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 ٥  صفحه 

 ٣  صفحه 

اعتراض در شهرهاي    
 سليمانيه و اربيل 

 ! در دفاع از مردم مهاباد 
بــدنــبــال اعــتــراض دو روزه        
مردم آزاديخواه شهر مـهـابـاد و          
ــاي              ــروه ــي ــه ن ــان ــي ــه وحش ــمل ح
سرکوبگر جهموري اسـالمـي بـه        
مردم، در روزهاي نهم و دهم ماه   

 

 ١٠  صفحه 

  !مردم مبارز و آزاديخواه
تالش يکي از عـوامـل وزارت          
اطالعات بـراي تـجـاوز بـه فـريـنـاز               
خسرواني که به مرگ فريناز مـنـجـر     
شد، مـوجـي از خشـم و اعـتـراض                
مردم نه تنها در مـهـابـاد بـلـکـه در            
ــر کشــور                ــان و در ســراس ــت ــردس ک

مقامات جمهوري  .  برانگيخته است 
اسالمـي طـبـق سـنـت و سـيـاسـت                 
هميشگي تالش کردند کشتـه شـدن        
فريناز را بـا سـنـاريـوهـاي نـخ نـمـا                 

از يک سو گفتـنـد   .  سرهم بندي کنند 
فريناز سر خورده و به پايين سـقـوط          
کرده است و کسي مقصر نـيـسـت و         

از سوي ديـگـر فـرمـانـدار مـهـابـاد                
وقتيکه خشم و تنفر عمومـي مـردم       
را بـو کشـيـد سـراسـيـمـه در نـقـش                   
قاضي دادگاه ظاهر شد و اعالم کرد 

بــه اعـمــال اتـوريــتـه مــيـکــنـم            " کـه    
دادسراي شهرستان مـهـابـاد اعـالم          

چندي پيش فـرخـنـده در شـهـر             
کابل با مرگش بـدسـت جـانـيـان و               
ــان را              ــه آدمــکــشــان اســالمــي ج
خروشاند، قلب مـيـلـيـونـهـا انسـان             
آزاده و عدالت خواه را هـمـراه خـود            
کرد، خشم و تنفر عـظـيـمـي عـلـيـه              
قوانيـن و آدمـکـشـي اسـالمـي را                
باعث شد، ميليونها انسان شـريـف        

و آزاده به خيابانها آمدند و از ايـن            
 .قتل شنيع ابراز تنفر کردند

قتل فريناز بدنبال فرخنده اتفاق   
ديگري است که در شـهـر مـهـابـاد              
اينبار در کردستان ايران باعث تنفر      
و خشم مـردم شـد، شـهـر مـهـابـاد                
خروشيد و مردم شهر عليه اين قتـل      

آتش زدن هـتـل        .به خيابانها آمدند  

  !اگر آرمان خواهي سوسياليستي نباشد

 

 

 

 

 

 طه حسيني

 تجمعات گسترده و هزاران نفره معلمان در شهرهاي کردستان                    

در روزهــاي گــذشــتــه شــاهــد           
اعتراضات وسـيـعـي در شـهـرهـاي            

از يک طرف حضور  .کردستان بوديم
پر رنگ معلمين در اعـتـراض روز           

 ارديبهـشـت و از سـوي ديـگـر              ١٧ 
اعتراض گسترده و خشـمـگـيـنـانـه            

ــه مــرگ فــريــنــاز              مــردم نســبــت ب
خسرواني دختـر جـوانـي کـه مـورد             
تعرض جنسي يکي از مـهـره هـاي           

 .اطالعات رژيم قـرار گـرفـتـه بـود            
فضاي شهرهاي کـردسـتـان در ايـن           

 تصاويري از شهرهاي 
 ! سردشت، سنندج و سقز

 

 

 

 

 

 

 

 نسرين رمضانعلي 

 

شهر مهـابـاد در       : احمد رحماني 
هفته گذشته  صحنه اعتراض مردم و    

هتـل  "به آتش کشيدن يک هتل به اسم  
ايــن حــادثــه بــدنــبــال آن          .  بــود"  تــارا

" صورت گرفت که دختر جواني بنـام         
مـهـمـانـدار هـتـل         "  فريناز خسـروانـي    

تارا، به محـض مشـاهـده اقـدام يـک              
بازرس اطالعاتي که قصد داشـت او         
را مورد تجاوز قرار دهد، فريناز براي   

رسانيدن خود از طـبـقـه چـهـارم ايـن               
هتل به طبقه سوم و نـجـات خـود از              
قصد تجاوز اين مـامـور، نـتـوانسـت           
خود را به طبقه سوم برساند، به پايين  

بـدنـبــال   .  سـقـوط کـرد و جـانـبــاخـت            
اعـتــراضـات وســيـعــي کــه در شــهــر            
مهاباد بر سـر ايـن واقـعـه  صـورت                 
گرفت، سپس به آتـش کشـيـده شـدن             
هتل تارا، ما شاهد اين بوديم کـه در          
ــان ايــن تــجــمــع و تــظــاهــرات               جــري
ماموران حکومت دو نـفـر ديـگـر را             
بقتل رساندند و تعدادي را زخـمـي و            

. عده زيادي را هـم بـازداشـت کـردنـد            
مــردم ديــگــر شــهــرهــاي کــردســتــان          
تصميم گرفتند که در حمايت از مردم  
مهاباد تجمع و اعتراضاتـي را بـرپـا            
کنند که بالفاصله حکومت اسالمـي       
با ميليتاريستي کـردن ايـن شـهـرهـا            

 .مانع از اين تجمعات شد

 پاسخ به چند سئوال 
 در مورد وقايع مهاباد

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

روز هاي سه شنـبـه و        معلمين از   
 دي و اول بــهــمــن          ٣٠ چــهــارشــنــبــه   

، در بيـشـتـريـن اسـتـانـهـا در               ٩٣ ماه

اعـتــراض بــه وضــعــيــت نــامــنــاســب        
معيشت و مـنـزلـت وامـنـيـت خـود                

. دست به اعـتـصـاب سـراسـري زدنـد            
پيش درآمد فراخـوان بـه اعـتـصـاب،           
طومار اعتراضي معلمان با بيـش از        

 امضا در هشتم دي مـاه بـود     ٦٠٠٠ 
که براي رئيس مـجـلـس ارسـال کـرده           

 خواست و مطابات مـعـلـمـيـن       .بودند
در .  در دو حوزه به جامعه معرفي شد  

حوزه رابطه مـعـلـمـيـن بـا آمـورش و               
پرورش و دولت؛  مشکل تحصـيـالت      
و عدم امکانات و کافي نبودن هزينـه   

اعتصاب معلمان در شهرهاي کردستان  
 گذشته و آينده

 

 

 

 

 

 

 
 نسان نودينيان

 ٦  صفحه 

 :  نگاه هفته اين شماره     
 مجموعه اي از اطالعيه ها و  اخبار مربوط به                 

 وقايع مهاباد و شهرهای کردستان           

 ٥  صفحه 

 ٧  صفحه 

 ٢  صفحه 

 

 بيانيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري 
 در مورد وقايع مهاباد

 ٢  صفحه 
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کرديم که قرار وثيقه سنگـيـنـي بـراي           
فـرد خـاطـي      متهم صـادر کـنـنـد و             

دستگير و با وثـيـقـه سـنـگـيـن و تـا                  
روشن شدن موضوع در بازداشت نگه 

 ." داشته ميشود
اما اين فرد خاطي کيـسـت؟ چـه         
کاره است؟ چه مسئوليتي در وزارت       
اطالعات داشته است؟ صاحب هتـل      
چه نقـشـي در ايـن جـنـايـت داشـتـه                   
. است؟ همه اينها را مردم بايد بدانند

مردم کوچکترين اعتمادي به سيستم     
قضايي حکومت نـدارنـد و خـواهـان           
آزادي عمل براي ايجاد يـک کـمـيـتـه             
حقيقت ياب و حضـور مسـتـقـيـم در             
بازجويي از عامـلـيـن ايـن جـنـايـت،              
گزارشدهي به جامـعـه و مـعـرفـي و              
محاکمه سريع و علني متهميـن ايـن       

 . جنايت هستند
 

ــه امــروز اشــک             ــداري ک ــرمــان ف
تمساح ميريزد همان کسي اسـت کـه         
دستور تيراندازي و سرکوب مـردم را        
صادر کرد و مستـقـيـمـا دسـتـش بـه             

 ١٧ خون کساني که در تظاهرات روز       
ارديبهشت  کشـتـه و زخـمـي شـدنـد              

مردم خواهان مـحـاکـمـه        .  آلوده است 
فرماندار آدمکش مهاباد و معرفي و 
محاکمه کـلـيـه آمـريـن و عـامـلـيـن                 

 ارديــبــهــشــت    ١٧ جــنــايــت در روز        
 . هستند
 

جمهوري اسالمي در وحشـت از        
شعله ور شدن خشم و اعتراض مردم،     
شهرهاي کردستان را بشدت نظـامـي       

اين تقالها امـا نشـان از         .  کرده است 
هراس و دستپاچگي سران حکومتـي       
است که اگر ده سال قبل جسد شوانـه         
قادري را روي زمين ميکشاندنـد تـا          
مردم را مرعوب کنـنـد، امـروز امـا            
بالفاصله حکم بازداشت مامور خود     
را مــيــدهــنــد و از مــردم دلــجــويــي            

دوران قلدرمنشي حکومت   .  ميکنند
به پايان رسيده اسـت و ايـنـرا مـردم               
مهـابـاد و مـردم در سـراسـر کشـور                 
ميبينند و صفوف خود را براي بـزيـر          

 . کشيدن اين حکومت آماده ميکنند
 

مردم بدرسـت کـل حـکـومـت و             
قوانين و دم و دسـتـگـاهـي را پشـت               
کشته شدن فريناز ميبينند که زن را         
از هر حقي محروم کرده و با سرکـوب      
مردم و مقابله با تشکل هـاي آنـهـا،            
دســت مــزدوران و لــمـــپــن هـــاي                 
اطالعاتي و نظامي خود را براي هـر         

. تجاوز و جنايتي باز گـذاشـتـه اسـت          
آتش زدن هتل تـارا اقـدام جـوانـان و              
مردم جسور و حق طلب مهاباد عليه       
کل اين حکومت و در عين حال زهـر     
ــه داران                ــتــن از ســرمــاي چشــم گــرف
مرتجعي بـود کـه بـا هـمـدسـتـي بـا                  
مزدوران حکومت و با قربانـي کـردن         
مردم، سود و سرمايه خـود را کـرور            

ايـن بـخـشـي از         .  کرور باال مـيـبـرنـد      
اعتراضي است کـه در اصـفـهـان در             
مـقـابـل اسـيـدپــاشـي بـه زنـان و در                   
خوزستان در مقابل جنايات بيشـمـار    
و هر روزه عليه مردم و در تهران و در      
سراسر کشور عليه فقر و سـرکـوب و           

اين بـخـشـي      .  محروميت جريان دارد 
از خشم فرو خورده مردم عليه تجـاوز       
و عــلــيــه قــتــلــهــاي ســازمــانــيــافــتــه         
حکومتي اسـت کـه يـک سـر آن در                  
خرمشهر، تـهـران و کـهـريـزک و سـر                

مـردم در    .  ديگر آن در مهابـاد اسـت       
ســراســر کشــور انــگــشــت را بــطــرف          
باالترين مقامات حکومت ميگيرند    
و در اين وقايع همبستـگـي خـود در            
سراسر کشور را براي سرنگـونـي کـل          

 . اين نظام تحکيم ميکنند
 

نه تنها خانواده فريناز خسروانـي      
و مردم مهاباد بلکه تمامي مردم در     
سراسر ايران کوچکترين اعتمادي بـه        

. سيستم قضايي حـکـومـتـي نـدارنـد          
ــن هســتــنــد کــه               مــردم خــواهــان اي
مقامات حکومتـي عـلـنـا و رسـمـا              
مسئوليت اين جنـايـت را بـه عـهـده              
بگيرند و از مردم و خانواده فرينـاز و      
ديگر قربانيان ايـن واقـعـه مـعـذرت              

از نظر ما و مردم تنها   .  خواهي کنند 
مرجع صالحيت دار رسيدگي به ايـن        
فاجعه نماينـدگـان واقـعـي مـردم در             

قطعا در چنـيـن   .  شهر مهاباد هستند 
شرايطي براي کشـف تـمـام حـقـايـق،             

 . محاکمه علني خواهد بود
  

اقدام بحق مردم مهاباد بـخـشـي         
از حرکـت سـرنـگـونـي طـلـبـانـه کـل                  

اعتراضات و خشم فرو    .  جامعه است 
خورده مردم در مبارزات زنان و کـل         
جامعه عليه اسيدپاشي، عليه تجاوز     
و عــلــيــه قــتــلــهــاي ســازمــانــيــافــتــه         
حکومتي که يک سر آن در اصفهان و        
تهران و سر ديگر آن در مهاباد است،      
بطور روزمره در سراسر کشور جـريـان     

