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 ٦  صفحه 

 

 ٣  صفحه 

ــنــدمــاه شــاهــد         ١٠ روز     اســف
تجمعات دهها هزار نفره معلمان در 
بسياري از شهرهاي بزرگ و کوچـک        

ايــن تــجــمــعــات در     .  کشـور بــوديــم   
تــهــران، اصــفــهــان، شــيــراز، يــزد،          
سنندج، کرمانشاه، اهواز، مشـهـد،      
بــنــدرعــبــاس،  بــوشــهــر، قــزويــن،          
زنجان، خرم آباد، مريوان، جوانرود،     

 دهها هزار نفر در تجمعات معلمان شرکت کردند
 !  هم از فقر بيزاريم، هم از فرق

 

معـلـمـان شـهـرهـاي سـنـنـدج،              
ــاران، ســردشــت،          ــوان، کــامــي مــري
جوانرود و پاوه هـمـراه بـا مـعـلـمـان             
ديگر شهرهاي ايـران، صـبـح  روز              

 اسـفـنـدمـاه دسـت بـه            ۱۰ يکشنبه  
. تجمعات اعتراضي گستـرده زدنـد      

معلمان در تـجـمـعـات اعـتـراضـي             
خود  عـالوه بـر خـواسـت افـزايـش                

 معلمان در شهرهاي کردستان دست به تجمع اعتراضي زدند

 

اعــتــراض گســتــرده و ســراســري        
 اسفند و   ١٠ معلمان در روز يکشنبه    

ــاران،             ــتـ ــرسـ ــران، پـ ــارگـ ــور کـ حضـ
بازنشستگان و حمايت مـردم از ايـن          
تـجــمـعــات نشــان داد کـه نـه تـنــهــا                
معلمان بلکه کل جامعه در اعتـراض       
به وضع مـوجـود و قـرار گـرفـتـن در                 
مــنــگــنــه اقــتــصــادي، ســيــاســي و            
فشارهاي همه جانـبـه حـاکـمـيـت در             

تـجـمـعـات     .  کنار مـعـلـمـان هسـتـنـد          
گسترده، متحد و يکپارچه مـعـلـمـان        
اتفاق مهمـي در تـاريـخ اعـتـراض و               
مبارزه معلمان بود و ادامـه خـواهـد           

 .داشت

ولي فقيه صداي تجعمات اعتراضي 
 ! معلمان را شنيد 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

اين اتفاقي نبود که زنان کوبـانـي        
ــا                ــه ب ــابل ــان مــق ــهــرمــان ــوان ق ــن ــع ب
وحشيگري اسالمي داعـش از سـوي         

. مردم آزاديخواه جهان ستايش شدنـد      
اتفاقي نبود که زنان کارگر نظافتچـي       
در يونان سـمـبـل مـبـارزه پـرشـور و                  
جـانـانـه مـردم ايــن کشـور در بـرابــر                 

ريــاضــت کشــي اقــتــصــادي شــدنــد؛         
مبارزه اي که منجر به قـدرت گـيـري           
چپ در آن کشـور شـد و فـي الـحـال                  

اين نمونه ها . اروپا را تکان داده است
تنها تازه ترين مصاديق يک واقعـيـت        

 . عمومي تر اند

 زنان در صف اول اعتراض جهان 
 ! به ارتجاع و نابرابري

 بيانيه به مناسبت روز جهاني زن              

 

جلسه مشترک پارلمان و    
 حكومت اقليم بر سر اختالف    

 ! با دولت مرکزي  
روز يکشنبه اول مـارس هـيـئـت            
دارائــي، هــئــيــت مــنــابــع طــبــيــعــي،        
روئساي فراکسيونهاي پارلمان اقـلـيـم       

 ٦  صفحه 

 ٢  صفحه 

رضــاخضــري مــديــر آمــوزش و         
پرورش شهرستان بانه در گفـتـگـو بـا           

از آنـجـايـي کـه         « :  آرباباخـبـر گـفـتـه       
ــر                 ــهــاد پ ــک ن امــوزش و پــرورش ي
مخـاطـب بـا گسـتـردگـي نـيـازهـاي                

متنوع جامعه هدف اسـت لـذا اداره          
اين نهاد بزرگ از عهده يک سـازمـان         
به تنهايي بر نمي آيد و تحقق اهـداف      
متعالي اين نهاد مستلزم مشـارکـت        

خضري همچـنـيـن    . »همه مردم است 

  ميليون تومان ٨٠ اخاذي 
 از خانواده هاي دانش آموزان در بانه

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 ٤  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 
 

 !  داعش در ايران به سيم آخر زده است
 زنداني اهل             ۶  زندانيان و انتقال                    ۱۰ يورش به سالن شماره                    

 سنت براي اجراي حکم اعدام                          
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 ١ از صفحه 

معلمان با طرح خواستهايشان به 
بيحقوقي هاي اعمال شـده اعـتـراض        

مـعـلـمـان     .  کردند و راه نشـان دادنـد         
خواهان افزايـش حـقـوقـي بـاالتـر از              
سطح فقر، حل مسـائـل مـربـوط بـه             
بيمه و کمـک هـزيـنـه مسـکـن، رفـع                
تبـعـيـضـات، آزادي تشـکـل، آزادي             
معلمان زنداني، پايان دادن به تهديـد       
و تعقيب و دسـتـگـيـري، اسـتـخـدام               
مـعـلـمـان پـيـمــانـي و در يـک کــالم                   

  .خواهان يک زندگي انساني هستند
اعــتــراض و تــجــمــع مــعــلــمــان،        
صداي اعتراض و تجمع کل جـامـعـه         

حقوق سه ميليـونـي زيـر خـط         .  است
فقر با يک ميليون حقـوق مـاهـيـانـه،           

. معنايي جز زير خط گرسنگي ندارد   
اعتراض و تـجـمـع مـعـلـمـان پـيـش                 
درآمد تجمع و اعتراض زنان بـه بـي           
حقوقـي و نـابـرابـري در روز هشـت                

اعتراض و   .  مارس هفده اسفند است 
تجمع معلمان پيش درآمـد بـمـيـدان           
ــران،               ــر کــارگ ــيــشــت آمــدن هــرچــه ب
پرستاران، بازنشستگان و کـل مـردم        
بستوه آمده از تنگناي اقـتـصـادي و           
سياسي در روز يازده ارديبهشت روز       

بـا و بـدون هـر          .  جهاني کارگر اسـت    
مناسبتي بايد با زبان اعتراضـات و        
تــجــمــعــات هــر روزه حــقــمــان را از             
الشخورهاي اسالمي حاکم بـر ايـران        

 . بگيريم
اين اعتراضات ميتواند و بـايـد         
گستـرده تـر و هـمـچـنـان مـتـحـد و                    

يکپارچه تا رسيـدن بـه خـواسـتـهـاي             
بحق معلمان در خيابانها، در مقابـل       
مجلس و ديگر نهادهاي حـکـومـتـي         

مـعـلـمـان و کـل          .  ادامه داشته باشـد  
مزدبگيران زير خط گرسنـگـي بـايـد          
بتوانـنـد يـکـبـار بـراي هـمـيـشـه بـه                    
فالکتي که کل جامعه را فـراگـرفـتـه            

راه ديـگـري بـجـز         .  است پايان دهنـد   
تــجــمــع، اعــتــراض و اعــتــصــابــات         

 .گسترده موجود نيست
همانگونه که شاه صداي انقـالب      
مردم ايران را شنيد، بي گـمـان ولـي             
فقيه و ديگر سران حکومت اسالمـي       
نيز پيام و صداي اعـتـراض گسـتـرده           

حضــور .  مــعــلــمــان را شــنــيــده انــد         
همبسته و متحدانه معلمـان و پـيـام         
محکم آنان به حکومت مـفـتـخـوران          

بــيــداريــم و   : " اســالمــي کــه گــفــتــنــد     
، شـروع    " تبـعـيـض را نـمـي پـذيـريـم              

ــه                    ــت زدن بـ ــراي دسـ ــري بـ ــگـ ديـ
 .اعتراضات سازمانيافته تر است

معلمـان و کـل مـردم، دزدي و              
چپاول حکومـتـگـران را زيـر ذربـيـن              

حـاکـم بـر      "  فقر و فرق" قرار داده اند و    
. جامعه را بسادگي نخواهند پذيرفت

پيام روز يکشنبه مـعـلـمـان پـيـامـي             
براي پايان دادن بـه فـقـر، اخـتـنـاق،                
زندان و غارت از دسترنـج و هسـتـي         

 . کل جامعه است
 

   ٩٣  اسفند ١١ 
     ٢٠١٥  مارس ٢ 

کامياران، پـاوه، مـيـانـکـوه، فسـا،             
زاهدان، ابـهـر، ارومـيـه و بسـيـاري              

در تـهـران،     .  شهرهاي ديگر برپا شـد  
 ١٥ اصفهان و شيراز جمـعـا حـدود           

هزار نفر و در سراسـر کشـور دهـهـا             
هزار نفر در تجمعات امروز شـرکـت        

 . داشتند
معلمان خواهان افزايش حقوقي    
باالتر از سطـح فـقـر، حـل مسـائـل               
مربوط بـه بـيـمـه و کـمـک هـزيـنـه                    
مسکـن، رفـع تـبـعـيـضـات، آزادي              
تشکـل، آزادي مـعـلـمـان زنـدانـي،              
پايان دادن به تـهـديـد و تـعـقـيـب و                 
دســتــگــيــري، اســتــخــدام مــعــلــمــان      
پيماني و در يک کـالم خـواهـان يـک          
ــد و در                ــن ــي هســت ــدگــي انســان زن
ــفــي کــه در             پــالکــاردهــاي مــخــتــل
شهرهاي مختلف در دست داشتـنـد       
اعتراض خود به کل وضعيت حـاکـم     

