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آذر، ١٦ در مراسم روز دانشـجـو     
دانشــجــويــان دانشــگــاه پــيــام نــور         
مريوان ضمـن رسـوا کـردن رئـيـس             

به هنگام سخنراني (بسيج دانشگاه 
به نشانـه اعـتـراض بـه          )  اين مزدور 

ــج در                 ــي ــات بس ــدام حضــور و اق
دانشگاه، مراسـم را تـرک و عـمـال              
حضور مزدور نماينده رژيم اسالمي     
را تحريم کردند و با اعالم بيانيه اي        

يکي .  چند خواست را طرح کرده اند     
از خواستها در بـيـانـيـه ايـن اسـت؛              

لغو تفکيک جنسيتي در دانشکاه     « 
  »ها و عرصه عمومي کشور

ــغــو جــداســازي جــنــســيــتــي           ل
خواست عـمـومـي مـردم در ايـران              

دانشجويان دانشگـاه نـور بـا         .  است
لغو تفکيک جـنـسـيـتـي در          « اعالم  

 دانشجويان دانشگاه پيام نور مريوان 
 " خواست لغو جداسازي جنسيتي در کشور"

 

 

 

 

 

 

 
 نسان نودينيان 

 حزب اتحاد دمکراتيک کردستان سوريه

حزب اتحاد دمکراتيک کردستان    
 و به دنـبـال     ٢٠٠٣ سوريه که در سال   

ــه کــنــگــره هشــتــم پ            ک . ک. مصــوب
تشکيل شـد، فـعـالـيـتـهـايـش نـه در                 
ضديت و براي سرنگوني اسد و رژيـم         
حاکم بر سوريه که براي اعمـال فشـار          
به اين دولت بود که در تصمـيـم خـود          

ک تجديد نظر کـنـد و        . ک. نسبت به پ  
ــه پ              ــتـ ــذشـ ــل دوران گـ ــثـ ک . ک. مـ

ــنــد        را ــت ک ــس از خــروج       .  حــمــاي پ
 جـوالي    ١٩ نيروهاي سوري در تاريخ    

 کــنــتــرل بــيــشــتــر مــنــاطــق           ٢٠١٢ 
کردنشين را در دست گرفت و اخـيـرا        
نيز بزرگترين حزب کردستـان سـوريـه         

 .است
بعد از عـقـب نشـيـنـي و خـروج                
ارتش سوريه از منـاطـق کـرد نشـيـن             
کردستان سوريه که طي تـوافـق غـيـر           

ک و   . ک. رسمي دولـت سـوريـه بـا پ            
دخـالــت جــمـهــوري اســالمـي اتـفــاق           
افتاد، عمال حزب اتحاد دمکـراتـيـک       
به تنها حزب حاکم در ايـن مـنـطـقـه               

زيرا فعاليت همـه احـزاب       .  تبديل شد 
بـا خـروج     .  تا اين مقطع ممنـوع بـود       

آرام و با برنامه ارتش اسد که قـدم بـه          
قدم اجرا شد، اعمـال حـاکـمـيـت ايـن            
منطقه به نيروهاي مسلح تـازه حـزب         

. اتحاد دمـکـراتـيـک واگـذار گـرديـد              
ناگفته نماند ابتـدا و قـبـل از عـقـب                
نشــيــنــي ارتــش اســد از کــردســتــان           

ک بـا    . ک. سوريـه، جـنـگ پـژاک و پ            
نيروهاي سپاه پاسداران در مرز ايـران        
و عراق خاتمه يافت و آتش بس غـيـر           

 . رسمي در ميان آنها برقرار شد
بعد از اين آتش بـس بـه فـاصـلـه              
کوتاهي ارتش سوريه قـدم بـه قـدم و             
طبق برنامه از قبل طـراحـي شـده از             

اکـثـر   منطقه جزيره عقب نشـسـت و           
 کردستان سوريه به نـيـروهـاي        مناطق

. حزب اتحاد دمکراتيک واگـذار شـد        
تا به امروز هم يکي از پـايـگـاهـهـاي         
هوايـي دولـت اسـد هـنـوز در شـهـر                  
قاميشلي حضور دارد و مـنـاسـبـات          
عادي و بده بستـان بـا حـزب اتـحـاد               
ــيــک و نــيــروهــاي مســلــح             دمــکــرات

 . گ به روال قبل ادامه دارد.پ.ي
تحوالت کردستـان سـوريـه و بـه            
دنــبــال آن حــاکــمــيــت حــزب اتــحــاد           
کردستان سوريه هنگامي اتفاق افتاد   
که انقالب سـوريـه شـکـسـت خـورده              

بعد از شکست انقالب و دسـت           . بود
بــاال پــيــدا کــردن نــيــروهــاي مســلــح          

 هزار حاشيه نشين در سنندج
معاون خدمات شهري شهـرداري     

 در سنندج کـه     هزار نفر ٢٠٠ سنندج،  
 درصد کل جمعيت شـهـر       ٥٤ معادل  

است، در مناطق حاشيه شهر زندگـي    

 .کنند مي
.  افزايش تصادف رانندگي   

ها جان خود را       نفر در جاده ٣٣٩ 
 از دست داده اند  

آمــار تصــادفــات خســارتــي در         

 ماه نخست سال ٨ استان اروميه طي 
، نسبت به مدت مشابه سـال    ١٣٩٣ 

 درصــدي   ٤٠ گــذشــتــه بــا افــزايــش         
بر اساس آمارهاي  .مواجه بودە است  

 ۳۰ قيمت نان در ايران حداقل        
 ۶۵ درصد و در برخي شـهـرهـا تـا              

ايـن فـقــط     .  درصـد افـزايـش يـافـت         
نشانه اي ديگر از گراني روز افـزون          
و ســخــت شــدن زنــدگــي در ايــران             

ايــن فــقــط افــزايشــي در         .  نــيــســت
مهمترين قلم معيشتي ميـلـيـونـهـا         

کارگر و مردمي که فـي الـحـال بـه              
. زحمت گـذران مـيـکـنـنـد نـيـسـت              

عالوه بر همه اينها، افزايش قـيـمـت     
نان شاخصي است از سياست هـاي        

دولـت  " کالن جمهـوري اسـالمـي و           
آن و اينکـه چـه بـاليـي قـرار             "  تدبير

 . است بر سر جامعه ايران بياورد

ــوري                ــه ــم ــرار اســت ج ــر ق اگ
و رابطـه  "  مساله هسته اي " اسالمي  

بــا غــرب را ســر و ســامــان دهــد،              
مستقل از اينکه چقـدر بـتـوانـد يـا             
نتواند، مکمل داخلي اين سياسـت،   
گراني نان و ارزانـي جـان آدمـيـزاد             

 ! گراني نان، ارزان شدن جان آدميزاد         
 حزب کمونيست کارگري در باره افزايش قيمت نان               

بيست وسـه سـال پـيـش حـزب             
کـــمـــونـــيـــســـت کـــارگـــري اعـــالم        

ابتدا سال روز حزب . موجوديت کرد
ــخــواهــان و بــرابــري                  را بــه آزادي
طلبان،همه انسانهـاي شـريـفـي کـه           
براي يک زندگي بهتر ميکـوشـنـد و          
خصوصا اعضـا و فـعـالـيـن حـزب              

 .تبريک ميگويم
در رابــطــه بــا تشــکــيــل حــزب          
کمونيست کـارگـري مـيـتـوان زيـاد            
نوشته و گفته شـده اسـت امـا مـن              
مــيــخــواهــم فــقــط يــک يــاد آوري             
تاريخي از اين واقـعـه مـهـم انـجـام              

 .دهم 

 به مناسبت سالروز اعالم موجديت حزب کمونيست کارگري ايران
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اپوزيسيون اسالمي، مخالفـيـن اسـد       
چنان بـا سـرعـت در حـال پـيـشـروي                 
بودند که هر روز خبر تسليم و يا فرار          
بخشي از فـرمـانـدهـان و يـگـانـهـاي               

تعـدادي  .  ارتش سوريه منتشر ميشد   
از مقـامـات دولـتـي فـرار کـردنـد و                 

در .  ارتش در حال متالشي شدن بـود     
چنين شرايطي اتاق فـکـر جـمـهـوري            
اسالمي و اسد به هدف تـحـت فشـار          
قرار دادن دولت ترکـيـه کـه يـکـي از               
حاميان اصلي ارتش آزاد و نيروهـاي        
اسالمي سوريه اين معامله فـوق بـا           

هدف ديـگـر     .  ک صورت گرفت . ک. پ
دولت سوريه اين بود کـه بـخـشـي از              
نــيــروي ارتــش خــود را کــه در ايــن               

بـراي  .  منطقه مستقر بـود آزاد کـنـد         
اين معامله الزم بود ابتدا آتـش بـس          

ک و پـژاک      . ک. سپاه پـاسـداران بـا پ         
اجـرا شـود و در قــدم بــعـدي ارتــش                
سوريه از کـردسـتـان سـوريـه عـقـب                 

ک عـلـيـه      . ک. بنشيند و نـيـروهـاي پ       
دولت اردوغان با امکانات بيـشـتـري       

   .وارد جنگ نظامي بشوند
در يک پـروسـه سـريـع و بـرنـامـه                

. ريزي شده اين تحوالت اتفاق افـتـاد        
ــحــاد               ــزب ات ــح ح ــاي مســل ــروه ــي ن
دمکراتيک ابتدا اسلـحـه و مـهـمـات            
خــود را از ارتــش ســوريــه دريــافــت            

براي گسترش مـنـاطـق نـفـوذ        .  کردند
خود به جنگ و درگيري با نـيـروهـاي          
ارتش آزاد و ديگر نـيـروهـاي مسـلـح            

کل .  اسالمي در آن مناطق پرداختند    
اين پروژه با سرپرستي قاسم سليماني   
فرمانده سپاه قدس قدم بـه قـدم اجـرا         
شد و حاکميت کردسـتـان سـوريـه بـه           

. حزب اتحاد دمکراتيک سـپـرده شـد        
ک با تـرکـيـه شـدت          . ک. اما جنگ پ  

زيـرا تــرکــيـه بــعـد از ايــن            .  نـگــرفــت 
تحوالت بالفاصلـه وارد مـذاکـره بـا            

 پايگاه خبري تـحـلـيـلـي       .  اوجالن شد 
T ــکــي از                  ٢٤ ــول ي ــيــه از ق ــرک ت

: مخالـفـيـن دولـت اردوغـان نـوشـت             
مذاکرات صلح براساس گفتـگـوهـاي       
بين عبداهللا اوجاالن و هاکان فـيـدان،       

 (MIT)رئيس سرويس اطالعاتي  
 .آغاز شد

در اين شرايط يعني اواسط سـال       
 همه فکر ميکـردنـد مـمـکـن        ٢٠١٢ 

است دولـت سـوريـه بـزودي سـقـوط               
نيروهاي مسلح احزاب اسالمي .  کند

تروريست و ارتـش آزاد بـيـش از دو              
سوم خاک سوريه را به کنترل خود در          

دولت ترکيه و عربستـان     .  آورده بودند 
سعودي و کشورهاي غـربـي در حـال           

سازمان دادن دولـت جـانشـيـن اسـد             
 .بودند

در پـروسـه ايـن تـحـوالت بـا در                
دست گـرفـتـن مـنـاطـق کـرد نشـيـن                 
بوسيله حزب اتحاد دمـکـراتـيـک کـه           
ابتدا به منطقه جـزيـره بـا مـرکـزيـت               
قامـيـشـلـو مـحـدود بـود، بـعـدا بـه                   
مناطق کوباني و عـفـريـن گسـتـرش            

 .يافت
اما جنگ در مناطق مـخـتـلـف           
کردستان ابتدا با ارتش آزاد سوريه و        
بعدا با نيـروهـاي الـنـصـره و داعـش               

در مناطق مخـتـلـف کـردسـتـان         ...  و
 ٢٠١٤  و     ٢٠١٣ ســوريــه در ســال        

مناطق مرکزي سـوريـه    .  ادامه داشت 
و بخشهايي از شرق سـوريـه کـه هـم               
مرز عراق بود به دست داعش افـتـاد          

در جنوب کردستـان سـوريـه           و عمال 
ارتباط نيروهاي مسلح حزب اتـحـاد        
دمکـراتـيـک و دولـت سـوريـه دچـار                

