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حسن روحاني در سخنراني شنبه      
وظـيـفـه پـلـيـس         “ :  گذشته گفـتـه بـود      

اجـراي  " نيسـت بـلـکـه         "  اجراي اسالم" 
خامنه اي در واکـنـش     .  ” است"  قانون

وظيفـه پـلـيـس       “ :  به اين سخنان گفت   
 ”اجراي اسالم است

اما قضيه به هـمـيـنـجـا خـاتـمـه               
نيافت و حسن روحاني، روز دوشـنـبـه       

 ارديبهشت، طي يک سـخـنـرانـي          ۱۴ 
: " جـمـهـوري گـفـت          در نهـاد ريـاسـت      

شود بـه هـرکسـي گـفـت کـه تـو                    نمي
تواني اجتهـاد کـنـي،         مجتهدي و مي  

آن وقــت ســنــگ روي ســنــگ بــنــد              
تـوانـيـم بـه قـوه             نـمـي  " و "  نخواهد شد 

قهريـه نـظـام کـه دسـتـبـنـد و کـلـت                      
همراهش است بگوييم بيا و اجـتـهـاد         

 ".کن
اجراي " ولي فقيه و " اجراي اسالم" 
حسن روحاني دو پديده مـجـزا       "  قانون

اجـراي  .  و متفاوت از هـم نـيـسـتـنـد             
اسالم همان است که از ابتداي ظـهـور       
حکومت اسالمي در قوانين اين رژيم     

جــالــب ايــن اســت کــه         .  آمــده اســت  
حســن "  قــانــون مــدارانــه   " ادعــاهــاي    

 !  ؟”اجراي قانون“ يا ”  اجراي اسالم“
  روحاني      در حاشيه عربده هاي خامنه اي و         

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

ــخ         ــاري ــشــت     ١٢ در ت ــه ــب اردي
دانشجـويـان دانشـگـاه سـنـنـدج در              
خوابگاههاي خـود در داخـل شـهـر            
سنندج اقدام بـه انـتـشـار تـراکـت و               
نوشته هايي براي آگـاه کـردن هـمـه             
دنشجويان از خطرات مـواد مـخـدر         

ولي اين عمل دانشجويـان     .  کرده اند 
ــاي                ــاده ــه ــد ن ــدي ــراض ش ــت ــا اع ب
دانشجوي اسـالمـي و دانشـجـويـان           

 . بسيجي روبرو شده است
آنچه معلوم اسـت و بـه گـفـتـه               
دانسجويـان ايـن دانشـگـاه، بسـيـج             
دانشــجــويــي عــامــل پــخــش مــواد        
مخدر از قـبـيـل تـريـاک، حشـيـش،              
کراک و شيشه هستند و اين مواد را        
براي به اعتياد کشانيدن دانشجويان  
که آنرا بـا قـيـمـت هـاي نـازلـي در                   

 اعتراض دانشجويان دانشگاه سنندج 
 نسبت به افزايش مواد مخدر

 

 

 

 

 

 

 

 طه حسيني

برگزاري مراسم روز    
 جهاني کارگر در سليمانيه   
ــه            ــبـ ــنـ ــشـ ــجـ ــنـ  ١٠ روز پـ

ارديبهشت ماه، در گراميداشـت     
اول ماه مه روز جـهـانـي کـارگـر             
مراسمي با حضور صدها تـن از        

ويژه زيست محيطي در     
 شهرهاي کردستان   

 »آبيدر بي دفاع«کمپين نجات 
متاسفانه اين روزهـا در دامـنـه           
آبيدر اتفاقي در حال رخ دادن است که 
ــدان و مــهــمــتــر از آن                 اگــر شــهــرون
مسئولين دلسوز استان و شـهـرمـان           
اقدامي عاجل صورت ندهند دامـنـه        
آبيدر که يگانه مکان تفريحي جـهـت         
شهروندان دوسـتـدار طـبـيـعـت اسـت             
عــرصــه تــاخــت و تــاز دالالن و                    

داستان از ... زمينخواران خواهد بود 
اداره منابع طبيعـي  "  اين قرار است ؛     

استان کردستان که همواره متـولـي و         
مدعي اول حفاظت زمينها و مـنـابـع        
طبيعي است در اقدامي فـاجـعـه آور           
زمينهاي هفت آسياب و جـاده خضـر         

 ۱۰۰۰  و    ۵۰۰ زنده را در متراژهاي     
متري و بصورت وياليي به کـارکـنـان         
خود آن اداره با هدف سـاخـت و سـاز             

 ... "واگذار نموده است 
 

تجمع و ابتکار توده اي فعاليت    
 زيست محيطي    

از تـوابـع     "  نـاو " مسيـر روسـتـاي        
" بـل " شهرستان سـروآبـاد تـا چشـمـه              

توسط دوستداران محـيـط زيسـت از         
دو استان کُردستـان و کـرمـانشـاه از              

هــاي بــه جــاي مــانــده            وجــود زبــالــه   
مـراسـم حـفـاظـت از            .پاکسازي شـد   

محيط زيست جهت حمايت از چشمه  
ــژه                   ــاري وي ــروه ک ــه دعــوت گ ــل ب ب

 .بخشي چشمه بل اجـرا گـرديـد          نجات
در اين مراسم با حضور چشمگيري از 
شهروندان، دوستداران محيط زيسـت     

محيطـي مسـيـر        هاي زيست   و تشکل 
روسـتـاي     –چشمه بل     –روستاي ناو   

هجيج از وجـود زبـالـه پـاکسـازي و                
کنـنـدگـان در ايـن مـراسـم بـه                  شرکت

اول ماه مه امسـال روز تـجـلـي            
عزم و اراده طبـقـه کـارگـر و نـقـطـه                 
اوجي در جنبش کـارگـري در ايـران            

انتشار بيانيه ها و قـطـعـنـامـه          .  بود
هائي که اهداف و خواستهـاي هـمـه         
کارگران و کيفرخواست طبقه کارگـر      
عليه حاکميت اسالمي سرمـايـه در       
ــيــان مــيــکــنــد، اعــالم               ــران را ب اي
همبستگي معلمان بـا کـارگـران، و          
خــنــثــي کــردن و بــه عــقــب رانــدن              
تالشهاي ارتجاعي خانه کـارگـر در         

 ارديــبــهــشــت از      ۱۱ راهــپــيــمــائــي   

 . دستاوردهاي اول مه امسال است
ــد فضــاي             ــم تشــدي ــرغ ــي ــل   ع
سرکوب و اعدام و براه افتـادن مـوج        

گسترده اي از دستگيـري و احضـار          
فعالين کارگري از سـوي جـمـهـوري           

 ٢٠١٥ اول مه 
  روز تجلي عزم و اراده طبقه کارگر در ايران
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 ٦ از صفحه 
 ... “يا ” اجراي اسالم    “ ١ از صفحه 

 ارديبهشت کـارگـران     ۸ اسالمي، روز   
به استقبال روز جهاني کارگر رفتند و     
موفق به برپايي يک تجـمـع مـهـم در             

در اين . مقابل مجلس اسالمي شدند
تجمع قطعنـامـه اي از سـوي هـفـت               
تشکل مستقل کارگري کـه بـيـانـگـر           
خواستها و اعتراض و کيـفـرخـواسـت         
کارگران بود قرائت شد که مـيـتـوانـد           
پالتفرم اتحاد عملي فعالين کـارگـري    

 .  و مبارزه متحد کارگران ايران باشد
مفـاد ايـن قـطـعـنـامـه  صـداي                 

. رسايي علـيـه وضـع مـوجـود اسـت             
صدايي که خواستهاي اکثريت عظيـم    
جامعه ايران براي داشتن يک زنـدگـي        
انساني و مرفه و فـارغ از خـفـقـان و               
ــي                       ــان م ــي ــر را ب ــي ــحــق ــم و ت ــت س

صــدائــي کــه اعــالم مــيــکــنــد         . کــنــد
 هـزار    ٢ ۷۱ دستمزد تـحـقـيـر آمـيـز             

توماني را نمي پذيرد، از مبارزات و        
خواستهاي برحق معلمان و پرستـاران      
قاطعانه حمايت ميکند، و خواسـتـار      
لغو مجازات اعدام و شـالق و آزادي       
بــيــقــيــد و شــرط کــلــيــه کــارگــران و            

اعالم ميکند .  زندانيان سياسي است  
قوانين تبعيض آميز در مـورد زنـان           

هرگونه تـبـعـيـض از       ” بايد لغو شود،    
کارگـران مـهـاجـر افـغـانـي و سـايـر                  

