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 ٣  صفحه 

 
 سال بعد از انفال  ٢٧  

تنها بازماندگان اين تراژدي   
 ! مراسمهاي آنرا تحريم کردند    

ــن               ۲۷  ــي ــن ــيــش در چ  ســال پ
روزهايي حکومت بـعـث عـراق بـا             
حمله به شهر و روستاهاي کردستـان    

 هـزار نـفـر از          ۱۸۲ عراق بيـش از       
مردم بي دفاع را دسـتـگـيـر کـرد و              
آنها را در يک برنامه ريـزي حسـاب           
شده سر به نيست کرد که بسياري از 
شواهد حاکيست دهها هزار نـفـر از         

مـردم ايـن     .  آنانرا زنده بگور کـردنـد     
قتل عام وحشـيـانـه را انـفـال مـي                
نامند و از بـدو حـاکـمـيـت احـزاب               
ناسيوناليست کرد هر سال در چنين     

روزهايي به اين مناسبت و بـه يـاد           
قربانيان فاجعه انفال مـراسـمـهـايـي         

امسـال نـيـز در        .  برگزار مـي شـود      

 

 ٦  صفحه 
ابتکار توده اي دوستداران    

 محيط زيست   
مسـيـر   :  جسـنـنـد   :  فرورديـن ٢١ 

جاده کمربندي متصل بـه دره هـفـت            
آسياب تا کوه آبيـدر از وجـود زبـالـه              

اين فعاليت گروهي بـا       .پاکسازي شد 
) ي کردستان وه انجمن ژيانه(همکاري 

در حرکتي خودجـوش انـجـام گـرفـتـه             
 .است
 :پـلـنـگـان    :   فرورديـن ٢١  

در حرکـتـي   دوستداران محيط زيست    
خودجوش، محيـط زيسـت روسـتـاي          
گردشگري پالـنـگـان از تـوابـع شـهـر               
کامياران با همکاري سـاکـنـيـن ايـن            
روستا و دوستداران محيط زيست از       

 اين حرکـت   .وجود زباله پاکسازي شد   
زيست محيطي براي پاک نگه داشتـن     

محيط زيست پالنگان و تـمـيـز نـگـه            
ــح آب         ــن ســط ــت ــه    داش ــم ــا و       چش ه

هاي ميانه اين روستا انـجـام          رودخانه
 در ايــن حــرکــت             .گــرفــتــه اســت       

 هـزار    ٥ مـحـيـطـي، بـيـش از               زيست
کــيــســه زبــالــه و دســتــکــش مــيــان             
دوستداران محيط زيست تـوزيـع کـه          

 تن زباله به جامانده از       ٥ متعاقب آن   
  .آوري شد گردشگران جمع

ــالــنــگــان، يــکــي از            روســتــاي پ
روستاهاي گردشگري و تفـريـحـي در         

آيـد کـه        استان کردستان به شمار مـي     
 کيلومتري شهر کـامـيـاران و          ٤٥ در  

ابتداي منطـقـه هـورامـان واقـع شـده              
 .است

 ٦  صفحه  ٤  صفحه 

بنا به خبري که از سوي کميـتـه         
روز هماهنگي منتشـر شـده اسـت           

 فــرورديــن نــظــام      ١٩ چــهــارشــنــبــه    
صادقي فعال کارگري و از اعضـاي        
کميته هماهنگي در شهـر سـنـنـدج          

بـنـا بـه ايـن گـزارش            .  دستگير شـد  
نامبرده در ساعت سه و چهل دقيقه     
بعد ظهر در ميدان فيض آباد شـهـر       
سنـنـدج هـنـگـامـي کـه بـه هـمـراه                   
همـسـرش در حـال سـوار شـدن بـه                 

اتوبوسي که عازم شـهـر سـقـز بـود              
مـامــوريـن لـبــاس      .  دسـتـگــيـر شـد      

شخصـي هـنـگـام ورود ايـن فـعـال                
کارگري به داخل اتوبوس نام وي را         

برگزاري مراسم و جشن و مـارش       
روز جهاني كارگر در كردستـان ايـران         

ايـن  .  قدمتي بيش از سي سـالـه دارد        
 در   ١٣٥٧ مراسمها با شروع انقالب     

كردستان برگزار شده اند و در هر دوره     
اي به نسبت اوضاع سياسي وضعيت      
و موقعيت طبقه كارگر ويـژگـي هـاي       

يك دستـاورد  !.  خودش را داشته است   
 را بـايـد در         ٥٧ مهم قيام و انقـالب       

ابراز وجود سياسي ـ اجتماعي طبـقـه        

 طبقه ٥٧ در قيام   .  كارگر تعريف كرد  
كارگر در صنعت نفـت وقـتـي اعـالم            
كرد كه شيرهاي نفت را مـي بـنـدد و         
توليد نفت را به كنترل درآورد عـمـال           
كمر نظام پهلوي ها را شكست و كـل        
نظام و سيستم را بلرزه درآورد و عمال    
به سنگر مهم و طبقاتي پيروزي قيـام       
تبديل شد و با وارد شدن طبقه كارگـر   
صنعتي در صنعت نـفـت و حـمـايـت            
بــخــشــهــاي ديــگــر از اعــتــصــابــات          

پـيـروزي قـيـام          كارگران صنعت نفـت   
با ارجاع بـه ايـن تـاريـخ         .  تضمين شد 

فشرده است كه ما مـيـتـوانـيـم ابـراز              
وجود طبقاتي كارگـران در مـارش و           
جشن هاي روز جهاني كـارگـر را بـاز            

 . تعريف كنيم
از اين تاريخ ببعد است كه طبـقـه      
كارگر در مـراسـم هـاي روز جـهـانـي               

و .  كارگر فـعـاالنـه شـركـت مـيـكـنـد              
بــالــطــبــع در شــهــرهــاي كــردســتــان           

 اول ماه مه 
 ! درسها و تجارب تاکنوني جنبش کارگري

 

 

 

 

 

 

 
 نسان نودينيان 

 ٢  صفحه 

جــام زهــر دوم را حــکــومــت              
اســالمــي  ســر نــکــشــيــده، ســراغ            

اين بار محـکـومـيـن     . زندانيان رفت 
. مواد مخدري را اعدام مـيـکـنـنـد          

قصد دارند دهها نفر را بـا سـرعـت            
ــد     ــن ــن ــل اشــان        . اعــدام ک ــاب در مــق

اعتراض وجود دارد و زنـدانـهـا بـه             
صحنه شورش عليه ايـن جـنـايـات           

 . تبديل ميشود
 آوريل، اولين خبـر از       ۱۱ شنبه  

امــکــان اعــدام دســتــه جــمــعــي در          
زنداني مرکزي کـرج بـه دبـيـرخـانـه              
کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه اعـدام                  

 ۴۰ ابتدا نگراني از انـتـقـال          .  رسيد
سپس خبر . نفر به سلول انفرادي بود 

بـالفـاصـلـه     .   نفر رسيد ۱۶ از انتقال   

خانواده هاي ايـن مـحـکـومـيـن بـه              
در مقابـل  .  اعدام، دست بکار شدند 

ــيــنــگ              ــت ــک مــي دادســراي کــرج ي
اعتراضي پر از خشم و نـفـرت بـرپـا           

 . شد
-icae://http

/ ١٣٩٤/٠١/٦٨٥٩/com.iran 
در آنجا قاضي بـه تـعـدادي از            

فـرزنـدان شـمـا       :  خانـواده هـا گـفـت        
مفسد في االرض بـودنـد و اعـدام             

در .  خواهند شد نميتوان کاري کـرد      
" عين حال دستور از باال آمده اسـت       

همين يک جمله کافي است که هـمـه      
. بفهميم اين اعدامها سياسي اسـت     

از باال دستور آمده است که تـعـداد    " 
بيشتري را بکـشـنـد و ايـن بـار بـه                 
محکومـيـن مـواد مـخـدري لـقـب              

 " . مفسد في االرض ميدهند
ــام             ــي ــن اعــدامــهــا حــاوي پ اي

. حکومت اسالمي به جامعه اسـت      
فقط با زبان طناب دار ميتوانند بـا        

اگر در عـرصـه      .  مردم صحبت کنند  
دستيابي به بمب اتمي و قلدري بين       
المـلـلـي کـوتـاه آمـده انـد، اگـر در                   

 !  اين اعدامها سياسي است
 

 

 

 

 

 

 
 مينا احدي 

 بازداشت نظام صادقي توسط عناصر لباس شخصي رژيم در سنندج

 
 ........... اجازه بدهيد کمي بيشتر فکر کنم          

 تقديم به زحمتکشان و کولبران کوردستان            

 معلم      -جعفر ابراهيمي             

 ٥  صفحه 

 ٦  صفحه 

 ۹۴ ٣ ۱ روزشمار اعدامها در ايران از آغاز سال                 
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 ١ از صفحه 

مراسمهاي اول مـاه مـه كـه تـا ايـن                 
تاريـخ بـرگـزار نـمـيـشـد بـه صـحـنـه                    

. سياسي ـ اجتماعي جامعه رانده شد     
اولين مراسمهـا در سـنـنـدج، سـقـز،              
مهابـاد، مـريـوان، بـوكـان و تـعـداد                
ديگر از شهرهاي كـردسـتـان بـرگـزار            

خواست و مطالبـه ايـن دوره از           .  شد
كارگران پـرداخـت حـقـوق و مـزايـاي              

در .  پرداخت نشده و بيمه بيكاري بود  
اثر قيام و اوضـاع مـتـشـنـج آنـدوره                
حقوق و مزاياي كـارگـران چـنـد مـاه              
پرداخت نشده بـود و در عـيـن حـال                
تعدادي از مراكز كار و تولـيـدي نـيـز            

به هـمـيـن دلـيـل          .  تعطيل شده بودند  
پرداخت حـقـوق و       " دوخواست اساسي 

ــيــمــه               مــزايــاي پــرداخــت نشــده و ب
در راس مطالبات كـارگـران      "  بيكاري