در ادامـه    .  مشکل و محدوديت شـد     
اين پروسه ترکـيـه از شـمـال مـرز را                 
بست و بارزاني در کردستان عراق در       
غرب همگام با دولت ترکيـه مـرز را           

در يک .  به روي کردستان سوريه بست   
 ٢٠١٤ مقطع کوتاه مـدت در سـال            

بزرگترين بـخـش کـردسـتـان سـوريـه              
يعني منطقه جزيره با مرکزيت شـهـر       
قــامــيــشــلــو در مــحــاصــره کــامــل           
مخالفين و دشمنان ايـن حـزب قـرار           

دو منطقه ديـگـر کـوبـانـي و             .  گرفت
عفرين هم بوسيله نيروهاي داعـش و        

تنها نـقـطـه      .  النصره از هم جدا شدند    
قابل حصـول گـذرگـاه تـل کـوچـر در                

جـزيـره بـود کـه         منطقه  جنوب شرقي   
کردستان سوريـه را بـه عـراق تـحـت               

ايـن  .  حاکميت مالکي وصل ميـکـرد   
بـه  .  گذرگاه هم در دست داعـش بـود         

همين دليل نيـروهـاي مسـلـح حـزب            
اتحاد دمکراتيک بـه گـذرگـاه مـرزي           
تل کوچر حمله کردند و آن منطـقـه را      

از اين به بـعـد     .  از داعش پس گرفتند   
کمک هاي مالکي و سوريه و ايران از         
طريق نيروهاي مالـکـي و از طـريـق             
گذرگاه تـل کـوچـر بـه حـزب اتـحـاد                  

   .دمکراتيک ميرسيد
عـبــدالــرحــمــان مســوول ديــدبــان      
حقوق بشر سوري به آسـوشـيـتـدپـرس          

وقـتـي کـه قـيـام در مـارس               "    : گفت
 آغاز شد بعضي از کردها بـه    ٢٠١١ 

تـظـاهــرات مســالـمــت آمـيــز عــلـيــه            
اسد تالش کرد . حکومت او پيوستند

. کــه کــردهــا جــانــب او را بــگــيــرنــد           
بنابراين به برخي از خواسته هاي آنها 

 هـزار کـرد کـه          ٢٠٠ حـدود    .  تن داد 
قبال به عنوان غريبه و غـيـر سـوري             
ثبت شده بودند حق شهروندي اعـطـا          

کردها مدت مديدي بود کـه از      .  کرد
تبعيـض شـکـايـت داشـتـنـد و عـده                 
زيــادي از آنــهــا از حــق شــهــرونــدي             

به هـمـيـن دلـيـل          .  محروم شده بودند  
براي آنها دشـوار بـود کـه کـار پـيـدا                 
کنند يا در نـظـام آمـوزشـي دولـتـي                

 . بتوانند ثبت نام کنند
ــه                 ــت ب ــب ــا نس ــرده ــن ک ســوظ

کـه بـه گـونـه اي             -مخالـفـيـن اسـد         
فزاينده تحت سلطه جنگجويان اسالم     

بسياري از کردهـا را      -گرا قرار دارند  
همانند اقـلـيـت هـاي ديـگـري چـون                
مسيحي ها پشت دروازه ورودي نگـه       

کردها از ترس آيـنـده اي کـه            .  داشت
رژيم سکوالر اسد سقوط کند به قيام       

 .مسلحانه وارد نشدند
کردها همچـنـيـن از اخـتـالفـات            
ميان جناح هاي چندگانـه خـود رنـج           
کشيده اند و يکي از آنها متهـم شـده           
است که آشکارا جانب رژيـم اسـد را            

برخي از کردهـا بـر ايـن         .  گرفته است 
اعتقادند که شـبـه نـظـامـيـان حـزب               
کردي اتحاديه دموکراتيک يـا هـمـان         

در چــنــديــن       )  PYD( د    .  ي.  پ
ناحيه کردي که سـال گـذشـتـه تـحـت              
اختيار گـرفـتـنـد بـه شـيـوه اي غـيـر                   
مستقيم حکمراني اسد را بـازتـولـيـد          

 ٢٠١٣ اين گفته ها سال   ."  مي کنند 
 . منتشر شده

خـبـرنـگـار     /  اريکـا سـولـومـون       
Eرويـــــــــــــــــتـــــــــــــــــرز  r i k a  

Solomon          طــي يــک گــزارش
مفصل از کردستان سوريه که خود به     
آن منطقه سفر کرده بود چنين نوشتـه       

دولت ( در حال حاضر دو طرف : است
) گ. پ. اسد و نـيـروهـاي مسـلـح ي            

بنظر مي رسد باهم همکاري داشـتـه         
مــبــارزان مــانــنــد روح از          .  بــاشــنــد 

در ميدانـي  .  يکديگر عبور مي کنند   
در مرکز شهر سربازان سوري سوار بر       
کاميوني که روي آن ضدهوايي نصب   
شده بود ازميان جمعيتي از کـودکـان        
مدرسه اي گذشتند درست زماني که      
نيـروهـاي کُـرد در حـال گشـت زنـي                 
بودند و آنها را از طرف ديگر مـيـدان          

 چنين هـمـکـاري مـيـان ايـن              .راندند
مي  PYD نيروهاست که مخالفان 

گويند که آنهـا يـا فـريـب خـورده يـا                 
 ".متحد رژيم اسد هستند

ــود                 ــزارش خـ ــه گـ او در ادامـ
ــنــويســد   ــت      :  مــي ) اســد( وزراي دول

هنوزهم از اينجا بازديد مي کننـد و         
کارمندان دولت هنوز حـقـوقشـان را          

دريافت مي کنند، تلفن ها هنوز کار     
مي کنند و سيستم سالمـتـي هـنـوز           

 "پابرجاست
يـکـي از رهـبـران         ( آلدار خليـل     " 

در )  برجسته حزب اتحاد دمکراتيـک    
حاليکه شانه هايش را باال انداخته با     
ناراحتـي در مـورد اتـهـام مـعـاملـه                
پنهاني آنها با حکـومـت مـي گـويـد            

بگذار رژيم در ايـنـجـا و آنـجـا يـک                 " 
پايگاه داشتـه بـاشـد، بـگـذار دفـاتـر               
اداريش را داشته باشد ايـنـهـا تـنـهـا             

حداقل اينها حقوق . اسما وجود دارند
کارمندان دولت را پرداخت مي کنند      
و مردم مي توانند با آن زندگيشان را        

بله درست است، مـا در    .  ادامه دهند 
 ."حال بازي سياسي هستيم

 YPG:  اين خبر نگار ميگويـد  
ورود گــروهــهــاي رقــيــب بــه قــلــمــرو          
کُردستان سـوريـه را مـتـوقـف کـرده               

کُـردهـاي سـوريـه بـه بـارزانـي              .  است
رهــبــر کُــردهــا در عــراق مشــکــوک           

 

دانشکاه هـا و عـرصـه عـمـومـي               
 استارت يک مبارزه جدي،     » کشور

آپارتايد جنسي بـا    .  مهم را زده اند   
بقدرت رسيدن جمهـوري اسـالمـي        
پايه حاکميت اسـالم سـيـاسـي در            

 . ايران شد
 جــنــبــش بــرابــري زن و تــوده           
ميليوني مردم  در بيش از سه دهه   

در اشکال مختلـف عـلـيـه         گذشته    
آپارتايد جنسي و قوانـيـن ضـد زن          
نظام جمهـوري اسـالمـي ايسـتـاده           

اشکال متنوع و راديکـالـي را     .  اند
عليه تفکيـک جـنـسـيـتـي و سـتـم                

در روز   .  کشي زنان بکار گرفته اند    
جهـانـي زن آپـارتـايـد جـنـسـي را                 
محکوم کرده و خـواهـان تـفـکـيـک            
جنسـيـتـي در سـطـح عـمـومـي و                 

روش .  سراسري در ايـران شـده انـد          
) زن و مـرد     ( زندگي نوين جـوانـان     

ابـداع و بــکــارگــيـري شــيــوه هــاي            
جديدي از پـوشـش کـه نـهـادهـاي               
امــنــيــتــي و ســرکــوب جــمــهــوري         
اسالمي را بـه هـراس انـداخـتـه و               
ســران ايــن نــظــام را نــاچــار کــرده             

را بـه اسـيـد        "  خون آلـود   " فتواهاي  
ايـنـکـه گـفـتـمـان          پاشها بدهند، و     

هاي پر تناقض تـعـدادي ديـگـر از            
کاربدستان اين نظام در ارتبـاط بـا         
تفکيک جنسيتي، خود بـه مسـالـه         

 . اي جدي برايشان تبديل شده است
طــرح "  روحــانــي گــفــتــه کــه           

تــفــکــيــک جــنــســيــتــي يــک طــرح          
غيرکارشناسي است که با جامـعـه       

عـلـي اکـبـر       ". " ايراني تطبيق ندارد 
ــفــکــيــک             ــتــي در خصــوص ت والي

در مــورد تــفــکــيــک       :  جــنــســيــتــي 
جنسيتي در دانشگاه ها مـعـتـقـدم      
که انقـالب اسـالمـي بـه مـعـنـاي               

هــاي ديــنــي      بــازگشــت بــه ارزش       
هرگاه انقالب از عامل ...... است؛

به وجود آورنده خود دور شـود، بـه           

هــمــان نســبــت از درون دچــار                 
 ". پوسيدگي خواهد شد

تنافض در گفـتـمـان تـفـکـيـک            
جنسيتي تحت فشار نارضايتـي و       

قدر مسـلـم   .  تنفر از آن بوجود آمده    
اين است کـه پـايـان دادن بـه جـدا                
سازي جنسيتي در سطح کشـور و         
در دانشگاه هـا امـر دانشـجـويـان             
است که با جدا سـازي جـنـسـيـتـي             

جايگاه خـواسـت     .  مخالف هستند 
لغو جدا سازي جنسيتي در کشـور     
توسط دانشجويان دانشـگـاه پـيـام         
نور در راسـتـاي تـقـويـت جـنـبـش                
مخالفت با جداسـازي جـنـسـيـتـي           

ــزده آذر ســال         .  اســت  ١٣٩٣ شــان
روزي و مناسبتي شد که يـکـي از          
دانشگاه ها در شهر مريوان بشکل      

لغو تفکيک  « علني اعالم کرد که       
جنسيتي در دانشکاه ها و عـرصـه        

ــمــومــي کشــور       زنــده بــاد      .  » ع
دانشــجــويــانــي کــه بــا شــفــافــيــت         

لغو تفکيک جنسيتي در « خواست  
دانشکاه هـا و عـرصـه عـمـومـي               

را بـه عـرصـه اي جـدي              .  » کشور
مبارزات و خـواسـتـهـاي انسـانـي             

در تـجـمـع روز        .  تبديـل کـرده انـد       
دانشجو، دانشجويان دانشگاه پيام    
نور خواسـتـهـاي ديـگـر از قـبـيـل                  

ــن               «  ــي ــال ــع ــام ف ــم ــدام ت ــو اع ــغ ل
ــي  ــويـ ــجـ ــا     « ،    » دانشـ آزادي دانـ

، » آبـادي دانشـجـوي زنـدانـي            لنـج 
پيگيري به رسميت شناختن حـق      « 

ــوشــت از طــرف                 ــيــن ســرن ــعــي ت
 حــق خــوانــدن و        « .  » حــاکــمــيــت 

نوشتن به زبان کُـردي در تـمـامـي             
مقاطع تحصيـلـي، لـغـو هـرگـونـه             
تبعيض و آسميالسـيـون، تـقـسـيـم           

هــاي ســيــاســت،       قــدرت در حــوزه     
  را اعالم کرده »اقتصاد و فرهنگ

 . اند
 *** 

 ... دانشجويان دانشگاه      
 ... حزب اتحاد دمکراتيک        

 ٣  صفحه 
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نسل جوان که امروز مـيـخـواهـد        
ازتاريخ حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             

مو قعيتي است کـه     .  اطالع پيدا کند  
 .حزب در آن اعالم موجوديت کرد

حزب در شرايطي تشکيل شد که      
کمونيست بودن ميوه ممـنـوعـه بـود          

گفتن اينکه ما کمونيست هستيم و     .
. بــود“  تــابــو“ يــا مــن کــمــونــيــســتــم     