بـايـد رفـع شـود،         “  مليتهـا در ايـران      
آزادي بي قـيـد و شـرط اعـتـصـاب،               
اعتراض، راهپيمائي، تجمع، انديشه    
و بيان، احزاب و مـطـبـوعـات بـايـد               
برسميت شناخته شود، و کار کودکان 

اعـالم مـيـکـنـد        .  بايد ممـنـوع شـود      
ــت در                  ــاي ــن ــگ و ج ــن ــرش ج گســت
خاورميانه نتيجه بن بست مناسبات     
سرمايه داري است و کارگران و مردم       
جهان را به اعتراض بـه ايـن شـرايـط             

 .فراميخواند

اين قطعنامه و يا منشور آزادي       
جامعه از قيد خفقان و فقر و اتـحـاد            
کارگري حول آن از يکسو نويد بـخـش    
افقي روشن در مقابـل جـامـعـه و از              

سوي ديگر موجب کابوس دشـمـنـان         
ــقــط جــمــهــوري         .  مــردم اســت    ــه ف ن

اسالمي کـه اپـوزيسـيـون بـورژوايـي             
حکومت اسالمي نيز از ايـن تـحـرک           
کارگران احساس بـيـم و هـراس مـي             

چرا کـه طـبـقـه کـارگـر بـا ايـن                  .  کند
منشور دورنماي آزادي و برابري را در 
بـرابـر جــامـعـه مـي گشـايــد و مــي                 
خواهد با نيرويي متحد و مـتـشـکـل        
بعنوان رهبر مـبـارزه تـوده اي بـراي              
دستيابي به آزادي و رفاه پا به ميـدان       
ــم اســالمــي و کــل                 ــگــذارد و رژي ب

 .حاکميت سرمايه را به چالش بکشد
ــن                  ــه اي امــا اول مــه امســال ب

 ارديـبـهـشـت       ۸ قطعنامه و تـجـمـع          
اعـتـراضـات کـارگـري        .  محدود نبود 

متعدد، برگزاري اول مه در انديمشک     
و دزفول و سنندج و مريوان و سقـز و           
شهرهاي ديگر و صـدور قـطـعـنـامـه             
هايي با مضـمـون مشـابـه از ديـگـر               

در .  جلوه هـاي اول مـه امسـال بـود              
تجمعات مريوان و سنندج مـعـلـمـان         
نيز شرکـت داشـتـنـد و بـا کـارگـران                  

. قطعنامه مشـتـرکـي صـادر کـردنـد           
معلمان همچنين در تجمـع کـارگـران         
در هشت ارديبهشت در تهران شرکت      
کـردنـد و هـمــبـسـتــگـي خــود را بــا                 

ايـن حـرکـت      .  کارگران اعالم داشتنـد   
گام مهمي به جلو در ادامه مبارزات       

 .  چند ماه اخير معلمان است
 فشار اعتـراضـات و مـبـارزات          
کارگري امسال در عين حـال بـاعـث           

 سـال بـه       ۸ شد که خانه کارگر بعد از       
دست و پا بيفتد و فراخوان تظاهـرات        

اما اينجا نيـر  . اول مه در تهران بدهد 
تالش مذبوحانه شان براي مـخـدوش        
کردن خواستها و مطالبات اصـيـل و        
راديکال کارگري با تعريف و تمـجـيـد     
از روحاني و خامنه اي و ربـيـعـي و               
دشمني فاشيستي با کارگران مهاجر     
افــغــان ســاکــن ايــران بــه شــکــســت             

. انجاميد و به ضد خود تـبـديـل شـد            

ــن روز                 ــارگــري کــه در اي هــزاران ک
عليرغم تمهيدات نـيـروهـاي پـلـيـس            
براي متفرق کردن آنها به خـيـابـانـهـا            
آمده بودند تالش کردند که خواستهـا       
و مطالبات خود را بيان دارنـد و بـا              
اعتراض خود باعث قطع سـخـنـرانـي         

کـارگـران و مـردم        .  محجـوب شـدنـد     
معترض با شعار فاصله خط فقـر بـا           
دستمزدها بايد پر شـود، بـه مـيـدان             
آمدند، شعار کارگر زنداني آزاد بـايـد      
گردد، زنداني سياسي آزاد بايد گردد       
را سر دادند، از خـواسـتـهـاي خـود و              
حق بيمه هاي اجتماعي سخن گفتنـد     
و در برابر شعارهاي فاشيستي خـانـه       

ــه        " کــارگــر شــعــار         ــومــيــت، ن ــه ق ن
را مـطـرح     "  مليت،زنده باد انسانـيـت    

 .کردند
خانه کارگر بـعـنـوان بـخـشـي از              
جمهـوري اسـالمـي هـمـواره مـدافـع              
سياستها و شعارهاي نژداپرستـانـه و        
فاشيستي عليه کـارگـران خـارجـي و           
بوِيژه کارگران مهاجر افغان در ايـران         

سعي کرده و مي کنند تـا       .  بوده است 
کارگران مهاجر افغان را کـه سـخـت            
ترين و پـر مشـقـت تـريـن کـارهـا را                  
انجام مي دهند و مـورد بـيـشـتـريـن              
استثمار و بهره کشي قرار ميگيرنـد،        
بعنوان عامل بيکاري معرفي کـنـنـد        
تا سرمايـه داران و دولـتـشـان را از                
گزند اعتراض متحد کارگران مصون     

تبليغات زهرآگين عـلـيـه      .  نگاه دارند 
کارگران افغان و تالش مـذبـوحـانـه و           
تفرقه افکنانه در روز کـارگـر يـعـنـي             
روزي که نماد اتحاد و هـمـبـسـتـگـي           
بين المللي طبقه کارگر است نتـيـجـه         
اي جز رسوا شدن هر چه بيشتر خـانـه           

بطوري که بـعـد   .  کارگر بهمراه نداشت 
از اعتراضات زيـادي کـه از جـانـب               
تشــکــلــهــاي کــارگــري عــلــيــه طــرح          
شعارهاي افغان ستيزانـه شـد سـعـي           

حـتـي   .   کردند از آنها فاصله بگيـرنـد      
صادقي معاون خانه کارگر جمـهـوري    
اســالمــي نــاگــزيــر شــد اعــالم کــنــد          

آنها نتواستند !  درشعارها اشتباه شده 
پيام اتـحـاد کـارگـري در اول مـه را                 
خدشه دار کنند چرا که در قطعـنـامـه       

ــه              ۷   تشــکــل مســتــقــل کــارگــري ب
صراحت خواست طبقه کارگر چـنـيـن        

مـا خـواهـان رفـع         :" نوشتـه شـده بـود       
هرگونه تبعيض از کارگـران مـهـاجـر          
افغاني و سـايـر مـلـيـتـهـا در ايـران،                 
توقف فـوري اخـراج آنـان و اعـطـاي               
حقوق شهروندي به اين دسـتـه از هـم            

 ."طبقه اي هاي خود هستيم
طبقه کارگر براي پايـان دادن بـه          
مصائب و مشقات جامعه سـرمـايـه         

داري راه حلي را عرضه مي کنـد کـه           
به اسارت بشر و تساوي هـمـگـان در          
بهره مـنـدي از امـکـانـات و ثـروت                 

دور .  جــامــعــه بشــري تــاکــيــد دارد          
ريختن حصـارهـاي مـلـي، نـژادي و              
مذهـبـي و شـکـل گـيـري اتـحـاد و                   
همبستگي بين الملـلـي کـارگـري در           
مقابل سرمايه داري حياتي ترين امر      

 .فراروي صفوف کارگري است
عــزم راســخ    ۱۳۹۴ در اول مــه        

طبقه کارگر براي پي ريزي اين اتحـاد      
 مـاده اي      ۱۷ طبقاتي حول پـالتـفـرم       

 تشکل مستـقـل کـارگـري       ۷ مصوب  
اين يک قدمي .  به نمايش گذاشته شد  

بزرگ در مسـيـري درسـت بـراي بـه                

چالش کشـيـدن حـکـومـت سـرمـايـه              
داران و ظـاهـر شـدن بـعـنـوان رهـبـر                 

. اعتراضات اجتماعي در ايران اسـت     
ايــن تــنــهــا راه نــجــات جــامــعــه از              
منجالب فقر و نداري و ظلم و ستم و    

ايــن مــوفــقــيــت و      .  اســتــثــمــار اســت  
پيـروزي را بـه هـمـه کـارگـران ايـران                  