در كردستان ايران احزاب .  قرار داشت 
سـيـاسـي در شـكـل عـلـنـي حضــور                 

جنبش كـارگـري هـم تـحـت           .  داشتند
تاثير افـكـار و آرا احـزاب سـيـاسـي                

بخش راديكال اين جنبـش بـا        .  بودند
گرايش سوسـيـالـيـسـتـي در آنـزمـان              

هـر چـنـد      .  كومه له تـداعـي مـيـشـد         
كومه له كار در شهرها و فوكوس بـر         
روي سازماندهي در شهرها و مضافا 
بر روي كارگران را در اولـويـت خـود             
قرار نـداده بـود امـا بـا ايـن وجـود،                  
كارگران راديكال و سوسياليـسـت بـا         
گــرايــش چــپ و راديــكــال خــود را               

 .هماهنگ و تداعي ميكردند
با تشكيل حزب كمونيست ايـران   
و بحث هاي كمونيسم كارگري تـوجـه        
به شهرها و سـازمـانـدهـي فـعـالـيـت              
كمونيستي در شهرها بـا فـوكـوس و           
. تمركز بسيار بااليي سازماندهي شد

دستاورد تـغـيـيـر تـنـاسـب سـيـاسـي                
احزاب اپوزيسيون با تشكـيـل حـزب          
كمونيـسـت ايـران عـمـال بـر فضـاي                 

سياسي شهـرهـا و بـويـژه شـهـرهـاي               
بزرگ و مركزي تر، سنندج، مهاباد و  

با تشكيل حزب   .  سقز قابل لمس بود   
كمونيست ايـران و امـكـان و فـرجـه               
بيشتر براي گرايش كمونيسم كارگري     
در شـهـرهـا از كـانـال راديـو صـداي                 
حزب و ارتباط با فعالين كارگري مـا   
شاهد برگـزاري مـراسـمـهـاي بسـيـار             
باشكوه و پرقدرتي در شهر سننـدج و     
ســقــز و مــهــابــاد و ديــگــر شــهــرهــا            

 . هستيم

دستاورد اين اوضاع از سـالـهـاي        
 ببعد در مراسم هاي عـلـنـي،     ١٣٦٤ 

باشكوه و با شركت صدهـا و هـزاران        
نفر از كارگران، خـانـواده هـايشـان و             

من اينجا به تك تك . مردم شهر است
اين مراسمها نـمـيـپـردازم هـمـيـنـجـا              
خوانندگان گـرامـي و عـزيـز نشـريـه               
ايسكرا را دعـوت مـيـكـنـم كـه بـه                  

جنبش اول مـاه      "  بخش از كتاب    ١٤ 
كـه  "  ١٣٧٨ ـ   ١٣٥٨ مه در کردستان  

در نشريه ايسكرا منتشر شده اسـت،        
ايـن كـتـاب رمـان         .  مـراجـعـه كـنـنـد        

واقعي زندگي كارگران، سازماندهي،    
تالش براي تشكل پذيري، خاطرها و       
لحظات تلخ و بسيار شيرين برگـزاري       
مراسمهاي اول ماه مه را در آن سالها 
كه طبقه كارگر در شهرهاي كردستان      
طليعه دار افق و اميد به اعـتـراض و         
مــبــارزه و دنــيــاي بــهــتــر بــودنــد را             

حاصل تـالـشـهـاي     .  منعكس ميكند 
مراسمهاي اول مـا مـه تـالش بـراي              

. متحد و متشكل كردن كارگران بـود  
اتحاديه صنعتگر و صندوقهاي كمك    

و قطعنامه هاي راديـكـال كـه            مالي
مطالبات و خواست و كيـفـرخـواسـت         
كارگران را منـعـكـس و بـه جـامـعـه                
اعالم ميكرد، از دسـتـاوردهـاي ايـن          
ــه و                مــراســمــهــا و تــحــرك آگــاهــان

سازمانيافته كارگران اسـت و امـروز         
وقــتــي بــه مــوقــعــيــت كــارگــران در            
كردستان ايران نگاه ميكنيم بـه نـظـر         
من گامهاي بسيار مثبت و آگاهـانـه        
تري در راستاي ابراز وجـود كـارگـران          

اولـيـن مسـالـه       .  برداشته شـده اسـت      
هـمــاهـنــگــي، و نـزديــكــي كــارگــران          
كردستان با بـخـشـهـاي صـنـعـتـي و                
مركزي از صنايع مركزي كارگران در    
شهرهاي تهران، اصفهان، خوزستان و 

 .ديگر مراكز صنعتي است
در كردستان و بـخـشـي           كارگران

پيشرو از رهبران با جنبـش كـارگـري           
در سطح سـراسـري در تـمـاس و در                

طومـار  .  همكاري هاي نزديكي است   
ســـي هـــزار امضـــا و مشـــاركـــت              
بخـشـهـايـي از رهـبـران كـارگـري از                 
شهرهاي كردستان نيز به استحكام و       
ارتباط كارگران كمـك كـرده اسـت و            
دستاورد مهم ديگر را من مـيـتـوانـم          
در تعين بخـشـي كـارگـران و تـعـداد               
بسيار زيادي از رهبـران كـارگـري در           

 .شهرها را اشاره كنم

ــادي از               ــاي زي ــخــشــه ــروز ب ام
كارگران بعنوان شخصيت هاي مـهـم        
و قابل اتكا كـه در دوره هـاي مـهـم                
تاريخي منافع كل جامعـه و طـبـقـه            
كارگر، معلمان، پرسـتـاران و حـقـوق          
كودكان و جـنـبـش بـرابـري زنـان را                 
نمايندگي كرده انـد، در ابـراز وجـود            
اجتماعـي و دفـاع از مـنـافـع آنـهـا                  
فعاالنه كار كرده، مبارزه كرده انـد و          

ايـن دسـتـاورد بسـيـار          .  حضور دارند 
مهمي است و اين به معني اين است        
كه كارگران در شـهـرهـاي كـردسـتـان             
ميتواننـد بـر تـحـوالت جـاري و در                
دفــاع از مــنــافــع كــارگــران و كــل                
مزدبگيران جامـعـه ظـاهـر شـونـد و              
سرنوشت طبقه كارگر و مـزدبـگـيـران         
جامعه را راحت به دست بورژواهـا و         

 .نظام هاي استبدادي نسپارند
گرهي ترين خواست و مطالبه اي 
كــه بــتــوانــد در شــرايــط و اوضــاع               
اقتصادي كنوني كارگران را متحد و       
آنها را براي اعتراضـات سـراسـري و            
بويـژه در اول مـاه مـه فـعـال كـنـد،                    

مصـوبـه   .  افزايش دسـتـمـزدهـا اسـت        
ضد انسـانـي شـوراي عـالـي كـار و                 
دولت كه كمتر از يک ميليون تـومـان         
اعــالم شــده اســت، كــارگــران و كــل            
مزدبگيران جامعه را به قـعـر فـقـر و             

مــزد و حــقــوق     .  فــالكــت بــرده اســت    
ماهانه کمتر از سه و نـيـم مـيـلـيـون              

در حـالـيـکـه       .  يعني خط فقـر     تومان
پـنـچ بـرابـر از            دستمزد فعلي هـنـوز     

و .  فقر هم پايين تر اسـت       همين خط 
در عين حال كارگران در اول مـاه مـه         
سالهاي قبل مـبـارزه و اعـتـراضـات            
خود را در اشكال مختلف، در شكـل        

 ٨ طومـار سـي هـزار امضـا كـه از                  
استان و مراكز كارگري تهـيـه شـده و           
در شكـل تـحـصـن و تـجـمـعـات در                  
مقابل مجلس شوراي اسالمي شروع     

هم اكنون مبارزاتي كوبنـده  .  كرده اند 
و تـعـطـيـل نـاپـذيـر بـر سـر افـزايـش                     

. دســـتـــمـــزدهـــا در جـــريـــان اســـت          
ــات مــداوم، ســراســري و             اعــتــصــاب
هماهنـگ پـرسـتـاران، مـعـلـمـيـن و                
کارگران از اسـفـنـد مـاه نـود و سـه                   
فضاي سياسي و اعتراضي مـنـاسـب      

 . را فراهم کرده است

 ٩٤ آزمون مهم اول ماه مه سـال      
بـهـنـام    .  آزادي فعالين کارگـري اسـت     

ابراهيمزاده، جعفر عظيم زاده، جميل     
ــي،            ــراحـ ــد جـ ــمـ ــحـ ــمـــدي، مـ مـــحـ

زمــانــي ، رســول بــداقــي،           شــاهــرخ
عبدالرضا قنبري، كـورش بـخـشـنـده          
تنها چند نفر از كارگران و مـعـلـمـان          
زنداني ميباشند كه تعدادي از آنـهـا          
چــنــديــن ســال اســت در زنــدانــهــاي            

به جرم آزاديخواهي و مـطـالـبـه           رژيم

حقوق هم طبـقـه اي هـايشـان تـحـت               
در يـازده    .  شكنجه قـرار گـرفـتـه انـد          

ارديبهشت روز جهاني کـارگـر آزادي        
فعالين کارگري و خـواسـت افـزايـش            
دســتــمــزد در راس مــطــالــبــه و                   

. کيفرخواست کارگران قرار ميـگـيـرد      
ــيــن             ــي کــمــپ ــدان آزادي کــارگــران زن
هدفمندي است که از امروز در تـمـام          
شهر و روستاها، در مـراکـز کـار، در           
دانشگاه ها و مـدارس و بـا پـخـش                

ــت      ــراکـ ــام          " تـ ــنـ ــهـ ــوري بـ آزادي فـ
ابراهيمزاده، جعفر عظيم زاده، جميل     
ــي،            ــراحـ ــد جـ ــمـ ــحـ ــمـــدي، مـ مـــحـ

زمــانــي ، رســول بــداقــي،           شــاهــرخ
عبدالرضا قنبري، كورش بخشنـده و       

فعـاالنـه بـراي      "  ديگر فعالين کارگري  
  .بسيج افکار عمومي انجام ميشود

اول ماه مه امسال بـايـد بـتـوانـد            
جوابي قاطع و البته با متـحـد كـردن           
ــه                 ــراي آمــاده شــدن ب كــارگــران و ب
اعتصـابـات سـراسـري و تـجـمـعـات               