در ايـن اجـتـمـاعـات        .  را بيان کردند  
بــرخــي مــعــلــمــان مــعــتــرض نــيــز           
سخنراني کردند که با استقبـال گـرم         
حاضرين مواجه شدند، قـطـعـنـامـه          
هايـي قـرائـت کـردنـد و در بـرخـي                  

از جمله شـعـار      .  شهرها شعار دادند  
معلـم  :  جالبي در شيراز سر داده شد     

فــريــاد مــيــکــنــه، رســانــه ســانســور        
مــيــکــنــه و در تــهــران خــطــاب بــه             

اگر که مـا    : مقامات شعار ميدادند 
تـالش  .  نبوديم، تو پشت ميز نبودي  

براي به سکوت کشاندن تـجـمـعـات          
امروز عمال تـوسـط هـزاران مـعـلـم             
معترض خنثي شد و مـعـلـمـان بـه              
اشکال مختلف با صدها پالکارد و        
سخنراني و قرائت قطـعـنـامـه و بـا              
شـعــار دادن در بــرخــي تــجــمــعــات           

. خواست هاي خود را بـيـان کـردنـد           
تــجــمــعــات امــروز بــيــان اعــتــراض        
قدرتمنـد مـعـلـمـان بـود کـه مـورد                 
پشتيباني فـعـال سـايـر مـردم قـرار              

 . گرفت
در تجمعات امـروز پـرسـتـاران،         
ــان،           ــويـــ ــجـــ ــران، دانشـــ ــارگـــ کـــ
بــازنشــســتــگــان، هــمــســران بــرخــي       
معلمان و بعضا محصلين مـدارس       
حضور داشتند و فضايي از اتحاد و        
همبستگي در مـيـان مـزدبـگـيـران             

مـردمـي کـه      .  کشور ايجاد شده بود   
شاهد اين تجمعات بودند به اشکـال       
مــخــتــلــف از مــعــلــمــان حــمــايــت           

طبق گزارشي از اصفهـان  .  ميکردند
رانندگان ماشين ها بوق ميـزدنـد و         
مردم با مشت هاي گره کرده اتـحـاد      

. خود را با معلمان بيان مـيـکـردنـد          

مردم اصفهان از ابعاد بزرگ تـجـمـع     
امروز در اين شهر و در سطح کشـور    

همـزمـان   .  ابراز خوشحالي ميکردند 
بـازنشـسـتــگـان ذوب آهــن نـيـز در               
خيابان نشاط اين شهر تجمع بزرگي      
در اعتراض به حقوق مـعـوقـه خـود           

حضور زنان مـعـلـم در      .  برپا داشتند 
تجمعـات امـروز مـعـلـمـان بسـيـار               

ــود     ــيــل حضــور     .  چشــمــگــيــر ب ــدل ب
معلمان در ايـن تـجـمـعـات بـرخـي                
مدارس به حالت تعطـيـل يـا نـيـمـه              

 .تعطيل درآمد
در تهران تعدادي شعار ميدادند    
معلم زنداني آزاد بايد گردد، بـداقـي    

ماموران امـنـيـتـي       .  آزاد بايد گردد  
که بـطـور چشـمـگـيـري در اطـراف                

 نـفـر را       ١٢ حضور داشتـنـد حـدود         
دستگير کردند کـه مـانـع گسـتـرش            

مـزدوران حـکـومـت       .  شعارها شوند 
در صــف تــجــمــعــات نــيــز حضــور           
داشتند تا معلمان را کنترل کننـد و       

در پاسخ به .  مانع شعار دادن بشوند   
يکي از اين مزدوران که در مـقـابـل           
مجلس از مردم ميخواست صلوات     
بفرسـتـنـد مـعـلـمـان گـفـتـنـد بـراي                   
صلوات جـمـع نشـده ايـم آمـده ايـم                
اعتراض کنيم و خواست هايمـان را        

پالکاردهايي در حمايـت    .  بيان کنيم 
از خامنـه اي و بـرخـي شـعـارهـاي                
انحرافي ديگر در ابتداي تـجـمـع در          
تهران در دست تعدادي از مـزدوران         
بود اما با افزايش جمعيت مـزدوران     

حکـومـت   .  بساطشان را جمع کردند   
کــه بــدلــيــل فضــاي اعــتــراضــي و            
آمادگي باالي معلمان براي برپـايـي       
تجمعات امروز نميـتـوانسـت مـانـع         
ايـن اجـتــمـاعــات شــود، از طـريــق             
مزدوران خـود سـعـي مـيـکـرد ايـن               
تجمعات را بـه اشـکـال ديـگـري از              

بـرخـي   .  حالت رزمـنـده خـارج کـنـد          
مسئولين کانون صنفي معلمان نيـز    
شعارهاي نادرستـي مـانـنـد مـا از             
فرق ميناليم نه از فـقـر، بـه تـجـمـع                
ــا                  ــان ب ــم ــل ــا مــع ــد ام ــودن آورده ب

هم از فقر بيزاريم هـم     « پالکاردهاي  
، جــايــي بــراي ايــن نــوع           » از فــرق  

شعارها نگذاشتند و با شعار زنداني 

سياسي آزاد بايد گردد و شعارهايي      
در حمايت از معلمـان زنـدانـي ايـن             
تشبثات را خنثي کـردنـد و فضـاي            
ــالــي بــر ايــن                   ــده و راديــک ــن رزم

بـويـژه   .  اجتماعـات حـاکـم نـمـودنـد          
حضور جـمـع هـايـي از کـارگـران و                
پــرســتــاران و دانشــجــويــان در ايــن          
اجتماعات روحيه باالتري به شرکـت   
کنندگان در اين اجتماعات داده بود  
بطوريکه در پايان تظاهـرات تـهـران         
معلمان اعالم کردند که هفته ديـگـر     
نيز دست به تـجـمـع مـيـزنـنـد و در                 
حالـيـکـه پـالکـاردهـايشـان را بـاال               
گرفته بودند بطرف مترو راهپيمايي     

 . کردند
اعتراضات مکرر و قـدرتـمـنـد          
معلمان در سطح کشور بـه مـوازات       
ــاران،            ــت ــرس ــراض پ ــت ــرش اع گســت
ــلـــف،           ــتـ ــخـ ــز مـ ــراکـ ــران مـ ــارگـ کـ
بازنشستگان، زنان و جوانان و مردم     
خـوزســتـان و غــيـره نشـانــه بــرآمــد             
مـبــارزات تــوده اي عـلــيـه اوضــاع            
فــالکــتــبــاري اســت کــه حــکــومــت         
مفتخور و اسالمي سرمايه داران به      

 . مردم تحميل کرده است

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٩٣  اسفند ١٠ 
  ٢٠١٥  مارس ١  

 
 *** 

 
ليست کامل تر شهـرهـايـي کـه          
تجمعات معلمـان در آنـهـا بـرگـزار             

 : شده به اين شرح ميباشد
تهران، اصفهـان، شـيـراز، يـزد،          
سنندج، کرمانشاه، اهـواز، آبـادان،        
مشــهــد، بــنــدرعــبــاس،  بــوشــهــر،         
قزوين، زنجان، خرم آباد، مـريـوان و         
سروآباد، جوانرود، کامياران، پـاوه،      
پيرانشهـر، سـردشـت، بـانـه، سـقـز،              
مــيــانــکــوه، فســا، زاهــدان، ابــهــر،         
ارومـيــه، پـاکــدشــت، قــلــعـه گــنــج،          
کــنــگــان، دزفــول، انــديــمــشــک،              
کهگيلويه و بويـر احـمـد، سـمـنـان،              

 ... *ايالم، بندر ديلم، شاهرود و 

 ...دهها هزار نفر در تجمعات         

 

 ... ولي فقيه صداي     ١ از صفحه 
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 ١ از صفحه 

 ١ از صفحه 
 ١ از صفحه 

 

 

اين واقعيت که زنان و جـنـبـش         
ــالش                 ــي زن در صــف اول ت رهــاي
بشريـت امـروز بـراي رهـايـي قـرار               

از ايران تحت حاکميت اسالم   .  دارند
گرفته تا ترکيه و هـنـد و فـرانسـه و             
اسپانيا و غيره، هـرجـا اعـتـراض و            
مبارزه عليـه اسـتـثـمـار و ارتـجـاع               
سرمايه داري هست، هرجا اميد بـه     
تغيير و دفاع از مدنيت و انسانـيـت        
هست زنان بخش پيشتاز، مصمم و    

 . راديکال حرکت را تشکيل ميدهند
 

اگر وقايع شـورانـگـيـز و امـيـد             
بخش يکساله اخير نظير مـقـاومـت        
مــردم کــوبــانــي در بــرابــر داعــش،           
تظاهرات ميليونها مردم پاريس در    
ــب و                   ــد مــذه ــق ــاع از آزادي ن دف
مقدسات مذهبي و محـکـوم کـردن       
حمله خـونـبـار اسـالمـيـون بـه يـک                 
نشريه چپ و راديکال، قدرت گـيـري      
احزاب ضد رياضت کشي در يـونـان        
و چشم انداز قدرت گـيـري شـان در             
اسپانيـا را نشـانـه هـايـي از مـوج                 
جديدي از قد علم کردن آزاديخواهي 
و مدنيت و چپگرايي در برابر دنياي      
وحشي بدانيم که راست و بـورژوازي     
اعم از تروريسم اسالمي و تروريسـم       
دول غــربــي و نــئــوکــنــســرواتــيــســم         
ورشکسته ايجاد کرده است، آنـگـاه        
بايد اين واقعيت را برجسته کرد کـه        
زنان و جنبش رهايي زن وجه تعيين        