ــردم             .  دارد ــارزه م ــب ــراض و م ــت اع
مهاباد و همبستگي مـردم آزاده در          
شهرهاي ديگر ايران همچنـان بـقـوت         

 . خود ادامه خواهد داشت

 

جمهوري اسالمي در وحشـت از        
شعله ور شـدن خشـم و نـارضـايـتـي                
مــردم ســراســر کشــور، شــهــرهــاي             

ايـن  .  کردستان را امنيتي کرده اسـت      
تقـالهـا نشـان از هـراس، زبـونـي و                 

از .  دستپاچگي سران حکـومـت دارد      
منظر مردم آزاديخواه و برابري طلب،    
نظامي کـردن شـهـرهـا بـه مـعـنـاي                  
ديگري گوياي قبول کردن جـنـايـت و          
جــنــايــتــهــاي مــتــعــددي اســت کــه            
حکومت اسـالمـي هـر بـار بـا بـروز                
چنين وقايعي و از تـرس سـربـرآوردن           

عظيم توده هاي  حرکتهاي اعتراضي   
مردم بستوه آمده، توپ و تفنگش را        

اما بايد بداند که    .  برخ مردم ميکشد  
دوران قلدرمنشي اش به پايان رسيده      

مردم مهاباد ساکت نخواهـنـد      .  است
ماند چرا که حـمـايـت مـردم مـبـارز               
شهرهاي کردستان و سراسر کشور را       

 . با خود دارند
 

کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري يکبار ديگر خود را در غم از  
دســت دادن فــريــنــاز عــزيــز شــريــک           
ميداند، بـه خـانـواده و بسـتـگـانـش                
صميمانه تسليت ميـگـويـد و مـردم            
آزاديخواه کردستان و سراسر کشور را  
ــهــابــاد                    ــايــت از مــردم م ــه حــم ب

 .فراميخواند
 سرنگون باد 

 رژيم جمهوري اسالمي
 

 زنده باد 
 مبارزات آزاديخواهانه مردم

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري

 ٩٤  ارديبهشت ١٩ 
 ٢٠١٥  مه ٩ 

 ... بيانيه کميته کردستان حزب 

روزها بشدت امنيتي شـده اسـت،         
در مقابل هر تجمع چند نفره سريـع        
نـيــروهــاي انــتــظـامــي وارد عــمــل         
مــيــشــونــد و مــردم را پــراکــنــده              

بــايــد بــه ايــن فضــاي         .مــيــکــنــنــد
امنيتي و اين حـکـومـت نـظـامـي             

ــان داده شــود              ــاي . اعــالم نشــده پ
،  شـعـار ايـن        "مهاباد تنها نيست" 

روزهاي مردم شهرهـاي کـردسـتـان         
اما امروز بايد شعار اين  .بود است

باشد شـهـرهـاي کـردسـتـان تـنـهـا                
از تــمــامــي انســانــهــاي     !   نــيــســتــد

آزاديخواه و برابري طلب، از تمامي 
وجدانهاي بيدار، از تمامي فعاليـن      
ــدوســت              ــي و انســان ــدن ــوق م جــق

مردم شهـرهـاي   " ميخواهم با شعار    
، " کردستان تـنـهـايـت نـمـيـگـذاريـم            

مردم شهرهاي کردستان را حمايـت     

کنند و انزجار خود را عليه کـلـيـت          
 .اين نظام هار اسالمي اعالم دارند

 طي روزهاي گذشته دهها نـفـر در         
شهرهاي کردستان تحـت عـنـاويـن         

دهـهـا   .  مختلف دستگير شـده انـد      
دهـهـا نـفـر       .  نفر احضـار شـده انـد         
ما بايد يـک     .  تلفني تهديد شده اند   

!! صدا اعالم کنم ديگر بـس اسـت         
ديگر بس است جنايت، ديگر بـس        
است سـرکـوب، ديـگـر بـس اسـت              
زندان و شکنجه، بايد زمين را زيـر        
پـاي ايـن جـانـواران اسـالمـي داغ               

   .کرد
زنده باد مردم جسور و مبارز 

 !شهرهاي کردستان
 زنده باد آزادي و برابري

 !زنده باد سوسياليسم !

 ...  تصاويري از شهرهاي      
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 ١ از صفحه 

پيرامون ايـن وقـايـع در مـديـاي             
اجتماعي و شبکه هاي فـيـس بـوک،           
اين موضوع بعناوين مختلف مـورد       
بــحــث و بــررســي قــرار گــرفــت کــه               
مقامات رژيم با اظهار نظر در رسانه       
هاي خود، شروع بـه سـنـاريـو سـازي             
پيرامون اين واقعه کردند کـه بـعـضـا           
ابهاماتي را در فضـاي اجـتـمـاعـي               

براي پرداختن به چـنـد و        .  موجب شد 
چون اين مسئله سعي کردم مجموعه      
اين ابهامات و ناروشنيهـا را کـه در            
شبکه هاي اجتماعي مـطـرح شـد را           
در چند سئوال گردآوري کنم و آنها را      
با عبدل گلپريان در ميان بگذارم کـه         

 . به اين سئواالت پاسخ دهد
با اين مقدمه  وارد طرح سـئـوال       

آنگونه كه شواهـد نشـان     .  اول ميشوم 
ميدهد فرد مـذكـور يـكـي از مـهـره               
هاي اماكن در شـهـر مـهـابـاد بـوده                
است و اماكن هم بعـنـوان يـك نـهـاد              
امنيتي كار بازرسي هتل ها و غـيـره         
: را بعهده دارد حاال سـوال ايـن اسـت         

آيا مدير هتل در ايـن مـورد نـقـشـي              
داشته است؟ همانطور كه نـهـادهـاي         
امنيتي گفته اند آن شخـص قـبـال از          
فريناز درخواست ازدواج كرده است و      
اين تا چه حد ميتواند واقعيت داشته       

 باشد؟
 

تـمـام اخـبـار و          :  عبدل گلپريان 
گزارشات رسيـده از سـوي مـردم در             
مهاباد اين را ميگويد که مالک هتل 
در تباني با مـامـور امـاکـن در ايـن               

بـي دلـيـل      .  ماجرا نقش داشته اسـت     
نبوده و نيست که مالـک هـتـل بـراي             
گريز از خشم مـردم  هـم اکـنـون در                 
حمايت دستگاه اطالعاتي رژيم قـرار       

آتش زدن هتل تارا شاهـدي بـر           .  دارد
 . اثبات اين واقعيت است

در مورد بخش ديگر سئوال بنظر 
من آوردن اين نقل قول از نـهـادهـاي            

آن شخص قـبـال از       " امنيتي که گويا    
" فريناز درخواست ازدواج كرده اسـت      

و يا هر اتفاق ديگري از ايـن نـوع در             
سطح  کشور، همـگـي سـنـاريـوهـاي             
ساختگي مقامات رژيم هستـنـد کـه         
فقط براي الپوشالي کردن اين جنايت   
بهم بافته ميشوند که سر سـوزنـي نـه        

لـذا آوردن    .  حقيقت دارد و نه اعتـبـار   
نقل قول از آنها نه تـنـهـا کـمـکـي بـه             
روشن شدن ماجرا نميکند بلکـه ايـن         
دادستان سرايي ها بيشتر از هر چـيـز      
ديگري فقط بخاطر ايجاد گرد وخاک       
بپا کردن و مـخـدوش نـمـودن اصـل               

ماجرا از سوي جـبـهـه اي اسـت کـه                
خود باني و مسبب چنين جـنـايـاتـي           

اگر حـتـي     .  است و ابدا واقعيت ندارد 
فرض را هم بـر ايـن بـگـيـريـم کـه آن                   
شخص قبال براي فـريـنـاز خسـروانـي           
ايجاد مزاحمت کـرده بـاشـد مسـئلـه            
تازه و عجيبي نيست چرا کـه چـنـيـن           
رفــتــارهــايــي يــک امــر مــتــعــارف و          
روزمره ماموران اطالعاتي حکومت    

در .  عليه شهروندان بويژه زنـان اسـت       
ثاني در ايران تحت حاکميت اسـالم،         
ــت               ــوي ــخــشــي از ه ــاالري ب ــردس م
حکومت اسالمي مندرج در قوانـيـن       
جاري اين مـمـلـکـت اسـت آنـهـم در                
حاليکه تعـرض از جـانـب مـهـره اي               
ازحکومت اسالمي صـورت گـرفـتـه          

 . باشد که امري شناخته شده است
 

بـا تـوجـه بـه            : احمد رحمانـي  
اينکه احتمال بسيار زيادي ميرود که  
آن فرد قبال هم بـراي فـريـنـاز ايـجـاد             
مزاحمت کرده باشـد، بـه نـظـر شـمـا               
بسته به جايگاه زنان در ايران توضيح    
دهيد چرا فـريـنـاز در ايـن مـورد بـه                
صاحب هتل يا دادگاه شكايت نكرده   

 است؟
 

زنان و در سـطـح     :  عبدل گلپريان 
عمومـي تـري جـوانـان مـدام مـورد               
ــت و آزار مــامــوان                  ــعــرض و اذي ت

تـهـديـد    .  حکومت اسالمي هسـتـنـد      
بقتل و بـاج خـواهـي نـيـز يـکـي از                    
روشهاي هميشگي ساختار اسالمي،    
ماموران و نهادهايش بوده اسـت تـا          
جاييکه ماموران حکومت اسـالمـي       
آزادانــه دســتــشــان بــراي تــعــرض بــه          
شهروندان نيز کامال باز نگـه داشـتـه          

از اين رو و بفرض ايـنـکـه      . شده است 
فريناز با مزاحمتهاي مکـرر مـامـور       
مـورد نـظـر هـم روبـرو بـوده بـاشــد،                  
ســئــوال نــبــايــد ايــن بــاشــد کــه چــرا            
شکايتي نـکـرده اسـت بـلـکـه ابـتـدا                 
سـئـوال ايـن اسـت کـه چـرا مـامــور                  
اطالعاتي رژيم با و بـدون شـکـايـت             
شخص مورد تعرض واقع شـده بـايـد          
بخود اين اجازه را بدهد که شـخـصـي      
آنهم دختري را مورد آزار، تـهـديـد و            
تجاوز قرار دهد و براي او مـزاحـمـت           

در کجاي ايـران تـحـت        .   ايجاد کند؟ 
حاکميت اين رژيـم مـوردي را سـراغ            
داريد که يک زن و يا دخـتـر جـوان از              
دســت درازي، مــزاحــمــت و تــجــاوز          
توسط مامور دولتي شکايتـي کـرده        
باشد و نتيجه شکايت او مـنـجـر بـه             

محاکمه فرد مـزاحـم و مـتـجـاوزگـر              
در اسالم بخودي خود زن . شده باشد؟

بودن جرم است چه رسد به اينـکـه زن           
برود و از فرد متـجـاوز و در قـامـت               
مامور اطالعات اسالمي درخواست    

آيا شکايت فريناز   !.  دادخواهي بکند 
از اين باالتر ميتواند باشد که بخاطر       
فــرار از تــعــرض جــنــســي مــامــور             
حکومت و براي نجات جـان خـود از           
نقشه اي کـه بـرايـش طـراحـي کـرده                 
بودند، سرنوشتش به آنجايـي کشـيـد         

ايـن  .  که نمي بايست کشيده ميـشـد؟      
را هم بايد اضافه کرد که شکايت يک       
زن يا هر شخصي از مـامـور دولـت              
آنهم يک بازرس در نـظـام جـمـهـوري              
اسالمي، ميتواند عاقبـت دلـخـراش        
تري از آنچه که بـر سـر فـريـنـاز آمـد                 

کسانيکه به عمد يـا از       .  داشته باشد 
سر سادگي چنين سئوالي را مـطـرح          
ميکنند، آيا از خود پرسيـده انـد کـه           
اگر هم حتـي زنـي لـب بـه شـکـايـت                  
نگشود، آنـهـا فـريـاد بـرآورده انـد و                
بگويـنـد، ايـن چـه قـانـون، سـنـت و                   
فرهنگ کثيفي است که بـايـد فـردي           
در مقام مامور حکومتي تا اين حـد     
بخود اجـازه بـدهـد و بـراي شـخـص                 
ديگري مزاحمت ايجاد کند و در ايـن     
مورد مشخص به قصد تجاوز به يـک     
دختر کارگر که مـنـجـر بـه از دسـت               
دادن جانش شد چنـيـن فـجـايـعـي را              

آيا کسيکه چـنـيـن    .  بوجود مي آورد؟  
سئوالي را طرح ميکند اين را نـمـي            
داند که زندگي و سـرنـوشـت هـزاران             
زني کـه لـب بـه شـکـايـت، طـالق و                   
صدهـا درد ديـگـر گشـوده انـد، در                
کجاي اين نظام جهنمي کوچـکـتـريـن         
حقي برايشان در نظر گرفته شده است 

