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 ٦  صفحه 
 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 يدي محمودي            :  تهيه و تنظيم           
com.gmail@mahmodi.yadi 

 ٤  صفحه 

 عمليات نظامي  
 عليه بشقاب ماهواره   

ــظــامــي        :  آذر٢٤  ــت ــوران ان ــأم م
هــاي    آوري ديـش      يـگـان ويــژه جـمـع        ( 

اشنويه با ورود بـه مـنـازل          )  ماهواره

ــه               مســکــونــي مــردم شــهــر اقــدام ب
هــاي مــاهــواره       آوري بشــقــاب     جــمــع
ايـن طـرح بـدون ارائـه هـيـچ                .کردند

مــجــوزي از ســوي پــلــيــس صــورت           

در شــهــرهــاي مــريــوان،      .گــيــرد   مــي
هاي مـاهـواره      نوسود و صحنه گيرنده   

بنابه دسـتـور مـقـامـات انـتـظـامـي                
آوري و حتي در برخي از شهـرهـا         جمع

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٦  صفحه 

 ٣  صفحه 

در نشريه انترناسيوانال شـمـاره       
نوشته اي از حـمـيـد تـقـوايـي          ٥٨٥ 

مـقـاومـت کـوبـانـي         “ :  تحت عنوان 
نقش ناسيونـالـيـسـم کـرد و شـيـوه               

کـه    منتشـرشـد  ” برخورد کمونيستها 
در ايــن نــوشـتــه بــدرسـت نــقــش و             
جايگاه جـنـبـشـهـاي اجـتـمـاعـي و               
وظيفه کمونيست ها مـورد بـرسـي          
قرار گـرفـتـه اسـت و در ادامـه بـه                  
کردستان سوريه و همچنـيـن حـزب          

 .پرداخته شده است" پ ي د"
فاتح شـيـخ در پـاسـخ بـه ايـن                 
نوشته مـوارد مـتـعـددي را مـورد              

ايشان هر چند . بحث قرار داده است
سعي کرده است طـبـق مـعـمـول از             
موضع باال و حق بجانب اما بسيار     
ضعيـف بـا رجـوع بـه گـذشـتـه بـه                   
اصطـالح بـه نـقـد نـوشـتـه حـمـيـد                   

 . تقوائي بپردازد
شخصا تمايل و رغـبـتـي بـراي          
رجوع به گذشته ندارم اما اگـر قـرار       
بر رجوع به گذشتـه هـم بـاشـد ايـن               
حميد تقوايي نيست که بايد مـورد         
نقد قـرار گـيـرد بـلـکـه عـکـس آن                   

از طــرف ديــگــر از        .  صــادق اســت  
مـقـطـع ابـراز وجـود مـارکسـيـســم               

انقالبي تا تشکيل حزب کمونيست     
کارگري بارها فاتح شـيـخ  چـپ و               
راست زده که خوشبختانه همان ايام 
با تالش حميد تقوايـي و مـنـصـور            
حکمت و تعدادي ديگر از رفقا ايـن        
نوسانات در مواضع سياسي بـه او         

در نقدش هـم  سـعـي          .  يادآوري شد 

 القيدي ما و احساس مسئوليت آنها
 چند کلمه با فاتح شيخ       

 

 

 

 

 

 

 طه حسيني   

 رنجنامه بهنام ابراهيم زاده در پي تبعيد و                                         
 بستري شدن دوباره فرزند بيمارش                             

 دروغهاي شاخدار

مـراسـم اربــعـيـن حســيـنـي در             "  
شهرهاي مختلف استان کردستان بـا       
حضور گسترده مردم متـديـن اسـتـان          

هـاي     اعم از شيعه و سـنـي و هـيـئـت            
". مــذهــبــي و عــزاداري بــرگــزار شــد         

اين گزارش و هـر  )  خبرگزاري تسنيم ( 
نوع وابسـتـه بـودن مـردم شـهـرهـاي                
ــه مــنــاســک مــذهــبــي             کــردســتــان ب

ناموفق و شکست خـورده    "   عمليات" 
نهادهاي جمهوري اسالمي نسبت بـه       
رويگرداني از مذهب و اسالم سياسي 

 . است
مردم در شهرهـاي کـردسـتـان بـا            

اربعيـن  " مناسکهاي مذهبي از جمله     
بيگانه و دشمن مناسکهاي    "  حسيني

نســل جــوان در     .  مــذهــبــي هســتــنــد   
شهرهاي کردستان، اسالم، خرافات و     
خرافه گرايي، مذهب و مناسک هـاي        

 . مذهبي را به چالش کشيده اند
تحت تاثير حضور فـعـال چـپ و            
کمونيسم، جنبش نارضايتي توده اي      
عليه جمهوري اسالمي و سـرنـگـونـي         
طلبي ميلـيـونـي، گـريـز از اسـالم و                
مـنـاسـک هـاي مـذهـبـي  مـردم در                   
شهرهاي کردستان با فـاصـلـه بسـيـار         
زيادي از فرهنگ پيشاقرون وسطايـي      
بيگانه شده و بـا اتـکـا بـه تـجـارب،                 
سنتهاي مدرن و چپ و سوسياليستي   
ــژه                  ــوي ــعــاب مــذهــب و ب ــگ و ل رن
مناسکهاي مذهبي توسط جمـهـوري      

. اسـالمــي را بــه حـاشــيــه رانــده انــد            
شرکت گستـرده مـردم در شـهـرهـاي             

" مراسـم هـاي اربـعـيـن         " کردستان در   
دروغ شــاخــدار جــمــهــوري اســالمــي        

 .  است
 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 

احضار، بازداشت و زنداني کردن فعالين             
 کارگري را نبايد بي پاسخ گذاشت           

 ٣  صفحه 

رسيـده بـه حـزب        طبق گزارش    
کمونيست کارگري ايران از سـاعـت        

 ۱۴ (  آذر مـاه        ٢٣   ده صبح امـروز   
ــفــر از       ٧٠٠ حــدود     )  دســامــبــر   ن

پرستاران در ميدان پاستـور تـجـمـع          
هـمـزمـان بـا       .  اعتراضي برپا کردند  

تجمع در تهران در شهرهاي ديگر از   
ــيــز               جــملــه مشــهــد و اصــفــهــان ن

در تجـمـع    .  تجمعاتي برپا شده است   
تهران نـيـز پـرسـتـارانـي از گـيـالن،                
. اصفهان و مازندران حضور داشتند

نيروهاي سرکوب رژيـم وسـيـعـا در           
محل حضور داشتند اما پرسـتـاران       

 دقيقه به تجـمـع   ۴۰ تا ساعت يک و  
خود ادامه دادند، قطعنامه خود را       
قرائت کردند، بر خـواسـت هـايشـان          

 و اعالم کردند کـه اگـر         دتاکيد کردن 

به خواست هايشان رسيدگي نشـود        
به تجمعـات خـود ادامـه خـواهـنـد              

 . داد
همزمان با تـجـمـع پـرسـتـاران             

دبير خانه پرستـار بـا          شريفي مقدم 

 و   مذاکره داشـت  نمايندگان مجلس   
سپس گزارشي از ايـن مـالقـات بـه            

پــرســتــاران کــه در      .  پــرســتــاران داد  
گزارش شريفي مقدم فضاي سـازش       

 پرستاران به ميدان ميايند 

 ٥  صفحه 

 ٢  صفحه 

 و اراجيف امامان جمعه                      “  فاسد    ” ماهواره هاي             
 در شهرهاي کردستان                 

 با تجمعات اعتراضي گسترده                         
 فعالين کارگري دربند را آزاد کنيم                                

 کشته شدن يک شهروند اهل شين آباد و                                   
 دو تن از نيروهاي اطالعاتي رژيم در پيرانشهر                                         
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 ١ از صفحه 

کرده است بـگـونـه اي بـا ثـبـات بـه                   
موضع گيري در برخورد به مواضع و       
سياست حزب کمونيست کارگري، به      

امـا  .  جنبشها و انـقـالبـات بـپـردازد          
بطور واقعـي هـمـچـنـان دارد هـمـان               
اشتباهات را تکرار مـيـکـنـد کـه در            

 . ه بوددوران بحران خليج مرتکب شد
آندوره هم بـا هـمـيـن جـنـس از                 

استدالل به دفاع از جناح راسـت کـو           
مه له پرداخت و همانموقع با هـمـيـن         

بـه  "  اعـتـمـاد بـه نـفـس          " عصبانيت و  
ــراکســيــون             مــنــصــور حــکــمــت و ف

 انـگـار     .کمونيسم کارگري حمله کـرد    
الزم است که مدام کسي را در کـنـار           
خود داشته باشد که اين راسـت روي           
ها را گوشزد کند و موضع درسـت و          

. کمونيستي را به ايشان يـادآور شـود     
در بخشي از نوشته اش هـم بـه يـک               
سري اقدامات ژورنـالـيـسـتـي درجـه            
چندم خبـري اشـاره دارد کـه چـنـدان               
جايگاهي در نقد يک بحث پايه اي از        

 .حميد تقوايي ندارد
اصل نوشته  فاتح شيخ  دفاع سر 

" پ ي د    " راست از حزب اتحاد خلق       
در ايــن مــنــطــقــه اســت و انــتــقــاد               
حميدتقوايي ازاطالعيه پايان نشست    

 .آنها با اين حزب است
حـمـيـد تـقـوايــي در ايـن رابـطــه                

 هـمـچـنـانـکـه          :مشخص مـيـگـويـد      
کمونيستها از جنبشها و اعتراضـات   
مردم دفاع ميکنـنـد و يـا سـازمـان               
ميدهند در عين حال بايـد احـزاب و           
جريانات جنبشهاي اجتماعي ديـگـر       

 در ايـن      .را ديد و مورد نقد قرار داد       
 "پ ي د"مورد مشخص حزب 

از : " فاتح شيخ نوشـتـه اسـت کـه          
متن اطالعيه آنها استفاده غلط شده      
است و بدون اينکه از ايـن اطـالعـيـه            
هيچ دليل و مدرکي آورده شود مورد    

