اين سازمانها تبديل مـيـشـود،      
ديگر آزاري صد بار مقبولتر و عادي 
تر براي آنها به نظر ميرسد. ادعاهاي  
اين نوع احزاب را حتي آنجا که حرف 
و سياست درستي هم بزنند نمـيـتـوان    
با اعتماد بدان نگريست. زيرا کسـي     
که سرکوب عاطفـه انسـانـي خـودش         
بــرايــش ارزش شــده اســت و هــيــچ               
پرنسيب انساني ديگري را بجز گفـتـه   
هاي رهبر و ولي فقيه خود بر نميتابد 
و حقيقي نميداند، نميتوان با اعتمـاد  
به آنها نگريست. زيرا منطق عـقـلـي       
آنها در زير سايـه ايـديـولـوژيـک آنـان           

 مدفون شده است. 
 

اينجا من فراتر از اختالف نظر و 
اختالف طبقات در مورد اين پـديـده     
دارم حرف ميزنم. بحث در مورد ايـن   
دو سـازمـان بـه نـظـرم در مـقــوالت                 
بورژوازي و پرولتاريا نميگنجـد. اگـر      
چه سياست آنها در همان چهـارچـوب   
سياستهاي بورژوايي قـابـل تـوضـيـح        
است. اما خود اين سازمانهـا و ايـن        
سياستها در دنياي امروز نه نمايـنـده   
و بيان سياست و مـنـافـع بـورژوازي           
است و نه بـيـان سـيـاسـت و مـنـافـع               
کارگر. اينها بيش از اينکه در چـهـار    
چوب مقوالت طبقاتي جامعه قـابـل     
توضيح باشند در مقوالت سـکـت و       

 تغيير سياست پ.ک.ک ...

 ۴ صفحه  
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 ۳ از صفحه

نيروهاي حزب دمکرات  
کردستان عراق با زور اصلحه  
چندين دفتر و مقر روزنامه  

نگاران و سازمانهاي غير  
 انتفاعي را تعطيل کردند!

 
بر اساس خبرهاي منتشـر شـده،     
ــوزدهــم مــاه مــي،               روز دوشــنــبــه ن
نيـروهـاي امـنـيـت حـزب دمـکـرات               
مسعود بارزاني همزمان در شهرهاي 
اربيل، دهوک و زاخو به دفاتر و مـقـر   

جمع اتحاد جوانان، مـرکـز     نيروهاي،
خبر دجله، دفتر روزنامه روژي والت   
در شهرهاي اربيـل، دهـوک و زاخـو،          
کنگره ملـي بـاشـور و تشـکـل زنـان               

آزاديخواه کـردسـتـان حـملـه کـرده و                
دفاتر آنـهـا را تـعـطـيـل کـرده انـد و                   
تعدادي را هـم بـازداشـت کـرده انـد.            
الزم به ذکر است که همه ايـن دفـاتـر        
وابسته به حـزب راه چـاره دمـکـرات           
مي باشد که در انتخابـات اخـيـر در        
فراخواني از اعضـا و هـوادارن خـود          
خواسته بود کـه بـه حـزب دمـکـرات            
کردستان عراق راي ندهند، و اکـنـون     
بعد از اعالم نتايج انتـخـابـات و کـم         
شدن نمايندگان حزب دمکرات، آنهـا  

دست به چنيـن    در اقدامي هماهنگ
حملـه اي زده انـد. نـيـروهـاي حـزب                  
دمکرات به رهبري مسعود بـارزانـي     

سـالـه حـاکـمـيـت          ۲۳ در طول حيات 
خود بارها و بارها به دفـاتـر و مـقـر           
سازمانهاي مخالف خود حمله کـرده    
 و دهها نفر را ترور و زنداني کرده اند. 

 
اعالم تعداد نمايندگان  

احزاب ناسيوناليست کرد در  
 پارلمان عراق

 
طــبــق آخــريــن خــبــرهــا بــعــد از           
ــه بــراي                  ــذشــت ــات مــاه گ ــخــاب ــت ان
شهرداريها و پـارلـمـان عـراق، حـزب          

ــراق               ــتــان ع ــردس ــرات ک ــک  ۲۵ دم
نماينده  ۲۱ نماينده، اتحاديه ميهني 

و از جــنــبــش تــغــيــيــر بــه رهــبــري               
نـمـايـنـده        ۹ نوشيروان مسطفـي هـم       

براي پارلمان عراق انتخاب شده انـد.    

الزم به ياد آوريست که اختالف بر سر 
ــقــلــب در               ــمــايــنــدگــان و ت تــعــداد ن
انتخابات جزئي از پروسه انتـخـابـات    
در کردستان عراق بوده اسـت کـه بـه          
باور بسياري از صاحب نظران با هيچ 
معياري نمي توان آنرا انتخاباتي آزاد 

 نام گذاشت.
 

در شهر سيد صادق چهار نفر  
از نيروهاي امنيتي به اتهام تير  

اندازي وکشتن يکي از  
معترضين اعتراضات اوائل  

 امسال دستگير شدند!
 

اوائل امسال هزاران نفر از مـردم    
شهر سيد صادق در اعتراض به نبـود  
امکانات شهري و عليـه مسـئـولـيـن        

اين شهر دست به اعتراض مي زنـنـد   
کـه بــا يــورش وحشـيــانــه نــيــروهــاي            
سرکوبگر اتحاديه ميهني روبرو مـي    
شوند، اين اعتراض به حق مردم مثل 
هميشه با گلوله پاسخ مي گيرد و در 
نتيجه اين تعرض نيـروهـاي امـنـيـت        
اتحاديه مهيني، بـيـش از صـد نـفـر            

سـالـه      ۲۲ زخمي مي شوند و جواني 
به اسم بريار حسن جانش را از دسـت    
مي دهد. روز دو شنبه نـوزدهـم مـاه       
مي، بـعـد از گـذشـت چـنـد مـاه از                    
اعتراضات مردم، باالخره دادگـاهـي     
در شهر سيد صادق حـکـم بـازداشـت       
چهار نفر از نيروهاي امنيتي اتحاديه 

 ميهني را صادر کرد. 
 
 

فرقه ميـگـنـجـنـد. ايـنـهـا آيـنـده اي                  
نخواهند داشت. نه به خاطـر ايـنـکـه        
من دوستشان ندارم بلکه به اين دليل 
ساده جامعه ميتوانـد راسـت، چـپ،        
اسالمي، ناسيوناليستي، بورژوايي و 
کارگري و... خودش را داشته بـاشـد،      
اما دست به خود کشي نميزند و خود 

آزار نيست. اين سازمانها ضمن خود  
آزاري قدم به قدم در حـال خـودکشـي        

 هم هستند. 
 

جامعه مکانيسم حرکت و تغيير 
و تحول خود را بـر اسـاس سـيـاسـت            
طبقات پايدار و اجتماعي ميـسـازد.   

جامعه هر چند با مصيبت و ويـرانـي   
نيروهاي مخـرب هـم مـواجـه بشـود            
نميتواند خود آزار باشـد و دسـت بـه          
خود کشي بزند. به تاريـخ گـذشـتـه و         
دوران سپري شـده هـم بـرنـمـيـگـردد.            
جامعه ناچار است براي ادامه حيـات  
خــود رو بــه جــلــو بــرود. ايــن نــوع                  
سازمانهاي مورد بـحـث بـا حـرکـت            
جامعه همخوان نيستند و به هـمـيـن      

دلــيــل مــحــکــوم بــه زوال و پــايــان               
هستند. هر رويايي داشته باشـنـد در      
چهار چوب همان سازمانها محبـوس  

 و محو خواهد شد. 
 