 . کننده اين تحول و تعرض اند
اين حقيقت را ميتوان بـخـوبـي          

جايي . در اوضاع ايران مشاهده کرد
ــا                      ــان روز اول ب ــم ــان از ه ــه زن ک

 ۵۷ تظاهرات عليه حجاب در سـال        

در برابر ارتجاع اسالمي ايستادنـد،      
رکن اصلي تظاهرات خيابانـي سـال       

 بودند که رژيم را تا لبه پـرتـگـاه          ۸۸ 
برد و اکنون مـقـاومـت و اعـتـراض             
توقف ناپذير آنان به کابوس شـبـانـه          

. روز رژيم اسالمي تبديل شده اسـت      
در سالي که گذشت رژيم اسالمي با      

مـخـفـي    -عمليات مسـخـره عـلـنـي        
مجلس از يکسو و اوباش بسـيـجـي         

امر به  " اش از سوي ديگر کوشيد تا       
را از طريق اسيدپـاشـي بـه      "  معروف

اما اين . صورت زنان به اجرا درآورد
جنايت با جوابي چـنـان مـحـکـم از             
سوي زنان و جـنـبـش آزادي زن در               
ايران روبرو شد که نه فقط کل جنـاح   
ها بسـاط امـر بـه مـعـروفشـان را                 
برچيدند بلکه حتي اصـالح طـلـبـان          
سابق روسري از سر برگرفتـنـد و بـه            
فعالين مبارزه عليه حجاب تـبـديـل        

بعالوه ترديدي نبايد کرد کـه       .  شدند
در ديگر عرصه هاي اعتراض بـراي       
تغيير اوضاع در ايران از جـملـه در            
اعتصابات و اعتراضات معلمان و      
پرستاران و همچنين جنب و جـوش        
هــايــي کــه در دانشــگــاه هــا ديــده             
ميشود زنـان و جـنـبـش آزادي زن               

نــقــش مــهــم   .  نـقــش فــعــالــي دارنــد     
همسران کارگران اعتصابي در بافـق     
نمونه درخشاني از حضور فعال زنان 

 . در اين اعتراضات است
در چنين موقعيت سياسي بيـن      
المللي و داخـلـي اسـت کـه هشـت                

. مارس روز جهاني زن فرا مـيـرسـد         
اين روز و اجتماعـات و تـظـاهـرات            
هاي آن فرصتي است بـراي تـاکـيـد             
براين موقعـيـت مـوثـر و پـيـشـتـاز                

جـنــبــش رهــايــي زن و هــمــچــنــيــن           
فرصتي است براي انسجام بخشيدن     
به صفوف اين جـنـبـش و بـه پـيـش               

ــدن آن    ــارزه و           .  ران ــد مــب ــردي ــي ت ب
ــيــزي و                ــيــه زن ســت اعــتــراض عــل
وحشيگري جـريـانـات اسـالمـي از            
داعش عـراق و سـوريـه گـرفـتـه تـا                 
جمهوري اسالمي ايران تا بوکوحرام      
در آفــريــقــا يــکــي از مــوضــوعــات         

. اصلي هشت مارس امسـال اسـت        
مـکــمـل ايـن طـبــعـا اعـتــراض بــه               
مماشات دول سرمايه داري غرب با   
مذهب و ارتجاع مذهبي بطور کلي       

 . و اسالم سياسي بطور اخص است
در ايران بايد لغو عملي حجـاب     
و آپارتايد جنسي و جداسازي هايـي       
نظير جلوگيري از حضـور زنـان در            
ورزشگاه ها را فعالـتـر از قـبـل در              

حـــمـــايـــت از    .  دســـتـــور گـــذاشـــت   
اعـتـصـابـات کـارگـران، مـعـلـمـان،               
پرستاران   و همينطـور مـطـالـبـات            
دانشجويان عليه تبعيض جنسيـتـي      
از ديگر موضوعات مـهـم ديـگـري          
اســت کــه بــايــد در مــرکــز تــوجــه               
اجتماعات و حرکات هشت مـارس       

 .قرار گيرد
حزب کمونيست کارگري ضمـن     
شادباش روز جهاني زن دسـت تـک           
تک فعالين جنبش رهايي زن را در          
برپايي هرچه با شکـوهـتـر ايـن روز            

 . ميفشارد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۳  اسفند ۷ 

 ۲۰۱۵  فوريه ۲۶  

 ... زنان در صف اول اعتراض جهان            
ميزان کمک هاي نقدي و غيـر نـقـدي          
اولياء دانش آمـوزان بـه مـدارس را              

 مـيـلـيـون تـومـان اعـالم             ٨٠ بالغ بر   
تز ناهوشمندانه اين مزدور تـازه  .  کرد

مشارکت "بدوران رسيده تحت عنوان 
چيزي جز بگرو گرفتن رفتن به      "  مردم

مدرسه و ادامـه تـحـصـيـل کـودکـان              
در .  نـيـسـت   "  مشارکت" تحت عنوان   

ايران به وفور امکانات مالي و ثروت  
وجــود دارد، کــه بــيــش از بــيــســت             
ميليون از مـحـصـلـيـن و تـحـصـيـل                
کنندگان بتوانند بشکل رايگان و بـا       
برخوردار شدن از تحصـيـل رايـگـان،          
ويزيت پزشکي در طول تـحـصـيـل و            
گرفتن امکانات دارويي و تـفـريـح و           
يک وعده غـذاي گـرم و در اخـتـيـار                 
داشتن کتاب و امـکـانـات مـکـفـي              

ــاشــنــد         ــرخــوردار ب ــز .  تــحــصــيــل ب ت
مـديـر مـزدور عـمـال و            "  مشـارکـت  " 

علنا اخاذي از محصلين و خـانـواده         

گـرفـتـن پـول بـا هـر             .   هايشان است 
بهانه اي از خانواده هاي مـحـصـلـيـن       
دزدي اشـکــار دولــت و مسـئــولـيــن            

مدير مزدور نـظـام جـمـهـوري           .  است
اسالمي علنا و بيشرمـانـه از سـفـره            
بي رونق خانواده هاي محصلين ايـن        

اقدام .  دزدي ها را سازمان داده است    
دولت و اين مزدور حلقه بگوش و بي        
شرم به معني  بگرو گرفتن سرنوشت       
تحصيلي هزاران کودک و نوجوانـانـي       
است که روزانه شاهد سفره بـي رونـق        

مردم بانه و  .  خانواده هايشان هستند  
محصلين و دانشجويان نبايد افاده و      
نوکري ايـن مـديـر مـزدور بـه نـظـام                  

. جمهوري اسالمـي را قـبـول کـنـنـد             
ــيــد                 ــن دزد را افشــا کــن .  چــهــره اي

 . تحصيل بايد رايگان باشد
 

 ٩٣  اسفند ١١ 
 ٢٠١٥ مارس ٢ 

 ...   ميليون   ٨٠ اخاذي   

آزادي هــر چــه     خــواهــان   دســتــمــزد،   
سريعتر معلمان زنداني و لغـو کـلـيـه          
احکام قضايي عليه فعالين صـنـفـي         

معلمان مـريـوان نـيـز       .  معلمان شدند 
در تجمع اعـتـراضـي خـود خـواهـان              
آزادي تشکل، ايجاد تسهيـالت الزم       
بــراي تــامــيــن مســکــن، اســتــخــدام         

تصـويـب و     معلمان حق التـدريسـي،       
اجراي طرح رتبه بنـدي مـعـلـمـان بـا              
نظارت نماينـدگـان مـعـلـمـان، ارائـه             

اجـراي    بيمه درمـانـي و تـکـمـيـلـي،             
قانون بازنشستگي پيش از موعـد و        
پــرداخــت ســريــع و کــامــل پــاداش             

رفـع کـلـيـه قـوانـيـن              بازنشـسـتـگـي،    
تبعيض آميز عليه زنان معلم ماننـد        

 بهبود شـرايـط کـاري         عائله مندي و  
خــود و فضــاي شــاد و انســانــي در              

 تـجــمـع کــنـنــدگــان        .مـدارس شـدنــد    
 در نـظـر          همچنين به ميـزان بـودجـه       

گرفته شده براي آموزش و پرورش در     
 . معترض هستند۹۴ سال 

کميته کردستان حزب کمونيست    
کارگري به تمامي مـعـلـمـان شـرکـت          
کــنــنــده در ايــن اجــتــمــاعــات درود           
ميفرستد و از خواست هاي بحق آنان    

همبستگي و اتحـاد    .  حمايت ميکند 
معلمان در سـراسـر کشـور ضـامـن              
موفقيت و پيشروي براي دستيابي به      

 . مطالبات بحق معلمان مي باشد
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ٩٣  اسفند ١٠ 
 ٢٠١٥  مارس ١ 

 ...  معلمان در شهرهاي کردستان       
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آموزان     تجمع اعتراضي دانش   
 آبادي مقابل   شين

 وزارت آموزش وپرورش      

دانش آمـوزان حـادثـه        :   اسفند ٩ 
هاي  ديده شين آبادي به همراه خانواده     

خود در اعتراض بـه عـدم هـمـکـاري             
الزم آموزش و پرورش براي درمـان و         
تامين مخارج جلوي اين وزارتـخـانـه        

کودکـان     پدر يکي از   .تجمع کردند 
در طــي   :  آســيــب ديــده عــنــوان کــرد       