حتي اگر دليـل  .  "نقد قرار گرفته است 
 بـا    و مدرکي از اطالعيه آورده نشـود     

اين وجود نوشته امروز فاتح شـيـخ و          
" پ ي د    " دفــاع دو آتشــه از حــزب            

 . تائيدي بر نقد حميد تقوايي است
 

موقـعـيـت    : " فاتح شيخ مي گويد 
عيني احزاب حاکم برکردستان عـراق      
با موقعـيـت ايـن حـزب کـه عـرصـه                 
فعاليت آن در سـه کـانـتـون جـزيـره،                
کوباني و عفرين است و در شـرايـطـي     
که درگـيـر هـدايـت و سـازمـانـدهـي                
مقاومت کوباني و دخيل در تصويب      
قانون اخير مربوط به حقوق زنـان در        

 .جزيره است بسيار مـتـفـاوت اسـت          

عملکرد سياسي تاکتيکي اين حـزب      
در ارتباط با حقوق زنان با کـارنـامـه           
ســيــاه عــمــلــکــرد احــزاب حــاکــم در          
ــا                 ــاط ب ــب ــان عــراق در ارت ــردســت ک
بيحقوقي زنان و تـرور هـزاران زن در            
طــول دو دهــه اخــيــر قــابــل قــيــاس             

 ".نيست
بــرخــورد  " :درادامــه مــيــنــويســد   

کــمــونــيــســتــي بــه احــزاب ســيــاســي         
جنبشهاي مخـتـلـف، مسـتـلـزم ايـن             
است که عالوه بر تعـلـق جـنـبـشـي و              
ــيــنــي احــزاب،               ديــدگــاه و جــهــان ب
موقعيت سياسي تاکتيکي کـنـکـرت     
هر حزب معين هم در شيوه بـرخـورد          

 ."به آن در نظر گرفته شود
موضعگيري فاتح شيخ تـئـوريـزه       
ــزب                      ــک حــ ــاع از يــ ــردن دفــ کــ

در حـاشـيـه       .. ناسيوناليـسـتـي اسـت      
ميگويد که ايـن حـزب مـتـعـلـق بـه                 

کـدام  (جنبش اجتماعي ديگري است  
ولي وقتي مقاومـت    )   جنبش ديگر؟ 

کــوبــانــي و اقــدامــات قــانــون زنــان            
الجزيره را ميبيند، اين جنبش ديگـر        
و حــزب مــطــبــوعــش را فــرامــوش            

 فـاتـح خـوب مـيـدانـد اگـر                . ميکنـد 
امروز يـک حـزب نـاسـيـونـالـيـسـتـي                
اقدامـات انـقـالبـي مـردم را تـائـيـد                 
ميکند نه از سـر خـيـر خـواهـي اش                
بلکه نتيجه فشار و تعرضي است کـه        
جنبش آزاديخواهي و انساني در ايـن       
منطقه و در سطح جهان و بخـصـوص    
انقالبات مـنـطـقـه مـجـبـورش کـرده              

در همين رابطه خواننده را بـه     ( .  است
بحث ها و مواضع فاتح شيخ  دوران        
بـــحـــران خـــلـــيـــج در درون حـــزب              

در "  تـز " کمونيست ايـران بـا هـمـيـن             
مخالـفـت بـا بـحـثـهـاي کـمـونـيـسـم                   

 .) کارگري رجوع ميدهم
شخصا هيچ مخالفتي نـدارم کـه        
حزب کمونيستي از حـزب سـيـاسـي            
متعلق به جنبشهاي اجتماعي ديگـر       
که به خواستهـاي راديـکـال تـن داده             
است به جامعه اعـالم کـنـد کـه ايـن               
ــط               ــن شــراي حــزب مشــخــص در اي
مشخص از چنيـن اقـدامـاتـي دفـاع             

در عــيــن حــال نــبــايــد       .   کـرده اســت   
فراموش کرد کـه بـه هـمـان مـردم و                
جنبش راديکال بايد توضيح دهد کـه       
اگر يک حزب نـاسـيـونـالـيـسـت و يـا                
احزاب راست جنبشهـاي اجـتـمـاعـي          
ديگر تحت هر شرايطي که خود فاتح        
شيخ بـه آن اشـاره دارد، يـک حـزب                 
ناسيوناليست و راسـت در جـامـعـه             

ما بارها گفته ايم کـه جـريـان        .  است

اسالمي خوش خـيـم و يـا بـد خـيـم                  
در مورد ناسيوناليسم هم اين .  نداريم

نـبـايـد از نـقـد          .  مسئله صادق اسـت   
احزاب ناسيونـالـيـسـت در عـراق بـه              
ــزب                      ــک حــ ــاع از يــ ــن دفــ دامــ
ــقــطــه                ــک ن ــســت در ي ــي ــال ــون ــاســي ن

طـبـق ايـن      .  جغرافيايي ديگـر افـتـاد      
استدالل در نـوشـتـه ايشـان بـايـد از                
جريانات ناسيوناليست در کردسـتـان      

" سازمان زحمتـکـشـان   " ايران از جمله    
هم دفاع و يا با آنها همکاري "پژاک "و

" پــژاک"  زيـرا کــه اوال     .  فـعــاالنــه کـرد    
در ايران است، "  پ ي د  " شاخه همزاد   

و برنامه و خواستهاي مـنـتـشـر شـده            
ازطرف سازمان زحمتکشان در ايـران      
پيشرو تر از ايـن بـنـدهـايـي کـه در                   
کانتون جزيره در دست اقدام اسـت را         

 .بـه روشــنـي در بـرنــامـه خـود دارد               
بنابراين دفاعيات پرشور بايد چـيـزي       

 .ديگري را در بطن خود داشته باشد
نکته ديگري که مـيـخـواهـم آنـرا          
توضـيـح دهـم ايـن اسـت کـه حـزب                  
سياسي خلقي و يا حزب تمام خـلـقـي        
نداريم، فاتح اينجا هم طبق مـعـمـول       

را در حزب کـمـونـيـسـت      "  پوپوليسم  " 
، دفـاع از      .  کاري کشف کـرده اسـت       

جنبشها و انقالبات مردمي و شرکت  
فعاالنه در آنـهـا، مـخـدوش نـکـردن              
جايگاه جريانات و نيروها با خواسـت     
و مطالبات اصلي و واقعي مـردم از          
سوي ما، از منظر حزب حکمتيسـت       
و اينجا مشخصا نوشته فاتح شيخ با 

 .توضيح داده ميشود" پوپوليسم"
در واقع اين هم همان درد قديمي       
است که منصور حکمت در مـبـانـي           
کمونيسم بـه تـوضـيـح آن پـرداخـتـه                 

اما کدام يک درست است؟ اگـر        .است
جنبشي راديکال و قابل دفـاع اسـت          
بايد رهبريش هم قابل دفاع باشد؟ و         
يا برعکس؟ اين موضعگيـري فـاتـح         
ايــنــرا نشــان مــيــدهــد کــه چــون در             
کردستان سوريه حرکت و مـقـاومـت          
مردم در ارتباط تنگاتنگ بـا حـزب          

است، پس ايـن حـزب هـم          "  پ ي د    " 
همين اسـتـدالل بـود      .قابل دفاع است  

که بخشي وسيعي از چـپ سـنـتـي و             
را پشـت     ٥٧ خلقي در دوران انقالب    

مگر نه اينکـه   .  سر خميني بخط کرد   
ــا و                   ــخــشــي از آرزوه ــي ب ــن ــمــي خ
خواستهاي مردم را شعار خـود کـرده         

در واقع ايـن مـا نـيـسـتـيـم کـه                 .  بود
دردايره پوپوليسم قرار گرفته ايم بلکه   
ــزب                    ــه از حـ ــانـ ــانـ ــاع جـ ــن دفـ ايـ

آنها است که “ پ ي د“ ناسيوناليست
نقد همان تزهاي قديمي سوسياليسـم      

 سال قبل  از طرف حـمـيـد      ٣٥ خلقي  

تقوايي و منصورحکمت تـبـديـل بـه            
از فـاتـح شـيـخ مـي            .  اسطوره شـدنـد   

خواهـم بـراي يـادآوري هـم کـه شـده                 
مقاالت آندوره انقالب که تـحـت نـام         

اســـطـــوره بـــورژوازي مـــلـــي و                 " 
متنشر شده بودند را مـجـددا       " مترقي

 .مرور بکند
در شرايط و مـقـاطـع مـخـتـلـف              
ممکن است که احزاب و جنبش هاي      
مــتــفــاوت بــراي تــحــقــق يــک امــر              

مشخص با هم به ميدان بيايند ولـي         
از اين نمي توان اينرا نتيجه گرفت که 

. پس احزاب خلقي هـم وجـود دارنـد           
حزب خلقي وحزب هـمـه بـا هـم بـي                

پ ي ” همچنانکه حزب    .معني است 
نمي تواند هم انقالبي و قابل دفاع “ د

باشد و هم ارتجاعي و ناسيوناليسـت    
مگر اينکه فاتح بخواهد يک تز ديگر    

 .به تزهاي چپ سنتي اضافه کند
 *** 

  ... القيدي ما و احساس       

بنا به خبري که از سوي کميتـه   
هماهنگي منتشر شده اسـت، روز        

 ريـبـوار     ٩٣  آذر     ١٩ چهـارشـنـبـه       
عبداللهي فعال کـارگـري و عضـو           
کميته هماهنگي بعد از تماسـهـاي     
مکرر نيروهاي اطالعاتـي مـبـنـي        
بر ارائه برخي توضيحـات بـه اداره        
اطالعات شهر سنندج مـراجـعـه و         
بالفاصله بازداشت گـرديـد کـه تـا            
کنون هيچ اطالعي از وضعيـت او        

هـمـچـنـيـن روز        .  در دست نـيـسـت     
چهارشنبه فرزاد مرادي نـيـا يـکـي        
ديگر از اعضاي بازداشتي کمـيـتـه     
هماهنگي طي روزهاي اخير، طـي      
يک تماس تلفني يک دقيقه اي، از         
ــا            وضــعــيــت نــامشــخــص خــود ب