تبليغات مداوم رسانه هاي دولتـهـاي       
قدرتمند، ريـزش و از هـم پـاشـيـدن                
بلوک شرق باعث شده بـود کـه مـردم            
بـلـطـبـع از زبـان بــورژوازي جـهـانــي                
کمونيسم را تمام شـده اعـالم کـنـنـد             

در آندوره چه در سطح جهاني و "  چپ" 
 ١٨٠ همچنـيـن در ايـران بـرگشـت              

درجه اي کرد بخشي وسيعي از آنـهـا        
حــتــي اســامــي خــودشــان را عــوض          

مــبــنــايشــان تــمــکــيــن بــه        .   کــردنــد
دمــکــراســي بــورژوازي و هــارت و            

. پورتهاي سرمايه داري جـهـانـي شـد         
در ايـران حـتـي راديـکـال تـريـنـشـان                 
وظيفه خود را تشکيالت داري و بـه           

بود تا نکنـد  "  قاچ زين خود چسپيدن" 
ــه                ــايـــ ــرمـــ ــرض ســـ ــعـــ ــن تـــ ايـــ

ــه خــطــر       "  تشــيــکــالتشــان  " داري را ب
 .بياندازد

حزب کمونيست کارگري تشکيل  
شد و به جـنـگ ايـن تـعـرض جـديـد                 

حـاکــمــان  .حـاکــمـان ســرمـايــه رفــت          
" نظـم نـويـن جـهـانـي          " سرمايه بانيان   

اعالم کردند که دنيا همين اسـت کـه           
بهـتـر و بـدتـرش هـمـيـن              .  مي بينيد 

است، آرزوي بيشتر ازاين را نکـنـيـد،       
ت کــارگــر هــمــيــن قــدر حــقــش اســ            

سوسياليسم هميـن بـود کـه رفـت و              
آزاديخـواهـي و بـرابـري طـلـبـي بـي                 

 .معني است 
حزب کمونيست کـارگـري اعـالم        
کرد نظم نويـن جـهـانـي حـقـيـقـت را                 
وارونــه نشــان مــيــدهــد امــا ديــري             
نخـواهـد کشـيـد کـه اعـتـراضـات و                 
جنبش هاي وسيع ضد کاپيتاليستـي      

جــنــبــش مــا   .  عــروج خــواهــنــد کــرد    
جنبش بـرابـري طـلـبـي ايـن تـعـرض                
وحشيانه را با اعتراضات وسيع خود      

 .جواب خواهد داد
واقــعــيــت نشــان داد کــه ديــري           
نپائيد اعتراض و مـبـارزه کـارگـر و             
جنبش اعتراضي براي آزادي و رفاه و     
عليه نظم سرمايه داري دوباره سر بـر        
ــه امــروز ادامــه دارد                    ــا ب آورد و ت

جنبش نود ونه درصديها، اعتـراضـا   .
ت وسيع کارگري در سطح جـهـان بـه            
وضع زندگي فالکت بار واعتراض بـر       
عليه تعرض بي وقفه سـرمـايـه داري          
به هـر آنـچـه تـا ديـروز بـا اتـحـاد و                      
مبارزه طبقه کارگر و جـنـبـش هـاي             
ــامــيــن               ــراي رفــاه و ت اجــتــمــاعــي ب
اجتماعي بدست آورده بودند نـمـايـان        

جنبش ها و انقـالبـات مـنـطـقـه         .  شد
. خاورميانه همه نشانـي از ايـن بـود           

ايـن واقــعـيــتــهــا و صــف مــعــتــرض           
کارگران و مردم به جان آمده از دست        
يک درصد انگل و مفتخور سـرمـايـه          

دار را حزب کمونيـسـت کـارگـري بـه             
رهبري منصور حـکـمـت آنـرا پـيـش              

 .بيني کرده بود
در شــرايــطــي ايــن حــزب اعــالم          
موجوديت کرد و نوشت و با صـدايـي    

کـمـونـيـسـم زنـده         :  رسا اعالم کرد که   
اســت، مــارکــس زنــده اســت آنــچــه            
شکست خورد بخشي از همين نـظـام        
وسيستم سرمايه داري دولـتـي اسـت         
که جامعه برده وار و اسـتـثـمـارگـونـه             

. خود را سوسياليـسـت نـامـيـده بـود            
سيستمي که هيچ شبـاهـتـي بـه يـک              
جــامــعــه آزاد و بــرابــر و عــاري از                
استثمار نداشت، تنـهـا تـفـاوتـش بـا             
سرمايه داري غرب و سـرمـايـه داري          
بـازار آزاد ايـن بـود کـه سـرمـايـه و                    
اقتصاد ايـن کشـوردر دسـت دولـت             

 حزب کمونيست کـارگـري    .قبضه بود 
اعالم کرد تا موقعي که نـابـرابـري و            
استـثـمـار و بـردگـي انسـان هسـت،                
خواست و مبارزه بـراي يـک جـامـعـه            

اعالم کرد . آزاد و برابر هم وجود دارد
ما کمونيست هستيم و بـراي چـنـيـن           

 .جامعه اي ميکوشيم
آن تــاريــخ، تــاريــخ ســرافــرازي و         
دفاع بي چون چراي انسانـهـايـي بـود            
که آن شکست را نـپـذيـرفـتـنـد و بـه                  
جــامــعــه و هــمــه اعــالم کــردنــد کــه            
ــد               ــن ــري هســت ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم ک

تفاوتهايشان را با آن جنبشهـاي کـه         .
تا آن موقع تحـت نـام کـمـونـيـسـم و                 
سوسياليست فعاليت ميکردند بـيـان     

برنامه يک دنـيـايـي بـهـتـر را             .کردند  
تدوين کـردنـد و حـتـي بـا جسـارت                 

اعالم کردند که ما در کشمکش هاي    
اجـتــمـاعــي بـرا ي قــدرت سـيــاســي             
آلترناتيو جنبش کمونيسم کارگـري و     

 .آزاديخواهي و برابري طلبي هستيم 
در عين حال تاريـخ روشـن شـدن           
چــهــره واقــعــي احــزاب و جــريــانــات          
متعلق بـه جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي                 
ديگري هم بود که پسوند و پـيـشـونـد           
سوسياليسم و کمونيسم و کارگر را با 

حقيقتي انکار .  خود يدک ميکشيدند  
ناپذير است که فقط کـمـونـيـسـتـهـاي         
واقعي در آن شرايط ميتوانستـنـد بـا        
اسم و نام واقعي خود فعاليت کـنـنـد           

حمله به حزب کمونيست کـارگـري و     .
شخص منصور حکمت خيلي روشـن      
و علني حمله به آرمـانـهـاي انسـانـي            

 ..کمونيسم بود
حزب کمونيست کارگري ايران تا     
همينجا در آرمان خواهيش و تعلقش  
به جنبش طبقه کارگر بـراي آزادي و          
برابري و لغو کـارمـزدي مـوفـق بـوده           

تاريخ کمونيسم ايران و جنبـش  .است  
رهاي بخش کارگران کـمـونـيـسـت بـا           
تاريخ اين حزب عـجـيـن شـده اسـت              

اين دوتاريخ را نميشود جـدا از هـم           .
 .تعريف کرد

ــت             ــکــوم ــي ح ــون ــگ ــرن ــراي س ب
اسالمي در ايران و رسيدن به آزادي و      
بـرابـري در کشـاکـش جــنـبـش هــاي               
مختلـف اجـتـمـاعـي بـر سـر قـدرت                 
سياسي به حزب کمونيست کـارگـري        

 .*بپيونديد

 

هستند و تصور مي کننـد او مـي           
خواهد کنترلش را بـه خـاک آنـهـا               

بارزاني مدعـيـسـت    .  گسترش دهد 
تنها مي خواهد اتحـاد کُـردهـا را           

 " .حفظ کند
 ارتـش سـوريـه از         فتنبيرون ر  

کردستان سوريه نه نتـيـجـه جـنـگ           
نيروهاي کردستان سوريه بود و نـه        
نتيجه جـنـبـش اعـتـراضـي مـردم              

بر عکس نتـيـجـه    .  کردستان سوريه 
ــقــالب و ســازش و                شــکــســت ان

ک . ک. معامله دولت سـوريـه بـا پ         
 . بود

صالح مسلم رهبر حزب اتحاد     
دمکراتيک کردستان سوريه در يـک    
مصاحبه بعد از نشست قاهـره کـه         
همه جريـانـات شـرکـت کـنـنـد در               
شوراي ملي سوريه حضور داشتنـد    

: سـوال :  به سوال زيرچنين ميگويـد    
ظاهراً در يـکـي از نشـسـت هـاي               
شـهـر قـاهـره کـه شـمـا هـم در آن                     
حضـور داشـتــه ايــد، صــحـبــت از            
ايجاد يک ساختار جديد در سوريـه       

 .به ميان آمده است
صـحـبـت    .  بلـه  :  صالح مسـلـم    

هايي شد و قرار شده همه ي گـروه            
هاي مخالف در يک مسـيـر واحـد           

قرار است حـزب مـا        .  حرکت کنند 
. نيز بخشي از ايـن حـرکـت بـاشـد             

اين نوعي از آماده سازي گروه ....و
 . باشد٣ ها براي ژنو 

اما با توجه به همه فـاکـتـهـاي          
فوق يک امر مثبـت در کـردسـتـان            
سوريه اتفاق افتاد و اين هم مديون      
فعاليت سازمانگرانه و نـيـروهـاي         
مسلح حـزب اتـحـاد دمـکـراتـيـک             

ايــنــکــه .  کــردســتــان ســوريــه اســت    
کردستان سوريه مـانـع حـاکـمـيـت            
نيروهاي تروريست اسالمي بر ايـن      

و در ايـن اوخـر         .  منطقه شده است 
قوانيني در منطقه جـزيـره بـه نـفـع           
زنان تصويب و به امضا دو نفـر از           
ــردان            ــودگ ــکــومــت خ ــران ح ــب ره
کردستان سوريه در منطقـه جـزيـره         
رسيده است دو فاکتور مهم در اين       

 . منطقه جنگ زده ميباشند
اما در مـيـان تـحـوالت فـوق              
جنگ کوباني نقطه عـطـفـي اسـت           
که باعـث شـد هـم مـانـع سـقـوط                 
کوباني بوسيله داعش بشوند و هـم    
حزب اتحاد دمکراتيک به نيـرويـي        
اصلي و طرف مـذاکـره قـدرتـهـاي             

. منطقه و جـهـانـي تـبـديـل شـود               
چنانچه در آخرين خبري که منتشر      
شده است يکـي از رهـبـران حـزب             
اتحاد دمکراتيک کردستان سـوريـه     
گفته است بعد از مذاکره آمـريـکـا          
با صالح مسلم در فرانسه، آمريکـا   
از ما تعهد گرفته است که اسـلـحـه        

ک . ک. هاي کمکي آنها به دسـت پ       
. نرسد و ما هم اينرا پـذيـرفـتـه ايـم            

همـچـنـيـن آمـريـکـايـيـهـا تـاکـيـد                  
داشتند که از اين اسلحه هـاعـلـيـه           

همين مـقـام     .  ترکيه استفاده نشود  
حزب اتحـاد دمـکـراتـيـک سـوريـه             
گفته است آمريکـا قـرار اسـت بـر              
اساس همان شرط و شروط قـبـلـي          
اسلحه هاي ديگـري بـه دسـت مـا             
برسـانـد و بـه ايـن زودي آنـهـا را                   

 . دريافت ميکنيم
 ادامه دارد

 

 ... حزب اتحاد دمکراتيک         ٢ از صفحه 

 ... به مناسبت سالروز اعالم          ١ از صفحه 

ارزاني جان آدميزاد نه فقط بـه       .  است
معناي برپا کردن چـوبـه هـاي دار و              
شکستن مکرر رکورد اعـدام تـوسـط         
دولـت روحــانــي، کــه هــر روز بــه آن               
مشغول است؛ بـلـکـه هـمـچـنـيـن بـه                

جـراحـي   " معناي به سرانجام رسانـدن      
احمدي نـژاد کـه از طـرح            "  اقتصادي

