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 مجموعه اي از اخبار و رويدادهاي هفته در شهرهاي کردستان                     : نگاه هفته 
        نسان نودينيان ـ نسرين رمضانعلي                                    

 ٤  صفحه 

 ٤  صفحه 

 

 ٥  صفحه 

 جنگ در شنگال ادامه دارد
بر اساس گزارشهاي منتشر شـده       
جنگ براي تصرف شنگال با داعـش        
هنوز ادامه دارد و روز پنـجـم ژانـويـه         
ــک               ــان ي ــيــم کــردســت ــل ــيــروهــاي اق ن

. هواپيمائي داعش را سرنگون کردنـد   
در اين باره يکي از فرماندهان محـور   
شنگال وابسـتـه بـه حـزب دمـکـرات              
ضمن تائيد خبر سرنگوني هواپيمـاي      

ما در حال پيشـروي بـه        "  داعش گفت 
طرف بلنديها و مناطـق اسـتـراتـژيـک           

هستيم و همچنين مسيـر مـوصـل و         
درعا از طرف نـيـروهـاي مـا کـامـال              
تحت کنترل است و اين بـراي داعـش          
يــکــي از راهــهــاي عــبــور و مــرور               

الزم به " . جديشان به حساب مي آمد
ذکر است که از دو هفته پيش جـنـگ      
براي باز پس گيري شهرک شنگال کـه        
در ماه سپتامبر بـدون مـقـاومـت بـه             
دست داعش افتاد شروع شـده و هـم            
اکنون بخشهاي مهمي از شهر توسط      

 ٥  صفحه 

 آزادي از زندان   
 ٢٠٠   آسو عـزيـزي، بـا صـدور          

ميليون تومان وثيـقـه بـه دسـتـگـاه             
 آسـو    .قضايـي از حـبـس آزاد شـد            

 هــجـدهـم آذرمـاه از           عـزيـزي، روز    
ســوي نــيــروهــاي اداره اطــالعــات          
مهاباد در محـل کـارش بـازداشـت          

 اتهام احتمـالـي وارده بـه           .شده بود 

دانشجوي علوم سيـاسـي دانشـگـاه         
عضــويــت و    " پــيــام نــور مــهــابــاد،       

آوري کمک به کمپـيـن کـوبـانـي             جمع
 ٦  صفحه 

شـمـا فـقـط بـه نـمـونـه                :  ايسکرا
ارومــيــه اشــاره کــرديــد، امــا مــردم            
کردزبـان و تـرک زبـان در خـيـلـي از                   
شهرهاي ديگر هم، مثل قروه، نـقـده،         
سلماس، خوي، مـيـانـدوآب، مـاکـو،          
شاهين دژ و تکاب هم با هم زنـدگـي           

به نظر شما چنين نگراني،     .  مي کنند 
هايي را که شما به آن    تحرکات و تنش  

اشاره کرديد در آنـجـاهـا نـمـي تـوان                
 مشاهده کرد؟ 

من فکر نمي کـنـم   :  ناصر اصغري 
دشمني کور قومي و نـژادي بـه ايـن              
شيوه در آن جاهايي کـه شـمـا بـه آن                 

سعي .  اشاره کرديد وجود داشته باشد  
کردم در سئوال قبلي به شرايـطـي کـه           

ها را بـه وجـود آورده اشـاره              اين تنش 
حــتــمــا رژيــم اســالمــي در آن          .  کــنــم

ها هم تالش کرده کـه مـردم       شهرستان
را به بهانه هاي قـومـي بـه جـان هـم                 
بياندازد، اما گـفـتـم زمـيـنـه هـايـش               
متفاوت بوده کـه نـتـوانسـتـه مـوفـق               

ــود اگــر تــوجــه کــرده بــاشــيــد                .  ش
همزيستي کرد زبانان و ترک زبانان در     

هايـي کـه بـه آن           بسياري از شهرستان  
هـا پـيـش بـرمـي            اشاره کرديد به سال   

با همه اينها، اگر در ايران زيـر      .  گردد
سلطه جمهوري اسالمي تنـشـي بـيـن          

 درباره نفرت پراکني ناسيوناليستي 
 بر عليه مردم کرد زبان

 بخش دوم   -مصاحبه با ناصر اصغري        

 

 ٢  صفحه 
هزاران کارگر براي بدست آوردن     
دستمزد بيشـتـر روزانـه مـهـاجـرت             

مهاجرتهاي بين شهـري و    . ميکنند
بين استاني و از روستا به شهر و از          
شهر به شهـرهـاي بـزرگ کـه بـه آن                
مهاجرت داخلي گفته ميشود، ولي     
نوع ديگري از مهاجرت که کارگران      
از مرزهاي بـيـن الـمـلـلـي و تـحـت                 
حاکميت يک دولت مستقل گذشـتـه       

و وارد خاک کشور ديگري ميشوند،    
مصـداق کــارگـر مـهـاجــر بــه خــود             

 .ميگيرند
کارگر مهـاجـر، خـود بصـورت          
کـااليــي اســت کــه بــعـنــوان مــازاد           
مصرف داخلي بازار کار روانه بـازار   
ديگري ميشود و چـه بسـا در اثـر               
عواملي همچون رکـود داخـلـي يـا            

 شرايط کار و زندگي کارگران مهاجر در کردستان عراق

فضاي امنـيـتـي در شـهـرهـاي            
کردستان بـا تـحـرک سـرکـوبـگـرانـه              
نيروهاي جمهوري اسالمي، تشديـد     

به بهانه سربازگيري در معـابـر   .  شده
عمومي جوانان را دسـتـگـيـر و بـه              
بهانه همراه نـداشـتـن شـنـاسـنـامـه              
دســتــه دســتــه آنــهــا را بــه مــراکــز             

عـوامـل   .  امنيتي انتقال مـيـدهـنـد       
آمـوزان از       بسيج با تـطـمـيـع دانـش         

وعده تامين امـتـيـازات در         " طريق  
آنـــهـــا را بـــه عضـــويـــت           "  آيـــنـــده
 دسـتـگـيـريـهـا رو بـه              .آورنـد   درمي

در بــوکــان، حســيــن     .  فـزونــي اســت   
ابـراهــيـمــي در نـزديــکـي روسـتــاي            

هاي  توسط لباس شخصي  "  آختطار" 
 در  مهاباد، .مسلح ربوده شده است

شورش آينه بوکاني و ساالر سعيدي 
ــاد             ٩٠ کــه      روز پــيــش در مــهــاب

ــد، تــاکــنــون در          بــازداشــت شــده    ان
بازداشت نيروهاي اطالعـاتـي بسـر        

: در مــهــابــاد و بــوکــان       .  بــرنــد   مــي
سليمان کردي فرزند رحمان، کـيـوان       
طــاهــازاده فــرزنــد عــثــمــان، کــمــال        
احمـدزاده فـرزنـد رحـيـم از اهـالـي                

از تـوابـع     "  گاميش گـولـي   " روستاي  
و هلمت فرزند  شين بوکان منطقه آله 

از "  قـرگـل  " مـحـمـد اهـل روسـتـاي             
" چـومـي مـجـيـدخـان        " توابع منطقه  

بوکان توسط نيـروهـاي اطـالعـاتـي          
در .  مياندوآب بـازداشـت شـده انـد          

بــوکــان، مــيــالد عــبــدي و قــاســم            
گـامـيـش    " سپاهـي اهـل روسـتـاي           

از سوي نيروهاي اطالعاتـي  "  گولي

  تشديد فضاي امنيتي

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 ٢  صفحه 

 

 مينا احدي         /    آيا سروه زنده ميماند؟                         
 

 مهرداد امين وزيري فعال کارگري در سنندج  دستگير شد                                                 
 . ريبوار عبداللهي و فرزاد مرادي نيا از زندان آزاد شدند                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 علي زيدوني 

 

گستاخي حکومت اسالمي به کارگران بيکار              
 ! را نبايد بدون پاسخ گذاشت          

 ٣  صفحه 
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

دو همسايـه بـوجـود بـيـايـد تـعـجـب                 
 . نخواهم کرد

ببينيد، در همه جاي دنيا وقـتـي         
ــصــادي               ــت ــت اق ــعــي ــه مــوق مــردم ب
نامناسبي مي افتند و دشمن اصلـي        
را نمي شناسند، دنبال مقـصـر جـاي          

 عـلـيـه    ۵۷ انقالب  .  ديگري ميگردند 
با سر کـار آمـدن       .  فقر و نابرابري بود   

جمهوري اسالمي دامنه ايـن فـقـر و            
مـردم  .  نابرابري گسترده تـر هـم شـد          

ترک زبان شهر اروميه به يـکـبـاره بـا             
هجوم ميليوني مردم کردزبان مواجه     
شدند که مي بايسـت بـراي کـارهـاي            

بـراي  .  موجود با هـم رقـابـت کـنـنـد             
کسي که گرسنه اسـت و دنـبـال کـار              
بخور و نميري مي گردد و پـيـدا هـم              
نمي کـنـد، و مـهـمـتـر ايـنـکـه افـق                     
روشني جلوي خود نـمـي بـيـنـد، هـر              
کسي که سر راهش باشد دشمن مـي         

دســتــجــات لــمــپــن اســالمــي       .  شــود
شرايط فقر و ناامني اي که فقر دامن     
مي زند را به گـردن کـردزبـانـان مـي              
انـداخـتـنـد کـه هـمـچـنـانـکـه گـفـتــم                    
مالحسني مي گفت آمده انـد شـهـر            

در !  اروميـه را مـحـاصـره کـرده انـد              
غياب يک افق انسانـي، ايـن کـامـال            
ممکن است الت و لـوتـهـاي مـثـل                

کـه  .  مالحسنـي مـيـدان دار بشـونـد           
مـردم  !  متأسفانه چنين هم شده اسـت     

ترک زبان و کردزبان، چه مي دانم، در        
شاهين دژ و ماکو هـم مـي تـوانـنـد               

بـعـيـد    .  خود را رقيب همديگر ببييند  
اما گفتم که تشديد فقر مردم     !  نيست

در اروميه همزمان بـا قـدرت گـيـري            
جمهوري اسالمي، که آن هم همزمان       
با هـجـوم صـدهـا هـزار نـفـره مـردم                   
کردزبان روستاهاي اطراف به اروميـه     
بود؛ که عجيب نيست اگر کساني بـه        
دنبال چـرائـي فـقـر خـود مـهـاجـرت                 

 .کردزبانان را نتيجه بگيرند
 

امـا چــرا ايــنــهــا را        :  ايســکــرا
 مي خوانند؟" تروريست"

 
ادبيات و فرهنـگ  :  ناصر اصغري 

ــت         ــالمــي اس ــم اس ــوري   .  رژي ــه ــم ج
اسالمي نيروهاي سياسي کـردسـتـان       

خـطـاب مـي کـنـد و            "  تـروريسـت  "را  
اينها هم، که گفـتـم اسـاسـا عـوامـل              
رژيم هستند، دستشان در انبان رژيـم        

مثال اگر دو نفر در کـردسـتـان          .  است
به نام طرفداري از داعش و يـا پ ک         
ک و پژاک و يا هـر سـازمـان و حـزب                
اپوزيسيون جمهوري اسـالمـي دسـت        

هاي مجـازي     به کاري بزنند، اين گروه    
مورد بحث اعمال اين دو نـفـر را بـه              
پاي همه کردزبانان مـي نـويسـنـد و             
همه را به همان نام و عنواني خطـاب          
مي کنند که رسانه هاي رژيم از آنـهـا    

اينقدر مـنـفـور و        .  استفاده مي کنند 
کثيف هستند که فقط بايد پشت آي         
دي هاي فيسبوک مخفي بـمـانـنـد و            
گرنه توسط همان مردمي که ظـاهـرا         
در دفاع از آنها ديگران را تـروريسـت       
مي خوانند، زير مشت و لگد گرفـتـه        

 .خواهند شد
ــرونــده نــيــروهــاي ســيــاســي               پ
اپوزيسيون جمهوري اسالمي هر چـه       
هست رژيم جمهوري اسالمي را بايـد       
در لـيـسـت سـيـاه تـريــن گـروه هــاي                  

و ديـگـر     .  تروريستي اين دنيا جا داد    
اينکه هر جريان و آدم سياسـي سـالـم         

هايي که اسم بـردم   حساب اعمال گروه  
را به عهده و مسئوليت خـود هـمـان            

گـذارد، نـه ايـنـکـه کـل                ها مـي     گروه
مردمي که به زبان آن دو نفر طـرفـدار         
داعش و پـژاک حـرف مـي زنـنـد را                  

 . ها بکند شريک اعمال آن گروه
 

آيا مي شـود ايـنـهـا را            :  ايسکرا
هـاي تـرک        بعـنـوان نـاسـيـونـالـيـسـت           

مـعـرفـي کـرد و از ايـن سـر جــواب                   
 مسئله را داد؟

 
من اينچنين فکـر    :  ناصر اصغري 

همچنانکه باالتر گفتم، بـه    .  نمي کنم 
نظر من اين اساسا از بـرنـامـه هـاي              
کثيف رژيم جمهوري اسـالمـي اسـت         
که اينجا و آنجـا هـم از مـقـوالت و                
عناوين ناسيوناليستي هـم اسـتـفـاده         

من منکر اين نـمـي شـوم        . مي کنند 
که زير سايه شوم جمهـوري اسـالمـي          
مسئله ملي در آذربايجان واقـعـا بـه           
يک معضل تبديل شده و يا نيروهايي 
وجود ندارند که ادعـاي نـمـايـنـدگـي             

را داشـتـه     )  آذري( ناسيوناليسم ترک    
مسئله اين است که اينهـايـي       .  باشند

که تحرکات اخير را از آنها ديده ايـم،          
مـن  .  اساسا خود رژيم پشـتـش اسـت        