 .خانواده اش صحـبـت کـرده اسـت          
ــادآوري اســت کــه روز                ــه ي الزم ب

 آذر سـاعـت هشـت و        ١٦ يکشنبه  
نيم صـبـح تـعـدادي از مـامـوران                
لباس شخصي اداره اطـالعـات در        
حاليکه صورت خـود را پـوشـانـده           
بودند با يورش به منزل نـامـبـرده،          
ضـمـن تــفـتـيــش مـنـزل و ضـبــط                 
تعدادي از وسايل، فرزاد را با خـود   

روز .  به نقطـه نـامـعـلـومـي بـردنـد             
 ٩  آذر مـاه نـيـز سـاعـت                ١ شنبه  

صبح فردين ميرکي فعال کـارگـري       
و عضو کميته هماهنگي در منـزل    
مسکوني خود در سنندج دستگير     

ماموران اطالعاتي رژيم   .  شده بود 
با يورش به منزل فـرديـن مـيـرکـي            
نامبرده را دستگير و با خـود مـي          

هنوز علت دستگيري فـرديـن   . برند
ميرکي از سـوي نـهـاداطـالعـاتـي            

 .رژيم در سنندج اعالم نشده است
درهفته ها و ماههاي اخيـر از        
سوي نيروهاي اداره اطالعات رژيم    
فشار بر فعالين کارگري در سنندج      

روزي نـيـسـت      .  افزايش يافته است  
که ايـن نـهـاد سـرکـوب از طـريـق                 
تماسهاي تـلـفـنـي، بـه تـعـقـيـب و                 
ــري            ــارگ ــن ک ــي ــال ــع ــجــوي ف جســت

اعمال ضد انساني   .  نپرداخته باشد 
ماموران اطالعاتـي رژيـم مـبـنـي           

احضار، بازداشت و زنداني کردن     بر
فعالين کارگري را نبايد بي پـاسـخ         

 .گذاشت
ــزب              ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک
کــمــونــيــســت کــارگــري، احضــار،        
بازداشت و زنداني کـردن فـعـالـيـن           
کارگري را محکوم مـيـکـنـد و از             
مردم مبارز شهر سننـدج و ديـگـر         
شهرها مي خواهد که بـراي آزادي         
بازداشت شده گان در مقـابـل اداره       
ــادهــاي              ــه ــگــر ن اطــالعــات و دي
سرکـوب رژيـم تـجـمـع کـرده و بـا                  
اعتـراضـات خـود خـواهـان آزادي            

فعالين کارگري و هـمـه     . آنان شوند 
زندانيان سياسي بايد بدون قـيـد و          

 .شرط آزاد شوند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ٩٣  آذر ٢١ 
 ٢٠١٤  دسامبر ١٢  

 احضار، بازداشت و زنداني کردن              
 فعالين کارگري را نبايد بي پاسخ گذاشت              
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به وجدانهاي بيدار بشـريـت مـن          
زنداني سياسـي و فـعـال كـارگـري و               
كودك، بهنام ابراهيم زاده از مـخـوف        
ترين زندان ايران، و شرايط جـهـنـمـي          
رجــايــي شــهــر كــرج ايــن نــامــه را                

 .مينويسم
از زندان كرج كـه در آن در غـل               
وزنجيرم، زنداني كه در آن به راحـتـي          
ــشــه مصــرف                ــي ــخــدر وش ــواد م م

زنـدانـي كـه      .  وخريدوفروش مي شـود   
در آن وحشيانه ترين رفـتـارهـا را بـا              
زندانيان سياسي مي كنند و حـداقـل      
ترين نيازهاي زندانيان را از آنها دريغ 

 .مي كنند
 ٢٢ از زمان دسـتـگـيـري ام در              

، از نحـوه بـازداشـت و        ١٣٨٩ خرداد  
ماندن در سلولهاي انفرادي طـوالنـي        
مدت ونحـوه بـازجـويـي ومـحـاكـمـه               
ناعادالنه و حـبـس سـنـگـيـن و روز                
بازرسي و حملـه گـارد ويـژه بـه بـنـد                 

 معروف به پـنـج شـنـبـه سـيـاه              ٣٥٠ 
وضرب وشتم و انتقال بـه سـلـولـهـاي             
انفرادي و پرونده سـازي و فشـارهـاي           
مسئوالن بر خود و خـانـواده ام و از              
وضعيت بد پزشكـي خـودم و فـرزنـد            

 .بيمارم خبر داريد و آگاه هستيد
من در زندان و فرزندم به سرطـان         
ــاه در                    ــرم ــال شــد و ه ــت ــب ــون م خ
بيمارستان بستري مي شود و شيمـي       
درماني ميشود، اين را هم بگويم كه       

هـرگــونــه فشــار و اســتــرس بــراي او             
مضرر و خطرناك اسـت و هـر پـدري             
آرزو دارد و ميخـواهـد كـه در زمـان            
بيماري فـرزنـدش در كـنـارش بـاشـد              
وبراي بهبوديش با جـان و دل تـالش            

 .كند
من نه دزدي و غارت كردم و نـه           
مــال كســي را خــوردم و تــنــهــا بــه               
خاطرمبارزه بـراي آزادي خـواهـي و            
عدالت طلبي گرفـتـار شـدم و اتـهـام              
من آشكار كردن بي عـدالـتـي هـا و              
دفاع از كـودكـان و كـارگـران اسـت،               
مسئوالن زندان از هيچ اذيت و آزار و    
تهديدي بر مـن و خـانـواده ام دريـغ                

يک زنداني و خـانـواده اش     .  نکرده اند 
با وجود يک فرزند بيمار مگـر چـقـدر         
مي توانند تحمل اينگونه مشکـالت      

 .را داشته باشند
 آذر مـاه وقـتـي         ١٠ روز دوشنبه   

بهم اطالع دادند که بـايـد بـه دادگـاه             
بروم، از رفـتـن خـودداري کـردم امـا               

مصـطـفـي    "  ماموران شـعـبـه اعـزام          
بـه  "  عـلـيـرضـا نـوروزي       " و   "  قياسونـد 

همراه تـنـي ديـگـر از مـامـوران در                 
حضور دوتـن از زنـدانـيـان سـيـاسـي               

آرش مقدم اصـالن    " و "  فرشيد فتحي" 
و تعداد ديگر از زندانيان عـادي       "  پور

چند نفر برسـرم    .  به زور متوسل شدند   
ريختند وضمن ضرب وشتم و توهين       
درحاليکه در برابرشان مقاومت مـي      

کردم هر دودستانم را از پشت بسته و    
به زور وارد ماشيـن و راهـي دادگـاه             
کردند، هيچ قـانـون و تـبـصـره هـاي                
نگفتـه اگـر زنـدانـي بـراي رفـتـن بـه                   
دادگاه خودداري کند بايد به زور وتـا         
اين اندازه وحشيانه و تـوهـيـن آمـيـز             
برخورد کـنـنـد، آنـهـم دادگـاهـي کـه                
توسط قاضي صلواتي به جـلـسـه اي          

 .ديگر موکول شد
در اين فاصله من شکايتي عليه      
دومامور خاطي تنظيم و بـه ريـيـس           

 ١٢ زندان تحويل دادم تا اينکـه روز          
آذر به دادگاه احضـار شـدم، امـا بـا               

 ١٠ توجه به رفتار وبرخورد خشن روز 
اذر بــارديــگــر از رفــتــن بــه دادگــاه              
" خودداري کردم، ولي ريـيـس زنـدان           

با ترفند وحيله و خيلي "  آقاي مرداني 
مدبرانه با دروغ و به بهانه پي گـيـري         
شکايتم، مرا به دفتر مديريت زنـدان        

نـبـايـد بـا شـمـا ايـن              :  کشاند و گفت  
: رفتار را مي کردند و همچنين گفـت       

من شکايت شما را پيگيري مي کنم       
و درحضور مامور شعبه اعزام تاکيد      
کرد که حاال برو دادگاه و دستبند هم         
نزن، اما متاسفانه به محض ايـنـکـه          
به دم درب زندان شعبه اعزام رسيـدم،   
ماموران بارديگر در حاليکه سـخـت        
مقاومت مي کردم بـه زور مـتـوسـل            
شدند و هر دودستانم را دستبند زدند    
و به دادگاه بردند، در دادگـاه تـوسـط           

به اتهام ارتباط بـا    "  احمدزاده" قاضي
احمد شهيد و ارتباط بـا مـنـافـقـيـن              
محاکمه شدم و بـعـد از بـرگشـت بـه               
زندان بدون ايـنـکـه اجـازه دهـنـد بـه                 

 برگردم و لوازم و لباسـهـاي        ١٢ سالن  
شخصي و داروهايم را بـردارم، بـدون         

 در ميـان    ١ هيچ توجيهي به اندرزگاه     
قاتالن و جانيان و معتادين مـنـتـقـل          
شدم، اين در حـالـيـسـت کـه پـزشـک                
قانوني زندان تـاکـيـد کـرد کـه بـايـد                 
سريـعـتـر بـه وضـعـيـت پـزشـکـي ام                   

رسيدگي شود و عمل جراحي کـه در          
پيش دارم صورت بگيرد، اما تاکنون 
با ناراحتي هاي کليوي کـه دارم هـم            

 در   ١ اکنون در حسـيـنـيـه انـدرزگـاه             
ميان زندانـيـان خـطـرنـاک و بـر روي                
زمين سرد و هواي سرد مي خوابـم و     
هيچ گونـه امـنـيـت جـانـي و روانـي                 
ندارم، طي روزهاي گذشته يک جـوان        