نكـتـه گـرهـي       . سراسري را آماده كند 
جمع كردن و متشكل كردن كارگران،       
پرستاران و معـلـمـيـن حـول افـزايـش              
دستمزدها، حقوق مناسب و رفـاه و          

اول مـاه مـه       .  تامين معيشت اسـت    
 ميرود كه نقطه عطف مـهـم        ٩٤ سال  

و تعـيـيـن كـنـنـده اي در مـبـارزات                   
پرستـاران، مـعـلـمـيـن وكـارگـران در               

ــد             ــجــاد كــن و .  ســطــح ســراســري اي
موقعيت كارگران را براي رو در رويي    
هاي تعيين كـنـنـده و بـويـژه بـر سـر                  

. افزايش دستمزدهـا را بـاالتـر بـبـرد            
مـيــزان تشــكـل پــذيــري و اتــكــا بــه              
تصميمات جمعي كارگران در شـكـل       

 .مجمع عموي را تقويت كند
 

 ١٣٩٤  فروردين ٢٥ 
 ٢٠١٥  آوريل ١٤ 

 ...  اول ماه مه درسها و تجارب          

پرسيده و بالفاصله در جـلـوي چشـم            
همسرش و مسافران به وي دسـتـبـنـد         

هنوز خبري از علت بـازداشـت     .  زدند
 .اين فعال کارگري در دست نيست

ــه                 ــســت ک ــي ــار ن ــن ب ــي ــن اول اي
کانگسترهاي بدون اونيفورم اسالمـي    

اينگونه دست به چنين عمل زشـت و       
نيروهاي اطالعـاتـي   .  شنيعي ميزنند 

و دارودسته هاي بنام لباس شخـصـي    
که وظيـفـه اي جـز بـي حـرمـتـي بـه                    
فعالين کـارگـري و ديـگـر فـعـالـيـن                 
اجتماعي ندارند بارها دست بـه ايـن          

در آسـتـانـه    .  نوع آدم ربايي ها زده اند 
 ارديبهشـت روز جـهـانـي         ١١ اول مه   

ــاي                ــاده ــه ــامــات و ن ــق ــر، م ــارگ ک
حکومـتـي در وحشـت از حضـور و               
ابــراز نــمــايــش قــدرت کــارگــران بــه            
وحشت افتاده اند و تالش ميکنند با       
استفاده از اين روشها خشم فروخورده    
کارگران و تـوده هـاي خشـمـگـيـن و                

مـعـتـرض مـردم در ايـن روز مـانــع                 
 .تراشي کنند

کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري اين آدم ربايي کانگستـري را        
محکوم ميکنـد و از مـردم مـبـارز              
ميخواهد که با اعتراض و تجمـع در         
مــقــابــل نــهــادهــاي ســرکــوب رژيــم          
خواهان آزادي نظام صادقي، کـورش        

بخشنده، منيژه صادقي و دهها فعال     
کارگري ديگر که اکنون در زندان بسر     

 .ميبرند بشوند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست ايران

 ٩٤  فروردين ٢٣ 
 ٢٠١٥  آوريل ١٢ 

 ... بازداشت نظام صادقي        
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در هـمـان     .  انـد    از کردستان آمـده   
تــوانــي بــفــهــمــي، از         نــگــاه اول مــي    

هـا و      از زمختي دست  .  هايشان  لباس
هاي صورتشان معلوم اسـت        از چروک 

شـان     يـکـي  .  کـش هسـتـنـد        که زحمت 
برايش کار .  پيرزني را کول کرده است    

بـا خـود     .  آيـد    سختـي بـه نـظـر نـمـي            
گويم شايـد کـارش هـم کـولـبـري                مي

 .باشد
با دقت .  سالن انتظار شلوغ است  

و احترام زياد پـيـرزنـي کـه احـتـمـال                
دهم مادرشان باشد را سـه نـفـري            مي

. نشـانـنـد     ها مي   روي يکي از صندلي   
پـريـده      پيرزن نحيف و الغـر و رنـگ           

اي چشم از او  هر سه مرد لحظه.  است
به کـردي چـيـزهـايـي از           .  دارند  نمي  بر

 .فهمم چيزي نمي. پرسند مادر مي
. رود سمت پـذيـرش      شان مي   يکي

اينجا يک مرکز خصـوصـي بـيـمـاري           
. هـــاي داخـــلـــي و گـــوارش اســـت            

ساختماني مجهز و شيـک  بـا تـمـام              
ظـاهـر بـا         چـيـز بـه        امکانات که همـه   

. عقالنيـت خـاص چـيـده شـده اسـت              
مرکزي که در آن به تـمـام امـکـانـات             

تواني دستـرسـي داشـتـه بـاشـي؛              مي
شرط آنـکـه پـول الزم بـراي خـريـد                  به

 .خدمات را داشته باشي
که براي پذيـرش رفـتـه بـود             همان

گردد و بـراي        بعد از چند دقيقه برمي    
مادر و احتماال برادران خود توضـيـح    

در .  دهد که بايد منتـظـر بـاشـنـد           مي
رديفـشـان جـايـي بـراي نشـسـتـن او                 

صندلي خالي کنار خـودم را        .  نيست
دهـم، مـتـوجـه          با اشاره  نشـان مـي         

چـنـد ثـانـيـه بـعـد مـردي               .  شـود    مي

اي مهربان اما پر از       سال با چهره    ميان
وچــروک تشــکــرکــنــان کــنــارم           چــيــن

 .نشيند مي
بـا  .  کـنـم     سالم و احوالپرسي مـي    

لهجه کردي و با مهربـانـي جـوابـم را             
از حــال مــريضــشــان و           .  دهــد   مــي

گويـد مـادرم      مي. پرسم مشکلش مي 
. هست و وضعيت مزاجي بـدي دارد        
. گفتند تهران دکترها خوب هسـتـنـد        

آدرس ايــن مــرکــز را دادنــد آورديــم            
. اينجا، و اينـکـه از سـقـز آمـده انـد                

گويم مگر سـنـنـدج مـتـخـصـص              مي
چـرا؟  ” دهـد       جواب مـي  .  خوب ندارد 

خواهيم کم    مادرمان است ديگر، نمي   
گذاشته باشيم گفتند دکترهاي اينجا     

حـرفـش را تـأيـيـد          “  . خوب هسـتـنـد     
اينجا يکي از بهترين مراکز    .  کنم  مي

امـا خـيـلـي گـران اسـت             .  ايران است 
دهـد بـهـتـر از            خدماتي که ارائه مـي   

کشـم   خجالت مي.  مراکز دولتي است 
نـرخ  .  بپرسم فکر مخارجش را کرديـد     

آزمايش و سونوگرافي و آندوسکوپـي       
اينجا نرخش  …  و کولونوسکوپي و    

. دو برابر نرخ بيمارستان دولتي اسـت      
خودم به اتکاي بيمه تکميلي معلمان      

ام هر چند بيمـه مـعـلـمـان             اينجا آمده 
آبکي و الکي است، ولي بـخـشـي از            
هزينه را با توجه به تعرفـه چـنـد مـاه           

 .کند بعد پرداخت مي
هر مريضي که از مـطـب خـارج            

شـــود بـــراي گـــرفـــتـــن وقـــت               مـــي
بـه  …  آندوسکوپي، سونوگرافي يـا       

کند، من نـزديـک       پذيرش مراجعه مي  
ام، خانم مـنـشـي         ميز پذيرش نشسته  

صورت منظم و مؤدب و خـودکـار           به
براي بـيـمـاران تـوضـيـحـات الزم را                

هـا از پـيـش           انگـار جـواب    .  دهد  مي

بـراي کسـانـي کـه         .  اند  شده  بندي  دسته
نـيـاز بـه سـونـوگـرافــي دارنـد، بــراي                
کساني که نياز به آندوسکوپي دارند،      
ــه                     ــاز بـ ــيـ ــه نـ ــي کـ ــانـ ــراي کسـ بـ

هـا و       کولونـوسـکـوپـي دارنـد جـواب          
ها با اين مقدمه که اين مـرکـز        قيمت

اي قـرارداد نـدارد و بـه               با هيچ بيمه  
شما در قبال ارائه خـدمـات فـاکـتـور            

براي اکثريـت  .  شود دهيم بيان مي  مي
بيماران آندوسکوپي و کولونوسکوپي    

خانم منشي با دقت .  تجويزشده است 
شرايط را براي انجام آندوسـکـوپـي و          
کولونوسکوپي  به بيـمـاران تـوضـيـح         

دهد و با تأکيد بر اينکه هزينه آن          مي
شود به بيماران نوبت      شامل بيمه نمي  

جــا نــوبــت      بــرخــي هــمــان   .  دهــد   مــي
تـوانـنـد هـزيـنـه            گيرند چـون مـي        مي
هزارتوماني  ميليون و صد و پنجاه    يک

بــرخــي هــم کــه     .  را پــرداخــت کــنــنــد    
بگذاريـد فـکـر      " گويند    توانند مي   نمي

کنيم، حتما ضروري است، حـاال ايـن      
و مـيـز     …“  داروها رو بـخـوريـم و           

 .کنند پذيرش را ترک مي
از بررسـي واکـنـش بـيـمـاران بـه               

ام در همين هـنـگـام     ها خسته شده  نرخ
. خـوانـنـد     اسم بيمار کردستاني را مي    

هر سه پسر براي بردن مادر به داخـل          
. شوند  اتاق پزشک گرد مادر جمع مي     

با دقت و وسواس مـادر را بـه بـغـل                
اتــاق پــزشــک بــا درب        .  گــيــرنــد   مــي

اي مـات از سـالــن انــتـظــار               شـيـشــه  
خـــانــم مــنــشـــي       .  جــداشــده اســت      

اي    مخصوص دکتر جلـو در شـيـشـه          
فـقـط يـک      " گويد     ايستاده است و مي   

مادر در بـغـل پسـران جـابـجـا             “  . نفر
تـر     برادري که ظاهـرا بـزرگ    .  شود  مي

گيرد  است مادر نحيف را در بغل مي 

دو بـــرادر    .  رود    و بـــه داخـــل مـــي         
ايـن بـار هـر دو کـنـارم              .  گردند  برمي