ميدانم بسياري اين گفتـه هـا را       
امروز بويژه با ديدن کردستان سـوريـه   
باور نميکنند. همچنانکه دوره اي در  
مورد نوشتـه "رويـا هـاي مـمـنـوعـه               

ــاي                   ــي ــرو ب ــن" در اوج ب ــدي ــجــاه م
مجاهدين نوشته شد، ايـنـطـور فـکـر        
ميکردند و بـاورشـان نـمـيـشـد. امـا             
منطق و مکانـيـسـم حـرکـت و نـيـاز              
جامعه از مـن و آنـهـا نـمـيـپـرسـد و                 
منتـظـر هـيـچ کـس هـم نـمـيـمـانـد.                    
ديالکتيک حرکت جامعه اين حقيقت 

 را محرز ميکند.   
 ادامه دارد                           

 تغيير سياست پ.ک.ک ...

 اخبار هفتگي...  

نزديک به شش سال پيش در يـک      
نزاع بين دو جـوان امـيـد مـرادي از             
ناحيه قفسه سيـنـه تـوسـط يـکـي از             
دوستانش به نام "ع.م" زخمي ميشود     
و بعد از  انتقال بـه بـيـمـارسـتـان وي           
جان خود را از دسـت مـي دهـد. در             
حال حاضر  متهم به قـتـل در زنـدان          
ديزل آباد شهـر کـرمـانشـاه  زنـدانـي             
است و از سوي دادگاه اين اسـتـان بـه      
 جرم قتل به اعدام محکوم شده است. 

 
ارديـبـهـشـت        ۲۵ روز پنج شنبه  

جــمــع کــثــيــري از مــردم بــا حضــور            
بازاريان، هنرمندان، جوانان ، فعالين 
مــدنـــي و فــرهـــنــگـــي و ... در                       
شـهــرروانسـر دسـتــه جـمــعـي بســوي            
قبرستاني رفتند که " اميد مـرادي "       
در آنجا دفن شده است . پس از اداي    
احترام در محل، بسوي منزل والديـن  
امــيـــد مـــرادي حـــرکـــت کـــردنـــد.           
 راهپيمايي گسترده و باشکوهي بود. 

 
راهپيمايي براي نجات جـان يـک     
محکوم به اعـدام و خـواهـان اعـالم             
عفـو و بـخـشـش از سـوي خـانـواده                  

نفـره   ۱۰ مقتول بودند. سپس يک تيم  
از سوي ايـن جـمـعـيـت بـزرگ و بـه                   

نمايندگي از سـوي آنـان وارد مـنـزل           
 خانواده اميد مرادي شدند.

 
خانواده مقـتـول بـه نـمـايـنـدگـان              
گفتند براي تصـمـيـم گـيـري در ايـن               
ــد                 ــان دارن ــه زم ــاج ب ــي ــت ــورد اح  م
اين تجمع پس از بازگشت نمايندگـان  
مردم و با بدرقه خانـواده مـقـتـول بـه          

 .پايان رسيد.
 

کميته بين المللي عليه اعدام بـه    
مردم آزاده  روانسر درود ميفرستد، و 
از مردم در همـه جـاي ايـران دعـوت           
ــه چــنــيــن اقــدامــات و               مــيــکــنــد ب
ابتکاراتي دست بزنند. ما بايد کمـک   
کنيم جان همه محکومين بـه اعـدام       
نجات يابد. جنبش عـلـيـه اعـدام در          
ايران را بايد بيش از پـيـش گسـتـرده         

 نمود. 
 

 
 کميته بين المللي عليه اعدام 

 ۲۶ برابر با  ۲۰۱۴ مه  ۱۶ 
   ۲۰۱۴ ارديبهشت 

 
 

 
 
 

 يک گام به پيش!
 حضور بر مزار اميد مرادي، راهپيمايي بسوي خانواده مقتول،

  گفتگو و درخواست عفو مردم روانسر، جنبش بخشش را يک گام به پيش بردند! 
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صبح امـروزجـمـعـه        ٩ از ساعت 
ــيـــش از     ٩٣/٢/٢٦  ــر     ٧٠ بـ نـــفـ

کارگران از جـملـه اعضـاي اتـحـاديـه           
آزادکـارگـران وکـمـيــتـه هـمـاهــنـگــي             
وسايرفعالين کـارگـري مـراسـمـي را            
درمحکوميت موج گسترده فشارهـا  

بـرکـارگـران     وپيگردهاي غيرقانونـي    
 .برگزار کردند

  
آنان دستگيري وبازداشت آقـايـان   
جعفر عظيم زاده وجميل محـمـدي را     
بشدت محکوم کرده وخواستـارآزادي  
فوري آنها که مطالبات حق طـلـبـانـه       
کارگران را نـمـايـنـدگـي مـيـکـردنـد،              

 شدند.
 
کارگران شرکت کـنـنـده در ايـن            

ــگــشــت اعــتــراضــي ،         ــوجــه   گــل ــات ب
تحميل شرايط برده وار معيشتـي    به

و تعيين حـداقـل دسـتـمـزد شـرم آور             
توسط دولت، عـنـوان کـردنـدکـه هـر           
روزه شاهد فشـارهـاي بـيـشـتـري بـر              
کارگران و فعالين کـارگـري در ايـران        

  .هستيم
ادامــه فشــار وآزار واذيــت          لــذا 

بــرکــارگــران وفــعــالــيــن کــارگــري را          
محکوم نموده وخواستارپايان دادن به 
اين فشارها وپيگردهاوبازداشت هاي 
غيرقانوني و رهائي بي قـيـد وشـرط        

 همه کارگران زنداني شدند.
  

در ادامه اين مراسم ياد وخـاطـره   
کارگران جان باخته ي معدن سومـاي  
ترکيه که فاجعه اي تلخ بـراي طـبـقـه         

کارجهاني وجنايتي ناشـي از حـرص       
وآزسود خواهي سرمايه داري است ،   
گــرامــي داشــتــه شــد. مــنــاســبــات            
وشرايطي که هميشه در اقصي نقـاط  

کارگران قرباني نواده هاي جهان از خا
 .ميگيرد

بعضي ازشعارهاي داده شده در    
بعـدازظـهـر ادامـه        ٢ اين تجمع که تا 

 :داشت به شرح بود
زنــدگــي انســانــي حــق مســلــم            

 ماست
 
کارگران زنداني جـعـفـر عـظـيـم            

زاده و جمـيـل مـحـمـدي از اعضـاي             
هيئت مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران         

 ايران آزاد بايد گردند

تشــکــل مســتــقــل حــق مســلــم          
 کارگران است

ــر را                  ــق ــر خــط ف ــزد زي ــم دســت
 نميپذيريم

تهديـد , احضـار, دسـتـگـيـري                 
کارگران و فعالين کارگـري مـحـکـوم       

 است

ــم زاده /                 ــيـ ــراهـ ــام ابـ ــنـ ــهـ بـ
رضـاشــهــابـي /شــاهــرخ زمــانــي /         
واحدسيده /يوسـف اب خـرابـات /         

 محمد مواليي آزاد بايد گردند
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 