 . و کجا پاسخي گرفته اند؟
 

آيا فرينـاز بـراي        : احمد رحماني 
فرار از دست فـرد مـتـجـاوز خـود را               
پرت كرده و يا اينكه كسي يا كساني       
براي الپوشاني ايـن تـجـاوز او را از               

 طبقه چهارم پرت كرده اند؟
 

تـمـام شـواهـد و           : عبدل گلپريان 
قرائن اين را بيان ميکنند که فريـنـاز         
خسرواني بـراي نـجـات خـود تـالش              
کرده اسـت خـود را بـه طـبـقـه سـوم                   
برساند اما موفق به اين کار نشـده و         

از طرف ديگـر تـا       .  سقوط کرده است  
آنجا که به سابقه بيش از سه دهـه از            
سياست و عـمـلـکـرد ضـد انسـانـي                
جــمــهــوري اســالمــي، مــقــامــات و          
مامورانش بـرمـيـگـردد، آنـان بـراي             
الپوشالـي کـردن واقـعـيـات و خـاک               

پاشيدن در چشم مردم اين ظرفيت را       
در خود دارند که دست به هر جنايتي      

اما آنچه که  تا کنون در مورد  .  بزنند
شيوه بقتل رسيدن فريناز مورد بحـث    
در ميان مردم است،  همان است کـه         

 .اشاره کردم
 

صـاحـب هـتـل         : احمد رحماني 
بدون شك در مورد هـمـه مشـكـالت          
ــر دارد و                 ــب ــش خ ــان ــن ــارك ــردي ك ف
ميخواهم بدانم ارزيابي شما در مورد 
نقش و جايگـاه صـاحـبـكـار در ايـن               

 حادثه وحشتناك چي هست؟
 

طرح اين سـئـوال     :  عبدل گلپريان 
که صاحـب هـتـل مـمـکـن اسـت از                  
مشکـالت کـارکـنـان هـتـل آگـاهـي               
داشته يا نه؟، بنوعي کـنـدو کـاو در             
مورد فريناز و کارکنـان هـتـل را در             

به گـونـه اي عـنـوان شـده            .  خود دارد 
است که نشان دهد فريناز مشکالتي      
داشته و صاحب کار هـم بـايـد از آن             
مــطــلــع مــيــبــود و بــنــوعــي آدرس            
خــودکشــي و يــا دور نــگــه داشــتــن             
مسببين فاجعـه را بـيـشـتـر عـنـوان               

بـنــظــر مــن طــرح چــنــيــن        .  مـيــکــنـد  
سئوالهايي قضيه را پيچيده ميـکـنـد       
در اين مورد هم بايد بگويم فريناز يا      
هر کارمند و کارگري که در اين هتل         
مشغول بکار بوده و حتي مشـکـالت    
فردي و خصوصي هم داشته بـاشـنـد،     
نه به مالک هتل مربوط است و نه بـه         

مالک هتل از آنجا .  هيچ کس ديگري  
که خود در تباني بـا فـرد تـجـاوزگـر               
اطــالعــاتــي رژيــم خــواهــان ارتــقــاي         
موقعيت هتل خود از چهار ستاره بـه        
پنج ستاره بوده و قطعا براي رسـيـدن          
به سود و سـرمـايـه هـرچـه بـيـشـتـر،                  
برايش بسيار عـادي بـوده اسـت کـه              
کارگر هتل را آنهم کسي چون فرينـاز         
را بــعــنــوان پــاداش بــه مــامــور                   
اطالعاتي، او را قرباني اين معـاملـه        

در نـظـام جـمـهـوري          .  کثـيـف بـکـنـد       
اسالمي اين دست از اتفاقات و ايـن         
دســت از طــرح و تــرفــنــدهــاي ضــد            
انساني عـلـيـه مـردم بـويـژه زنـان و                  

. دختران هيچگونه حد و مرزي نـدارد     
داستـان زنـدگـي ريـحـانـه جـبـاري و                 
صـدهـا نــفـر ديــگـر و کــال زنـان در                  
ــحــت                ــران ت ــه اســالم زده اي جــامــع

حاکميت اين رژيم غم انگيز تر از اين     
 . حرفهاست

 
چـرا مـردم در         : احمد رحمانـي  

قدم اول هتل را آتش زدند و بـعـد بـه               
طـبـق   (  وزارت اطالعات حمله كردن     

نظر شمـا در ايـن       ).  شواهد ميديايي 
 مورد چيست؟

 
مردم در قدم اول   :  عبدل گلپريان 

هتل را آتش نزدند بلکـه در قـدم اول             
منتظر واکـنـش مـقـامـات مـحـلـي               
حکومت در مهاباد بودند که ببيننـد       
براي محـاکـمـه و مـجـازات بـازرس              
اطالعاتي چه اقـدامـي صـورت مـي           
دهند؟ اما نه تنها هيچ اقدامي بـراي    
روشن شـدن مسـئلـه از خـود نشـان                
ندادند بلکه بـا سـرهـم بـنـدي کـردن                
سناريوهاي ساختـگـي سـعـي در بـه             
انحراف کشـانـيـدن اصـل مـاجـرا را               

سپس فرماندار مهاباد چون    .  داشتند
فـهـمـيــد کـه مـردم بــه بـي تـفـاوتــي                   
مقامات قضايي و غـيـره مـعـتـرض            
هستند و امکان تجمع اعتراضي در       
ميان مردم دارد بـاال مـيـگـيـرد، از              
ترس و وحشت از مـردم اعـالم کـرد              

بــه اعــمــال اتــوريــتــه مــيــکــنــم         " : کــه
دادسراي شهرسـتـان مـهـابـاد اعـالم            
کرديم که قرار وثيقه سنگـيـنـي بـراي           

فـرد خـاطـي      متهم صـادر کـنـنـد و             
دستگير و با وثـيـقـه سـنـگـيـن و تـا                  
روشن شدن موضوع در بازداشت نگه 

اما باز هـم حـرکـت         ."  داشته ميشود 
جدي و قاطعي که پاسخ قانع کـنـنـده          
اي براي مردم مهابـاد در بـر داشـتـه            

 .باشد صورت نگرفت
مردم مهاباد نيز وقتيکه اوضـاع      
را اينچنين ديدند و از آنجا که وعـده          
هاي سرخرمن مـقـامـات دولـتـي را             
خوب مي شناسند تصميـم گـرفـتـنـد         

در .  دست به تجمع اعتراضي بـزنـنـد        
جريان تظاهرات و کشيده شدن تجمـع   
به جلو هتل، مامـوران مسـلـح رژيـم          
فضاي تجمع اعتراضـي مـردم را بـا            
تيراندازي پاسخ دادند و اينجـا اسـت         
کــه مــردم خشــمــگــيــن و مــعــتــرض          
مهاباد وقتي ديدند دستگاه قضـايـي       
وقـت گـذرانــي مـيــکـنـد و از ســوي                
مامـوران سـرکـوب رژيـم نـيـز بـراي                

  ...  پاسخ به چند سئوال       

 ٤  صفحه 
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 ٣ از صفحه 

پراکـنـده کـردن جـمـعـيـت دسـت بـه                  
تيراندازي عليه آنان ميزنند، خشـم و        
تنفر فرو خورده خود را بروز دادنـد و           

. اقــدام بــه آتــش زدن هــتــل کــردنــد            
بنابراين مسئله ابتدا بساکن از آتـش        
زدن هتل شروع نشد بلکـه بـر بسـتـر             
آنچه که اشاره شد اتفاق افتاد که همه 
اين اتفاقات پيش زمينه هاي شـکـل         
گيري ابـراز خشـم مـردم را بـحـق و                  

 . بدرست با خود به همراه داشت
حتي اگر پيش زميـنـه هـايـي را            
هم که اشاره کردم نمي بـود، بـاز هـم             
مردم حق داشتند و حق دارند کـه در          
مقابل يک رژيم تـا دنـدان مسـلـح و               
سرکوبگر، اعتراض و نارضايتي خود 
را از آتش زدن هتل همدست مـامـور         
اطالعاتي گرفته تا ويران کردن هر دم  
و دســتــگــاه ســرکــوب ديــگــر رژيــم،          
نارضايتي خود را در مقابل سرپـوش       
گذاشتن بر يک جنايت در روز روشـن         

 .ابراز کنند
 

نـظـر شـمـا در            : احمد رحماني 
مورد تناقض و سنگ اندازي هـايـي         
كه انجام ميشود در اين مورد كه اين 
اتــفــاق را مشــكــوك جــلــو مــيــدهــد           
چيست؟ مثال ميگويند او حسـابـدار       
هتل بوده و محـل كـارش در طـبـقـه             
همكف در پذيرش هتـل بـوده اسـت،           
پس در طبقه چهارم هتل در آن اتـاق           
چكار ميكرده است؟ آيا اين صـحـت         
دارد يا بازهم سناريو هايي است كـه         
ــم               ــه رژي ــك ب ــزدي ــدهــاي ن ــاگــن ــروپ پ
ميخواهند آن جنايت را مثل ريحانـه       
بي اعتبار كنند و باز تقصير به گردن   

 خود؟ 
 

اينکه موقـعـيـت    :  عبدل گلپريان 
کاري فـريـنـاز خسـروانـي در هـتـل،                
حسابدار بوده يا در هر بخش ديگـري        
مشغول بکار بوده است چيزي را نمي  
تواند در رخ داد يک جنايت کـمـرنـگ          
کند و دليلي بر اين نمي توانـد بـاشـد       
که در هـمـکـف بـوده يـا در طـبـقـه                     

چه حسـابـدار بـوده بـاشـد يـا             .  چهارم
خدمتکار مـعـمـولـي يـا هـر سـمـت                 
ديگري در اين هتـل  داشـتـه اسـت،              
مسئله اين است که از طـرف مـالـک            
هتل دستور گرفته است که اتـاقـهـاي         
هتل را فريناز به مامور اطـالعـاتـي          

اين اقدام . يا همان بازرس نشان بدهد
آگاهانه و با طـرح و نـقـشـه از قـبـل                  
طراحي شـده از سـوي مـالـک هـتـل                 
سازمانـدهـي شـده کـه فـريـنـاز ايـن                 

وظيفه را به انجام برساند و اتـاقـهـاي          
هتل را به مامور اطـالعـاتـي نشـان            

مردم مهاباد نيز اين را تـايـيـد         .  دهد
حتي اگر فريناز خدمتـکـار      .  کرده اند 

پارکينگ هتل و يا حتي نظـافـتـچـي          
هــم بــوده بــاشــد فــرقــي در صــورت             

اصل موضوع  ايـن      .  مسئله نميکند 
است که وظيفه همراهي کردن مامور  
اطالعات براي نشان دادن اتـاقـهـا از       
سوي مالک هتل بـه فـريـنـاز واگـذار              
شده است حال در هـر طـبـقـه اي از                 

چنين . هتل مشغول به کار بوده باشد 
گمانه زني هايي تـغـيـيـري در اصـل             

 . ماجرا ايجاد نميکند
  

نظرتان در مورد     : احمد رحماني 
فضاي ميلتاريستي رژيم در مهـابـاد       
و ديگر شهرها چـيـسـت؟ شـمـا ايـن               
شرايط را چگونه ارزيابي مـيـكـنـيـد           
بطوري كـه خـيـلـي از رسـانـه هـا و                    
احزاب ناسيوناليستي دارنـد از ايـن          
شرايط وام سياسي ميگيرند تا بـراي       
هويت تراشي ملي اعتباري دسـت و       

 پا كنند؟
 

مـالـک هـتـل و         :  عبدل گلپريان 
مامور اطالعاتي رژيم در اين ماجـرا   

بــنــا بــه ادعــاي      .  دســت داشــتــه انــد     
مقامات محلي و فرماندار مـهـابـاد         
اگر آن شـخـص مـامـور اطـالعـاتـي               
نبوده است چرا براي دفاع از او چـنـد           

 ١٧ نفر ديگر را در روز پـنـجـشـنـبـه               
ارديبهشت بقتل مـيـرسـانـدنـد، چـرا            
دهها نفر را زخمي و تعداد زيـادي را          

تمام اين حرکتهـا و    .  دستگير کردند؟ 
ايجاد فضاي امنيتي و مليتاريستـي     
در شهرهاي کردستان قبل از هر چيـز        
نشاندهنده  پيامي  شفاف و روشن از 
سوي رژيم به مردم است کـه مسـبـب          
قتل فريناز از هـمـکـاران رژيـم بـوده              

هر چند که جمهوري اسـالمـي        .  است
هر گونه اعتراض و تـجـمـعـي را بـا                
سرکوب پاسخ ميدهد اما اگر بنا بـر         
ادعاي رژيم مسبب اين قتل مـامـور      
و بازرس حکومـت نـبـوده اسـت چـه              