يکسال و دوماهي که از ايـن حـادثـه         
گذشته است آموزش و پرورش نسبت      
به تعهداتي که به دانش آموزآن شـيـن    
آبادي داده اسـت، بـي تـوجـه بـوده و               
اقدامات اندکي هم که نسبت به ايـن         
دانش آموزان صورت گرفـتـه خـيـلـي           

 .لنگان لنگان و با سستي بوده است 

بحث درماني هم قرار بود در بهتريـن        
هـاي کشـور و در بـخـش                بيمارستان

خصوصي صورت بپـذيـرد ولـي ايـن           
بچه ها گاهي از صبح منتظر پزشـک        

مانند در حاليکه قرار بر اين بـود          مي
که اين بچه ها به صورت ويژه درمـان      

 . شوند
هم چنين قرار بود که مسـتـمـري          
مادام العمر برايشان در نـظـر گـرفـتـه            
ــه                   ــيــکــاري ب ــمــه ب ــي ــز ب ــي شــود و ن

خانواده ها تعلق بگيرد کـه ايـن             اين
موضوعات هـيـچـکـدام عـمـلـيـاتـي              

بـحـث تـحـصـيـل دانـش             .نشده است 
آموزان نيز مطرح اسـت کـه آمـوزش           
پرورش به ايـن مـوضـوع نـيـز تـوجـه                

يکي از اين .  خاصي نشان نداده است   
بچه ها االن حدود يکماه است کـه نـه      
معلمي به آنها مـراجـعـه کـرده و نـه                
کسي وضعيتشان را پـيـگـيـري کـرده           
است، مراجـعـه بـه آمـوزش پـرورش              
استان و وزارتخانه هيچ نتيجه اي در        
بر نداشته است اين در حاليـسـت کـه           

هـزار نـيـروي      ٤٠ وزير عقيده دارد که     
مازاد دارد کـه بـايـد تـعـديـل نـيـرو                   

وي خواستـار شـد دولـت بـه              .شوند
وعده هايي که داده عمل کند مـا تـا            
االن دهها تماس از خـارج از کشـور             
داشتيم که مردم خيـري هسـتـنـد کـه           
بخواهند اين کودکان را درمان کننـد       
اما به خاطر اميدي که به دولت آقاي       
روحــانــي بســتــه بــوديــم هــمــه ايــن              
پيشنهادها را رد کرديـم مـتـاسـفـانـه            

تدبير اين دولت هنوز نتيجه براي اين     
   .بچه ها نداشته است

آمنه راد يکي از دانـش آمـوزان          
مدرسـه شـيـن آبـاد اسـت کـه دچـار                  

 وي که در ،سوختگي شديد شده است   
تـا بـه     :  اين تجمع حضور داشته گفـت  

حال براي ما کاري انجام نشـده، االن       
هم که اينجا هستيم اجازه نمي دهنـد   
که وزير را ببينيم بعضي از دوسـتـان          
ما يکماه هست که معلمـي بـه آنـهـا          
ســر نــزده نــه حــق بــيــکــاري پــدر و                
مـادرهــايــمـان داده مـي شــود و نــه              

ــودمــان        ــري خ ــم ــت وي دربــاره     . مس
وضعيت تحصيل خود و همکـالـسـي       

درس خواندنمان جـوري     :  هايش گفت 
هست که انگار ترک تـحـصـيـل کـرده            
ايم و درس نمي خـوانـيـم چـون هـيـچ               
نـظــمـي در درس خـوانــدمـان وجــود             

درمانمان هم زياد خوب پيـش    .  ندارد
نمي رود دکتر فاطمي که پـزشـکـمـان         
بود تا االن رئيس بيمارسـتـان بـود و            
کارهايمان بهتر پـيـش مـي رفـت از              
وقتي ايشان رفته اند ديگر وضـعـيـت       

 .درمانيمان هم خوب پيش نمي رود     

اين دانش آموز هم چـنـيـن در ادامـه           
گلـه مـنـدي اش از رسـيـدگـي هـاي                  

فقط ديه را بـه مـا داده           :  دولت گفت 
اند آن هم نه به همه بچه ها به بعضي           
ها هم نصف ديه را داده انـد و مـي              
گويند زيـاد اسـت هـمـه آن را نـمـي                  

آقـاي حـاجـي      .  توانيم پرداخت کـنـيـم     
بابايي وزير سابق آمـوزش و پـرورش          
مي گفت مي فرستيمتان خـارج امـا         
االن همه ما مشکالت پوستي داريـم       

آنـجـا      وما را به خارج نفرستاده انـد،       
کمتر از بيست روز خوب مـي شـويـم          

  .اما اينجا شش سال طول مي کشد
 

 تجمعات اعتراضي معلمان    
 در استانهاي مختلف  

تجمعات اعـتـراضـي    :   اسفند١٠ 
و گسترده معلمان با شرکت بـيـش از        

هزار نفر از معلمين و حـمـايـت        ١٠٠ 
چشــمــگــيــر مــردم  در شــهــرهــا و                

مـقـابـل ادارات         استانهاي مخـتـلـف    
ايـن  .  بـرگـزار شـد        آموزش و پـرورش   

تجمعات در استانهـاي مـخـتـلـف از            
جمله کردستـان، خـراسـان رضـوي و             
جنوبي، هرمزگان، فارس، خوزستان،    

. لرستان و قزوين بـرگـزار شـده اسـت            
گفتني است حتي در شهـرسـتـانـهـاي          
کوچک و کم جمعـيـت هـم اسـتـقـبـال               
معلمان از ايـن حـرکـت اعـتـراضـي               

. هماهنگ بسيار گسترده بوده اسـت      
هزار ١٠٠ به اشتباه اعتراض بيش از      

نفر از معلمين و حمايـت چشـمـگـيـر            
اعــتــراض  « مــردم در شــهــرهــا را             

امـا  .   نامگذاري کـرده انـد       » سکوت
اعـتـراض   .  اين اعتراض سکوت نبود  

راي ما اعتراض ما و   " ،  " ما هستيم " 
نه بزرگ ما به فالکت و عدم امنـيـت          

 ."معيشتي است

ليـسـت تـاکـنـون مـنـتـشـر شـده                 
شهرهايي که اعتراضـات مـعـلـمـيـن           

تـجـمـع    :  تـهـران  ــ   ١ .  برگزار شده است  
هــزاران نــفــر از مــعــلــمــيــن مــقــابــل           

ــ    ٢ .  مــجــلــس  تــجــمــع جــمــعــي از       ــــ
بــازنشــســتــگــان آمــوزش و پــرورش         

ــ تجمـع اعـتـراضـي       ٣ .مقابل مجلس 
معـلـمـان قـزويـن مـقـابـل اداره کـل                  

ـــ تـجـمـع       ٤ .  آموزش و پرورش استان   
معلمان قـزويـنـي مـقـابـل اداره کـل                

ــ جـمـع      ٥ ــ .  آموزش و پرورش قـزويـن     
فرهنگـيـان خـوزسـتـانـي بـراي عـدم               

ـــ تـجـمـع         ٦ .  پرداخت حقوق معوقـه    ــ ـ
فرهنگـيـان پـاکـدشـت مـقـابـل اداره               

ــ تجمع فرهنگيـان  ٧ .  آموزش پرورش 
قلعه گنج در مـحـل اداره آمـوزش و             

ــ تجمع معـلـمـان مـقـابـل           ٨ .  پرورش ـ
ــان             ــگ ــن ــرورش ک ــ  ٩ .  آمــوزش و پ ــ

اعتراض فرهنـگـيـان کـهـگـيـلـويـه و               
بويراحمـد بـه وضـعـيـت نـامـنـاسـب                

ــــــ تــجــمــعــات    ١٠ .  مــعــيــشــت خــود   
ـ ١١ مــعــلــمــان درخــراســان رضــوي،        
ــــ ١٢ تـجـمـعـات مـعـلـمـان شـيـراز،                 
 ١٣ ــــ   تجمعات مـعـلـمـان  کـرمـان،            

ــ آبـادان،     ١٥ ـ انديمشک،   ١٤ دزفول، ـ 
ــان            ١٦  ــمـ ــلـ ــعـ ــات مـ ــعـ ــمـ ــجـ ــ تـ ـــ ـــ

ــ تجـمـعـات مـعـلـمـان           ١٧ کرمانشاه،
ـــ تـجـمـعـات مـعـلـمـان               ١٨ سمـنـان،   ـ

خـرم   ــ تـجـمـعـات مـعـلـمـان            ١٩ يزد،
ــ  ٢١    ــ استـان هـاي الـبـرز،        ٢٠ آباد، ـ

ــخــتــيــاري،             ــ ٢٢ چــهــارمــحــال و ب ــ
ـــــ ٢٤ ـــــــ  ايــالم،            ٢٣ هــرمــزگــان،   

ــ تجمـعـات   ٢٤ هرمزگان، کرمانشاه،  
ــــ  ٢٥ .  مـعــلــمــان آذربـايــجــان غــربـي       

. اعتراض  معلمان در دير برگزار شـد       
ــ تجمع معلمان مقابل آموزش و       ٢٦ 

ـــ تـجـمـع        ٢٧ .   پرورش استان بوشهر   ـ
فرهنگيان و معلـمـان اسـتـان فـارس            

ــ  تحصن اعـتـراضـي    ٢٨ .  برگزار شد  ـ
ــ  .  صدها نفر از فرهنگيان استان يزد    ـ

ــ مــعــلــمــان زنــجــانــي تــجــمــع           ٢٩  ــــ
ــ تـجـمـع     ٣٠ .  اعتراضي برگزار کردند 