با بـرادري کـه مـادر را            .  نشينند  مي
کول کرده بود خوش و بشي مي کـنـم          

گويم ايـنـجـا اجـازه هـمـراه بـه                  و مي 
تـايـي      شـمـا سـه     .  دهـنـد     مريض نمـي  

بـرادر  . خندم خواستيد برويد و مي  مي
خـانـم   “ گـويـد        کولبر لهجه کردي مـي  

منشي گفت يـک نـفـر گـفـتـيـم کـاک                 
صالح برود که خـوب فـارسـي حـرف             

. گويم مادر بيمه هسـت       مي“  زند  مي
همين بيمه سالمت دولتي    ” گويد    مي

گـويـم      مـي “  که اينجا قـبـول نـيـسـت          
اي را قـبـول نـدارنـد،            اينجا هيچ بيمه  

بيمه تکميلي نداريد؟ اين بـار نـوبـت           
بابا ما تـو ايـن     ” هاست که بخندند     آن

مــمــلــکــت شــغــل نــداريــم کــولــبــري          
زنـم و       سختي لبخند مي    به“  کنيم  مي

کنيم تا بيمـارشـان    هر سه سکوت مي 
 .اي بيرون بيايد از پشت در شيشه

بعد از چند دقيقه تصـويـر مـات           
اي    کاک صالح از پشت درب شـيـشـه        

ــراي            ديــده مــي    شــود هــردو بــرادر ب
گشودن راه به سمت در مي روند کاک      
صالـح بـه بـرگ دسـت مـادر اشـاره                 

. گـويـد     کند و به کردي چيزي مـي        مي
احتماال تجويـز پـزشـک بـراي انـجـام               
آندوسکوپي يا کـولـونـوسـکـوپـي يـا             
هردو است، يـکـي از بـرادران فـوري             
نسخه دکتر را بـه مسـئـول پـذيـرش               

من اين مدتي که مـنـتـظـر          .  دهد  مي
  نشسته ام جـواب پـذيـرش را حـفـظ              

. دانم چـه خـواهـد گـفـت             ام و مي    شده
منتظر واکنش پسران هسـتـم، مـادر         

 .هنوز در بغل کاک صالح است
در تـهـران وقـتـي  فـارسـي بـلـد                  

هـا نـظـمـشـان بـه هـم                 نباشي منشي 
خورد از حالت اتومـاتـيـک خـارج            مي
. شوند بايد توضيح بيشتر بدهنـد       مي

برادر کوچکـتـر اشـاره مـي کـنـد بـه                 
برادرانش که پيش مسـئـول پـذيـرش            

کاک صالـح بـه مـيـز پـذيـرش              .  بروند
شـود بـرادرش بـه کـوردي             نزديک مي 

کـاک صـالـح      .  چيزي به او مي گـويـد       
چــهــره اش عــوض مــي شــود و بــه               

آخـر ايـن     “ گـويـد       مسئول پذيرش مي  
تازه شما براي چهار  .  پول کمي نيست  

کـار     دهيد ما چـه      روز ديگر نوبت مي   
 “کنيم؟

منشي هم انسان است هـر چـنـد           
اش    اين دلسوزي  در بـرنـامـه روزانـه           

ــف  ــري ــع ــاشــد مــي          ت ــد     نشــده ب ــوي گ
خواهيد از دکتر يک نامه بگيـرم         مي“ 

ــجــا              ــتــي آن ــمــارســتــان دول ــي ــراي ب ب
اش کم است اين بيمه سـالمـت           هزينه

کـاک صـالــح     “  . کـنــنـد     را قـبــول مـي      

مـمـنـون    .  خدا خيرت دهـد   “ گويد    مي
بلکه اين مادرمـان را سـريـع بـبـريـم               
کردستان توي اين حال و هوا بدتر هم        

“ گـويـد     خانم مـنـشـي مـي       “  شود  مي
گفـتـه بـاشـم بـيـمـارسـتـان زودتـريـن                  

 روز ديگر است ايـن       ٢٠ نوبتش براي   
وظيفه من نيست ولي اينا رو گـفـتـم           

کـاک  “  ريـزي کـنـيـد         که بتونيد برنامه  
اجازه بدهيد تاکمـي   “ گويد    صالح مي 

ايـن جـملـه را کـه           “  بيشتر فکر کنيـم   
گويد انگار ديـگـر لـهـجـه کـردي               مي

انـگـار، مـثـل تـمـام کسـانـي               .  ندارد
بـه  .  شود که پـول درمـان نـدارنـد             مي

طـرف     کمک بـرادران چـنـد رديـف آن            
تايي با همان دقت و ظرافت مـادر    سه

نشانـنـد و شـروع         را روي صندلي مي   
احـتـمـاال    .  کنند بـه بـحـث کـردن            مي
خواهند مادرشان را درگـيـر پـول           نمي

از او کمي فاصله مـي  .  درمان نمايند 
 .گيرند

هنوز نوبت من نشده است، روي       
وقـت  “ شده اسـت،       اي نوشته   در شيشه 

دهي اين مرکز تقريبي است انتظاري      
کشيد به خاطر دقت براي      که شما مي  

تشخيص درمان بيماران ديگر اسـت        
اما ذهن من هنوز درگيـر يـک       …“  

. مســئلــه اســاســي و انســانــي اســت         
درگيـرِ مـقـوـلـه حـق بـرخـورداري از                 
خدمات بهداشت و درمان اسـت کـه          
هرروز بيشتر به سمت کـااليـي شـدن           

ذهنم درگير حقوق اساسي و   .  رود  مي
اي است که هـرروز بـا سـيـاسـت                پايه

. گـردد    سازي پـايـمـال مـي          خصوصي
 دارنـد و         ها وظيـفـه     حقوقي که دولت  

بايد آن را با کيـفـيـت بـه شـهـرونـدان                
الي    حقوقي که در البـه      .  ارائه نمايند 

شود و     وگور مي   اي گم   تبليغات رسانه 
ذهـنـم   .  شـود    به فراموشي سپرده مـي    

درگير بلعـيـدن آمـوزش عـمـومـي و              
هـاي دسـت        رايگان توسط سـيـاسـت      

در …  راستي و انقبـاضـي اسـت و            
ور هسـتــم کــه         افـکـار خـودم غـوطــه        

ــشــي                ــن ــد م ــن ــل ــه صــداي ب ــوج مــت
شوم که اسم مـرا    مخصوص دکتر مي  

اي کـه     جلو درب شيشه  .  کند  صدا مي 
ــر مــات خــودم را               مــي رســم تصــوي
هايـي اسـت کـه         بينم که شبيه آدم     مي

چقدر شبـيـه کـاک       .  پول درمان ندارند  
بـــه پشـــت ســـرم       .  ام    صـــالـــح شـــده   

گردم مردي کولبر از درب سالن  برمي
 .شود انتظار خارج مي

 *** 
 

 برگرفته از سايت 
 ”   حقوق معلم و کارگر“

 

 ........... اجازه بدهيد کمي بيشتر فکر کنم
 تقديم به زحمتکشان و کولبران کوردستان
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 ٢ جـاده گـردشـگـري       :  فروردين١ 
  يـکـي از دوسـتـداران             : پاوه"  ويمير" 

محيط زيست به نمايندگي از انجمن      
هـاي     محيط زيست باينگـان، بـطـري       

آب معدني تاريخ گذشته تخليه شـده        
" ويـمـيـر   " در حومه جاده گـردشـگـري         

 عمار قـادري،  .آوري نمود   پاوه را جمع  
فعال محيط زيست درباره اين اقـدام         

پـس از    :  محيطـي اعـالم کـرد         زيست
سـالم  " سايت    مشاهده تصاوير در وب   

از اين حرکت ناشايست بسـيـار        "  پاوه
ناراحت شدم و اقدام بـه اجـاره کـردن             
يک خودروي باري نمودم و براي حفظ       

هـاي     محيط زيست منطقه اين بطري    
 ايـن    . آوري کـردم     آب معدني را جمع   

فعال محيط زيست گفته است کـه از     
ها جـهـت آبـيـاري بـذر              آب اين بطري  

درختاني که طي مدت اخيـر تـوسـط          
دوستداران محيط زيست در باينگان     

 .کـنـيـم      اند، استـفـاده مـي      کاشته شده 
جاده ويمير يکي از نقاط ديدني شهر       

باشد که در مسير ايـن جـاده           پاوه مي 
انواع زباله و نخاله ساختماني تخليـه       

 و تاکنون نهادهـاي مـرتـبـط در              شده
 .اند اين رابطه اقدامي را انجام نداده

 
 زندان
هزار زنداني در زندانها     ٢٥٠ 
 درصد از    ۷۵ بيش از  . در ايران 

کساني که وارد زندان مي شوند از      
   .طبقات محروم جامعه هستند   

ساالنه پانصد هزار نفر  به داخـل        
شوند که نـزديـک    هايي  وارد مي     زندان

مـاه در       به نيمي از آنان کمتـر از يـک          
ايـن تـعـداد        .آنجا محبوس هسـتـنـد      

زنداني بر اثر ارتکاب يک يا چند جرم      
از بيـش از هـزار عـنـوان مـجـرمـان                 

هـا بـا      رئيس سازمان زندان .باشد  مي
انتقاد از تراکم جمعيت زنـدانـيـان در          

هـا هـزار شـهـرونـد بـه               ايران، ورود ده  
" ضرورت" ها را نه از روي  داخل زندان 

دســتــگــاه قضــايــي و     "  نــگــاه" بــلــکــه   
 .کند ضابطين آن تلقي مي

به گفـتـه اصـغـر جـهـانـگـيـري،                
تراکم جمعيت کيفري باعث شـده کـه         
مهمترين فـلـسـفـه زنـدان کـه بـحـث                 
اصالح و تربيت اسـت تـحـت شـعـاع             

بحث کمبود بودجه يـکـي       .قرار گيرد 
ديگر از انتقـادات مـعـاون دسـتـگـاه            
قضايي در ايـران بـود کـه خـواسـتـار               
ساماندهي زندانيان و رسـيـدگـي بـه            

طــرح اشـتـغــال       .وضـعـيـت آنــان شـد        
زنـدانـيـان در ايـران بـه دلــيـل نـبــود                  
اعتبارات مـالـي بـا مشـکـل جـدي               