صـرف  .  نيازي به مانور نظامي بـود؟     
ايـجـاد فضــاي مـيــلـيـتــاريسـتـي در              
شهرهاي کردستـان بـخـوبـي بـر ايـن               
داللت دارد که رژيم اسالمي از آنـجـا      
کــه قــاعــدتــا حــامــي مــهــره هــاي              
اطالعاتيش، حامي سرمايه داران و       
ميليونرهايي چون صاحب هتل تـارا        
است، بايد هم براي جلوگيري از خشم  
مردم فضا را امنيتي کند و در دفـاع          

از آنان با تفنگ و گلوـلـه بـه مـيـدان                
هيچ چيزي طبيعي تـر از ايـن          .  بيايد

نيست که دستگاه حکومت اسالمـي      
وقتيکه ميبيند اعضاي شبکه هـاي        
امنيتي و سود و سـرمـايـه اسـالمـي            
اش بـا دسـت زدن بـه جـنـايـتـي کـه                    
مرتکب شـده انـد و از سـوي مـردم                 
مورد تعرض قرار گرفته اند، بـديـهـي         
است که تفنگ و نيروي سرکوبـش را         

 .به رخ مردم بکشد
 

در ايـن شـرايـط          : احمد رحماني 
خانواده فريناز چكار بايد بكنـنـد تـا           
بـتــوانــنـد عــامــالن ايــن جـنــايــت را            

 معرفي كنند؟
 

خانـواده فـريـنـاز       : عبدل گلپريان 
خانـواده فـريـنـاز       .  چکار بايد بکنند؟  

بدون حمايت و بدون تجمع اعتراضـي       
مردم در مهاباد و ديگر شهرها کاري 
نمي توانند بکنند چـرا کـه خـانـواده              
کسي چون فريناز آنهم کسيکه به اين       
شيوه جـنـايـتـکـارانـه و تـوسـط يـک                  
مامور حکومتـي چـنـيـن عـاقـبـتـي              
برايش رقم زده شد، مدام تحت فشـار        
و تهديـد دسـتـگـاهـهـاي قضـايـي و                 
مقامات حکومتي هستند تا کـنـون        
هم اين فشار همچـنـان بـر روي آنـان              

بـراي تـمـام مـردم ايـران            .  وجود دارد 
روشـن و عـيـان اسـت کـه فشـار بـر                    
خانواده کسي چون فـريـنـاز از سـوي             
دستگاه اطالعات و غـيـره سـيـاسـت          
رژيم است وبسيار بيـشـتـر از فـقـدان             

از .  فريناز براي آنـان  درد آور اسـت            
يک طرف غم از دست دادن عزيزشـان       
از سوي يک مـهـره اطـالعـاتـي و از                
سوي ديگر فشارهاي هـرروزه هـمـان          
دم و دسـتـگـاه قـاتـل و تـالش بـراي                  
ساکت کردن مردم و خانواده فريـنـاز،        
سياست هميشگي رژيم اسالمي بوده 
ــج و درد                   ــه رن اســت و ايــن مســئل

 . مضاعفي را براي آنها به همراه دارد
راهــکــار ايــن اســت کــه مــردم             
مهاباد نبايد خانواده فريناز را تـنـهـا         
بگذارند و مردم شهرهاي کردستان و       
سراسر ايران نيز نبايد مهاباد را تنها        

بايد مردم آنان را در آغوش      .  بگذارند
گرم خود و مورد حمايت عميق خـود       

حمايت عمومي مـردم و       .  قرار دهند 
ابراز تنفر و انزجار آنان در هر حرکـت         
اعتـراضـي عـلـيـه جـنـايـت صـورت                
گرفته شده ميتواند قوت قلبـي بـراي         
خانواده فـريـنـاز بـاشـد کـه احسـاس               
کنند فريـاد رس و حـمـايـت کـنـنـده                 
هزاران نفره و مـيـلـيـونـي دارنـد، کـه               
احساس کنند حضـور مـردم يـعـنـي             

ايستادگي براي اجراي عدالت توسـط    
تــا جــايــيــکــه ايـــن            .  خــود مــردم     

اعتراضات بتواند تنـهـا در قـدم اول            
ــه               مــقــامــات حــکــومــت را وادار ب

ايـن  .  عذرخواهي و اعـتـراف بـکـنـد           
قدمـهـاي   .  تنها قدم اول اين کار است   

بعدي محاکمه مسبب و مسـبـبـيـن           
اين جنايت توسط نمايـنـدگـان مـردم          
مهاباد با حضور و شرکت عـمـومـي          

خواسـت آزادي تـمـامـي         .  مردم است 
دستگير شدگان نيز يـکـي ديـگـر از             
خواستهاي مردم است که در صـورت       
عــدم پــاســخــگــويــي بــه هــمــه ايــن             
مطالـبـات، تـداوم و سـر بـرآوردن و                
شعله ور تر شدن اعتراضات تا دسـت   
زدن به اعتصاب عمومي مردم را در       

 .پي خواهد داشت
 

بعنـوان كـمـيـتـه          : احمد رحماني 
كردستان حزب کمونيست کارگري در 
اين رابطه  چه اقداماتي انجام داديـد         
و ارزيابي كـلـي تـان چـيـسـت و چـه                   
فراخواني رو به جامعه و شـهـرونـدان           

 .مهاباد داريد؟
 

حـرکـت   :  عبدل گـلـپـريـان     
اعتراضي مردم بجا، بحـق و درسـت        

اين جـنـايـت اگـر در هـر جـاي                 .  بود
ديگري توسط مامـوران حـکـومـتـي          
صورت ميگرفت ميبايسـت هـمـيـن         

. پاسخ درخور را از مردم مـيـگـرفـت          
کميته کردستـان حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري از همان روز اول ايـن واقـعـه            
مــوضــوع را دنــبــال کــرد، قــبــل از              
تظاهرات روز پنجشنبه و در حمايـت       
از انجام هر تجمـع و تـظـاهـراتـي در               
مهاباد و شهرهاي ديگر رهنمود داد       
که بـه مـيـدان بـيـايـنـد و از طـريـق                      
امکانات رسانه اي و نشر و انعکـاس     
اخبار و گزارشات، واقعيت مسئله را      

. براي افکار عمومي روشـن سـاخـت         
براي ما قابل پيش بيني بود که رژيـم    
در مهاباد و ديگر شهرهاي کردستان      
ژست نظامي بخود ميگيرد  و از اين 
رو ضمن تاکيد بر ادامه اعـتـراضـات       
و اينکه ممکن است با ايجاد فضـاي        
امنيتي مانع از ابراز تـنـفـر و خشـم              
فرو خورده مردم بشونـد، در صـورت          
لزوم گزينه اعتصاب عمومـي را کـه          
در شهرهاي کردستان سنت جا افتاده   
اي در اعتراض به تـوحـش اسـالمـي            

 . است پيش پاي مردم گذاشت
 جـنـايـت      ٨٤ پيش تـر در سـال           

ديگري در مهاباد از سوي مـامـوران      
سرکوب رژيم صورت گرفت و شـوانـه        
قــادري را بــطــرز وحشــيــانــه اي بــا              

اتوموبيل در خيابان بـر روي زمـيـن            
کشيدنـد و مـردم هـم پـاسـخ دنـدان                 

. شکني به حکومت اسـالمـي دادنـد        
اما بايد بگويم کـه ايـن دوره ديـگـر               
دوران ده سال قبل نـيـسـت کـه رژيـم               

. اسالمي بخواهد زهر چشـم بـگـيـرد         
. اين رژيم  پشم و پيله اش ريخته شده  

نسبت به هر دوران ديگري در مـيـان         
مردم ايران مـورد تـعـرض، تـنـفـر و                

در سطح بـيـن     .  آماج حمله  قرار دارد 
المللي و منطقه اي پيرامون مسـئلـه         
هسته اي و تـروريسـم در انـزوا قـرار               

باندها و جناحـهـاي حـکـومـت        .  دارد
لگد پراني شان به همديـگـر بـيـشـتـر              
شده است و فاکتورهاي بـيـشـتـري از           
اين دست سبب شده که نه تنها نـمـي       
تواند و قادر نيست پز ده سال قبل را        
بخود بگيرد بلکه از وحشت و تـرس           
از خشـم و عصـيـان مـردم مـهـابـاد                 
اعــالم کــردنــد کــه فــرد خــاطــي را               
بازداشت و با وثيـقـه سـنـگـيـن نـگـه               

همين يـک مـورد گـويـاي          .  داشته اند 
زبوني و درماندگي رژيم در مـقـابـل            

 .اعتراضات مردم است
فراخوان من به مردم در شهرهاي    
کردستان و سراسر کشور اين است که 
در حمايت از مردم مهاباد و در دفاع     
از کرامت انسـانـي در هـر شـکـل و                 
قامتي که مي توانند به اين توحش و  
بــربــريــت ضــد زن و ضــد انســانــي               

. حکومت اسالمي اعـتـراض کـنـنـد          
بدون ترديد مردم سـاکـت نـخـواهـنـد            
نشسـت و ايـجـاد فضـاي امـنـيـتـي                 
هيچگاه هم درد بي درمان جمـهـوري        
اسالمي را عالج نـکـرده و نـخـواهـد             

اعــتــراضــات مــردم بــويــژه در         .  کــرد
مهاباد و شهرهاي ديـگـر کـردسـتـان            

چـه بـا     .  مجددا سر بـر خـواهـد آورد          
تداوم اعتراضات خيابـانـي و چـه بـا             
اعتصاب عـمـومـي ايـنـبـار سـيـلـي                
محکـم تـري بـه صـورت حـکـومـت                

حـمـايـت مـردم       .  اسالمي خواهند زد  
سراسر کشور از اعتـراض و مـبـارزه           
مردم مهاباد گامهاي بلندي تـوحـش       
و جنـايـت رژيـم اسـالمـي را عـقـب                  
خواهد زد که بنـوبـه خـود مـيـتـوانـد               
زمينه هاي پايان دادن به بيش از سـه      
دهه، فـقـر، فـالکـت، زنـدان، اعـدام،              

دفـاع از    .  شکـنـجـه را فـراهـم سـازد            
حرمت و کرامت انسانـي و دفـاع از            
همه شهروندان در سراسر کشور که از       
سوي دم و دستگاه يک حکومت هـار      
و وحشي هـدف قـرار گـرفـتـه اسـت،                
وظيفه خود مردم متحد، متـشـکـل،         
سازمانده،  و وظيفه هر انسـان آزاده          

 . ***اي است

 ...  پاسخ به چند سئوال       
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 ١ از صفحه 
 تجمعات گسترده و هزاران نفره معلمان در شهرهاي کردستان                    

هاي تحصيل، کـمـبـود بـودجـه و نـا               
هماهنگي بـودجـه نـاچـيـر دولـت بـا               
نيازهاي آموزش و پرورش و در حوزه        
مشکل شغلي، رفـاهـي و امـنـيـتـي             
معلمين، معلمين با وارد شدن به اين 
دو حوزه از جنبش معلمان و خواست       
و مطالباتشان چهره اي مسئول، همه      
جانبه و دلسوز به جامعه را مـعـرفـي          

جامعه و مردم از اعتـراض و        .  کردند
تجمعات معلمان حمايت کـردنـد کـه         

 . سمپاتي بيشتري را جلب کرد
ــد      ــن ــف ــم اس ــطــه اوج        ٩٣ ده ــق  ن

مبارزات معلمان بود که در تهـران و         
در شهرهاي مخـتـلـف در شـهـرهـاي             
کردستان از جمله سنندج، مـريـوان و         
سقز هزاران معلم به خيابانها آمـدنـد         
و ايـن حـرکـت اعـتـراضـي گسـتــرده                
آنچنان انعکاسي داشت کـه بـه خـبـر            

 در ايـن      .داغي در جامعه تبديل شد    
خط " تجمعات معلمين  اعالم کردند      

فقـر سـه مـيـلـيـون، حـقـوق مـا يـک                     
ــون   ــي ــل ــار           ".  مــي ــن شــع ــا آوردن اي ب

معيشت، رفاه و حقـوق مـنـاسـب بـه            
پرچم همه گـيـر مـيـلـيـونـهـا نـفـر از                    
کارگران و مزدبگيران جامعه تـبـديـل     

مرحلـه اول و دوم اعـتـراضـات             .  شد
ستون هاي اصلي حاکميـت دولـت و          
مجلس را به يـک مصـاف طـبـقـاتـي             

مطالبات معلمين شفاف بـا     .  کشاند
شعار معيشت و منـزلـت و افـزايـش            
حقوق و مزايا بار ديگر همه گـيـر در           

 . ميتينگ و تجمعات مطرح شد
 ارديبهشت سه روز قـبـل       ١٤ در  

از برگزاري تجمعات هفده ارديبهشت    
مــعــلــمــان  : "  حســن روحــانــي گــفــت     

ممکن است مشـکـالت مـعـيـشـتـي            
داشته باشند و تالش دولت به عنـوان   
شاگردان آنان ايـن اسـت کـه در حـد                
تــوان کــمــک کــنــد، الــبــتــه مــا حــق             
اعــتــراض را بــراي تــمــام اقشــار و               