ــ تجمع اعتراضـي  ٣١ .   معلمان ديلم 

مقابل اداره آموزش    معلمان شاهرود 
ـــ  تـجـمـع مـعـلـمـان                  ٣٢ . و پرورش   ـ

ارومــيــه اي در مــحــوطــه اداره کــل            
آموزش و پرورش آذربـايـجـان غـربـي           

ــ تـجـمـع اعـتـراضـي         ٣٣ .  برگزار شد 
ـــ تـجـمـع        ٣٤ معـلـمـان درمـريـوان              ـ

. اعتراضي معلمان مريوان و سروآباد  
ــ تجمعات معلمان در پيـرانشـهـر        ٣٥ 
ج ــ تجمعات معلـمـان در سـنـنـد           ٣٦ 
تجمعات معلمـان درکـامـيـاران       ــ ٣٧ 
ــ تجمعات معلمان در جـوانـرود،        ٣٨ 
ــ  ٤٠ ـ تجمعات مـعـلـمـان پـاوه،            ٣٩  ـ

ــ  ٤١ .  تجمعات معلمان در سـردشـت    ـ
ــ  ٤٢ تجـمـعـات مـعـلـمـان در بـانـه                   ـ
ــ  ٤٣ تجمـعـات مـعـلـمـان در سـقـز                  ـ

 تجمعات معلمان در ايوان 
 

لغو سمينار  اعتراض به  
 دانشجوبان پيام نور در مريوان      

نـور     در دانشگاه پيـام :   اسفند١١ 
نـقـش   " مريوان از برگزارئ سمـيـنـار          

"   زبـان مــادري بــر تــفـکــر و انـديشــه             
 مـمـانـعـت از        .ممانعت بعمل آوردند  

نقش زبـان مـادري       " برگزاري سمينار   
در حالي است کـه      "  بر تفکر و انديشه   

پيشتر مجوز برگزاري اين سمينار از       
سوي مسئوالن دانشگاه صـادر شـده        

 مسئوالن دانشگاه و همـچـنـيـن         .بود
دخالت فرمانداري مريوان از برگزاري    
اين سمينار مـمـانـعـت بـعـمـل آمـده               

به دنبال ممانعت از بـرگـزاري         .  است
اين سمينار، شماري از دانشـجـويـان          
اين دانشگاه در مقابل دفـتـر رئـيـس           
دانشگاه تجـمـع و خـواسـتـار پـاسـخ               

مسئوالن دانشگـاه   " .مسئوالن بودند 
ــن    ــي             در اي ــه جــواب ــاره هــيــچــگــون ب
اند و اعالم کردند، فرمانـداري        نداشته

گفته است که بايد اين سمينار برگزار      
نـور   دانشجويان دانشگاه پيـام ."نشود

طـي چـنـد سـال         : " گوينـد   مريوان مي 
اخير، اجازه برگزاري به سمينـارهـا و          

شـود و       هاي قانوني داده نـمـي       مراسم
هـاي     مسئوالن دانشگاه هر بار بهانـه     

مختلفـي از فـعـالـيـت دانشـجـويـان               
ــيــشــتــر مــوارد               جــلــوگــيــري و در ب
ــهــادهــاي             ــا فشــار ن ــان ب دانشــجــوي
امنيتي، محروميت از تـحـصـيـل و           
بازداشت و مـحـکـومـيـت بـه زنـدان               

 درهـمـيـن زمـيـنـه،          ."شوند  روبرو مي 
دانشجويان نسبـت بـه مـمـانـعـت از              

اي را      برگزاري اين سمينار اطـالعـيـه      
  .در دانشگاه منتشر کردند

: در ايــن اطــالعــيــه آمــده اســت         
همانطور که مـطـلـعـيـد روز يـازدهـم             

 ١٠ اســفــنــدمــاه قــرار بــود ســاعــت           
نـقـش زبـان      " سميناري تحت عـنـوان       

بـرگـزار   "  مادري بر تـفـکـر و انـديشـه           
شود و مجوز اين سـمـيـنـار از سـوي            
مســئـــوالن دانشـــگــاه در شـــوراي            
فرهنگـي صـادر شـده بـود، امـا در                
آخريـن دقـايـق نـزديـک بـه بـرگـزاري                 
سمينار، مسئوالن دانشگاه برخـالف      
قانـون فـعـالـيـت در دانشـگـاه و بـا                   
دخالت مراکز اداري شهر مريوان کـه        

هـا را در دانشـگـاه             حق اين دخـالـت    
هـاي مـخـتـلـف از             ندارند، به بـهـانـه      

برگزاري اين سمينار ممانعت بـعـمـل        
 ما به عنوان دانشـجـويـان ايـن           .آورد

دانيم کـه   دانشگاه خود را موظف مي   
ــدام مســئــوالن               ــل ايــن اق در مــقــاب

هـا را       حـرمـتـي     دانشگاه، اينگونه بي  
  ."قبول نکنيم

 
براي اولين بار، در مدارس     

 سقز درس زبان کردي     
 شود   تدريس مي  

روز شنبه نهم اسفـنـدمـاه، يـک          
هفته پس از روز جهاني زبان مادري،      
بـــا حضـــور مـــعـــلـــمـــان مـــدرســـه            

درس " الدين ايوبي سقز، کتاب       صالح
 .در اين مدرسه رونمـايـي شـد     "  کُردي

آموزان   کتاب درس کردي که به دانش     
الديـن    مقطع راهنمايي مدرسه صالح   

زبـان  " شود، توسط گـروه         تدريس مي 
 .آماده شده است" فارسي
 

 آزادي از زندان 
 سـالـه اهـل        ٢٢ شهرام فـرهـادي      

ســنــنــدج کــه مــدتــي پــيــش تــوســط          
مـامـوران اداره اطــالعـات سـنـنــدج            
بازداشت شده بود بـا تـوديـع وثـيـقـه              

 ميليون توماني از زنـدان آزاد        ١٠٠ 
هفته در اداره     شهرام به مدت يک.شد

اطالعات سنـنـدج تـحـت بـازجـويـي             
ماموران ايـن نـهـاد امـنـيـتـي بـوده                 

 .است
 

 دستگيري
 ساله، دبير   ٢٨ کاوان محمدپور    

نــامــه جــامــعــه       ســرويــس دو هــفــتــه     
کردستـان از سـوي اداره اطـالعـات             
مهاباد احضار و توسط ماموران اين   
نهاد امنيتي بازداشت و تـاکـنـون از           
سرنوشت وي اطـالعـي در دسـتـرس            

 نيروهاي اطالعاتي پس از     .باشد  نمي
بازداشت کاوان به منزل شخصي وي        

تاپ و وسايل شخصـي وي      رفته و لپ  
 هـمـچـنـيـن ايـن           .انـد    را با خود بـرده     

شـنـاسـي در         دانشجوي رشته جامعـه   
نـور مـهـابـاد، هـمـکـار              دانشگاه پيام 

و دبير "  ابتکار" و "  شرق" هاي    روزنامه
 تـيـر سـردشـت         ٧ بخش ادبي مـجلـه       

 ٥  صفحه 
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 .بوده است
 

 گراني نان 
 در صدر شکايات مردم    

گزارش رسـمـي وزارت     :   اسفند٨ 
مـاه     دهـد، در دي        صنعت نشان مـي    

امســال بــاالتــريــن مــيــزان شــکــايــت        
مردمي در بخش کاالها از نـان بـوده      

 ١٣٩٣ طــي دي مــاه ســال            .اســت
 فـقـره شـکـايـت در            ٢٤٦٩٣ تعـداد    

خصــوص کــاال و خــدمــات تــوســط          
هــاي    ســتــادهــاي خــبــري ســازمــان        

صنعت، مـعـدن و تـجـارت سـراسـر               
از مــجــمــوع      . کشــور دريــافــت شــده     
 فقره٢١٠٧٠ شکايت دريافتي تعداد  

مروط به بخش کـاال و    )   درصد٨٥ ( 
)  درصــد  ١٥ (  فــقــره  ٣٦٢٣ تــعــداد   

. بـاشـد     مربوط به بخش خدمات مـي     
بـيـشـتـريـن      :  که در بخش کاال     بطوري  

شـکــايــت از نــان، مــيـوه و ســبــزي،             
پوشاک، سبوس گندم و لبنيات بـوده        

بــيــشــتــريــن  :  و در بــخــش خــدمــات       
شکايت از تعمير خودروهاي سـبـک،        
حمل و نقل درون شهـري، مشـاوريـن          
امالک تعويض روغنـي و آرايشـگـاه           

 .باشد مردانه مي
 

رشد چند بـرابـري اجـاره بـهـا در              
 مجتمع تجاري بهشت بانه

همترين نکته اي کـه امـروز در        م
بانه جلب توجه مي كـنـد بـاال بـودن              
اجاره بهـاي مـغـازه و مسـكـن مـي                
باشد كه بيشتر مستـاجـران قـادر بـه            
تامين منابع مالي براي تمديد اجـاره    

 ولي آنچه در مـورد مـغـازه           .نيستند
هاي مجتمع تجاري بهشت بـانـه كـه          
متعلق به شـهـرداري مـي بـاشـد رخ               
داده، نشان مي دهد كه قيمت اجـاره         
مغازه در اين واحدها بيش از حـدود          
پيش بـيـنـي شـده نسـبـت بـه سـايـر                    
مجتمع هاي ديگر در بانه گـران شـده      
كه موجب ايجاد نارضايتي هايي در       
بين مستاجـران ايـن مـجـتـمـع شـده                