  برگزاري مراسم وگلگشت اعتراضي کارگران درسنندج

جميل محمـدي عضـوهـيـئـت        
مديره اتحاديه آزادکارگران ايران و   
از هماهـنـگ کـنـنـدگـان طـومـار             

هزارنفري کارگـران،   ٤٠ اعتراضي 
پس از بيست روز که از دستگيري 

 ٢٠٩ وبازداشتش در بند انفـرادي    
بـعـداز      ٤ اوين ميگذشت. ساعت   

از    ٩٣ ارديـبـهـشـت        ٣٠ ظهر روز 
  .زندان اوين آزادشد
نفـراز اعضـاي      ٣ ايشان همراه 

هيئت مديره اتحاديه آزادکـارگـران   
ايران بـدلـيـل تـالش بـراي تـدارک               
برپائي وگراميـداشـت روزجـهـانـي        
کـارگـر درمـحـل وزارت کـار، در              

شـبـانـه       ٩٣ ارديبهشت  ١٠ تاريخ 
  .در منزل خود بازداشت گرديد

اتــحــاديــه آزادکــارگــران ايــران      
ضمن قدر داني از تمامي تشکلها 
وفعالين وجمع هاي کارگري که در 
رهائي ايشان تالش کردنـد، آزادي    
هرکارگر زنداني واز جملـه جـمـيـل       
محمدي را به طبقه کارگر تـبـريـک    
ميگويـد. اتـحـاديـه آزادکـارگـران             
ايــران ضــمــن پــافشــاري مــجــدد          
برآزادي بي قيد وشرط جعفرعظيم 
زاده عضو و رئيس هيئـت مـديـره      
اتــحــاديــه آزادکــارگــران ايــران،             
مصرانه پيگير آزادي همه کارگران 

 .زنداني ميباشد
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 
 

به گـزارش رسـيـده روز دوشـنـبـه             
تعداد کثيري از    ٢٩/٢/٩٣ مورخه 

کــارگــران شــرکــت فــوالد زاگــرس                
نـفـر) بـا در            ١١٨ کردستان (حـدود     

دست داشتن پالکاردي اعتـراضـي بـا      
مضمون "بازگشت بـه کـار ودريـافـت          
حقوق هاي معـوقـه" اشـان، اقـدام بـه             
اعتراض و راه پيمايي در خيـابـانـهـاي     

 شهر سنندج کردند. 
 

ايـــن کـــارگـــران بـــراي احـــقـــاق            
صـبـح      ٩ مطالبات برحقشان ساعـت    

ــار و                   ــل اداره ک ــاب هــمــگــي در مــق
اموراجتماعي سنندج تـجـمـع کـردنـد        
ــيــکــه               ــعــد از دوســاعــت زمــان کــه ب

ــيــن اداره کــار           پــاســخــي      از مســؤل
نگرفتنـد بـه سـمـت اداره صـنـايـع و                  

معادن و بازرگانـي در مـيـدان مـادر           
سنندج راه پيمايي کردند. در پي عـدم   
پاسخگويي مسئولين اداره صـنـايـع،      
کارگران با ادامه ي حرکت اعتـراضـي   
خود به سمت استانداري شهر حـرکـت     
کردند. در طي مسير آنان با گـذشـتـن     
از خيابانهاي اصلي و مرکزي سننـدج 
(خيابان فردوسي و خيابان شاهپور و    
ــل              ــداري) در مــقــاب ــان اســتــان خــيــاب

 استانداري تجمع کردند. 
 

بـا وجــود هــمــراهــي خــودروهــاي        
نيروهاي انتظامي و نيروهاي امنيتـي  
وحتي لباس شخصي، آنان مـتـحـد و        
منسجم بر خـواسـتـه هـاي خـود پـاي             
فشاري کردند که سرانجام با پيشنهاد 
مسؤلين استانداري مبني بر گفـتـگـو    
ــمــاعــات                ــن اجــت و حضــور در ســال

 ٢ استانداري موافقت کردند. در طـي     
ساعت مذاکره بـا اسـتـانـدار، وي بـه              
کارگران قول داد کـه تـا پـنـجـشـنـبـه               

عجالتن وعلي الـحـسـاب     ١/٣/٩٣ 
 .حقوق معوقه کارگران پرداخت شود

  
در پايـان کـارگـران مـتـعـرض بـه              
استاندار اعالم کـردنـد کـه درصـورت         
محقـق نشـدن ايـن قـولـهـا و وصـول                  
مطالبات تا موعد مقرر، حتمـن ايـن     
تجمع و حرکت اعتراضي را به مقابـل  
ساختمان مجلس در پايتخت (تهران) 
خواهند کشاند. اين تجمع در سـاعـت    

 عصر به پايان رسيد. ٤/٥ 
کميته هماهنگي براي کمک به  

 ايجاد تشکل هاي کارگري
  ١٣٩٣ ارديبهشت  ٣٠ 

  

 

  جميل محمدي آزاد شد 
 

 تجمع و راه پيمايي اعتراضي کارگران فوالد زاگرس کردستان در سنندج
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با مرگ رسول کاک حسن، مـردم    
کردستان بويژه مردم شهر نقده يـکـي     
از چهره هاي محبوب و شناخته شـده  

 خود را از دست دادند. 
 

مردم شهرهاي شمـال کـردسـتـان       
ــکــي از                    ــول ي ــرگ رس ــا م ــران ب اي
سخنگويان و فعالين خود را از دست 
دادند. (رسول رموک زاده) ملقب بـه       
رســول کــاک حســن بــراي هــمــيــشــه            
خانواده، دوستان، ياران و بستگانـش  
را ترک کـرد. مـا در گـذشـت رفـيـق                  

آکـو و    رسول را به منيژه همسـرش و      
اوين و هاوژين بچه هـاي عـزيـزش و          
همه دوستان و بستگان اين يارو يـاور  
 مردم زحمتکش را تسليت ميگوييم. 

 
رفيق رسول رموک زاد ملقب به " 
رســـول کـــاک حســـن" در تـــاريـــخ                

مـتــاسـفـانــه بـه سـکـتــه              ٢/٢/٩٣ 
روز در کـمـا          ٢٥ مغزي دچار شد و     

بسر برد. با انـدوه فـراوان ايـن رفـيـق             
ــخ                  ــاريـ ــي در تـ ــنـ ــتـ ــت داشـ دوسـ

دقـيـقـه       ٣:٢٠ ساعـت     ٢٧/٢/٩٣ 
بعدازظهر دربيـمـارسـتـان نـقـده جـان            

 خود را از دست داد.
 

 ١٣٤٢ رسول رموک زاد در سال   
در روستايي به اسم " ده شـت قـوري"      
در اطراف شهرستان نقده متولد شـد.  

سالگي بهمراه  ١٢ رفيق رسول از سن 

چند تن از خواهر و بـرادرانـش بـراي          
ادامه تحصيل به شهرستان نقده رفت 
 و در آن شهر موفق به اخذ ديپلم شد.

