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 مجموعه اي از اخبار و رويدادهاي هفته                : نگاه هفته   
 در شهرهاي کردستان      

 ٦  صفحه 

 

 

 آموز     دانش ٩ 
 راهي بيمارستان شدند    

" نـاقـص بـودن دودکـش        " بعلت   
بخاري در يکي از مدارس متوسطه      

آمـوز راهــي       در بـيـجـار، نُــه دانـش          
 .بيمارستان شدند

 

 داروهاي ترک اعتياد در   
 کرماشان گرانتر از  

 مواد مخدراست    

 عــلــت کــمــبــود و گــرانــي               بــه
داروهاي ترک اعتياد در کـرمـانشـاه       
بسياري از معتادان در حال بـهـبـود         
از نــيــمــه هــاي راه، بــازگشــت بــه              

مصـرف مـواد مــخـدر را تـرجــيــح             
داروهاي ترک اعتياد که بايد  .دهند

در مــراکــز مــجــاز عــرضــه شــونــد           
مشخص نيست که از چـه طـريـقـي            
سر از بازار آزاد درآورده و با قيـمـت          

 ٢  صفحه 

چند روز قبـل عـلـي يـونسـي در              
ديدار با اعضاي جبهـه مـتـحـد کـرد             

تـر کـرد        ها پيـش    آذري" :  گفته بود که    
 قاضـي پـور     .”بودند، بعد آذري شدند 

نماينده مجلس رژيم در ارومـيـه هـم             
جبهه مـتـحـد    “ :  تلويحا گفته است که  

کرد معانـد و فـتـنـه گـر هسـتـنـد و                    
يــونســي هــم تــفــرقــه انــداز اســت و              
خواستار اين شد که يونسـي بـايـد از            

 ”.آنان معذرت خواهي کند
سياست حکومت و هر مهـره اي         
از اين دستگاه، ايجاد تفرقه در ميـان       
مردم منتسب به مليتهاي ديگر بوده       
که چنين سياستي در تاريخ مـعـاصـر        

 . ايران قدمتي طوالني  دارد
نــيــازي بــه آوردن نــمــونــه هــاي            
بيشماري از اتخاذ چنين سياستي در    
حکومت نيست چرا که اکنون  ديـگـر         

" تفرقه بيانداز و حـکـومـت کـن          " واژه  
براي مردم ساکن در هر گـوشـه اي از         
کشور  به فـرهـنـگ عـمـومـي مـردم               

 . تبديل شده است

  هويت انساني 
 در تقابل با مذهب و ناسيوناليسم

 

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

بهنام ابراهيم زاده فعال کارگري     
سـال  ٤ و زندانـي سـيـاسـي پـس از               

 زنـدان کشـيـدن از دوره پـنـج               ماه٧ 
ساله مـحـکـومـيـت خـود، بـنـا بـه                 
تصميم رژيـم و رأي قـوه قضـائـيـه               

 ســال و نــيــم زنــدان         ٩ مــجــدداً بــه     
 . محکوم شد

دستگيري و مـحـاکـمـه بـهـنـام             
سال گـذشـتـه     ٤ ابراهيم زاده در طول     

با موجي از اعتراض و نـارضـايـتـي      
از طرف کارگران در ايران، اتحـاديـه        
و سنديکاهاي کارگري و نـهـادهـاي        
بين المللي در خارج از کشور روبـرو        

به همـيـن دلـيـل بـهـنـام             .  شده است 

  ! بهنام ابراهيم زاده تنها نيست

 

 

 

 

 

 

 
 نسان نودينيان 

حمايت اتحاديه کارگران       
 !ساختماني از بهنام ابراهيم زاده   

ژانويه اتحاديه کـارگـران        ۱۵ روز  
ساختماني اقليم کردستان با انـتـشـار        
بيانيه اي حمايت خـود را از بـهـنـام                
ابراهيم زاده کـارگـر زنـدانـي و هـمـه                
کارگران زنـدانـي در ايـران را اعـالم               

در بخشي از اين اطالعيه آمـده    .  کرد
ما ضمن حمايـت از هـمـه          "  است که   

فعـالـيـن کـارگـري زنـدانـي در ايـران                 
خواهان آزادي بهنام ابـراهـيـم زاده و            

مـا  .  ديگر فعالين کـارگـري هسـتـيـم          
خود را بخشي جداي ناپذير از تـالش         
و مبارزه کارگران ايـران و تشـکـهـاي            

کارگري براي بدست آوردن حقوق خود   
مي دانيم و با همـه امـکـانـاتـمـان از               

الزم بـه ذکـر      ".  شما حمايت مي کنيم   
است که اين بيانيه در هفتـه دفـاع از            
بهنام ابراهيم زاده کـارگـر زنـدانـي و              
مدافع حقوق کودکان منتشـر شـده و          
بار ديگر بر همسرنوشتي کارگران در       

 . سراسر دنيا تاکيد کرد
اولتماتوم کارمندان بهداشت      

شهر سليمانيه به دولت در باره    
 ! پرداخت حقوقهاي معوقه خود     

ــدراســـيـــون       ۱۸ روز     ــه فـ ژانـــويـ
کارمندان بهداشت شهـر سـلـيـمـانـيـه            
طي بيانيه اي از هـمـه اعضـاي خـود           

هزاران کـارگـر ايـران خـودرو           
پــس از هشــت روز اعــتــراض                
متحدانه از صبح روز چهارشنـبـه       

 دي ماه بتدريج در قسمتهاي      ۲۴
مختلف اين کارخانه به اعتـراض      

طـبـق   .  متحدانه خود پايان دادند   
گزارشي که اتحاديه آزاد کارگران     
ايران مـنـتـشـر کـرده اسـت، ايـن               
اعتراض متحدانه همانگـونـه کـه       
آغاز آن به شکل زنجيرواري همـه       
قسمتهاي کارخانه را در بر گرفته   

بود پايان آن نيز به هميـن شـکـل           
 دي مــاه از بــرخــي          ۲۳از شــب     

 دي  ۲۴قسمتها شروع شد و شب      
ماه در همه بـخـشـهـاي کـارخـانـه           

مسئولين و مديريت  .  تکميل شد 
کارخانه که ابتدا با تـهـديـد و بـا             
امتيازات جزئي تالش ميکـردنـد      
کارگران را وادار به پايان دادن به        
اعتراض کـنـنـد، سـرانـجـام پـاي              
مذاکره با نـمـايـنـدگـان کـارگـران             
نشــســتــنــد وبــدنــبــال مــذاکــرات        

متعددي که صورت گـرفـت قـول          
 بهمن مـاه خـواسـت        ۱۵دادند تا  

هاي کارگران را مورد رسـيـدگـي         
بدنبال اين تـوافـقـات       .  قرار دهند 

که بخشا بصـورت کـتـبـي اعـالم           
شد کارگـران دسـت از اعـتـراض            

 . کشيدند
ــران           ــارگ ــي ک خــواســت اصــل
افزايش مزد پايه بود و مـديـريـت         

 ۱۵کارخانه اعـالم کـرد تـا روز             

 روز اعتراض متحدانه ۸کارگران ايران خودرو با 
 مديريت را مجبور به عقب نشيني کردند

 !  به تمام مردم دنيا
 ٢  صفحه  مينا احدي 

 ٥  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٢  صفحه 

 نسان نودينيان ـ نسرين رمضانعلي   
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

 ١  صفحه 

دراين مجادله کـه ظـاهـرا بـيـن             
يونسي، قاضي پور و جبـهـه مـتـحـد         
کرد درگرفته است تالش ميشود اين      
شبه ايجاد شود که تقابلي بين فارس     
زبان، ترک و کرد زبان اسـت و گـويـا              
اينها بنمايندگي از مردم منتسب به      
مليت يا زبانهاي مختـلـف دارنـد از           
حق و حقوق مردم ايـن يـا آن بـخـش               

 .ساکن در کشور دفاع ميکنند
داستان در دنياي واقعي بـگـونـه         

يونسي، قاضي پور و .  اي ديگر است  
جبهه متحد کـرد نـمـايـنـدگـان قسـم              
خورده و حلقه بگوش يک رژيم بتـمـام         
مـعـنـا رسـوا و امـتـحـان پـس داده                   

همگي آنها سالها اسـت کـه     .  هستند
دور سفره  غارت، چپاول، تـحـقـيـر و            
سرکوب مردم دسـت در گـردن هـم،             
اوج فــقــر و فــالکــت را بــه کــارگــر                 
کردزبان، ترک زبان و فـارس زبـان و             