 ساله به نام مهدي اميري بخاطـر    ٢٣ 
عذم رسيدگي پزشکي جان خود را از        

 .دست داد
در درگيري و نزاع دست جـمـعـي        
که ميان زندانيان به وقـوع پـيـوسـت،          
چند زنداني به شدت توسط همديـگـر     
مــجــروح شــدنــد و حــتــي نــيــروهــاي          
امنيتي گـارد بـراي جـداکـردن آنـهـا               
دخالتي نکردند، رفتار خشونت آميـز   
در اين زندان فراگير است و اين تنـهـا        
گوشه اي کوچک از آن اسـت، مـن بـه           
بند وسالني منتـقـل شـدم کـه مـواد              
مخدر، شـيـشـه و قـرص هـاي روان                
گردان به راحتي خـريـد وفـروش مـي             
شود، آنچه که پيـداسـت تـمـام مـواد             
مخدر از شـيـشـه گـرفـتـه تـا شـيـره                    
مصرفي زندانيان تـوسـط مسـئـوالن          
زندان و مقامات رده باال و با قيـمـت          
هاي چند برابر به زنـدانـيـان فـروخـتـه             

اين زندان از نـظـر خـوراک          .  مي شود 
وبهداشت در حد صفر است و سوسک      
و رشک و شپش از سـروکـول زنـدانـي             
باال ميرود، غذاي زندانيان تنها شـده       
ــا حـــيـــوانـــي و                 عـــدســـي و ســـويـ
حلواشکري، لبنيات و ميوه وسـبـزي        
و مواد پروتئين دار در برنامه غذايي       

 .جايي ندارد
مقامات زندان حداقل هـاي يـک        
زنداني را مطابق آنـچـه آيـيـن نـامـه               
زندان به آن تاکيد دارد، از دادن آن بـه        

 .زنداني خودداري مي کنند
 هـزار    ٧ اين وضعيـت اسـفـنـاک          

زنداني است که در بدترين شـرايـط و          
حبس هاي طوالني مدت و يا حـکـم          
هاي اعدام روزهـاي خـود را سـپـري              

 .ميکنند
من از همه سازمان هـاي حـقـوق        
بشري و وجدانهاي بيدار مي خـواهـم         
ــيــان ســيــاســي و              صــداي مــا زنــدان
همچنين پدري مثـل مـن کـه تـنـهـا               
فرزندم در بيمارستان بستري اسـت و       

 .با سرطان دست و پنجه نرم ميکند
 

 بهنام ابراهيم زاده 
 زندان رجايي شهر

 ١٣٩٣ آذر 

 رنجنامه بهنام ابراهيم زاده           
 در پي تبعيد و بستري شدن دوباره فرزند بيمارش            

آذر امـام جـمـعـه              ٢١ روز جمعه   
هاي شهرهاي کردستان به تـعـريـف و        
ــيــروهــاي بســيــج در                ــمــجــيــد از ن ت

جايگاه نيروهـاي  .  کردستان پرداختند 
بسيج درحفظ نظام و هـمـچـنـيـن در             

نهي از منکر و امـر      " ارتباط با طرح    
تم اصلي خطبه هاي نماز  "  به معروف 

جمعه ايـن مـزدوران بـود و گـفـتـنـد                 
ضد فرهنگ " است و "  فاسد" ماهواره  
است و اقـدامـات مـزدوران       "  اسالمي

امنيتي و بسيج را بـراي جـمـع آوري             

 .ماهواره ها تاييد کردند
آخوندهـاي مـنـبـر در دسـت در                

نمازهاي جمعه افراد شـنـاخـتـه شـده            
مزدور جمهوري اسالمي، مـنـفـور و          

مردم در .  مورد تمسخر مردم هستند   
شهرهاي کردستان سالهاي مـتـمـادي       
ــي اســت کــه اراجــيــف و                  و طــوالن
خزعبالت آخوندهاي امام جمعـه هـا        

مــاهــواره و    .  را جــدي نــمــيــگــيــرنــد       
اينترنت و ميدياي اجتماعي در ايران      
و شــهــرهــاي کــردســتــان پــديــده اي             

عــمــومــي و مــورد اســتــفــاده تــوده            
. ميليوني مـردم قـرار گـرفـتـه اسـت              

ماهواره، فيس بوک، تويتر و يوتيوب      
بخشي از زندگي اجتماعي ـ سيـاسـي    

انـتـخـاب    .  مردم و بويژه جوانان اسـت     
مــردم زنــدگــي مــدرن، مــاهــواره و             
دسترسي بـه فـيـس بـوک، ايـتـنـرنـت                

ارتـبـاط بـا دنـيـاي مـدرن امـروز                 و  
اين جمهوري اسالمي است کـه  .  است

 .بايد دفع شود
 *** 

 و اراجيف امامان جمعه در شهرهاي کردستان                 “ فاسد ”ماهواره هاي      
 طه حسيني 

بنا به خـبـر مـنـتـشـر شـده از                 
ســوي کــمــيــتــه هــمــاهــنــگــي روز          

ــعــدادي از         ٢٣يــکــشــنــبــه       آذر ت
خانواده هاي اعضـاي بـازداشـتـي          
کميته هماهنگي، درمقابل سـتـاد      
خبـري تـجـمـع کـردنـد و خـواهـان                 
پاسخگـويـي در مـورد وضـعـيـت             
فرزندانشان و بويژه سالمت ريبوار     

ستاد خـبـري بـه        .  عبداللهي شدند 
خانواده ها اعالم کرد که بايسـتـي        
به دادستاني استان مراجعه کنـنـد       

همچنـيـن   .  و از آنجا پاسخ بگيريد    
مـامـوريـن نـيـروي انـتـظـامـي در                
محل حاضر شده و با بي احترامي 
به خانواده ها، آنها را تـهـديـد بـه              

بـر اسـاس ايـن        .  بازداشـت کـردنـد     
گزارش ريبوار عـبـدالـلـهـي فـعـال             
کارگري و عضو کميته هماهنگـي      
که در شرايط نامناسب جسمي در      
قرنطينـه زنـدان مـرکـزي سـنـنـدج              
نگهداري مي شود طي يک تـمـاس      
تلفني بـا خـانـواده اش خـواسـتـار              
پيـگـيـري وضـعـيـتـش از مـراجـع                

بـدنـبـال ايـن       .  قضايـي شـده اسـت       
 آذر خـانـواده ايـن          ٢٤تماس روز     

فــعــال کــارگــري بــا مــراجــعــه بــه            
 داديـاري    ٤دادسـتـانـي و شـعـبـه             

دادگاه سنندج خواهان رسيدگي به     
وضعيت فرزندشان شده اند کـه بـا          
جواب سرباالي قاضي رسـتـمـي و          

 .دادستان روبرو گرديدند
 

کميته کردستان حزب کمونيست    
کــارگــري بــازداشــت و دســتــگــيــري          
فعالين کارگري را محکوم مي کـنـد       
و از مردم مبارز شهر سـنـنـدج مـي              
خواهد که خانواده ريبوار عبدالـلـهـي        
و ديگر خانواده هاي فعالين کارگـري       

بـا تـجـمـع       .  در زندان را تنها نگذارند 
اعــتــراضــي در مــقــابــل نــهــادهــاي          
سرکوب رژيم و با حمايت از خـانـواده    
بازداشت شـده گـان خـواهـان آزادي              

زنـدان جـاي     .  فعالـيـن دربـنـد شـويـم          
فعالين کارگري و هيچ انسان شـريـف       

فعالين کارگـري و     .  و آزاده اي نيست   
همه زندانيان سياسي بايد بدون قـيـد      

 .و شرط آزاد شوند
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٩٣  آذر ٢٥ 

 

 با تجمعات اعتراضي گسترده           
 فعالين کارگري دربند را آزاد کنيم        



 

758شماره '2!�ا                                            ا                                                 4 صفحه   

نظير کامياران نيز سـپـاه بـا تشـويـق            
شهروندان، تحويل ماهواره را نـوعـي       
مبارزه با جنگ نرم دشـمـن قـلـمـداد            

 .کردند
 

تأمين اجتماعي در مريوان و    
 سروآباد حتي يک درمانگاه ندارد     

هــاي مــريــوان و        در شــهــرســتــان  
 هـزار نـفـر        ۱۶۰ سروآباد با بيش از       

جـمـعـيـت  يـک درمـانــگـاه تـامـيــن                  
 .اجتماعي عادي وجود ندارد

 
 اعدام

ناهيد غياثونـد، اهـل روسـتـاي           
از توابع منطقه دشت اروميه، " راژان" 

پس از سه سـال بـازداشـت در زنـدان              
اروميه، حکم اعدام وي در اين زنـدان        

 .اجرا گرديد
 

تجمع خانواده زندانيان سياسي     
 در اروميه 

خانوادەهاي زندانيان اعـتـصـابـي      
با تجمع در مقابل ادارە اطالعـات و          
دادگستري اروميه و عدم پـاسـخ ايـن         
دو نهاد، تجمعات خود را به مـقـابـل          

از .  زندان مرکزي ارومـيـه کشـانـدنـد          
و در بيست و چهـارمـيـن    آذر ماه   ٢٢ 

روز اعتصاب غذاي زندانيان سياسي     
زندان اروميه، چهار تن آنان دست بـه        

 .انــد   اعــتــصــاب غــذاي خشــک زده       

عليرضا رسولي، محمد عـبـدالـهـي         
زنداني سياسي محکوم به اعدام، دو      

باشنـد کـه بـه          تن از چهار زنداني مي    
صورت رسمي دسـت بـه اعـتـصـاب             

اند و ايـن در حـالـي           غذاي خشک زده  
 روز از اعتصـاب غـذاي     ٣٥ است که   

  .گذرد عليرضا رسولي مي
زندانيان سياسي اعتصاب کننده  
به اتاق ويژه بازجويي احضار و توسط 
چند مامور وزارت اطالعات تهـديـد        

 .انـد    به مرگ، انتقـال و اعـدام شـده           

داليــل اعــتــصــاب غــذاي زنــدانــيــان        
سياسي در اعتراض  بـه  تـقـسـيـم و              
انتقال آنان به ديگر بندها و نيز جـاي         
دادن برخي از عناصر امنيتي در بند      
سياسي که علناً اقدام به توزيع مـواد        
مخدر و حتي ضرب و جرح زندانـيـان        