و ســيــاســت هــاي      "  بــانــک جــهــانــي   " 
. رياضتي بورژوازي اقتباس شده بـود      

بعبـارت ديـگـر گـران شـدن نـان کـه                  
شاخص عزم راسخ دولت براي کاهش      
سطح معيشت مردم است، مذاکرات      
هسته اي و افزايش اعدام ها و حـفـظ         
فضــاي اخــتــنــاق، ســه جــزء اصــلــي           

جــمــهــوري  "  امــيــد" تــعــريــف دولــت       
 . اسالمي براي بقا است

  
براي دفاع از زنـدگـي بـايـد ايـن               

جمهوري اسالمي را نقـش بـر       "  اميد" 
بايد فعاالنه عليه گراني نان     .  آب کرد 

بـايـد   .  و ديگر مايجتاج اعتراض کرد 
هــمــه جــا عــلــيــه هــجــوم جــمــهــوري           

اسالمي به معيشت مردم به مـيـدان         
بــايــد عــلــيــه هــرگــونــه حــذف          .  آمــد

. سوبسيدها و افزايش قيمت ايسـتـاد      
بايد در هرجا ميتوان به اعتـصـاب و         
اجتماع دست زد و تـالش کـرد ايـن               

بـايـد   .  اعتراضات را سـراسـري کـرد         
. پرچم افزايش دستمزدها را باالتر برد

بـايـد از هـر فـرصـت و مـوقـعـيـتـي                     
استفاده کرد و صف اعتراض کـارگـر         
و مردم را قوي تـر کـرد و جـمـهـوري                

اين مـبـارزه   . اسالمي را به عقب راند 
اي است نـه فـقـط بـراي نـان و جـان                    
آدميزاد، بلکه براي هـمـه آرمـانـهـاي           

حزب کـمـونـيـسـت        .  شريف و انساني  
کارگري شما مـردم ايـران را بـه ايـن               

 . مبارزه فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۳  آذر ۱۵ 

 ... گراني نان، ارزان شدن         
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 ماه نخسـت امسـال،     ٨ موجود، طي  
 ١٧٥ طــور مــيـانــگـيــن مــاهـانــه             بـه 

تصادف منجر به خسارت در اسـتـان        
ايـن در     .اروميه به وقوع پـيـوسـتەانـد       

حاليست که در مـدت مشـابـه سـال             
ــه           تصــادف    ١٢٥ گــذشــتە، مــاهــان

خسارتـي در مـحـورهـاي ارتـبـاطـي              
بـر اسـاس      .اروميه روي دادە بـودنـد       

آمارهاي پـزشـکـي قـانـونـي اسـتـان                
 نـفـر     ٣٣٩ اروميه، از ابتداي امسال      

هــاي اسـتـان در اثـر وقــوع               در جـاده   
تصادفات رانندگي جـان خـود را از            

  .اند دست داده
 

 دشمني دولت با   
 دختران شين آباد 

آباد طي سال جـاري        دختران شين 
سه بار به نشـانـه اعـتـراض بـه عـدم                 
پرداخت ديه کامل در مـقـابـل دفـتـر            
رياست جمهوري حکومـت اسـالمـي        
ايران در خيابان پاستور تهـران دسـت         

دو هـفـتـه        .به اعتصاب زده بـودنـد      
آبـاد بـا        پيش، وکالي دخـتـران شـيـن        

غربي ديدار  استاندار استان آذربايجان 
کردند که مقرر گرديده بـود کـه طـي             

آبـاد     هفته گذشته ديه دخـتـران شـيـن          
پرداخت شود، اما به گفته پدر يـکـي      

آباد ديه دختـران آنـهـا       از دختران شين  
 تـا کـنـون         .تاکنون پرداخت نگرديـده   

زاده و سـيـران          خانواده سارينا رسـول    
آبـاد     يگانه که در حادثه مدرسه شيـن      

جان خود را از دسـت دادنـد، تـنـهـا                
   .اند نصف ديه را دريافت کرده

  
 سقز

 ٧٨٦  هـزار و        ٣ در شهـر سـقـز         
 نـفـر   ٨٠٠ معلول وجود دارد که تنها      

  .باشند تحت حمايت دولت مي
 

 زندان و دستگيري
 ديواندره

شــاهــو مــرادي، فــرزاد      :  آذر١٤  
مرادي و هيـمـن مـرادي  سـه جـوان                

از تـوابـع     "  کبـود   کيله" ساکن روستاي   
شهر ديواندره که عضو يـک خـانـوادە           

ــاشــنــد، از ســوي مــامــوران               مــي ب
اطالعات سپاه پـاسـداران حـکـومـت          

 .اسالمي ايران بازداشت گرديدند
 سنندج

مختار اسدي معلم جهت اجـراي      
ــري                ــعــزي ــک ســال حــبــس ت حــکــم ي

 .فراخوانده شده است
 

درصد    ٧٨ تغذيه نامناسب  
 ها   ايراني

درصـد  ٧٨ :  معاون وزير بهداشت  
مردم کشور تغذيه نامناسب دارنـد و      

خـوردن     اي، کم   عمده مشکالت تغذيه  
ميوه و سبـزيـجـات و مصـرف زيـاد              

 . نمک، شکر و روغن است
 

 ميليون فقير داريم  ١٢ 

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي      
مـيـلـيـون فـقـيـر در            ١٢ از شناسايي    

 .کشور خبر داد
كارشناسان اقتصادي و محققـان     
رفاه اجتماعي اما محاسبات خود را 

هاي مختلف كشور انجـام       براي بخش 
اند و برآوردي از خط فقر را اعالم  داده
حسين راغفر عضو هـيـأت        .اند  كرده

علمي دانشگاه الزهرا، بيشترين خـط    
نفري در شـهـر     ٥  فقر براي يك خانواده   

 هزار ٥٠٠ و ميليون٢ تهران را ماهانه  
ايــن   .تــومــان اعــالم كــرده اســت             

كارشناس اقتصادي حداقل خط فـقـر       
نفـري را    ٥ در يك روستا براي خانواده  

يك مـيـلـيـون تـومـان دانسـت و بـه                   
طـبـق اطـالعـات       « :  همشهري گـفـت   

، ١٣٩٠ جـــــمـــــعـــــيـــــتـــــي ســـــال      
درصد جمعـيـت ايـران زيـر          ٤٠  حدود

 .خط فقر قرار دارند
 

 کارگران
 از زبـان      ٩٤ ميزان افزايش مزد     

 سخنگوي برنامه و بودجه مجلس
سخنگوي کميسـيـون بـرنـامـه و           
بودجه مـجـلـس اعـالم کـرد حـقـوق                
کــارگــران در ســال آيــنــده هــمــچــون            

 درصد افـزوده خـواهـد        ١٧ کارمندان  
به گـزارش ايـلـنـا، غـالمـرضـا              .شد

کاتب نماينده گرمسار و سـخـنـگـوي         
ــودجــه و                ــه، ب ــام ــرن ــون ب ــســي ــي ــم ک
محاسبات مجلس که درباره افزايـش     

خــبــر گــزاري    حــقــوق کــارمــنــدان بــا     
کرد، پس از اعـالم        گفتگو مي  فارس

 درصدي حقوق کـارکـنـان    ١٧  افزايش
دربــاره مــيــزان     ،٩٤  دولــت در ســال     

: افزايش حقـوق کـارگـران نـيـز گـفـت              
طبيعتاً تفاوتي بين افـزايـش حـقـوق           
کارمندان و کارگـران وجـود نـدارد و            

 بـه يـک مـيـزان           ٢ افزايش حقوق هـر     
  .خواهد بود

 
دادگاهي مجدد بهنام ابراهيم    

زاده و تبعيد بهنام به بند يک زندان   
 گوهر دشت   

دادگاهي مجدد بهـنـام ابـراهـيـم          
زاده و تبعيد بهنام به بند يـک زنـدان             

هـاي     کارگران ، تشـکـل      ! گوهر دشت 
هــاي شــريــف و          کــارگــري ، انســان      

بهنام ابراهيم زاده امروز مورخ     آزاده
 براي چندمين در ١٣٩٣  آذر ماه ١٢ 

دادگاه انقالب تهران تـوسـط قـاضـي          
به اتهام اخالل در نـظـم و            احمد زاده 

هايش به خارج از زنـدان        انتقال نوشته 
دادگــاهــي دادگــاهــي شــد ، مــا در            

 اطالعيه شمـاره       يعني   اطالعيه قبلي 
 اعالم کرده بوديم کـه بـه خـاطـر              ٣٢ 

ضرب و شتم شديـد بـهـنـام از سـوي               
ماموران امنيتي زندان رجايي شـهـر        
دادگاه به تعـويـق افـتـاد امـا امـروز                

قابل  .مجددا اين دادگاهي انجام شد
ذکر است که بعد از دادگاه بهنام را به 
بند يک زندان گوهر داشـت مـنـتـقـل             
کردند که محل نـگـهـداري زنـدانـيـان          
خطرناک و زنـدانـيـانـي اسـت کـه در                

 اعدام به سر      انتظار حکم ضد انساني   
  .ميبرند

کميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده    
ضمـن مـحـکـوم کـردن دادگـاهـي و                
تبعيد مجدد بهنام خواسـتـار تـوقـف        

 کـارگـران      اذيت و آزار و آزادي تمامي     
  .زنداني و زندانيان سياسي است

 ١٣٩٣ آذر ماه   دوازده
 

تجمع کارگران کارخانه آجر شيل       
 سنندج در مقابل  

 استانداري کردستان   
طـبـق گـزارش رسـيـده، روز سـه               

 نفـر از    ١٨  تعداد ١١/٩/٩٣ شنبه  
کارگران اخراجي کارخانه ي آجر شيل    
سنندج کـه سـه سـال پـيـش از کـار                   
اخــراج شــده بــودنــد، جــهــت کســب            
مطالبات خود، در مقابل استانداري      
کردستان تجـمـع نـمـوده و اعـتـراض              
خود را نسبت به تمـامـي قـوانـيـن و               
سياست هاي کارگرستيزانه ي دولـت       
و ارگان هاي سرمايه ساالر آن اعـالم       

پـرداخـت حـقـوق          نمودند و خواستـار   
پايمال شده ي خويش از اسـتـانـداري           

شايان ذکر است کـه      .کردستان شدند 
کارگران مذکور پـس از گـذشـت سـه             

ــراضــات و                  ــت ــراج و اع ســال از اخ
تجمعات متعـدد در مـقـابـل ارگـان             
هاي دولتي، هنوز مطالبات خـود را        

 ٦ که شامل چهارده سال سـنـوات و            
ماه حـقـوق مـي بـاشـد را بـه دلـيـل                    
اعمال نفوذ کارفرما در ارگـان هـاي           
ذي نفوذ دريافت ننموده و با توجه بـه      
رأي و حکم دادگاه که به نفع کارگـران     
نيز صادر شـده، کـمـاکـان بـا جـواب               
          هــاي ســربــاالي کــارفــرمــا کــه خــود
استانداري کردستان مي باشد مواجه    

کميته هماهـنـگـي بـراي        .مي باشند 
 کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري

 
 ناامني محيط کار

حميد مـهـدوي، کـارگـر       :   آذر١٢ 
کُرد تـعـمـيـرکـار پـتـروشـيـمـي رازي                 
کرمانشاە در زمان کار در مـجـتـمـع            
پتروشيمي رازي دچـار حـادثەي کـار            

 .شد و جان باخت
 

ضرب و شتم شديد بهنام ابراهيم    
زاده از سوي ماموران امنيتي   

 هنگام انتقال به دادگاه  
هاي کـارگـري ،      کارگران ، تشکل 

همانـگـونـه    !  هاي شريف و آزاده     انسان
که مطلع هستيد بهنام ابـراهـيـم زاده          
فعال کارگري عضو کميته پـيـگـيـري          

هاي کـارگـري و عضـو            ايجاد تشکل 
جـمــعــيـت دفــاع از کــودکـان کــار و              

 سـال اسـت کـه در           ٤ خيابان بيش از    
              زندان مشغـول گـذرانـدن حـکـم ضـد
کارگري است که برايـش صـادر شـده           

 زندان اوين ٣٥٠ در حمله به بند  .بود
 ارديبهشت ماه سال جـاري و         ٢٨ در  

ضرب و شتم شديد زندانيان سيـاسـي        
 از زنـدانـيـانـي         اين بند بهنام هم يکي    