اينجـا بـا اجـازه تـان يـک بـخـش از                    
مصاحبه محسن ابراهيمي با نشـريـه      
انترناسيونال را نقل قول مي کنم کـه          
ببينيم آيا اينها اساسا مشخصه يـک      
نيروي نـاسـيـونـالـيـسـت، حـتـي قـوم                

در   -۱ " ؟   ! پرست ترينـش هـم هسـت        
اخـراج  " فيـسـبـوکـي بـه نـام کـذايـي                 

" تــروريســتــهــاي کــرد از آذربــايــجــان       
مســتــقــيــمــا بــراي لــو دادن تــحــرک            

در مـحلـه هــاي       "  مشـکـوک کـردهـا      " 
کردنشين فـراخـوان داده مـيـشـود و              
شماره تلفن نيروهاي انتظـامـي بـراي         

چـنـدي     -۲ .  لودادن اعـالم مـيـشـود        
پيش همينهـا در هـمـيـن سـايـت از                
آخوندها درخواست کـردنـد خـريـد و            
فروش با کردها را تحـريـم کـنـنـد تـا               
مغازه ها بـه کـردهـا مـواد غـذايـي                

کردها را از شهـرهـا اخـراج      ! نفروشند
! کنند تا امت شيعه در اکثريت بماند   

از شهردار تقاضا کردند تا مـجـسـمـه        
مالحسني، يکي از درنـده خـوتـريـن           
آخــونــدهــاي خــمــيــنــي و جــمــهــوري         
! اسالمي را در ارومـيـه نصـب کـنـد             

ــي وي از                  -۳  ــاز ت ــت گــون در ســاي
سرداران سپاه که مثال در درگيري بـا     
پژاک کشته شده اند به عنوان کسانـي        

" به درجه رفيع شهادت رسيده اند    " که  
البته هميـن گـونـاز تـي          !  ياد ميشود 

وي سرکوبگران و حـکـام شـرع تـرک              
زبان را پاسداران و آخوندهاي خـودي        
! و متعلق به ملت خود تلقي ميکـنـد      

 زنداني سياسـي در ارومـيـه          ۲۷   -۴ 
در اعتراض به وضعيتشان در زنـدان         
در اعتصاب غذا بسـر مـيـبـرنـد، بـا              
سرکوب و شکنجـه و حـتـي تـهـديـد               
اعدام روبرو مـيـشـونـد و درسـت در              
موقعي که اين زندانيان براي احـقـاق         
حقوقشان به همبستگي نيـاز دارنـد،        
فاشيستهاي تـرک بـا الـقـابـي نـظـيـر                

عليه آنـهـا نـفـرت       " تروريستهاي کرد" 
پراکني ميکنند و در نقـش دسـتـيـار          
قـوه قضـايــيـه و دسـتـکــاه سـرکــوب               
حکومت در بـيـرون از زنـدان ظـاهـر              

همراه با هـمـبـسـتـگـي          -۵ .  ميشوند
مردم جـهـان در دفـاع از مـقـاومـت                
ــي، در دانشــگــاه ارومــيــه                ــوبــان ک
تظاهرات همبستگي اعالم مـيـشـود       
و ايــن جــريــانــات مــعــتــرضــيــن را             

 ."تروريست مينامند
ــروهــاي            ــي ــهــا مشــخــصــه ن ــن اي
سرکوبگر رژيم اسالمي است که با و        
يا بدون مسئله مـلـي در جـائـي هـم               
همين سياستها را سازمـان مـخـوف          
اطالعات و سپاه و بسـيـج بـه پـيـش              

بجاي ستارخان، بـاقـرخـان،    . مي برند 
جعفر پيشه وري و دههـا شـخـصـيـت          
ملي در آذربـايـجـان، مـجـسـمـه يـک               

خـواهـنـد در         جاني آدمخـوار را مـي       
واقعا عجيب  !  مرکز شهر نصب کنند   

بــه نــظــر نــمــيــرســد کــه يــک نــيــروي             
ناسيوناليـسـت زيـردسـت بـجـاي در             
افتادن با حکومت مـرکـزي و سـهـم              
خواهي از آن، دشمن خود را مردمـي        
تعريف کـنـد کـه آنـهـا هـم بـعـنـوان                    
شهروندان برابر بحساب نمي آيـنـد و          

دوستانش هم فرماندهان و مسئـوالن   
 !باالي حکومت باشند؟

 
بـراي افشـا و مـنـزوي            :  ايسکرا

کردن اينگونه جريانات چه اقداماتـي      
بايد انجام داد که مردم تـرک زبـان و             
کرد زبان از آنجا که سالهـا اسـت در             
کنار هم زندگي مي کـنـنـد مـاهـيـت           

 مخرب  آنان را بيشتر بشناسند؟

 
اولين اقدام افشـاء  :  ناصر اصغري 

آن نيروهايي است که دارند تحت نـام       
دفاع از ترک زبانان اجنداي جمـهـوري       
اسالمي را به ميان توده هـاي مـردم           

جمهوري اسالمي نان شـب     .  مي برند 
مردم را گرو گرفته و نبايد کسـي بـه            

فــعــالــيــن  .  دام کــثــيــف آن بــيــافــتــد        
اجتماعي بايد همين را نشان بدهـنـد        
که جمهوري اسالمي دشمن مشتـرک       
همه مردم زحمتکش است و باني اين   
همه فقر، نداري و بيکاري همين رژيم  

بايد غارت و چپاول جـمـهـوري        .  است
فسـاد  .  اسالمـي را نشـان هـمـه داد            

مالي اي را که خـودشـان هـم ديـگـر               
نمي توانند بيشتر از اين پنهان کننـد        

بايد نشان داد   .  را بايد نشان همه داد 
که چه ريخت و پاشي خرج سر پا نگه         

خـرج  .  داشتن بشـار اسـد مـي شـود            

ــروريســم حــمــاس و حــزب اهللا و                 ت
. شـود    باندهاي آدمکش در عراق مي    

خرج مفتخوران بسيج و سپاه و ديگر        
هاي سانديس خور سرکوب مي       ارگان
اينها هستند که باعث بدبختي . شود

و فقر مردم در اين جامعه هستند نـه     
مردمي که به زبان ديگر تـکـلـم مـي            

 . کنند
مردم آذربايجان و کردستـان حـق        
دارند که بگويند مي خواهند بعنـوان      
شهروندان برابر در آن مملکت زندگـي    
کنند و هيچگونه تبعيضـي را نـمـي            

اما نفرت پراکنـي بـر عـلـيـه            .  پذيرند
بخشي از جامعه، حتي اگر به فـرض         
کار جمهوري اسـالمـي هـم نـبـاشـد،             
هيچ بخشي از جامعه را صاحب حـق   
و حقوق برابر نخواهـد کـرد و جـواب           

 . ستم ملي نيست
و مهمترين نکته به نظر من ايـن        
ــارگــري و                    ــيــن ک ــت کــه فــعــال اس
ســوســيــالــيــســت بــايــد آلــتــرنــاتــيــو          
سوسياليستي را در جامـعـه هـر چـه            
بيشتر جلو بيـاورنـد و افـق روشـن و               

واضـح  .  سوسياليستي را تبليغ کننـد    
است که در نبود چنين فعاليـنـي هـر           

 . *سناريو سياهي ممکن است
 

  ... درباره نفرت پراکني       

حکومت اسالمي ايـران بـازداشـت        
شدند که تاکنون در بازداشت بسـر        

پور  شيالن و کوثر رحماني  .برند  مي
اهـل شـهـرسـتـان بـوکـان و چـنــور                 

 ٣ عباسي اهل شهرستان سـنـنـدج         
دانشجوي بـازداشـت شـده تـوسـط           
ــهــران             ــيــروهــاي امــنــيــتــي در ت ن

 . باشند مي
اين دانشجـويـان بـدون اطـالع          
قبلي و بـدون ارائـه هـيـچ مـجـوز                 
قضايي از سوي نيروهاي امنـيـتـي        

ــده       ــت شـ ــازداشـ ــد    بـ  ١٠ در      .انـ
کيلومتري خروجي کـرمـانشـاه بـه          

راهـي قـازانـجـي،          سنندج و در سـه    
ــر از                 ــفـ ــواري دو نـ خـــودروي سـ
ســرنشــيــنــان مــورد شــلــيــک تــيــر          
نيروهاي انتظامي قرار ميـگـيـرنـد         
که در نتيجه اين تيراندازي سـجـاد        
گودرزي فرزند سعيد جـان خـود را         

ــدازي،       .از دســت داد      ــيــران  ايــن ت
شدن يکي ديگر از سرنشيـان    زخمي

اهل روسـتـاي     "  نظير" خودرو به نام    
از توابع کاميـاران را نـيـز        "  تيلکو" 

در تيراندازي کـه در        .بهمراه داشت 

بخش خاووميرآباد از توابع مريوان    
به وقوع پيوست مأموران انتظامي 
با شليک گلوله بـه جـمـع کـولـبـران              
مرزي دو تـن از آنـان را  زخـمـي                  

  .کردند
تشديد فضـاي دسـتـگـيـري و            
سرکوب به منظور ايجـاد رعـب و          
وحشت براي مقابله با اعتـراضـات       

اعمال فشار بيشـتـر و       .  مردم است 
تشديد فضاي امنيتي در شرايطـي      
پيش ميرود که نارضايتي و تـنـفـر        

نان در   .  در ميان مردم موج ميزند    
شهرهاي کردستان نزديک به چـهـل        

ــران شــده        ــان     .  درصــد گ ــي ن ــران گ
موجبات اعتراض و نارضايتـي را       

نــهــادهــاي  .  بــيــشــتــر کــرده اســت       
امنيتي براي ايـجـاد رعـب و سـد             
کــردن اعــتــراضــات بــه خــربـــه                
دستگيري، به بهانه هاي مخـتـلـف        

بــا وجــود اعــمــال     .  دســت زده انــد    
سياستهاي رذيالنه دسـتـگـيـري و          
بــگــيــر و بــبــنــد، امــا جــمــهــوري            
اسالمي در آرام کردن مردم ناکام و  

 .*درمانده است

 ... تشديد فضا  
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شرايط غـيـرعـادي هـمـچـون جـنـگ              
داخلي، نزاعهاي قـومـي و مـذهـبـي           

، تـحـريـم کشـور         ) مانند افغانستان ( 
مبدا از سوي عوامل بـازار جـهـانـي            

و يـا اشـبــاع بــازار         )  مـانــنـد ايـران     ( 
داخلي و گسترش درآمـد صـادراتـي          

مانند کشورهـاي شـرق     ( کشور مبدا   
يا مزايا و تسـهـيـالت نسـبـي           )  آسيا

کشور مقصد، ميتوانند باعث ايجاد     
پديده کارگر مهاجر باشد ولـي آنـچـه           
روند مهاجـرت را تسـريـع مـيـکـنـد                
اختالف دستمزد بر اساس نرخ برابري   
ارز بين دو کشور مبدا و مـقـصـد و              
نيز تسهيالت رژيم حقوقي و گمـرکـي    

پــس از   .  بــيــن دو کشــور مــيــبــاشــد       
فروپاشي رژيم بـعـث در عـراق و تـا                
قبل از پيدايش سازمـان تـروريسـتـي          
داعش در عـراق، مـنـاطـق شـمـالـي               

از امـنـيـت      )  اقليم کـردسـتـان    ( عراق  
از آنـجـايـي کـه         .  نسبي بـرقـرار بـود       

سرمايه رابطه مستـقـيـم بـا امـنـيـت             
داخلي يک کشور دارد بـنـابـرايـن بـا              
توجه به سـودآوري کـالن شـرکـتـهـاي             
خارجـي در بـخـشـهـاي نـفـت، راه و                  

از .  ساختمان شروع به فعاليت کردنـد     
داليل عمده اين سـرمـايـه گـذاريـهـا،            
سود ويژه مـعـامـالت نـفـتـي و نـيـز                  

بعضا مـعـافـيـت      ( ماليات بسيار کم    
مــالــيــاتــي و شــراکــت صــاحــب                 

و )  هـا    منصبهاي کرد در اکثر پـروژه      
نيز تخصيص زمين ارزان قـيـمـت و            
دسترسي به نيروي کار بسيار پايين و 
نيز عدم رعايت قوانين بين الـمـلـلـي           
کار و فقدان قانون کار در اين مناطق     

هزاران کارگر از شرق آسيا . بوده است
که حضور ديريـنـه اي در بـازار کـار               
عراق داشته انـد، دوبـاره وارد عـراق            
شــدنــد و الــبــتــه دو کشــور رقــيــب               
همسايه شرقي و شمالي عراق نيز هر       
يک به دليلي بخشي از بـازار کـار را             

 .سهيم شدند
 

اکثريت کارگران از چه      
کشورهايي هستند و در چه      
 بخشهايي مشغول بکارند؟     

ساختمان، خـدمـات     :  ايران) الف
 . هتل، پالستيک سازي،جوشکاري

 در بخش ساختمان: ترک) ب
هندي، نپالي، بـنـگـالدشـي،       ) ج

فيليـپـيـن، عـمـدتـا در شـهـرداري و                 
خدمات منازل، نيز بـخـش خـدمـات        

 هتل و رستوران 
معمـوال  :  مناطق عربي عراق )  د

کارگر شهرداري هستند و بخـشـي از         
 . آنان هم کار تخليه بار ميکنند

در ساخـتـمـان    : کارگران سوري) ه
و جــوشــکــاري و بــعــضــا خــدمــات            
رستوران و اغذيه فروشيهايي که خود    