وجـه اشـتـراک      .  غيره تحميل کرده اند  
اين نمايندگي پستهاي حکومتي  در   
مجلس و ديگر نـهـادهـا را بـا خـود               
دارند، تعلق خاطرشان بـه حـکـومـت          
اسالمي، تعلق خاطرشان به طبقه اي    
که کاري جز تحميق، استثمار، دزدي      
و چپـاول هسـتـي و دسـتـرنـج مـردم                 

ايـن  "  شريـف " شغل .  ندارد، مي باشد  
دارودسته ها چيزي جز ايجاد تـفـرقـه       
در ميان مردم منتسب به مليـتـهـاي         

 . مختلف نبوده است
اگر امروز اين الشخورهـا دارنـد        
به همديگر مي پرند يا دارند نان بهـم      
قرض مي دهند، بخاطر موقعيـت و        
سهمي است که طلب مي کنـنـد  تـا           
در نهادهاي اين حکـومـت فـراتـر از             
آنچه که بدست آورده اند نسيب شـان         

سهم خواهي ناسيوناليسم کـرد    .  شود
و ترک و غيره  در حکومت بـا قـالـب         
ــنــده و                ــمــاي ــعــنــوان ن کــردن خــود ب
سخنگوي مـردم کـرد زبـان يـا تـرک               
زبان، امروز ديگر در عصر اينـتـرنـت     
و ميدياي اجتماعي، نمي تواند حتي  

کودک شش سـالـه اي را هـم فـريـب                 
 .دهد

ادعــاي نــمــايــنــدگــي مــردم در          
مجلـس يـا در هـر نـهـاد کـوفـت و                    
ــگــري در حــکــومــت،              زهــرمــار دي
مسخره تر از آن است کـه بشـود آنـرا         

مردم کردزبان، تـرک زبـان     . قالب کرد 
يا مـتـکـلـم کـنـنـدگـان بـه هـر زبـان                     
ديگري در کشور، يا منتسب شدن به 
هـر مــلــيــتــي، يـک اصــل پــايــه اي،              
تاريخي و مشترک وجود دارد که آنان 
را بهم بـافـتـه اسـت و آنـهـم هـويـت                    

عالوه بـر ايـن هـويـت           .  انساني است 
بنيادي و مشترک، منفعت پـايـه اي          
ديگري دارند و آنهم منافع طبـقـاتـي          

براي درافتادن بـا    .  مشترک آنان است  
جانوراني که در حـاکـمـيـت دور هـم              
جمع شده اند و بـراي خـنـثـي کـردن                 
سياست تفرقه افکـنـانـه آنـان کـه در              
خدمت بـه بـقـايشـان بـکـار گـرفـتـه                  
ميشود، مردم منتسب به کرد، ترک،  
لر، بلوچ، تـرکـمـن و غـيـره بـايـد بـا                   
چسبيدن به هويـت مشـتـرک يـعـنـي              
هويت انسـانـي و تـالش و مـبـارزه                
متحدانه براي دست يابي به مـنـافـع          
مشــتــرک کــه هــمــگــي تــوســط ايــن          
حکومتگران ثمره  دستـرجشـان بـاال         
کشيده ميشود، صفي مـتـحـد بـيـن            

نبايد بيش از ايـن       .  خود ايجاد کنند  
اجازه داد که حـاکـمـيـت در بـاال بـا                 
کمک ديگر نيروهاي ناسيـونـالـيـسـت        
کرد، ترک و غيره چه در حـکـومـت و            
چــه بــيــرون از حــکــومــت، فــجــايــع            
ــگــر              ــن و دي ــراي ــوســالوي، اوک ــوگ ي
نزاعهاي قومي طول تاريخ را دامـن         

سياست تفرقه اندازانه مذهـب     .  بزنند
و ناسيوناليسم تنها با اتکا به تقويت 
هويت انساني مشترک و مبارزه براي  
دستيابي به منافع طبقاتي مشـتـرک       

 .مي توان آنرا خنثي و درهم کوبيد
 
 ٢٠١٥  ژانويه ٢٠  

 ...  هويت انساني      

ابراهيم زاده در سطح بين المللي بـه        
شخصيت شناخته شـده اي تـبـديـل           

 . شده است
با محکوميـت مـجـدد بـهـنـام            

 سال و نيـم زنـدان،     ٩ ابراهيم زاده به    
در دو هفته گذشته اطالعيه و نامـه        
ــرده اي در                   ــت ــع و گس ــي ــاي وس ه
محکوميت تصـمـيـم واحـکـام قـوه            
قضائيه راه افتاده و در ايـن رابـطـه             
کيس بهنام ابراهيم زاده به يـکـي از          
رو در رويـي بـخـشـهــاي زيـادي از                
کارگران و تشکل هـاي کـارگـري و             

. افکار بين المللي تبديل شده اسـت       
در خارج از کشور در اروپا، کانـادا،        
استراليا و ترکيه کـمـپـيـن حـمـايـت             
براي آزادي و لغـو تصـمـيـم رژيـم و               

 .  احکام قوه قضائيه در جريان است
تصميم رژيم جمهوري اسـالمـي      
و احکام قوه قضائيه براي کارگران و  
فعالـيـن کـارگـري پـديـده اي آشـنـا                 

رژيم جمهوري اسالمي و قـوه    . است
قضائيه اين رژيم تصـمـيـم بـه نـگـه              
داري و در زندان نگه داشتن  بهـنـام           

 . ابراهيم زاده را دارند
همچنانکه ده ها فعال کارگري،     
معلمين و دانشجويان و شخـصـيـت        
هاي سياسي و فـعـالـيـن مـدنـي در            

تقويت و پيوستن بـه       .  زندان هستند 
کمپين حمايت از  بـهـنـام ابـراهـيـم              
زاده جــواب قــاطــع کــارگــران و                 
تشکلهاي کارگري در سطح داخل و     

 . بين المللي است
.  بهنام ابراهيم زاده تنها نيـسـت      

بهنام ابراهيم زاده در حلقه وسـيـع و          

. گسترده حمايتها قرار گرفتـه اسـت       
حمايتهاي تاکنوني را بايد گسـتـرده       
تــر کــرد و قــاطــعــانــه در مــقــابــل              
سماجت و سياست فشار و زنـدانـي          

 . کردن فعالين کارگري ايستاد
 

  ١٣٩٣ دي ماه ٢٩ 
 ٢٠١٥ ژانويه  ٢٩  

 
 

!  دشمنان آزادي بيان     
 ! دوستان آزادي بيان     

 و اين    » شارلي ابدو   «
 ! صف مرتجع   

 
مـامـوسـتـا     امام جمـعـه سـقـز؛          

اقـدام  « زاده         عبدالرحـمـن حسـيـن      
 عــداوت   » شــارلــي ابــدو  « مــوهــن   

دار استکبار با اسالم را اثبات        ريشه
بـا ايـن     "  شـارلـي ابـدو     " مجلـه    .  کرد

اقدام سخيف خود تالش کرد ميـزان   
پايبندي مسلمانان به عقايدشـان را       
بــار ديــگــر بســنــجــد کــه واکــنــش            
مسلمانان به ايـن گسـتـاخـي مـايـه             
نــاامــيــدي دوبــاره دشــمــنــان اســالم        

 .»شد
امام جـمـعـه بـانـه؛ مـامـوسـتـا               

اقـدام مـوهـن      "  « عبداهللا حـيـدري       
اي        حـملـه    » شـارلـي ابـدو     « نشريـه    
 آزادي بـيـان       "ريزي شده است    برنامه

اي براي تاختن به عقـايـد    غرب بهانه 
و باورهاي مـردم در سـراسـر دنـيـا               

امام جمعه سنندج؛  ماموستا .است
اش    آزادي بياني که نـتـيـجـه        " خدايي

 »نـفـريـن   « گستاخي باشد شايسته     
دشمنان دين اسالم وقـاحـت        "است

انــد کــه بــا         را بــه جــايــي رســانــده        
خونسردي به مسـلـمـانـان سـفـارش            

کـنـنـد بـا مسـئلـه تـوهـيـن بـه                      مي
مقدسات خود بـا آرامـش بـرخـورد            
کرده و آن را در قـالـب آزادي بـيـان              

  .طبيعي بدانند
 

شارلـي ابـدو و مـردم طـرفـدار              
 آزادي بيان و نقد مذهب؛

حمله بـه نشـريـه چـارلـي ابـدو               
حمله مسـتـقـيـم بـه جـبـهـه چـپ و                   

 .انسانيت و آزادانديشي است
دفاع از اسالم توهين بـه مـردم          

 است
بدون نقد و مقابله همه جانبه بـا   
مذهب، و امروز مشخصا به نقـد و         
ــاع از                 ــدن اســالم، دف ــز کشــي طــن

 .انسانيت ممکن نيست
که نه تنها جدايي ديـن  "  شارلي" 