 . تبريک مي گوئيم
 

 زنده باد اول مه 
 ! روز جهاني کارگر

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ١٣٩٤  ارديبهشت ١٣ 

 ٢٠١٥  مه ٣ 

  ...  روز تجلي      ٢٠١٥ اول مه    

روحاني طيفي از جريانات درون و       
بيرون از حکومت را به اين صرافت 

" مـقـبـول   " انداختـه اسـت کـه آنـرا             
ارزيابي کنند و اين در حالي اسـت       
که در مدت زمان يکسال و هشـت        
ماه گذشته که ايشان رئيس جمهور 
بوده است باالترين شمار اعدامـهـا       
و اسيد پاشيها در دوران صـدارت         
حســن روحــانــي بــعــنــوان مــدافــع         

. صورت گرفته است"  اجراي قانون" 
اعــدامــهــا، افــزايــش بــازداشــت و        
دســتــگــيــري فــعــالــيــن و رهــبــران         
کارگري و هر گونه توحشي کـه در          
زمان صدارت حسن روحاني علـيـه    
مردم صورت گرفته اسـت، هـمـان          
اجــراي قــوانــيــنــي بــوده اســت کــه          
همگي بر اساس احـکـام اسـالمـي          

پـز و ادعـاي       .  انجام گـرفـتـه اسـت       
اجـراي  " حسن روحاني مـبـنـي بـر            

تاکنـون چـيـزي جـز اجـراي            "  قانون
. همين احکام اسالمي نبوده اسـت     

در ســيــســتــم و نــظــام جــمــهــوري            
اسالمي، اجـراي قـانـون و قـانـون              
مداري را  بدون اتکا بـه احـکـام و             
فرامين ضد انساني اسالم نميتوان     

 سـال    ٣٦ آنـچـه کـه        .  توضيـح داد   
گذشته در ايران تـحـت حـاکـمـيـت             
جمهوري اسـالمـي انـجـام گـرفـتـه             
است، اجتهادي بوده که بـه قـانـون           
تبديل شده اسـت و قـوه سـرکـوب              
رژيم بـا هـمـيـن دسـبـتـد و کـلـت                    
قانوني اش وظيفه اي بجز اجتـهـاد        

 .نداشته است
ــه                    ــانـ ــاخ و شـ ــوا و شـ دعـ
ــم            ــاحــهــاي رژي ــهــاي جــن ــدن کشــي
اسالمي عـلـيـه يـکـديـگـر صـرفـا                
اختالفات جناحي آنان نيست بلکه     

سالها است اين عـربـده کشـيـهـا و             
گاز گرفتنهاي مقامات حـکـومـت       
از همديگـر را مـردم مـعـتـرض و               
متنفر از کل نـظـام در دامـنـشـان              

بـدون حضـور ونـقـش         .  گذاشته انـد  
مردم در اعتراضات هر روزه شـان         
در مقابل کل حـاکـمـيـت، چـنـيـن               
مجادالتـي بـيـن دارودسـتـه هـاي             

. حکومتي مـوضـوعـيـت نـداشـت          
اکــنــون نــيــز در گــرمــاگــرم عــقــب          
نشيني هسته اي، سرکشيـدن جـام        
زهر و وحشت از خـيـزش تـوده اي             
مردم، هر کدام از جناحـهـا روايـت          
خود را براي بقاي نظام بسـوي هـم           

اين بهم ريختـگـي   .  پرتاپ ميکنند 
گوياي هراس و وحشتـي اسـت کـه         
ســراپــاي وجــود مــقــامــات بــاالي        

هـر  .  حکومت را در بر گرفته اسـت      
يک از اين تقالها کـه بـراي حـفـظ              
نـظــام و تــداوم عــمــر نــکــتـب بــار             
اسالمي دارد صورت ميگـيـرد در      

مردم بـيـش     .  ماهيت يکي هستند  
از سه دهه است فرامين اسالمي و       
موازين قانوني برگرفته از آن را بـر         

وظـيـه   .  زندگي خود تجربه کرده اند   
هر يک از روساي دولتهاي تاکنوني   
رژيم اسالمي نيـز اجـراي قـوانـيـن            

. همين احکام اسالمي بـوده اسـت       
پاسخ مردم اما برچيدن کل بسـاط       

اجـراي  .  اسالم و قـوانـيـن آن اسـت           
قانون واقعي و برگرفـتـه از اراده و           
خواست آزادانه امروز کل جـامـعـه         
يعني برچيدن کل بساط اسالمي و     

 . محاکمه سران حکومت
 

 ٢٠١٥  مه ٥ 
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روز  طبق اخبار رسيده در چـنـد          
گذشته تعدادي از فعالين کارگري در       
شهرهاي کردستان بازداشت و احضار 

اين اقدام سرکوبگرانـه رژيـم       .  شده اند 
در آستانه روز جهاني کارگر در هـمـه          
شهرهاي ايران فـعـالـيـن کـارگـري را              

 . نشانه رفته است
 

 فـرورديـن حـامـد         ٢٩ روز شنبـه     
مـحــمــودي نــژاد فـعــال كــارگــري در           

 . سنندج بازداشت شد
 ارديـبـهـشـت رضـا          ٥ روز شنبه    

امجدي فـعـال کـارگـري در سـنـنـدج               
 . بازداشت شد

 ارديبـهـشـت مـاه       ۶ روز يکشنبه   
خالد حسيني به اداره اطالعات شهـر       

 . سنندج احضار شد
 ارديبهشـت مـاه      ٨ روز سه شنبه    

مــحــمــود صــالــحــي فــعــال کــارگــري        
شناخته شده توسط مامورين وزارت      

 .اطالعات بازداشت شد
 ارديبهشـت مـاه      ٨ روز سه شنبه    

يک فعال کارگري اهل شهر مهاباد به       
 .نام عثمان اسماعيلي بازداشت شد

 ارديبهشت ماه ٩ روز چهار شنبه 
سيد علـي حسـيـنـي در شـهـر سـقـز                  

 . بازداشت شد
 ارديبهشت مـاه   ٩ روز چهارشنبه   

يکي ديگر از فعالين کارگري بـه نـام        
در شـهـر سـنـنـدج          “  پدرام نصرالهي ” 

 .بازداشت شد
 

همچنين در تهران نيز چند فـعـال        
 .کارگري احضار و بازداشت شدند

 ارديـبـهـشـت       ٩ روز چهارشـنـبـه       
جعفر عظيم زاده رئيس هيئت مـديـره    
اتحاديه آزاد کارگران ايران بـه وزارت        

 .اطالعات تهران احضار شد
 ارديـبـهـشـت       ٩ روز چهار شنـبـه      

ابراهيم مددي رئيس هـيـئـت مـديـره            
ســنــديــکــاي شــرکــت واحــد و داوود           
رضوي از اعضا سـنـديـکـاي شـرکـت           

 . واحد بازداشت شدند
 

موارد فوق تنها نمونـه هـايـي از         
سياست سرکوبگرانه رژيـم اسـالمـي         

. عليه فعالين جنبش کـارگـري اسـت         
ــهــا و               ــازداشــت ــعــداد ب ــدون شــک ت ب

. احضارها بسيار بيشتر از اين اسـت       
ما ضمن مـحـکـوم کـردن سـيـاسـت               
سرکوبگرانه رژيم اسـالمـي خـواهـان          
آزادي همه فعالين کارگري و زندانيان      

ما از همه کـارگـران      .  سياسي هستيم 
و مردم آزاديخواه ميخواهـيـم کـه بـا            
ــر              ــارگ ــي ک ــان ــداشــت روز جــه ــزرگ ب
متحدانه خواهان آزادي اين انسانهاي   
شريـف بشـونـد و بـراي آزادي هـمـه                 
زندانـيـان سـيـاسـي و بـراي تـامـيـن                  
معيشت با استانداردهاي امـروز بـه          

 . ميدان بيايند
امروز بيش از هر زمانـي اتـحـاد          
جــنــبــش کــارگــري بــا مــعــلــمــان و              
پرستاران به يک ضرورت فوري تبديل      
شده است و بايد در اين راه گـامـهـاي            

 . عملي برداشت
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٩٤  ارديبهشت ١٠ 
 ٢٠١٥  آوريل ٣٠ 

 بازداشت و احضار فعالين کارگري در آستانه اول مه 

اختيار دنشجويان دختر و پسر قرار 
 .ميدهند

ايــن اولــيــن بــار نــيــســت کــه            
دانشجويان دانشـگـاه سـنـنـدج بـه             
پخش مواد مخدر بوسـيلـه بسـيـج          