اصناف محفوظ دانسته و به رسميت 
من نسبت به معـلـمـيـن     .  شناسيم  مي

نـيــز حــق اعــتــراض را بـه رسـمــيــت              
شناسم، مـا مشـکـالت آنـان را               مي
دانيم و البته آنان نيـز مشـکـالت            مي

 ." دانند ما را مي
روحاني صداي اعتـراض هـزاران       
نفر از معلمين در تجمعات اول و دوم   
را شنيد با مـوضـعـگـيـري مـزورانـه               

شناخـتـن اعـتـراض       " برسميت"ضمن  
معلمين آنهـا را بـه دنـبـالـه روي از                 
دولــت و قــبــول ريــاضــت کشــي                  
اقــتــصــادي، تــحــمــيــل مــعــيــشــت           
چهاربرابري دستـمـزد زيـر خـط فـقـر              

و واکنش نـظـام جـمـهـوري          .  فراخواند
اسالمي در تجمع سوم دستگـيـري و          

خامنه اي در . فضاسازي امنيتي بود
 ارديـبـهـشـت، يـک روز قـبـل از                 ١٦ 

تجمعات سراسري معلمين بـر شـدت      
: فضــاي امــنــيــتــي افــزود و گــفــت            

اينهايي که با عنوان معـيـشـت يـک           " 
دهــنــد، چــنــد شــعــار          شــعــاري مــي   

گرانه و سياسي و خـطـي هـم در             فتنه
 فشــار   ." گــنــجــانــنــد    پــهــلــويــش مــي   

نيروهاي امـنـيـتـي شـدت گـرفـت و                
تعدادي از فعالين مـعـلـم دسـتـگـيـر              

عليرغم اراجيف و مفت گويي .  شدند
 ارديـبـهـشـت       ١٧ هاي خامنه اي در      

تـجـمـع و مـيـتـيـنـگ هـاي                سومين  
اعتراضي معلمين در تهران و ده هـا         
شهر از جمله در بـيـشـتـر شـهـرهـاي                

مــيـتـيـنــگ     .  کـردسـتـان بــرگـزار شـد         
معلمين با استقبال بسيار گسترده و        
با شرکت هزاران نفر توجه جـامـعـه و           
افکار عمـوي در شـهـرهـاي ايـران و               

در .  خارج از کشور را بخود جلب کرد 
تهران بيش از سه هـزار نـفـر شـرکـت              

در سنندج بيش از هـزار نـفـر         .  کردند
در ميتينگ حضور داشتند و اعـالم        

ماخواهان حقوق و معيـشـت     " کردند؛  

". برابـر و بـاالي خـط فـقـر هسـتـيـم                  
عليرغم تشبث روحاني به معلمين و       
تـالش بـراي مـمـانـعـت از بـرگــزاري                

ارديبهشت شعـارهـا در     ١٧ تجمعات  
خـط  .  " تجمعات سوم تعرضي تر شد    

فقـر سـه مـيـلـيـون، حـقـوق مـا يـک                     
آزادي مـعـلـمـان زنـدانـي،          " ،  " ميليون

آقـاي  " ،   " بداقـي، بـاقـري و هـاشـمـي            
لــيــاقــت،    وزيــر بــي  " ،   " هشــدار!  وزيــر

مـعـلـمـان بـايـد         " ،   " استعفا اسـتـعـفـا     
، " مديران مدارس را انـتـخـاب کـنـد            

زند، رسانه سـانسـور       معلم فرياد مي  " 
دغدغه معـلـم مـعـيـشـت          " ،  " کند  مي

معلم بيدار است از تـبـعـيـض       " ،" است
 ".بيزار است

براي معلمين راه بازگشتي وجود     
ــدارد ــيــشــروي و            .  ن ــنــه هــاي پ زمــي

اعــتــراض و اعــتــصــاب بــيــشــتــر از          
معلمين تشبث و    .  گذشته فراهم شده  

آويــخــتــن روحــانــي بــه تــجــمــعــات            
عـلـيـه فشـار       .  اعتراضي را دور زدند   

امنيتي و پـلـيـسـي رژيـم جـمـهـوري                
ــي              ــت ــي ــهــادهــاي امــن اســالمــي و ن

سمپاتي .  ايستادند و مقاومت کردند   
جــامــعــه و مــردم، مــحــصــلــيــن و              
ــان و             ــوي ــايشــان، دانشــج ــواده ــان خ
کارگران به اعتراضات آنـهـا بـيـشـتـر           

 . شد
فضاي اعـتـراض و نـارضـايـتـي             
براي معيشت و مـنـزلـت هـمـه گـيـر               

پيشروي هاي بيشتر و تحـمـيـل        .  شده
مطالبات افرايش دسـتـمـزد، حـقـوق           

اتکا معلـمـيـن    " مناسب  در گرو يکم  
در "  به برپايي منظم مجمع عـمـومـي     

سطح محلي، مدارس و سراسـري در        
تــداوم تــجــمــعــات در      " دوم؛"  شــهــرهــا

و در شرايط   "  سطح سراسري و محلي   
کنوني که شعار معيشت و مـنـزلـت           
همه گير شده و کـل جـامـعـه عـلـيـه                 
زندگي زير خط فـقـر در اعـتـراض و              
مبارزه هستند، ايجاد رابطه منظم با   
مــعــلــمــيــن در ســطــح ســراســري و              
هماهنگـي بـا فـعـالـيـن کـارگـري و                  
فعالين زنان به مـنـظـور فـراخـوانـدن             
تمام شهرها براي اعتصاب عمـومـي       

 . و اقدامات تعرضي و کارساز

همبستگي مـبـارزات کـارگـران،        
معلمان و کل جامعه بر سر خـواسـت      
حقوق و معيشت برابر و بـاالي خـط            
فقر، اتکاي معلمان بـه نـقـطـه قـوت              
هاي مبارزاتي شان است و بـه صـف        

. متحد و قدرتمـنـد مـبـارزاتـي شـان            
پيگيري سازمـانـيـابـي مـعـلـمـان در              
شبکه هاي اجتماعي به آنها امـکـان         
داده است هر جا که با سازشکـاري و         
توقف اعتراضات  خود در ميانـه راه     
روبرو شوند، خودشان فـورا مـبـتـکـر           
اعــتــراض و حــرکــت شــونــد و جــلــو            

از جمله در اين دوره ما شاهد . بيايند
جلو آمدن معلمـان راديـکـال و قـرار             
گرفتن عملي آنها در صدر فـعـالـيـت           
هاي کانون در شهرهاي مختلف بوده      
ايم و اين روندي است که بايـد ادامـه            
داد و تا همـيـن جـا دسـت آوردهـاي               
گرانقدري براي معلـمـان و بـراي کـل             

زنده باد مبارات .  جامعه داشته است 
 !متحد معلمان
 ٩٤  ارديبهشت ٢٣ 
 ٢٠١٥  ماه مه ١٢ 

  ... اعتصاب معلمان در      

بنا به فراخوان سراسري معلمان     
تجمعات هزاران نفـره مـعـلـمـان در             

ــبــهــشــت در        ١٧ صــبــح روز        اردي
شهرهاي سـنـنـدج، مـريـوان، بـانـه،             
ســقــز، بــوکــان و هــمــه شــهــرهــاي             
کردستان در هماهنگي با تجمعـات      
گسترده معلمان در سـراسـر کشـور           
برگزار و با حضور در مقابل ادارات        
آموزش و پرورش دست به تجمعات       

ــد      ــراضــي زدن ــان در      .  اعــت ــم ــل مــع
تجمعات اعتراضي خود با تاکيد بر    
مطالبات خود کـه در اسـفـنـد مـاه              

 اعـالم نـمـوده        ٩٤  و فـرورديـن       ٩٣ 
بودند، عالوه بـر خـواسـت افـزايـش             

آزادي هــر چــه     خــواهـان    دسـتـمــزد،     
سريعتر معلمان زنداني و لغو کـلـيـه       
احکام قضايي عليه فعالين صنـفـي      

ــد مــعــلــمــان در تــجــمــعــات         .  شــدن
اعــتــراضــي خــود و در تــاکــيــد و              
پافشاري بر طرح خواستهايشـان در       
تجمعات ماهـهـاي اخـيـر خـواهـان             
آزادي تشکل، ايجاد تسهيالت الزم     
بـراي تــامـيـن مسـکـن، اسـتـخــدام              

ارائه بـيـمـه      معلمان حق التدريسي،    
اجـراي قـانـون        درماني و تکمـيـلـي،     

بازنشـسـتـگـي پـيـش از مـوعـد و                 
پــرداخــت ســريــع و کــامــل پــاداش           

رفـع کـلـيـه قـوانـيـن              بازنشستـگـي،  
تبعيض آمـيـز عـلـيـه زنـان مـعـلـم                  

 بهبود شـرايـط    مانند عائله مندي و   
کــاري خــود و فضــاي انســانــي در            

 تـجـمـع کـنـنـدگـان            .مدارس شـدنـد   
 در نـظـر          همچنين به ميزان بـودجـه     

گرفته شده براي آمـوزش و پـرورش           
 . معترض هستند۹۴ در سال 

در تجمعات امـرز قـطـعـنـامـه            
هاي انجمن هاي صنفي  شهـرهـا و          
استانهاي مختلف در اين تجمعـات      
قرائت شد و بـا کـف زدن و تـايـيـد                 
مواد آن از جـانـب مـعـلـمـان مـورد               

ابـعـاد وسـيـع       .  استقبال قرار گـرفـت    
تجمعات امـروز در سـراسـر کشـور            
عمق و گسترش اين اعتـراضـات را         

. يک بار ديگر به همگـان نشـان داد          
شعارهاي برجسته اين تجمـعـات از        

حـقــوق مــعــلـم يــک       :  ايـن قـرار بــود      
ميليون خط فقر سه ميلـيـون، وزيـر          
بي لياقت استعفا استعفا، پيشرفـت     
جامعه در گرو رفاه حال معلم است،    
ما خواهان آزادي معلـمـان زنـدانـي           
هستيم، مـا خـواهـان بسـتـه شـدن               
پرونده هاي امنيتي عليـه فـعـالـيـن           

 .... صنفي هستيم و
در ايــن تــجــمــعــات عــالوه بــر           
معلـمـان اقشـار ديـگـري از دانـش               
آموزان، معلمان اخراجي، کـارگـران       
و مردم آزاديخواه حضور داشتـنـد و       
معلمان را در اين حرکت حق طلبانه     

 . همراهي کردند
پالکارد قابل توجه ديـگـري کـه         
در اين تجمعات به چشـم مـيـخـورد          

ما معلـمـيـن اخـراجـي         :  چنين است 
 به بعد حمايت خـود را      ٥٩ سالهاي  

از معلمان شاغل و بازنشسته اعالم 
 . ميکنيم

کــمــيـــتــه کــردســتـــان حـــزب            
کـمـونـيــسـت کــارگـري بـه تـمـامــي               
معلمان شرکت کننده و ديگر اقشار      
ناراضي در ايـن اجـتـمـاعـات درود            
ميفرستد و از خـواسـت هـاي بـحـق            

حــمــايــت .  آنــان حــمــايــت مــيــکــنــد     
بخشهاي مختلـف مـردم، خـانـواده          
ــران،              ــارگ ــوزان، ک ــش آم ــاي دان ه
ــگــان از              ــازنشــســت ــاران و ب ــرســت پ
خواستهاي معلمان گـام بـزرگـي در          
جهت تحقق خواسـت و مـطـالـبـات            

همبستگي و .  همه مزدبگيران است  
اتحاد معـلـمـان در سـراسـر کشـور               
ضامن موفقيـت و پـيـشـروي بـراي             
دستيابي به مطالبات بحق معلمـان      

 . مي باشد
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ٩٤  ارديبهشت ١٧ 
   ٢٠١٥  مه ٧ 
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 مردم آزاديخواه مهاباد    
 در تجمع اعتراض خود     

 را به آتش کشيدند   "  تارا "هتل 
 

طبق گزارشات رسيده به کـمـيـتـه      
کردستان حزب کمونـيـسـت کـارگـري          
جمعيت زيادي از مـردم مـهـابـاد بـه             
خيابان ريختند تا به جنايت مـامـور         
وزارت اطالعات که منجـر بـه قـتـل            

. فريناز خسرواني شد اعتراض کنـنـد      
مردم خشمگين بـعـد از رسـيـدن بـه               
مقابل هتل تارا که فريناز خسـروانـي        
براي نجـات خـود از دسـت مـامـور               
وزارت اطالعات رژيم از طبقه چهارم    
آن خود را به پايين انداخت، اين هتل        

ــد            ــدن ــش کشــي ــه آت ــراض  .  را ب ــت اع
ــه دارد         ــان ادام ــچــن ــم ــزدوران    .ه  م