از دولت بود که در وراي اين هـر دو           
ــي . " جــاي مــي گــرفــت        ــه    " شــارل ب

آزادي انديشه، آزادي بيـان،        معناي
آزادي قلم که آزادي نـقـش      و نه تنها  

به اين معني است "  شارلي " .و طرح 
که آزادي انديشه و گـفـتـار، جـهـان              
بيني و دين و مسلک و مـرام نـدارد            
که در آن سوي اين هـمـه قـرار مـي                

به اين معـنـي اسـت      "  شارلي" .گيرد
سرزمين آزاديهـا نـه کـفـر مـي                که

  .شناسد و نه ايمان
 

 اين نوشته کوتاه را 
 !  در شهرها پخش کنيد

 ... بهنام ابراهيم زاده       

بــهــمــن مــاه هــمــه خــواســتــهــاي           
کارگران و وعـده هـايـي کـه داده              
شده است را مورد رسيدگي قـرار        
خواهد داد و نتيجه را در هـمـان           

 . روز اعالم خواهد کرد
توافقات صورت گرفته ميـان      
مديريت و کارگران بشرح زير مي     

 : باشد
اجـرا و بـازنـگــري فــوري            -۱

طــرح طــبــقــه بــنــدي مشــاغــل و          
 اصالح جدول مزدي کارگران

پـرداخـت پـاداش تــولـيــد           -۲
قبل از اينکه سـقـف مـورد نـظـر              
توليد براي پـرداخـت ايـن پـاداش           

 . محقق شده باشد
عالوه بر دو وعده فوق کـه بـه         

صـورت ابـالغـيـه در تـابـلـوهـاي               
کارخانه نصب شـده اسـت سـايـر             
خواستهاي کارگران و وعده هـاي        
مديـريـت بـطـور شـفـاهـي مـورد               
توافق ضمني قرار گرفته و مـقـرر        

 ۱۵شده است نتيجه نهايي آن تا        
بــهــمــن مــاه بــه کــارگــران اعــالم           

 : بشود
 
ــه            -۱ افــزايــش مــزد پــايــه ب

ــيــزان      تــاريــخ  .   درصــد   ۸  -۷م
اعمال اين افزايش از بهـمـن سـال          
جاري و حداکـثـر از ارديـبـهـشـت             

ايـن  .  ماه سال آينده خـواهـد بـود         
افزايش عالوه بر افزايـش حـداقـل       
مــزدي اســت کــه هــر ســالــه در              

 . شورايعالي کار صورت ميگيرد
افزايش آکورد بـه مـيـزان          -۲

  درصد۳۰
پرداخت بن نقدي هر سـه         -۳

  هزار تومان۵۰۰ماه يکبار 
تــعــطــيــلــي شــيــفــت شــب        -۴

 پنجشنبه
استراحت يک ساعـتـه در        -۵

 وسط ساعات شيفت شب 
افـــزايـــش هـــديـــه هـــاي          -۶

 مربوط به ايام خاص
بـرقـراري مـجـدد پــاداش           -۷

ايـن پـاداش از دو         .  اضافه کـاري  
 . سه سال پيش قطع شده است

کارگران کـه مـيـدانـنـد بـدون            
آمــادگــي آنــهــا بــراي اعــتــراض،        
مديريت از اجراي اين توافقات و       
يا بخشي از آن خودداري خـواهـد        

ــچــه                ــان ــد چــن کــرد، اعــالم کــرده ان
 بهمن مـاه بـه     ۱۵مديريت شرکت تا   

بار ديگر  وعده هاي خود عمل نکند 
اعـتــراض خــود را از ســر خــواهـنــد             

 . گرفت
اين يک موفقيت بـراي کـارگـران          

صرفنظر از اينکه . ايران خودرو است
چه بخشي از خواست هـاي کـارگـران       
عملي شود، نفس دست زدن بـه يـک           
اعتراض متحدانه هشت روزه در اين    
مرکز بزرگ کارگري که کنترل زيادي     

روي ســر کــارگــران قــرار دارد، يــک            
موفقيت بسيار بزرگ براي کـارگـران        
و زمينه سـاز اعـتـراضـات بـزرگـتـر               

. زنده باد کارگران ايران خودرو. است
پيش بسـوي مـبـارزه بـراي افـزايـش              

 . دستمزد در سراسر کشور
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۳ ديماه ۲۶

 ۲۰۱۵ ژانويه ۱۶ 
 

 ...کارگران ايران خودرو 
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هاي باال در معرض فروش گـذاشـتـه           
در اين ميان در بازار آزاد   . مي شوند 

قرص متادون از هر عدد هزار تومان       
امروز به يک هزار و پانصد تـومـان و           
شربت متادون در هر شـيـشـه اي بـا               

 هــزار تــومــان افــزايــش قــيــمــت          ۵۰ 
سعيد جـلـيـلـيـان،         .مواجه شده است  

يــکــي از فــعــاالن کــمــپ هــاي تــرک            
اعتياد در شهرستان هـاي مـخـتـلـف           

گويد در عرضـه     مي استان کرمانشاه   
داروهـاي تــرک اعــتــيـاد نــگـاه هــاي            
سودجويانه اي وجود دارد که دردسـر        
ســاز شــده و گــران شــدن دوره هــاي              
درمـانــي در بـرخــي از مـراکــز تــرک              
اعتياد بازار آزاد فروش برخي از دارو 

در  .ها را به شـدت رونـق داده اسـت            
بازار آزاد قـيـمـت قـرص مـتـادون و                

 شدت افزايش پـيـدا        شربت متادون به  
کرده و ايـن مـوضـوع خـانـواده هـاي               
بيمـاران آلـوده بـه مـواد مـخـدر کـه                  
درآمـد چــنــدانـي نــيــز نـدارنــد را بــا               

فـروش   .مشکل مـواجـه کـرده اسـت         
آزاد اين دارو به قيمت گـزاف بـاعـث         
مي شود کـه مصـرف مـواد مـخـدر              

تـر بـاشـد و در             براي بيمار به صـرفـه      
نتيجه در اواسط درمان به بـازگشـت         

اســتــان  .بــيــمــار مــنــجــر مــي شــود        
کرمانشاه در غرب کشور بـه عـنـوان          
يکي از استان هـاي بـا آمـار بـاالي               

 .اعتياد در کشور شناخته مي شود
  

  
 هزار نفر بيسواد   ٧١ 

معاون سـواد آمـوزي اداره کـل             
آموزش و پرورش اسـتـان کـردسـتـان            

 هزار نفر بيسواد در گـروه      ٧١ : گفت  
سال در سطح اسـتـان   ٤٩  تا   ١٠ سني  

هـزار  ١٨ وجود دارد که از اين تعـداد         
آمـوزان     نفر اولـيـاي بـيـسـواد دانـش            

 .هستند
جمعيت بي سواد استان ايالم نيز    

   هزار نـفـر و در اسـتـان ارومـيـه                ٤٨ 
 هزار نفر و در استان کرمـاشـان       ١٨٣ 
 . است هزار نفر گزارش شده١٠٥ 
  

 دستگيري
 تـن از شـهـرونـدان           ۱۲ :  مهابـاد 

مهابادي توسط اداره اطالعات که به 
منظور تـفـريـح از شـهـر خـارج شـده                 
بودند، توسط دهها تن از مـامـوران          
اطالعات سپـاه، مـورد يـورش قـرار            
گرفتند و ضمن ايجاد فضاي رعب و       
وحشت، اقدام به بازداشت اين جوانان 

 . نمودند
 

 روز هواي پاک و   
  هزار خودرو     ١٥٠  

اجتماع بيش از يـکـصـد       :  دي٢٩ 
هــاي    کــودک، کــودکــان مــهــد کــودک      

مختـلـف کـرمـانشـاه بـا حضـور در                
بوستـان نـوبـهـار ايـن شـهـر، شـعـار                  

 .سـر دادنـد    "  دوباره آسمان آبي اسـت   " 
کودکان در اين اجتماع از بـزرگـتـرهـا          
خواستند که براي تبديل کرمانشاه به      
شهري پاک با آسمـانـي آبـي کـمـک و               

 اسـتـانـداردسـازي       .همـکـاري کـنـنـد       
خودرو و تـرک دخـانـيـات از ديـگـر                 
شعارهاي کودکان در بوستان نوبـهـار       

 بر اسـاس آمـارهـا         .عنوان شده است  
 هزار خـودرو روزانـه در سـطـح           ١٥٠ 

شهر کرمانشاه تردد دارند که بيشـتـر        
آنها از عمر متوسطي برخوردار بـوده        

 .کنند که آلودگي هوا را دوچندان مي
چـــنـــدي قـــبـــل مـــديـــرکـــل                

زيست اسـتـان کـرمـانشـاه بـه              محيط
از %  ٧٥ :  هـا گـفـتـه بـود            خبـرگـزاري  