کنند دست به اعتـصـاب        سياسي مي 
 .اند عمومي زده

 
نامعلوم بودن سرنوشت سه     

 زنداني سياسي در ديواندره     
شاهو مـرادي، فـرزاد مـرادي و            
هــيــمــن مــرادي  ســاکــن روســتــاي             

از توابـع شـهـر ديـوانـدره            "  کبود  کيله" 
که از  روز چهاردهم آذرماه در مـنـزل          
مسـکــونــي خـود تــوســط نــيــروهــاي         

رغـم    اند علي   اطالعاتي بازداشت شده  
هـاي پـي در پــي خــانــواده              مـراجــعـه  

مرادي به نهادهاي مرتبط، تـاکـنـون         
از سـوي هـيـچ نـهـاد يـا سـازمـانـي                   
ــل                 ــي ــوشــت و دل اطــالعــي از ســرن
بازداشت و مکان نگهداري ايـن سـه          

 .بــرادر بــه آنــهــا داده نشــده اســت             

نامعـلـوم بـودن سـرنـوشـت ايـن سـه                 
زنـدانـي نـگـرانـي شـديـد خـانـواده و                  

 .بستگان آنها را در پي داشته است
 

نامعلوم بودن سرنوشت دو     
 زنداني سياسي در بوکان    

ميالد عبدي و قـاسـم سـپـاهـي             
ــت                 ٢١  ــازداش ــه در ب  روز اســت ک

نــيــروهــاي اطــالعــاتــي بســر بــرده و          
تاکنـون دلـيـل بـازداشـت آنـهـا نـيـز                  

 خانواده اين دو زنداني .نامعلوم است 
 روز چندين بـار بـه اداره       ٢١ طي اين   

انـد،     اطالعات بوکان مـراجـعـه کـرده        
ــت                 ــاف ــاســخــي را دري ــچ پ ــي امــا ه

 .اند نکرده
 
 سنندج

  
بخشي از تفريحگاه آبيدر      

 نظامي شد 
 پياده ارتش در سنندج ٢٨ لشکر  

طي مـدت اخـيـر اقـدام بـه سـاخـت                  
چندين ميدان تيراندازي بـه مـنـظـور           
آمــوزش نــظــامـــي در نــزديــکـــي               

هاي گردشگري سـنـنـدج کـرده            مکان
وجود پـايـگـاه هـاي نـظـامـي              .  است

ارتش و صداي تيراندازي و همچنـيـن     
اشغال محل تـفـريـح مـردم سـنـنـدج               
موجبات نارضايتي را در ميان مردم 

 . ايجاد کرده است

 

 
 دستگيري 

ريبوار کامراني پور، اهل مريوان 
و مســئــول پــيــشــيــن انــجــمــن ادبــي          

ــه    "  ــاوري ه ــام      "  ورام   ه ــي دانشــگــاه پ
" سـبـز چـيـا      " نورسنندج عضو انجمن    

شهر مريوان، در سـنـنـدج دسـتـگـيـر             
 .شد

 
 کارگران

 
پيام تسليت اتحاديه آزاد    

 کارگران ايران به صديق کريمي       
صديـق عـزيـز، خـبـر فـوت پـدر                
گرامي تان جناب آقاي توفيق کريمي      

. همه ما را متاثـر و غـمـگـيـن کـرد               
مهرباني وصف ناپذير و شـخـصـيـت          
واالي ايـن انسـان شـريـف و بسـيــار                
دوست داشتني هميشـه در يـادهـاي          

مـا ايـن     .  مان ماندگار خـواهـد بـود        
ضايعه غـم بـار را بـه شـمـا دوسـت                  
عزيز، مادر گرامي و هـمـه اعضـاي           
ــزرگ کــريــمــي تســلــيــت            ــواده ب خــان
ميگوئيم و به صالبت و پايداري شما  

. در لحظات سخت عميقا باور داريـم    
ما را در اين روزهاي پر اندوه در کنار 

اتـحـاديـه آزاد کـارگـران          .  خود بدانيد 
 .ايران

ــه ايســکــرا مــرگ آقــاي          (  نشــري
توفيق کريمي را به همسر و خـانـواده          

 ) گرامي ايشان تسليت، ميگويد
 

 مهاباد
کارگران   تجمع اعتراضي   

هاي چهارگانه سرمايه       شرکت 
 گذاري سبز 

کــارگــران نــفــر از        ١٠٠ :  آذر٢٣ 
هاي چهارگانه سرمايه گـذاري        شرکت

سبز در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت               
شش ماه دستمزدهـا در مـحـل ايـن              

هـاي     در شرکـت   .شرکت تجمع کردند  
چهارگانه سرمـايـه گـذاري سـبـز کـه              

کشت و صنعـت    " هاي    شامل کارخانه 
مــجــتــمــع دامــداري و        " ،   " مــهــابــاد 

مجتمع هما مـرغ   " ،  " صنعتي مهاباد 
" سردخانه زمـزم مـهـابـاد       " و  "  مهاباد

ــه              مــي ــک ب ــزدي ــر    ۲۰۰ شــود ن ــف  ن
در حال حاضر به تـمـامـي       .اند  شاغل

شـش مـاه دسـتـمـزد و             اين کـارگـران   
هشت ماه حق بيمه پرداخت نشـده و          

 .را از کارفرما طلبکارند   سال جاري   

 کارگري کـه    ١٤٤ کارفرما هنوز  با      
از ابتداي سال جاري تاکنون به تدريج       
اخراج شده اند تسويه حسـاب نـکـرده       

 .است
 

تجمع اعتراضي خانواده هاي      
فعالين کارگري بازداشت شده اخير     

به  ريبوار عبدالهي     انتقال -سنندج 

 قرنطينه زندان مرکزي سنندج    

خـانـواده هـاي فـعـالـيـن            :  آذر٢٣ 
کارگري بازداشت شده اخير سـنـنـدج         
در مقابل ستاد خبري سننـدج دسـت         
به تجمع اعتـراضـي زدنـد وخـواهـان            

بــنــا بــه هـمــيــن      .  آزادي آنــهـا شــدنـد      
ريـبـوار   " گزارش، هـمـسـر و خـواهـر              

وارد ستادخبري شدند وبـه    "  عبدالهي
آنان اعالم شد که اين فعـال کـارگـري           
ريبوار عبدالهي را به قرنطينه زنـدان         

 .مرکزي سنندج انتقال داده اند
 

 تجمع اعتراضي    
 کارگران رنگين فام   

 کـــارگـــران    نـــفـــر از   ١٥ :  آذر٢٠ 
تـولـيـد    ( شرکت رنگين فام سـنـنـدج          

، بـه دلـيـل      )کننده کودهاي شيميايي 
تعطيلي اجباري واحد توليـدي خـود،        
که منجر به بيکاري تمامي کـارگـران     
مشغول به کار در آن شـده اسـت، در             
مقابل استانداري کردستان دسـت بـه        
تجمع اعـتـراضـي زده، و خـواسـتـار               

 .بازگشت به کار خود شدند
 

تأخير چندين ماهه در پرداخت      
هاي     کارگر شرکت   ۲۰۰ حقوق  

 سرمايه گذاري سبز  

تاخير چنديـن مـاهـه در        :  آذر١٨ 
 کـارگـر     ۲۰۰ پرداخت حقـوق حـدود        

. هـاي سـرمـايـه گـذاري سـبـز               شرکت
براساس ايـن گـزارش،عـدم پـرداخـت           
حق بيمه اين کارگران توسط کارفرما      
ــامــيــن اجــتــمــاعــي             ــه ســازمــان ت ب
وهمچنين عـدم هـمـکـاري سـازمـان             
تامين اجـتـمـاعـي در تـمـديـد و يـا                  

هـاي درمـانـي و يـا              تجديد دفـتـرچـه    
برقراري بيمه بيـکـاري و هـمـچـنـيـن              
بازنشستگي معضل کـارگـران را دو         

ــرده اســت        هــاي    شــرکــت .  چــنــدان ک
چهارگانه سـرمـايـه گـذاري سـبـز بـه                

هاي کشـت و صـنـعـت مـهـابـاد،                 نام
مجتمع دامداري و صنعتي مهابـاد،      
مجتمع هما مرغ مهاباد و سردخـانـه     
زمزم مهاباد زير مجـمـوعـه شـرکـت            
سرمايه گذاري غدير وابسته به بـانـک        

 و   ۸۶ صادرات ايران بوده که در سال     
 قـانـون     ۴۴ در راستاي اجـراي اصـل         

اساسي به بخـش خصـوصـي واگـذار           
 .شده است

 
  کارگر  ۱۴۲ اخراج  

هـاي چـهـارگـانـه           شرکـت :  آذر١٩ 
هاي کشـت     سرمايه گذاري سبز به نام   

و صنعت مهاباد، مجتمـع دامـداري        
و صنعتي مهاباد، مجتمع هما مـرغ     
مهاباد و سردخانه زمزم مـهـابـاد در          

 به بخش خصـوصـي واگـذار        ۸۶ سال  
 ۶۰۰ شدند که در آن زمان نزديک بـه         

کارگر در اين چهار شرکت مشغول به      
 شمـار زيـادي     ۸۶ از سال    .کار بودند 

هـاي چـهـارگـانـه           از کارگران شـرکـت     
سرمايه گذاري سبز به تـدريـج اخـراج          
شدند اما به طور خاص کـارفـرمـا از          
خرداد ماه امسـال تـا امـروز حـدود              

 . کارگر را اخـراج کـرده اسـت           ۱۴۲ 

ــن مــجــمــوعــه               ــران اي ــارگ اخــراج ک
اقتصادي ادامه دارد و کارفـرمـا هـر          
هفته تعداد بيشـتـري از کـارگـران را             

 .کند اخراج مي
  

احضار و بازجويي مجدد بهنام از      
 زندان گوهر دشت      سوي مسئوالن   

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

که مطلع هستيد بهنام ابـراهـيـم زاده          
 آذرمـاه در اعـتـصـاب           ۱۲ از تاريخ    