حــکــومــت در وحشــت از گســتــرش          
اعتراض مردم مرتکب قتل ديـگـري        

با تيراندازي بسوي جـمـعـيـت      و  شدند
 . يک جوان را به قتل رساندند

جمهوري اسالمي اکنون مرتکب    
هـم مسـئـول      .  دو جنايت شـده اسـت       

مــرگ فــريــنــاز اســت و هــم عــامــل            
سرکوب و به قتل رسـانـدن يـکـي از               

کميته کردسـتـان    .  تظاهرات کنندگان 
حزب کمونـيـسـت کـارگـري جـنـايـت              
نيروهاي انتظامي را محکوم ميکند     
و به مردم مبارز و آزاديخواه مهـابـاد      
درود ميفرستـد و از اعـتـراض آنـان              

 . قاطعانه حمايت ميکند
ــکــي از                ــد ي ــدان ــت کــه مــي دول

  را  مزدورانش قصد تجاوز به فـريـنـاز     
داشته و مسبب قتل او شـده اسـت،             
براي جلوگيري از آبـروريـزي بـيـشـتـر             
تالش ميکند روي مسـالـه سـرپـوش          
بگذارد و مانع روشـن شـدن مسـالـه             

مردم بايد خود کميته حقـيـقـت    .  شود
يابي تشکيل بدهند و امـر تـحـقـيـق             
درمورد مرگ فريناز را بعهده بگيرند 
و گزارش دقيقي از اين اتفاق به مردم    

مـزدور وزارت اطـالعـات و          .  بدهند

همدستان احتمالـي اش و آمـريـن و             
عاملين تيراندازي بطرف مردم بـايـد        
در يک دادگاه عـلـنـي بـه مـحـاکـمـه                 

 . کشيده شوند
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري
  ٩٤  شهريور ١٧ 
   ٢٠١٥  مه ٧ 

 ..... 
 فراخوان کميته کردستان     
 حزب کمونيست کارگري      

 به مردم شهرهاي کردستان    
 

مـــردم مـــبـــارز و آزاديـــخـــواه            
 !شهرهاي کردستان

همـانـطـورکـه اطـالع داريـد روز             
 ارديـبـهـشـت مـردم          ١٧ پنجـشـنـبـه       

مبارز مهاباد در اعتراض بـه کشـتـه         
شدن فريناز خسرواني کـه در تـالش            
براي فرار از تجاوز مامور حـکـومـت         
از طبقه چهارم هتل تـارا بـه پـايـيـن               
پرتاپ شد، به خيابان آمـدنـد کـه بـا              
تيراندازي مزدوران حکومت مـواجـه       

مردم خشمگين مهاباد بعد از . شدند
تجمع و تظاهرات به محل هتل تـارا          
رفتتند، آنجا را به آتـش کشـيـدنـد و             
تنفر و نارضايتي خـود از جـمـهـوري            
اســـالمـــي و مـــامـــوران وزارت                

. اطالعاتـش را بـنـمـايـش گـذاشـتـد              
مردم مهاباد بعد از به آتش کشـيـدن          
هتل تارا به يکي از مراکز اطالعاتي       

بنا به اخـبـاري     .  رژيم نيز حمله کردند   
که تا اين لحظه به کميتـه کـردسـتـان            
حــزب رســيــده اســت در جــريــان                  
تيراندازي ماموران آدمکش اسالمي    
يک نفر کشته و سه نفـر زخـمـي شـده              

 . اند
نبـايـد بـيـش از ايـن اجـازه داد                 

. چنين وقايع دلخراشي تـکـرار شـود         
بنا به اخـبـار مـنـتـشـر شـده، مـردم                  
شهرهـاي مـريـوان، بـوکـان، شـنـو و                
پيرانشـهـر اعـالم کـرده انـد کـه روز                 

ارديبهشت در حـمـايـت از         ١٨ جمعه  
مردم مهاباد و در اعتراض به کشـتـه      
شدن فريناز خسرواني دست به تجمـع       

 . اعتراضي خواهند زد
کميته کردستان حزب کمونيست     
کــارگــري از هــمــه مــردم شــهــرهــاي           
کــردســتــان مــي خــواهــد بــا مــردم             
مهـابـاد، مـريـوان، بـوکـان، شـنـو و                 
پيرانشهر همراه شده و خشم و تـنـفـر             
خــود را از مــزدوران و کــل بســاط               

 . سرکوب حکومت ابراز دارند
ــا مــردم             ــرده شــم حضــور گســت
آزاديخواه و مبارز شهرهاي کردستان     
ــراضــي و در                  ــت ــات اع ــع ــجــم در ت
مــحــکــومــيــت عــوامــل حــکــومــت        
اسالمي ميتواند اوباشان اسالمي را     
عقب زده تا بار ديگر به خود جـرئـت           
ندهند دسـت بـه تـجـاوز و جـنـايـت                  

 .بزنند
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري
  ٩٤  ارديبهشت ١٧ 

 ٢٠١٥  مه ٧ 
 ..... 

مردم شهرهاي کردستان به     
حمايت از اعتراضات مردم مهاباد      

 مي پيوندند 
 

بنا به  اخبار رسيـده بـه کـمـيـتـه               
کردستان حزب، مردم و جوانان شـهـر        
مهاباد از ديروز تا نيمه هاي شـب و           
مـتــعـاقــب آن تـا صـبــح جــمـعــه در                
خيابانها به اعتـراضـات خـود ادامـه           

فضاي شهر مهاباد هـمـچـنـان     .  دادند
ملتهب است و مـردم در خـيـابـانـهـا              

ــد    ــه خــبــرهــاي         .  حضــور دارن ــا ب ــن ب
دريافتي بعد از به آتش کشيـده شـدن          
هتل تارا از سوي مـردم مـعـتـرض و            
خشمگين مهاباد، در اثر تـيـرانـدازي        
نيروهاي سرکوب رژيم به سوي مـردم        

 ١٥  نفر و زخمي شدن ١ ، کشته شدن 
نفر گزارش شده  کـه حـال دو تـن از                 

بنا به اين خبـر  .  زخمي ها وخيم است   
يک خودرو نيروهاي مـزدور رژيـم بـه           

 . آتش کشيده شده است
در همين رابطه مـردم شـهـرهـاي          
سنندج، مريوان، پـيـرانشـهـر، شـنـو،           
بوکان و سقز اعالم کرده اند که تجمع        
و اعتراضات خود را در روز جـمـعـه           

 ارديبهشت، در حمايت از حرکت      ١٨ 
شجاعانه مـردم آزاده مـهـابـاد و در              
محـکـومـيـت قـتـل فـجـيـع فـريـنـاز                   
خسرواني برگزار خواهـنـد کـرد و بـا             
حضور در تجمعات خياباني تـنـفـر و         
انــزجــار خــود را عــلــيــه مــامــوران             
ســرکــوب و تــجــاوز و عــلــيــه دم و                
دستگاه جـهـل و جـنـايـت اسـالمـي               

 .نشان خواهند داد
کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري به مردم شـهـرهـاي مـهـابـاد              
سنندج، مريوان، پـيـرانشـهـر، شـنـو،           
بوکان و سقز درود مـيـفـرسـتـد و از                
ــگــر شــهــرهــاي              ــمــامــي مــردم دي ت
کردستان ميخواهد که به اين حـرکـت     
اعتراضي ملحق شوند و روز جمعه و       
روزهـاي ديــگـر نــيـز اعــتـراضـات و              
تجمعات خود را در صفي مـتـحـد و         
يکپارچه عليه آدمکشان اسالمي در      
اشکال تجمع اعتـراضـي تـا اشـکـال             
ديگري همچون اعتـصـاب گسـتـرش         

 .دهند
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ٩٤  ارديبهشت ١٨ 

   ٢٠١٥  مه ٨ 
 ..... 

 
 شهرهاي کردستان    
 نظامي شده است   

 
به دنبال اعتراضات وسيع مـردم       
مهاباد، در ديگر شهرهاي کردسـتـان       

جـمـهـوري    . فراخوان به تجمع داده شد 
اسالمي براي جلوگيري از اعـتـراض         
مردم با نيروهاي مسلح و گارد ويـژه،    
شهرهاي کردستان را نـظـامـي کـرده           

بر اساس گزارشاتي که بـه مـا         .  است
رسيده است با اعزام گردانهـاي گـارد         
ويژه از مياندوآب به مهاباد و اعـزام          
نيروهاي ضد شورش از پادگانـهـا بـه          

داخل ديگر شهرهاي کـردسـتـان کـل           
فضاي شهرها را مـيـلـيـتـاريـزه کـرده             

  . اند
در شهرهاي سـنـنـدج، مـريـوان،           
سقز، بـوکـان، اشـنـويـه، مـهـابـاد و                  
پيرانشهر مردم اوضاع شهـر را غـيـر          
عادي و کامال نظامي گـزارش کـرده          

 . اند
بنا به اخبار رسـيـده بـه کـمـيـتـه                
کـردســتـان حـزب نــيـروهــاي مســلــح           
حکومت اسـالمـي از اوايـل صـبـح              

 ارديبهشت شهر سنندج را   ١٨ جمعه  
بحالت امنيتي در آورده و نـيـروهـاي          
گارد ويژو ضد و شورش را که شغلـي         
جز تجاوز، قلدري و ايجاد نـا امـنـي            
براي مـردم نـدارنـد در سـطـح شـهـر                  

 . پخش کرده اند
در مريوان نيروي يـگـان ويـژه در          

در .  شهر مريـوان مسـتـقـر شـده انـد             
اطراف محله شبرنگ در نزديکيهـاي      
مــرکــز شــهــر صــداي تــيــرانــدازي و            

طـبـق    .  درگيري شـنـيـده شـده اسـت           
اخبار رسيده به محل استـقـرار گـارد          

شهر مريوان بـه    .  ويژه حمله شده است  
حالت تعطيل درآمـده اسـت و خـبـر              
اختالل در خط هاي تلفن و اينـتـرنـت          

خـبـر درگـيـري        . هم گزارش شده است  
در اطراف شهر اشـنـويـه هـم گـزارش             

ــيــشــتــر شــهــرهــاي        .شــده اســت    در ب
کردستان بشکل غير عادي نيروهـاي      

نـظـامـي     . نظامي مسـتـقـر شـده انـد          
کردن شهرها توسط يگانهاي ويـژه و         
ارتش و سپاه و نيـروهـاي انـتـظـامـي             
توسط جمهوري اسالمي ترس آنها از   
اعتراضات راديکال و انقالبـي مـردم       

 . را نشان ميدهد
اما جمهوري اسالمي هيچ وقـت      
نتوانسته و نميتواند با نظامي کـردن        
شهرها مانع بروز خشـم و اعـتـراض            

ايــجــاد فضــاي    .  بــحــق مــردم بشــود     
امنيتي در شهرها چيزي جز هراس و        

. سراسيمگي رژيم اسـالمـي نـيـسـت          
مردم اين جانوران زبون و مـفـلـوک را           

بيش از سـه دهـه         .  خوب ميشناسند 
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است با اين هيوالي آدمـکـش مـي            
 . جنگند

 زنده باد 
 مردم مبارز مهاباد

 زنده باد
  همبستگي و اتحاد مردم

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري

 ٩٤  ارديبهشت ١٨ 
 

 تظاهرات در سردشت     
 در حمايت از مردم مهاباد    

 
ــه               ــب ــن ــرات روز ش ــاه ــظ  ١٩ ت

 ٤ ارديبهشت در سردشت از ساعت     
بعازظهر از خـيـابـان شـيـخ مـوالنـا              
نــزديــک آتــش نشــانــي شــروع و تــا            
خيابان کمربندي نزديک بانـک سـپـاه         

اين تجمع اعـتـراضـي      .  ادامه داشت 
مورد حمله نيروهاي امنـيـتـي قـرار          

بعد از اينکه نتوانسـتـنـد بـا         .  گرفت
گاز اشک آور مردم را متفرق کـنـنـد          
بسوي جمعيت شروع به تـيـرانـدازي         

 .کردند
در جريان تير انداري حداقل يـک      

 نـفـر هـم        ٢٠ نفـر زخـمـي و حـدود             
: شعار و پالکاردها   .  دستگير شدند 

فريناز تـنـهـا    ". " مهاباد تنها نيست" 
مـا خـواهـان مـعـرفـي و             ". " نيـسـت  

محاکـمـه عـامـلـيـن قـتـل فـريـنـاز                  
 ."هستيم

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري

 ٩٤  ارديبهشت ١٩ 
  ٢٠١٥  مه ٩ 

 
 اخباري از مهاباد  

 
ــزارشــي کــه روز               ــر اســاس گ ب

 ارديـبـهـشـت از شـهـر             ٢٠ يکشنبه  
مهاباد به کميـتـه کـردسـتـان حـزب             

 ١٩ رســيــده اســت، از روز شــنــبــه             
ارديبهشت خطوط انترنتي مـخـتـل        

مزدوران رژيم محالت را  .  شده است 
تقريبا محاصره کرده و بـه تـفـتـيـش         

بــنــا بــه    .  خــانــه هــا پــرداخــتــه انــد         

گزارشهاي رسيده تـعـداد زيـادي از           
شهروندان مهابادي دسـتـگـيـر شـده          
اند، در ادامه هـمـيـن گـزارش آمـده             
است يکي از جوانان زخمي شـده در        
جريان اعتراض مردم شهر مـهـابـاد         