روبرو گرديده و اين طـرح بـه صـورت            
هاي اصفـهـان و      ناتمام تنها در استان   

اکنون بيش از    هم  .تهران اجرا ميشود 
 درصد از کساني کـه وارد زنـدان       ۷۵ 

مي شوند از طبقات محروم جـامـعـه        
 .هستند
 

 محکومين به اعدام
ــر شــيــخ عــبــداهللا، فــعــال            صــاب
دانشــجــويــي در دانشــگــاه عــالمــه          
طــبــاطــبــايــي تــهــران و دو زنــدانــي            

 دياکو رسول  هاي سياسي ديگر به نام
و حســيــن عــثــمــانــي از ســوي           زاده   

دستگاه قضايي بـه اعـدام مـحـکـوم            
ــد  ــام                   .شــدن ــه ــه ات ــر ب ــف ــه ن ــن س اي

عضويت در يکـي از    " و "  گذاري  بمب" 
احــزاب کــرد اپــوزســيــون حــکــومــت        

بـه اعـدام مـحـکـوم          "  اسالمـي ايـران    
 ٢٨ صابـر شـيـخ عـبـداهللا              .گرديدند

 سـالـه و       ٥٠ ساله، حسين عثـمـانـي        
 ساله، اسفندمـاه  ٢٣ زاده  دياکو رسول 

 تــوسـط نــيــروهـاي لــبــاس         ٩٢ سـال    
شـخـصـي اداره اطـالعـات مـهـابــاد              

خـانـواده ايـن سـه           .بـازداشـت شـدنـد      
: زنداني اهل مـهـابـاد اعـالم کـردنـد            

فرزندان آنها طي مدت بـازداشـت در         
بــازداشــتــگــاه وزارت اطــالعــات بــه        

تـحـت   "  اعترافات تلويزيونـي " منظور  
قـرار  "  هاي جسمي و روحـي        شکنجه" 

 .اند گرفته
 

وثيقه صد و پنجاه ميليون   
 توماني براي آزادي موقت    

 کاوان محمدپور    
 ساله، دبـيـر     ٢٨ کاوان محمدپور   
نــامــه جــامــعــه       ســرويــس دو هــفــتــه     

کردستان که دو هفتـه قـبـل بـه اداره              
اطالعات اروميه منتـقـل شـده شـده           
بود، بازپرس پرونده وي توديع وثـيـقـه      
صد و پنجاه ميليون توماني را بـراي     

 مـبـلـغ     .آزادي موقت وي صادر نمود    
ي    يادشده تاکنـون از سـوي خـانـواده           

 .محمدپور تهيه نشده است
 

مختار زارعي، فعال سياسي در    
رابطه با پرونده شش سال پيش، از     
زندان مرکزي سنندج به دادگاه    

 .انقالب اين شهر احضار شد   
مختـار زارعـي در       :  فروردين٢٢ 

 مـربـوط بـه        ٨٨ رابطه با پرونده سال     
حضور در مراسـم دومـيـن سـالـگـرد             

الـلـهـي کـه          جانباختن ابراهيـم لـطـف      
در بازداشـتـگـاه اداره      " شکنجه"براثر  

اطالعات جان خود را از دسـت داد،        
به دادگـاه انـقـالب سـنـنـدج انـتـقـال                 

مختار زارعي در اين پـرونـده        .يافت
اقـدام  " و   "  تبليغ عليه نـظـام    " جديد به   

متهـم شـده، امـا        "  عليه امنيت ملي  
تاکنون در اين رابطه دادگاهـي نشـده        

 در حاليکه روز بيست و چهارم       .است
ماه يکماه از بـازداشـت ايـن            فروردين

گـذرد، تـاکـنـون          فعال سـيـاسـي مـي        
دادگاه حکمي را نسـبـت بـه تـمـديـد               
بازداشت يا توديع وثيقه بـراي آزادي         

 .وي صادر نکرده است
 

 ميليون حاشيه نشين   ۱۵ 
  در ايران  

ــرمــي              ــانــي جــاج ــيــن ايــم حس
شـنـاس مـي گـويـد در ايـران                 جامعه

پانزده ميليون حاشـيـه نشـيـن وجـود            
ــده                   ــديـ ــور پـ ــهـ ــت ظـ ــلـ دارد و عـ

ــه   ــيـ ــاشـ ــوانـــي             حـ ــاتـ ــي نـ ــنـ ــيـ نشـ
هـاي رسـمـي شـهـري در               ريزي  برنامه

فــراهــم کــردن مســکــن بــراي اقشــار          
 .دست و فـقـيـر جـامـعـه اسـت                تهي

هـا صـرفـا        امروزه اين نوع سکونتگاه   
شـونـد      ها ايجاد نـمـي       در حاشيه شهر  

بلکه ممکن است در داخل شهر نـيـز          
هاي  تشکيل شوند همچون سکونتگاه

غــيــر رســمــي اطــراف امــجــديــه يــا           
اتوبانهـاي چـمـران و کـردسـتـان، بـه                
همين دليل در ادبيات امروز از ايـن          
مسئله تـحـت عـنـوان اسـکـان غـيـر                

وي بـا بـيـان         .شـود    رسمي يـاد مـي      
هـاي غـيـر         اينکه وجود سـکـونـتـگـاه       

اي جـهــانـي بـوده و             رسـمـي مسـئلــه     
مختص ايران نـيـسـت خـاطـر نشـان              

علت ظهور اين پديـده نـاتـوانـي       :  کرد
هاي رسـمـي شـهـري در             برنامه ريزي 

فــراهــم کــردن مســکــن بــراي اقشــار          
ايـن   .دست و فقير جامعـه اسـت         تهي

شناس در توضيح اين مطـلـب         جامعه
اند و  ها آمده کساني که به شهر:  افزود

قادر به تامين مسـکـن مـورد نـيـاز              
خود به داليـل مـخـتـلـف و عـمـدتـا                  

هـاي     اقتصادي نيستند از طريق نظام    
رســمــي بــراي نــيــاز خــود پــاســخــي           

کنند و به همين علت بـه         دريافت نمي 
 .روند هاي غير رسمي مي    سراغ نظام 

پشت پـرده ايـن       :  جاجرمي ادامه داد  
هاي غير رسمي يا زمين خواران        نظام

قرار دارند و يا اينکه فقرا خود شروع         
به ساخت مسکن در قطعات کـوچـک        

کـنـنـد و از آنـجـا کـه ايـن نـوع                        مي
ــن  ــکـ ــه                  مسـ ــه بـ ــوجـ ــدون تـ ــا بـ هـ
هـاي عـمـومـي هـمـچـون               نيازمنـدي 

خيابان، دسترسي به مـعـابـر، پـارک،          
آموزش و پرورش و نيروي انتـظـامـي         

شـونـد داراي مشـکـالت            ساخته مي 
 .اساسي هستند

 
کماني    هاي رنگين   زخم 

 !آباد شين

: نـژاد آمـوزگـار       نيک    محمدرضا
در ميدان بهارستان دخـتـرکـان قـد و            

هايي رنگارنگ، بـر     پوش نيم قد با تن  
شــاه    ورودي خــيــابــان صــفــي عــلــي         

ايستاده و هـر يـک دسـت بـه دسـت                  
رنـگـي      خـوش .  مردي سـپـرده بـودنـد        

. هايشان نگاهم را خيـره کـرد         پوش  تن
تــر شــدم، ديــدم          کــمــي کــه نــزديــک      

رهگذران بيش از انـدازه مـعـمـول بـه             
بـه دخـتـران کـه         .  دوزند  آنها چشم مي  

رسيدم پتکي سخت سرم را به گيجـي      
؟ ! آبـادي    اي واي دختران شين    .  کشاند

تــر    از کــنــارشــان گــذشــتــم و آن ســو           
دو دل بودم که پيش بروم يـا  .  ايستادم

علي شاه بـه     به سوي خيابان صفي!  نه
راه افتادند و مـن نـيـز بـا چـنـد گـام                   

ام چـيـره شـدم و از              به دودلي .  فاصله
ــرســيــدم                ــا پ ــه ــکــي از آن ــا  « ي شــم

.  گـفـت آري      » آبـادي هسـتـيـد؟         شين
اي از اندوه و هيـجـان تـنـم را             آميخته
سـوزي     چـرا کـه دربـاره آتـش          .  لرزانـد 

هــا در      دبســتــانشــان نــوشــتــه و بــار        
. هايم از آنها سخن رفته بـود        وگو  گفت

شد که چنين نـاگـهـانـي بـا              باورم نمي 
ــاشــم        ــرخــورده ب هــاي    چــهــره.  آنــهــا ب

! چروکيده و انگشتان به هم چسـبـيـده      
داد    سال درد و سوزشي مـي       ۳ خبر از   
آبـادي     سال دخترکان شين    هاي  که سال 

در .  را در چنبره خويش خـواهـد آزرد        
وگــو بــا مــرد جــوان،           مــيــانــه گــفــت   

 دسـت در دسـت بــرادر           » عسـريـن  « 
چشـمـان سـيـاهـش،         .داد   گـوش مـي    

. کـرد    معصومانه لبانم را دنبـال مـي       
اي بـراي يـاري يـا             شايد در پي اشاره   

ــا              ــراي پشــتــيــبــانــي و ي ... راهــي ب
هر چه بود کنجکاوانه بود و ! دانم نمي

اکــنــون آنــهــا در پــايــه شــشــم          .  نـافــذ 
هستند اما آمد و شد به تهـران بـراي           

ــر               جــراحــي  ــزون ب ــي، اف ــاپ ــي هــاي پ
خستگي، فرصتي براي درس و مشق    

الـبـتـه اگـر        .گذارد  برايشان باقي نمي  
زيـرا  !  اي بـاقـي مـانـده بـاشـد               انگيزه

همين درس و مشـق و مـدرسـه در                
 در پي کمبود امـکـانـات         ۹۱ آذرماه  

آمــوز پــايــه       دانــش  ۲۹  گــرمــايشــي،
 تـن    ۲ .  چهارم را دچار سوختگي کرد    

 تـن چـنـان      ۱۰ جان باخته و نزديک به    
هاي پـي      سوختند که نيازمند جراحي   

سـالـه بـيـش از         ۱۲ عسـريـن     .  در پي 
عمل جراحي را تاب آورده بـود     !۲۰ 