قــبــال هــم    .  اعــتــراض مــيــکــنــنــد    
دانشجويـان دنشـگـاه سـنـنـدج بـه              
افزايش مصـرف مـواد مـخـدر در            
سطح دانشگاه اعتراض کرده بودند    
ولي عمال با برخورد تند مسئـوالن       
و نــيــروهــاي بســيــج در دانشــگــاه          

 .مواجه شده بودند
اکنون ديگر نيازي نيـسـت کـه          
مردم بدنبال عاملين اصلي پـخـش       

. و گسترش مواد مـخـدر بـگـردنـد           
عامل اصلي پخـش مـواد مـخـدر           

مقـامـات   .  جمهوري اسالمي است  
مسئـول و دانشـجـويـان بسـيـجـي              
اجيره شده خودشان عمال دارند اين      

پخش مواد مـخـدر   . را جار ميزنند 
در دانشگاهها، زندانها و هر گوشه     
و کــنــاري در ســراســر کشــور بــا              

قيمتهاي بشدت نازل تـا جـايـيـکـه           
ميرود که آنرا مجـانـي هـم پـخـش             
کنند، سياسـت هـمـيـشـگـي رژيـم             
اسالمي در به نـابـودي کشـانـيـدن            

اعتراض بـجـاي     .  جوانان بوده است 
بقيه دانشجويان به اين اعمال ضـد        
انساني مقـامـات و شـبـکـه هـاي              
مافياي پخش و توذيع مواد مخدر     
و دفاع از حفظ و سالمـتـي ديـگـر            
هــمــکــالــســيــهــايشــان و احســاس        
مسئوليـت آنـان در بـرابـر اعـمـال               
باندهاي سازمانيـافـتـه دولـتـي در           

 .پخش مواد مخدر ستودني است       
اين تالشها از سـوي دانشـجـويـان            
معترض ميتواند و بايد هـمـچـنـان         
ادامه يابد و اعـتـراض و مـبـارزه              
سازمانيافته اي عليه سياست تبـاه      
کننده جـوانـان تـوسـط مـقـامـات              
حکومتي و عناصـر بسـيـج جـيـره            
خوارشان را هر چه بيشتر گسـتـرش     

 . *دهند

 ... اعتراض دانشجويان        

 

اين تصـويـر بـه انـدازه کـافـي               
هويـت فـاشـيـسـم اسـالمـي خـانـه                
کارگر و ديگر نهادهاي دست سـاز     
حــکــومــت اســالمــي در يــازده               
ــي نشــان              ــخــوب ــهــشــت را ب ــب اردي

ضديت خانه کارگر و رژيم  .  ميدهد
اسالمي با کارگـران و شـهـرونـدان            
افغانستانـي سـاکـن در ايـران، بـا              

کارفرما حيا کن افغاني را   : " شعار
، گـويـاي ضـديـت جـيـره             " رها کـن   

خواران خانه کارگر و بـرمـال شـدن           
هر چه بيشتـر مـاهـيـت فـاشـيـسـم               

جـاي  .اسالمي حاکم بر ايران اسـت      
هيچگونه تعجبي نبايد بـاشـد کـه          
نهاد خانه کارگر اسالمي حکومت     

با چنين سيماي نـژادپـرسـتـانـه اي            
. دست به نمايـش خـيـابـانـي بـزنـد              

ممنوعيت فروش نـيـازمـنـديـهـاي           
روزانه به شهـرونـدان افـغـانسـانـي،           
ايجاد مانع در مـقـابـل تـحـصـيـل              
ــي                ــر و ب ــي ــهــا، تــحــق کــودکــان آن
احترامي از سوي تمامي نهادها و      
دم و دستگاه يک حکومـت بـتـمـام           
مــعــنــا فــاشــيــســتــي، ديــپــورت و         
بازگرداندن آنـان بـه جـهـنـمـي کـه                
ــم           ــگــيــهــاي اســالمــي رژي هــمــپــال
اسالمي در افـغـانسـتـان بـرايشـان            
درست کرده اند، استـثـمـار نـيـروي          
کار ارزان از قـبـل رنـج و زحـمـت                 
کارگران افـغـانسـتـانـي سـاکـن در              

ايران که مفتخواران اسالمي حاکم     
را به ثروتهاي افسانه اي رسـانـيـده        
است و باالخره دهها درد و مشکل 
سياسي، اجتـمـاعـي و اقـتـصـادي            
ديگر عليه آنان، هـمـگـي بـيـانـگـر           
ماهيت اسالم و فاشيسم اسـالمـي      

 .حاکم بر ايران است
اما کارگران و افغانستانيـهـاي      

  .ساکن در ايران تنها نيستند
 ماده اي فعالـيـن   ١٧قطعنامه  

و تشکلهاي کارگري مـتـشـکـل در         
هفت تشـکـل کـارگـري در ايـران،              
پيش از خـيـمـه شـب بـازي خـانـه                  
کارگريهاي رژيم، و بنماينـدگـي از        
سوي تمامي کارگران و مـردم، در         

مـا  : "  آن و با بيـان ايـنـکـه          ١٤بند  
خواهان رفع هرگـونـه تـبـعـيـض از             
کارگران مـهـاجـر افـغـانسـتـانـي و              
ساير مليتها در ايران، توقف فوري 
ــوق                  ــق ــاي ح ــان و اعــط ــراج آن اخ
شهروندي به هم طبقه اي هاي خود   

، اميد و افق آينده جامـعـه   " هستيم
ايران را ترسيم کردند که شـايسـتـه          

 بـنـد     ١٧مفاد  .  انسان امروز است  
قطعنامه آنان خواست و مـطـالـبـه          
جامعه اي شايسـتـه انسـان امـروز           

 .براي همگان است
*** 

 

 عبدل گلپريان
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منظور اعتراض به تخريب چشمه بـل   
 در ايـن      .يک دقيقه سـکـوت کـردنـد         

هـاي     محيطي، انـجـمـن      حرکت زيست 
ــز   "  ــتــگــران      "  الوان ســب ــرود، رف جــوان

ي روانسـر،    " چـرو " طبيعت سـنـنـدج،        
پاوه، جمعيت سبز سـنـنـدج،      "  ژيواي" 

" ئــاژوان" فــعــاالن لــيــالخ دهــگــالن،        
" نـکـروز  " نـودشـه،     "  ويـر " کامـيـاران،     

مريوان و باينگان شرکـت  "  چيا" سقز،  
 .کرده بودند

 
پاکسازي تفرجگاههاي هورامان        

 از وجود زباله   
هـاي هـورامـان         يکي از تفرجگاه  

در نزديـکـي شـهـر نـودشـه از سـوي                 
جوانـان و عـالقـمـنـدان بـه مـحـيـط                  

 .زيســت از وجــود زبــالــه پــاک شــد               
زيسـت     دوستداران و مدافعان محيط     

در يک اقدام گروهي، مسير تفريـحـي        
داالني در حدفاصله نودشه به مريوان    
را از پســمــانــد گــردشــگــران بــهــاري          

 پــاکســازي ايــن      .پــاکســازي کــردنــد   
منطقه براي استقبال مجدد مسافران   
و گردشـگـران داخـلـي و خـارجـي از                

 .تفرجگاه داالني صورت گرفته اسـت     
 يادشـده در بـعـداز ظـهـر روز                 برنامه

شنبه جاري انجام گرفته و تعدادي       يک
اي، حـاشـيـه جـاده            از جوانان نـودشـه    
 کيلـومـتـر ازده      ٥٠ داالني را به طول     

" داالنـي  " .ها کيلو زباله پاک نمـودنـد      
 کيلومتري شمال نودشه واقـع       ١٠ در  

گرديده و يـکـي از مـنـاطـق نـمـونـه                   
ــردشـــــگـــــري در اســـــتـــــان                  گـــ

شـود کـه        مـحـسـوب مـي         کرمانشاه
هاي کـوهسـتـانـي، پـوشـش             جاذبه از

گياهي و طبيـعـي بـکـري بـرخـوردار             
 .باشد مي

 
 

  مورد آتش سوزي     ٢٣٥ 
 هاي طبيعي    در جنگل 

 ٢٣٥  مجموعـا    ١٣٩٣ در سال   
هـاي     مورد آتـش سـوزي در جـنـگـل            

 مـورد در      ١٧٤ طبيعي روي داده که  
 مــورد در      ٣٧ اســتــان کــردســتــان،       

 مورد در آذربـايـجـان        ١٧ کرمانشاه،  
 مـورد در ايـالم بـه ثـبـت               ٧ غربي و   