 
در همان سالهـا و در بـحـبـوحـه            

رفيق رسول همـانـنـد     ٥٧ انقالب سال 
همه جوانان آزاد يخواه ديگر مصرانـه  
و با شـهـامـت بـر عـلـيـه حـکـومـت                   
سـلـطـنـتـي در تـظـاهـراتـهـا شـرکــت                  

 داشت.
رقيق رسول در هـمـيـن سـالـهـاي         
دوران قــيــام بــود کــه بــا تــفــکــرات              
مارکسيستي آشـنـا شـد. در مـدت              
کوتاهي که از فـعـالـيـت سـيـاسـي و            
عملي او گذشت در سطح شهـر نـقـده      
مردم او را به عنوان يک کـمـونـيـسـت      
آگاه ميشناختند. شـخـصـيـت جـدي           
اما شاد و بذـلـه گـوي او چـهـره يـک               
انسان محبـوب و اجـتـمـاعـي از او              

ساخته بود. بخش قـابـل تـوجـهـي از          
مردم او را به عنوان فردي معتـمـد و     
با نفوذ در هر مسالـه و مـوضـوعـي         
صاحب نـظـر مـيـدانسـتـنـد و بـه او                 
مراجعه ميکردند. برخورد مسئوالنه  
و به قول خودش دوستانه با مـردم او      
را به يک انسان قابـل اتـکـا و رازدار          

 مردم تبديل کرده بود. 
 

رفيق رسول در بحث و مـجـادـلـه       
بسيار منعطف بود و هميشه مسايل 
و موضوعات جـاري در جـامـعـه را           
جنـبـشـي مـي نـگـريسـت. در واقـع                  
منافع طبقه کارگر و پيشروي جنبش 
هاي اجتماعي و کارگري بـراي او در      

 اولويت قرار داشت.
 

رفيق رسـول بـراي خـانـواده اش              
دوست و پدري مهربان بود. در طـول       
سالهاي زندگيش با منيژه همسـرش،  
از هـيـچ تـالـشـي بـراي داشـتـن يـک                  

زندگي مـدرن و شـاد و بـرابـر دريـغ                
نکرد. بوسـيـدن و بـغـل کـردن بـچـه                 
هايش آکو و اوين و هاوژين خستگـي  

 را از تنش به در ميبرد.
 

ما مرگ نابهنگام رفـيـق رسـول        
رموک زاد مـلـقـب بـه " رسـول کـاک                

را به همه عزيزانـش تسـلـيـت         حسن" 
ميگوييم و همراه با آنها ياد عزيـزش  

 را گرامي ميداريم.
مـه     ١٩ دوست داشـتـيـم امـروز         

در مراسم اين عزيز در کـنـار      ٢٠١٤ 
همسر، بچه هـا و هـمـه بسـتـگـان و               
رفقايش بـاشـيـم. امـا ايـن مـمـکـن                  
نيست و اميدواريم شما عزيزان ما را 

 در کنار خود احساس کنيد. 
 دبير کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 محمد آسنگران

 ٢٠١٤ مه  ١٩ 
 

 رفقاي عزيز کارگر!  
  

فـاجــعـه تـکــان دهــنـده و بــزرگ             
معدن سوما و جان باختن و مفقود و 
مجروح شدن صدها نفر از هـمـکـاران    
شما قلب ميليون ها انسان در سراسر 
جهان را بـدرد آورد. مـا بـا تـاثـر و                   
نـگـرانــي عــمـيــق خــبـرهــا را دنـبــال              
ميکنيم و آرزو ميکنيم تعداد هر چـه  
بيشـتـري از رفـقـاي عـزيـزي کـه در                  
اعماق معدن گرفتار شـده انـد، جـان          
سالم به در ببرند. به کارگـران مـعـدن       
ــران               ــارگ ــاي ک ــواده ه ــان ــا، خ ــوم س

جانباخته و سـنـديـکـاهـاي کـارگـران            
تـرکـيــه    مـعـدن و انـرژي، آب و گـاز              
 صميمانه تسليت ميگوئيم. 

  
مردم ترکيه و بسـيـاري از مـردم        
شريف جهان مسببين اين فاجـعـه را     
بخوبي ميشناسند. ميدانند کـه اگـر      
حرص سرمايه داران مفتخور نبـود و    
اگر دولت هاي حاکم در ترکيه ذره اي 
انسانيت داشتند اين اتفاق و اتفاقات 
مشابه در زنگولداغ و سـايـر مـعـادن       
ترکيه نـمـي افـتـاد. ريـاکـاري دولـت               
فاسد ترکيه که از يـکـطـرف از تـرس         

مردم عزاي عمومي اعالم ميکنـد و    
از طرف ديگـر مـعـتـرضـيـن بـه ايـن               
اوضاع را با خشونت سرکوب ميکند 
خشم هر انساني را برمي انگيزد. بـه     
اميد روزي که بشر از شـر ايـن نـظـام         
غير انساني و دولـت هـائـي مـانـنـد             
دولت ترکيه و جمـهـوري اسـالمـي و         
امثالهم رهائي يابد و نظامي انساني 
و حــکــومــت هــائــي انســانــي و                   

 سوسياليستي جاي آنها را بگيرند. 
  

ما و کارگران و مردم آزاديـخـواه     
ايران لحظه به لحظه خبرها را دنـبـال     

ميکنيم و خود را عـمـيـقـا در کـنـار           
شما ميدانيم و از تـالش و مـبـارزه              
شما و ساير مردم آزاديـخـواه تـرکـيـه          
براي کشاندن مسببين اين کشتار بـه  

 دادگاه حمايت ميکنيم. 
  

 اصغر کريمي 
 از طرف 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ۲۰۱۴ مه  ۱۴ 

 

  مرگ نابهنگام رسول مردم نقده و شهرهاي اطراف را داغدار کرد

 پيام همدردي با کارگران معدن 
 ترکيه  سوما و سنديکاهاي کارگران معدن و انرژي، آب وگاز

 

 حادثه ي عظيمي است
 

وقتي که زمين مي لرزد و شـهـر     
 و روستاها را در خود فرو مي بلعد

 
 حادثه ي مهيبي است

 
 وقتي که گرد بادهاي آتشين

 
قرن ها تمدن بشريت را بـه آتـش       

  مي کشند
 

  حادثه ي سهمگين ي است
 

وقتي که طوفان خانه و کاشانه ي 
 مردم را
 

 گرفتار باد فنا مي کند
 

اما حوادث عظيم تر از زلـزـلـه و      
 گرد باد و طوفان وقتي است

 
 که براي ثروت کالن عده اي قليل

 انفجار معادن هر سال
 

عده ي کثيري را در خود فرو مي 
 بلعند

 که براي سود جويي عده اي قليل

شعله هاي آتشين کارخانـه هـاي     
 نا امن
 

هر روز کارگران را در شعله هـاي  
 خود گرفتار مي کند

 
براي حفظ خانه هاي مجلل عـده  

 اي قليل
 

عده ي کثيري هر روز بي خانمـان  
 مي شوند

 
و فاجعه بارتر از تمام اينها وقتي 

 است
 
 

که پدري هر روز براي کار از خانه 
 بيرون مي رود

 
و هميشه اين سوال فـرزنـدان اش     

 :را بي پاسخ مي گذارد
 

ــرمــي                 ــا کــي از ســر کــار ب ــاب ب
 .«!گردي؟
 

زيرا که او هرگز نمي داند کـه آن      
 روز

 
قرعه ي مرگ بـه نـام چـه کسـي           

 .خواهد خورد
 
 

(و درد من اين است که اين دنيا  
مي توانست اين گونـه نـبـاشـد، امـا          
اين گونه است...پر از فـجـايـعـي کـه             
صاحبان سـود و سـرمـايـه خـالـقـان                 

 .آنند)
 ١٥,٥,٢٠١٤ ناهيد وفايي  

 

 !به ياد کارگران جانباخته معدن سوما
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تظاهرات  خياباني در شهر  
 مريوان!  