آلودگي هواي کـالنشـهـر کـرمـانشـاه            
ناشي از دود خودروهاي بدون معاينه 
فــنــي بــخــصــوص از نــوع فــرســوده            

 ســـازمـــان جـــهـــانـــي       .بـــاشـــد    مـــي
ــداشــت   ــه ــال        ب ــر     ٢٠١٣ در س ــه  ش

کرمانشاه را به همراه سه شهر ديـگـر          
ايران، اهواز، سـنـنـدج و يـاسـوج در              

 شهر با بيشتـريـن آلـودگـي          ١٠ ميان  
 .هوا در جهان قرار داد

 
افزايش مهاجرت از روستاهاي      

 مناطق سارال و چهل چشمه     
 به شهرها  

 سـال گـذشـتـه، شـمــار            ١٠ طـي    
چشمگيري از جـمـعـيـت روسـتـاهـاي            
مناطق سارال و چهل چشمه از توابـع        
شهر ديواندره به شهرها مـهـاجـرت و          
تمامي آنان دليل مهـاجـرت خـود را           

نبود امکانات و خدمات رفـاهـي در       
روســتــاهــا و وضــعــيــت نــامــنــاســب        

 .اند هاي روستايي عنوان کرده جاده
 

 اعدام  
 سـالـه از       ٤٠ کوروش اميـنـيـان       

ــان                ــت ــن در اس ــري ــي ــي قصــرش ــال اه
کرمانشاه، سحرگاه امروز بـيـسـت و          

ماه در مرکز استان سيستان       هفتم دي 
  .و بلوچستان به دار آويخته شد

 
  بازنشسته  ان تجمع کارگر  

 مقابل تامين اجتماعي سقز  

 کــارگــر کــه تــحــت       ۳۰ :   دي٢٨ 
قانون بازنشستگي پـيـش از مـوعـد           

انـد مـقـابـل يـکـي از               بازنشسته شده 
شعب سازمان تامين اجـتـمـاعـي در          

کارگـران  .  شهرستان سقز تجمع کردند  
بــازنشــســتــه بــه شــيــوه مــحــاســبــه            

شان توسط سازمان تامـيـن        مستمري
سـازمـان   .   اجتماعي اعتراض دارنـد    

تامين اجتماعي مستمري ايـن گـروه        
از کارگران بازنشـسـتـه را بـر اسـاس              
حقوق آخرين دو سـال پـرداخـت حـق              
بيمه يعني حقوق بيـسـت و چـهـار و              
بيست و پنجمين سال کاري محاسبه      

ســـازمـــان تـــامـــيـــن    .   کـــرده اســـت   
 سال ۵ اي را که بابت       اجتماعي هزينه 

زودتر بازنشسته کردن آنـان دريـافـت         
شـان    کرده است در محاسبه مستمري    

ــه اســت            ــت ــگــرف ــظــر ن ــزان  .  در ن مــي
مستمري بازنشستگي عبارت اسـت      

ام متوسط مزد يـا حـقـوق         از يک سي 
بيمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق 

 .بيمه
 

 اخراج  
ــه              ــان ــارخ ــران ک ــارگ ــکــي از ک ي

در شهر سقز بـه    "  دخانيات کردستان " 
دليل اعتراض به عدم پرداخت حقـوق   
کارگران توسـط مـديـريـت کـارخـانـه             
دخانيات کردستان با حکم تعليـق از        

 .کار مواجه شده است
 
 : " ٩ اطالعيه شماره  

 " کمپين بهنام را آزاد کنيد 
اتحاديه هاي کارگـري سـوئـد در         
حمايت و همبستگي با بهنام ابراهيم      

ــه              !  زاده ــت ــف ــا شــروع ه ــان ب ــمــزم ه
همبستگي با بهنام ابراهيم زاده فعال    
کارگري زندانـي در ايـران، سـازمـان             
ســـــــــراســـــــــري کـــــــــارگـــــــــران          

ــد  ــه        (LO)ســوئ ــحــادي ــهــمــراه ات ب
ترانسپورت اين کشـور از جـمـهـوري           
اسالمي ايران خواسته است که بهنـام    

رجايي شهر بـه مـيـان        ١٢ به سالن را  
زندانيان سياسي بازگردانـد، هـر چـه           
سريعتر خدمات درمانـي الزم را در          

اختيار او بگـذارد و اتـهـامـات تـازه              
 سال و ٩ عليه وي که منجر به صدور       

 بـراي بـهـنـام        ماه حکم جديد زندان   ٤ 
سـازمـان   .  شده است را پـس بـگـيـرد          

سراسري کارگران سـوئـد در گـزارش           
مفصلي که در وب سـايـت خـود بـه               

 ژانويه منتشر کـرده اسـت        ۱۳ تاريخ  
ســازمـــان  "    : اعــالم داشــتــه اســت          

سراسري کارگران سـوئـد و اتـحـاديـه            
ترانسپورت مي خواهد که رژيم ايران       
به کنوانسيونهاي سازمان جهاني کار 
و حــقــوق پــايــه اي انســانـي احــتــرام            
بگذارد و زندانيان سياسي و فعـالـيـن     

ــدان آزاد ســازد               . کــارگــري را از زن
سازمان سراسري کـارگـران سـوئـد و            
ــق              ــرانســپــورت از طــري ــه ت ــحــادي ات
امکانات کشوري و بين المللي خـود        

فعاليت براي آزادي کليه زندانيـان       به  
سياسي و فعالين کـارگـري در ايـران            

خاطر نشان کنـيـم    ."ادامه خواهد داد 
هنام ابراهيم زاده فـعـال کـارگـري          که ب 

است که بدليل فعاليـتـهـاي خـود در            
دفاع از حـقـوق کـارگـران و کـودکـان               
اکنون بيش از چهار سال است کـه در       

 سال حکـم  ٥  وي .  زندان بسر مي برد   
ــا                 ــدان داشــتــه اســت و اکــنــون ب زن

 سال و    ٩ دادگاهي کردن مجدد او به      
 ماه و نيم ديگر زندان محکوم شده        ٤ 

بهنام طي نامه اي به اين حکم      .  است
معتـرض اسـت و اتـهـام ايـنـکـه بـا                   
مجاهدين در ارتباط بوده را شـديـدا          

 . تکذيب کرده است
بهنام در اعتراض به انتقالش بـه        
بند زندانيان غير سياسي و فشارهاي   

 ديـمـاه     ١٢  آذر تـا    ١٢ درون زندان از  
فـرزنـد او     .  دست به اعتصاب غذا زد   

نيما ابراهيم زاده از سرطان خون رنـج         
کمپين بـراي    :  ترجمه فارسي.مي برد 

لـيـنـک نـامـه        )  آزادي کارگران زنداني 
حمايتي اتحاديه سراسري کارگران در    

 )ال او(سوئد
http://www.lo.se/
s t a r t / n y h e t e r /
fortsatt_kritiskt_for_f
ackliga_aktivister_i_ir

an_ ١ 
ليست برنامه هاي هفته حمـايـت       

 ١٧ گـوتـنـبـرگ ،         :  سـوئـد  :   از بهنـام  
اطـالعـات بـعـدا تـکـمـيـل             ( ژانويه،   
 )ميشود

 در مـيـدان       ٤  تا ٢ ساعت :  لندن
.  ژانـويـه    ١٧ ترافالگار اسکوئر شبنه    

. ١٨ روز يکـشـنـبـه          :  کانادا، تورنتو 
 ونـيـم عصـر        ٤  تـا      ٣ ژانويه ساعت    

ما را از بـرنـامـه        .  ميدان مل لستمن  
هاي خود مطلع کنيد تا فعاليت شما    

 تـا    ١٢ .  را به اين ليست اضافه کنيم     
 ديـمـاه   ٢٨  تا ٢٢  ژانويه، برابر با ١٨ 

هفته حمايت از بهنام ابـراهـيـم زا ده            
بهنام ابراهيم زاده از چهره هاي .  است

سرشناس و محبوب کـارگـري اسـت          
که در زنـدان رجـايـي شـهـر در بـنـد                   

او در وضعيت جسماني نگـران  .  است
کننده اي بسـر مـيـبـرد و  نـيـاز بـه                     

بـه    .وسيعترين حمايت جهانـي دارد     
هر شکلي که ميتوانيد به اين کـارزار      

شما در هر کجا که هستيد  .  بپيونديد
ميتوانيد نقش مهمي در پيشبرد يک      

از .  کارزار قوي جهاني داشته باشـيـد      
جمله اگـر در داخـل ايـران هسـتـيـد                 

کميته مبارزه براي آزادي   :ميتوانيد
کمپين براي آزادي     .زندانيان سياسي 
 .کودکان مقدمـنـد    .کارگران زنداني 
نـهـاد مـادران عـلـيـه           : حمايت کنـنـده   