غذا به سر ميبرد و همين امر بـاعـث     
 بـهـنـام شـده ،              وخامت حال جسمـي   

 ۵        آذر ماه يعنـي ۱۷ بهنام در تاريخ   
روز بعد از اعتصاب غذا به حفـاظـت     
زندان احضار و مورد بازجويي مجدد 

 ۱۷ هـاي      قرار گرفت همچنين در روز    
 آذر مــاه بــه بــهــداري زنــدان              ۱۸ و   

احضار شد و از او خواستند که اجازه        
دهد تا بـه او سـرم وصـل شـود امـا                  
بهنام به مسئوالن بهداري اجـازه ايـن       

 آذر ماه هم کـه    ۱۹ کار را نداد و روز      
مجددا او را به بهداري احضار کردند       
بهنام ديگر به بهـداري هـم مـراجـعـه             

بهنام روز گذشته ضمن تمـاس   .نکرد
تلفني که با خانواده خود دشت اعالم      

 آذر مـاه مسـئـوالن          ۲۸ کرد اگر تـا       
هاي بهنام مـوافـقـت       زندان با خواسته 

نکنند بـهـنـام دسـت بـه اعـتـصـاب                 
کـمـيـتـه       .غذاي خشـک خـواهـد زد         

دفاع از بهـنـام ابـراهـيـم زاده ضـمـن                
محکوميت اين حرکت ضد کـارگـري       

مسئوالن زندان گوهـر       و ضد انساني  
دشت، خواستار آزادي فوري و بـدون         
  قيد و شرط بهنام ابراهيم زاده و کليـه   
کارگران زنداني و زندانيـان سـيـاسـي          

   .است
  

بازداشت ريبوار عبداللهي،      
فعال کارگري و عضو کميته   

 هماهنگي   

به گزارش رسيده روز چهارشـنـبـه        
 ريبوار عبداللهي، فعال ١٩/٩/٩٣ 

کارگري و عضو کميتـه هـمـاهـنـگـي          
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 
کارگري، در ادامه ي فشارهاي وارده       
بر فعالين کارگري و اعضاي کـمـيـتـه         
هماهنـگـي شـهـر سـنـنـدج، پـس از                 
تــمــاس هــاي مــکــرر نــيــروهــاي                 
اطالعاتي و درخواست براي پـاره اي       

 ٥  صفحه 

 ١ از صفحه 
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 ١ از صفحه 

از توضيحات به اداره ي اطـالعـات           
شهر سنندج مـراجـعـه و بـالفـاصـلـه               
بازداشت گرديد و تا زمان ارسال ايـن        
خبر هنوز هيچ اطالعي از وضعيت و 

 .اتهام وارده به او در دست نمي باشد

الزم به ذکر است زماني کـه خـانـواده           
نامبرده به اداره ي اطالعات سنـنـدج        
مراجعه کرده و پيگير وضـعـيـت وي           
شدند مامورين به خانواده اش اعـالم       
کرده اند که اين اداره وي را آزاد کـرده          
است و حتما با مشکلي مواجه شـده         

 .است که دوباره دستگير شده اسـت       

همچنين روز چهارشنبه فرزاد مرادي     
نيا يکي ديگر از اعضاي بـازداشـتـي         
کميته هماهنگي طي روزهاي اخـيـر،    
طي يک تماس تلفني يک دقيـقـه اي،          
از وضــعــيــت نــامشــخــص خــود بــا            

 .خانواده اش صـحـبـت کـرده اسـت             

کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد       
تشکل هاي کارگري ضمن مـحـکـوم         
نمودن بازداشت ريبوار عبداللهـي، و       
تقبيح هرگـونـه فشـاري بـه فـعـالـيـن                
کارگري و اعضاي اين کميته تـوسـط      
عــوامــل ســرمــايــه، خــواهــان پــايــان        
بخشيدن به تـمـامـي سـيـاسـت هـاي              
کارگر ستيزانه ي ارگان هاي سرمـايـه      
ساالر بوده، و آزادي بدون قيد و شرط    
فعالين کارگري و سياسي را در اسرع       

کـمـيـتـه     .  .وقت خواستار مـي بـاشـد        
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 تشکل هاي کارگري
 

اعتراض کارگران شرکت رنگين       
فام سنندج در مقابل استانداري   

 کردستان  

ــيــده، طــي               ــزارش رس ــق گ ــب ط
 نـفـر از کـارگـران         ١٥ روزهاي گذشته  

تـولـيـد    ( شرکت رنگين فـام سـنـنـدج          
، بـه    ) کننده ي کـودهـاي شـيـمـيـايـي           

دليل تعطيلي اجباري واحد تـولـيـدي         
خود، که منجر به بـيـکـاري تـمـامـي             
کارگران مشغول بـه کـار در آن شـده              
است، در مقابل استانداري کردستـان      
دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـي زده، و                 

. خواستار بازگشت به کار خود شدنـد      
الزم به ذکر است شرکت رنـگـيـن فـام        
ســالــهــاســت کــه طــرف قــرارداد بــا            
استانداري کردستـان بـوده، و عـمـالً            
تمامي توليدات خود را طي سالهـاي       
گذشته، بـنـا بـه تـعـهـد اسـتـانـداري                  

کردستان، به آن ارگان عـرضـه نـمـوده         
اما اخيراً با تـوجـه بـه ايـنـکـه              .  است

ــه            ــوانســت ــان ت ــردســت ــداري ک ــان اســت
محصول مشابه را با قيمت پائين تـر        
از بازارهاي خـارجـي تـهـيـه نـمـايـد،                
قرارداد خود را بدون توجه به بـيـکـار           
نمودن تمامي کارگران شرکت مزبور،     

 .به صورت يکطرفه فسخ نموده است

همچنين سه نفر از کارگران معتـرض       
که در مقابل اسـتـانـداري کـردسـتـان             
تجمع نموده بودند، به نمـايـنـدگـي از           
طــرف تــمــامــي کــارگــران بــا واحــد            
خدمات استانداري کردستان مـذاکـره    
نموده، و با وعده هايي نيز مبنـي بـر           
بازگشايـي واحـد مـذکـور از جـانـب               

 .مسؤالن مربوطه مواجه شدند
در پايان کارگران معترض اعالم    

نمودند که در صورت عـمـلـي نشـدن            
وعده هاي استانداري، تا دستيابي به      
خواسته هاي خود، به اعـتـراضـات و          
تجمعات خـود در مـقـابـل سـازمـان              

 .هاي دولـتـي ادامـه خـواهـنـد داد              

کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد       
  ٢٠/٩/٩٣ تشکل هاي کارگري 
  

ريبوار عبداللهي بر اثر ضرب و شتم     
مامورين امنيتي به بيمارستان منتقل  

 !گرديد 

 ٢١ جمعه      بنا به گزارش ارسالي 
و    آذر ريبوار عبدالهي فعال کـارگـري     

عضو کميته هماهنگي به بيمارستان     
ايـن  .  توحيد مـنـتـقـل گـرديـده اسـت            

گزارش حاکي از آن است که نامـبـرده         
بر اثر ضرب و شتم مـامـوريـن دچـار            
مصدوميـت شـديـد شـده و از نـظـر                 
جسمي در وضعيت بدي بـه سـر مـي           
برده به طوري که قادر بـه حـرف زدن             
نبوده اسـت و مـامـوريـن وي را در                 

 شب در حالـي کـه سـرم بـه           ٢ ساعت  
ــه مــحــل                   ــوده اســت ب وي وصــل ب

الزم بـه     .نامعلومي انتقـال داده انـد       
ذکر است که ريبوار عبدالهي در روز         

 آذر درپي تماس هـاي       ١٩ چهارشنبه  
مــکــرر مــامــوريــن امــنــيــتــي و در            
خواست آنان براي پاره اي توضيحـات    
بــه اداره اطــالعــات شــهــر ســنــنــدج           
مراجعه نموده و تـوسـط مـامـوريـن              

کميته ي هماهنگي  .بازداشت گرديد 
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 
کارگري ضمن ابراز نگراني در رابـطـه        

بــا وضــعــيــت ســالمــت ريــبــوار                 
عبداللـهـي، نـيـروهـاي امـنـيـتـي را                 
مسئول حـفـظ سـالمـت و جـان وي                
دانســــتــــه و خــــواهــــان آزادي                   

کميته ي    .مي باشد    انامبرده   فوري
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 تشکل هاي کارگري
 
 مرخصي    واحد سيده با اتمام  

 به زندان بازگشت   

واحد سيده فعال کـارگـري عضـو         
 براي کمک به ايجاد       کميته هماهنگي 

هاي کارگري که بـراي شـرکـت          تشکل
در مـراسـم خـاکسـپـاري مـادرش بـا               

بـا     مـرخصـي آمـده        سپردن وثيقه به     
 آذر   ۱۹ مرخصي روز گـذشـتـه          اتمام  

 بعد از ظـهـر بـه زنـدان            ۵ ماه ساعت   
کـمـيـتـه دفـاع از           .مهاباد بـازگشـت   

فــعــالــيــن کــارگــري مــهــابــاد ضــمــن         
مـحــکــوم کــردن فشــار بــر فــعــالــيــن           
کارگري و احضار و بازداشت فعاليـن       
کارگري شهر سـنـنـدج در چـنـد روز               
گذشته خواستار آزادي بـدون قـيـد و            

 کــارگـران زنــدانـي و            شـرط تــمـامـي     
 .باشد زندانيان سياسي مي

 
 پيام تشکر و قدرداني خانواده سيده    

اي از       اطالعيه   همانگونه که طي  
طرف کميته دفاع از فعالين کـارگـري      
مهاباد به اطالع همگان رسـيـده بـود          
ــادر                       ــت دادن مـ ــا از دسـ ــا بـ مـ

دايـه  (  زيـنـب کـرمـيـانـي              عزيزمان
 بـه سـر        در غم و اندوه فراواني)  باجه  
برديم اما حضور عـظـيـم دوسـت             مي