 ارديبهشت کـه  ١٧ در روز پنجشنبه  
توسط مزدوران مـورد ضـرب شـتـم           
قرار گرفته بوده متاسفانـه بـيـنـائـي           

 . خود را از دست داده است
کميته کـردسـتـان حـزب اعـالم            
ميـکـنـد اعـتـراضـات مـردم شـهـر                
مهاباد دفاع از حرمت و ارزشـهـاي          

تـعـرض اشـکـار       .  انساني بوده اسـت   
مزدوران حکومت هار اسـالمـي بـه         
شهروندان معترض مهاباد محـکـوم    

 . است
کميته کردستان حزب از مـردم        
سراسر ايران مـيـخـواهـد کـه مـردم              

وجدانـهـاي   .  مهاباد را تنها نگذارند   
بيدار، انسانهاي آزاديـخـواه بـرابـري          
طلب به هر شـکـل بـه ايـن تـعـرض                
اشکار عليه مردم شـهـر مـهـابـاد و             
نظامي کردن شـهـرهـاي کـردسـتـان            

تـمـامـي دسـتـگـيـر          . اعتراض کنـيـد   
شدگـان در جـريـان تـظـاهـرات روز               
پنجشنبه بايد فوري و بـدون قـيـد و            

بايد به تـجـمـعـات       . شرط آزاد شوند 
اعتراضي خود تا محاکمه عامليـن      
قتل فرخنده و خواسـت آزادي هـمـه           

 .دستگير شده گان ادامه دهيم
 

 کميته کردستان حزب 
 ٩٤  ارديبهشت ٢٠ 

 
وحشت رژيم از اعتراضات      

 مردم در شهرهاي کردستان     
 
 بـنـا بـه اخـبـار رسـيـده بـه                  : سنندج

کميته کردستان حـزب حـالـت فـوق            
العاده نظامي در شهر سنندج برقرار   

نيروهاي نظامي ــ امـنـيـتـي           .  است
رژيم جمهوري اسالمـي در شـهـر و            
اماکن عمومي با رفـت و آمـدهـاي          
غير عادي بر ميزان و شدت فضـاي      

رژيـم جـمـهـوري       .  امنيتي افروده اند  

اسالمي با اقدامات نـظـامـي و بـا             
وارد کردن نيروهاي لباس شخصـي،      
هراس از اعـتـراضـات خـيـابـانـي و              
تجمع را آشکارا به مردم نشـان داده        

جــواب مــحــکــم بــه تــحــرک         .  اســت
نظامي و امنيتي ــ نـظـامـي کـردن             
شــهــر، در گــرو در دســت گــرفــتــن             
اقدامات ابتکاري پخـش تـراکـت و          
پالکارد در مـحـکـومـيـت شـرايـط              

 .نظامي کنوني است
 

 ســهــيــال بــه هــمــراه         : ســردشــت
دخــتــرش صــفــا حســنــي پــور، از             

 ارديبهشت  ١٩ دستگير شدگان روز    
  .ســــردشــــت مــــيـــــبــــاشــــنــــد           

ــار              ــبـ ــلـــي اخـ ــبـ ــزارشـــات قـ در گـ
اعتراضات مردم شهر سردشت  در        
حمايت از مردم مهاباد را به اطـالع        
رسانيم همـچـنـيـن در ايـن گـزارش               
خبري ذکر شد که بـيـش از ده نـفـر                

کـه سـه زن بـه          .  دستگيـر شـده انـد       
شــنــو خضــري، ســهــيــال        :  اســامــي

حسني پـور و صـفـا حسـنـي جـزو                 
 .دستگير شدگان مي باشند

 
 طبق آخـريـن اخـبـار از         : مهاباد

مهاباد به خانواده دستگير شـدگـان        
روزهاي گذشته اعالم شده است کـه        
خــانــواده هــاي دســتــگــيــر شــدگــان         
ــراي آزادي                 ــدا ب ــت ــد اب ــن ــتــوان ــي م

 ميليون وثيقه نـقـدي   ٥٠ عزيزانشان  
 .همراه داشته باشند

 
ــتــي در             ايــجــاد فضــاي امــنــي
شــهــرهــاي کــردســتــان نشــانــدهــنــده      
وحشت و هراس رژيم از اعتراضـات       

تـمـامـي    .  روبه گسترش مردم اسـت     
دستگيرشدگان روزهاي اخـيـر بـدون        
قيد و شرط بايد هـرچـه زودتـر آزاد             

 .شوند
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري
  ٩٤  ارديبهشت ٢٢ 

 ٢٠١٥  مه ١٢ 

 ...  ويژه اطالعيه ها و  وقايع         :  نگاه هفته  

 

تارا اقدام جوانـان و مـردم جسـور و              
حق طلـب مـهـابـاد عـلـيـه کـل ايـن                   
حکومت و در عين حـال زهـر چشـم             
گرفتن از سرمايه داران مرتجعي بود      
که با همدستي با مزدوران حکـومـت      
و بـا قـربـانـي کـردن مـردم، سـود و                   
ســرمــايــه خــود را کــرور کــرور بــاال            

حـملـه و مـحـاصـر کــردن              .مـيـبـرنـد    
اطالعات و سوزاندن پرچم جمـهـوري        
اسالمي، دادن شعار مرگ بر خامنـه     
اي و ما همه فريناز هستيم بـدرسـت          
نشانه گـرفـتـن جـمـهـوري اسـالمـي،              
قوانين ارتجاعيش و نـهـادهـاي ايـن           

بـايـد در     .  حکومت سـرکـوبـگـر بـود         
اينجا به مردم و بـخـصـوص جـوانـان            

جمـهـوري   .  شهر مهاباد درود فرستاد 
اسالمي از ترس و وحشت همـگـانـي         
شدن اين اعتراض شهرهاي کردستان     
را ميليتاريزه کرد بـا ايـن حـال امـا               
زنان و مردان جوان در شهر سـردشـت       
به خيابان آمدند و اعالم کـردنـد مـا            

 .همه فريناز هستيم
امـا ايـن هــمـه مـاجــرا نـبـود و                 

جمهوري اسالمي بـا درسـت       .  نيست
کردن سناريوهاي دور از حـقـيـقـت و            
همچنين درست کـردن سـنـاريـوهـاي          
ديگر از جـانـب صـاحـب هـتـل تـارا                
کوشش ميکند تا بـگـويـد اعـتـراض         

تا مسئول هـتـل و       .  مردم بيخود بود  
مامور وزارت اطالعاتش را تـبـرئـه          
کند و مثل هميشه مطـابـق قـوانـيـن           
شنيع اسالمي اين بـار هـم کـوشـيـد              
خطا را متوجه فريناز بعنوان يـک زن       
و بعنوان قرباني مامور اطـالعـاتـش        

 .سازد
ناسيوناليستها و مرتجعيـن هـم       
که بـرتـري نـژادي و قـومـي پـايـه و                    
اســاس هــويــتــشــان اســت شــروع بــه          
تبليغات قومي و نـژادي کـرده انـد،             
شعارهاي همچون مهابـاد اصـفـهـان         
نيست و مـردان کـرد بـراي دفـاع از               
ناموسشان به خيابان آمده اند را سـر      

 .دادند
اينهـا نشـان مـيـدهـد اگـر ايـده                
آلهاي انساني و سوسياليستـي را از         
هر اتفاق اجتماعي ديگري بگـيـرنـد،        
جايي بـراي بـرخـورد انسـانـي بـاقـي               

مرگ فـريـنـاز در اثـر          .  نخواهد ماند 
يک حرکت غير انسانـي و بـر بسـتـر              
قــوانــيــن و ســنــت هــاي زن ســتــيــز             

ــاد           ــت ــاق اف ــف ــن   .  اســالمــي ات ــي ــن چ
سناريوهـايـي را بـراي ريـحـانـه هـم                 
درست کردند و عـاقـبـت اعـدامـش             

فريناز طبق قـوانـيـن شـنـيـع            .  کردند

اسالمي حتي اگر زنده هـم مـيـمـانـد            
بازم از نظر قوانين و موازين اسالمي 
ضد زن مجرم بود زيرا در اين نظام و          
طبق قوانين اسالمي زن بـودن جـرم           
است اما در اين جريان کمونيستهاي      
کــارگــري، دفــاع از فــريــنــاز، مــردم          
مهاباد، زندگي و حرمت زنان و پرچم  
دفــاع ازکــرامــت انســانــي را بــلــنــد           

دفاع از کـرامـت انسـانـي در          .  کردند
مقابل تـجـاوز و تـعـرض بـه حـقـوق                 
انساني، دفاع از زندگي و حرمت زن        
در مقابل هجوم سنتهاي عقب مانده  
و ارتجاعي مردساالر، دفاع از آزادي 
و بــرابــري کــامــل زنــان در مــقــابــل            
ناموس پرستي و عقايد شـنـيـع ضـد         

 .زن است
حقيقتي انکار ناپذير است که بـر     
اساس قوانين اسالمـي و سـنـتـهـاي            
ارتجاعي مردساالر و زن ستيز، زنان      
در ايران از هيچ امنيتـي بـر خـوردار           

مردم مهاباد همچـون هـمـه      . نيستند
شهرهاي ديگر ايران مـي دانـنـد کـه             
ريشه پديده نا امني زنان تـجـاوز بـه            
آنها و مرگ فـريـنـاز هـمـچـون قـتـل                 

. فرخنده در افغـانسـتـان کـجـا اسـت            
جانيان اسالمي که در کابل فـرخـنـده         
را زجر کش کردند، در مهاباد فريناز      
را به مرگ کشاندنـد، سـردمـداران و           
دستوردهنـدگـانشـان در حـکـومـت،           
مــجــلــس، مســجــد و بــيــت امــام و            
وزارتخانه هاي گوناگون اين جـوامـع        

 .نشسته اند
قاتالن، با قـوانـيـن اسـالمـي بـه             
تعرض به زنان از حجاب تا آپـارتـايـد      
جنسي و سنگسار و شالق و قـانـون            

تکيه داده   ...  خانواده و قانون مدني     
مـردم قـاتـلـيـن واقـعـي زنـان و                  . اند

. تعرض به زنان را خوب مي شناسند
هدف گرفتن دستگاههاي حکومتـي      
بالفاصله پس از اين جنـايـات نشـان          
ميدهد که مردم مسببيـن مصـائـب         

 .خود را خوب مي شناسند
جمهوري اسالمي هر سناريـويـي    
براي فريناز درست کند، وظـيـفـه هـر        
انســان شــريــف و آزاده اي دفــاع از              
ــان              حــرمــت و کــرامــت انســانــي زن
ميباشد و به همين دليل مـردم حـق           
دارند اعتراض کنند، حـق دارنـد بـه            
خيابان بيايند و بر عـلـيـه ارتـجـاع و             
تجاوز و قوانين زن سيتيز و در دفـاع         
از حرمت و کرامت انساني به ميدان        

 .بيايند
 ٢٠١٥  مه ١٢ 

 ... اگر آرمان خواهي      
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 عبدل گلپريان
هــمــگــان اطــالع دارنــد کــه روز          

 مـاه يـک          ارديـبـهـشـت      ۱۴ دوشنبـه    
ــحــت             مــامــور وزارت اطــالعــات ت

مـيـرود   " تارا"پوشش بازرسي به هتل  
اما با ترفندهاي مختلف درب اتـاق         
را به روي فريناز ميبندد و بـه قصـد            

در ايـن    .  تجاوز به او نزديک مـيـشـود      
لحظات فريناز به دوست و همکـارش   

. زنگ ميزند و تقاضاي کمک ميکند   
اما طبق برنامه از قبل طراحي شـده          

. کمک رساني به او ممکن نـمـيـشـود          
فــريــنــاز تــنــهــا راه نــجــات خــود را             
رسانيدن خود از طبقه چهارم به طبقه     
سوم ميداند اما موفق نميشود و بـا          
سقوط به پايين متاسفانه فورا جانش 

گفته ميشود اين  .  را از دست ميدهد   
 اماکن  مامور اطالعاتي بازرس اداره

 .مهاباد بوده است
در قوانين اسـالمـي و در نـظـام              
سراپا نـکـبـت و ضـد زن جـمـهـوري                 
اسالمي چنين رويدادهايي بخشي از     

اگر .  فرامين اسالم، شرع و قرآن است     
فريناز با مامور متـجـاوزگـر درگـيـر           
ميشد و بـراي دفـاع از خـود هـمـان                
کاري را ميکرد که ريـحـانـه جـبـاري             
انـجــام داد، دم و دسـتــگــاه کــذايــي             
جـمــهــوري اســالمــي طــبــق قــوانــيــن        
اســالمــي او را بــه مــرگ مــحــکــوم            