 .سوريها داير کرده اند
 

 روند اخذ اقامت؟ 
ــف ــا     )  ال ــرق آســي ــعــمــوال   :  ش م

کارگران شرق آسيا توسط شرکتهايـي     
و دفاتر شغل يابي بـيـن الـمـلـلـي بـه                 
عراق ترانسفـر مـيـشـونـد و شـرکـت                
طــرف قــرارداد عــراقــي آنــهــا را در            
اختيار بنگـاهـهـاي اقـتـصـادي قـرار             
ميدهد و شرکت مبدا غالبـا هـزيـنـه           
اخذ اقامت کاري و بليط را از کارگـر        
اخذ ميکند و حقوقي کـه بـه کـارگـر              
پرداخت ميشود اکثر بسيار نازلتر از      
آن قيمتي است که در قـرارداد اولـيـه         
ذکر شده است و کارگران مبلغي بيـن        

 دالر ميپـردازنـد و     ۳۰۰۰  تا ۱۵۰۰ 
گاهي ديده ميشود اين مبلغ به بيش       

ديـده شـده     (  دالر رسـيـده         ۴۰۰۰ از  
کارگراني از ايالت پنجاب هندوستان    

 دالر بـه ايـن شـرکـتـهـا           ۵۰۰۰ مبلغ  
و غالبا قـراردادهـا يـک      )  پرداخته اند 

يا دو ساله هست و کارگـر تـا پـايـان              
قـرارداد و بـدون اجـازه شـرکـت حـق                 
مراجعت به کشور خويش حتي بـراي        

 .تعطيالت را ندارد
معمـوال ايـرانـيـهـا        :  ايرانيها)  ب

بعلت همسايگي و نـزديـکـي مسـيـر           
. خود شخصا اقدام به سفر مينماينـد      

در گذشته آندسته از ايرانيهـا کـه       -۱ 
اقامت کاري نداشتند تا پيش از مـاه        

، معموال بوسيله مهلت ۲۰۱۴ اکتبر  
 روزه وارد عراق مـيـشـدنـد و هـر          ۱۵ 
 روز يکبار مجبـور بـودنـد خـاک            ۱۵ 

عراق را تـرک کـنـنـد و وارد گـمـرک                  
مرزي ايران بشوند و بـه دولـت ايـران            

 دالر پــرداخـت کــنـنـد و دوبــاره              ۲۰ 
برگردنند که دست کم عالوه بر هزينه       

 دالري رفت و آمد يک روز کـاري       ۵۰ 
يــا   -۲ را نــيــز از دســت مــيــدادنــد            

ايرانيها مجبور بودند که در مـهـلـت          
 روزه شــخـصـي را پــيـدا کــنـنــد               ۱۵ 

بعنوان کفيل که قاعدتا مـيـبـايسـت          
عراقي باشد و مـعـمـوال وجـهـي بـه                
کفيل پرداخته ميشود تا ضمانت وي      
را قبول کند که آن هم به نـدرت پـيـدا           

و البته کل هزينه هاي اداره      .  ميشود
بعهده کارگر ميباشد کـه نـزديـک بـه            

.  ماه تمام ميشـود ۶  دالر براي    ۳۰۰ 
بعضي از شـرکـتـهـا بـا          :  شرکتها  -۳ 

 دالر   ۵۰۰  تـا    ۲۰۰ اخذ مبلغي بين  
 مـاه تـا يـکـسـالـه بصـورت               ۲ اقامه  

واسطه اي در مياورند که متـاسـفـانـه        
اکثر کارگران ايـرانـي خـويـش فـرمـا              
بدين صـورت مـيـبـاشـنـد و بـا ايـن                  

 ۲ تفاوت که اگر کارگري که اقـامـت          
 مـاه    ۲ ماهه کاري دارد در بين ايـن          

خاک عراق را ترک کـنـد اقـامـت وي              
باطل ميشود و مجبور خـواهـد بـود           

ولـي  .  دوباره اقامت کاري اخـذ کـنـد         
اگر کارگر به اسـتـخـدام شـرکـتـي در              
بيايد معمـوال خـود شـرکـت هـزيـنـه               

 .اقامت را خود تقبل ميکند
ــران ســوري و عــرب             )  ج کــارگ

 :عراقي و ترک
قـريــب بـه اتــفـاق کــارگــران            -  ۱ 

سوري کارگر پـنـاهـجـو هسـتـنـد کـه               
بعلت شرايط جنـگـي در سـوريـه بـه              
اقليم کردستان روي آورده اند و اکـثـر          
آنان شـبـهـا در کـمـپ آوارگـان بسـر                  
ميبرند و روزها به شهر براي کار مي        
روند و مجبورند سخت تريـن کـارهـا          
را با کمترين دستمزد بپذيرند و البتـه      
بايد اضافه نمود با سرازير شدن خيل       
آوارگان سـوري و عـراقـي بـه اقـلـيـم                 
کــردســتــان، هــزيــنــه اجــاره مســکــن        
سرسام آور بـاال رفـتـه و ايـن بـاعـث                 
فشار بسيار زياد بر روي کارگـر آواره         

 .شده است
کارگران عرب عراقي کـه از     - ۲ 

مناطق جـنـگـي عـراق آمـده انـد و                  
شرايطي وخيم تر از کـارگـران سـوري         
دارند و مضافا اينکه فاشسيم کـردي       
تهديدي جدي براي آنـان هسـتـنـد تـا             
آنجا که در حضور هيرو ابراهيم احمد  

در تظاهراتي ) همسر جالل طالباني( 
که براي کوباني شده بـود عـده اي از            
سخنرانان کرد خواستار اخراج عربهـا      
از سليمانيه بودنـد کـه الـبـتـه رفـيـق                
محسن کريم معاون دبـيـرکـل حـزب           
کمونيست کارگري عراق جواب آنـهـا       

 .را قاطعانه داد
البته کارگران تـرک    : کارگران ترک 

دو دسته هستند عده اي کرد تـرکـيـه           
که اکثرا در شرکتهاي وابستـه بـه پ           
ک ک مشغول به کار هستند يا دسـت         
کم بوسيله افراد مـنـتـسـب بـه آن در             
محيطـهـاي کـارگـري سـازمـانـدهـي             
ميشوند و دستمزد بهتري نسبـت بـه         

ولي بعضـا  .  سايرين دريافت ميکنند  
 ۱۸ ديده ميشود که از کارگـران زيـر          

سال هم استفاده ميکنند و کارگرانـي   
که اصالتا ترک هستند اين دسـتـه از           
کارگران بيشترين مزايا را نسبـت بـه         
ــيــم               کــل کــارگــران مــهــاجــر در اقــل

 .کردستان دارند
 

محل خواب، بيمه و وضعـيـت       

بهداشتي و ايمني محيط کـار و         
 مرخصي

شـرکـتـهـاي     :  الـف :  محل خـواب   
کــارگــران در مــحــل شــرکــت        :  بــزرگ

کـارگـرهـاي خـويـش        :  ب.  ميخوابنـد 
مانـنـد کـاشـيـکـار و سـنـگ               ( فرما  

): کارها در واحد کوچـک مسـکـونـي         
ــار در                   ــل کـ ــحـ ــوال در مـ ــمـ ــعـ مـ
سـاخــتـمــانــهـاي نــوسـاز بــدون هــيــچ           
امکانات گـرمـايشـي و سـرمـايشـي            
ميخوابند و يا اينکه به مسافـرخـانـه         
ميروند و معموال بـراي هـر شـب در             
ارزانترين مسافرخانه ها مبلغي بيـن      

 . دالر ميپردازند۹  تا ۵ 
 

 :بيمه
در عراق هـيـچـگـونـه بـيـمـه اي                 
وجود ندارد؛ اما بعضي از شـرکـتـهـا         
خارجي که از اتـبـاع خـود اسـتـفـاده               
ميکنند کارگـران را تـحـت پـوشـش             
ــرار                ــي کشــور خــود ق ــه داخــل ــم ــي ب

بـعـنـوان مـثـال بـرخـي از              .  ميدهـنـد  
شرکتهـاي دولـتـي يـا شـبـه دولـتـي                 
ايراني که خود نيروي انساني الزم را        
از درون کشور ايران تامين ميکـنـنـد         

 -که معموال گزيـنـشـي هسـتـنـد               -
ولي دستمزد کـارگـران را بـا تـومـان              

يــا ديــده شــده     .  پـرداخــت مــيــکــنــنــد   
شرکتهاي ترکيه اي کارگـران تـرک را           
بيمه ميکنند و مـطـابـق بـا قـوانـيـن               
ترکيه با آنـان بـرخـورد مـيـکـنـنـد و                 
همچنين برخي از کارگران شرق آسيـا     
که بوسيله شرکتـهـاي بـيـن الـمـلـلـي                
تامين نيروي انساني منتقل شده انـد     

در .  از پوشش بيمـه اي بـرخـوردارنـد          
ضمن بـايـد يـادآور شـد بـعـضـي از                  
شرکتها به کارگران حادثه ديده کـمـک     

مثال شـرکـت بـزرگ        .  جزيي ميکنند 
قـيـوان کـه اســپـانسـر بـرنـامــه هــاي                
تلويزيون کردي روداو هست بـعـضـي         
از کارگران را تـا يـک سـال حـمـايـت                 
مـــالـــي کـــرده و ايـــن کـــمـــک را                   
انساندوستانه يا ديني مانند خمس و     
زکات قلمداد ميکند و نه بعنوان يک        

ــعــبــارت ديــگــر از روي          .  وظــيــفــه  ب
مسئوليت پذيري خود در برابر کارگر      
تن به اين کار نمي دهد و آنرا وظيـفـه        

در ضمن در اقـلـيـم    . حکومت ميداند 
 بـعـد     ۲۰۱۴ کردستان عراق در سال      

 نـفـر     ۴۸  سال حکمراني فقـط       ۲۴ از  
کــارگــراز شــهــرونــدان خــود اقــلــيــم،          

ــد      بــازنشــســتــه شــده     در اســتــان    ( ان
سليمانيه و منـطـقـه نـفـوذ دو حـزب               
حاکم، يعني گوران و اتحاديه ميهني    

 نفر و در استان شمـالـي   ۲۴ کردستان  
کردستان عراق، منطقه نـفـوذ حـزب          

 ۱۱ دمکرات کردستان عراق، دهوک     

 نفر باقيـمـانـده مـربـوط بـه           ۱۳ نفر و  
). هولير و ساير مـنـاطـق مـيـبـاشـد             

 .خود بخوان حديث مفصل
 

اکثر کارگران  :  وضعيت مرخصي 
اي يکروز مرخصـي دارنـد ولـي            هفته

بيشترين اجحاف در مـورد کـارگـران         
ديده شده .  هندي و شرق آسيا ميشود 

است که بغير از روزهاي اعياد مـلـي         
يا مذهبي تـقـريـبـا هـيـچ مـرخصـي                

 .نداشته اند
وضعيت بهداشـتـي و ايـمـنـي و             

بسته به نوع شرکت : امکانات رفاهي
دارد ولي معموال شرکـتـهـا حـمـام و             
دستشويي دارند ولي زمـيـن بـازي و          
سالن تفريحات و يا تورهاي تفريحـي      

وضعيت ايـمـنـي در      .  داير نشده است 
ســطــح بســيــار نــازلــي قــرار دارد و             
مامور ايمني وجود ندارد و مضـافـا         
اينکه حتي در شرکتهاي بزرگ هـيـچ       
تيم پزشکي وجود ندارد و گاهـي هـم          
ديده شده صندوق کمکهاي اولـيـه در         
محيط کار وجـود نـدارد و کـفـش و               
لباس کار و ايمـنـي و دسـتـکـش بـه                

 .کارگران داده نميشود
 

معموال دسـتـمـزد يـک         :  دستمزد
 دالر   ۲۵  تـا      ۲۰ کارگر، روزانه بيـن     

اما بسته به تخصـص کـارگـر      .  هست
دستمزد کارگران در بـخـش     .  ميباشد

تعميـر و نـگـهـداري بـخـش بـرق تـا                   
  . دالر در ماه باال ميرود۱۸۰۰ 

دستمزد کارگران هندي و نـپـالـي        
 دالر   ۵۰۰ معموال تا    :  و بنگالدشي 

فراتر نميرود و اکثر کـارگـران زن کـه            
در منازل بـعـنـوان خـدمـتـکـار کـار                

 ۴۰۰  تـا    ۳۰۰ ميکنند، ماهانه بين  
دالر دريافت ميکنند و غالـبـا چـنـد           

ايـن در    .  سال دور از خانواده هستـنـد     
حالـي اسـت کـه شـرکـت عـراقـي از                  

 دالر   ۱۷۰۰ شخص استخدام کننـده     
بابت هر کدام از اين کارگران دريافـت   

بعـبـارت ديـگـر دريـافـتـي            .  ميکنند
شرکت عراقي از قبل هر کدام از ايـن          

 برابر دريـافـتـي خـود          ۵ زنان بيش از    
 .کارگران ميباشد

 
در عراق و بويژه اقليم     :  قانون کار 

کردستان هـيـچ قـانـون کـاري وجـود               
ندارد و تنها قانون کـار مـدونـي کـه              

 سـال  ۷۱ وجود دارد قانون کار شماره  
 مربوط به دوران رژيم پيشيـن  ۱۹۸۷ 

عراق ميباشد کـه آن هـم عـلـيـرغـم                
ــي                ــب ــاس ــن ــواد م ــکــه حــاوي م ــن اي

مـــرخصـــي ســـاالنـــه، مـــرخصـــي        ( 

 ... شرايط کار و زندگي          

 ٤  صفحه 
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 ســال دارد و  در هــمــيــن                ١٩ 
ساعات و ثانيه ها با مرگ دسـت و            

ــد            ــکــن ــي ــرم م ــجــه ن ــن ــت    .  پ از دس
نـامــاليــمــات زنــدگــي و مشــکــالت        
خانواده اش از دهگـالن بـه سـنـنـدج             