بود که به شدت مورد ضرب و شـتـم           
 را      قرار گرفت و بعد از آن چند ماهي 

 ٢٠٩ هــاي انــفـرادي بـنــد            در سـلــول   
همين زندان گذارند و متعاقب آن بـه         

 .زندان رجايي شهر تبعيد شد
 ١٣٩٣  آذر ماه ١٠ روز دو شنبه   

يک بار ديگر مسئوالن امنيتي زندان      
رجايي شهر به بهنام اطالع دادند کـه         

 مجدد بـه دادگـاه          بايد براي محاکمه  
انقالب تهران منتقل شود ، قـبـل از           
بردن بهنام به دادگاه انقالب ماموران 
زندان رجايـي شـهـر بـهـنـام را وادار                 
ميکـنـنـد کـه بـراي بـازرسـي بـدنـي                  

هاي خـود را درآورده و            لباس   تمامي
لخت شود که بهنام با ايـن خـواسـتـه            

ــي         ــت مــ ــفــ ــالــ ــخــ ــد و            مــ ــنــ کــ
مـقـاومـت شـديـد بـهـنـام                عـلـيـرغـم    

ماموران زندان بهنام را مورد ضـرب      
  و شتم شديد قرار ميدهـنـد و بـا بـي             
احترامي تمام او را لخت ميکنند که       

به خاطر اين ضرب و شتم شديد تمام         
ــه                   ــه ب ــام آغشــت ــن ــه ســر و دســت ب

ميشود و مـامـوران زنـدان بـا               خون
مشاهده وضعيت بـهـنـام از انـتـقـال              
بهنام به دادگاه صرفنظر کرده و او را         

  .به زندان بازميگردانند
کميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده    
ضمن محکوميت شديد اين حـرکـت        

 از سوي مامـوران زنـدان        ضد انساني 
رجايي شهر خواستار آزادي بدون قيد      

 کـارگـران زنـدانـي و              و شرط تمامـي   
دهم آذر مـاه      .زندانيان سياسي است  

 ١٣٩٣ 
 

بهنام ابراهيم    گزارشي از وضعيت    
 زاده در زندان گوهر دشت     

هاي کـارگـري ،      کارگران ، تشکل 
همانـگـونـه    !  هاي شريف و آزاده     انسان

که مطلع هستيد چند ماه پيش بهنام    
را از زندان آوين بـه بـه زنـدان گـوهـر                
دشت تبعيد کرده اند و پيرو آن بـراي           

 پايه  چندمن بار بهنام با اتهامات بي     
 قرار گرفت و       و اساس مورد محاکمه   

شــديــدا هــم مــورد ضــرب و شــتــم               
ماموران امنيتي قرار گـرفـت کـه بـه           
همين علت و تبعيد مجدد به بند يک 

 آذر مـاه  ١٢ زندان گوهر دشت از روز     
 . دست به اعتصاب غذا زد١٣٩٣ 

 که بهـنـام را بـه زنـدان            از زماني 
گوهر دشت تـبـعـيـد کـردنـد پـزشـک                
قانوني براي بهنام تجويز کرده بود که   
به علت داشتن ديسک گردن بايد يـک         
روز در ميان فيزيو تراپي انجام دهـد         

 مـجـدد و آغـاز             اما بعد از محاکمه   
ــام                ــهــن اعــتــصــاب غــذا از ســوي ب
مسئوالن زندان از انتـقـال بـهـنـام بـه              
بيمارستان جلوگيـري مـيـکـنـنـد کـه             

 بهنام  همين امر باعث ضعف جسمي
 ميشود در کنار اعتصاب غذا

قابل ذکر است در زمان تبـعـيـد          
بهنام به بند يک زنـدان گـوهـر دشـت              
زندانبانـان ايـن اجـازه را بـه بـهـنـام                  

 خود را از        ندادند که وسائل شخصي   
 جمع کند و همـراه خـود بـه              بند قبلي 

بند يک انتقال دهد و به هميـن عـلـت         
 سـال زنـدان االن در           ٤ بهنام بعد از      

حسينيه بند يک بدون هيچ وسأيلي بر  
کميتـه دفـاع        .روي زمين ميخوابد  

ــن                   ــم زاده ضــم ــي ــراه ــام اب ــهــن از ب
محکوميت آزار و اذيـت کـارگـران و           
فعالين کارگري زنداني خاصي آزادي     
  فوري و بدون قـيـد و شـرط تـمـامـي                
کارگران زنداني و زندانيـان سـيـاسـي          

 .است
 ١٣٩٣ شانزدهم آذر ماه    
 

 ١ از صفحه 

 ٥  صفحه 
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    بهنام ابراهيم زاده  
 زد  دست به اعتصاب غذا  

هاي کـارگـري ،      کارگران ، تشکل 
همچنانکـه  !  هاي شريف و آزاده     انسان

 ٣٣  و     ٣٢ هـاي شـمـاره          در اطالعيه 
کميته دفاع از بهنام ابراهيـم زاده بـه           
اطالع رسانده بوديم بـهـنـام را بـراي             

خـواسـتـنـد بـه           دادگاهي مجـدد مـي     
اول بـه       دادگاه انقالب ببرند که دفعه    

علت ضرب و شتم شديد و خونـريـزي          
از ناحيه دست و صورت بهنام را بـه           

 روز بـعـد بـا          ٢       دادگاه نبردنـد ولـي     
بهبـود آثـار ضـرب و جـرح مـجـددا                 
بهنام در دادگاه انقالب تهران تـوسـط    
قاضي احمد زاده به اتهام ارتبـاط بـا          
  احمد شهـيـد ، ارتـبـاط بـا بـعـضـي                 

هاي خارج کشـور و        احزاب و سازمان  
هــمــيــنــطــور اخــالل در نــظــم زنــدان            

 شد و بـعـد از بـازگشـت بـه                 محاکمه
 آذر   ١٢ زندان گوهر دشت در تـاريـخ         

 به بند يک اين زندان که محل ١٣٩٣ 
ــاک و             ــيــان خــطــرن ــدان ــگــهــداري زن ن
      زندانياني است که منتظر حکـم ضـد

 . اعدام هستند تـبـعـيـد شـد            انساني
 مامـوري  ٢ اينکه بهنام از    قابل ذکر 

که بهنام را مورد ضرب و شتـم قـرار            
دادند به اسامي مصطفي غياث ونـد       

کند و بـه        نوروزي شکايت مي     و علي 
همين خاطر مـردانـي رئـيـس زنـدان             

خواهد   بهنام را احضار و از بهنام مي      
که شکايت خود را پس بگـيـرد و بـه             
بهنام قول ميدهد کـه او را بـدون پـا              
بــنــد و دســتــبــنــد بــه دادگــاه اعــزام             
ميکنند اما باز هم بـراي دفـعـه دوم            

خواستند بهنـام را بـه دادگـاه             که مي 
  ببرند با پـا بـنـد و دسـتـبـنـد و بـي                     
احترامي شـديـد ايـن کـار را انـجـام                

 .دادند
بهنام در اعتـراض بـه وضـعـيـت            

 پايه  هاي بي موجود و همينطور اتهام  
 کـه بـه خـاطـر آن مـجـددا                  و اساسي 

 آذر هـنـگـام      ١٢ دادگاهي شد از روز   
بازگشت به زندان و تبعيد به بند يـک        
دست بـه اعـتـصـاب غـذا زد و هـم                   
اکــنــون در اعــتــصــاب غــذا بــه ســر            

کـمـيـتـه دفـاع از بـهـنـام                  .ميـبـرد  
ابراهيم زاده ضـمـن مـحـکـوم کـردن              
دادگاهي و تـبـعـيـد مـجـدد بـهـنـام                  
خواستار توقف اذيت و آزار و آزادي          

 کارگران زنـدانـي و زنـدانـيـان              تمامي

چـهـاردهـم آذر مـاه           .سياسي اسـت   
 ١٣٩٣ 
 

 آزادي غالب حسيني    
 فعال کارگري از زندان    

بــر اســاس گــزارش رســيــده روز           
 غـالـب     ١٧/٠٩/١٣٩٣ دوشـنـبـه      

حسيني فعال کارگري و عضو کميتـه    
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري، پـس از سـپـري         
کردن دوران محکوميت شش مـاهـه        
ي خود، از زندان مرکزي سنندج آزاد       

در اين ارتباط تعداد کـثـيـري از       . شد
کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري شـهـر                 
سنندج به منـظـور اسـتـقـبـال از وي               
مقابل زندان و مـنـزل ايشـان تـجـمـع              
نموده بودند تا قـدردانـي خـود را از              
مبارزات و مقاومت هـاي مسـتـمـرِ            
ايـن فـعــال خسـتــگــي نــاپــذيـر ابــراز             
نمايند؛ که مسـئـولـيـن و مـقـامـات              
امنيتي زندان با توجـه بـه اسـتـقـبـال             
وسيع کارگران، به ترفندي ريـاکـارانـه       
متوسل شده، و آزادي ايشـان را بـه              
بهانه ي تناقض در حـکـم دادگـاه بـه              
روز سه شنبه موکول نمودند کـه ايـن          

پـراکــنـدگــي اســتـقــبــال       امـر مـوجــب    
کنندگان شـد امـا بـالفـاصـلـه و بـه                  
مــحــض پــراکــنــده شــدن کــارگــران و          
فعالين کارگري، نيروهـاي امـنـيـتـي          
زندان وي را مخفيانه سـوار يـکـي از          
اتومبيل هاي زندان نموده، و او را از        
زندان خارج کرده و در يکي از خيابان   

اما باز هـم    .  هاي سنندج آزاد نمودند   
تعدادي از فعالين کارگري بالفاصـلـه       
خود را به منزل ايشان رسـانـده، و او            

  .را مالقات نمودند
غالب حسيني نيز در پـاسـخ بـه            
شور و شوق حاضرين و حمايت هـاي         
بي دريغ آنان از او و خانواده اش طـي       
اين مدت، نهايت سپاس خود را ابراز 
نموده، و به بيان شرايط کنوني طبقـه        
کارگر ايران و جـهـان پـرداخـتـه و بـر                
ضــرورت وحــدت و هــمــبــســتــگــي            
ــان             طــبــقــاتــي کــارگــران جــهــت پــاي
بخشيدن تـعـرض سـرمـايـه داري بـه              
زندگي و معيشت آنان تأکيد ورزيده،       
و نــابــودي نــظــام ســرمــايــه داري را            
منوط به سـازمـان يـابـي و آگـاهـي                

مــيـتــه  .  طـبـقــاتـي کـارگـران دانسـت          
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

تشکل هاي کارگري ضمن تبريک بـه        
مناسبت آزادي غـالـب حسـيـنـي بـه             
خانواده وي و طـبـقـه کـارگـر ايـران،                
خواستار آزادي بـدون قـيـد و شـرط               
تمامي فعالين کـارگـري و کـارگـران            
پيشرو از جمله رضا شهابي، شـاهـرخ     
زماني، محمد جراحي، بهنام ابراهيم    
زاده، رســول بــداغــي، واحــد ســيــده،          
يوسف آبخرابـات، افشـيـن نـديـمـي،            
فردين ميرکي ، فرزاد مـرادي نـيـا و            
ديگر زندانيان سياسي در بـنـد مـي            

کميته هماهنگي براي کمک به     . باشد
ــاي                 ــل هــــ ــکــــ ــاد تشــــ ــجــــ ايــــ

 ٩٣/٩/١٧ کارگري
 

تشديد فشار بر فعالين کارگري    
 و اجتماعي شهر سنندج  

طي روزهاي اخير، ارگـان هـاي          
ــيــروهــاي امــنــيــتــي و                ــربــط و ن ذي
اطالعاتي شهر سنندج، هم زمـان بـا       
              ِ اجراي سياست هـاي ضـد کـارگـري

و ديـگـر کـاالهـاي          نـان  افزايـش نـرخ    
ــق،            اســاســي مــردم     ــن طــري و از اي

تحميل بيش از پيش فقر و فالکت بـه      
کارگران و اقشار فرودست جـامـعـه و       
مــتــنــاســب بــا آن تشــديــد شــرايــط            
سرکوب و اختناق، تـعـداد زيـادي از           
فعالين کـارگـري و فـعـالـيـن ديـگـر                 