 
دوشنبه بيست و نهم، مردم شهـر  
مريوان  به اعتراض به نحوه تـرافـيـک    
درون شهري تجمع بزرگـي در مـحلـه        
تـرمــيــنــال قـديــم بــرپــا کــردنــد و بــا              
شعارهـاي اعـتـراضـي، مـردم شـهـر              
نارضايتي خود را از تـرافـيـک درون            
شهري ابراز نمودند. مردم مـعـتـرض       
ميگويند:  طي چـنـديـن سـال اسـت             

هاي تانکردار در حـالـي کـه           کاميون
هــيــچ ســودي را بــراي مــردم شــهــر             

هـاي سـطـح         مريوان ندارند در خيابان
کنند و به خطري جاني  شهر عبور مي

براي شهروندان تبديل و آسايش را از   
ساکنين محالت نزديک خيابان سلب 
کرده و بايد شهـرداري و فـرمـانـداري         

اي ويـــژه بـــراي تـــردد ايـــن                  جـــاده
 .هاي ترانزيتي احداث نماينـد  کاميون

خواست احداث "جـاده هـاي" ويـژه و            
باال بردن استاندارهاي ترافيکي درون 
شهري انتقال ترددهاي سنگيـن درون    
شهري به خـارج از شـهـر، کـم کـردن              
ضايعات دود و مواد گازهاي آلـوده،    
خواست مردم معترض شهر مـريـوان     
ــدار مــزدور مــريــوان             اســت. فــرمــان

و نهـادهـاي امـنـيـتـي ـ             »  فالحتي« 
هراسان از تظاهرات و تـجـمـع بـزرگ       
شهر مريوان در محل تجمع حاضر و   
با فيلمبرداري از تظاهرات کنـنـدگـان    
و دستگيري تالش براي متفرق کـردن  
مردم معترض را داشتند. اقـدامـات      
امنيتي مزدوران ناکـام شـد و مـردم          
مصممانه اعالم کردند که مانع تـردد  
ماشين هاي ترانزيـتـي نـفـت کـش و            

 کاميون هاي تانکردار خواهند شد.
 

اعتراض و تظاهرات مردم شـهـر     
مــريــوان تــعــرض و نــارضــايــتــي از            
نظامي است که  براي جـان انسـان و       
تامين و رعايت استاندارهاي زندگـي  
ارزشي قائل نيست. در شهر مـريـوان    
بدليل مرزهاي مشترک با کـردسـتـان    
عراق روزانه بيش از دويست کاميـون  
تانکردار و ماشـيـن هـاي تـرانـزيـتـي            
نفت کش در حال تـردد هسـتـنـد. از            
قبل تجـارتـهـاي بـي حـد و مـرز در                 
مرزهاي مشترک مريوان با کردستـان  
عراق روزانه ميـلـيـاردهـا تـومـان بـه            
جيب سرمايه داران، مقامات ريـز و      
درشت جمهوري اسالمي، فرماندار و 
نهادهاي اطالعاتي و پليس جمهوري 
اسالمي سرازير ميـشـود. جـمـهـوري         

اسالمي رژيم دزدي و فسـاد مـالـي            
است. ضد انسان و ضد رفاه و تامين  
استانداردهاي مورد قبول براي مـردم  
ايــران اســت. هــر قــدم پــيــشــروي و               
تحـمـيـل خـواسـت بـراي زنـدگـي بـا                  
استانداردهاي امروزي فقط و فقط با 
اعتراض و تظاهرات و قدرت توده اي 
مردم در خيابانها عملي است. راه و      
شيوه عمل اعتراضي و راديکالي کـه  
توسط تظاهرکنندگان شـهـر مـريـوان       

 انجام شد! 
 

راهپيمايي اعتراضي  
کارکران کارخانه ذوب آهن  

 کردستان در سنندج
 

روز دوشنبه کـارگـران ذوب آهـن        
در ســــنــــنــــدج راهــــپــــيــــمــــايــــي          
ــرض                ــتـ ــعـ ــران مـ ــارگـ ــد .کـ ــردنـ کـ
پالکاردهايي با نوشته هايي همچـون  

: مــا خــواهــان بــازگشــت بــه کــار             ١ 
: مـا خـواهـان پـرداخـت             ٢ ميباشيم   

: مــا       ٣ حـقــوق مـعــوقــه مـيــبــاشـم           
خـواهـان افـزايــش حـقـوق مـاهـيـانــه               
هستيم و... در مسـيـرهـاي اصـلـي                 
شهـر بـه طـرف اسـتـانـداري حـرکـت                 

و تجمع در مقابل اسـتـانـداري        کردند
 در سننـدج هـم اکـنـون ادامـه دارد.             
تظاهـرات کـارگـران کـه بـا واکـنـش                
وبرخورد شديد نـيـروي انـتـظـامـي و             

  ماموران لباس شخصي مواجه شد
 

اعتراض رانندگان تاکسي  
  خطحسن اباد سنندج

 
صـبـح روز       بنا به گزارش رسيـده 

رانندگان تـاکسـي در      ٢٧/٠٢/٩٣ 
بـه مـيـدان آزادي         مسير حسـن آبـاد      

شهر سننج نسبت به افزايـش نـاچـيـز       
کــرايــه تــاکســي در ايــن مســيــر از              

صبح به مدت دو سـاعـت     9   ساعت
در ايستگاه دوم حسن آباد دسـت بـه       
تــجــمــع اعــتــراضــي زدنــد وخــواهــان        

.  رسيدگي به مشکالت خـود شـدنـد     
در پي اين تـجـمـع نـيـروهـاي لـبـاس               
شـخـصــي وانـتــظـامــي ومسـئــولـيــن           
تاکسيراني در مـحـل حـاضـر شـدنـد           

مسئولين تـاکسـيـرانـي بـا            ويکي از
تهديد اينکه ايـن تـجـمـع بـراي آنـهـا              
گران تمام خواهد شد ومدارک شما را   
ضبط خواهيم کرد شروع به يـاداشـت   
پالک تاکسيها کردند اما رانندگان بـا  
بي توجهي به ايـن تـهـديـدهـا اعـالم             
کردند که با اين مقدار ناچيزي که بـه    
حق ما اضافه شده وبا توجـه بـه ايـن        

بـه هـيـچ       وضعيت مخارج زنـدگـي،       
وجه نمي تواند جـوابـگـوي نـيـازهـاي         
روزانه ما باشد و در ادامـه يـکـي از        
رانندگان، رو به مسئولين تاکسيراني 
گفت: اگر قرار اسـت کـه مـا بـا ايـن              
مبلغ ناچيـز کـرايـه کـار کـنـيـم پـس                 
تـعــاون تـاکســيــرانـي مــوظـف اســت           
سوبسيد سوخت ما را پرداخت وحـق    
بيمه ما را کاهش وبـه مـا السـتـيـک          
وقطعات به نرخ دولتي ارائه دهد کـه    
در ادامه با آوردن گارد ويژه به محل، 
رانندگان را مجـبـور بـه تـرک مـحـل             
کردند . کميته هماهنگي از خواسـت   
برحق راننـدگـان تـاکسـي مـبـنـي بـر               
ايــنــکــه تــعــاون تــاکســيــرانــي بــايــد          
امکانات الزم را در اختيار رانندگـان  
قرار دهد تا از ميزان فشـار بـر تـوده          
هاي مردم در نتيجه افـزايـش کـرايـه         
تاکسي کاهش يابد، حمايت کـرده و      
تنها راه رسيدن به خـواسـت هـاي بـر         
ــاد                  ــحـ ــان را در اتـ ــدگـ ــنـ ــق رانـ حـ

 وهمبستگي آنان مي داند.
 