 .رسيده است
 

 زندان
ــژاوي    " ــم  "  و   "  ســيــروان ن ــراهــي اب

دو زنــدانــي ســيــاســي      "  پــور   عــيــســي
محکوم بە اعدام کە در بند مـجـازات        
زندانيان محکوم بە اعدام نـگـهـداري          
شدە بودند، بە بند عمومي اين زنـدان       

   .منتقل شدەاند
سيروان نژاوي چهاردهـم تـيـرمـاە         

ــت و                    ١٣٩٠  ــازادشـ ــس از بـ   پـ
شکنجەهاي جسمي و رواني از سـوي        
ماموران رژيم، در شعـبە يـک دادگـاە           
انقالب مهاباد بدون داشتن وکيـل از        

بە اتـهـام     "  کـيـا     جـوادي " سوي قاضي    
عضـويـت در يـکـي از           "  و   "  محاربە" 

احزاب اپوزسيون کرد رژيم اسـالمـي        
 ابـراهـيـم      .بە اعدام محکوم شد" ايران

پور زنـدانـي سـيـاسـي سـاکـن               عيسي
يــکــي از روســتــاهــاي ســردشــت در           

 از سـوي      ١٣٩٠ شانـزدهـم تـيـرمـاە          
نيروهاي وزارت اطالعات رژيم ايـران      
بــازداشــت و پــس از شــکــنــجەهــاي            
جسمي و رواني و نگهداري در سـلـول       

  .انفرادي بە زندان مهاباد منتقل شـد        
 ١٣٩١ مـاە       وسوم فرورديـن    در بيست 

از سوي دادگاە انقالب شهر مهاباد بە  
همکاري بـا يـکـي از احـزاب             " اتهام  

" اپوزيسيون کرد رژيم اسالمـي ايـران       
 اين دو زنـدانـي     .بە اعدام محکوم شد 

علي "، "سامان نسيم''سياسي بە همراە 

و "  الـــلە افشــاري     حــبــيــب" ،   " افشــاري
ماە سـال گـذشـتە       بهمن"  يونس آقايان" 

جهت اجراي حـکـم اعـدام بە مـکـان               
نامعلومي مـنـتـقـل شـدە و بـعـد از                 

الــلە     اعدام عـلـي افشـاري و حـبـيـب             
افشاري، يونس آقايان بە زندان زنجان      
منتقل شدە و از سـرنـوشـت سـامـان             

 .نسيم خـبـري در دسـتـرس نـيـسـت               
خانوادەهاي اين دو زندانـي سـيـاسـي          
اعــدام شــدە تــاکــنــون جســد آنــان را            
تحويل نگـرفـتە و وزارت اطـالعـات            
بەخانـواده آنـان اعـالم کـردە بە طـور                
مخفيانە اقدام بە دفن اين دو زنـدانـي        

 در اين زمـيـنە از       .سياسي کردە است  
سامان نسيم ديگر زنـدانـي سـيـاسـي         
محکوم بە اعدام هـيـچ اطـالعـي در             
دست نيست و چندين نهاد و سازمان   
مدافع حقوق بشر در سطـح جـهـان و            
ايران نسبت بە سرنوشـت مـبـهـم ايـن            
زنداني سياسي و رفتار رژيم اسالمي      

 ســامــان نســيــم      .اعــتــراض کــردەانــد  
 و اهل ۱۳۷۳ متولد شهريورماه سال  

  .شهر مريوان است
 

  ويژه اعتراضات معلمين
 هزار معلم   ٩ با امضاي طوماري   

براي تامين نيازهاي  : در کردستان  
 ايم   اوليه در مضيقه 

 هزار معلم در اسـتـان         ۹ بيش از   
کردستان با امضاي طوماري خطاب      
بــه رئــيــس جــمــهــور و نــمــايــنــدگــان          

انـد کـه بـراي تـامـيـن                مجلس، گفته 
هايشـان    نيازهاي اوليه خود و خانواده    

ــد           در ايــن      .در مضــيــقــه قــرار دارن
طومارآمده که معلمـان جـزء اقشـار          
ضعيف و فقير جامعه هستند و هـر           
آنــچــه بــه عــنــوان حــقــوق دريــافــت             

کنند، تنها کـفـاف اجـاره خـانـه،              مي
قســط بــانــک و فــروشــگــاه مصــرف           

فروشگاه عرضه کننده مواد غذايي     [ 
را ]  به فرهنگيان با درصدي تخفيـف     

 . دهد مي
 

اعتراض دانشجويان دانشگاه      
 سنندج نسبت به افزايش مواد مخدر     

دانشــجـويــان  :    ارديـبــهـشـت     ١٢ 
دانشگاه سننـدج در خـوابـگـاهـهـاي            
خود در داخل شهر اقدام بـه انـتـشـار           

ــاه                ــراي آگ ــي ب ــاي ــه ــت ــراک ــازي    ت س
دانشجويان از خطرات مـواد مـخـدر          

انـد، امـا ايـن           در اين دانشگـاه کـرده      
اعتراض دانشجويان دانشگاه سنندج  
با برخورد شديد دانشجويان بسيجـي       

دانشجويـان        گفته   به   .است  روبرو شده   
اين دانشگاه، دانشجـويـان بسـيـجـي          
مــواد مــخــدري از قــبــيــل تــريــاک،            

 را بـا قـيـمـت        حشيش، کراک و شيشه 

نازلي در اختيار دانشجويان دختـر و         
 پـيـشـتـر نـيـز           .دهـنـد     پسر قـرار مـي     

دانشجويان نسبت به افزايش مصرف     
 مخدر و نيز توزيع آن از سـوي              مواد

دانشجـويـان بسـيـجـي در دانشـگـاه              
بـه      بـودنـد کـه           سنندج اعتراض کرده  

دستور مسئـوالن دانشـگـاه بـرخـورد           
 گفتـنـي اسـت       . بود   تندي با آنها شده   

 در          برابر تحقـيـقـات انـجـام شـده              که
ــران           درصــد    ۷۵ دانشــگــاهــهــاي اي
ــان پســر و              درصــد    ۱۵ دانشــجــوي

دانشجـويـان دخـتـر دسـت کـم بـراي                
 .اند يکبار مواد مخدر مصرف کرده

  
 تحصن معلمين  

مــا مــعــلــمــان روســتــاي مــرخــز        
درشهرستان سقز در اعتراض بـه بـي          
عدالتي و شنـيـده نشـدن فـريـادهـاي             
عدالتخواهي فرهنگيان ضمن تحريم     
کالس درس در دفتر مدرسه بتحصن      
نشستيم و اين اعتصاب را تـاپـايـان           

 ۵ و روز     ...  هفته ادامه خواهيـم داد     
 نيز در جلو اداره در      اسفند١٧ شنبه  

اعتصاب سراسري شـرکـت خـواهـيـم          
 نمود

 
 کارگران 

مرگ دردناک کارگر کارخانه      
  عسل در سنندج  بستني

ــبــهــشــت    ١٠  شــهــيــن  « ،:    اردي
 سـالـه   ۳۰  کارگر زن » احمدي بگجان 

در سنندج هنگـام کـار در کـارخـانـه             
بسـتـنـي    « بستني سـازي کـارخـانـه           

 واقـع در شـهـرک صـنـعـتـي                » عسل
سنندج به داخل دستگاه کشيده شد و 

  .به طرز فجيعي جان باخت
  

 پيام کوتاه و  
 دستگيري محمود صالحي     

ــارگــرمــحــمــود           ــي ک روز جــهــان
مــحــمــود :  صـالــحــي دســتــگـيــر شــد      

 ٨  عصــر روز       ٦ صــالــحــي ســاعــت     
ــن             ــوري ــام ــوســط م ــشــت ت ــه ــب اردي

در ايـن روز      .  اطالعات دستگير شـد   
مامورين اطالعات به منزل وي رفته      
و آنجا را مورد تفتيش قرار دادنـد و           
کامپيوتر و بـرخـي وسـايـلـش را بـه                

يـک شـعـار      .  همراه وي با خود بردند       
مهم ما براي روز جـهـانـي کـارگـر ،                
آزادي همه کارگران زنداني و زندانيان     

 اين پيام کوتاهي است   .سياسي است 
از محمود صالحي کـه بـرگـرفـتـه از              

کارگران : " صفحه فيس بوکي او است    
روز جهاني کارگر در راه اسـت، روز            
جهاني کارگر، روز کيفرخـواسـت مـا         