او را   "  غيـرتـش  "  فرار کرده و برادر با    
پيدا کرده و به قصد جدا کردن سـر از     

 . تنش با چاقو به او حمله کرده است
سروه در حاليکه به شدت زخمـي       
بوده به بيمارسـتـان مـنـتـقـل شـده و               
اکنون در حالتي بين مرگ و زنـدگـي         

پـزشـکــان مـيـگــويـنـد شــدت           .  اسـت 
جراحات وارده بر او بسيار زياد است       

 . و شانس زنده ماندن سروه بسيار کم
 دي مـاه      ۱۲ اين واقعـه جـمـعـه          

 ۲۰۱۵  ژانـويـه       ۲  بـرابـر بـا          ٣ ۹ ٣ ۱ 
ديروز در سنندج اتفاق افتاد و سـروه         
اکنون در بخش مراقـبـت هـاي ويـژه             

سـروه اهـل     .  بيمارستان بعثت اسـت      
دهگالن بود و از دست خشونت هاي       
برادر و پدر و خانواده اش فـرار کـرده        

او طبعا نميتوانست به مـرکـزي       .  بود
يا خانه امني فرار کند چرا که از بـد            
روزگار سروه در ايران تحت حاکميـت       
داعشيان به دنيا آمده و نفس کشيده        

 ! و زندگي کرده است
بدليل فـرار از خـانـه ، بـرادرش              

ايـن  !!  قصد بـريـدن سـرش را داشـت           
هـمـان تــفـکـر و فـرهـنـگ و رفـتــار                   

تفکري که قبول نـدارد  .  داعشي است 
. دخــتــر و جــنــس زن، انســان اســت           

احساس دارد ، در مقابل خشونـت و        
تحقير ناراحـت مـيـشـود و يـک روز               

عصيان ميکند و از ناماليمات فـرار   
تفکر و بينشي که زن را آدم       .  ميکند

از او فـقـط سـربـراه          .  حساب نميکند 
بودن و تمکين کردن و کوتاه آمـدن و          

 . خدمتکاربودن را طلب ميکند
ــهــا زن در               ــيــون هــزاران و مــيــل
مناطقي که نکبت اسالمي بر سـر و         
روي آن جوامع پاشيده شـده قـربـانـي            
اين تفکر و مردان چـاقـو بـه دسـتـي               
هستند که از طرف خدا رسالت خـون        
ريختـن زنـان عـاصـي را بـه عـهـده                  

 سـالـه و       ۱۹ و متاسفانه سروه    . دارند
 . جوان يکي از اين قربانيان است

تا زماني کـه تـفـکـر زن سـتـيـز                 
اسالمي را به چـالـش نـطـلـبـيـم ايـن                
مذهب  ضد زن ونـکـبـت بـار از مـا             

در ايران تـحـت    .  قرباني خواهد گرفت  
حاکميت داعشيان قرن، کشتن زنـان       
عاصـي و ريـخـتـن خـون آنـان جـزو                  
قوانين شريعه اسـت و حـکـومـت و              
آخوندها و جانيـان حـاکـم روزانـه بـا              
دهانهاي کف کرده از همين سنتهـاي     
ضد زن و از هـمـيـن زن کشـي دفـاع              

در ايـران قـانـون،  کشـتـن             .  ميکنند
زنان را حالل اعالم کرده و تـا کـنـون             
ــت                ــکــب هــزاران زن را جــمــهــوري ن

روزي .  اسالمي قـربـانـي کـرده اسـت          
بايد متحدانه بپا خاست و اين بساط  

 . زن کشي را بهم زد
 

ننگ و نفرت بر سنتها و قوانين 
 و  حکومتهاي  اسالمي

  ۲۰۱۵  ژانويه ٣ شنبه  

طبق اخبار منتشر شده مهرداد     
امين وزيري از فعالين کـارگـري در          

 دي مـاه    ٨ شهر سنندج روز دوشنبه    
توسط ماموران اطالعاتي رژيـم در       
محل کار خود دستگير و بـه سـتـاد          

بنـا بـر خـبـر هـا            . خبري منتقل شد 
 ديـمـاه طـي        ١١ مهرداد وزيري روز    

تماسي با خانواده خبر داد کـه  در             
اعتراض به اين دستگيري دست بـه         

طبق همين . اعتصاب غذا زده است
 روز قرار بازداشت ٣٠ اخبار براي او  

قبـل از آن      .  موقت صادر شده است   
 آذر   ٢٢ مـهــرداد امــيـن وزيــر روز           

بصورت تلفني احضار شده بـود کـه         
پس از دو ساعت بازجويي او را آزاد 

 . کرده بودند
گـفــتــنــي اســت کــه مــامــوريــن        

 آذر مـاه      ٢٢ اطالعات در بازجويي  
از وي خواسته بودند که تعهد بـدهـد        

غـيــر  " کـه ديـگــر در هـيــچ تـجـمــع                

شرکت نکند و مـهـرداد از          "  قانوني
دادن چنين تـعـهـدي امـتـنـاع کـرده              

 . بود

 

آزادي ريبوار عبداللهي و فـرزاد      
مرادي نيا دو تن از فعالين کارگـري        

 در سنندج 
طبق اخبار منتشر شده از سوي      
کميته همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه                
ايجاد تشکل هاي کـارگـري ريـبـوار          
عبداللهي و فرزاد مرادي نيا  دو تن       
از فعالين کـارگـري و اعضـاي ايـن             
کميته که اخـيـرا در شـهـر سـنـنـدج                
دستگير شده بودند، در قبال وثـيـقـه        

 مــيــلــيــون تــومــانــي در       ٧٠  و     ٥٠ 
 ديـمـاه آزاد و بـا            ١١  و     ٨ روزهاي  

استقبال گرم و با شـکـوه خـانـواده و           
جمعي از کارگران و فعالين کارگـري    

حاضرين با نـثـار      .  شهر قرار گرفتند  
حـلـقـه هـاي گــل و خــوانـدن ســرود                
انترناسيونال عزيزان خـود را مـورد         

 .استقبال قرار دادند
آزادي ريبوار عبداللهي و فـرزاد      
مرادي نيا را بـه آنـهـا، بـه خـانـواده               

. هايشان و همگان تبريک ميگوييـم      
گفتني است که خـانـواده هـاي ايـن             
کارگران نقـش مـهـمـي در آزادي و              
رساندن صـداي اعـتـراض کـارگـران           
بــازداشــتــي در شــهــر و در ســطــح             

 .  عمومي داشتند
فردين ميرکي يـکـي ديـگـر از             
فـعــالـيــن کــارگــري اخــيـر در شــهــر            
سنندج همچنان در بـازداشـت بسـر          

فــرديــن مــيــرکــي و هــمــه        .  مــيــبــرد
کارگران زنداني و زندانيان سـيـاسـي        

 .بايد فورا آزاد شوند

 
 کمپين براي 

 آزادي کارگران زنداني
   ۱۳۹۳  دي ١٤ 

   ٢٠١٥  ژانويه ٤  

هـفـتـگــي، تـحــديـد ســاعـات کــار،             
مرخصي استعالجي با حقـوق، سـن        
قانوني کار، عدم استفاده از زنان در       
کارهاي سخت و مـمـنـوعـيـت کـار             

) شبانه زنان و ممنوعيت کـار زنـان        
هســت ولــي اعــمــال نــمــيــشــود و             
همچنين پارلمان محلي کردستان تا 
کنون قانـون کـار مـدونـي مصـوب             
نکرده است و گفته ميشـود طـرحـي        
به پارلمان پيشنهاد شـده و سـرگـرم            

از نـکـات طـنـز        .  بررسي آن ميباشد  
اين اقدام عدم دعوت از نمايـنـدگـان      
کارگري در تهيه طرح بود و دستکـم        
پيشنـويـس آن را بـه سـازمـانـهـاي                

 .کارگري ارايه نداده است
 

 سنديکا و تشکلهاي   
 غير دولتي؟ 

ســنــديــکــاي غــيــردولــتــي    :  الــف
: ب.  کارگران ساختماني کـردسـتـان      

ســازمــان روشــنــفــکــري و دفــاع از          
کارگران خارجي مـربـوط بـه حـزب            

: ج.  اتحاديه ميهني کردستان عـراق    
سازمان کار به مـديـريـت خـانـم اال              

 .انجمن کارگران مهاجر: د. کمال
الزم به توضيح است که از بـيـن         
سازمانهاي کارگري عراق، سازمـان     
غيـردولـتـي کـارگـران سـاخـتـمـانـي               
کردستان عراق تاکـنـون بـيـشـتـريـن            
همکاري با انجمن کارگران مـهـاجـر        

 .* را داشته است

 آيا سروه زنده ميماند؟ 
 ساله   ۱۹ بدليل فرار از خانه، برادر داعشي اين دختر               

 !  قصد بريدن سرش را داشت        

 

 

 

 

 

 

 

 مينا احدي 

 مهرداد امين وزيري فعال کارگري در سنندج  دستگير شد                 
 .ريبوار عبداللهي و فرزاد مرادي نيا از زندان آزاد شدند                   

 ... شرايط کار و زندگي           ٣ از صفحه 
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 فعاالنه عليه گراني نان و           
 ! ديگر مايجتاج زندگي  اعتراض کنيد           

 . نيروهاي اقليم باز پس گرفته شده
 

 شهردار جديد سليمانيه    
 ! شروع به کار کرد  

روز پنجم ژانويه بعد از مـاهـهـا           
اختالف و جدل بر سر پست شهرداري   
سليمانيه از طرف جـنـبـش گـوران و             
اتحاديه ميهني و توافق هفته پـيـش         
آنها آسو فـريـدون کـانـديـد اتـحـاديـه               
ميهني براي دو سال رسما کـار خـود       

الزم بـه ذکـر اسـت کـه            .  را آغاز کرد  
باوجود انتخابـات و تـقـريـبـا روشـن              
بودن نتايج آن چند ماه اسـت شـوراي      
شهر سليمانيه بر سر انتخاب شهردار     

 جـلـسـه      ۱۲ ناتوان مانده و برگـزاري       
اين شورا هم نتوانست تصميم نـهـاي         
بگيرد و عمال باز هم به سنت احزاب      
نــاســيــونــالــيــســت کــرد و بــرخــالف          
مراجعه به آراي مردم باالخره شهردار  
شهر عمال با توافق از بـاال و بـنـد و               
بست براي دو سال انـتـصـاب شـد و              
دوسال بعدش هم قرار است نـمـايـنـده      
جنبش گوران آنرا در اختـيـار داشـتـه          

 . باشد
  

 ميليون و دويست هزار     ۳۲ 
بشکه نفت حکومت اقليم تا هم     

 ! اکنون به ترکيه رسيده  
 دسامبر تانر يلـدز وزيـر        ۳۰ روز  

تا امـروز  "  انرژي ترکيه اعالم کرد که  
 مليون و دويسـت هـزار بشـکـه              ۳۲ 

نفت اقليم کردستان به ترکيه رسيد و        
چــهــل کشــتــي نــفــت از تــرکــيــه بــه             

ــه شــده            ــي روان ــازارهــاي جــهــان " . ب
همچنين يلديز اعالم کرد که در آمـد        
تا کنوني اين نـفـت بـه بـيـش از دو                  

.  ميليون دالر رسيده۵۰۰ ميليارد و  
الزم به ذکر است که حکومت اقـلـيـم       
کردستان با چنـيـن درآمـد بـاالي از             
فروش نفت و سرازير شـدن سـرمـايـه            
هاي جهاني به سوي اقليم کـردسـتـان         

 سـال حـاکـمـيـت        ۲۴ هنوز هم بعد از  
خود بسيـاري از مـردم از ابـتـدائـي                
ترين امکانات زندگي محـرومـنـد و         
اين درحالي است که احزاب حـاکـم و      
دار ودسته هاي مافيايشـان خـود را          
غرق در ثروت و ساماني کرده اند که        
قـــرار بـــود بـــعـــد از حـــکـــومـــت               

 .ديکتارتوري صدام سهم مردم باشد
  

يکي از مسولين داعش در    
 ! حوالي کرکوک کشته شد     

بنا به گزارشهاي مـنـتـشـر شـده            
روز دوم ژانويه در پي حـملـه هـوائـي             
نيروهاي ائتالف عـلـيـه داعـش، در            
محور تله ورد واقع درجـنـوب شـهـر             
کرکوک، ابو جوندالي تونسي يکي از      
مسولين بلند پايه گروه جنايت پيشه       

ايـن گـزارش مـي        .  داعش کشته شـد  
افــزايــد کــه در هــمــيــن روز ابــتــدا                
ــتــالف مــواضــع            ــمــاهــاي ائ ــي هــواپ
نيروهاي داعش در مکتب خالد، تله      
ورد را بمباران کردند و سپس مناطق 
ديگري را در حوالي رياز و حويجه را        
بشدت بمباران کـردنـد کـه ضـربـات             
سنگيني بر آنان وارد شد و از جـملـه           

 . کشته شدن ابو جوندالي نونسي
  

مردم شهر سيد صادق در اولين    
سالگرد اعتراضات خود، باز هم به      

 ! خيابان آمدند 
روز سوم ژانويه مردم شهر سـيـد         
صادق در گراميداشت اولين سالگرد     
اعتراضات خود که توسط نـيـروهـاي     
امنيت اتحاديه ميهـنـي بـه خـاک و             
خون کشيده شد باز هـم بـه خـيـابـان               
آمدند و حمله نيروهاي امنـيـتـي هـم        
نتوانست تجمع و اعتراض آنان را بـر         