جان باختن ناصح خضري  
کارگر مهاجر در اقليم کُردستان  

 عراق.
 

ساله، متاهـل   ٥٠ ناصح خضري 
و اهل شهر سنندج، روز شنبه بيسـت  

ماه هنگام کـار در     و هفتم ارديبهشت
اقليم کُردستان دچار سکته قلبي شده 

آمبوالنس اداره پزشکي  .و جان سپرد
قانوني شهر سليمانيه بـدون دريـافـت      

را تا مرز ايـران     اي، جنازه  هيچ هزينه
کـنـد، امـا آمـبـوالنـس              منتقـل مـي    

بهداشت و درمان استان کُردستان در   
ايران براي انتقال اين جسد مبلغ يـک    

هـزار تـومـان را از             ٦٠٠ ميليون و   
 .خانواده آنها طلب کرده است

 
اعتصاب کارگران مرزي مرز  

 حاج عمران در پيرانشهر
 

ارديبـهـشـت کـارگـران         ٢٧ شنبه 
شــاغــل در مــرز حــاج عــمــران در                
"پيرانشهر" در اعـتـراض بـه پـائـيـن                 
بودن دستـمـزدهـاي خـود، دسـت بـه             

ايــن کــارگــران کــه      .اعـتــصــاب زدنــد   
نفـر   ٢٠٠ تعدادشان بالغ بر يکهزار و 

مي باشد به تخليه بار از ماشينـهـاي   
مرزي اشتغال دارند و روزانـه حـدود         

هزار تومان دريافت مي کـنـنـد.       ١٥ 
قابل ذکر اسـت کـه اعـتـصـاب ايـن               
کارگران تا ساعت يک بعداز ظهر روز 

 .شنبه ادامه داشته است
 دستمزدهاي پرداخت نشده

شرکت ابراهيمي واقع در شـهـرک     
صنعتي شماره يک سـنـنـدج سـازنـده        

نايلـکـس و نـايـلـون، دسـتـمـزدهـاي                 
نـفـر از کـارگـران خـود را                 ٧ معوقه   

مـديـر عـامـل          .پرداخت نکرده اسـت 
مـاه از ايـن          ٤ اين شرکت دسـتـمـزد      

کارگران را پرداخت نـکـرده و اکـنـون         
گريخته است. کارکنـان ايـن شـرکـت          
هيچ گونه بيمه اي نـدارنـد و ايـن در            
حالي است که مدير عـامـل شـرکـت         
مذکور قول بيـمـه کـردن کـارگـران را            

 .داده بود
 دستگيري

 
فـاضـل چـوپـانـي مـعـلـم             بانه:   

سالـه   ۱۵ مدرسه و لقمان يک نوجوان 
 در شهر بانه بازداشت شدند.

 
  : نـيـروهـاي انـتـظـامـي          باينگان

بخش باينگان، مستقـر در پـاسـگـاه         
روستاي "سيمان"، با مراجعه به منزل 
محمد مهرباني و اليق کريمي آنها را 
بازداشت و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي               

  .انتقال دادند
 

  : هشـت فـعـال فـرهـنـگـي            پاوه
(هادي سپنجي، مـخـتـار هـدايـتـي،          
جهانگيـر مـحـمـود ويسـي، نـعـمـت               
ـــمـد               رحماني، ياسـر خـالـد زاد، مـح

چي، جمال  رشيد اميني و نرمين گيوه
جباري) ساکن شهر پاوه که رسما بـه     
جشنواره "ماچو" در اقليم کُـردسـتـان        
عـراق دعــوت شــده بــودنـد، پـس از              
بــازگشــت بــا احضــار و بــازجــويــي            

ايـن     .اطالعات سپاه مواجه گرديدند
جشنواره روزهاي پنجم، ششم و هفتم 

ماه در بخش بـيـاره شـهـر          ارديبهشت
سليمانيه برگزار شده بود و شماري از 

کـنـنـده در ايـن            پژوهشگـران شـرکـت     
ها و  جشنواره در مقاالت خود ديدگاه

ــت              ــالـ ــاره دخـ ــي دربـ ــداتـ ــنـ ــتـ مسـ
سيستماتيک و هـدفـمـنـد حـکـومـت            
اسالمي ايران در بحث زبان مادري و 

هــا و      ايــجــاد تــفــرقــه مــيــان لــهــجــه        
هاي زبان کُردي سخن به ميـان   گويش

تا لحظه انتشار اين خبر  .آورده بودند
دليل اصلي احضـار ايـن فـعـاالن بـه            
اطالعات سپاه شهـر پـاوه نـامـعـلـوم           

 (منبع کردپا).باشد مي
 محکوميت به زندان

:    بيسـت و هشـتـم ارديـبـهـشـت             
نژاد، وکيل دادگستري  مسعود شمس

از سوي شـعـبـه دوم دادگـاه انـقـالب             
مـاه حـبـس         ٤ شهرستان اروميـه بـه       

ايـن حـکـم بـه           .تعزيري محکوم شـد 
رياست قاضي شيخلو و طـبـق مـاده        

اسالمی از مجازات    ١٩ و  ٢١١ ، ٥ 
نژاد در هـفـدهـم     است. مسعود شمس 

ماه جاري توسط دادگـاه انـقـالب بـه         
اتهام "تبليغ و عضـويـت در احـزاب             
کرد" اپوزسيون حـکـومـت اسـالمـي           
ايـران در شـعـبـه دوم شـهـر ارومـيـه                   

وکـالـت مسـعـود          .محاکـمـه گـرديـد      
نژاد  را وکال صالح نيکبـخـت،    شمس

عباس جمالي و عثمان مزين برعهده 
 .داشتند

توليد مواد مخدر توسط  
 مزدوران محلي

اعضاي بومـي سـپـاه      سردشت:  
 ٣٠٠ در سردشت با استفاده از حدود 

البراتوار، به توليد ماده مخدر شيشه 
 .در اطراف اين شهـر دسـت زده انـد         

مواد مخدر توليده شـده کـه از نـوع            
باشد به ديگر شـهـرهـاي       صنعتي مي

کُردستان و ايران و حـتـي کشـورهـاي       
  .شود جنوب شرق آسيا ترانزيت مي

 
تولـيـد مـواد مـخـدر صـنـعـتـي               
(شيشه)عمال براي تباهي و گسترش 
اعــتــيــاد در مــيــان جــوانــان اســت.            
"اعضاي سپـاه داروهـاي اولـيـه الزم            
جهت سـاخـت شـيـشـه را در کشـور               

گـذرگـاه غـيـر          ٣ عراق خريداري و از 
طـي     ."کـنـنـد    رسمي وارده کشور مي

هاي اخير در شهرهاي سردشت و    ماه
هاي خانگي بر اثـر     ربط نيز آشپزخانه

فعل و انـفـعـاالت شـيـمـيـايـي دچـار              
حادثه انفجار شده اند کـه نـهـادهـاي         
امنيتي از انتشار علل و عواقب بروز 
چنين حوادثي ممانعت بـعـمـل آورده      