 .است
 

  کارگران

 ي سپاه در مرز ربط،      گلوله
 جان کولبرجواني را گرفت      

يک کولبر جوان بـه نـام     :  اسفند٩ 
سيروان برزنجـي در مـنـاطـق مـرزي             
شهر ربط از توابع شهرستان سردشـت    
توسط گـلـوـلـه نـيـروهـاي مـرزبـانـي                 

حـادثـه    .جمهوري اسالمي جان سپرد 
در شامگاه هشـتـم اسـفـنـدمـاه روي             

نظـامـيـان هـنـگ مـرزي            .داده است 

سپاه بـه هـنـگـام عـبـور شـمـاري از                  
کولبـران، بـدون هـيـچـگـونـه اخـطـار                
قبلي، اقدام به تيرانـدازي کـردنـد کـه           

 ٢٥ هـا جـوانـي           پراکنـي   در اين گلوله  
 .ساله در دم جان خود را از دست داد

ماموران انـتـظـامـي بـراي کـولـبـران              
کمين کرده و تيراندازي مـداوم آنـان،          

بارکـش    هاي  شدن تعدادي از اسب     تلف
متعلق به کاسبکاران را نـيـز در پـي           

همچنين تـمـامـي وسـايـل و           .داشت
کاالي همراه کولبـران و کـاسـبـکـارن            

 .توسط اين نظاميان ضبط شده است
 

 کارگران شهرداري سقز     
در واکنش به عدم پرداخت      

 مطالباتشان  
 .دست به اعتراض زدند   

 نفر ازکارگر شهرداري سقـز    ١٢٠ 
در اعتراض به عدم پرداخت حقـوق و       
بيمه چند ماهـه دسـت بـه اعـتـراض              

 .  جمعي زدند
 

 ١٥ با راي شعبه   جميل محمدي   
دادگاه انقالب به سه و نيم سال 

 زندان محکوم شد    

مورد محاکمه قرار گرفتن     
 جعفر عظيم زاده   

صبح روز نـهـم اسـفـنـد جـمـيـل                 
محمدي بـه هـمـراه وکـيـل خـود در                  

 دادگــاه انــقــالب تــهــران       ١٥ شـعــبــه    
حضور پيدا کرد و راي دادگاه بـه وي           

بر اساس اين راي جـمـيـل          .  ابالغ شد 
محمدي به اتـهـام واهـي اجـتـمـاع و               
تباني به قصد اقـدام عـلـيـه امـنـيـت              

 قانـون  ٦١٠ کشور با استناد به ماده      
 مـاه    ٤٢ مجازات اسالمي به تحمل      

همـچـنـيـن     .  حبس محکوم شده است   
ــاده               ــر اســاس م ــون     ١٩ وي ب ــان  ق

ممنوعيـت بـکـارگـيـري تـجـهـيـزات              
ماهواره اي ضـمـن ضـبـط دسـتـگـاه             
مـاهــواره بــه نــفــع دولــت جــمــهــوري           

 ميليون ريـال    ٣ اسالمي، به پرداخت    
جزاي نـقـدي و نـگـهـداري يـک بـطـر                  

 ميلـيـون ريـال      ٢ مشروب به پرداخت  
ايـن  .  جزاي نقدي محکوم شـده اسـت       

حکم در حالي بـه جـمـيـل مـحـمـدي                
ابالغ شد که قرار است دهـم اسـفـنـد             
جعفر عظيم زاده با اتـهـامـات واهـي          
اجتماع و تباني براي ارتکاب جرم بـر        
ضد امنيت داخلي خارجي، اخالل در 
نظم و آسايش عمومـي، بـر هـم زدن             
امنيت کشور و تبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام                
جمهوري اسالمـي مـورد مـحـاکـمـه            

 . قرار بگيرد
جميل محمدي و جـعـفـر عـظـيـم            

دو تن از هماهـنـگ کـنـنـدگـان             زاده  
طومار اعتراضي چـهـل هـزار نـفـري            
کارگران، نيمه شب دهم ارديـبـهـشـت         
مـاه ســالـجــاري بـا يـورش گسـتــرده              

 نفر بـا انـواع      ٢٠ ( مامورين امنيتي   
بــه مــنــازلشــان    ...)  تــجــهــيــزات و      

 ٤٦ و   ٢١ بازداشت و به ترتيب مدت      
 زندان اوين محبوس ٢٠٩ روز در بند 

ايـن بـازداشـتـهـا بـدنـبـال آن               .  شدنـد 
صورت گرفت که شورايعالي کـار بـا         

 قـانـون کـار        ٤١ زير پا گذاشتن ماده    
در مــورد تــعــيــيــن حــداقــل مــزد و             
تحميل مزد چندين برابر زير خط فقر       
بر کارگران، مورد اعتراض هماهنگ   
کنندگان و بخشي از امضا کنندگـان       
طومار چهل هزار نفري کارگران قـرار       
گرفت و آنـان بـا دادن فـرصـتـي بـه                   
وزارت کار خواهان تـجـديـد نـظـر در             

 ٩٣ حداقل مزد تعيين شده براي سال  
شدند اما بدليـل عـدم تـوجـه وزارت             
کار بـه ايـن اعـتـراض و هـمـچـنـيـن                   
اعتراضات متوالي دو سال قبل ايـن        
کارگران براي تعيين حداقـل مـزد بـر           

 قانون کار، آنان طـي      ٤١ اساس ماده   
نامه اي به وزير کار اعالم کـردنـد در          
اعتراض به ايـن بـي تـوجـهـي هـا و                  
تحميل مزد چندين برابر زير خط فقر       

 ارديـبـهـشـت       ١١ بر کارگران در روز       
ماه دست به تجمع در مـحـل وزارت           

 . کار خواهند زد
ــامــه از ســوي                    در پــي ايــن ن
هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار     
نفري کارگران، مـامـوريـن امـنـيـتـي            
نــيــمــه شــب دهــم ارديــبــهــشــت مــاه          
سالجاري با هجوم به مـنـازل جـعـفـر            
عظيم زاده و جميل محمـدي آنـان را           

 زنـدان اويـن       ٢٠٩ بازداشت و به بند     
جميل محمدي عضـو    .  منتقل کردند 

هيات مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران           
ايران، يکي از هماهـنـگ کـنـنـدگـان            
طومار چهل هزار نفري کـارگـران در           
اعتراض به حداقل مزد و جـزو شـش        
نماينده هـزار کـارگـري اسـت کـه بـا                
وکالت دکتر خليل بهراميان شکايتي   
را علـيـه غـارت و چـپـاول صـنـدوق                 
سازمان تامين اجتماعي مطرح کرده 

جميل در حالي به سه و نيم سـال       .  اند
حبس محکوم شد که به عـنـوان يـک          
کارگر هيچ جـرمـي جـز تـالش بـراي              
افــزايــش حــداقــل مــزد کــارگــران و            
شــکــايــت عــلــيــه غــارت کــنــنــدگــان        
صندوق سازمان تامـيـن اجـتـمـاعـي           

 ١٥ حکم شعبـه    .  مرتکب نشده است  
دادگاه انقالب مبني بر محکومـيـت       
سه و نيم ساله جمـيـل مـحـمـدي، نـه             
صرفا حکـمـي بـر عـلـيـه ايـن فـعـال                   

خوشنام جنبش کارگري ايران، بـلـکـه        
حکمي با هدف تداوم تحميل حداقـل       

و  مزد خفت بار بر ميليونها کـارگـر         
حکمي بر عليه هـر گـونـه اعـتـراض              

 . کارگران به ستم معيشتي است
اتحاديه آزاد کارگران ايران حـکـم       
صادره بر عليه جـمـيـل مـحـمـدي را              
حکمي بغايت ظالمانه بر عـلـيـه حـق           
اعتراض و حق حيات طـبـقـه کـارگـر            
ايران ارزيابي ميکند و بدينوسيله بـا       
توجه به گزارشات مغـرضـانـه وزارت         
کار به مامورين امنيـتـي و دخـالـت            
مستقيم اش در دستگيري اين فـعـال         

با رويکردي بشـدت     جنبش کارگري،   
و    معترضانه با محکوميت جـمـيـل       

محاکمه و مـحـکـومـيـت احـتـمـالـي              
جعفر عظيم زاده برخورد خواهد نمود    
و سازمان جـهـانـي کـار را بـا ارائـه                  
اسناد چهل هـزار امضـاي کـارگـري             
براي تضميـن مـزدي عـادالنـه بـراي             
کارگران ايران و اسنـاد تـجـمـعـات و             
جوابيه ها و برخوردهاي وزارت کـار،       
در جريان صدور چنين حکم ظالمـانـه        
اي بر عليه جميل محمـدي و صـدور           
هر گونه حکم ظالمانـه اي بـر عـلـيـه             

 . جعفر عظيم زاده قرار خواهد داد
 –اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران            

 ١٣٩٣ نهم اسفند ماه 
 

در محکوميت بازداشت و     
 زندان کارگران و فعالين کارگري     

جليل محمدي فعـال کـارگـري و          
عضو اتحاديه آزاد کارگران به اتـهـام         
! واهي اقدام عـلـيـه امـنـيـت مـلـي                  

 دادگـاه انـقـالب بـه         ١٥ توسط شعبه  
سه سال و نيم حبس و پرداخت جريمه     

وي بـه هـمـراه ديـگـر            . محکوم گرديد 
فعال کارگري و عضو ايـن اتـحـاديـه             
جعفر عظيم زاده با يـورش مـامـوران        
امنيتي به منزلشـان در نـيـمـه شـب              
دهم ارديبهشت ماه سال جاري يعني      
يک روز قبل از برگزاري اول مـاه مـه          