زنـان و    ( عـرصـه هـاي اجـتـمــاعـي،             
را به ويژه در شهـر سـنـنـدج       )  کودکان

احضار و يا بازداشت نـمـوده، تـا بـا              
تشــديــد فشــار و بــه خــيــال خــويــش            
مرعوب کردن آن ها، ديـوار حـائـلـي            
ميان فعالين کارگري و اجتـمـاعـي و       

تـا  .  توده هاي مردم ايـجـاد نـمـايـنـد            
مگـر بـديـنـوسـيلـه فضـاي بسـتـه و                  
مختنق جامعه را جهت ممانـعـت از         
اعتراضات و خيزش کارگران و مـردم    

هاي حاصل   به ستوه آمده از نابرابري    
تــنــگ تــر     از نــظــام ســرمــايــه داري       

نموده، و جلوي حرکت هاي توده هاي       
مـردم اسـتـثـمـار شـده و مـحـروم را                   
بگيرند و صداي اعتراض آن ها را در        

    .گلو خفه کنند
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه         
ايجاد تشکل هـاي کـارگـري ضـمـن             
محکوم کردن تمامي سطوح فشار به      
فعالين کـارگـري و ديـگـر فـعـالـيـن                 
عرصه هاي اجـتـمـاعـي، و تـقـبـيـح                 
سيـاسـت هـاي کـارگـر سـتـيـزانـه ي                  
ســرمــايــه و نــيــروهــاي امــنــيــتــي و           
انتظامـي، خـواهـان پـايـان دادن بـه               
فشارها واحضار اين فعالين و آزادي       

فوري و بـي قـيـد و شـرط تـمـامـي                    
دستگير شدگان و زندانيان کارگري و      
اجتماعي، به ويژه بازداشـت شـدگـان         
اخير شهر سننـدج، هـمـچـون فـرديـن            

. ميرکي و فرزاد مرادي نيا مي باشد      
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      

 تشکل هاي کارگري 
 

تهديد به اخراج کارگران     
 توسط کارفرماي شرکت بانتا     

 آبيدر سنندج 
طـــبـــق گـــزارش رســـيـــده، روز           

 کـارفـرمـاي      ١٦/٩/٩٣ يکشـنـبـه      
شرکت ساختماني بانتا آبيدر، تـعـداد     
يازده نفر از کارگران مشغول بـه کـار          
در پـروژه ي سـاخـتـمـانـي مـجـتـمـع                   

تجاري بانتا آبـيـدر واقـع          -مسکوني
در خيابان ششم بهمن سنـنـدج را بـه            
بهانه ي آغاز فصل سرما تـهـديـد بـه            
اخراج از کار نموده و ادامه ي اشتغال 
آنان را تنها منوط به سخت کوشي و        

ايــن . فــعــالــيــت بــيــشــتــر آنــان نــمــود        
سياسيت مزورانه ي کارفـرمـايـان در         
راستاي ايجاد رقابت ميان کارگران و   
گســســـتـــن روحـــيـــه ي وحـــدت و              
همبستگي ميان آنان به اجرا در مـي        
آيد؛ که در مقابل، حس نفـرت بـيـش           
ــه                  ــيــش کــارگــران را نســبــت ب از پ
مناسبات حاکم بـر فضـاي مـوجـود            

ــگــيــخــت        ــران ــه ب ــه   ..  جــامــع ــت ــي کــم
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 تشکل هاي کارگري
 

بازداشت فرامرز مرادي نيا و    
 آخرين خبر از وضعيت     

 فردين ميرکي  
روز يـکـشـنـبـه         به گزارش رسيـده   

 آذر ساعت هشت و نـيـم صـبـح              ١٦ 
تــعــداد زيــادي از نــيــروهــاي لــبــاس          
شخصي اداره اطالعات در حالي کـه        
صورت خود را با مـاسـک پـوشـانـده              

به خانه فرزاد مرادي نيا عضو   بودند
کميته هماهنگـي و فـعـال کـارگـري              
يورش برده و بعد از تفتيش مـنـزل و            
ضبط تعدادي از وسـايـل شـخـصـي             
ايشان، نـامـبـرده را بـازداشـت و بـه                

 .مکان نامعلومـي انـتـقـال داده انـد            
شايان ذکر اسـت کـه فـرزاد سـالـيـان              
زيادي است که از بيـمـاري دسـتـگـاه             
گوارش رنج مي برد و يک شـب قـبـل           
از دستگـيـري نـيـز دچـار خـونـريـزي                
ــر                  ــود و دکــت ــد مــعــده شــده ب شــدي
معالجش بر عمل جراحي وي تاکـيـد         

بـعـد از بـازداشـت ايـن            .  نموده اسـت  

فعال کارگري خانـواده اش بـه دلـيـل             
وضعيت وخيم وي به اداره اطالعـات        
مراجعه کرده و وضعيت حاد بيمـاري       
او را به اطالع مامورين رسـانـده انـد           
که با جواب سرباالي آنان مواجه شده      

همچنين فردين مـيـرکـي ديـگـر          .  اند
ــو بـــازداشـــتـــي کـــمـــيـــتـــه                عضـ

طي يک   آذر١٤ روز جمعه  هماهنگي
تماس تلفني با هـمـسـرش از ادامـه             

کـمـيـتـه     .  بازداشتش خبـر داده اسـت       
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري بازداشـت فـرزاد       
مرادي نيا را محکوم مـي نـمـايـد و            
همچنين خواهان آزادي فـوري و بـي          
قيد شرط نامبرده و ساير کـارگـران و       

. فعالين کارگري بازداشتي مي باشـد  
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      

 تشکل هاي کارگري
 

وثيقه   واحد سيده با سپردن  
 روز به   ٥  ميليون توماني براي  ١٠٠ 

 مرخصي آمد   
هاي کارگـري و       کارگران ، تشکل  

همانگونه که در اطالعيه !  مردم آزاده 
 کميته دفـاع از فـعـالـيـن             ٢٤ شماره  

کارگري مهـابـاد بـه اطـالع رسـانـده              
 آذر مـادر زيـنـب          ٨ بوديم روز شنبه    

مـادر واحـد        ) دايه باجـه    (  کرمياني
سـيـده فـعـال کـارگـري زنـدانـي و از                   

 براي کمـک      اعضاي کميته هماهنگي  
هاي کـارگـري کـه بـه          به ايجاد تشکل  

علت بيماري در بيمارستان مـهـابـاد         
بستري شده بود براي هميشه از ميان      

 .ما رفت
واحد سيده براي اينکه بتواند در        

کنار خانواده و بسـتـگـان       اين شرايط 
مرخصـي کـرده بـود         باشد درخواست  

 آذر   ١٠ کــه بــعــد از ظــهــر مــورخ              
مرخصي واحـد مـوافـقـت        با    ١٣٩٣ 

مـرخصـي       روز به     ٥ شد و واحد براي     
آمد ، قابل ذکر اسـت کـه بـراي ايـن               

 ١٠٠  روز قـرار وثـيـقـه             ٥ مرخصي     
  ميليون توماني صادر شد کـه تـهـيـه          
اين وثيقه از طرف خانواده و آشنايـان       

 .مـرخصـي واحـد مـوافـقـت شـد               با  
کمـيـتـه دفـاع از فـعـالـيـن کـارگـري                   
مهاباد ضمن تسليت مجدد به واحـد       
سيده و خـانـواده عـزيـزش خـواسـتـار              

و     کـارگـران زنـدانـي           آزادي تـمـامـي    
کميتـه دفـاع      .زندانيان سياسي است  

دهـم آذر    .   از فعالين کارگري مهاباد   
 ١٣٩٣ 

 *** 
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 اعتصاب بيش از دو هزار نفر    
 ! از معلمين شهر خانقين 

طبق گزارشي از شهر خـانـقـيـن،           
رئيس اتحاديه معلمـيـن کـردسـتـان،          
احمد سعـدوال اعـالم کـرده، کـه روز              

 نفر از معليمـن  ۲۴۰۰ هفتم دسامبر  
اين شهـر در اعـتـراض بـه پـرداخـت                
ــه                ــايشــان دســت ب ــه ــوق ــق نشــدن ح
اعتصاب زده اند و از رفـتـن بـر سـر               

. کالسهايشـان خـود داري کـرده انـد            
الزم به ذکر است که چندي پيـش هـم           
معـلـمـيـن شـهـر حـلـبـجـه دسـت بـه                     
اعتصاب زدند و اگر حکومت اقـلـيـم      
کردستان قبال به بهانه قطع بودجه از        
طرف دولت مرکزي حقوق معلمين و       
کال کـارمـنـدان دولـت را سـر وقـت                 
پرداخت نمي کـرد، امـروز ديـگـر بـا              
توافقات طرفين هيچ عذر و بهانه اي    
براي پرداخت نکردن حقوق معلـمـيـن        

 .وجود ندارد
 

قانون برابر در کانتون جزيره،      
ديني  " عالمين  " توسط اتحاديه   

 ! اقليم کردستان محکوم شد   
ديـنـي در        " عـالـمـيـن    "  اتحاديه   

اقليم کردستان با انتشار بـيـانـيـه اي            
خواهان معذرت خواهي از مسلمانان 
جهان و لغو قانون برابر زن و مردم در         

در بخشـي از ايـن       .  کانتون جزيره شد  
متاسفـانـه مـا      "  بيانيه آمده است که     

اسالم در "  عالمين"  بعنوان بخشي از    
اقليم کردستان با پخش بيانيه شمـاره       

حقوق برابر زن و     (  کانتون جزيره ۲۲ 
دچار شوک شديم، چنديـن بـنـد      )  مرد

اين بيانيه با دين مبين اسالم که دين 

اکثريت مردم کردستـان بـزرگ اسـت          
خوانايي ندارد، اينها جدا از جـريـحـه         
دار کردن احساس آنها، جـريـحـه دار           
کردن احساس بيش از يک مـيـلـيـارد           

در بــخــش   ".  مســلــمــان جــهــان اســت    
" ديگري از اين بيانيه آمده است کـه        

ما از مسئولين جزيره مـي خـواهـيـم           
که از مسلـمـانـان مـعـذرت خـواهـي              
کنند و همه آن قـوانـيـنـي کـه عـلـيـه                 

 ". اسالم است را لغو نمايند
الزم به ذکـر اسـت کـه در آوائـل               
آبانماه، در کـانـتـون جـزيـره قـانـونـي                
مترقي به اسم، قانون بـرابـر زنـان بـه              

و "  عالمين" تصويب رسيد و اتحاديه  
شما بخوانيد مرتجعين و ضـد زنـان           
اقليم کردستان از اين قانون بـه خشـم          

اين مرتجعـيـن بـخـشـي از          .  آمده اند 
جنبش کثيف اسالم سياسي هستـنـد       
که يکسرش به جمهوري جنايتکـار و        
ضد زن اسالمي وصـل اسـت و سـر              
ديــگــرش بــه داعــش و بــه نــوادگــان            
محمـد و قـانـون بـربـريـت اسـالمـي                 

بايد با تمام قوا نه .   سال پيش۱۴۰۰ 
تنها از قانون بـرابـر کـانـتـون جـزيـره                
دفاع کرد، بـلـکـه حـکـومـت اقـلـيـم                  
کردستان را نيز وادار کرد که قوانيني   
مترقي و برابري طلبانه به نفع زنان را    
بتصويب برساند و در عين حال تـمـام    
فتواها، طرحها و سخنراني هـاي کـه         
نافي برابري زن و مردم مي بـاشـد را        
بعنوان جـرم بـرسـمـيـت بشـنـاسـد و                 
مبلغين آن و از جمله همين اتـحـاديـه     
مـرتــجــعــيــن اســالمــي دســتــگــيــر و         

متاسفانـه امـروز در       .  محاکمه شوند 

اقليم کردسـتـان و تـحـت حـاکـمـيـت                
احزاب ناسيونالـيـسـت کـرد، چـنـيـن             
جانوراني نه تنـهـا عـلـنـا عـلـيـه بـي                 
حقوقي نيمي از جامعه، يعنـي زنـان          
هر روزه فتوا مي دهند و تبلـيـغ مـي       
کنند، بلکه اينها رسما و قـانـوان از            
دولت اقليم حقوق مي گيرند و چنيـن        