طـبــق گــزارشـي از ســيــد         .  هـم بـزنــد    
صادق در ايـن روز ابـتـدا مـراسـمـي               
براي گراميداشت بريار حسن جـوانـي     
که پارسال بدست نيروهاي امـنـيـتـي         
کشته شد بر سر مزار او برگزار شد و       
سپس جوانان و مـردم مـعـتـرض بـا              
راهپيمائي به طرف شهرداري شهر و       
مرکز کارکنان دولت حرکـت کـردنـد،       
که در اين مسير با حـملـه نـيـروهـاي             
امنيت و آسايش روبرو شدند و مـردم    
را با گاز اشک آور مورد حـملـه قـرار             
دادند، مردم معترض سپس يکي از        
ساختمانهاي دولتي را سـنـگ بـاران         
کردند و براي مقابله با گاز اشـک آور         
شــروع بــه آتــش زدن الســتــيــک هــا             

گـزارشـهـا در       طـبـق آخـريـن         .  کردند
ادامه اعتراضات مـردم يـک خـودرو          
نيروهاي دولتي به آتش کشيده شده و 
تعداد نامعلومي از مردم مـعـتـرض         
توسط نيروهاي امـنـيـتـي بـازداشـت           

 . شده اند

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

مــعــاون کــار    " حســن طــايــي،       
آفريني و توسعه اشتـغـال و مـعـاون            
" وزير تعاون، کار و رفاه اجـتـمـاعـي          

حکومت اسالمي روز پنجشنبـه در       
مـيـلـيـون     مـا هـفـت        : " بجنورد گفت 

 و   " بيكاره و عالف در كشـور داريـم         
مي توانند بـراي بـازار       : " اضافه کرد 

کـار و اقـتـصـاد مـا مشـکـل سـاز                   
 ." شوند
  

اين اظهارات وقيـحـانـه مـعـاون         
" تـدبـيـر و امـيــد        " وزيـر کـار دولـت          

حکومت اسالمي نسبت به کارگـران   
به القاب پر طمطراقـش     .  بيکار است 
معاون کـار آفـريـنـي و           : " نگاه کنيد 

توسعه اشتغال وزير تعاون و کـار و            
وارونگي و رياکاري   "!  رفاه اجتماعي 

مـعـلـوم    .  از سر و روي آن مـي ريـزد          
نيست اين مقام حکومتي قرار است    

کــار " بــراي چــه کســي در جــامــعــه            
ايـجــاد کــنــد،    "  آفـريــنـي و اشــتـغــال       

زماني که حتي کارگران بيکار را که       
موضوع مستقيم تـعـريـف ظـاهـري           
کــارش اســت بــا بــيــشــرمــي تــمــام           

بازار کار و اقتصاد قلمداد "  مشکل" 
 ميکند؟ 

  
اگر در اين حـکـومـت کـارگـر و             
شهروند از ذره اي حـقـوق مـدنـي و               
انساني رسمي برخوردار بـودنـد ايـن         
فرد و اين حکومت را به جرم توهيـن    
و هتک حرمت عليه بخش وسـيـعـي          
از جامعه بـه پـاي مـيـز مـحـاکـمـه                  
ميکشاندند و کل دولتشان را بـزيـر          

ايـنـجـا ايـران       !  امـا نـه    .  ميکشيدنـد 
بـنـد   .  تحت حاکميت اسالمي اسـت     

ناف اين حکومت را با ضديت عليه       
کــارگــر و آزاديــخــواهــي و حــرمــت          

نتيجتا بايد با يـک  . انساني بريده اند 
حرکت اعتراضي همه جانبه بـه ايـن         

 . گستاخي پاسخ داد
  

ــه در                 ــن اســت ک ــت اي ــي ــع واق
حکومت اسالمي مانند بسياري از      
جوامع سرمايه داري تحقير کارگران     
بيکار يک پاي تعرض به کل کارگران 

رسانه ها و مبلغان  .  در جامعه است  
اين نظام ها همواره تالش ميکـنـنـد         
تا تصوير يک انسان بي شخصيـت و     
بي حرمت را از فـرد بـيـکـار ارائـه                 

اما اين گستـاخـي را نـبـايـد            .  دهند
کارگران، اعم از !  بدون پاسخ گذاشت  

بيکار و شاغل، بايد در کنـار مـردم          
آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب چــنــان          
حرکت اعتراضي عليه اين بيشرمـي     
ــام                 ــن مــق ــه اي ــد ک ــن ســازمــان ده
حکومتي و کل حکومت را از گفتـه        

 ! خود پشيمان کنند
  

بايد اعالم کـرد کـه اگـر بـخـش              
وسيعي از طبقه مـا بـيـکـار اسـت،             
ناشي از عـجـز و عـدم قـابـلـيـت و                   
ورشکستگي حکـومـت اسـالمـي و          
جــامــعــه ســرمــايــه داري اســت کــه          
نميتوانند کار مناسب بـراي بـخـش          
وسيعي از مردم سازمان دهـد و يـا            
کار مفيدي در جامعه براي هـمـگـان     

بـايــد اعـالم کـرد کــه          .  فـراهـم کــنـد     

بـيــکــاري يــک پــديــده تصــادفــي در           
هـيـچ فـرد بـيـکـاري           .  جامعه نيست 

مـقـصــر جــامـعــه      .  مـقـصــر نــيـسـت      
سـرمـايـه داري      .  سرمايه داري اسـت   

همواره نيـازمـنـد وجـود يـک ارتـش              
عظيم بيکاران در جـامـعـه اسـت و             
هميشه بخاطر پايين نـگـاهـداشـتـن          
دستمزد کـارگـران و افـزايـش سـود              
سرمايه درصدي از کارگران بـيـکـار         

بـايـد   .  نگهداشته داشـتـه مـيـشـونـد         
اعالم کرد تمام خفتي که به اشـکـال          
مختلف به کارگر بيکار ميدهند در      
حقيقت خفـتـي اسـت کـه شـايسـتـه               
حکومت اسالمي و نـظـام سـرمـايـه           
داري است که با کشتار و شکنجه و       

بايد اعـالم  .  اعدام آنرا نگهداشته اند   
کرد که حکومتي را که وزيـر کـارش      
به هفت ميليون بيـکـار ايـن چـنـيـن             
وقيحانه اهانت ميکـنـد بـايـد بـزيـر             

بايد گفت بايد گورتان را گـم     .  کشيد
ما بر ويرانـه هـاي حـکـومـت          !  کنيد

شما جـامـعـه اي شـايسـتـه انسـان،               
جامعه متـضـمـن آزادي، بـرابـري و             

 .رفاه همگان سازمان خواهيم داد
  

 !مرگ بر جمهوري اسالمي
 آزادي، برابري، 
 ! حکومت کارگري

زنده باد جمهوري 
 !سوسياليستي

  
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۱۳۹۳  ديماه ۱۶ 
  ۲۰۱۵  ژانويه ۶  

 گستاخي حکومت اسالمي به کارگران بيکار را 
 ! نبايد بدون پاسخ گذاشت
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 .شود عنوان مي" تنها نيست
 

عدم اطالع از از سرنوشت      
 ريبوار کامراني   

اهـل مـريـوان و          ريبوار کامرانـي  
هـاوري  " مسئول پيشين انجمن ادبي      

 نـور سـنـنـدج            دانشگاه پيـام  "  ورام  هه
شهر مريـوان  "  سبز چيا " عضو انجمن   

 مدت بيش از يک ماه است .باشد  مي
ريــبــوار کــامــرانــي دســتــگــيــر و از            
سرنوشت او اطالع دقيقـي در دسـت          

 . نيست
 

 مرگ دو کارگر فصلي   
حادثه انـفـجـار کـپـسـول         :  دي١٤ 

 –ميدان معلم "  بار  گاز در ميدان تره  
تـهـران، جـان دو کـارگـر            "  يافت آبـاد   

 ايـن دو      .فصلي اهالي قروه  را گرفت 
کــارگــر، بــدون بــيــمــه و بــه صــورت            

بـار مشـغـول         قراردادي در ميدان تره    
 جسد اين دو کـارگـر بـه          .اند کار بوده 

پـزشـکـي قـانـونـي تـهـران انـتـقـال و                    
هـايشـان تـحـويـل           تاکنون به خانـواده   

  .داده نشده است
 

 محکوميت به زندان    
ابـراهــيــم قــديـري روحــانــي اهــل         

 سـال حـبـس مـحـکـوم             ٥ مهاباد به    
 .شد

 
 دستگيري 

حســيــن ابــراهــيــمــي در      :  بــوکــان
تـوسـط   "  آخـتـطـار   " نزديکي روستـاي     

هاي مسلح ربوده شـده       لباس شخصي 
 .است

 
 ٣٣ شورش آينه بوکاني     :  مهاباد

ساله فرزند عثمان و سـاالر سـعـيـدي           
 روز   ٩٠  سالـه فـرزنـد رضـا کـه              ٢١ 

انـد،     پيش در مهاباد بـازداشـت شـده        
ــيــروهــاي             ــازداشــت ن ــاکــنــون در ب ت

شورش آيـنـه     .برند  اطالعاتي بسر مي  
و ساالر سعيدي سيزدهم مهرمـاه در        
منزل مسـکـونـي خـود در مـهـابـاد                
ــه اداره                ــه ب ــاصــل ــالف ــازداشــت و ب ب

 .اند اطالعات اروميه منتقل شده
 

سـلـيـمـان کــردي       :  مـهـابـاد و بـوکـان         
طاهازاده ، کمال احمدزاده از اهـالـي         

از تـوابـع     "  گامـيـش گـولـي      " روستاي  
و هـلـمـت اهـل         شين بوکان   منطقه آله 
از تـوابـع مـنـطـقـه           "  قـرگـل  " روستاي   

بـوکـان تـوسـط       "  چومي مـجـيـدخـان     " 
نــيــروهــاي اطــالعــاتــي مــيــانــدوآب        

 .بازداشت گرديدند
 

مـيـالد عـبـدي و قـاسـم             :  بوکان
"  گاميش گولي"سپاهي اهل روستاي 

از سوي نيروهاي اطالعاتي حکومت    
اسالمي ايـران بـازداشـت شـدنـد کـه              

 .برند تاکنون در بازداشت بسر مي
 

 دستگيري سه دانشجو   
پـور اهـل        شيالن و کوثر رحمانـي    

شهرستان بوکان و چنور عباسي اهـل     
 دانشــجــوي   ٣ شــهــرســتــان ســنــنــدج      

بــازداشــت شــده تــوســط نــيــروهــاي           
ايـن   .بـاشـنـد      امنيتي در تـهـران مـي       

دانشجويان بدون اطالع قبلي و بـدون       
ارائه هيچ مـجـوز قضـايـي از سـوي              

 .اند نيروهاي امنيتي بازداشت شده
 

 قتل ناموسي 
 سـالـه فـرزنـد ابـراهـيـم            ١٩ سروه  

اهل يکي از روستـاهـاي شـهـرسـتـان            
دهگالن توسط برادرش سربريده شـده      

ــروه       .اســت ــخــش             س ــون در ب ــن اک
بــيــمــارســتــان بــعــثــت    )  يــو. ســي. آي( 

سـنــنـدج تــحـت مــراقـبــت پـزشــکــي            
 پزشکان بيمارستان بـعـثـت    .باشد  مي

به دليل شـدت    : " سنندج اعالم کردند  
هـا، احـتـمـال زنـده             جراحات و آسيب  

 ."مانده سروه کم است
 

 اعدام  
زاد فرزند  حکم اعدام حسين وطن  
از " گرم آب"صالح و از اهالي روستاي 

توابع شهر سلماس در زندان مـرکـزي         
 .اروميه اجرا گرديد

 ٣٨ عـالالـديـن عـزيـزي          :  دي١١ 
ساله فرزند قادر اهل شهرک طـرزيـلـو         
اروميه در زندان مرکزي قزوين اعـدام    

 .شد
 

 مرگ در اثر اعتياد 
براثر عوارض سوء مصرف مواد     
مخدر در استان کرمانشـاه، از آغـاز          

ماه،   ماه امسال تا اواخر آبان  فروردين
 .اند  نفر جان خود را از دست داده٩٤ 

 
 تيراندازي و نا امني  

 کــيــلــومــتــري خــروجــي        ١٠ در   
راهـي     کرمانشاه به سنندج و در سـه         

قازانجي، خودروي سواري دو نـفـر از         
سرنشينان مورد شليک تير نيـروهـاي       
انتظامي قرار گرفت که در نتيجه اين    
تــيــرانــدازي ســجــاد گــودرزي فــرزنــد        

 ايـن    .سعيد جان خود را از دست داد   
شدن يکي ديگـر از        تيراندازي، زخمي 

اهـل  "  نـظـيـر   " سرنشيان خودرو به نام      
از توابع کامياران را " تيلکو"روستاي  

 .نيز بهمراه داشت
 

در تــيــرانــدازي کــه در        :  مــريــوان
بخش خاووميرآباد از توابـع مـريـوان         
به وقوع پيوست ماموران انـتـظـامـي         
با شليک گلوله به جمع کولبران مرزي     

 .دو تن از آنان را  زخمي کردند
 

   بهنام ابراهيم زاده در پي  
 سال و نيم ۹ دادگاهي مجدد به   

 زندان محکوم شد    
کــارگــران، مــردم آزاده، تشــکــل        
! هاي کـارگـري ، وجـدانـهـاي بـيـدار               

هـمـچـنـان کـه اطـالع داريـد بـهـنـام                   
ابراهيم زاده عضو کميته پيگـيـري و          

 ۲۲ فعـال حـقـوق کـودک در تـاريـخ                 
 به اتهام فعاليـت هـاي     ۱۳۸۹ خرداد  

کارگري از جمله شـرکـت در مـراسـم             
هــاي کــارگــري، نــوشــتــن وبــالک و             