اعدام، کمـيـتـه حـمـايـت از شـاهـرخ                
زماني، فـدراسـيـون پـنـاهـنـدگـي در              
گوتنبرگ سوئد، کميته علـيـه اعـدام         
در کانادا، حزب کمونيست کـارگـري        

 ايران
  

 :  ١١ اطالعيه شماره  
 " بهنام را آزاد کنيد  "کمپين 

" حمايت اتحاديه کارگران تونس      
UGTT  "           از بـهـنـام ابـراهـيـم زاده

بــدنــبــال !  .فــعــال کــارگــري در زنــدان      
ــســه شــبــکــه              ــيــن جــل تشــکــيــل اول
همبستگي کـارگـري خـاورمـيـانـه و             
شمال آفريقـا، و تصـمـيـم گـيـري در                
مورد جلب همبستگي بين المللي از    
کارگران زنداني در ايـران،  اتـحـاديـه            

طــي "  UGTT" کــارگــران تــونــس      
نامه اي به منـاسـبـت هـفـتـه بـهـنـام                 
ابراهيم زاده، حمايت خود را از بهنـام     
اعالم داشته و خواستار آزادي وي از      

نـامـه ضـمـيـمـه         . (  زندان شـده اسـت     
در نامه حمـايـتـي اتـحـاديـه         ) .  است

بـهـنـام را      :  کارگران تونس آمده اسـت    
آزاد کنيد، تعقيب و آزار کـارگـران را          

ما همبستگي خـود       -متوقف کنيد   
را با بهنام ابراهيم زاده، و خواستهاي       
او اعالم ميکنيم و خـواسـتـار آزادي           
فوري و بدون قيد و شـرط او و هـمـه               

ما رژيـم      -.  زندانيان سياسي هستيم  
ايران را بخاطر فشار بر روي فعـالـيـن         
کارگري و فعالين سيـاسـي مـحـکـوم          

مـا حـمـايـت خـود را از                -ميکنيم   
مبارزات کارگران و مردم ايران بـراي        
آزادي و حق تشکل، حق اعتصـاب و      
براي رفاه، برابري، عدالـت و زنـدگـي          

 . اي انساني اعالم ميکنيم
. ٢٠١٥  ژآنويه   ١٧ کاظم افايا ،  

(دبير بين المللي يـو جـي تـي تـي                 
UGTT  .(           کمـيـتـه مـبـارزه بـراي

کمپين بـراي    . آزادي زندانيان سياسي 
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کــودکــان .  آزادي کــارگــران زنــدانــي        
نهاد مـادران  : حمايت کننده.  مقدمند

عليه اعدام، کميته حمايت از شاهرخ      
زماني، فـدراسـيـون پـنـاهـنـدگـي در              
گوتنبرگ سوئد، کميته علـيـه اعـدام         
در در کــانــادا، حــزب کــمــونــيــســت           

 کارگري ايران
 

 :  ٢ اطالعيه شماره  
 " بهنام را آزاد کنيد  "کارزار   

سازمان عفو بين الـمـلـل سـوئـد            
خواستار آزادي فوري بهنـام ابـراهـيـم        

 زاده شد
بدنبال نشـسـت افسـانـه وحـدت            
سخنگوي نهاد کودکان مقدمند،  بـا      
مستولين سازمان عفو بـيـن الـمـلـل           

در سوئد، ايـن سـازمـان         )  امنستي( 
طي نامه اي ضمن اشاره به وضعيـت        
وخيم بهنام ابراهيـم زاده، خـواسـتـار            
آزادي فوري و قرار گـرفـتـن او تـحـت           

در .  درمـان و مــعــالــجــه شــده اســت         
عـفـو   :"  بخشي از اين نامه آمده است    

بين الملل بهنام ابراهيـم زاده را يـک            
. زنداني سياسي محسـوب مـيـکـنـد         

ايشان يک مدافع حقوق بشر هسـتـنـد       
که تنها به خاطر فعاليـت مـدنـي در            
عــرصــه حــقــوق کــارگــران و حــقــوق           

 .". کودکان دستگير شده اند
 دسـامـبـر    ٢٩  دي، برابر با ٨ روز  

بهنـام  " افسانه وحدت از طرف کمپين  
بـا الـيـزابـت لـوفـگـرن            "  را آزاد کنـيـد    

سخنگوي سازمان عفو بـيـن الـمـلـل           
در سوئد و برتيل اتـوسـون    "  امنستي" 

مسئول اتحاديه هـاي كـارگـري ايـن            
سازمان در شـهـر اسـتـکـهـلـم ديـدار                

بدليل وضعيت نگران کـنـنـده     .  داشت
بهنام ايراهيم زاده ، اين ديدار به طور   

در ايــن   .  اضــطــراري انــجــام گــرفــت      
نشــســت افســانــه وحــدت در مــورد           
وضعيت کارگران زنداني و فـعـالـيـن           
حقوق انساني در زندانهاي حکـومـت       
اســالمــي و بــطــور ويــژه در مــورد               
ــم زاده                 ــي ــراه ــام اب ــن ــه ــت ب ــي وضــع

از جمله او در مـورد  .  توضيحاتي داد 
وضعيت غير انساني در زنـدانـهـا و            
بدتر شدن هر روزه آن، وضـعـيـت بـد              
ــا و                  ــه ــدان ــداشــت زن ــه ــي و ب غــذاي
محروميت زندانيان از درمان بعنوان     
بخشي از شکنـجـه و آزار زنـدانـيـان              

افسانه وحدت بويـژه  .  توضيحاتي داد 
ــم زاده،                 ــي ــراه ــام اب ــن ــه ــورد ب در م
اعتصاب غذاي وي بخاطر انتـقـالـش     
به بند زندانياني که قتلي کرده انـد و          
اذيت و آزارش در زندان و وضـعـيـت            
وخيم جسماني اش بدنبـال شـکـنـجـه          
هاي درون زندان و بعد از اعـتـصـاب           
غذايي که داشته است، صحبت کـرد        
و بر اهميت حمايتي جـهـانـي از ايـن          

. فعال کارگري زنداني تاکيد گـذاشـت      
در عکس العمل به سـخـنـان افسـانـه           
وحدت، خام اليزابت با توضيح اينکه     
معموال عفو بين الـمـلـل در پـرونـده              
هاي خصوصي دخالت نميـکـنـد، بـر          
اهميت پرونده بهنام ابـراهـيـم زاده و            

 . حمايت از او تاکيد گذاشت
نتيجه اين نشست تهيه نامـه اي        
در حمايت از بهنام و محکومت رژيم 
اسالمي در قبال رفتارش با کـارگـران    
زنداني، زندانـيـان سـيـاسـي و وضـع              
اسفبار زندانها خطاب بـه مـقـامـات           

مسئول جمهوري اسـالـمـي، خـامـنـه           
اي، روحاني رئيس جمهور، مـجـلـس         
اسـالمــي و الريــجــانـي رئــيــس قــوه           

کـه  .  قضاييه جمهوري اسالمي  بـود       
همانجا اين نامه از طـريـق پسـت و              

.  اينترنـت بـراي آنـهـا ارسـال گـرديـد               
از سـوي    "  بهنام را آزاد کنيـد    " کمپين  

سه نهاد کميته مـبـارزه بـراي آزادي             
زندانيان سياسي، کمپين براي آزادي       
کارگران زنداني، کودکان مقدمند در      

 دسامبر اعالم شده ٢٧  دي برابر با ٦ 
کـمـپـيـن بـراي آزادي بـهـنـام               .   است

نامه بـهـنـام      .  ابراهيم زاده ادامه دارد  
ابــراهــيــم زاده در مــورد وضــعــيــت            
خودش و وضعيت زندانيان در زنـدان        
رجايي شهر بـه زبـانـهـاي مـخـتـلـف                
ترجمه و براي نـهـادهـاي کـارگـري و              
انساندوست در سراسر جـهـان ارسـال         

به هر شکلي که ميتوانيـد  .  شده است 
" بـهـنـام را آزاد کـنـيـد            " با کـمـپـيـن         

كميته مبارزه بـراى     .. همکاري کنيد 
كـمـپـيـن       .آزادى زندانيـان سـيـاسـى       

نـهـاد    .براي آزادي کارگران زنـدانـي         
 كودكان مقدمند

 
 :  ضميمه 

ترجمه فارسي نامه حمايت      
)   امنستي(سازمان عفو بين الملل   

 سوئد از بهنام ابراهيم زاده   
 ٢٠١٤  دسامبر ٢٩ , استکهلم

ــه     ــت          : ب ــاس ــي ري ــان حســن روح
طبق اخـبـار     !  جمهوري اسالمي ايران  