مـلـيـارد دالر         ٣ اند. ساالنـه حـدود        
درآمد ناشي از توليد و تجارت مـواد  
مخدر صنعتـي بـه ويـژه شـيـشـه بـه                
کشورهاي اندونزي، فليپين و مـالـزي   

 .شــود   نصـيـب سـپـاه پـاسـداران مـي             
شيشه يكي از موادمخدر جـديـد كـه      

شـود کـه        در بازار قاچاق عرضه مـي   
شــكــل ظــاهــري ايــن مــاده شــبــيــه             

اي كه خرد و پودر شده باشـد و     شيشه
هاي ريـز     هاي ريز يخ و يا خرده يا تكه

ايــن مـاده مـخــدر در            .نـبــات اســت   
کشـورهــاي آســيــاي دور بــه "شــابــو"           
معروف است و در اروپا با نام "آيـس"   

 رسد. به فروش مي
 

 خودکشي
مـلـکـي فـرزنـد           معـصـومە فـقـهە      
آباد پـيـرانشـهـر،        حسين و ساکن شين

مـاه، بە     ارديبهشت ٢٤ روز چهارشنبە 
وي از    .علت خـودکشـي جـان سـپـرد         

آبـاد" از تـوابـع            اهالي روستاي "شيـن  
 .پيرانشهر است

 
 

 نگاه هفته...
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 نگاه هفته...

نامه اي از کمپين نجات ريحـانـه   
خطـاب بـه جـامـعـه بـيـن الـمـلـلـي،                    
اتـحـاديـه اروپـا و سـازمـان مـلـل ،                   

هزار نفر امضا  ۱۷۲ خطاب  بيش از 
کنندگان طومار اعتـراضـي ريـحـانـه        
خطاب به وکالي بـي مـرز و افـکـار             

  عمومي بين المللي !
 
 دوستان گرامي!  

در گوشـه اي از جـهـان بـه اسـم                
ايران، در يک زندان به اسم شـهـر ري،     
دختري محبوس است به اسم ريحانـه  

سال داشت که در يـک     ۱۹ جباري. او 
ماجراي اتـفـاقـي، در يـک خـانـه در                 
تهران، مورد تعرض يک مرد بـه اسـم     
ــرار گــرفــت.             ــنــدي ق مــرتضــي ســرب
سربندي قصد تجـاوز بـه ريـحـانـه را            
داشت و ريحانه جوان، بـراي فـرار از         
اين مخمـصـه ، در يـک فـرصـت بـا                 
چاقويي که از همان خانه بـرمـيـدارد،    
براي دفاع از خود ضـربـه اي بـه ايـن           
مرد زده و فرار کرده است. سـربـنـدي       
که از مـامـوريـن وهـمـکـاران قـبـلـي              
وزارت اطالعات جمـهـوري مـخـوف       
اسالمي بـوده، هـمـان روز بـه قـتـل                 
ميرسد. ريحانه را حکومت اسالمـي   
دستگير ميکند، در حاليـکـه هـمـان       
لحظه که ريحانه از خـانـه ايـن مـرد             
ــرد، يــک                   ــک م ــد، ي ــن ــک ــي ــرار م ف
همکارسربندي که ريحانه قبـال او را      
با اين فرد ديده بود،  وارد ايـن خـانـه      
ميشود و اينرا ريحانـه در هـمـه جـا           

 گفته است. 
اين واقعه در هر جـاي دنـيـا کـه           
اتفاق مـي افـتـاد، بـا بـررسـي هـمـه                 
شواهد و قـرائـن، در نـهـايـت شـايـد                
ممکن بود  ريحانه مدتـي در زنـدان       
بماند و بعد از بـررسـي پـرونـده، آزاد           

 شود. 
در ايران چـه اتـفـاق مـي افـتـد؟               
ريحانه دستگير و در زنـدان "تـحـت             
نـظــر" يــعـنــي  زيــر شــکـنــجـه هــاي                
وحشــيــانــه، وزارت اطــالعــات و               
مــامــوريــن رنــگــارنــگ مــوســســات       

مختلف حکومت اسالمي، بازجويي 
ميشود. دستگاه امنيتي حـکـومـت       
اسالمي که به يک قتل دسـت زده از        
ريحانه ميخواهد که قتل سربنـدي را    
به عهده بگيرد و همه چيز را آنـگـونـه    
توضيح دهد که شکنجه گران بيـرحـم   

 به او ديکته ميکنند. 
ــا               ــه ب ــحــان ــه جــوان ، ري ــحــان ري
استعداد، ريحانـه اي کـه از زنـدگـي             
همه چيز را ميخواست و بلند پرواز و 
متکي به نفس بود، همچون يک نهال 
زيبا، زير مشت و لگد و بي حرمـتـي   
و جنايتکاري، يک دستگاه مخوف ،   

 له ميشود. 
ــتــل             ــررســي ق دادگــاه کــذايــي ب
سربندي در ايران تشکيل ميشود. از    
قبل ريحانه را تا حد مرگ کـتـک زده     
و آماده کرده اند که در دادگاه عـلـيـه      
خود حرف بزند، بـا وجـود هـمـه ايـن            
مــاجــراهــاي در زنــدان، ريــحــانــه در          
دادگاه از خود دفاع ميکند.  قـاضـي   
پرونده فردي به اسم تردست کـه قـبـال      
عضــو ســپــاه پــاســداران جــمــهــوري          
اسالمي بوده، با صراحت و وقـاحـت       
اعالم ميکند که قصد تجاوز در بيـن  
نـبــوده، ريــحــانـه تـن فــروش بــوده و              
خدمات ميداده و پـول و امـکـانـات           
دريافت ميکرده، ريـحـانـه بـه قصـد            
کشتن سربندي وارد اين خانه شـده و      
قتل عمد بـوده و سـربـنـدي قـربـانـي              
ريحانه است و حکم اعدام ريحانـه را    

 صادر  ميکند.
در مورد اين قتل، در رسانه هاي 
حــکــومــت اســالمــي چــنــان ســوز و          
گدازي راه انداخته اند و فضـا سـازي       
کرده اند که گويي يک جنايتکار حرفه 
اي، يک مرد در حال نماز خـوانـدن را     

 بدون هيچ دليلي به قتل رسانده !!!
ريحانـه هـفـت سـال بـا کـابـوس                
اعدام در زندان شهر ري زندگي کـرده    
است و اکنون به همت  خانواده اش و   
وکالي پرونده و کمپين نجات ريحانـه  
و مــديـاي اجــتـمــاعـي ، سـرنــوشــت              
دردناک اين زن جوان علني و عمومي 
شده و يک کمپين براي نـجـات او راه         
افتاده و اولين نتيجه اين کمپين ايـن    
است که اين بار نه در پشـت درهـاي         
بسته و با ترساندن ريحانه، بـلـکـه در      
مقابل افکار عمومي بيـن الـمـلـلـي،        

يک پرونده بررسي ميشود. در رسـانـه    
هاي عمومي قـاضـي و بـازپـرس از             
حکم قتل ريحانه  بـا سـر هـم کـردن             
دروغ و شانتاژ دفاع ميکنند و خـود    
ريحانه، با شجاعت و درايت و بسيار 
سليس و انساني از خود دفاع ميکند 

 و حرفش را ميزند.
اين روزها ايران شاهد يک  واقعـه  
مهم است. مرور پرونده اي که نـمـونـه    
اي از برخورد کل سيستم قضاوت در 
ايران با مـتـهـمـيـن اسـيـر حـکـومـت               
اسالمي و بويژه زنان مـتـهـم و زنـان           

 مستقل و با اعتماد به نفس است. 
در اين دستگاه ودر اين سيـسـتـم    
زنان آزاده را با سبعيت بيشتري خـرد  

 ميکنند.  
تا کنون چند نکتـه بـراي افـکـار         

 عمومي روشن شده است: 
ريحانه را شکنجه کـرده و اقـرار         

 گرفته اند. 
 اسناد پرونده را از بين برده اند.