داران ، آشـنـايـان ، بسـتـگـان و هـم                   
هـاي عـزيـزمـان در کـمـيـتـه                  تشکلي

 بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  هماهـنـگـي   
هـاي کـارگـري و هـمـيـنـطـور                  تشکل

اعضـاي کـمـيـتـه دفـاع از فـعـالـيــن                  
هـا در کـنـار مـا              کارگري در اين روز   

ــد              ــردي ــگــرمــي مــا گ ــاعــث دل  . ب

 کـه        کسـانـي   بدينوسيله ما از تمامي 
در ايـــن مـــدت چـــه در مـــراســـم                  
خاکسپاري مادر عزيزمـان و چـه در           

هاي بعد از آن چه حضـوري و چـه            روز
  هـاي ارتـبـاطـي         غير حضـوري از راه      

مختلف به ما تسليت گفته و خود را    
در غم و اندوه ما شريک دانسـتـه انـد         

و    کمال تشکر و قـدردانـي را داريـم            
براي همه اين همراهان و هـم غـمـان              

از  .کـنـيـم       مـي     عزيز آرزوي سالمتي  
 .طرف خانواده سيده

 *** 
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و مماشات ميديدند، اعالم کردنـد      
که در صورتيکـه تـا روز پـرسـتـار               

 اسفند به خواست هايشـان      ۵ يعني  
پــاســخ داده نشــود، دســت بـــه                 

خانـه  .  تجمعات ديگري خواهند زد   
پــرســتــار و مســئــوالن آن تــالش             
ميکنند مطالبات بحق پـرسـتـاران       
را در چهـارچـوب مـحـدودي نـگـاه             
دارند و از راديکال شـدن اعـتـراض         

از جـملـه    .  پرستاران جلوگيري کنند  
تالش ميکنند خـواسـت صـريـح و           
مستقيم افزايش دستمزد پرستـاران    
را بــه مســالــه تــبــعــيــضــات درون          

. سازمان پزشکـي مـحـدود کـنـنـد           
پرستاران بايد در کنار اعتراض بـه        
حقوق هاي چند ده ميليوني بـرخـي      
از پــزشــکــان مــتــخــصــص و فــوق          
متـخـصـص، بـرخـواسـت افـزايـش             

. فوري حقوق هاي خود تاکيد کنند     
پرستاران در تجمع امروز همچنيـن      
خواهان استخدام پرستار بيشتر بـه       
منظور کاهـش فشـار بـه پـرسـنـل              
درماني و رسيدگي بهتر به بيماران      

الزم بـه تـوضـيـح اسـت کـه             .  شدند
 ۳۵۰ برخي پرستاران مـاهـانـه تـا           

فشـار کـار     .  ساعت کار مـيـکـنـنـد       
هــمــراه بــا آلــودگــي مــحــيــط کــار          
موجب بيماري هاي مـتـعـددي در          

پـالکـاردهـاي    .  ميان آنها شده است   
متعددي در دست پرستاران بود از       

، »  درصد هسـتـيـم   ۹۳ ما « :  جمله
وال اســتــريــت واقــعــي در نــظــام         « 

مــا بــه   « ،   » ... ســالمــت ايــران،      
، » عــدالــتــي اعــتــراض داريــم         بــي
توجـهـي مسـئـوالن افـزايـش،             بي« 

. اسـت ...   و     » مهاجرت پرستاران 
پــرســتــاران هــمــچــنــيــن طــومــاري       
داشتند تحت تحت عنوان زنده بـاد      
اعتراض پرستاران در ايران، از ايـن       

مــردم .  اعــتــراض حــمــايــت كــنــيــد     
حاضر در اطراف بـا امضـاي ايـن            
طومار از پرستاران و اعتراض آنها      

 . حمايت کردند
کشور  سازمان نظام پرستاري     

وابستـه بـه حـکـومـت بـه اشـکـال                 
مختلف تالش کرده بود جـلـو ايـن           
تجمع را بگيرد از جمله يک اس ام          
اس به ايـن شـرح بـراي پـرسـتـاران                

بـه فضـاي آرام       « :  ارسال کرده بـود    
وفرصت معقول دوتا سه مـاه نـيـاز       

ــت ــات         .  اسـ ــدامـ ــن اقـ ــرايـ ــابـ ــنـ بـ
نـه  ...  غيرقانوني اعم از تجـمـع و          

تنها مورد تاييد نيست بلكه ضربه      
ــنــده هــم هســت        ــه     .  زن ســازمــان ب

نمايندگي از شما قانـونـا خـواسـت          
. » هاي شما را پيگـيـري مـيـکـنـد           

پالکاردي نيز توسط ارگانهاي رژيم     
در محل تظاهرات حمل ميشد کـه       
پرستاران را بـه سـکـوت، رعـايـت             
حجاب، اهللا اکبر گفتن بجاي شعار  

پـاسـخ   .  دادن و سوت زدن شده بـود      
پرستاران اما دادن شـعـار و اعـالم         
خواست ها و اعالم آمـادگـي بـراي          

 . تجمعات بعدي بود
حزب کمونيسـت کـارگـري از          

پرستاران و اعتراض آنها و خواست   
هاي پرسنل زحمتکش درمانـي در     
کشور قاطعانه حمايت مـيـکـنـد و          
مردم تهران و سراسـر کشـور را بـه           
ــا               ــهـ ــه از آنـ ــاالنـ ــعـ ــايـــت فـ ــمـ حـ

تــحــرک در مــيــان      .  فــرامــيــخــوانــد 
پرستاران و پرسنل درمـانـي شـروع        
شــده و کــارگــران و کــلــيــه مــردم              
زحمتـکـش بـايـد بـا تـمـام قـوا از                   
خواست هاي بـحـق آنـهـا حـمـايـت              

حقوق پرسـتـاران و پـرسـنـل           .  کنند
بـه  .  درماني بايد چندين برابر شـود     

حقوق هاي چند ده مـيـلـونـي بـايـد             
ــان داده شــود        ــاي ــار     .  پ ــط ک شــراي

پرستاران بايد بهبود اساسـي پـيـدا         
طب رايگان همراه بـا حـقـوق          .  کند

کــافــي بــه پــرســنــل درمــانــي حــق          
پرسنل درماني و حـق هـمـه مـردم            

 . است
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۳  آذر ۲۳ 
 ۲۰۱۴  دسامبر ۱۴ 

 ... پرستاران به ميدان        

 ! فعاالنه عليه گراني نان و ديگر مايجتاج زندگي  اعتراض کنيد



 

758شماره '2!�ا                                            ا                                                 6 صفحه   

;�2�<    ! ���3 ن �د =
0 ر$ ا�?�;، ز3	< �د =
0 ر$ � ��

بررسي مجدد قانون مطبوعات     
 !در پارلمان اقليم   

روز يکشنبـه چـهـارده دسـامـبـر            
طارق جـوهـر مشـاور مـطـبـوعـاتـي               
پارلمان اقليم کـردسـتـان اعـالم کـرد            
که، روز دوشنبه در پـارلـمـان اقـلـيـم              
تعدادي از متخصصين مطبـوعـاتـي       
به بررسي مجدد قانون مـطـبـوعـاتـي         

 ۲۰۰۷ حکومت اقليـم کـه در سـال             
آقــاي .  تصــويــب شــده مــي پــردازنــد       

جوهر تنها به اين نکته اشاره کرد کـه       
اين بررسي قرار است بـه مشـکـالت           
روزنامه نگاران در مقابل دادگـاهـهـا       
بپردازد و قانوني پيشـرو را آمـاده و            
براي تصويب بـه پـارلـمـان فـرسـتـاده              

گرچه هنوز مشخص نيست که     .  شود
تـغـيـيــرات آتـي چـه عـواقــبـي بــراي                
مطبوعات و روزنامه نگـاران اقـلـيـم          
کردستان به بار خواهد اورد، امـا در          

 ســـال    ۲۴ يـــک نـــگـــاه گـــذرا بـــه              
احزاب قومي و عشـيـرتـي           حاکميت

بر اقليم کردستان بـه روشـنـي نشـان             
مي دهد که آنچه اينجا حاکـم اسـت،      
نه قانوني پيشرو، بلکه قانون جنـگـل        
حاکم اسـت، چـرا کـه در طـول ايـن                   
مـدت دهـهـا روزنـامـه نـگـار و هــر                  
آنکس که کوچکتريـن تـالـشـي بـراي            
نشان دادن ماهيت ضد مردمي ايـن        
احزاب کرده بـاشـد او را تـرور و يـا                  

. روانه زندانهاي مخوفشان کـرده انـد        
کاوه گرمياني و سردشت عثمان تنها      
دو نمونه از روزنامه نـگـاران شـجـاع            
اقليم بودند که توسط دزدان حاکم بـه         
قتل رسيدند و باوجـو رد پـاي نـقـش             
مسئولين اين احزاب در تـرور آنـهـا،           
هنوز هم قاتلين در بـاالتـريـن سـطـح             
حکومتشان مشـغـول نـقـشـه کشـي             

   .براي ترورهاي آتي هستند
  

تقسيم مسوليتهاي استان اربيل  
 ! درميان سه حزب در قدرت   

علي رشيد رئيس انجمن اسـتـان        
اربيل، روز يازده دسامبر اعالم کـرده       
که سهم مسوليتهاي اتحاديه ميهني     

آقـاي رشـيـد      .  و گوران مشخص شـده    
مسـئـولـيـت، مـعـاول اسـتـان             "  گفـت 

اربيل براي کارهـاي اداري، مسـئـول          

آموزش، مسئول اداره برق، مسـئـول        
دشت اربيل و چندين مسئول منطقـه       

او .  به اتحاديه ميـهـنـي واگـذار شـده           
همچنين در باره مسئوليتهاي گـوران    

مسئوليت مـرکـز اربـيـل،         "  گفت که   
پــنــج مســئــول نــاحــيــه و چــنــديــن              