 ٢٠٩  روز در بنـد       ٢١ دستگير شده و  
زنــدان اويــن مــورد بــازجــويــي قــرار           

محکوميت جليل محمدي به     . گرفت
سه و نـيـم سـال زنـدان و احضـار و                    
دستگيري و زندانـي کـردن کـارگـران            
آگاه و مبارز در واقع چيزي نيست جز 
ادامه فشار و سرکوب سرمايه عـلـيـه     
کارگران و فعالين کارگري و تهاجم به    
طبقه کارگر، براي وادار کـردنـش بـه            
سکوت و تـمـکـيـن بـه يـکـي از بـي                   
رحمانه ترين اشکال ستم و اسـتـثـمـار        
طبقاتي که طي سال هـاي اخـيـر در             

اعـالم  .  قبال کارگران اعمال مي شود    
اين قـبـيـل احـکـام و دسـتـگـيـري و                   

زنداني کردن کارگران آگاه و فـعـالـيـن         
کارگري را در روزهاي پاياني سال که       
مسئله حداقل دستمـزد مسـئلـه روز          
طبقه کارگر و جنبش کـارگـري اسـت          
به هيچ چيز جز زهر چشم گـرفـتـن از             

جمـيـل   .  کارگران نمي توان تعبير کرد  
محمدي عضو هيات مديره اتحـاديـه    
آزاد کارگران ايران، در اعـتـراض بـه            
حداقل مزد يکي از شـش نـمـايـنـده               
کارگري اسـت کـه بـا وکـالـت دکـتـر                 
خليل بهراميان شـکـايـتـي را عـلـيـه              
غارت و چـپـاول صـنـدوق سـازمـان               

. تامين اجتماعي مطرح کرده بـودنـد      
حال صدور چنين احکامي نشان مـي   
دهد که افشاگري هـا و حـق طـلـبـي               
هاي فعالين کارگري و حتي پيگيـري       

خواسته هاي کـارگـران اقـدام         قانوني
 .عليه امنيت ملي تلقي مي شود

به راستي اين کدام امنيت اسـت      
که با پيگيـري حـقـوق و مـطـالـبـات               
کارگران براي احقاق و به ثمر رسـيـدن         
آن ها به خطر مي افتد؟ آيـا غـيـر از              
اين است کـه در واقـع ايـن امـنـيـت                 
سرمايه و انباشت و سـود آوري بـي             
حساب و نـجـومـي آن اسـت کـه بـا                  
افشــاگــري هــا و حــق طــلــبــي هــاي            
کارگران و فـعـالـيـن دلسـوز جـنـبـش               
کارگري به خطر مي افتد؟ همـانـطـور        
که همگان مطلع هستند جعفر عظيم     
زاده ديگر فعال کارگري و از اعضـاي       
اتحاديه آزاد کارگران ايران نـيـز قـرار          
است امروز يازدهـم اسـفـنـد مـاه بـا               
اتهامات واهي هـمـچـون اجـتـمـاع و             
تباني بر ضد امنيت ملي، اخالل در         
نظم عمومي و تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام                 
ــرار               ــه قـــ ــمـــ ــاکـــ ــحـــ ــورد مـــ مـــ

مســلــمــاجــنــبــش کــارگــري    .  بــگــيــرد
همگام با مبارزه براي افزايش حداقل      
دستمزد و ساير حقوق حقه کـارگـران،        
پي گيرانـه از فـعـالـيـن دلسـوز ايـن                  
جنبـش کـه هـمـواره خـود وخـانـواده                
هايشان در معـرض فشـار، تـهـديـد،            
احضار، دستگيري وزندان قرار دارنـد      

ــت خــواهــد کــرد            ــه   .  حــمــاي کــمــيــت
به نوبه خود صدور حـکـم        هماهنگي

غير عادالنه ي زندان عـلـيـه جـمـيـل             
محمدي و احضار و بازداشـت ديـگـر       
کارگران و فعالين کارگري، از جـملـه          
جعفر عظيم زاده را به شدت محکـوم        
نموده و خواهان لغـو چـنـيـن احـکـام              
غيرعادالنه و ضـدکـارگـري اي مـي            

 . باشد
کميته هماهنگي براي کمک به  

ايجاد تشکل هاي کارگري 
 ١١/١٢/٩٣   
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با انجمن نفت و گاز تشکيـل جـلـسـه        
دادند و بر سر اخـتـالفـات حـکـومـت          
اقليم و دولت مرکزي و راهـکـارهـاي          

در اين بـاره    .  آن بحث و گفتگو کردند 
جعفر ايمنيکي معاون رئيس پارلمان     

اگـر بـغـداد بـه         "  اقليم اعالم کرده که     
تعهداد خود پايبند نباشد، حکومـت      
اقليم با ايران و تـرکـيـه وارد مـذاکـره              

  ".خواهد شد
از طرف ديگر بيگـرد طـالـبـانـي           
رئيس فراکسيون اتحاديه ميهنـي در      
پارلمان اقليم اعالم کرده، که کابـيـنـه      

 ۵۰۰ هفتم حكومـت اقـلـيـم مـبـلـغ               
ميليون دالر به ترکيه بدهکار است و       
با قرضـهـاي يـک مـاه گـذشـتـه هـم،                  
اکنون اين بدهي به يک ميليارد دالر        

الزم به ذکر است کـه بـعـد از          .  رسيده
ماهها اختالف و جدل حکومت اقليم 
با دولت مرکـزي عـراق و بـر اسـاس               
تــوافــقــتــات اعــالم شــده، قــرار بــود           

 هـزار    ۲۵۰ حکومت اقـلـيـم روزانـه           
بشکه نفت اقليم را تحويل کـمـپـانـي           
سوموي عراقي بـدهـد و هـمـچـنـيـن              

 هزار بشکه ۳۰۰ کمک کند که روزانه  
نفت کرکوک به بازارهاي جهاني وارد       

 ۱۷ شود و در مقابل دولت مـرکـزي           
 از بودجه عراق را براي اقـلـيـم           درصد

بـفـرسـتـد و هـمـچـنـيـن بـودجـه يـک                     
 هــزاري ديــنــاري      ۲۰۰ تــريــلــيــون و      

نيروهاي مسـلـح اقـلـيـم مـوسـوم بـه                
بـا وجـود     .  پيشمرگه را تامـيـن کـنـد        

گذشت چند ماه از اين توافق، طرفين    
همديگر را به نقض توافقـات مـتـهـم           
مي کنند و جلسه اخـيـر هـم ظـاهـرا               
جوابي به تهـديـدهـا و قـطـع بـودجـه                 
اقليم از طرف دولـت مـرکـزي عـراق             

 . است
بهـرحـال هـر چـه هسـت جـنـگ                
احزاب ناسيونالسيت کرد، بـا دولـت         
قومي مذهبي عراق انـگـار پـايـانـي            
نـدارد، ايـنـهـا بـراي ادامـه دادن بــه                 
حاکميت سرکوبگرانه و چپاول بيشتـر    
به همديگر نياز دارند و تا جايـي کـه            
به قطع بودجه کارمندان دولت اقلـيـم         
هـــم بـــر مـــي گـــردد، احـــزاب                     
ناسيونالسيت حـاکـم در روز روشـن            
دارند به مردم دروغ مي گويند وگرنه        
بر طبق آمار خودشان، درآمد ماهانه    
حکومت اقليم يـک تـريـلـيـون ديـنـار              
اســت، در حــالــي کــه حــقــوق کــل                

 ميليارد دوالر   ۸۵۰ کارمندان دولت   
مي باشد، در نتيجه اگـر از دزدي و            
چپاول سران احزاب حـاکـم بـگـذرنـد،           
حتي نبايد بودجه يک روز کـارمـنـدان      
دولت با تاخـيـر پـرداخـت شـود و از                
ــرف ديــگــر کــارمــنــدان دولــت                 ط
همانطوري که بارها در اعـتـراضـات         
خود نشان داده اند، نـبـايـد مـنـتـظـر             
توافق اينها باشند، آنها کار کرده انـد        
و حق دارند در مقابل کاري که کـرده           
اند حقوقهايشان منظما و سر مـوقـع        

 .پرداخت شود
  

 ديدار رئيس جمهور عراق       
 ! از سليمانيه

ــه، فــواد       ۲۸ روز شــنــبــه         فــوري
معصوم رئيـس جـمـهـور عـراق وارد             

گـرچـه ريـيـس       .  شهر سليـمـانـيـه شـد        
جمهور عراق حاضر به مصـاحـبـه بـا           
هيچ کانال تلويزيوني براي ارائه دليل      
ديدار خود از اقليم کـردسـتـان نشـد،            
اما خبرها حاکيست که وي هم، براي     
بررسي اختالفات حکومت اقـلـيـم و          

و هـمـچـنـيـن ديـداراز             دولت مرکزي 
تازه ترين استان عراق، يعني حلبـچـه        

الزم بـه    .  به اقليم کردستان سفر کـرده     
ذکر است که رئيس جمهور عراق هـم         
اکنون شغـلـي تشـريـفـاتـيـسـت و در                
ميان تقسيم حاکميت قومي، قبـلـيـه        
اي و مـذهــبــي عــراق آنــرا بـه فــواد               
معصوم از اعضاي رهبري اتـحـاديـه         

همـچـنـيـن يـکـي         .  ميهني سپرده اند  
ديگر از خبرها حـاکـيـسـت کـه فـواد            
معصوم در پي حل اختالفات رهبري      
اتحاديه ميهني مي بـاشـد و تـالش            
دارد که جناحهاي درگيررا به آرامـش     