ما در .  عليه نظام سرمايه داري است    
آن روز اعالم خواهيم کرد کـه دنـيـاي           

نابرابر شما را واژگون و بر ويرانه هاي   
آن دنيايي را مـي سـازيـم کـه در آن                 

اين حکم . خبري از بي عدالتي نباشد
 "تاريخ است به پيش 

 
 برگزاري روز جهاني كارگر      

 در دفترسنديکاي خبازان سقز    
 ١٠ به گزارش رسيده در تـاريـخ           

 روز جـهـانـي        ١٣٩٤ ارديبهشت ماه   
كارگر در محل دفتر سنديكا خبـازان   

در ايـن مـراسـم        .  سقز برگزار گـرديـد     
رئيس سنديكا محمد احمـد پـور در          
باره اوضـاع مـعـيـشـتـي كـارگـران و                

 درصدي دستمزد، اتحـاد   ١٧ افزايش  
و همبستگـي طـبـقـاتـي كـارگـران و               
پيگيري مطالبات كارگري صـحـبـت        
كرد، سپس مـحـمـد عـبـدي پـور از                
اعضاي سنديـكـاي خـبـازان سـقـز و              
عضو كميته هماهنگي براي كمك به       
ايجاد تشكل هاي كـارگـري در بـاره            
اوضاع فالكت بار طـبـقـه كـارگـر در             
ايران  و دستمزد هاي چند يـن بـرابـر             
زيــر خــط فــقــر، ضــرورت اتــحــاد و             
همبستگي طبقاتي كارگران ،فاصلـه      
طـبـقـاتــي در ايـران، بـيـمـه تـامـيــن                  
اجتماعي، حقوق معوقه كـارگـران و          
هشــدار ايــن مــوضــوع كــه عــوامــل          
سرمايه داري مي خواهند با رخنه به        
جنبش كارگري با ايجاد تفـرقـه و دو          
دستگي از صفوف متـحـد مـا جـلـو             

 در ادامـه    .گيري كنند ، صحبت كرد  
. اين مراسم دو قطعه شعر قرائت شد  

اين مراسم با استقبال حاضرين روبرو    
 و سي دقيقه پايان   ٧ شد و در ساعت     

 كميته هماهنگي براي كـمـك        . يافت
. بــه ايــجــاد تســكــل هــاي كــارگــري          

 ١٣٩٤ ارديبهشت١١ 
 

 اول مه در مريوان  
 ارديــبــهــشــت از ســوي        ١٠ روز   

کارگران، معلمان و مـردم مـعـتـرض          
شهر مريوان مراسمي بـه مـنـاسـبـت            

در .  روز جهاني کارگـري بـرگـزار شـد          
اين مراسم قطعنامه مشترک معلمان  
و کــــارگــــران خــــبــــاز خــــوانــــده               

قطعنامه سه تشکل کـارگـران و     ..شد
معلمان به مناسبت اول ماه مـه روز          

 هـزار    ٧١٢ دسـتـمـزد      :  جهاني کارگر 
توماني تحميل مـرگ تـدريـجـي بـر             

 !ميليونها کارگر است
کارگران، معلمان و مردم شريـف       

اول  امسال در شرايطي مـراسـم    !  ايران
را پـاس    )  روز جهاني کارگر  ( ماه مه   

داريم که بحران ساختاري سرمايه       مي
داري از بخش مالي و سيستم بانکي       
آمريکا بيرون زده و تـمـام جـهـان را               

 ٥  صفحه 
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ــه اســت       ــت ــرف ــراگ ــاســت  .  ف ــي ــاي    س ه
نئوليبرالي بانک جهـانـي و صـنـدوق            
بين الـمـلـلـي پـول بـراي بـرون رفـت                    

هاي سـرمـايـه داري از بـحـران               دولت
الجـرم  .  عمال به بن بست رسيده است    

سرمايه داري در هـراس از انـفـجـار              
اجتماعي با فـروپـاشـي بـازار، نـفـيـر             
جنگ و فاشيسم را در سراسر جـهـان        
علي الخصوص منطقه خاورميانه به     
ــو را                 صــدا درآورده و اســتــعــمــار ن

سـرمـايـه داري      .  بازآفريني کرده است 
براي نجات خود از بـحـران از هـيـچ               

هـاي     سبعيت و درندگي عـلـيـه تـوده          
کــارگــر و زحــمــتــکــش، از کشــتــار            

دفاع غزه تا جنگ  رحمانه مردم بي  بي
در اکــرايــن گــرفــتــه و حــمــايــت از               

هـاي تـروريسـتـي بـراي کشـتـار                گروه
مردم در سوريه، عراق و شمال آفريقـا      
و اخيرا در اتحادي شوم علـيـه مـردم           

کند و آشکارا کمـر    يمن، کوتاهي نمي  
هاي اقتصـادي،     به نابودي زير ساخت   

اجتمـاعـي و فـرهـنـگـي کشـورهـاي               
اين بحران و تبـعـات     .اند منطقه بسته 

ويرانگـر آن گـريـبـانـگـيـر زنـدگـي و                  
معيـشـت کـارگـران ايـران نـيـز شـده                 

هـا بشـدت        بطوريکه دسـتـمـزد   .  است
زيـر خــط فــقـر قــرار دارد، اخـراج و                

ها شکل سـريـع تـري بـه             بيکار سازي 
خــود گــرفــتــه و پــرداخــت حــداقــل              

بـه مـوقـع       دستمزدهاي بخور و نمـيـر     
پـذيـرد، تـحـمـيـل قـرار               صورت نـمـي   

دادهاي موقت و سفيد امضا بـخـش         
ها نقض حـقـوق    ها و صد   ديگري از ده  

کارگران اسـت کـه مـدت هـاسـت از               

سوي کارفرمايان و حاميانشان ادامه 
دارد و هر ساله به عمق و دامـنـه آن              

کــارگــران و      .شــود   نــيــز افــزوده مــي     
معلمان در مقابل اين وضعيت ديوار      
سکوت را شکسته و بـر مـطـالـبـات             
برحـق صـنـفـي خـود در هـر شـکـل                   

آنان تولـيـد    .  اند  ممکن پافشاري کرده  
کنندگان ثروت و مـعـمـاران جـامـعـه            

تـريـن      هستند و حق دارند کـه از بـاال       
ــروزي            ــدگــي ام ــاي زن ــدارده ــان اســت

  .مند باشند بهره
در روز جــهــانــي کــارگــر و در               

هـاي بـرحـق         راستاي تحقـق خـواسـت      
خود مطالباتمان را به شرح زير اعالم 

مــا حــق ايــجــاد           -١   .داريــم     مــي
هــاي مســتــقــل کــارگــران و            تشــکــل

معلمان، تجـمـع، اعـتـصـاب، آزادي           
بـيــان و اجــراي کــامــل آيــيــن نــامــه             
مشاغل سخت و زيان آور در مـورد           

بـرابـري    -٢   .کارگران را خـواسـتـاريـم      
کامل زن و مـرد در تـمـام جـوانـب                  
زندگي اجتماعي و اقتصادي و لـغـو          
کليه قوانين تـبـعـيـض آمـيـز عـلـيـه                 

اعالم اول ماه مه به عنوان  -٣   .ها  آن
روز تعطيل در تقويم رسمي کشـور و         
بــرداشــتــن هــرگــونــه مــمــنــوعــيــت و        
ــرگــزاري مــراســم             ــت در ب مــحــدودي

لــغــو کــلــيــه    -٤   .مســتــقــل ايــن روز    
احکام غيـر قـانـونـي زنـدان، شـالق،              

علـيـه فـعـالـيـن صـنـفـي              ...  تبعيد و 
ممنوعيت کـار     -٥  .کارگري و معلم 

کودکان، حق تحصيل رايـگـان بـراي          
 -٦   .کودکان ايراني و اتباع خارجـي     

هـا، لـغـو         توقف اخراج و بيکارسـازي    

کليه قـراردادهـاي مـوقـت و سـفـيـد                
امضا و بازبيني وضعيت نامطـلـوب       
شرايط کاري کارگران و معلماني کـه       
طــرف قــرارداد آنــان کــارفــرمــاي               

به استناد قانون  -٧   .خصوصي است 
کار افزايـش دسـتـمـزد کـارگـر هـيـچ                
ربطي بـه نـرخ نـان و يـا هـر کـاالي                     
ديگري نـدارد، هـرگـونـه تـبـلـيـغـات                