در محل قتل،  شربتي مسموم و 
کاندوم بوده ، که اينرا در بررسي ابـدا  

 بحساب نياورده اند. 
در مورد فرد سومي در پرونده به 
اسم شيخي که در لحظه فرار ريحـانـه   
وارد اين خانه شده، حرفي نزده و او را 

 بازداشت نکرده اند. 
موضوع قصد تجاوز سربندي بـه  
ريحانـه را عـمـال در بـررسـي کـنـار                  

 گذاشته اند. 
ريحانـه فـقـط بـا يـک چـاقـو بـه                   
سربندي ضربه اي به کـتـف راسـتـش         
زده، علت مـرگ سـربـنـدي امـا ايـن             
ضربه نبوده، با اين وجود ريـحـانـه را      

 قاتل معرفي کرده اند. 
در بررسي ها ي اخير ، يکبار از   
مرگ سربندي بر اثر تير اندازي حرف 
زده و سپس اينرا پس گرفتند، هـنـوز   
علت و نحوه قتل سربـنـدي را اعـالم        

 نکرده اند. 
..... 
 .... 

ما فراخوان دهـنـدگـان کـمـپـيـن            
نجات ريحانه جباري اعالم ميکنـيـم   

 که:  
ريحـانـه جـبـاري، هـيـچ جـرمـي               
مرتکب نشده بجز اينکه بـراي دفـاع       
از تـجـاوز جـنـسـي از سـوي مــردي                 

همسن پـدرش، بـا چـاقـويـي کـه در                 
محل به دست آورده ضربـه اي زده و        

 فرار کرده است. 
او در يک بيدادگاه و در زنـدان و        
در همـه جـا مـورد شـديـدتـريـن آزار                
جسمي و روحي قرار گرفـتـه و هـفـت         
سال با کابوس اعدام زندگـي کـرده و       
خانواده اش مورد شديدترين تـوهـيـن    
ها و فشارهاي روحي بوده اند، اکنون 
با توجه به همه اين مسـائـل، اولـيـن         
اقدام حکومت اسالمي و رئيس قـوه    
ــي                ــل ــکــومــت آم ــن ح ــه اي ــي قضــاي
الريجاني، که حکم اعدام ريحـانـه را     
امضا کرده است، ايـنـسـت کـه فـورا          
اعالم کنند، ايـن حـکـم اعـدام لـغـو               

 ميشود. 
ــده             ــرون ــررســي پ ــان ب مــا خــواه
ــراي روشــن کــردن ايــن              ــنــدي ب ســرب
موضوع هستيم که قاتل و يا قاتليـن  
واقعي پيدا شده  و به افکار عمـومـي   
اعالم  شود که چه کساني سربندي را 

 کشته اند؟ 
موضوع ريحانه مـوضـوع قـتـل         
عمد نيست و بهمين دليل نبايد لـغـو   
حکم اعـدام بـه بـخـشـش و يـا نـظـر                   

 خانواده سربندي گره بخورد. 
محکوميت به اعدام  ريحانه در   
دادگاهي بي صالحيت و تحـت نـظـر      
يک قاضي بيرحم و بي ادب و  عاشق 
جنايت و اعدام  اتفـاق افـتـاده و مـا           
مشخصا از قاضـي تـردسـت کـه در           
مصاحبـه هـاي اخـيـرش نـيـز لـجـن                 

پراکني زيادي بسوي ريحانه و حـتـي     
خانواده او انجام داده، در پـيـشـگـاه           
مجامع بين المللي و نهادهاي مدافع 
حقـوق انسـانـي ، شـکـايـت کـرده و                  
خواهان اعالم تحريم سياسـي عـلـيـه       
اين فرد و بـازپـرس پـرونـده شـامـلـو                

 هستيم. 
در پــرونــده ســکــيــنــه مــحــمــدي         
آشتياني و در جريان کمـپـيـن نـجـات        
سکينه، اتحاديه اروپا خوشـبـخـتـانـه      
چند نفر از مسئولين مربوط بـه ايـن       
پرونده از تبريز را مشمول تحريـم هـا     
کرد. ما در اين مورد نـيـز خـواهـان،        
اعالم اين هستيم که اين افراد يعـنـي   
مسئولين پرونده ، قاضي و بـازپـرس     
و شکنجه گران ريحانه،  حق سفـر بـه     
اروپا و يا امريکا و کانادا را نداشـتـه   
و اموال آنها در ايـن کشـورهـا فـريـز            

 شود. 
ما بـراي عـمـلـي کـردن تـحـريـم                 
ديــپــلــمــاتــيــک  دســت انــدرکــاران و           
عاملين اين پـرونـده بـزودي نشـسـت          
هايي بـا مـقـامـات پـارلـمـان اروپـا                 
ودولـتـهـاي اروپـايـي و کـانـادا و ..                   
بــرگــزار خــواهــيــم کــرد. جــمــهــوري            
اسالمي ايـران بـايـد  از ريـحـانـه و                   
خانواده او رسما معذرتخواهي کـنـد.   
ريحانه بايد فورا از زندان آزاد شـود.      
اين  آزادي ابدا نبايد به نظر خـانـواده     

 سربندي گره بخورد!  
 کمپين نجات ريحانه 

  ۲۰۱۴ ماه مه  ۱۶ 

 

 

 

 آزادي زنداني سياسي
بيست و هفتـم ارديـبـهـشـت،        

پــنــاهــي فــعــال      مســعــود حســيــن  
ــاي              ــي روســت ــال ــاســي از اه ســي

 ١١ "باباريز" از توابع سنندج کـه        
سال پيش بازداشت شده بـود آزاد    

مسعود حسين پناهي در    .گرديد
 ١٣٨٢ بيست و ششم خرداد سال 

ــي          ــيــروهــاي اطــالعــات تــوســط ن
بازداشت شد، در ابـتـدا از سـوي          

دادگاه انقالب سنـنـدج بـه اعـدام         
سـال، حـکـم         ٣ محکوم و پس از 

وي با يک درجه تخفيف به حـبـس   
مسـعـود    .ابد کـاهـش پـيـدا کـرد         

سـالـه و داراي        ٤٥ حسين پناهي 
فــرزنـد بــا اســتــفـاده از آزادي              ٢ 

سال زندان،  ١١ مشروط و پس از 
از زنــدان مــرکــزي ســنــنــدج آزاد          

 گرديد.
 

 
 اين يک کيفرخواست است!  

 ما خواهان آزادي فوري ريحانه جباري هستيم!
 ما خواهان تحريم بين المللي قاضي، بازپرس و شکنجه گران ريحانه هستيم!  

 