 .و بستن کنگره اشان دعوت نمايد
 

دستگيري تعدادي از   
 آخوندهاي اقليم    

 ! و بخشنامه وزارت اوقاف  
اخيرا وزارت اوقـاف حـکـومـت           
اقليم با اعالم قـراري خـواهـان مـنـع              
گفتار آخوندهايي شـده کـه در نـمـاز             
جمعه ها مردم را تشويق به دفـاع از           

در ايـن بـاره وزيـر          .  داعش مي کنند  
اوقاف حکومت اقليم اعالم کرده کـه        

به استانهـاي سـلـيـمـانـيـه، دهـوک،             "  
اربيل و گرميان اعالم کرده ايم که هر    
آخوندي دسـتـورالـعـمـل هـاي وزارت            
اوقاف را رعايت نکرد، بايد آنـهـا را           

از گفتـارهـاي نـمـاز جـمـاعـت مـنـع                 
الزم به ذکـر اسـت کـه چـنـدي              ".  کرد

پيش آخوندي بـه اسـم مـال شـوان از              
اقليم به صفوف داعش پيوست و تـا          
هم اکنون هم هفت آخـونـد ديـگـر بـه              
. جرم دفاع از داعش دستگير شده اند

اما مسله اينجاست که بخش مهمي       
از حاکميت ناسيوناليستها را مذهب    
و ارتــجــاع اســالمــي و قــوانــيــشــان           
تشکيل مي دهند، اينها چنـد حـزب         
پارلماني دارنـد، وزارتـخـانـه دارنـد،            
تهديد مـي کـنـنـد، فضـاي رعـب و                
وحشت ايجاد مـي کـنـنـد و تـا هـم                  
اکنون هم دهها نفر از آزاديخواهان و        
ضد مذهبيون را تهديد به مرگ کرده       

 . اند
 نـفـر از کـارمـنـدان            ۸۰ بيش از    

همين جناب وزيـر اوقـاف بـه صـف              
نيروهاي گروه جنايت پـيـشـه داعـش           
پيوسته اند در نتيجه مسلـه ارتـجـاع          
اسالمي در اقليم بسيار فراتر از چنـد       
تن از آخوندهاي مرتجعـي اسـت کـه           
روزانه با پول دولت مردم را تشويق به 

اگـر  .  جنايت و آدمکشي مـي کـنـنـد         
کسي و دولـتـي مـي خـواهـد دسـت                
داعش را کوتاه کند بايد مذهب را از    
دولـت، آمــوزش و پــرورش و کــلــيــه            
شئونات زندگـي مـردم جـدا کـنـد و               
بودجه هاي هنگفت به اين دسـتـگـاه          

 .قتل و آدمکشي را قطع کنند
 

حمله داعش در منطقه شنگال     
 ! در هم شکسته شد 

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
 فــوريــه، نــيــروهــاي      ۲۷ شــده، شــب     

داعش در منطقه شـنـگـال از چـهـار             
طرف به مواضع نيروهاي پـيـشـمـرگ         

ايـن  .  اقليم کـردسـتـان حـملـه کـردنـد            
گزارش مي افزايد که حمله داعش بـا        
مقاومت نيروهاي اقلـيـم روبـرو مـي           
شود و بعد از مدتي جـنـگـنـده هـاي              
نيروي ائتالف عليه داعش شـروع بـه         
بمباران مواضع آنها مي کنند که در        

 نفـر از نـيـروهـاي داعـش            ۲۳ نتيجه  
کشته مي شوند و در همه جبـهـه هـا           

 .ناچار به عقب نشيني مي شوند
 

  نفر ديگر از مردم شنگال    ۱۷ 
 ! از دست داعش گريختند   
 ۲۸ ساعت سه صبح روز شـنـبـه         

 نفر از اهالـي شـنـگـال کـه          ۱۷ فوريه  
اسير دست داعش بودند گريختنـد و         

. خود را به کوههاي شنگال رسانـدنـد       
 نفر که مـتـشـکـل از هشـت             ۱۷ اين  

مرد، هفت زن و دو بچه بـوده انـد بـا              
رسـانــدن خــود بــه نــيــروهــاي اقــلــيــم           
کردستان بعد از هـفـت مـاه اسـارت              
توسط جنايکـاران گـروه تـروريسـتـي           
داعش تـحـت درمـان و مـداوا قـرار               

الزم به ذکر است که بـعـد از         .  گرفتند

اشغال شنگال توسط داعش صدههـا      
نفر و بـويـژه زنـان تـوسـط ايـن گـروه                  
وحشي و جنايت پيشه ربوده شدنـد و       
هنوز هم از سرنوشت تعداد زيادي از        
ــي در دســت                   ــچ اطــالع ــي ــا ه ــه آن

 .*نيست
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  ۱۰ يورش به سالن شماره    
 زنداني اهل    ۶ زندانيان و انتقال  

 سنت براي اجراي حکم اعدام      
امـروز سـه      اعدام ده زنـدانـي         

 مـاه مـارس در شـيـراز و               ٣ شنبه  
 زنداني محکـوم بـه       ۶ اکنون انتقال   

اعدام در رجـايـي شـهـر بـه سـلـول                 
 انفرادي براي اجراي حکم اعدام 

طــبــق اخــبــاري کــه از زنــدان            
 ٢٠٠ رجايي شـهـر رسـيـده حـدود              

مــامــور گــارد ويــژه امــروز صــبــح          
 اسفند با يورش به سالـن   ١٢ مورخ  

گـوهـر   (   زندان رجايي شهر كرج١٠ 
كه مخصوص زندانيان اهل    )  دشت

سنت است، پس از بازرسي تمامـي   
اتاقها و همچنـيـن بـازرسـي بـدنـي             
زندانيان، شش زنداني اهل سنت به      

حامد احمدي، جهـانـگـيـر     :  نام هاي 
دهقاني، جمشيد دهـقـانـي، كـمـال           
مالئي، صديق مـحـمـدي و هـادي           
حسيني را براي اجراي حكم با خود     

 .بردند
 زنداني بارها تـهـديـد بـه       ۶ اين  

اجراي حکم شده و چندين بار گـارد      
ويژه زندان براي انتقال آنها به سلـول        
انفرادي و اجراي حـکـم اقـدام کـرده           
ــان و                  ــي ــدان ــاومــت زن ــا مــق ــه ب ک
اعتراضات گسترده در بيرون زنـدان    
مجبور شده اند زندانيان را بـه بـنـد        

 .  برگردانند۱۰ شماره 
جمهوري اسالمي ايران سالـهـا       
است که دهها زنداني اهل سنت را        
به اعدام محکوم کرده و هر از چنـد         
گاهي چنـد نـفـر از آنـان را اعـدام                 

 .. ميکند
اين زندانيان بارهـا اعـتـصـاب         
غـذا کـرده و ازدادگـاه هــاي غــيــر              
عادالنه و شکنجه و بي حرمتي در        

اکـنـون   .  مورد خود حـرف زده انـد         
رژيم اسالمي بـراي جـلـوگـيـري از              

 نـفـر     ۲۰۰ اعتـراضـات بـا يـورش           
نيروي گارد ويژه آنها را براي اجـراي   

 . حکم برده است
به اين رفتار حکومت اسالمـي      

ــرد         ــراض ک ــد اعــت ــاي ــوز از    .  ب ــن ه
ــوشــت     ــدانــي ســيــاســي        ۶ ســرن  زن

شده از زنـدان ارومـيـه خـبـر             ربوده  
ايـن مـوج     .  دقيقي در دست نيسـت    

کشتار فعالين سياسي و عقيدتي و   
ــه در             ــاي روزانـ ــارهـ مـــوج کشـــتـ
جمهـوري اسـالمـي ايـران را بـايـد               

 . محکوم کرد
 نــفــر در     ۱۰۰ اعــدام حــداقــل     

بيست روز گذشته سند محکوميت 
داعش در ايران است که بـا داعـش          
در عراق و سوريه مسابقه جنايت و       

امـروز  .  وحشيگري گـذاشـتـه اسـت       
قرار بود در ايران يک نفر با ريختن ا 
سيد به چشمـش کـور شـود و ايـن               
رفتارهاي وحشيانه در ايران روزانـه      

 . در حال انجام شدن است
روز گذشته ظريـف وزيـر امـور          

بـر     با لبخندي کريه خارجه جالدان  
لــب و در نــهــايــت پــررويــي و                     

اجازه يـافـت در سـازمـان            وقاحت  
ملل سـخـنـرانـي کـنـد و از اسـالم                 
هــراســي انــتــقــاد کــنــد، نــنــگ بــر          
نهادهاي بين المللي که ميکروفـون      

 در اختيار اين جانيان 
ميگـذارنـد و آنـهـا را بـدلـيـل                
ــريـــت و               ــه بشـ ــيـ ــلـ ــت عـ ــايـ ــنـ جـ

هـزاران نـفــر و بـه فـالکــت              اعـدام    
کشاندن زنـدگـي مـيـلـيـونـهـا نـفـر                 

 . محاکمه نميکنند
بــه اعــدامــهــا در ايــران بــايــد           
اعتراض کرد اين وظيفـه هـمـه مـا            

بهر طريق ممکن بـه زمـيـنـه       !  است
 زنـدانـي     ۶ سازي براي اجراي حکم      

 .در رجايي شهر بايد اعتراض کنيم
  

دبيرخانه کميته بين المللي 
 عليه اعدام  

  ۲۰۱۵  مارس ٣ 

 ! داعش در ايران به سيم آخر زده است