 ۲۴ است که تحت اين حاکميت و در    
 هـزار زن    ۵۰۰۰ سال گذشته بيش از     

قرباني مـذهـب، نـامـوسـپـرسـتـي و               
 .مردساالري شده اند

 
اسلحه و مهمات براي تصرف    

 ! موصل به شهر اربيل رسيد   
روز دوشنـبـه هشـتـم دسـامـبـر،              
جبار يـاور وزيـر پـيـشـمـرگـه اقـلـيـم                   

اســلــحــه و    "  کــردســتــان اعــالم کــه         
مهمات نـظـامـي کـه قـرار اسـت در                
تصرف شهر موصل از دست داعـش        

". بکار گرفته شود بـه اربـيـل رسـيـده          
الزم بــه ذکــر اســت کــه خــبــرگــزاري            
آناتولي ترکيه اخـيـرا طـرح حـملـه و               
تصرف موصـل از دسـت داعـش را             
افشا کرده و گويا اين خبر را از يکـي          
از مقامات بلند پايه حکومت عـراق     

شهر موصـل در اوائـل        .  بدست آورده 
ماه آگوست امسـال در ظـرف چـنـد              
ساعت به دسـت نـيـروهـاي جـنـايـت               
پيشه داعش افتاد و از آنـزمـان ايـن             
اولين بار اسـت کـه بـحـث حـملـه بـه                  
موصل و بازپس گيري دومين شـهـر         
بزرگ عراق بطور علني مـطـرح مـي           

 .شود
  

 انجمن وزراي اقليم مذاکرات     
 ! با دولت بغداد را بررسي کرد   

روز چــهــارم دســامــبــر انــجــمــن         
وزراي اقليم کـردسـتـان مـذاکـرات و             
توافقات با دولـت مـرکـزي عـراق را              

در اين جلسه نيـچـيـروان    .  بررسي کرد 
بارزاني نخست وزير اقليم کـردسـتـان        

روي هم رفته جلسات    "  اعالم کرد که    

مثبتي بود و در بغداد فضاي جديدي 
وجود دارد و حتي کسانـي کـه قـبـال             
مخالف بودند، اينبار هنـگـامـي کـه         
متوجه مثبت بودن مذاکرات شدنـد،       

در ".  تالش کردنـد هـمـکـاري کـنـنـد            
بخش ديگري از سخنان خود بارزاني       

عراق در بحران مالي عميقـي  "  افزود  
به سر مي برد، تـوقـف فـروش نـفـت               
مشکالت بسياري را ايجاد کرده، در      
کابينه قبلي عراق پول هنگفتي خـرج     
شده که کسي نمي داند براي چي بوده     

الزم به ذکر است کـه بـارزانـي در             ". 
اين جلسه تنها به توافق مـهـمـي کـه             
گويا سالهاست بـراي آن تـالش مـي            

يـازده سـال     "  کنند اشاره کرد و گـفـت      
است که مي خواهيـم بـغـداد حـقـوق             
نيروهاي پيشمرگه را تامين کنـد کـه         
قبول نمي کردند، ولي االن آنها قبـول        
کرده اند که ايـن مـخـارج بـه بـودجـه              

 ". دولت مرکزي اضافه شود
بيش از دو دهه جنگ و خونريزي 
در عــراق و نــقــش مــخــرب احــزاب             
قومي، مذهبي و طايفه اي در قدرت     
براي توده هاي ميليوني مردم جز فقر  
و فـالکـت، خـانـه خـرابـي، گـرانـي و                  
بيکار و کشتار هر روزه چيز ديـگـري          
ببار نياورده، لذا توافقات امـروزشـان       
هم نه تنها امکان هيچ نوع گشايشي     
در زندگي مردم نخواهد بـود، بـلـکـه            
در همين جلسه نـيـچـيـروان بـارزانـي             
اعالم مي کند که بايد صرفه جـوئـي          
کنيـم و وزارت دارائـي بسـيـاري از               
مخارج را کم کند، و طبعـا مـنـظـور            
مخارج و امکانـاتـي اسـت کـه قـرار              
است به جامعه و مردم تعلق بگيرد و      
گرنه هر ناظري که حتي يـک روز هـم            
پايش به اقليم کردستان افتاده بـاشـد         
مي داند که، احزاب ناسيوناليـسـتـي         
حاکم در کنار تحميل فقر و فالکت به 

زندگي شاهانه و افسـانـه اي             مردم،
غير قابل باوري بـراي خـود سـاخـتـه              

 .اند
 

برگزاري مراسمي در اولين    
 سالگرد ترور کاوه گرمياني   

روز دوم دسامبر در شهر کالر بـا        
ــردم،                ــادي از م ــداد زي ــع حضــور ت
ــدادي از                  ــع ــگــاران و ت ــه ن ــام روزن
نماينـدگـان پـارلـمـان، مـراسـمـي در               
گراميداشت اولين سالگرد ترور کـاوه      
گرمياني برگزار شد و در پايان جايـزه        
طالئي کاوه گـرمـيـانـي بـراي آزادي             
عقـيـده بـه روزنـامـه نـگـار شـيـروان                  

الزم به ذکر اسـت      .  شيرواني اهدا شد  
 کـاوه    ۲۰۱۳ که در پنجـم دسـامـبـر           

گرمياني روزنامه نـگـار مسـتـقـل و            
منتقد به شيوه اي وحشيانه از طـرف       

. حاکمان اقليـم کـردسـتـان تـرور شـد             
ترور کاوه باعث اعتراضات وسـيـعـي      
شد و تحـت فشـار افـکـار عـمـومـي                
محمود سنگاوي عضو دفتر سياسي     
اتحاديه ميهني به دادگاه فـراخـوانـده        
شد، اما بـاز هـم مـثـل دهـهـا تـرور                  
ديگر هنوز هم مسـبـبـيـن ايـن تـرور              
جــنــايــتــکــارانــه در دســتــگــاهــهــاي         
حکومتي مشغول دزدي و چـپـاول و          
طرح ريزي براي از بين بردن منتقدين     

 .و آزاديخواهان هستند
 

  نفر از نيروهاي داعش    ۲۰ 
خود را تسليم نيروهاي   

 پيشمرگ اقليم کردستان کردند    
بنا بر اخبار مـنـتـشـر شـده، روز             

 ۲۰ دوم دسامبر در حوالي مـخـمـور          
نفر از نيـروهـاي جـريـان تـروريسـتـي              
داعـش خــود را تــحـويــل نــيــروهــاي           

. پيشمرگ اقليم کـردسـتـان داده انـد           
اين خبـر مـي افـزايـد کـه نـيـروهـاي                  
داعش در روزهـاي گـذشـتـه در ايـن               
مناطق تحمل تلفات سختي شده انـد     
و به همين خاطر روحيه نيروهايشات      
بشدت پائين آمده و تسليم شدن ايـن         
عده هم نـاشـي از هـمـيـن واقـعـيـت                  

 .* است
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 زنداني سـيـاسـي در زنـدان           ٢٩  
 ۹ ٢ مركزي اروميه از روز پنجشنبـه        

آبان ماه دست به اعتصاب غذا زنـده         
 زندان ١٢ اين زندانيان كه در بند . اند

نگهـداري مـيـشـونـد جـهـت احـقـاق                
مطالباتشان از جمله توقـف بـرخـورد        

, هاي غير انساني مـامـوريـن زنـدان          
نگهـداري  , دستيابي به دارو و درمان      

بند مـخـتـص بـه زنـدانـيـان              شدن در   
توقف فشار بر خانواده هـا       ,  سياسي  

. دســـت بـــه اعـــتـــصـــاب زده انـــد             
رژيم نه تنهـا وقـعـي بـه              جنايتكاران

اعتصاب غذا نگذاشته اند بـلـكـه بـا         
 حـملـه     ١٢ باتوم و شوك برقي به بند        

كرده زندانيان را تهديـد كـرده كـه در             
صورت ادامه اعتصاب آنها را تبعيد 
كرده و احكام اعدام اين زنـدانـيـان را           

الزم به ذكـر اسـت       .  اجرا خواهند كرد  
كه تعـدادي از ايـن زنـدانـيـان حـكـم                 

 .اعدام دارند
رژيم بـا تـهـديـد و              در حاليكه   

ــاي                  ــهـ ــاسـ ــمـ ــع تـ ــطـ ــاب و قـ ارعـ
توقف اعتراض اين    سعي در     تلفني

زندانيان داشته و ميخواهد مانع خبر   
زنــدانــيــان ســيــاســي        رســانــي شــود   

شــهــر، زاهــدان، ســنــنــدج و            رجــايــي
زندانيان بند زنان و  هاي جنوب    زندان

از زندانيان اعـتـصـابـي       زندان اروميه  
زندان اروميه حمايت كرده اند و خـبـر        
اين اعتصاب در رسانه ها پخش شده 

 .است
, عالوه بر ضرب و شتم و توهين       

قـتـل خـامـوش زنـدانـيـان از طـريــق                 
محروميت آنها از دارو و درمـان و             
تبعيد اين زنـدانـيـان از حـربـه هـاى                

در  .  هــمــيــشــگــي رژيــم بــوده اســت        
زندانيان سـيـاسـي نـه تـنـهـا              ,  مقابل

خاموش نمانده بلكه مرتبا دسـت بـه         

اعتراض زده اند و مبارزه خود را در        
ــيــز داخــل زنــدان       ــه روش هــاي         ن ب

از نـظـر مـا        .  مختلف ادامه داده انـد    
اعتصاب غذا روش مبـارزه مـوثـري          
نبوده و نيست و وضـعـيـت جسـمـي              

را با خطرات بيشتري روبرو        زندانيان
ميكند اما بايد به اين نـكـتـه تـوجـه             
داشت كه رژيم اسالمي زندانيان را به  
شدت تحت فشـار قـرار مـيـدهـد بـه               
طوريكه بسياري از زندانيان راهي بـه    
جز مايه گذاشتن از جانشان نـديـده و       
عـلـيـرغـم عـوارض اعـتـصـاب غــذا               

دست به اعتـصـاب        مجبور ميشوند 
 .بزنند
پيام اعتصاب غـذاي زنـدانـيـان          

بـه      زنـدان ارومـيـه       ١٢ سياسي بنـد     
مردم اينست كه بـايـد مـبـارزه بـراي             
آزادي زندانيان سـيـاسـي و فشـار بـه             
رژيــم را هــر چــه وســيــعــتــر كــرد و                

ــري                ــرت ــوث ــر و م ــت ــزرگ ــاي ب ــه ــدم ق
اگر فـعـالـيـت بـراي آزادط             . برداشت

اگر دنيا , زندانيان وسيع و موثر باشد
را عليه جنايتكاران حاكم بر ايـران و          
عليه شكنجه و زندان و اعدام بسـيـج          

زنداني نيازي نميبينـد جـانـش      , كنيم
را در معرض خـطـر بـيـشـتـري قـرار                 

   .و دست به اعتصاب غذا بزند داده 
با تجمع در مقابـل زنـدانـهـا در            

مقـابـل سـفـارتـخـانـه هـا و                 ايران و   
ــاي              ــومــي در كشــوره ــم ــز ع مــراك

ــف    ــتــل ــخ ــامــه بــه             ,  م ــال ن ــا ارس ب
سازمانهاي جـهـانـي وضـعـيـت ايـن              
زندانيان را مطرح كرده و از آنها دفاع 

بايد وضعيت اين زنـدانـيـان و          .  كنيم
رنجشان در تمام رسـانـه هـا مـطـرح              
شود و دنيا بداند چه فاجعه هايي در         

نـبـايـد     .  زندانهاي ايران رخ مـيـدهـد        
و سازمانهاي جهاني   گذاشت دولتها   

بــــا مــــمــــاشــــات بــــا رژيـــــم                     
بـر رنـج و        چشمانشان را     جنايتكار  

درد و شكـنـجـه زنـدانـيـان سـيـاسـي                
ببندند و صرفا بـه صـدور يـك نـامـه              

در عيـن حـال     . چند خطي اكتفا كنند 
ــيــان خــواســت                ــدان ــن زن ــد از اي ــاي ب
اعتصاب غذايشان را بشكنـنـد چـرا          
كه هـر روزى كـه سـپـري مـيـگـردد                  
زندگى زندانيان اعـتـصـابـي هـر چـه              