و اين براي دخترکـي ريـزنـقـش و کـم              
. ســال بســيــار دشــوار اســت            ســن و  

دخترکان خرامان و پـرسـان بـه سـوي            

ســازمــان بــرنــامــه و بــودجــه پــيــش           
رفتند و من نيز در کنار عسـريـن       مي

از وزارتخـانـه   .  و برادرش به دنبالشان   
آمدند و دلگـيـر    آموزش و پرورش مي  

 سـاعـت انـتـظـار          ۲ که پس از        از اين 
      گرچه.  نتوانسته بودند وزير را ببينند 

همان روز از نهاد رياست جـمـهـوري،       
جمهوري و  زماني براي ديدار با رئيس

آمـوزش و    .  يا معاونش گرفته بودنـد    
هـا را       هاي جراحـي  پرورش همه هزينه 

پذيرفته و هـمـچـنـان بـر سـر پـيـمـان                  
ها در پيچ و خم قـانـون      اما ديه.  است

ها کمتر از   گير افتاده و برخي خانواده    
انـد    مقدار تعيين شده را دريافت کرده     

. کـدام راضـي نـيـسـتـنـد             و البته هيچ  
. تاکنون از مستمري هم خبري نيست 

از مرد جوان خـواهـش کـردم شـمـاره             
دخـتـرک   .  همراهش را داشـتـه بـاشـم          

سياه چشم با زبان شـيـريـن کـردي از            
. برادر خواست که شماره مرا بـگـيـرد        

وگو پرسيدم دبسـتـان       الي گفت   در البه 
چــه ســرنــوشــتــي پــيــدا کــرد؟ گــفــت           
ــا،                   ــر ج ــا ب ــان پ ــچــن ــم ــان ه دبســت

هاي نفتي همچنان بـرپـا، گـاز           بخاري
شهري در آستانه در مدرسه پا در هوا 

سـوزي     آموزان در بـرابـر آتـش         و دانش 
کــه از دخــتــرکــان        درحــالــي!  پــنــاه   بـي 

کـمـان      شدم رنگيـن  آبادي دور مي   شين
جـنــبــانــي را ديــدم کــه گـرچــه زيــبــا              

نمود اما دردي در آن نهفـتـه بـود             مي
کس جز خودشان آن را حـس            که هيچ 

گـاه  « گـفـت        سـهـراب مـي     !  کنـد   نمي
هـاي     ام زير و بـم  زخمي که به پا داشته 

 امـا    » زمين را به من آموخته اسـت       
آباد نتوانسـتـه      گويا زخم دردناک شين   

زيـرا هـنـوز هـم         !  چيزي را بياموزانـد   
ــش      هــا   ده آمــوز در خــطــر          هــزار دان

هاي نفتي و کمبود امـکـانـات        بخاري
 .اند آموزشي

 
 وزير کار   

 بيکاري زنان دو برابر مردان   
ربــيــعــي وزيــر کــار نــرخ       :  ايسـنــا 

. بيکاري زنان دو برابـر مـردان شـده             
سن زنان سرپرست خانوار پايين آمده      
و نرخ بيکاري زنان دو بـرابـر مـردان             

وي با اشاره به عـدم اسـتـقـبـال        .  شده  
کارفرمايان از زنان متاهل و گـرايـش      
: به استخدام زنان مجرد اظـهـار کـرد         

متاسفانه امروز کار زنـان بـه سـمـت            
فصلي شدن رفته و اشتـغـال زنـان در            

هاي خدماتـي افـزايـش يـافـتـه              بخش
 . است

 
 در محکوميت بازداشت     

 ! نظام صادقي  

 ٥  صفحه 

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

هاي کـارگـري ،      کارگران ، تشکل 
در ادامـه    .  هاي شريـف و آزاده       انسان

بازداشت ، احضار و تهديد فـعـالـيـن           
 فرورديـن  ۱۹ کارگري روز چهار شنبه  

 نــظــام صــادقــي فــعــال        ۱۳۹۴ مــاه   
 براي    کارگري عضو کميته هماهنگي   

هاي کارگـري و       کمک به ايجاد تشکل   
عضو هيئت اجرايي کميتـه دفـاع از          
فعالين کارگري مهاباد هنگامي کـه       
تصميم داشت با همسر خود از شـهـر          
سنندج به سوي شهر اشنويه بـرود از          
سوي چند مـأمـور امـنـيـتـي لـبـاس               

 بــدون هــيــچ تــوضــيــحــي           شــخــصــي
بازداشت و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي                
منتقل شد و تا لحـظـه تـنـظـيـم ايـن                 
اطالعيه هيچ گونـه خـبـري از او در              
دسترس نيست که همين امر بـاعـث          
نگراني شديد خانواده و همسر نـظـام         

کميته دفـاع از فـعـالـيـن             .شده است 
کارگري مهاباد ضمن مـحـکـومـيـت         
بازداشت نـظـام صـادقـي خـواسـتـار              
توقف احضار ، بـازداشـت و تـهـديـد             
کارگران و فعالين کارگري و همچنين   
آزادي بدون قيد و شرط نظام صادقي        

 .و ديگر فعالين کارگري زنداني است
کمـيـتـه دفـاع از فـعـالـيـن کـارگـري                   

 مهاباد
 

 انتقال نظام صادقي به   
 ! اداره اطالعات شهر کامياران   

بنا بـه گـزارش دريـافـتـي نـظـام                
صادقي فعال كارگـري و از اعضـاي           
كميته هماهنگي به اداره اطـالعـات        

بنـا    . شهر كامياران منتقل شده است    
 فـرورديـن     ٢٢ به اين خبر روز شنـبـه         

خانواده نظام صـادقـي كـه در شـهـر               
سننـدج بـازداشـت شـده بـود جـهـت                
پيگيري وضعيت اين فعـال کـارگـري         
به اداره اطالعات اين شهر مـراجـعـه          
نموده كه به آنها گفته شد نامبرده در       
آن اداره نـيـسـت و از آنـجـا بـه اداره                   
اطالعات شهر کامياران منتقل شده      

كميته هماهنگي براي كمك به       . است
 هاي كارگري ايجاد تشكل

 ١٣٩٤  فروردين ٢٣ 
 

  :رحمان ابراهيم زاده   
وضعيت فرزندم بهنام ابراهيم      

  زاده نگران کننده است،    
به حمايت و پشتيباني همگان    

 ! نياز داريم 
وضعيت فرزندم بـهـنـام ابـراهـيـم           
زاده نگران کننده است، به حمـايـت و       
پشتيباني همـگـان نـيـاز داريـم مـن              
رحمان ابراهيم زاده پدر بهنام ابراهيـم      

بهنام يـک    )  اسعد( پسرم  .  زاده هستم 
فعال کارگري، مدافع حقوق کـودک و        

 خـرداد    ٢٢ او از    .  حقوق انسانهاست 
او .   تاکنون در زنـدان اسـت         ٨٩ سال  

 اسـت و بـهـتـريـن            ۵۶ متـولـد سـال        
ــدان                ــيــش را در زن ــدگ ــهــاي زن ســال

اين پنجمين نوروز بود که . ميگذراند
بهنام در کنار ما نبود و در اسـارت            

بهنام بخاطر مبارزاتـش   .بسر ميبرد 
 سال زندان محکوم شد و   ٢٠ ابتدا به  

بعد از اعتراض فراوان، اين حـکـم بـه       
اکنون بـا وجـود       .   سال تقليل يافت  ۵ 

سپري شدن مدت محکوميش دوباره   
در دي ماه سال گذشته از سوي شعبه     

 دادگاه انقالب تهران به ريـاضـت       ۵ ١ 
قاضي صلواتي و با اتهامات جديدي 

تباني با سازمان مجـاهـدي از      ” چون  
داخل زندان و تبليـغ عـلـيـه نـظـام از              
طــريــق ارتــبــاط بــا احــمــد شــهــيــد،           
گـزارشــگــر ويـژه ســازمــان مــورد بــا           

 مـاه    ۴  سـال و        ٩ پرونده جديدي بـه       
بهنام طـي     .حبس محکوم شده است  

نامه اي ضمن اينکه حق خود دانست 
که مدافع حقوق کارگر، حقوق کـودک       
و حـقـوق انســانـهـا بـاشــد، تـمـامــي                
اتهامات وارده را يـک پـاپـوش دوزي          
دانسته و هر گونه ارتباط با سازمـان        

مـن   .مجاهدين را تکذيب کرده است 
به عنوان پدر بهنام بايد بگويم که ما        
به عنوان خانواده اي کـه فـرزنـدمـان             
بعنوان مدافع حقوق کارگـر و کـودک          
محـبـوب اسـت و هـر روز از سـوي                  
انسانهاي آزاديخواه و انساندوست، از 
او خبر گرفته ميشود، وظـيـفـه خـود            
ميدانيم که افکار عمومي را از وضع  
فرزند دلبندمان که چنين زير فشار و    

مـا  .  شکنجه است مطلع نگـاهـداريـم    
از کساني که جوياي وضـع بـهـنـام و             
خانواده اش ميشوند نمي پرسيـم کـه         
به چه جريان سياسي اي مـربـوطـنـد،           
براي ما نفس اطالع رساني و رساندن 
صداي بهنام و بهنام ها به مردم مهم        

بنابراين من نيز همچون بهنـام      .  است
اتهامات وارده به بهنام و وجـود هـر            
گونه ارتباطي بين بهنـام و سـازمـان           
مجاهدين را تکذيب ميکنيم و ايـن         
اتهامات را يک پاپوش دوزي در حـق     

بـهـنـام     .فرزندمان و خودمان ميدانـم    
 زنـدان رجـايـى شـهـر          ٢ اکنون در بند    

معروف به دارالقرآن، که يک بند ويـژه        
مذهبى است و در آن نماز جماعت و         
خواندن قرآن اجـبـارى اسـت، بـه سـر              

او کــه نـه دزد اســت و نــه              .  مـيــبــرد 

جنايتي کرده است، در کنار زندانيـان      
عــادي نــگــاهــداري شــده و بــخــاطــر          
تهديدات جاني اي کـه شـده ، هـيـچ               
امنيتي ندارد و همه خانواده نگرانش     