رسيده به ما مطلع گشتيم کـه وضـع           
سالمتي آقـاي بـهـنـام ابـراهـيـم زاده               

 ٣ بسيار وخيم است؛ ايشان از تاريـخ     
 در اعتصاب غـذا بـه       ٢٠١٤ دسمبر  

بنا به اخبار رسيده آقاي .   سر ميبرند 
ابراهيم زاده در زندان منتقل شده انـد       

و اکنون به بندي فرستاده شده اند کـه     
متهمين به قتل و قاچاق مواد مخدر       
نگهداري ميشوند؛ شرايط اين بند به      
شدت نا مـطـلـوب هسـتـنـد و جـان                  

ايشــان در   .  ايشــان در خــطــر اســت         
اعتراض به شرايـط زنـدان دسـت بـه             

بنا بر اخـبـار     .   اعتصاب غذا زده اند 
رسيده اوضـاع سـالمـتـي ايشـان بـه               
خاطر شکنجه هايي که متحمل شـده     

. بودند في الـواقـع بسـيـاروخـيـم بـود             
ايشان دچار نارسايي کليوي هسـتـنـد     
اما با اين حال از خـدمـات درمـانـي            

بـه عـالوه فـرزنـد         .  محروم گرديده اند  
.  ايشان از بيماري سرطان رنج ميبرند 

عفو بين الملل بهنام ابراهـيـم را يـک         
. زنداني سياسي محسـوب مـيـکـنـد         

ايشان يک مدافع حقوق بشر هسـتـنـد       
که تنها به خاطر فعاليـت مـدنـي در            
عــرصــه حــقــوق گــارگــران و حــقــوق           

بـهـنـام    .  کودکان دستـگـيـر شـده انـد          
ــنــج ســال                 اکــنــون چــهــار ســال از پ
محکوميت خويش را سپري کـرده و         

 آزاد   ٢٠١٥ قرار است در ماه مارس    
من خواهان آزادي بـالفـاصـلـه        .   شود

ــالحضــات                ــاي م ــن ايشــان بــر مــب
انساندوستانه هسـتـم تـا بـتـوانـد در              
کنار فرزند خود باشد و همچنـيـن بـه       
معالجه پزشـکـي دسـتـرسـي داشـتـه             

عـفـو بـيـن       .  اليزابت لوفگرن    .   باشد
انـتـظـار پـاسـخ        .  الملل ، بخش سوئد   
عفو بين الملـل  . .  سريع شما را داريم 

کـپـي ايـن نـامـه بـراي             .  شعبه سوئـد  
خامنه اي، صادق الريجـانـي رئـيـس         
مجلس اسـالمـي، عـلـي الريـجـانـي             
رئيس قوه قضاييه جمهوري اسالمـي      

 . ارسال شده است
 

 
 

نامه سازمان کارگران    
ساختماني در کردستان در حمايت       

 از هفته بهنام ابراهيم زاده    

 تـا    ١٢  دي بـرابـر بـا        ٢٨  تا   ١٨ 
 ژانويه هفتـه حـمـايـت از بـهـنـام              ١٨ 

بـه ايـن مـنـاسـبـت           .  ابراهيم زاده بود  
سـازمــان کـارگــران سـاخــتــمـانــي در           
کردستان  عراق طي نامه اي حمايـت       
خود را از اين کارزار و خـواسـتـهـاي             

. بهنام ابراهيـم زاده اعـالم داشـتـنـد            
 : متن نامه را در زير ميخوانيد

پيام پشتيباني از هفته حـمـايـت         
براي ازادي بهنام ابراهيـم زاده فـعـال           

متاسفانه در ايـران  . کارگري در ايران  
روز بــه روز فشــار رژيــم جــمــهــوري             
اسالمي بر روي فعالين کارگري ايران    

در حال حاضر دهـهـا   .  ادامه مي يابد 
فعال کارگري در زندانهاي رژيم مورد      
تهديد واقع ميشوند و جـان آنـان در             

ــر هســـت       ــطـ ــکـــي از ايـــن           .  خـ يـ
فعالين،بهنام ابراهيـم زاده اسـت کـه           
روانه دادگاههاي رژيم کهـنـه پـرسـت           
شده و به وي تهمت ناروا داده اند و او       

.  سال حبس محکوم کرده انـد      ٩ را به   
ما سـازمـان کـارگـران سـاخـتـمـانـي                
کردستان عراق حـمـايـت خـود را از              
تمامي کارگران زنداني اعالم داشـتـه       
و خواستار آزادي بهنام ابراهيم زاده و    
همه فعالين کارگري ميباشيم و خـود    
را در کنار سازمانهاي کارگري ايـران     

. براي رسيدن به مطالباتشان ميدانيم   
ما همچنين خود را بخشي تـفـکـيـک          
ناپذير از انقالب شما ميـدانـيـم و بـا            

 .تمام قوا از شما حمايت ميکنيم
 سازمان ١٥/١/٢٠١٥  

 کارگران ساختماني کردستان

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

 عبدل گلپريان
کاريکاتورهاي پيامبر، مـاجـراي    
حمله تروريستهاي اسالمي بـه دفـتـر         
شارلي ابدو و موج خروشان ميليونها    
نفر در خيـابـانـهـاي پـاريـس، لـنـدن،               
استکهلم  و ديگر شهرهاي اروپـايـي،       

 . سيل در النه مورچگان بود
" يــالــثــارات الــحــســيــن   " نشــريــه   

اهللا در      وابسته به گـروه انصـار حـزب         
آخرين شمـاره خـود حـملـه بـه دفـتـر                 

اي    پـديـده  " در فرانسه را "  شارلي ابدو " 
 .دانست" مبارک در فعل اين ماجرا

انجمن روزنامه نگاران مسلمان،     
هاي وابسته بـه اصـولـگـرايـان          از گروه 

نيز با اشاره به حمله به نشريه شارلـي          

مـحـابـا      جرياناتي که بي  : " ابدو نوشت 
ــه ســخــره                  اعــتــقــاد يــک امــت را ب

گــيــرنــد در حــقــيــقــت مــبــنــاي             مــي
 ." کـنـنـد      گذاري مـي     تروريست را پايه  

بايد بـگـويـنـد مـقـدسـات يـک عـده                  
 .مفتخور و عوامفريب

بعد از ولي فقيه و مرضيه افخم،       
اگـر  : " جواد ظريـف هـم گـفـتـه اسـت             

هـا و       احترامـي بـه ارزش       دست به بي  
مــقــدســات يــکــديــگــر بــزنــيــم قــادر         

وگـوي     نخواهيم بـود وارد يـک گـفـت           
  ."جدي شويم

ظريف البته کمي روشنتر حرفش     
ــده اســت مــنــظــورش کــل               را رســان

 .حاکميت است

ــيــه،                ــق ــي ف ــريــف، ول ــواد ظ ج
سخنگوي وزارت خارجه و ديگر آيـت    
اهللا هاي لم داده بر ثروت و دسـتـرنـج            

ــد             ــاده ان ــت ــوحشــت اف ــردم ب روز .  م
يکشنبه تابوي مسـخ کـنـنـده اسـالم            

. ضربه اي کـاري و شـکـنـنـده خـورد              
ترکيدن حبـابـهـاي اسـالمـي بـا ايـن               
کاريکاتورها، آنان را دچار مخمـصـه       

توليـد و بـازتـولـيـد          .  جدي کرده است 
تروريسم توسط نمايندگاني از سـوي       
خــدا بــر روي زمــيــن و از ابــتــداي                 
ظهورشان تا به امروز، بـا تـکـيـه بـر             
فرامين ضد انساني در کتب ديـنـي،         
با تفنگ، با دست و پا قطع کردن، با        
چشم درآوردن، با سـوزانـدن و بـا بـه               
چهار ميخ کشيدن، هر گـونـه صـداي          

. آزاد انديشانه اي را خـفـه کـرده انـد              

واقعيت اين است که فضاي سيـاسـي        
و اجتـمـاعـي در بـه سـخـره گـرفـتـن                   
مقدسات و پيامبـر اسـالم و غـيـره،             
ديگر به قبل از خروش ميليونـي روز         

ــمــي گــردد           ــرن ــه ب ــب ــکــشــن عصــر .  ي
روشنگري کليـسـا و مسـيـحـيـت را              
افسار زد اما به يمـن طـوالنـي شـدن            
عمر نظام سرمايه داري، افسـار زدن         
اسالم، مسجد، پـيـامـبـر و امـامـان             