هاي دولتي در اين مورد  توسط رسانه
تـعـيـيـن      -٨   .کـنـيـم      را محکوم مـي    

 هزار توماني از سـوي       ۷۱۲ دستمزد  
شوراي عالي کار را تـحـمـيـل مـرگ             

ها کارگر دانسـتـه        تدريجي بر ميليون  
و خواهان افزايش دستمزد متـنـاسـب      

. باشيـم  با تورم موجود در جامعه مي  
ما ضمن رد جلسات سه جانبه بـراي         
تعيين دسـتـمـزد کـارگـران، خـواهـان             

ها با حضور نـمـايـنـده          تعيين دستمزد 
مـا   .٩   .منتخـب کـارگـران هسـتـيـم          

بااعالم پشتـيـبـانـي از اعـتـراضـات             
برحق کارگران، معلـمـان، پـرسـتـاران          

حمايت قاطع خود را از ايـجـاد         ...  و
[...]  تشکلهاي سراسـري مسـتـقـل       

ما کارگران و    .١٠   .نماييم  اعالم مي 
معلمان جنگ افروزي دول غـربـي و           

اي آنان را محکـوم و      متحدين منطقه 
خواستـار پـايـان دادن بـه هـر گـونـه                  

 .تبليغات جـنـگ افـروزانـه هسـتـيـم            
ــه                    ــي بــاد اول مــاه م ــرام  ۱۱ ( گ

 روز جهاني کارگر) ارديبهشت
 

دستگيري محمود صالحي     
 وعثمان اسماعيلي در شهر سقز   

 بـعـد از       ٦ ( مامورا ن امنـيـتـي       
بـا در    )  ارديـبـهـشـت    ٨ ظهر سه شنبه  

دست داشتن حكم بازداشت محـمـود      
صالحي فعال كارگري شناخـتـه شـده         
در شهر سقـز، او را بـازداشـت كـرده               

وكامپيوتر و برخي وسائل شـخـصـي         
اين دستگيري در    . اورا باخود بردند  

حالي صورت ميگيرد كه بيش از ده         
نفر از فعاالن كارگـري در كـردسـتـان            
ظرف يكي دو ماه گذشتـه بـازداشـت       
شده و يا حكم محكو مـيـت گـرفـتـه           

اين دستگيري ها كه در آستانـه   . اند
روز جهاني كارگر صورت مـيـگـيـرد          
نشان از بـر خـورد جـدي بـا فـعـاالن                 

خــبــر    . كــارگــري مســتــقــل دارد          
بدنبال دستگيـري مـحـمـود        . تكميلي

صالحي با خبر شديم كه كاك عثمـان        
سحنگوي كميتـه دفـاع از كـارگـران            
زنداني در مهاباد نـيـز هـم زمـان بـا               
. محمود صالحي دستگير شده است 

كاك عثمان كه از مـبـارزان قـديـمـي             
حــقــوق كــارگــران بــوده و بــه دنــبــال             
دستگيري كورش بخشنده مسئوليت    
سخنگو ئي اين كميتـه را بـه عـهـده              

کـانـون مـدافـعـان        : مـنـبـع   .  گرفته بود 
 حقوق کارگر

 
بازداشت حامد نباتي و علي   
 حسيني دو فعال کارگري در سقز   

حامد نباتي و علي حسيـنـي دو         
فعال کارگري در سقز بازداشت و بعد        
از تهديد به عدم شـرکـت در مـراسـم              

 ١٠ اول مـه آزاد شـدنـد صـبـح روز                 
ارديبهشت حکومت اسالمي حـامـد      
نبـاتـي و عـلـي حسـيـنـي دو فـعـال                    
کارگري و عضو کميتـه هـمـاهـنـگـي          
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 
کارگري در سقز را دستگير و آنهـا را        

 ساعت بازجويي و تهديد به    ٢ پس از   
عدم شرکت در مـراسـم روز جـهـانـي             

  .کارگر آزاد کرد
 

 

 در محکوميت بازداشت     
 رضا امجدي   

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

اطـــالع داريـــد و مـــا هـــم در                        
 کـمـيـتـه دفـاع از             هاي قبلي   اطالعيه

فعالين کارگري مهاباد اشاره کـرديـم        
تهديد ، احضار و بازداشت فـعـالـيـن           
کارگري به اوج خود رسـيـده اسـت و              
روزي نيست که ما شـاهـد تـهـديـد ،              
احضار و يا بازداشت فعالين کارگري    
نباشيم ، مخصوصا اعضاي کمـيـتـه        

 بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  هماهـنـگـي   
هاي کارگري در شهر سنندج ،        تشکل

ها در شهر سننـدج     در ادامه بازداشت  
 بـرابـر بـا        به اول ماه مه که با نزديکي 

  يازدهم ارديبهشت مـاه روز جـهـانـي         
 ۵ کارگر نيز مصادف شده روز شنبه        

ارديبهشت ماه ماموران امنيتـي بـا        
حمله به خـانـه رضـا امـجـدي فـعـال                 

 براي    کارگري عضو کميته هماهنگي   
هاي کارگري در  کمک به ايجاد تشکل  

مــحلــه حســن آبــاد ســنــنــدج ضــمــن          
تفتيش خانه رضا را بازداشت کرده و       
به مکان نا معلومي منتـقـل کـردنـد        
که تا امروز هيچ خبري از ايشـان در           

کـمـيـتـه دفـاع از           .دستـرس نـيـسـت      
فــعــالــيــن کــارگــري مــهــابــاد ضــمــن        
محکوميت بازداشت رضا امجدي و     

 در      ديگر اعضا کميته هـمـاهـنـگـي         
شهر سننـدج خـواسـتـار آزادي بـدون             

 کارگران زنداني و      قيد و شرط تمامي   
  . فعالين کارگري زنداني است

 

کميته دفاع از فعالين کارگري 
 مهاباد 

 ۱۳۹۴ هفتم ارديبهشت 
 *** 
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پريناز خسرواني دخـتـري کـارگـر        
او مـهـمـانـدار       .  در شهر مهابـاد بـود      

در پـي    .  در اين شهـر بـود    "  تارا"هتل  
 يک مامور اطالعاتي که قصـد         حمله

تجاوز به او را داشت و درب اتـاق را            
به روي او بسته بود، پريناز ناچار شد        

 چهارم هتل خود را به پايـيـن        از طبقه 
متـاسـفـانـه پـرش او بـه             .  پرتاب کند 

پايين منجر به مرگ فوري اين دختـر      
 .جوان گرديد

طــبــق خــبــري کــه بــه کــمــيــتــه             
کـردســتــان حــزب رســيــده اســت روز          

 مـاه يـک          ارديـبـهـشـت      ۱۴ دوشنبـه    
مامـور وزارت اطـالعـات بـه قصـد              

اما بـا    .  آمده بود"  تارا" بازرسي هتل   
هر ترفندي که بوده درب اتـاق را بـه              
روي پريناز ميبندد و به قصد تجـاوز        

در اين لحـظـات   . به او نزديک ميشود 
پريناز به دوستش و همکـارش زنـگ         

امـا  .  ميزند و تقاضاي کمک ميکـنـد      
طبق برنامه از قبل طراحـي شـده راه           

. کمک رساني به او ممکن نـمـيـشـود          
پريناز تنها راه نجات خود را پـريـدن           
از طبقه چهارم ميداند و با اين عـمـل    
متاسفانه فـورا جـانـش را از دسـت               

گفته مـيـشـود ايـن مـامـور           .  ميدهد
ــازرس اداره        امــاکــن       اطــالعــاتــي ب

 .مهاباد بوده است
کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري ايران اين واقعه درد ناک را به   
خانواده و دوستـان پـريـنـاز تسـلـيـت              

ما ضمـن مـحـکـوم کـردن           .  ميگويد
اين عمل جنايتکارانه مامور وزارت      
اطــالعــات از هــمــه مــردم مــهــابــاد          

ميخواهيم که در مقابل اين جـانـيـان         
بايد ضمن اعتراض   .  به ميدان بيايند  

و تــجــمــع خــواهــان دســتــگــيــري و             
محاکمه اين جاني وزارت اطـالعـات       

  .رژيم و همدستان او شد
 

پريناز و پرينازها هر روز در مـعـرض       
تهديد و تجاوز مـامـوران حـکـومـت           

پرينـاز اگـر تـن بـه           .  اسالمي هستند 
تجاوز ميداد سنگسار ميشد و اگـر         
در دفاع از خودش اين مامور وزارت       
اطالعات را ميزد سرنوشت ريـحـانـه        
جباري در انتظارش بود و اعـدامـش         

او تنها راهـي کـه بـرايـش           .  ميکردند
باقي مانده بود هـمـيـن بـود خـود را             
قرباني کند و اجازه نـدهـد مـامـوران            