بويژه بهنام از نظر سـالمـتـي    .  هستيم
از درد   .  نــيــز وضــعــيــتــي بــدي دارد       

آرتروز گردن رنج مي بـرد و انـفـرادي            
کشيدن هـاي طـوالنـي و فشـارهـاي             
مستمر داخل زندان بـاعـث شـده کـه            
دچار خون ريزى معده و کليه شـود و          
مقامات زندان او را از برخوراداري از 
امکانات درماني و حتي از دريـافـت        

و  .داروهاي مسکن محروم کرده انـد    
همه اين مشکالت در حالـيـسـت کـه        
نيماي عزيز من و تنها فرزند بهنام با  
بيماري سرطان خون دست و پنجه نرم 
ميکند و دراين وضعيت او نميتوانـد       

کنار فرزند و همسرش باشد و حـتـي           
بدين . از مالقات با آنان محروم است 

ترتيب بهنام تحت شکنجه و اذيت و         
و هـمـراه بـا        .  آزار هر روزه قـرار دارد      

بهنام فرزند و همـسـرش و هـمـه مـا               
مـن   .مورد آزار و شکنجه قرار داريم     

همين جـا ضـمـن قـدردانـي از هـمـه                 
انسانهاي آزاديخواه، همه تشکـلـهـاي     
کارگري مدافع کارگر که احـوالـپـرس         
بهنام و ما بودند و همه سازمـانـهـاي        
جهاني بخاطر دفاع از بهنام و دفـاع          
از خواسـتـهـا و اعـتـراضـات بـهـنـام                 

به باور من  .  تشکر و قدرداني ميکنم   
ما همه ميتوانيم به کمک يکديگـر و         
با اعتراضمان به ايـن وضـعـيـت ايـن           
فشار را از روي بـهـنـام و بـهـنـام هـا                

ميدانـيـد وضـعـيـت بـهـنـام             .  برداريم

جـانـش در خـطـر         .  نگران کننده است  
مـا خـانـواده بـهـنـام نـيـاز بـه                  .  است

از شـمـا     .  حمايت وسيـع شـمـا داريـم         
درخواست داريم که به هر شکلـي کـه         
ميتوانيد از بهنام و از خواست ما که 
خـواسـت آزادي او و هـمـه دربـنـدان                 

 سـال    ٩ به حکم   . است، حمايت کنيد 
 مـاه بـهـنـام اعـتـراض کـنـيـد و                  ۴ و  

خواستار لغو فوري اين حکم و آزادي     
ما خانواده بـهـنـام      .  او از زندان شويد   

انتظار داريم هـمـچـنـان بـه حـمـايـت                
هايتان از ما ادامه دهيد ، تا بـهـنـام           

  .را آزاد کنيم
 

 .  رحمان ابراهيم زاده  
   پدر بهنام ابراهيم زاده  

  ۴ ٩  فروردين    ١٧ 

 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ٤ از صفحه  
 

" شيـطـان بـزرگ        "  مقابل امريکا و    
زانو زده اند، در داخل بـراي ايـنـکـه            
رشته از دستشان در نرود، به قتل و       
خونريزي بيشتر دست ميـزنـنـد ايـن         
تنها هنرشان است و بـي رحـمـي و              
شقاوت در مقابل مـردم خصـيـصـه           

 ! ذاتي حکومتشان
در داخــل زنــدان وقــتــي بــراي            
انتقال محکومين به اعدام به سلـول       
انفرادي رفتند، زنـدانـيـان اعـتـراض          
کردند، سنگ پرتاب کرده و گفـتـنـد       

در .  نميگذاريم ايـنـهـا را بـکـشـيـد             
مقابل چنين فضايي رژيم از اعـدام        

 نفر و يا تـعـداد بـيـشـتـر فـعـال                ۱۶ 
کوتاه آمد ولي هشت نفر را بـه زور         
به سلول منتقل کرد و اعالم کرد که         

 نـفـر در       ۰۰ ٣ . آنها را خواهد کشت 
مقابل زندان تجمع کـرده و بـعـد از             
مالقات آخر که طبق اخباري که بـه         
ما رسيده، ظاهرا همـچـون داعـش،         
به محکومين به اعدام دارو تـزريـق         
کرده و امکان اعتـراض را از آنـهـا             
گرفته بودند، مالقات بيست دقيقـه      
اي آخــر را تــرتــيــب داده و ســپــس              

 سـاعـت     ۱۲ .  محکومين را بـردنـد     
تمام مادران و پدران و هـمـسـران و             
بعضا کودکان محکومين به اعـدام       
ــدان مــرکــزي کــرج              ــل زن در مــقــاب
ايستادند و هر کاري کردند کسي به       

جـانـيـان حـدود       .  سراغ آنهـا نـيـامـد       
ساعت هفت صبح ايران خبر شوم را   

و اکنون !    دادند، اعدامشان کرديم   
 نفـر مـحـکـوم بـه          ۱۱ خبر از انتقال    

 بــه ســلــول        قــزل حصــار     اعــدام در  
انفرادي است و همچنين سه نفـر در         

زابل در خطر اعدام هسـتـنـد وخـبـر            
حاکي از اينست که  دو نـفـر را در               

در "  زندان زابل  به ستون بسته اند،         
اين زندان قبل از اعدام افراد را  از            
بيست و چهار ساعت قبل به سـتـون     

، " صليب ميکشنـد  "  مي بندند يا به   
بــدون آب و غــذا و ســپــس اعــدام              

 " !!ميکنند
ــر              ــت ــع ــن شــروع مــوج وســي اي
اعدامها در ايران با رياست روحاني      

در ايـن دور      .  لبخنـد بـر لـب اسـت          
جــديــد نــيــز قــربــانــيــان اســاســا از            

از .  متهمين مواد مخدري هسـتـنـد      
اينکه هيچکس را نـبـايـد بـا هـيـچ               
بهانه اي اعدام کرد، ميگذريـم و از         
اينکه جرائم مواد مخـدري  نـبـايـد            
فرد را پـاي چـوبـه دار بـبـرد، و از                   
اينکه جمهوري اسالمي ايـران خـود       
مســبــب و عــامــل اصــلــي چــنــيــن          
مشکالت و معضالتي است  و از          
اينکه سازمان دهنـدگـان اصـلـي و            
فروشندگان کـالن مـواد مـخـدر در            
بين همان حـکـومـتـيـهـا هسـتـنـد،               
نيزميگذريم، نکته اصلـي ايـنـسـت         
که اينها جوانـانـي هسـتـنـد کـه بـه                
گروگان گرفته شده انـد و هـر وقـت              
حکومت احساس کند در شـهـري و         
در جايي بايد قدر قدرتي کند چـنـد           
نفر از اين جوانان را با عنوان متهـم         
مــواد مــخــدري بــه راحــتــي اعــدام          

اکنون احتياج بـه اعـدام و          .  ميکند
قرباني کردن  تعداد بيشتري از ايـن         
جوانان و محکومين مواد مخـدري      
در پاي تفاهم هسته اي اشان دارنـد،   
پس در همـه زنـدانـهـا قصـد اعـدام               

 . تعداد بيشتري را دارند
به اين موج جديد اعـدامـهـا در       

. ايران همـه بـايـد اعـتـراض کـنـنـد                
صداي ضجه مادران و همسراني که      
در روز يکشنبه ازبرخي رسانه هـاي      
فارسي زبان حـرفشـان پـخـش شـد،             
بايد از سوي همه شنيده شود و بايد        
اعتراض عليه اعدامها را گسـتـرش      
دهيم تا مانع به قتل رسيدن تـعـداد         

 . بيشتري شويم
نهادهاي بين الملـلـي از جـملـه           
سازمان ملل و پارلمان اروپا را بايد       
تحت فشار گذاشت که قفل سکـوت       
را شــکــســتــه و حــرفــي بــزنــنــد و               

 . اعتراضي بکنند
احزاب سياسي و همه نهادهـاي      
مخالف اعدام بايد متحدانه به ايـن        

 . موج اعدامها اعتراض کنند
خبر اين اعدامها را براي رسانه       

دنـيـا را     .  هاي بين المللي بفرستـيـد     
بايد خبردار کرد که در ايران داعـش        

ترور فقـط  .  با مردم ايران چه ميکند  
تقال براي دستيابي به بمب اتـمـي و          
يا منفجر کردن بـمـب در خـارج از              
ايران نيست، ترور يعني قتـل بـيـش          

 سـال     ۵ ٣ از صد هزار نفردر فاصلـه     
، ترور يعني اعدام حداقل دو نـفـردر     
اين روزها در ايـران ، تـرور يـعـنـي                

 نـفـر در دوره         ۷۰۰ اعدام بيـش از       
روحاني ، ترور يـعـنـي اعـدامـهـاي              

بـه تـروريسـم      .  گسترده تـر در ايـران       
 ! جمهوري اسالمي اعتراض کنيد

 
 مينا احدي 

  کميته بين المللي عليه اعدام   
  ۲۰۱۵  آوريل ۱۴ 

 ... اين اعدامها سياسي        
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اقليم کردستان چندين مراسم بـه ايـن        
مناسبت برپا شده که يکي از آنها در        
شهر چمچمال در مسير جاده کرکـوک       
سليمانيه مي باشد و به اين مناسبت  
انجمن شهر سليمانيه جلسـه خـود را          

 آپـريـل در شـهـر           ۱۴ روز سه شـنـبـه        
چمچمال برگزار کرد و همچنـيـن ايـن          
انجمن با اکثريت آرا مصـوبـه اي را            
تصويب کرد که چمچمال را بـعـنـوان           
پايتخت شهدا و سـربـه نـيـسـت شـده              

دوران حـکـومـت بـعـث          ) انفال(هاي  
 . عراق برسميت بشناسد

در مراسم ديگري که در منـطـقـه         
 نـفـر   ۲۰۰ گرميان برگزار شد بيش از  

از تنها بازماندگان انفال در اعتراض       
بــه کــم کــاري و تــعــقــيــب نــکــردن                
ــنــاک             مصــبــبــيــن آن جــنــايــت هــول