تـالش بـراي     .  بيشتر به خطر ميافـتـد     
آزادي زندانيان بايد امر روزمـره تـك          

. ما انسانهاي آزاديـخـواه بـاشـد          تك  
و خــانـواده هــايشــان         ايـن زنــدانـيــان    

شايستـه بـيـشـتـريـن و وسـيـعـتـريـن                  
 . حمايتها هستند

  
براي اطالعات بيشتر در رابـطـه         

 نفر زنداني اعتصابي    ۹ ٢ با وضعيت   
لـطــفــا بــه مصــاحــبــه زيـر مــراجــعــه            

 .نماييد
 

://https
/com.youtube.www

?watch
feat& ٨hegztX ٦zUT=v

be.youtu=ure 
  

 شيوا محبوبي
سخنگوي كميـتـه مـبـارزه بـراي           

 آزادي زندانيان سياسي
 بـرابـر بـا        ٢٠١٤ هفتم دسامبـر     

 ٣ ۹ ١٣ شانزدهم آذر 
 

://http
wordpres.zendanisiasi
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 شيوا محبوبي 

 

 

 از زندانيان سياسي زندان اروميه حمايت كنيد 

جواد الريـجـانـي، دبـيـر شـوراي            
حقوق بشر قـوه قضـائـيـه ايـران، روز              

در تــالش   : " گــفــت آذر،  ۱۴ جــمــعــه،   
هاي نـاشـي از         هستيم تا قانون اعدام   

مواد مخدر را تغيير دهيم و آنـرا بـه           
 ". درصد کاهش دهيم٨٠ 

عبدالرضا رحماني فضـلـي وزيـر        
کشور نـيـز در واکـنـش بـه سـخـنـان                  

قـاچـاقـچـيـانـي کـه          : " الريجاني گفت 
شوند، عـالوه بـر خـريـد و               اعدام مي 

فــروش و حــمــل مــواد مــخــدر، در              
شويـي، اقـدامـات مسـلـحـانـه و                پول

عمليات تروريستي نيز دست دارند و      
 ".اندازند صلح جهاني را به خطر مي

الريجاني و بـانـدهـاي آدم کـش             
جمهوري اسالمي از کشتن و جـاري         

. نمودن حمام خون خسـتـه نشـده انـد           
عطش قتـل عـمـد دولـتـي در نـظـام                 
اسالمي بخشي از هـويـت ايـن رژيـم            

اين عطش به خون و آدم کشـي        .  است
. را وزيــر کشــور دارد جــار مــيــزنــد            

کاربدستان حکومت و قـوه قضـائـيـه          
اسالمي بيش از سـه دهـه اسـت بـي              

اگر امـروز  .  وقفه دارند آدم مي کشند    
 درصـدي    ٨٠ الريجاني از کـاهـش           

اعدام معـتـادان سـخـن مـي گـويـد،               

ناشي از اعتراضات مداوم و هر روزه         
جنبش عليه اعدام در داخل و خـارج          
از ايران است کـه تـغـيـيـر در اليـحـه                 
قوانين اسـالمـي آدم کشـان را روي              

 . ميز قاتالن گذاشته است
برشمردن جـرائـم وزيـر کشـور و              
الصاق کردن آن به معتادان در تـداوم         
آمکشي، يکجا و تـمـام قـد بـرازنـده              

خـريـد   .  پيکر حکومت اسالمي است   
و فروش و حمل مواد مخـدر تـوسـط           
باندهاي سپاه پاسداران، پـول شـويـي         
آقازاده هـاي مـيـلـيـاردر، اقـدامـات              
وعمليات تروريستي بعنوان يک رکـن      
اصــلــي و پــايــه ريــزي شــده تــوســط            
حکـومـت اسـالمـي و سـربـار تـمـام                 
اينها، به خطر انداختن صلح جـهـانـي     

 .با فعاليت هسته اي
بجاي اعدام معـتـاديـنـي کـه در            
سايه تيره و تار حکومت اسالمي بـه         
چنين سرنوشتي دچار شده اند، سـران       
و کاربدستان رژيم اسالمي خـودشـان       
بعنوان بانيان اصلـي بـجـرم خـريـد و              
فروش و حـمـل کـالن مـواد مـخـدر،               

شـويـي آقـازاده هـا، بـجـرم                بجرم پول 
بخطر انداختن صلح جـهـانـي، بـجـرم           
اقدامات تروريستـي سـازمـانـيـافـتـه           
دولتـي، بـجـرم کشـتـار دهـهـا هـزار                 
انسان، بايد در دادگاههاي عـلـنـي و          

 .*بين المللي محاکمه شوند
 

 برگرفته از ژورنال روزانه 
 ٩٣  آذر ١٦ يکشنبه 

 ! جنبش عليه اعدام، تغيير در قانون آدمکشان            
 عبدل گلپريان            
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بدنبال گذشت ماهها از فـاجـعـه          
شنگال که قلب ميليـونـهـا انسـان را            
بدرد آورد هنوز جـمـعـيـتـي بـالـغ بـر                

 نفر در ارتفاعات مشـرف بـر       ٨٥٠٠ 
تـمـامـي    .  شهر شنگال بسر مي بـرنـد      

کسانيکه در اين نقطه کوهستاني در       
سخت ترين شرايط قـرار گـرفـتـه انـد             
هــمــگــي از ســاکــنــان شــنــگــال و                

بر روي  .  روستاهاي اطراف آن هستند   
رشته کوه مشرف بر شنگال که حدود       

 کيلومتر طول دارد، بـزرگسـاالن       ٧٠ 
اسـلـحــه بــدسـت در مـقــابـل جـريــان               
تروريست اسالمي داعش براي  دفاع      
از خود و خانواده هايشـان هـمـچـنـان          
ايستادگي مـي کـنـنـد و هـر نـقـطـه                  
دنجي در مـيـان سـنـگـالخـهـا را بـه                 
سرپناهي براي زنان و کودکان تبـديـل     

کاميونهاي باري کـه قـبـال         .  کرده اند 
براي ارسال کمک اعـزام شـده بـودنـد              
بدليل عدم امکان بازگشت، بـعـنـوان        
سرپناهي براي مردم گـيـر افـتـاده در            

اکـنـون   .  اين کوهها تبـديـل شـده انـد          
ديگر آن تابستان گرم و سـوزانـي کـه             
چند ماه پيش بر اثـر آن صـدهـا تـن                
کودک بدليل گرما و نبود آب جانشان 
را از دست دادند، کم کـم دارد جـاي             
خود را به زمستان سرد و کشنـده اي          
مي دهد که در صـورت نـبـود کـمـک           
هاي سريع، نيازمنديهاي خـوراکـي و       
همچنين تـالش بـراي رهـايـي آنـان،              
سوز و سرما جان انسـانـهـاي زيـادي            

گـويـا   .  بويژه کودکان را خواهد گرفـت     
عالوه بـر داعـش و حـکـومـت غـيـر                 
مسئول اقليم کردستان، طبيعت نـيـز      
با مردم گير افتاده در اين ارتفـاعـات         

 .سر جنگ دارد
بنا به اخبار منتشر شـده اخـيـرا            
سازمان ملل نمايندگاني را از سـوي        
خود به ارتفاعات شنگال روانـه کـرده      
است که بقول خـودشـان بـا دريـافـت              

ويدئوها و گزارشاتي مبني بر شرايط     
و وضعيـت مـردم سـاکـن در آنـجـا،                
وعده داده انـد کـه اقـدامـاتـي را در                 

. دستور کار خود قـرار خـواهـنـد داد           
همچنين گفته ميشود سازمان مـلـل       
در تدارک اين است که با اسـتـفـاده از         
هيلي کوپتر مردم باقيمـانـده در ايـن           
ارتفاعات کوهستاني را بـه مـنـاطـق          

شـنـيـده شـدن ايـن          .  امن منتقل کنـد  
خبر در ميان جمعيت چـنـديـن هـزار             
نفره در کوههاي شنگـال سـبـب شـده            
است که هر روز صبح تعداد زيادي از  
آنان به اميد نجـات خـود و خـانـواده              

 کـيـلـومـتـر تـا         ٣ هايشان و به فاصله    
محل فـرود هـيـلـي کـوپـتـرهـا، ايـن                  
مسير را پيموده و عصر هنگام بـدون        
نتيجه بازمي گردند و دوباره در ميان 
شيار کوهها و بـه زيـر کـامـيـونـهـاي               

 .باري پناه مي برند
در حال حـاضـر مـدت پـنـج روز              
است که هيچگونه مواد خوراکـي بـه         

مـي  .  اين مناطق ارسال نشـده اسـت        
گوينـد بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه هـيـلـي                      
کوپترهاي موجود تـنـهـا گـنـجـايـش             

 نفر را دارند اگر قرار بـاشـد        ٢٠ حمل  
 نـفـري را کـه در ايـن             ٨٥٠٠ تمامي  

ارتفاعات گـيـر افـتـاده انـد از آنـجـا                 
 بار عـمـلـيـات       ٤٢٥ خارج کنند بايد    

اعزام  توسط ايـن هـيـلـي کـوپـتـرهـا                
سران و کـاربـدسـتـان         .  صورت بگيرد 

حـکـومـت اقــلـيـم کــردسـتـان روزانــه              
ميليونها دالر از قبل فروش نفت کـه         
بخشي از آن سهم همـيـن مـردم گـيـر             
افتاده است روانه شـمـاره حسـابـهـاي           
شخصي و طايفه اي خود مي کـنـنـد           
اما تا کـنـون اقـدامـي بـراي نـجـات                 
مردم گير افتاده در ارتفاعات شنگال    

 .بعمل نياورده اند
بــا تــوجــه بــه القــيــدي و عــدم               
احساس مسئوليـت سـازمـان مـلـل،           

ــم               ــي ــل دولــت عــراق و حــکــومــت اق
کردستان که در چند ماه قبل امـکـان         
انتقال مـردم را فـراهـم نـکـرده انـد،                 
اکنون بـا نـزديـک شـدن زمسـتـان و                  
ســرمــاي شــديــد در ايــن مــنــطــقــه              
کوهستاني، کماکـان القـيـدانـه و بـا             
وقت گـذرانـي نسـبـت بـه سـرنـوشـت                
هزاران نفر در اين نقطه بـه شـرايـط و            
وضعيت اين تعداد انسـان هـمـچـنـان          

 .بي توجه هستند
ادامه شرايط و وضعـيـت فـعـلـي          
براي مردم گير افتاده در اين کـوهـهـا          
بويژه کودکان و زنـان، يـعـنـي تـداوم               
همان فاجعـه اي کـه تـابسـتـان سـال                
جاري با يورش داعش آغاز و با فـرار          
نيروهاي مسلح حکومـت اقـلـيـم کـه            
يک تراژدي انساني را خلق کردند مي       

 .باشد و بسيار تکاندهنده است
با توجه به بي تـوجـهـي سـازمـان         
ملل و حکومت اقليم کردستان عراق      
و ديگر نهادهاي بين المللي نسبت به 

ــوشــت ايــن         انســان در      ٨٥٠٠ ســرن
ارتفاعات شنگال، جـا دارد و بـايـد             
تمامي سازمانها، نهادها، احـزاب و       
ديگر جريانات انساندوست نسبت بـه      
اين القيديها واکنش نشان داده و بـا           
براه انداختن حرکـتـهـاي اعـتـراضـي،           
سـازمــان مــلـل و حــکـومــت اقــلـيــم             
کردستان عـراق را وادار بـه سـرعـت              

 نـفـر   ٨٥٠٠ بخشيدن براي نجات اين     
بي گمان چنـيـن تـالـشـهـايـي           .  بکنند

مي تواند موثر واقع شـود و صـداي            
مردمي را که در ارتفاعات شـنـگـال           
همچنان در سخت ترين شرايـط بسـر         
مي برند بگوش جـهـانـيـان رسـانـيـده             

اقدامات نيروها، جـريـانـات و         .  شود
نهادهاي انسـان دوسـت مـي تـوانـد              
اهرم  فشاري در تسريع بخشيدن براي  
نجات مردم در ارتـفـاعـات شـنـگـال             

 .*باشد
 ٢٠١٤  دسامبر ٥ 
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