بـا و    .  پوسيده، به تاخير افتـاده اسـت     

بدون پايان نظام سرمايه داري، امروز      
بشــريــت مــتــمــدن بــنــا بــه ضــروت             
تاريخي، در دفاع از آزادي بيان و در         
دفاع از کرامت انساني، ناچار اسـت،    
اسالم، مسجد و پيامبر، ايـن خـالـق          
فکري داعش را همـچـون کـلـيـسـا و              

 .مسيحيت افسار بزند
 برگرفته از سايت ژورنال

 ٢٠١٥  ژانويه ١٧   

 ! کاريکاتورها، سيل در النه مورچگان        
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خواست که روز نوزده ژانويه بـر سـر        
کارهاي خـود حـاضـر شـونـد، ولـي              
چنانچه تا پـايـان ايـن روز دو مـاه                
حقوق معوقه آنان به اضافه مزايـاي        
سخنتي کار پرداخت نشـود، دسـت        
به اعتصاب خواهند زد و روز سـه            

ژانويه راهپيمائي بـزرگـي      ۲۰ شنبه  
 . را در سطح شهر انجام خواهند داد

 
 اعتصاب کارمندان   
 ! دولت اقليم کردستان  

 ژانـويـه عـده        ۱۳ روز سه شنبه     
ــت در                ــدان دول ــارمــن ــادي از ک زي
ــري،          ــخــشــهــاي، وزارت دادگســت ب
وزارت بهداشت، کـارمـنـدان بـانـک           
مرکزي، مـديـريـت دانشـگـاه پـلـي              
تــکــنــيــک و کــارمــنــدان اداره آب             
سليمانيه دست به اعـتـصـاب زدنـد          
وخواهان پرداخت حقوقهاي معـوقـه      

اين اعتصاب شهـرهـاي    .  خود شدند 
سليمانيه، حلبچـه و راپـريـن را در             
بــرگــرفــت و ســنــديــکــاي کــارگــران         
ساختماني نـيـز از ايـن اعـتـصـاب               

 . پشتيباني کرد
الزم به ذکر است که حـکـومـت          
اقليم کردستان بـه بـهـانـه پـرداخـت              
نشدن حـقـوق کـارمـنـدان از طـرف               
دولت مرکزي، در يکـسـال گـذشـتـه           
هميشه حقوق کارمندان دولت را بـا       
تاخير پرداخت کرده و هم اکنون هـم      
که اختالف آنها حـل شـده و دولـت             
مرکزي بودجه هنگفتي را به خـزانـه         
حکومت اقليم ريخته، اما بـاز هـم           
بخشهاي زيادي از کارمندان دولـت       
حقوق بيش از دوماه خود را دريافت 
نکـرده انـد و بـا تـوجـه بـه سـابـقـه                      
حکومت اقليم در چشـم پـوشـي از             
پرداخت حقوق کـارمـنـدان خـود بـه            
بهانه هاي واهي، کارمـنـدان دولـت         
بسيار خشمگين هستند و خـواهـان        
فوري پرداخت حـقـوقـهـاي مـعـوقـه             

 .هستند
 

 اختالف پ ک ک و   
 حکومت اقليم کردستان     
در رابطه با حاکميت در     

 !شنگال
انجمن وزراي حکـومـت اقـلـيـم          

 ژانويه طي  بيانيه ۱۶ کردستان روز   
اي دخالت پ ک ک در شـنـگـال و                 
تالش براي بـه کـانـتـون کـردن آنـرا                
محکوم کـرد و خـواهـان مـتـوقـف               
کردن تالشـهـايشـان در ايـن رابـطـه              

 ژانويه از ۱۴ گفتني است  روز     .  شد
طرف پ ک ک اعـالم شـده کـه، در               
کوههاي شنگال جلـسـه اي بـرگـزار           

 نفر را بـعـنـوان    ۲۷ شده و اين جلسه     
انجمن ايزديهاي شـنـگـال انـتـخـاب           
کرده و اين اولين قدم در راه کانتوني 

در بـيـانـيـه       .  کردن شنگال مي باشد 
انجمن وزراي حکومت اقلـيـم آمـده         

ما اعالم مي کنيم که تالش     "  است  
 ژانـويـه بـراي        ۱۴ پ ک ک در روز          

درست کردن انجمـن اداره مـنـطـقـه            
شنگال، کاريست غـيـر قـانـونـي و              
عليه قوانين کردستان و عـراق مـي          
باشد و ما اين دخالت را قبول نـمـي        
کنيم، و نـبـايـد بـا دردهـاي مـردم                 

گــرچــه ".  مــعــاملــه ســيــاســي شــود      
اطالعيه انـجـمـن وزراي حـکـومـت            
اقليم اعالم مي کند کـه نـبـايـد بـا               
دردهاي مـردم مـعـاملـه سـيـاسـي              
کرد، امـا واقـعـيـت ايـن اسـت کـه                 
احزاب ناسيوناليـسـت کـرد در هـر            
چهار بخش از کردستان، تاريخشـان      
پر است از معامله سياسي کردن بـه      
قيمت تحميل درد و رنـج مـردم و              
همکاري و ساخت و پاخت بـا هـمـه           
دولــتــهــاي مــرتــجــع و ســرکــوبــگــر         

اينبار هم اختالف پ ک ک     .  منطقه
و حاکمين اقليم کـردسـتـان بـر سـر              
شنگال که هنوز بخشهاي زيادي از       

آن در دسـت داعـش اسـت، قـطـعـا               
ربطي به منافع مردم ندارد و تـنـهـا          
در چــهــارچــوب ســاخــت و پــاخــت           
احزاب ناسيوناليست بـا دولـتـهـاي          

 . مرتجع منطقه مي گنجد
 

اعالم موضوع اتحاديه ميهني    
 ! در باره شنگال

هفته گذشته در پي شنـاسـانـدن        
شنگال بعنوان کانتون از طـرف پ          
ک ک، فراکسيون اتحاديه ميهني در     
پارلمان اقليم کردستان هم موضـوع      
خــود را اعــالم کــرد و بــيــگــه رد                
طالباني رئيس اين فراکسيون چنين     

شـنـگـال بـخـشـي از اقـلـيـم                "  گفـت 
کردستان است و ما فکر مي کـنـيـم      
هم انتخاب سـيـاسـي و هـم قـانـون               
گذاري بايد تـوسـط رهـبـري اقـلـيـم              

 ".  کردستان تعيين شود
 

پارلمان اقليم در باره پائين   
نيامدن قيمت بنزين و کمبود برق    

 ! تحقيق خواهد کرد    
 ژانويه، فخره دين   ۱۶ روز شنبه   

قادر رئيس پارلمان اقليم اعالم کرد       
که در اين هفته هئيت پارلمان با هر    
يک از وزراي برق و معادن طبـيـعـي          
نشسـت خـواهـد داشـت و در بـاره                
کمبود برق و پائين نيامـدن قـيـمـت           

 .بنزين تحقيق خواهند کرد
الزم به ذکر است که کمبود بـرق   
در اقليم کردستان بـه قـدمـت خـود            
حاکميت احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت              
هست، امـا مـدتـي اسـت کـه ايـن                 
کمـبـود بـه شـدت افـزايـش يـافـتـه                  
بطوري که در چندين منطـقـه مـردم          
تنها براي چند ساعت در شبانه روز    

از طرف ديگر با .  از برق برخوردارند 
وجود پائين آمدن قيمت بـنـزيـن در           
سراسر جهان، اقليم کردستان گـويـا        
تنها جائي است که هنوز هم بنـزيـن       

 ديـنـار     ۹۰۰ را به نرخ قبلي، ليتري      
مي فروشند و هـمـيـن امـر سـبـب                 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 عبدل گلپريان
گليـزل پـالـومـار، دخـتـر دوازده             
ساله فيليپيني، با چشماني اشکـبـار       

کـودکـان زيـادي بـه         : " از پاپ پرسيـد   
ــتــال                ــحــشــا مــب مــواد مــخــدر و ف

دهـد    چرا خداوند اجازه مي   .  شوند  مي
هـا     اين اتفاقات براي ما بيفتد؟ بـچـه    

 ". که گناهي ندارند
گليزل عزيز، سئوال تـو حـرف و           
پرسش ميليونها کودک کار، کودکـان   
خياباني، کودکان معتاد، کودکان به      
فحشا کشيده شده و اسيـر در دسـت           
باندهاي قاچاق کـودکـان در سـراسـر           

ريشه هـاي ايـن دنـيـاي           .  جهان است 
زشت و ضد کودک را بايد در مذهـب      

دو .  و سرمايـه داري جسـتـجـو کـرد            
پديده ضد بشري که دسـت در دسـت          
هم نه تنـهـا دنـيـاي کـودکـان بـلـکـه                  
زندگي و هستي بشريت را به تبـاهـي    