 مين سالگرد انفال را    ۲۷ مراسمهاي  
تحريم کردند و خواهان دستگـيـري و         
محاکمه کساني شـدنـد کـه در سـال             

 در اين هـولـوکـاسـت بـعـثـي              ۱۹۸۸ 
الزم به ذکـر اسـت کـه          .  نقش داشتند 

گرچه انفال يا سـر بـه نـيـسـت کـردن                 
مستقيما تحت فرمان حکومت بعث     
و شخص صدام انجام مي شد اما کم       
نيستند کساني کـه در آن زمـان در              
کـردسـتـان از فـرمـانـدهـان نـظـامـي                 
نيروي مزدوران محلي حکومت بعث     
بودند که به اسم مستشاران شناخـتـه        
مي شدند و امروزه بسـيـاري از آنـان            
در احزاب حاکم و از جـملـه اتـحـاديـه         
ميهني و حزب دمکرات ادغام شـده        
اند و اعتراض تنها بازماندگان انفـال       
و شرکت نکردنشان در مـراسـمـهـاي           
امسال به مماشات احزاب حـاکـم بـا           
کسانيست که در قتل و کشتار دههـا    
هزار نفره از مـردم کـردسـتـان عـراق              
دردوران حکومت بعث دست داشتند     
و امروز بـعـضـا از مسـئـولـيـن ايـن                  
احزاب مي بـاشـنـد کـه بسـيـاري از                
مردم و از جمله بـازمـانـدگـان انـفـال               
سالـهـاسـت خـواهـان دسـتـگـيـري و                

 . محاکمه چنين افرادي هستند
 

 اظهارات وزير دارائي اقليم     
 ! در باره حقوق بگيران   

 آپـريـل وزيـر        ۱۲ روز يکـشـنـبـه        
دارائي اقليم کردستان در ديدار با دو    
تن از اعضاي پارلمان از حزب گوران        

پـروژه کـامـپـيـوتـري         "  تاکيد کرد که     
کردن حقوق بگيران را تمام کرده ايم و  

به زودي به اطالع همه آنهايي کـه دو          
حقوق و بيشتر را مـي گـيـرنـد مـي                 
رسانيم که دو ماه مـهـلـت خـواهـنـد               
دادشت که تنها يک حقوق بگيرند در     
غير اين صورت پرونده هايشان را بـه        

الزم بـه ذکـر       ".  دادگاه خـواهـيـم داد       
است که دزدي و چپاول، دو حـقـوق و           
سه حقوق بـگـيـري در اقـلـيـم تـحـت                 
حاکميت احزاب ناسيوناليـسـت کـرد        
چنـان امـري عـادي اسـت کـه وزيـر                 

 سال حاکميت قـرار  ۲۴ دارائي بعد از  
است سراغ کسانيکه  دو و سه حقـوق        
کيگيرند برود و حقوق هاي باد آورده        
دهها هزار نـفـري را قـطـع کـنـد کـه                   
اکثـريـتـشـان از اعضـا و نـيـروهـاي                 

 . احزاب ناسيونالسيت حاکم هستند
 

 اظهارات کسرت رسول علي     
 در باره رياست اقليم و   

 ! پايان مهلت بارزاني  
 آپريل کسرت رسول علي ۱۱ روز  

مــعــاون دبــيــر اتــحــاديــه مــيــهــنــي           
کردستان در باره قوانين اقليم و پايان       
مهلت دوره رياست مسعود بـارزانـي        

ما هنوز به وقت احتياج داريـم     "  گفت
تا در باره قوانين و رياست اقليم نظـر          

الزم ".  اتحاديه ميهني را اعالم کنيـم   
 آگــوســت   ۲۰ بـه ذکــر اســت کــه در            

امســال ريــاســت ده ســالــه مســعــود          
بارزاني به پايان مي رسد و هم اکنون      
احزاب حاکم در تالـشـنـد کـه قـانـون              
جديدي را تصويب کنند کـه بـاز هـم           
بتوان مسعود بـارزانـي را در پسـت             
رياست اقليم ابقا کرد و بـا تـوجـه بـه              
موقعيت شکننده و ضعيف اتحـاديـه    
ميهني در مقابل حـزب بـارزانـي از            
اظهارات کسرت رسول علي چنين بر      
مي آيد که آنها نيز چـاره اي جـز تـن               
داد به قواعد بازي که تعيين کـنـنـده            
اصلي آن حزب دمکرات بـه رهـبـري           

 . بارزاني مي باشد ندارند
 

 قطعه زمين   ۳۵۰ کشف تقسيم  
 !در ميان احزاب حاکم درشهراربيل     

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
اخيرا کشف شده که احزاب حاکـم در         

 قطعه زمين را بر اسـاس    ۳۵۰ اربيل  
 حـکـومـت بـعـث          ۱۹۸۶ قانون سال    

عــراق مــيــان خــود و ســازمــانــهــاي           
در ايـن   .  وابسته اشان تقسيم کرده اند    

باره يکي از نماينـدگـان پـارلـمـان بـه              
اسم عـلـي مـحـمـد صـالـح از حـزب                  
گوران که گويا مي خواهد اين مسلـه        
را در پارلمان اقلـيـم پـيـگـيـري کـنـد                

ــي        : "  گــفــت ــهــاي احــزاب و ســازمــان
هستند که زمين را براي فعاليـتـهـاي       
خود گرفته اند و االن معلوم شـده کـه        

 ۱۶  تـا      ۱۵ همان زمينها را به مبلغ    
 ". ميليون دالر فروخته اند

الزم به ذکر است که افشاگريهاي      
اين چنيني از دزدي و چـپـاول احـزب           
حاکم ديگر به امري روزمـره تـبـديـل            
شده و امروز اکـثـريـت مـردم اقـلـيـم                
کردستان مي دانند که احزاب حـاکـم         
پرونده بسيار سياهي در اداره جامعـه   
و دزدي و چپاول به نفع خود دارنـد و           
به همين خاطر هم بارها مردم دسـت         
به اعتراض و مبـارزه عـلـيـه احـزاب             
حاکم و دزدي و چـپـاولـهـايشـان زده              

 .  اند
   

 ساله در شهر سليمانيه   ۱۱۳ زني 
 ! دست به خودسوزي زد    

بر اساس گزارشي از شبکه ان ار        
تي هفته گذشته در شهر سـلـيـمـانـيـه             

 ساله در محله خبـات ايـن     ۱۱۳ زني  
شهر دست به خود سوزي مـي زنـد و        
همان روز بخاطر عميق بودن سوختي 

در ايـن    .  جانش را از دست مي دهـد       
باره سخنـگـوي پـلـيـس سـلـيـمـانـيـه                  

بــر اســاس   : "  سـرکــوت احـمــد گـفــت       
تحقيقات اوليه از خـانـواده ايـن زن،            
وي از امراض روحي رنج مي بـرده و          

". در سالمت کامل بسـر نـمـي بـرده            
متاسفانه پديـده خـود سـوزي بـويـژه             
درميان زنان در اقليم کردستان ابعـاد     
بسيار وسيعي دارد و هر ماه تعدادي       
از زنان بخاطر مسائل مختلف دست    
به خودسوزي مي زنند و قـطـعـا ايـن            
زن بسيار مسن که مي بايست تحـت       

 ساعته قرار مـي داشـت،     ۲۴ مراقب  
آخرين قـربـانـي بـي حـقـوقـي زن در                  
جامعه مردسـاالر اقـلـيـم کـردسـتـان             

 * .نخواهد بود
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در سه روز گذشته حداقل .   اعدام در فاصله کمتر از يک ماه ۵۲ حداقل  
 .  اعدام شدند و اين روند شتابان ادامه دارد۴ ٣ 

اينها  يعـنـي زنـدگـي و         .  اين آمار و ارقام ، اعدادي روي کاغذ نيستند   
اين .   نفر به دست جالدان اسالمي نابود شدند۵۴ آرزوها و اميدهاي حداقل 

اين آمار .  يعني هزاران خانواده داغدار شدند و زندگيهاي بسياري نابود شد       
يعني در زندانهاي ايران، هزاران محکوم به اعدام با وحشت اعدام شب را به 

. سر ميبرند و خطر طناب دار بر باالي سر تعداد بسياري جدي تر شده است  
بعد از توافق لوزان همچنان که در اين روزشمار نيز پيدا است آمار اعدامها  

 . يکباره چندين برابر شده است
يکبار ديگر از همگان دعـوت مـيـکـنـيـم         .  بايد بپا خاست و کاري کرد     

 ! متحدانه در مقابل اين دستگاه آدمکشي ايستاده و اعتراض کنند
 
  نفر زندان وکيل آباد مشهد ۱  فروردين  ۶ 
  نفر زندان شيراز ۱  فروردين  ۹ 

  نفر  زندان بوشهر ۲  فروردين  ۱۰ 
  نفر ديزل آباد کرمانشاه ۱  فروردين ۱۱ 
  نفر  زندان زابل ۱  فروردين  ۱۵ 
  نفر  شيراز ۴  فروردين  ۱۶ 
  نفر بندرعباس ۲  فروردين  ۲۰ 
  نفر  رجايي شهر ۱۱  فروردين  ۲۲ 
  نفر زندان مرکزي کرج ۸  فروردين   ۲۲ 
  نفر  اصفهان ۴  فروردين  ۲۲ 
  نفر  عادل آباد شيراز ۲  فروردين  ٣ ۲ 
  نفر  قزل حصار ۱۵  فروردين  ۲۵ 

 
اينها آمار اعدامهايي است که به دست نهادهاي عليه اعدام و از جمله      
کميته بين المللي عليه اعدام رسيده، ما مطمئن هسـتـيـم آمـار اعـدامـهـا              
بسيار باالتر از اين است و جمهوري اسالمي ايران مخفيانه در همه زندانهـا    

ايـن  .  به اين جنايات حکومت اسالمـي بـايـد اعـتـراض کـرد            .  خون ميريزد 
 ! وظيفه همه ما است

 کميته بين المللي عليه اعدام   
 ۹۴ ٣ ۱  فروردين ۲۶ 

  ۲۰۱۵  آوريل ۱۵ 
Web: 

 www.icae-iran.org 

 روزشمار اعدامها در ايران 
 ۹۴ ٣ ۱ از آغاز سال 