ــه او تــجــاوز کــنــنــد              ــم  .  خــدا ب خــان

خســروانــي مــرگ شــرافــتــمــنــدانــه را        
تــرجــيــح داد و حــقــارت و کــثــافــت             
ماموران وزارت اطـالعـات و رژيـم            
اسالمي را يک بار ديـگـر بـه ثـبـوت               

  .رساند
 

مردم آزاده و مـعـتـرض مـهـابـاد            
الزم است ايـن لـمـپـنـهـاي اسـالمـي                

بـايـد بـه      .  متجاوز را افسـار بـزنـنـد          
خيابان آمد و اين جانيان اسالمـي را      

  .به محاکمه کشيد
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٩٤  ارديبهشت ١٥ 
 ٢٠١٥  مه ٥ 

 پريناز خسرواني از ترس تجاوز يک مامور وزارت اطالعات خودکشي کرد                           
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کارگران و فعالين کـارگـري در پـارک           
 .شهر سليمانيه برگزار گرديد" نالي"

ــي در             ــران کــارگــران مــهــاجــر اي
کردستـان عـراق نـيـز بـا شـرکـت در                  
مراسم روز جهاني کارگر در سليمانيه 
با در دست داشتـن تصـاويـر فـعـاالن            
کــارگــري بــازداشــت شــده در ايــران،          
ضمـن مـحـکـوم کـردن مـوج جـديـد                 
سرکـوب عـلـيـه کـارگـران و فـعـاالن                 
کــارگــري در آســتــانــه اول مــاه مــه،            
خواهان آزادي بي قيـد و شـرط آنـان              

 .شدند
 

قباد طالباني به دادگاهي در   
 ! شهر هامبورگ فراخوانده شد    

طــبــق اخــبــار مــنــتــشــر شــده،            
دادگاهي در شهر هـامـبـورگ آلـمـان            
قباد طالباني معـاون نـخـسـت وزيـر            
اقليم کردستان را به جرم تـهـديـد يـک            

در .  بازرگان آلماني وي را فـراخـوانـد         
( حکم اين دادگاه که در تـلـويـزيـون              

NDR (              و روزنـامـه زويـد دويـچـه
تسايتونگ پخش شده، آمده است که      
در پي شـکـايـت يـک بـازرگـان اهـل                 
کـردسـتـان مـقـيـم آلـمـانـي از قـبــاد                   
طالباني بايد به اتـهـامـات وارده در            

در .  ايــن دادگــاه پــاســخــگــو بــاشــد          
شکايت و ادعـا نـامـه ايـن بـازرگـان               
آمده است که قبـاد طـالـبـانـي بـه او                

تمام استخـوانـهـاي بـدنـت را          : "  گفته
خورد خواهم کرد و حتي در آلمان نيز        

 ". امنيت نخواهي داشت
ــاد               ــا وارد شــدن قــب ــهــرحــال ت ب
طـالـبــانـي بـه آلـمــان و ثـابــت شــدن                 
اتهامات وارده راه درازي در پـيـش             
است، اما آنچه مسلم اسـت، احـزاب          
ناسيوناليست حاکم بر اقليم کردستان 
براي سود و چپاول بـيـشـتـر در طـول              

 سال حاکميت خود از هيچ گـونـه     ۲۴ 
تهديد و جنايتي دريغ نکرده اند و اگر 
مردم اقليم کردستـان هـم مـثـل ايـن              
بازرگان امکان شکايت و پـيـگـيـري           
خواسته هاي خود را داشتند، قـطـعـا        

روزانه دهها شکايت از مسئـولـيـن و        
حاکمين حـکـومـت اقـلـيـم بـه جـرم،                
دزدي، چپاول، آدم ربائـي، شـکـنـجـه           
مخـالـفـيـن، تـرور و کـمـک بـه تـرور                    

  .مخافلين به دادگاهها مي رفت
  

 ديدار نخست وزير کانادا      
 ! از اقليم کردستان 

روز شنبه دوم مـاه مـه، سـتـفـن               
هارپر نخـسـت وزيـر کـانـادا پـس از                
ديدار از بغداد وارد شهر اربيل شـد و         
با مسـعـود بـارزانـي رئـيـس اقـلـيـم                  

کانـادا  .  کردستان ديدار و گفتگو کرد    
يکي از کشورهاي ائتالف در جـنـگ       
عليه داعش است و نيروي هوايـي آن         
کشور در اردن براي حـمـالت هـوائـي           
عليه داعش مستقر است و همچنيـن     

 سرباز کانادائي مشغول کمک بـه    ۶۹ 
نيروهاي نظامي اقليم کـردسـتـان در          
جنگ با داعش مي باشـنـد کـه مـاه             
گذشته دو تن از آنان اشتباهي هـدف         
نيروهاي پيشمرگ اقـلـيـم کـردسـتـان            

 .قرار گرفتند و کشته شدند
 

 اظهارات وزير دارائي     
 ! در باره بودجه حکومت اقليم    

روز دوشنبه چهارم ماه مه، ريباز   
حمالن وزير دارائي حکـومـت اقـلـيـم           
کردستان در يـک کـنـفـرانـس خـبـري               
اعالم کرد که هفته گذشته با هوشيار      
زيباري وزير دارائـي عـراق صـحـبـت            
کرده و او هم اعـالم کـرده کـه هـفـتـه                 
آيــنــده بــودجــه مــاه چــهــارم اقــلــيــم             

حـمـالن   .  کردستان را خواهند فرستاد   
گفت هنوز معلوم نسيت کـه بـودجـه           
اي که فرستاده مي شود چه مـبـلـغـي          

 . خواهد بود
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــدلــيــل            
اختالفات حکومـت اقـلـيـم و دولـت             
مرکزي چندين ماه اسـت بـودجـه اي            
فرستاده نشد و االن هم که قرار اسـت      
بفرستند، منظما آنرا با تـاخـيـر مـي            

از طـرف ديـگـر حـکـومـت             .  فرستند
اقليم کردستان نيز به بهانـه نـرسـيـدن           

بودجه، حـقـوق کـارمـنـدان دولـت را              
هميشه با ماهها تاخير پرداخت مـي     
کند و بـه هـمـيـن خـاطـر بـخـشـهـاي                   
مختلفـي از کـارمـنـدان دولـت و از                
جـملــه مـعــلــمـان بــارهـا حــرکـتــهــاي            
اعتراضي را عليه وضعيت موجود و      
به تعويق افتادن حـقـوقـهـايشـان بـراه            

 . انداخته اند
  

دختري محصل در شهر اربيل     
 !دست به خودکشي زد    

روز شنبه دوم مـاه مـه، در پـي               
گزارش يک معلم دختر کالس هشـتـم        
در منطقه شاه ويس شـهـر اربـيـل بـه              
خانواده او که گويا دخـتـرشـان تـلـفـن             
موبايل دارد، پدر دختر با اسلحـه بـه          
مدرسه مراجعه مي کند که دختـر از         
ترس تهديد و فشار پدرش خود را از          
طبقه نهم ساختمان مدرسه پرت مـي       

گزارشها حاکيست کـه حـال او          .  کند
 . بسيار وخيم است

الزم به ذکر است که زن و دخـتـر            
آزاري، تهديد و فشار، قتل و ربـودن،         
خودکشي و خـود سـوزي در اقـلـيـم                
کردستان متاسفانه به امر روزمره اي    
تبديل شده و تا هم اکنون چـنـد هـزار            
زن و دختر قرباني ناموس پـرسـتـي و         

   .مذهب و مردساالري شده اند
 

 داستان زندگي  
 !  ساله ۱۴ دختر کفاش   

هلين دختـري چـهـارده سـالـه در             
 دالر بـه      ۴۱۰۰ شهر اربيل به مبلـغ       

فروش مي رسد، اسـم ايـن مـعـاملـه              
کثيـف را ازدواج مـي گـذارنـد، کـه                 
هلين حاضر به تن دادن بـه آن نـمـي               
شود و او کـه هـيـچ نـقـشـي در ايـن                    
ماجرا ندارد، اکنون در شهر سليمانيه 
براي باز پرداخت بدهـي فـروش خـود           

طــبــق  .  مشــغــول کــفــاشــي اســت           
گزارشهاي منتشر شده، بعد از اطالع  
از ماجراي زندگي دختر کفاش مـردم        
زيادي در پـي تـهـيـه بـدهـي هـلـيـن                    
هستند تا شايد او به همـراه خـانـواده           
اش بار ديگر بتوانـنـد بـه زادگـاهـش             

 .*اربيل برگردند
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