کار و خيـابـان در         حمايت از کودکان  
اين  .تهران دستگير و روانه زندان شد    

کارگر مبارز، چند بار محاکمه شد و       
 سـال زنـدان       ۲۰ در دادگاه بـدوي بـه         
ايـن حـکـم در        .  محـکـومـش کـردنـد       

 سـال زنـدان       ۵ دادگاه تجديد نظر بـه       
بهنام ابـراهـيـم      .  تعزيري کاهش يافت 

در ۱۳۸۹  خـرداد      ۲۲ تاريخ      زاده از 
حال سپري کردن احـکـام نـاعـادالنـه             

ماموران امنيتي در    .خود مي باشد 
بـه بـنـد      ۱۳۹۳  فـرورديـن       ۲۸ تاريخ  
 اويــن حــملــه کــردنــد و کــلــيــه            ۳۵۰ 

زندانيان را مورد ضرب و شـتـم قـرار           
زندانـيـان بـهـنـام           يکي ازاين .  دادند  

ابراهيم زاده بود که از ناحيه دسـت و          
گردن دچار آسـب ديـديـگـي شـديـدي             

 زنـدان    ۳۵۰ بعد از حمله به بند   .  شد
اوين تعداد زيادي از زنـدانـيـان را بـه          
سلول انفرادي و بعد به زندان رجـايـي          

بهنام ابراهيم  .  شهر کرج تبعيد کردند   
 .زاده يکي از ايـن تـبـعـيـديـان بـود               

کارگـران مـردم آزاده، تشـکـل هـاي              
 بهنام ابراهـيـم زاده بـعـد از           ! کارگري

 ماه از احکام ۷  سال و ۴ سپري کردن   
صادره يک بار ديگر به اتهام واهي در 

 نيمـه  ۳  ساعت ۱۳۹۳  آذر ۱۲ تاريخ  
شب به ايشان اعالم شد که دادگاهـي        

 آذر   ۱۲ دارد، به اين ترتيـب در روز           
بهنام ابراهيم زاده را با ضـرب  ۱۳۹۳ 

 دادگـاه انـقـالب        ۲۶ شعبه   و شتم به 
ــاضــي                ــوســط ق ــد و ت ــال دادن ــق ــت ان

. احمدزاده محاکمه و دادگـاهـي شـد         
بعد از دادگاه بهـنـام را بـا ضـرب و                 

ريـئـس    .شتم بـه زنـدان بـرگـردانـدنـد           
 دادگاه انقالب بـا ريـاسـت        ۲۶ شعبه  

بـه اسـتـنـاد مـواد            قاضي احمد زاده 
 از   ۷۰۶   –  ۷۰۲   –  ۶۱۰   –  ۵۰۰ 

قــانــون مــجــازات اســالمــي بــهــنــام         
 سـال و شـش مـاه            ۹ ابراهيم زاده به     

حبس تعزيري محکوم شد که به شرح     
 از قـانـون       ۵۰۰ مـاده    .  ١  .زير است 

هـر کـس     ((  مجازات اسالمي قديم     
يا گروهي با دول خارجي متخاصم به 
هر نحو عليه جمهوري اسالمي ايـران    
هـمـکـاري نـمـايــد، در صــورتـي کــه               
محارب شناخته نشود به يک سال تـا        
ده ســال حــبــس مــحــکــوم مـــي                   

قانـون مـجـازات اسـالمـي             )) گردد
در مواردي که   –  ۵۰۰ ماده  (( جديد

خيانت يـا هـر نـوع خسـارت ديـگـر                
مستند به رفتار کسي نباشد، ماننـد       
اين که در اثر علل قهري واقـع شـود،           

مـاده  .   ٢ )) .ضمـان مـنـتـفـي اسـت          
 از قـانـون مـجـازات اسـالمـي             ۶۱۰ 
هر گاه دو نـفـر يـا بـيـشـتـر                ((  قديم  

اجتماع و تباني نمايند که جرايمي بر       
ضد امنيت داخلي يا خارجي کشـور        
مرتکب شوند يا وسايل ارتـکـاب آن          
را فراهيـم نـمـايـنـد در صـورتـي کـه                  
عنوان محارب بر آنان صادق نبـاشـد        
به دو تا پنـچ سـال حـبـس مـحـکـوم                  

 از قـانـون     ۶۱۰ ماده .)) خواهند شد 
شکافتـن  ((  مجازات اسالمي جديد   

هر دو لب به نحوي که باعث نـمـايـان           
شدن دندان ها شـود، يـک سـوم ديـه               
کامل و در صـورت بـهـبـودي بـدون               

. عيب ، يک پنـجـم ديـه کـامـل دارد            
شکافتن يک لب موجب يک ششم ديه 
کامل و در صـورت بـهـبـودي بـدون               
عيب، موجب يـک دهـم ديـه کـامـل              

ــون       ۷۰۲ مــاده    .  ٣   .اســت ــان  از ق
هـر کسـي     ((  مجازات اسالمي قديم  

مشروبات الکلي را بخرد يا حمل يـا         
نگهداري کند، به سـه تـا شـش مـاه               

 ضــربــه شــالق      ۷۴ حــبــس و يــا تــا          
 از   ۷۰۲ مـاده    ))  محکوم مي شوند  

از بين رفتـن   ((  قانون مجازات جديد  

صورت بعـضـي از حـروف، مـوجـب             
 از قـانـون       ۷۰۶ ماده   )).  ارش است 

هر کسـي    ((  مجازات اسالمي قديم  
آالت و وسايل مخـصـوص بـه قـمـار             
بازي را بخرد يا حمـل يـا نـگـهـداري              

به يک تا سه مـاه حـبـس بـا تـا             .  کند
پانصد هزارتا يک ميليـون و پـانصـد           
هزار ريال جزاي نقدي مـحـکـوم مـي           

 از قـــانـــون        ۷۰۶ مـــاده    .))  شـــود
از بـيـن     ((  مجازات اسالمـي جـديـد      

بردن قدرت انزال يا توليد مثـل مـرد           
يا بارداري زن و يا از بين بـردن لـذت            
مقـاربـت زن يـا مـرد مـوجـب ارش                 

قــابــل ذکــر اســت کــه ايــن         )).  اسـت 
احکام به استناد اين مواد قانوني از        
قانون مجازات اسالمي براي متهمي 

 ماه در زندان بسر مـي  ۷  سال و ۴ که  
برد و توسط سازمان زندانـهـا تـحـت           

مسـايـل امـنـيـتـي قـرار               شديدتريـن 
دارد، صدق نمي کند و ايـن احـکـام             
هيچ گونه وجاهت قـانـونـي نـدارد و              
قاضي پرونده و تشـکـيـل دهـنـدگـان             
ــي                   ــالـ ــراي خـ ــا بـ ــهـ ــنـ ــده تـ ــرونـ پـ

عريضه که بهنام ابراهيـم زاده        نبودن
 ماه در زنـدان بسـر       ۷  سال و ۴ مدت  

مي بـرد ايـن حـکـم را صـادر کـرده                  
ما اعضاي کـمـيـتـه دفـاع از              .است

بهنام ابارهيـم زاده ضـمـن مـحـکـوم              
کردن اين احکام ناعادالنـه، از تـمـام          
وجدانهاي بيدار و آزادي خواهان مـي       
خواهيم که در مـقـابـل ايـن احـکـام                
صادره سکوت نکنند و به هر طريقي    
کــه بــرايشــان مــيــســر اســت صــداي          
اعتراض خود را بـه گـوش هـمـگـان               

همچنـيـن از تشـکـل هـاي            . برسانند
کارگري مي خواهيم که در حـد تـوان          
خانواده بهنام ابراهيم زاده را در ايـن          
مبارزه همراهي کننـدتـا زمـانـي کـه            

 .کليه اتهامات وارده را لغو کنند

 کميته دفاع از بهنام ابراهيم زاده

 ۱۳۹۳  ماه  چهاردهم دي 
 

پايان اعتصاب غذاي بهنام ابراهيم    
  روز  ۳۱ زاده بعد از  

هاي کـارگـري ،      کارگران ، تشکل 
بــهــنــام !  هــاي شــريــف و آزاده         انســان

ابراهيم زاده فعال کارگري زنـدانـي از         
اعضاي کمـيـتـه پـيـگـيـري و عضـو                
جـمــعــيـت دفــاع از کــودکـان کــار و              

 روز اعتصاب غذا    ۳۱ خيابان بعد از    
بـا     ۱۳۹۳  ماه       دي ۱۳ امروز جمعه   

هاي مـکـرري کـه          توجه به درخواست  
بسـيــاري از دوســتــان ، آشــنــايــان ،             
خانواده ، هم بنديـان و مـخـصـوصـا             
فرزند بـيـمـارش نـيـمـا هـمـزمـان بـا                   

 ١ از صفحه 

 ٧  صفحه 
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بستري مجدد نيمـا در بـيـمـارسـتـان             
پايـان     محک به اعتصاب غذاي خود    

بهنام از تـاريـخ           قابل ذکر است.داد
 به خاطر تـبـعـيـد     ۱۳۹۳  آذر ماه ۱۲ 

از زندان اوين به زندان گوهر دشـت ،          
 مجـدد و تشـکـيـل پـرونـده                محاکمه

ــوهــيــن و                 ــنــطــور ت ــد و هــمــي جــدي
 رحـمـانـه از سـوي              هـاي بـي      شکنجه

 سـال زنـدان       ۴ ماموران زندان بعد از     
 ما   .دست به اعتصاب غذا زده بود  

اعضاي کميته دفاع از بهنام ابراهيـم       
زاده ضــمــن مــحــکــومــيــت ادامــه            

فـعـالـيـن        بازداشت و زنـدانـي کـردن        
 که در ايـن       کساني   کارگري از تمامي  

مدت به هر طريق مـمـکـن بـهـنـام و               
اش را مورد لطف و عـنـايـت            خانواده

هـاي سـخـت         قرار دادند و در اين روز     
کنار اين خانواده بودند و يـا بـه هـر               

  هـايـي     طريق ممکن بـا ارسـال پـيـام           
اش    حمايت خود را از بهنام و خانواده  

دريغ نکردند کمال تشکر و قـدردانـي       
    .را داريم

 
نامه نيما ابراهيم زاده به پدر   
 زندانيش بهنام ابراهيم زاده    

 ۴ اکنون بيـش از      !  تو بايد بماني 
سال است که تو را بـه جـرم دفـاع از                
کارگران و کودکان دستگير کـردنـد و         
برايت حـکـم زنـدان صـادر کـردنـد ،                

و    شــکــنــجــه و آزار و اذيــت شــدي            
ها را متحمل شدي ،     بيشترين توهين 

از زنداني به زنداني ديگر و از بـنـدي           
به بند ديگر تبعيد شدي و چـنـد بـار             
در اعتراض به اين همه اذيت و آزار و    
توهين دست به اعتصـاب غـذا زدي          

 آخرين وسيله اعتراضي که يـک         يعني
انسان در بند براي اعـتـراض دارد و            
تنها مـيـتـوانـد بـه وسـيلـه جسـمـش                 
اعتراض خود را نشان دهد حتي اگـر     
اين جسم به خاطر تحمل چندين سـال      
حبس و شکنجه بـيـمـار و ضـعـيـف                

 اين چنـد سـال کـه         پدر عزيزم   .باشد
تو در بند بودي من محکوم به بـلـوغ           
فکري شـدم هـر چـنـد هـنـوز هـم از                   
لحاظ سن کودک حساب ميشوم امـا       
  بايد رشد و بـلـوغ را تصـاعـدي طـي            

کردم تا بتوانم هم تسکيني بـراي          مي
محکم    هاي خودم باشم تا بتوانم      درد

تر به جنگ بيماري بروم و هـم جـاي             
 تو را براي مادرم پر کـنـم ، تـو            خالي

براي از بين بردن کار کودک فعـالـيـت          
هـاي تـو         از جـرم  ميکردي و اين يکي  

بود که به زندان مـحـکـوم شـوي امـا              
من به عنوان فرزنـد تـو کـه کـودکـي             

بيش نبودم حتي مجبور به کار کردن       
شدم و همين باعث شد تا بـيـشـتـر و             

 هـمـچـون تـو          هايي بيشتر براي انسان 
 خود را     احترام قائل باشم چون زندگي    

وقف فعاليت براي از بيـن بـردن کـار            
در ايـن چـنــد ســال           .کـودک کــرديـد    

  هـاي عـاطـفـي و احسـاسـي               کمـبـود  
زيــادي داشــتــه و دارم هــر بــار کــه                
  کودکي را به همراه پدرش ميبينم بي      

ريـزم و بـه فـکـر              اختـيـار اشـک مـي        
 کودکاني هستم که پدر دارنـد         تمامي

 از ديــدنــن پــدرانشــان مــحــروم             ولــي
هـا بـا        هستند و بايد از پشـت مـيلـه         

 باز به  ، ولي    پدرانشان مالقات کنند  
خودم دلـداري مـيـدم و مـيـگـم ايـن                 

 و      گذره و تو آزاد مـيـشـي          ها مي   روز
شه ، اما هـر     ها جبران مي    اين کمبود 

دفعه که خبر شکنجه يـا تـبـعـيـد بـه               
زنداني ديگر يا اعتصاب غذاي تو را   

شنوم تمام روح و جسـمـم گـويـي              مي
همچون تـو بـه بـنـد کشـيـده شـده و                   
استرس باعث ميشود که بـيـشـتـر و            
بيشتر بيماري بر من غلبه کـنـد امـا           

 و      هر بار که در شرايط بهتري هستي 
شـنـوم      صدايت را از پشت تلـفـن مـي      

من هم انرژي بيـشـتـري مـيـگـيـرم و               
راحــت تــر بــه جــنــگ بــيــمــاري                    