". مسئوليت ديگر به آنـهـا داده شـده          
الزم به ذکر است که در اقيم کردستان 
بر خالف هـمـه مـوازيـن دنـيـا بـراي                 
انتخابات و رقـابـت هـر چـهـار سـال                
يـکــبــار احــزاب بـورژوازي بــا هــم و             
باالخره به قدرت رسيدن يکي از آنها، 
اينها ميليـونـهـا درالر هـزيـنـه مـي               
کنند، مضحکه انـتـخـابـات راه مـي           
اندازند، ولي همـيـشـه آن چـيـزي کـه               
تعيين کننده است، تقسيم قـدرت از         
بــاال و در داالنــهــاي ســري احــزاب             
قوميست که کوچکـتـريـن ربـطـي بـه             
راي و نظر مـردم شـرکـت کـنـنـده در                

. همان انتخابات كذايشان هـم نـدارد        
دو شـهـر بـزرگ           اربيل و سلـيـمـانـيـه      

اقليم کردستان است که بعد از ماهها 
بحث و جدل و اختـالف بـاالخـره سـه             
حزب عمده بورژواي اقليم دارنـد آنـرا         
ميان خود و براي چـهـار سـال ديـگـر              
تقسيم مي کنند تا باز هم به دزدي و         

 . چپاول بپردازند
 

دعوا بر سر تقسيم مسوليتهاي  
 ! شهر حلبچه هنوز ادامه دارد   

 دسامبر دهمين جـلـسـه        ۱۴ روز  
تــقــســيـــم قــدرت مـــيــان احـــزاب               
ناسيوناليستي در شهر حلبچه برگزار     
شد و آخرين گزارشها حاکـيـسـت کـه            
اتحاديه ميهـنـي، جـنـبـش گـوران و              
حزب دمکرات کردستـان هـنـوز هـم           
براي تقسـيـم قـدرت مـيـان خـود بـه                 
توافق نهاي نرسـيـده انـد و نـمـايـنـده               

اگـر  "  حزب دمکرات اعالم کرده کـه        
شرکت ما بـطـور جـدي تـاثـيـر گـذار                
نباشد، ما در پيشبرد مسئوليتـهـاي       

 ".شهرداري شرکت نخواهيم کرد
 

بمب گذاران مقابل شهرداري      
 ! اربيل دستگير شدند 

طــارق نــوري مســئــول امــنــيــت        
 ۱۳ شــهــراربــيــل روز           )  آســايــش  ( 

 نفر به اتهـام     ۹ دسامبر اعالم کرد که     
بمبگذاري چند هفتـه پـيـش مـقـابـل             
شهرداري اربيل دستگير شـده انـد و           

نـوري  .  يکي از آنان ايراني مي بـاشـد       
همچنين اشـاره کـرد کـه بـر اسـاس                
اطالعاتي که از دسـتـگـيـر شـدگـان              
بدست آمده، آنها قصد داشتند که در     
مرحله بـعـدي مـقـر دفـتـر سـيـاسـي                  
اتحاديه ميهني در اربيل را مـنـفـجـر      

 . کنند
  

مواضع داعش در نزديک شهر      
 ! کرکوک بمباران شد    

روز يکشنبه چـهـارده دسـامـبـر،          
هواپيماهاي ائتالف عليه داعـش در       
نزديکهاي شهر کرکوک مواضع آنـهـا        
را بماران کردند، گـفـتـنـي اسـت کـه               
هــيــچــگــونــه اخــبــاري از تــلــفــات و           
خسارات احتمالـي داعـش مـنـتـشـر            

 .نشده
 

آمار تلفات چهار ماه جنگ با   
 ! داعش اعالم شد  

ــر وزارت              ــبـ ــامـ ــم دسـ روز دهـ
پــيــشــمــرگــه اقــلــيــم کــردســتــان طــي         
اطالعيه اي، آمار چهار ماه جنگ با       

. داعش را به شـرح زيـر اعـالم کـرده              
 پيشمرگ جانشان را از دسـت          ۷۲۷ 

 ۳۴  نـفـر زخـمـي و           ۳۵۶۴ داده اند،   
الزم بـه    .  چهار نفرهم مفقود هستـنـد     

ذکر است که بعد از حمله داعـش بـه            
موصل در ماه آگوست سـال جـاري،          
نيروهاي اين جريـان ارتـجـاعـي و از             
گور برخواسته با حمالت وحشيانه به       
بقيه مناطق ديگـرعـراق و از جـملـه             
مناطق ايزدي نشين شنگال از هـيـچ         
جنايت و توحشي فروگزار نکـردنـد و         

 کــيــلــومــتــري شــهــر اربــيــل          ۴۵ تــا   
پيشروي کـردنـد و ايـنـجـا بـود تـازه                 
احزاب ناسيوناليستي متوجه به خطر 
افتادن حاکـمـيـت خـود شـدنـد و بـه                 

گـفـتـنـي     .  مقابله با داعش پرداختنـد    
است که در مقابله با داعـش جـدا از          
همکاري ائتالف جهانـي بـه رهـبـري           
آمريکا، حـکـومـت جـنـايـت پـيـشـه               
اسالمي ايران هـم کـه خـود صـدهـا               
برابر داعـش در ايـران عـلـيـه مـردم                 
جنايت کرده حضـور فـعـالـي دارد و             
يکي از فرماندهان منفور حـکـومـت        
اسالمي، قاسم سلـيـمـانـي فـرمـانـده            
سپاه قدس در بسياري از جـبـهـه هـا             
ــزاب                ــاي احـ ــروهـ ــيـ ــا نـ ــراه بـ ــمـ هـ
ناسيوناليستي ديـده شـده و ايـن در             
حاليست که اين احزاب بـراي خـوش          

خدمتي به جمهوري اسالمي با وجود 
اعالم آمادگي احزاب و سازمـانـهـاي        
اپوزيسيون رژيم مستقر در اقـلـيـم از          

ورود آنها به جـبـهـه هـاي جـنـگ بـا                 
 .داعش ممانعت کردند

 *** 

  

بنا به اخبار منتـشـر شـده روز           
 آذرماه، يک نفر بـه نـام     ٢٤ دوشنبه  

ــژاد   مــحــمــد اســمــاعــيــل      "  اهــل "  ن
آباد از توابع شهرستان  روستاي شين

پيرانشهر توسط نيـروهـاي وابسـتـه         
در .  به اداره اطالعـات کشـتـه شـد          

، ماموران اداره   " محمد اوراز " فلکه  
نـژاد را       اطالعات محمد اسماعيـل   

تحت تعقيب قرار داده و نهـايـتـا او       
را هدف تـيـرانـدازي قـرارداده و در            

تـوسـط نـيـروهـاي        "  آبـاد  شين" فلکه  
در .  اطالعـاتـي کشـتـه شـده اسـت            

هـا، دو مـامـور           نتيجه تـيـرانـدازي    
که تا  اداره اطالعات نيز کشته شده 

کنون علت مرگ آنها معلوم نشـده         
ــامــي و           .  اســت ــظ ــت ــاي ان ــروه ــي ن

امنيتي، رفت و آمد شـهـرونـدان و           
هرگونه وسيله نقليه را از خـيـابـان            

تــا )  فــلــکــه ســردشــت   ( اســتــقــالل   " 
 و      ممنوع کـرده "   بهمن ٢٢ چهارراه  

عــمــال شــهــر پــيــرانشــهــر از ســوي          
نيروهاي امنيتي ميليـتـاريـزه شـده         

 ماموران اداره اطالعات در   .است  
پيرانشهر، علـت تـعـقـيـب مـحـمـد              

خـريـد و فـروش        " نـژاد را        اسماعيل
پـس  .  انـد    عنوان کـرده "  مواد مخدر 

از ايــن رويــداد، مــامــوران وزارت          
اطـــالعـــات بـــرادرزاده مـــحـــمـــد         

ــل   ــاعــي ــي               اســم ــام عــل ــه ن ــژاد ب ن
نـژاد را بـازداشـت و بـه                اسماعيـل 

 .مکاني نامعلوم انتقال داده اند
قتل و کشـتـار شـهـرونـدان در              
مناطـق مـرزي تـوسـط نـيـروهـاي              

انتظامي و اطالعاتي رژيم به بهانه      
هاي واهي به امري روزمره در ايـن          

مـامـوران   .  نواحي تبديل شده است   
سرکوب رژيم روزانه براي جلوگيـري      
از حمل کـاال در مـنـاطـق مـرزي،              
کارگران کولبر را هدف سـالحـهـاي         
خود قرار مي دهند کـه طـي چـنـد             
سال اخير تا کنون بيش از هزار نفـر        

. از آنــان را بــقــتــل رســانــيــده انــد            
مزدوران رژيـم اسـالمـي حـتـي بـه              
کشتن اسبهاي کارگران کولبـر نـيـز        
رحم نکرده و تا بحال صدها راس از 

 . چهارپايان را کشته اند
کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب              
کمونيسـت کـارگـري تـيـرانـدازي و             
اذيـت و آزار شـهـرونـدان مـنـاطــق               
ــوران و                 ــامـ ــوي مـ ــرزي از سـ مـ
کانگسترهاي اطـالعـاتـي رژيـم را          
محکوم مـيـکـنـد و از مـردم ايـن                
مناطق مي خواهد در اعتراض بـه        
ــنــه شــده               ــهــادي آدم کشــي هــاي ن
ــه               ــت ب ــي دس ــکــومــت اســالم ح
اعتراض بـزنـنـد و خـواهـان پـايـان               
دادن به قتل و کشتار شـهـرونـدان و        

کار يا بـيـمـه       .  کارگران کولبر شوند  
بيکاري خواست برحق و اوليه دهها  
هزار کارگر کولبر مـرزي اسـت کـه           
در نبود آن ناچار هستند از طـريـق           

 . حمل کاال امرا معاش نمايند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري

 ٩٣  آذر ٢٥ 

 کشته شدن يک شهروند اهل شين آباد و                
 دو تن از نيروهاي اطالعاتي رژيم در پيرانشهر              