 .کشانيده اند
گليزل عزيز، مواد مخدر، فحشا     
و دهها درد و رنج و مصيبـت ديـگـر        
از اين نوع، منبعي براي توليد سـود         
و سرمايه است که تنها بـا اتـکـا بـه             
خزعبـالتـي کـه از سـوي پـاپ هـا،                 
خاخام هـا، آيـت اهللا هـا و مـابـقـي                  
مذاهب و فـرقـه هـاي ديـگـر جـاري                
ميشوند دارد به ايـن تـبـاهـي ادامـه             

از آن سـو مـذاهـب تـکـيـه               .  مي هد 
گاهي براي توليد سود و سرمايـه در          
همه سوراخ سمبه هاي زندگي انسـان       

از قبل تولـيـد و بـازتـولـيـد           . بوده اند 
خرافه در ميان کودکان، آنان را مورد 
تجاوز جسمي و جـنـسـي قـرار داده              

پاپ قادر به پاسخگويي سـئـوال      .  اند
تـو نــيـســت چــرا کــه پــاپ و ديـگــر                
نمايندگان خدا بـر روي زمـيـن خـود             
عــامــلــي در جــهــت هــمــيــن بــالي             
خـانـمــانسـوزي بــوده انـد کـه تــو بــا                
چشـمــان اشــکــبـارت از درد و رنــج             

 .کودکان بيان کرده ايد
کليسا و مسيحت، کشيش ها و       

راهبه ها کـوهـي از جـنـايـت عـلـيـه                 
کودکان، زنان و قتل و تجاوز به آنـان       

اســالم بـمــراتــب    .  را خــلـق کــرده انــد       
پرونده اي سياهتر از تاريخ کـلـيـسـا،         

. مسحيت و يهوديت را زير بغل دارد  
کشور فليپين که تو در آن زاده شـده            
اي، به يمن مذهب و حمايـت دولـت،      
به جهنمي بتمام معنا براي کـودکـان         

در نقاط ديگري از   .  تبديل شده است 
اين کره خاکي و در کشورهايي  بنـام         
ايران، افغانستان، پاکستان، عـراق و       
بســـيـــاري ديـــگـــر از کشـــورهـــاي           
اسالمزده در خاورميـانـه و آفـريـقـا،            
خداي پـاپ، خـداي آيـت اهللا هـا و                 
خاخام ها و خداي سود و سـرمـايـه،             
سرگرم تداوم همين وضعيتي هستنـد    
ــروزي                کــه اشــک تــو و اشــک شــبــان

اين .  ميليونها کودک را درآورده است   
را بدان که تمامي درد و رنـجـهـا بـا               
اجازه همان خدا و نمايندگان زمينـي        
اش در مراکز مذهبي و دولـتـي کـه             
مجري فرمان او هستند صورت مـي      

 .گيرد
گليزل عزيز، پايان دادن بـه ايـن           
تــراژدي کــودکــانــه، پــايــان دادن بــه           
جهنمي که مذهب و سـرمـايـه داري           
براي بشريت فراهم کرده اند و ساختن 
دنيايي شاد، زيبا، ايـمـن و پـرامـيـد            
براي کودکان، تنها با برچيدن بسـاط        
پاپ و کليسا، آيت اهللا و مسـجـد و            
خاخام و کنيسـه و در يـک کـالم بـا                 
تعطيل کردن صنـعـت مـذهـب و بـا              
برچيـدن نـظـم بـه بـن بسـت رسـيـده                   

. سرمايه داري ممکن و ميسر اسـت       
به اميد روزي که ميـلـيـونـهـا کـودک             
همچون تو در دنـيـايـي کـه اليـق و                  
شــايســتــه هــمــه کــودکــان اســت، بــا          
لبخندهاي زيبا و شرايطي مـمـلـو از          
امنيت و شادي زندگي کرده و آيـنـده         

 .نسلهاي ديگر را تضمين نمايد
         ٢٠١٥  ژانويه ٢٠ 

 "  گليزل پالومار   "پاسخي به     
 دختر دوازده ساله فيليپيني       
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او يـک زن جـوان آزاده در ايــران               
تحت حاکميت تروريستهاي اسالمـي     

آتنا، نماينده نسل جواني است     .  است
که از اين حاکميـن و هـارت و پـوت              

او  مــتـولــد      .  هـاي آنــهـا نـمــيـتــرسـد         
آتــنــا در ايــران تــحــت        .  اســت۱۹۸۵ 

حاکميت جمـهـوري اسـالمـي بـدنـيـا             
آمده و از نزديک اينها را مي شناسد، 
او متعلـق بـه نسـلـي اسـت کـه ايـن                   
حکومت را قبول نـدارد و از ايـنـهـا               

آتنا فرقداني حـکـومـت،       .  نمي ترسد 
قوانين اسالمي، فرهنگ و سنتـهـاي       
عقب مانده را به هـمـراه مـيـلـيـونـهـا               
جــوان ديــگــر در ايــران،  بــه ســخــره              
ميگيرد و از جمله فـعـالـيـت هـايـش             

در .  کشيدن نقاشي و کاريکاتور است   
اين روزها که دنيا در دفـاع از آزادي           
بيان و حق مزاح مذهب و اسالم به پا         
خاسته ، آتناي را گرفتـه و بـه سـيـاه                
چال حکومت اسالمي برده و حتما او     

آتـنـا   .   را زير شکنجه قـرار داده انـد          
تازه از زندان آزاد شده بود که مجـددا         

 ژانويه به دادگاه احضار و در   ۱۰ روز  
مقابـل چشـمـان مـادر و پـدرش در                
هــمــان مــحــل مــزدوران حــکــومــت          
اسالمي او را  کتک ميزنند و مجددا        

 .بازداشت  و زنداني  مي کنند
قــتــل چــهــار    !  دوســتــان گــرامــي   

کاريکاتوريست مجله چارلي ابـدو و        
نـفـر درپـاريـس مـوجـي از             ٣ ۱ ترور     

اعتراض و همبستگي جهـانـي را بـه           

 . دنبال داشت
ــر در               ــف ــا ن ــه ــون ــي ــل حضــور مــي
تظاهراتهاي فرانسه و پاريس و هـمـه         
جاي جهان روز يـکـشـنـبـه بـراي مـا                
کســانــي کــه ســالــهــاي ســال عــلــيــه           
تروريسم اسالمي مبارزه ميکنـيـم و        
زندگيمان زير چکمه اسالميسـت هـا        
به جهنم تبديل شده است، يک واقـعـه      

. مهم و يک افق روشن براي آينده بـود    
بنظر ميرسد دنـيـا بـه پـا خـاسـتـه و                  
جواب مـحـکـمـي بـه تـروريسـتـهـاي                

ايــن يــک واقــعــه     .  اسـالمــي مــيـدهــد    
هيجان انگيزبويژه  براي مـا زنـان از            

 . کشورهاي اسالم زده است
در اينجـا مـيـخـواهـيـم از شـمـا                
بخواهيم که از يکي از شـجـاع تـريـن            
انسانها يک دختر جوان ايراني کـه در         
کنار کاريکـاتـوريسـت هـاي چـارلـي            
ابدو بود، و از جمله اتهاماتي کـه در         
پرونده اش دارد کشيدن کاريکاتـور و        

آتـنـا   .  نقاشي کردن است، دفاع کنيـد     
نــوشــتــه اســت کــه  خــامــنــه اي و                  
حکومت اسـالمـي را قـبـول نـدارد،              

آتنا دفاع از حقـوق و حـرمـت        "   جرم" 
. انسان، دفاع از حقوق کودکان اسـت       

آتنا اينسـت کـه     "  جرم"و در عين حال  
ــه          !  يــک زن اســت       ــي کــه ب زن جــوان

مقررات اسالمي تمکين نميکند و با  
صداي بلند اعتراض ميکند جرم اتنا     
اينست که شجاع است درسـت مـثـل          
همکاران شما که متاسفانه بـه قـتـل            

 . رسيدند
ما از شما و از همه مـردم دنـيـا              
دعوت ميکنيم کـه بـه يـاري آتـنـاي              
جوان شتافته و حـکـومـت اسـالمـي             
ايران را زير فشار بـگـذارنـد تـا آتـنـا                

 ! فرقداني را آزاد کند
 

  ۲۰۱۵  ژانويه ۱۵ 

 !  به تمام مردم دنيا      
 !  زني که اين کاريکاتور را کشيده زير شکنجه             

 !  مجلس حکومت اسالمي از نگاه آتنا فرقداني زن جوان ايراني                     
 !  ما همه آتنا فرقداني هستيم         
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