پـدر ، بـايـد           تو بايد بمانـي     .ميروم
ها به وجود تـو     بماني چون ما و خيلي    

نياز دارند ، تو بايد بماني چون بـودن     
 مـن ، مـادرم ،              تو باعث دلگـرمـي    

 از کـودکـان کـار و               خانواده و خيلـي   
کـارگــرانـي کـه تــو بــه عشــق اونــهــا              

دونـم کـه        متحمل زندان شدي ، مـي       
ها تو اين مدت کـه اعـتـصـاب              خيلي

ــو                      ــاه ت ــک م ــردي و االن ي ــذا ک غ
 ازت خواستـنـد      اعتصاب غذا هستي  

که اعتصاب غذا را بشکني امـا تـو           
قبول نکردي اما تـو بـايـد بـمـانـي و                
مــانــدن تــو هــم جســم ســالــم تــري                

خواد ، من و مـامـان هـم از تـو                  مي
خواهيـم کـه بـه اعـتـصـاب غـذا                  مي

پايان بدي چون ما بيشتر از بـقـيـه از            
 بـه تـو نـيـاز            نظر عاطفي و احساسي   

  داريم و بودن تو بزرگتريـن دلـگـرمـي         
هاي زنـدان ،       ماست حتي پشت ميله   

پدرم ما از تو تـقـاضـا داريـم کـه بـه                 
اعتصاب غذا پـايـان بـدي و دوسـت             
ــا را رد                     ــاضــاي م ــق ــن ت ــم اي داري

بـه  .  دوستت دارم پدر عـزيـزم      .  نکني
نـيـمـا    .  اميد آزادي تمام پدران در بند     

ابراهيـم زاده فـرزنـد کـارگـر زنـدانـي                
 بهنام ابراهيم زاده

 

با سالم و درود به همه    
 کارگران و فعالين کارگري    

به اطالع مي رسانم کـه فـرزنـدم            
بهنام ابراهيـم زاده در روز دوازدهـم            

احـمـدزاده و      اذرماه تـوسـط قـاضـي        
بدون وکيل در دادگاه انـقـالب تـهـران        

بـا   ارتـبـاط    محاکمه شده و به اتـهـام      
و !  احمد شهيد و سر پل مجـاهـديـن           

اجتماع و تباني عليه امنيت کشور ،     
 قــانــون   ٦١٠ بــا اســتــنــاد بــه مــاده          

مجازات اسالمـي بـه هـفـت سـال و               
و به اتهام تبليغ عليه نظام        زندان  نيم

 قــانــون   ٥٠٠ بــا اســتــنــاد بــه مــاده          
اسالمي به تحمل يـک سـال         مجازات

 هـزارتـومـان      ٤٥٠٠٠٠ ونيم حبس و  
 سـال    ٩ جريمه نقدي، جمعا به تحمل    

ــزي و              ــزيـ ــعـ ــس تـ ــبـ  ٤٥٠٠٠٠ حـ
هزارتومان جزاي نقدي و همچنين بـه       

پاسور به تـحـمـل       اتهام نگهداري ورق  
چهار ماه و نيم حبس محکوم گرديده   

ــنــيــن در             .  اســت ــرده هــمــچ نــامــب
ــه   ٨/١٠/٩٣   روز ــه        ب ــب ــع  ١٥ ش

دادگاه انقالب به سرپرسـتـي قـاضـي           
صلواتي احضار و حکم مزبور به وي         

با تشکر رحـمـان ابـراهـيـم          .  ابالغ شد 
و عضـــو      )  بـــهـــنـــام  ( زاده پـــدر         

هماهنگي براي کمک به ايجاد      کميته
 تشکل هاي کارگري

 
 آزادي ريبوار عبداللهي     

 از زندان  

طــبــق گــزارش رســيــده، امــروز          
ــه      ــوار     ٨/١٠/٩٣ دوشـــنـــبـ  ريـــبـ

عبداللهـي فـعـال کـارگـري و عضـو               
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
تشکل هاي کارگري بـعـد از تـحـمـل            
بيست روز بازداشت در بـازداشـتـگـاه        
اداره ي اطالعات شـهـر سـنـنـدج بـا              
تـوديـع وثـيــقـه ي پـنــجـاه مـيــلـيــون                 

در ايـن ارتـبـاط         .تومانـي آزاد شـد      
تعداد کثيري از کارگـران و فـعـالـيـن             
کارگري شهر سنندج در يـک فضـاي           
صميمي، و با کف زدن هاي ممتـد و        

سـرود  ( خواندن سرود انترنـاسـيـونـال         
، ) همبستگي جهاني طبقه ي کـارگـر      

کــمــيــتــه  .بــه اســتــقــبــال وي رفــتــنــد       
هماهنگي ضمن شادباش به خانـواده      
ي ريــبــوار عــبــدالــلــهــي و تــمــامــي           
کارگران و فعالين کارگري و تـمـامـي         
انسان هايي کـه دل در گـرو رهـايـي               
طبقه ي کارگـر از قـيـد مـنـاسـبـات                
موجود دارند، خواهان آزادي بي قيـد      
و شرط فردين ميرکي، فرزاد مـرادي        
نيا و ساير فعالين کارگري و زندانيان       

کـمـيـتـه      .سياسي دربنـد مـي بـاشـد         
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 تشکل هاي کارگري

 
    پيام تبريک به مناسبت 

 آزادي ريبوار عبداللهي    
هاي کـارگـري ،      کارگران ، تشکل 

همانـگـونـه    !  هاي شريف و آزاده     انسان
که مطلع هستيد در چند ماه گذشـتـه    

فعـالـيـن کـارگـري شـهـر               بسياري از 
از طرف اداره اطالعات ايـن         سنندج

شهر احضار يا دسـتـگـيـر و زنـدانـي              
شدنـد کـه در ايـن بـيـن بـيـشـتـريـن                     

هــا بـر روي اعضــاي کــمــيــتــه             فشـار 
 بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  هماهـنـگـي   

هاي کارگري بود و هم اکـنـون           تشکل
تن از فعالـيـن کـارگـري عضـو            ۳  هم

ايــن تشــکــل در شــهــر ســنــنــدج در             
بازداشت اداره اطالعـات هسـتـنـد ،          
ريبوار عبداللهي فعال کارگري عضو     

 از افـراد          هم يـکـي     کميته هماهنگي 
آذر مـاه   ۱۹  دستگير شده بود که روز 

بــه اداره اطــالعــات شــهــر ســنــنــدج           
احضار و بازداشـت شـد کـه بـعـد از                
تــحــمــل چــنــديــن روز بــازداشــت و             
شــکــنــجــه روز گــذشــتــه بــا ســپــردن           

 .ميليون توماني آزاد شـد      ۵۰  وثيقه
کمـيـتـه دفـاع از فـعـالـيـن کـارگـري                   
مهاباد ضـمـن تـبـريـک بـه خـانـواده                 

خواستار آزادي بدون قـيـد         عبداللهي
و شــرط ديــگــر فــعــالــيــن کــارگــري            
  دستگير شده شهر سنندج و تـمـامـي       
کارگران زنداني و زندانيـان سـيـاسـي          

کــمــيــتــه دفــاع از فــعــالــيــن         .  .اســت
 کارگري مهاباد

  
 بيکاري  " وحشتناک  "نرخ 

 در استان کرمانشاه  
نرخ بيکاري در استان کرمـانشـاه     
طي مدت پاياني پـايـيـز امسـال بـه              

 ٤.٨ درصد رسيد که اختـالف     ١٥.٣ 
 بـا    ٩٢ درصدي نسبت به تـابسـتـان          

  .توصيف گرديد" وحشتناک"ي  واژه
 
 

 کارگر معدن طالي     ۱۱ احضار  
 آق دره به دادگاه  

ــران           :  دي٩  ــارگ ــر از ک ــف ــازده ن ي
فصلي معدن طالي آق دره با شکايت 
کارفرما به دادگاه عمومي شهرستان     

) ششم دي ماه (.تکاب احضار شدند
طـالي  « تعدادي از کارگـران مـعـدن          

 در اعــتــراض بــه تصــمــيــم           » دره   آق
 نـفـر از     ۳۵۰ کارفرما مبني براخراج    

همکارانشان در داخل مـحـوطـه ايـن          
پـس از اقـدام       .  معدن تجـمـع کـردنـد       

سـه  ( بخودکشي يکـي از کـارگـران،           
ــه      ــب ــاه عــمــومــي      )   دي  ۹ شــن دادگ

شهرستان تکاب با شکايت کارفـرمـا     
يازده نفر از کـارگـران اخـراجـي ايـن               

ــرد                ــي را احضــار ک ــدن ــع ــد م  .واح
، » عباس آذر« ،  » يوسف کاووسي « 
مــنــصــور  « ،   » مــحــمــد خســروي    « 

فـاتـح   « ،   » خليل عـظـيـمـي     « ،  » دخ
ــي   ــم ــودي    « ،   » رحــي ــوب مــول ، » اي

، » رضـا يـوسـفـي      « ، »رضا بهاري« 
الــه    عــطــاء«  و     » عــابــد رحــمــانــي  « 

 کارگراني هسـتـنـد کـه بـا            » صبوري
شکايت کارفرما به دادگاه عـمـومـي        

 دليل تشکيـل    .اند  تکاب احضار شده  
پرونده قضايي براي کارگران، واکنـش     

 نفر از کارگران اين معدن ۳۵۰ حدود  
 .به اخراجشان بوده است

 
 مهندس    يک کارفرماي سليمانيه  

 اهل ديواندره را به قتل رساند
کــارفــرمــاي يــک واحــد        :  دي١٤ 

توليدي در اقليم کُردسـتـان عـراق دو         
 .مهندس را هـدف گـلـوـلـه قـرار داد              

اي    شليک تير به دو مهندس ديوانـدره      
استان سـلـيـمـانـيـه       "  بازيان"در شهرک  

مرگ يـکـي از آنـان بـه نـام شـورش                  
ــحــمــدي را درپــي داشــت              ايــن   .م

مهندسين از صاحب کارگاه شـيـشـه         
خواسته بودند که حق و حقوق آنان را        

آلـوده    پرداخت کند که با واکنش خشم     
حـادثـه در       .رو شـدنـد       کارفرمـا روبـه    

نخستين روزهاي سال جاري ميالدي     
روي داده و ديگر برادر اين مـهـنـدس          
اهل شهرستان ديواندره به نـام عـادل          
محمدي نيز با کلت کمري بـه شـدت           

نـداشـتـن اقـامـت،          .شـود    زخمي مـي  
اجازه کـار و امـنـيـت و هـمـچـنـيـن                    

ي مشکالت     از جمله    دستمزدي پايين 
در کارگران و متخصصيـنـي اسـت             

 .باشد اقليم کُردستان مي
 
در حوادث ناشي    نفر  ٢٩ مرگ  

 از کار در شهرهاي کردستان     
نفر در حوادث ناشـي از کـار          ٢٩ 

جان خود را از دست داده اند کـه  از           
 کــارگــر در بــخــش        ١٨ ايــن تــعــداد     

  .اند ساختماني بوده
 

 
 اخراج کارگران    

 شرکت نيما سازه گستر سنندج  
طــبــق گــزارش رســيــده، شــرکــت        
ســاخــتــمــانــي نــيــمــا ســازه گســتــر،           

 واحـدي    ١٧٠٠ پيمانـکـار پـروژه ي          
مسکن مهر شهرک دگايران سنـنـدج،     

 نفر ٦٠  تعداد ١/١٠/٩٣ در تاريخ  
از کارگران خود را به صـورت دسـتـه          
جمعي اخراج، و فعالـيـت آنـان را بـه            
بهانه ي کمبود بودجه تعطيل نـمـود؛         
که اين قضيه با اعتراضِ يکپارچه ي       

 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ٦ از صفحه  

 ٨  صفحه 
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کارگران مواجه گرديد؛ اما کـارفـرمـا        
با وعده ي از سرگيري کار در تـاريـخ        

 اعـتـراضِ کـارگـران را           ٦/١٠/٩٣ 
کنترل، و صفوف متحدانه ي آنـان را         
در سايه ي ترفنـدي مـزورانـه در هـم              
شکست، و تا تاريخ ارسال ايـن خـبـر           
هنوز هيچ نشاني از آغاز فعاليت، و        
شروع به کارِ کارگران مشاهـده نشـده        

 شايان ذکر است تمـامـي ايـن          . است
کارگران که دو ماه حقوق نيز دريافت        

 سـال    ٨  الـي     ٣ ننموده اند، از سوابق     
کار در اين شرکت برخوردار بـوده، و          
تــمــامــي ايــن مــدت را بــه صــورت            
قراردادي مشغول به کار بوده انـد؛ و          
با وجود محروميت از بخـش زيـادي          

اعم از حـق اوالد،      ( از حقوق و مزايا     
، هر ماه مـجـبـور     ) بن، کفش و لباس   

به امضاي قرارداد سوري و دروغـيـن         
شرکت مذکور، مبني بر بـرخـورداري       

 کـمـيـتـه       .از تمـامـي آنـهـا بـوده انـد             
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 تشکل هاي کارگري
 

 خطاب به  
  کارگران ايران و جهان    

فرياد خود را عليه حکم دوباره و    
ظالمانه و غير انساني بهنام بلنـد تـر       

 ! کنيد
بهنام ابراهيم زاده کارگر کارخانه     
و عضو شوراي نمـايـنـدگـان کـمـيـتـه              
پيگيري ايجاد تشکل هاي کارگري و     
فعال حمايت از کودکان کار و خيابان       

مـبـارزه و تـالش بـراي              که به اتـهـام    
ايـجــاد تشــکـلــهــاي ســنـديــکــايــي و           
مستقل کارگري بعنوان تنها وسـيلـه         
ــران و                 ــارگ ــات ک ــب ــال ــط ــق م ــحــق ت
مزدبگيران در عرصـه دسـتـمـزدهـاي          
انساني ، اشتغال دائم ، بـيـمـه هـاي              
بيکاري و دائم و از کـار افـتـادگـي و              

 سـال    ٥ حق تشکل و اعـتـصـاب بـه            
زندان مـحـکـوم و در حـال گـذرانـدن                
پنجمين سال حـبـس خـود در زنـدان             
اوين بود، که طـي حـملـه وحشـيـانـه               
نـيـروهـاي گـارد و ديـگـر نـيـروهـاي                  
مربوط به زندانها با نظارت و هدايت       

بـا     مسئولين سازمانـهـاي مـربـوطـه        
طرح از قبل برنامه ريزي شده به بـنـد          

ــن و مــقــاومــت مشــروع             ٣٥٠   اوي
جانانه وي در مـقـابـل ايـن يـورش                و

ددمنشانه نيروهاي سرکوبگر، ضمـن     
اينکه به شدت مورد ضـرب و شـتـم            
قـرار گــرفــت و ســپــس صــد روز بــه               

 ١٢  و سپس به سـالـن         ٢٠٩ انفرادي  
در زنـدان    .  رجايي شهر تبـعـيـد شـد           

گــوهــر دشــت نــيــز مــزدوران نــظــام            
سرمايه داري دسـت از آزار و اذيـت             
وي بــرنــداشــتــه و در يــک اقــدام                    
سرکوبگرانه و غـيـر قـانـونـي وي را                
ابتدا به بند يک و سـپـس بـه بـنـد دو             

که مـعـروف بـه دار           بند دارالقران   (  
افـراد زيـر        در ميـان  )  الشيطان است 

فشار و خودباخته و وحشت زده و بـا       
شکنجه هاي طوالني که مجـبـور بـا          
ــي               ــر انســان اطــاعــت از اوامــر غــي

تـا  .  حکومت باشند تـبـعـيـد کـردنـد           
بتوانند روحيه مبارز و آزاديخواهـانـه    

اگـر   .بهنام را در چنين بندي بشکنـد      
در بـنـد يـک خـطـر جـانـي از طــرف                    
اعداميان در حـال اجـراي حـکـم کـه               
تعادل روحي ندارند وي را تهديد مـي        
کــرد، در دارالشــيــطــان فشــارهــا و            
شکنجه هـاي روحـي نـاشـي از جـو                
استرس ، ترس، چاپلوسي ، خيانت و        

وي و ديگر مـبـارزان از         آدم فروشي،   
جمله مهدي فراحي شـانـديـز را مـي            
آزارد، در ادامــــه ايــــن آزار و                       

رژيم حامي و    فعالين کارگري      اذيت
حافظ نـظـام بـهـره کشـي و دزدي و                 
غارتگري هزاران ميلـيـاردي کـه هـر           
روز يک يـا چـنـد مـورد اخـتـالس و                  
دزدي توسط دولتيان افشا مي شود،      
در اقــدام ضــدبشــري پــرونــده ســازي          
ديگري توسط سربازان گمنام مـزدور       
براي بهنام رقم زده است، بـطـوريـکـه           

 دقيقـه در    ٥ بدون وکيل و در کمتر از   
 اذر در بـيـدادگـاه ضـد کـارگـري              ٢٦ 

بـا  )  صـالـح  ( توسـط قـاضـي احـمـد            
اتهامات ساختگي و دروغين، تفهيم    

 دي توسط قـاضـي     ٨ اتهام شد، و در    
کـه اکـنـون جـاي قـاضـي             ( صلواتي   
که جنايت هايش هـر روز         مرتضوي  

بيشتر افشا مـي شـود قـرار گـرفـتـه                
اين جيره خوار غارتگران بيت ) است،
قــاضــي )  قــاضــي صــلــواتــي   (  الــمــال
و دشمن قسم خورده کـارگـران       رانتي  

ــهــام واهــي و پــاپــوش                هــاي  بــه ات
اجـتـمـاع و        -١ :   ساختگي از جمله     

تباني براي ارتکاب جرم عليه امنيت      
کشور و ارتباط با سر پل مجاهـديـن          

فــعــالــيــت   -٢   هــفــت ســال و نــيــم ،         
تبليغي عليه نظام و ارتباط با احـمـد         

 داشتن مـاهـواره،      -٣    ماه١٧ شهيد  
به نه و نيم سال محـکـوم شـده      "  جمعا

همه اين اتهامات ساختگـي و      . است
دروغين و شرم آور است، بـه عـنـوان            
ــهــنــام در انــفــرادي              مــثــال وقــتــي ب

 مامور به ٦ اوين زنداني بود ،   ٢٠٩ 
خانه او ريخته و تمام وسايل خانـه را          
زير و رو کرده و برخي را با خود بردند 
، که طبق گـفـتـه خـودشـان در بـيـن                  
وسايل ماهواره نيز بوده است ، سوال       

حـتـي اگـر ايـن گـفـتـه              (  اينجـاسـت     
کـه مـامـوران و        )  درسـت هـم بـاشـد        

قاضي به اتـهـام مـاهـواره در خـانـه                
کسي را مـحـاکـمـه مـي کـنـنـد کـه                   

 ٢٠٩ خودش در سلول انفـرادي بـنـد           
زندان اوين بوده است ، کـدام انسـان             
شريف مي تواند چنـيـن اتـهـامـي را             
بپذيرد؟ که قضات وامدار جـمـهـوري        
اسالمي با چنين اتهاماتي انسان هـا   
را محاکمه مي کنند، آيا ايـن اتـهـام           
دروغين و ساختگي نيست؟ شرم بـاد     
بر قاضي صلواتي، بدون شـک بـقـيـه            

در همين  .اتهامات نيز چنين هستند 
راستا فرشيد فـتـحـي و آرش مـقـدم               
اصالني هر کدام به يک سال محـکـوم    

چند روز قبل نيز از هـمـيـن          .  شده اند 
بــنــد دارالشــيــطــان مــهــدي فــراحــي         
شانديز فعال کارگري عضـو کـمـيـتـه           
پيگيري ايجاد تشکل هاي کارگري و     
معـلـم بـه عـلـت اعـتـراض بـه عـدم                    
ــرخــوردهــاي               ــم و ب ــک جــرائ ــکــي ــف ت
خودسرانه و قانون شکنانه مـامـوران        
بطور غير قانوني به سـلـول انـفـرادي            
داده شده و هنـوز هـم در آنـجـا مـي                 

کارگران ، مردم ستـمـديـده و            . باشد  
بهـنـام ابـراهـيـم زاده بـا                : آزاديخواه  

نـيـمـا    (  توجه به اينکه تنها فرزندش       
که دچار سرطان است و )  ابراهيم زاده 

مي باشد، به    در حال شيمي درماني     
خاطر دفاع از حق حيـات انسـانـي ،            
حــق تشــکــل و حــق اعــتــصــاب و               
اعتراض در برابر تبعيض و نابـرابـري        
ديکتاتوري و سرمايه داري در غل و        
زنجير شده است، مبارزه بـراي آزادي      
او و دفاع از بهنام ، دفاع از آزادي و          
برابري و عدالت اجتماعي براي هـمـه         

بـه هـر طـريـق           . مظلومان مي باشد     
ممکن مبارزات خود را بـراي آزادي         

مــا از تــمــامــي        . او تشــديــد کــنــيــد     
کـارگـران ، فـعـالـيـن، تشـکـل هــاي                 
کارگري و نيروهاي فعال جنبش هـاي      
اجتماعي مي خواهيم مـتـحـدانـه از           
طريق طـومـار نـويسـي ، تـجـمـع ،                   
اطــالع رســانــي گســتــرده بــه مــردم            
اعتراض در مقابل دادگاه ها ، زندان        

از بــهــنــام و ديــگــر زنــدانــيــان          ...  و   
حمايت گسترده نمايند، و همـچـنـيـن         
از سازمانها ، احـزاب و نـهـاد هـاي              
مردمي داخلي و جهاني مي خواهيم      
از طريق ترتيب دادن اعتراضاتـي در        
مقابـل سـازمـانـهـاي جـهـانـي و در                 
خواست از انها و تجـمـع در مـقـابـل               
سفارت خانه هاي جمهوري اسـالمـي       
به حمايت از بهنام بر خيزند، و اجـازه         
ندهند، با اتهامات دروغين و واهـي        
قضات وام دار اين فعال کارگري را از 

ما از خانواده ،    .زندگي محروم کنند 
پسران و دختران قاضـي صـلـواتـي و            
ديگر مـامـوران مـربـوطـه کـه بـراي                
بـهـنــام پـاپــوش دوخــتـن ســوال مــي             

آيا شما مـي تـوانـيـد در سـر                : کنيم  
سفره اي بنشينيد که توسط پدرانتـان       
چنين جنايت کارانه پول در ميـاورنـد        
بنشينيد بـه انـهـا بـراي حـمـايـت از                 
آزادي و حـقـانـيـت انسـانـهـا بـه ايـن                  
قاضي و ماموران اتهـام زن و پـروده            

آيـا شـمـا مـي           ساز اعتراض نکنيد؟  
توانيد ببينيد بـهـنـام را کـه مـدافـع                
کودکان کار و خـيـابـان بـوده تـوسـط              
پدرانتان چنين مورد اتـهـام و آزار و            
اذيت واقع مي شود و از تنها پسرش        
که دچار سرطان اسـت دور بـمـانـد و              
شما بتوانيد با وجدان خودتـان کـنـار           

 مـا از       ،  و دها سـوال ديـگـر         بيايد ؟ 
فرزندان و هـمـسـران ايـن قـاضـي و                  
ماموراني که با اتهـامـات دروغـيـن          
انسانها را مورد محاکمـه قـرار مـي           
دهند، مي خواهيم، با وجدان آزاد و         
انسانـي از پـدران و هـمـسـران خـود                 
بخواهند دليل و مدارکي که بهنام را       
محاکمه کردند به انها نشان بدهـنـد،         
ما از اين هـمـسـران و فـرزنـدان مـي                
خواهـيـم، اگـر بـا داليـل ارايـه شـده                  
راضي شدند، براي ما هم اعالم کنند   
و اگر قانع نشدند، اين قاضي وامـدار     
و ديگر ماموران مـربـوطـه را تـحـت             
فشار بگذارند تا از اين طريق هـم بـه           
وظـايـف انســانـي خـود عـمـل کــرده               
باشند و هم حقي را از پـايـمـال شـدن              
نجات دهند ، چنين عملي وظيفه هر      

  .انساني است 
 کميته حمايت از شاهرخ زماني

 
ادامه اعمال فشار بر کارگران و    
کارکنان اداره راه و شهر سازي     

 سروآباد 

بنا به گزارش رسيـده جـمـعـي از            
کارگران و کارکنان اداره راه و شـهـر             
ســازي مــريــوان، بــدون هــيــچ گــونــه           
هماهنگي قـبـلـي و بـدون تـوجـه بـه                 
محل سـکـونـت آنـان، از اداره راه و                
شهر سـازي مـريـوان، بـه اداره راه و                

 . شهر سازي سرو آباد منتقل شده اند
سرپرستان اين اداره به ايـن کـارگـران           
وعده داده بودند که در صورت جـابـه          
جايي، هزينه هاي رفت و آمد آنان را       
پــرداخــت و قــراردادهــاي آنــان را از            
فصلي به دائـمـي و رسـمـي تـغـيـيـر                  

اين در صورتي است که  .  خواهند داد 
ــون                 ــا کــن ــن اداره ت ــان اي ــرســت ســرپ
هيچکدام از وعده هاي خود را عملي    

الزم بــه ذکــر اسـت کــه          .  نـکــرده انــد   
حــداکــثــر حــقــوق مــاهــيــانــه ي ايــن           

 هزار تومان مي بـاشـد        ٨٠٠ کارگران
که بايد ماهانه حد اقل يک سوم آن را       
صرف هزينه هاي رفت و آمد خود از     

 کـمـيـتـه       .مريوان به سـروآبـاد کـنـنـد         
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 تشکل هاي کارگري
اعمال فشار بر کارگران    

براي  ) ون(سقزسازي کردستان    
 کسب سود بيشتر  

شــرکــت تــولــيــدي ســقــز ســازي          
کـنـنـده آدامـس          تـولـيـد     کردستـان 

اين بار بـراي      و انواع لواشک   طبيعي
کسب سود بيشتر کارگران را وادار به     

سـاعـت     کار بيشـتـر امـا در هـمـان             
کاري توليد قبل نـمـوده انـد بـه ايـن                
شـکـل کـه کــارگـران قسـمـت بسـتــه                

از سوي کارفرماي اين شـرکـت        بندي
مورد فشار قـرار گـرفـتـه و بـه آنـهـا                  
ــايــد در هــر                  گــوشــزد شــده اســت ب

ــن ادامــس و در              ٣  ســاعــت  ــارت  ک
 کـارتــن در طــول روز          ٢٢ مـجــمـوع     

اماده و بسته بندي کنند و در غـيـر              
اين صورت از حقوق ارزشيـابـي انـان          

بـنـا بـه         . در هر ماه کسر خواهد شـد      
يکي ديگـر از کـارگـران           اين گزارش 

اين شرکت با نام جبريل خانه بـيـگـي          
سـال کـار را دارد از           ١٠  که سـابـقـه     

جانب کارفرماي اين شرکت مـجـبـور        
بـه انـجـام انـواع کـارهـاي سـخـت و                   
طاقت فرسا شـده و بـه بـهـانـه هـاي                  
مختلف مورد تهديـد و اخـراج قـرار            

کميته هماهنـگـي بـراي      .  گرفته است 
 کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري         

 ١٣٩٣ دي ١٤ 

 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ٧ از صفحه  