و اگر قادر به دفـاع از خـود         . ميکرد
نميشد و مامور تجاوزگر حـکـومـت         
اسالم و خـدا نـيـت خـود را عـمـلـي                   
ميکرد، طبق همين قوانين پـوسـيـده        
اسالمي و قرون وسطايي اين رژيم بـه        

احـتـيـاج    .  سنگسار محکوم مـيـشـد      
چنداني به توضيح اين قوانين و آيات    
قرآني آن در نظام اسالمـي حـاکـم بـر            
ايران نيست چرا که عمر سراپا نکبت        
اين رژيم تـا کـنـون زنـان و دخـتـران                  
زيادي را با همين اعمال ضد انساني       
به کام مرگ فرستاده و مردم سـراسـر         
کشور از پرونده تجاوز و جنايات ايـن       

 .حکومت بخوبي آگاهي دارند
 هر کس ميتواند براي لحظـه اي        
هم که شده است خود را در موقعيـت         
فريناز خسرواني قرار دهد و تـجـسـم           

. تمام راهها بروي او بسته بـوده       .  کند
شايد فکر ميکرده که بـا بـه پـايـيـن               
انداختن خود از طبقه سوم يا چـهـارم        

بي .  هتل ممکن است اقال زنده بماند    
گمان و بدون ترديد فريناز مثل هـمـه          
ما زنـده بـودن و زنـدگـي را دوسـت                 
داشته است اما او نيز همچون هزاران 
زن و دختر جـوان ديـگـر خـود را در                 
همان جهنمي گرفتار ديـده اسـت کـه           
اسالم و قوانين ارتجـاعـي حـاکـم بـر             
ايران طي بيش از سـه دهـه بـرايشـان             

 .بوجود آورده است
فريناز خسرواني اکنون در مـيـان       
ما نيست و بيگـمـان کسـي چـون او              
همچون ميليونها دختر ديگر عـاشـق       
زندگي و آينده اي مـوفـق بـراي خـود             

اما اين عشق به زندگي را . بوده است
هيـواليـي بـنـام اسـالم و جـمـهـوري                 
اسالمي از او و بسياري ديگر گرفـتـه      

قـــلـــب هـــر انســان آزاده و              .  اســت 
شرافتمندي با شنيدن چنين خبـري و         
تجسم چنين رويدادي عـمـيـقـا بـدرد            
مي آيد و هر کـس مـمـکـن اسـت از               

 خود بپرسد چکار بايد کرد؟
تــنــهــا راه افســار زدن بــه ايــن               
هيوالي ضد زن اعـتـراض وسـيـع و              
گسترده مردم در همـه جـا بـويـژه در              

. شهرهاي کردستان و مـهـابـاد اسـت         
هــيــچ راه ديــگــري بــجــز اعــتــراض،           
مبارزه، تجمعات گسترده مردم بـراي   
کنار زدن و پايان دادن بـه ايـن هـمـه               
جــنــايــات و وحشــيــگــري مــامــوران        
حکومتي که قـوانـيـن اسـالمـي اش             
مــتــجــاوزگــران و ديــگــر نــيــروهــاي          
سرکوب را بـيـمـه کـرده اسـت وجـود               

بنابراين نبايد ساکت نشسـت،  .  ندارد
بايد خواهان روشن شدن جزئيات ايـن   
واقعه و خواهان مـحـاکـمـه عـامـالن            

 . قتل فريناز شد
فريناز قربانـي بـربـريـت ضـد زن             

نـبـايـد اجـازه داد کـه            .  اسالمي شـد   
اسالم و قوانين اسالمي و مـامـوران        
داعشي حکومت بيش از اين از مـا          

مردم مبارز مـهـابـاد    .  قرباني بگيرند 
کارنامه درخشـانـي در اعـتـراضـات           
خود عليه وحشيگريـهـاي حـکـومـت          

اسالمي بويژه اعتراض و اعـتـصـاب         
عمومي در رابـطـه بـا قـتـل شـوانـه                  
قادري توسط جنايتکاران اسالمي را    

بيگمان در مقابل ايـن     .  با خود دارند  
. رويداد هـم سـاکـت نـخـواهـنـد بـود               

ميتوان مراسم خاکسپاري فريـنـاز را       
به اعتراضي عمومي و گسترده عليه      
توحش حکـومـت، عـلـيـه مـامـوران             
سرکوب و متجاوزش و عليه قوانـيـن        

اين کارعملي . اسالمي آن تبديل کرد 
و شــدنــي اســت فــقــط بــا اتــحــاد،               
همبسـتـگـي و حضـور گسـتـرده در                
تــجــمــعــات اعــتــراضــي عــلــيــه ايــن         
جنايات و بـکـار گـيـري شـيـوه هـاي                
مختلف ديگر، ازاعتصاب عمـومـي       
گرفته تـا اعـتـراضـات و تـجـمـعـات                
عمومي و توده اي ديگري، ميتوان و       
بايد اين باندها و لمپنهـاي اسـالمـي          

 . حکومت را سرجاي خود نشاند
 

  ٩٤  ارديبهشت ١٦ 
    ٢٠١٥  مه ٦ 

  
به زنان، مردان، جوانان و     

 مردم آزاده و جسور مهاباد    
 

 عبدل گلپريان
مردم شريف، مبارز و آزاديـخـواه     

 مهاباد، 
شما با حرکت و تجمع اعتراضـي   

 ١٧ و پرشور خود در روز پنجشـنـبـه           
ارديبهشت نشان داديد که در مقـابـل    
جنايات بي شمار حکومت اسـالمـي       
و ماموران مزدورش ساکت نخواهيد     

جمهوري اسالمي بايد بداند    .  نشست
که ابراز خشم و تنفر شما در رابطه بـا    
طرح و ترفند مـامـور حـکـومـتـي و               
همدستانش در امر تجاوز که مـنـجـر       
به قتل فريناز خسرواني شد و عکـس     
العمل بحق و شجاعـانـه شـمـا مـردم           
شريف در مـقـابـل کـانـگـسـتـرهـا و                  
لمپنهاي حکومت اسالمي را بدنبـال      

اقدام شما . داشت بي پاسخ نمي ماند
مردم شريف مهاباد قابل انتظار بـود       

. و از اين رو عميقـا سـتـودنـي اسـت              
شما با از خود گـذشـتـگـي در بـرابـر               
مــامــوران ســرکــوب يــک حــکــومــت        
ــغــايــت وحشــي نشــان داديــد کــه               ب
نخواهيد گذاشت سناريوي ريحانه ها 

 .و فرينازها بار ديگر تکرار شود
ادامه تجـمـعـات و اعـتـراضـات            
گسترده شما به اعمال ضـد انسـانـي           
عــوامــل و مــهــره هــاي حــکــومــت            
اسالمي که هر روز در هر گـوشـه اي            

اتفاق مـيـافـتـد مـيـتـوانـد اوبـاشـان                 
. حکومت اسـالمـي را افسـار بـزنـد             

ماموران سرکوب حکومت هر روز و       
هر لحظه بـه عـنـاويـن مـخـتـلـف در                
تجاوز و دست درازي به حق و حـقـوق          
مردم مرتکب قتـل و ديـگـر اعـمـال              

از .  وحشيانه عليه شهروندان ميشوند 
کارگران کولبر مرزي که روزانه مـورد   
هدف سالحهاي  جيـره خـواران رژيـم           
قرار ميگيرند و جانشان را از دسـت          
ميدهند گرفته تا اذيت و آزار مـردم          
در مراکز شهرها بعناوين مختلـف و        
از بازداشـت و دسـتـگـيـري رهـبـران               
کـارگـري، بـعــنـوان مـحــبـوب تـريــن              
شخصيتها و چهره هاي دلسوز مـردم       
گرفته تا مورد اخيـر، مـرگ فـريـنـاز             
خسرواني، تنها گوشه بسيار کوچکي   
از توحش روزانه تـفـنـگ بـدسـتـان و              
قــداره بــنــدان آدمــکــش حــکــومــت           

 .اسالمي است
مقامات قضايي اعالم کرده انـد     
که با تعين وثيقه سنـگـيـن در صـدد          

مــردم .  بـرسـي ايـن پـرونـده هســتـنـد             
هوشيار مهاباد اما فـريـب ايـن نـوع            
وعده هاي دستگاه قضايي حکومـت       
در لباس دايه دلسـوزتـر از مـادر را              

ايـن تـقـالهـا تـنـهـا            .  نخواهند خـورد  
بــخــاطــر فــرو نشــانــدن آتــش خشــم،          

. اعتراض و نارضـايـتـي مـردم اسـت           
قضــات و دســتــگــاه قضــايــي رژيــم           
اسالمي نه تنها حامي مجرمان ايـن       
واقعه دردناک هستند بلکه خود نـيـز         
ــري از مــامــوران               ــت ــاه ــده ســي ــرون پ

ايجاد يـک    .  اطالعاتي زير بغل دارند   
کميته حـقـيـقـت يـاب بـراي بـررسـي                
پرونده فـريـنـاز خسـروانـي تـنـهـا در                 
صالحيت نمايندگان مردم مـعـتـرض       

تجمعات و اعتراضات   .  مهاباد است 
شما بـا خـواسـت مـحـاکـمـه عـلـنـي                  
عامالن اصلي ارتکاب قتل فـريـنـاز          
خسرواني ميتواند مقامات و قضات  
کاغذي و کذايي حکومت در مهابـاد     
را وادار به پذيـرش ايـن جـنـايـت کـه                
تنها از عهده مهـره هـا و مـامـوران               
حــکــومــت اســالمــي ســاخــتــه اســت        

حمايت و تـجـمـع اعـتـراضـي             .  بکند
مردم شهرهاي ديگر کردستـان و هـر        
جــاي ديــگــر از اعــتــراضــات مــردم           
مهـابـاد وظـيـفـه هـر انسـان آزاده و                  
شرافتمندي اسـت کـه نـمـي خـواهـد               
يکبار ديگر شاهد چنين فـاجـعـه اي           

عالوه بر تجمعات اعـتـراضـي       .  باشد
ميتوان  با هر ابتکار و استفاده از هر 
شيوه ديگري چون اعتصاب عمومـي      

. به اين حرکت برحق خـود ادامـه داد         
جمهوري اسالمي و مـقـامـاتـش در            

مهاباد بايد شيرفهم شوند که پـاسـخ          
مردم ميتواند فراتر از آنچيزي بـاشـد      

 ارديـبـهـشـت در مـقـابـل            ١٧ که روز  
 .هتل تارا انجام گرفت

 
  ٩٤  ارديبهشت ١٧ 

 ٢٠١٥  مه ٧ 
 

مردم مبارز و آزاده مهاباد را   
 تنها نگذاريم  

 
ماموران و نيروهاي مزدور رژيـم       
اسالمي در شهرهاي کردستـان زبـون        
تر و مفلوک تر از هـر دوران ديـگـري           

نـه تــنـهـا مـامــوران         .  بسـر مــيـبـرنــد     
حکومت بلکه کل سراپاي حـکـومـت        
اسالمي بويژه در شهرهاي کردسـتـان       
درهم ريخته تر از هر زماني هستـنـد         
که بتوانند در مقابل موج خروشان و        
نارضايتي مردم بستوه آمده تحـرکـي       

خشم اعتـراضـي    .  از خود نشان دهند   
مردم مهاباد در روز پنجشنبه نشـان        
داد که اوباشان حـکـومـت تـجـاوز و              
آدمکش اسالمي عليرغـم در دسـت         
داشتن ابزار سرکوب اما در مـقـابـل           
حرکت توده اي و خشم و نفرت مـردم         

 .تاب مقاومت را نداشتند
اکنون ديگر کسـي نـه تـنـهـا در              
شهرهاي کردستان بلـکـه در سـراسـر           
کشور يافت نميشود کـه بـنـحـوي از            
انحا مورد اذيت و آزار، نـا امـنـي،              
تجاوز، تهديد زندان، شـالق، فـقـر و            
فالکت از سـوي بـانـدهـا و مـزدوران              

. حکومت اسالمي قرار نگرفته باشـد  
اين وضع ديگر براي هيچکس قـابـل         

 .تحمل نيست
با توجه به اعالم آمـادگـي مـردم          
آزاديخواه و برابري طلب چند شهر در       
حمايت از مردم مهاباد و در دفاع از        
کرامت انساني زنان و کليه شهروندان  
در شهرهاي مختلف و افـزوده شـدن           
شهرهاي ديگر به حـمـايـت از مـردم             
مهاباد، مد نظر قـرار دادن  نـکـات             
زير براي تجمعات مردم بويژه ايـفـاي         

 .نقش جوانان حائز اهميت است
 با اطالع رساني از طريق وايبر ١ 

و ديگر امکانات ميدياي اجتمـاعـي       
همديگر را در سطح شهر مطلع کنيد       
که با حضور گستـرده اي تـجـمـعـات             

ايــن کــار   .  اعــتــراضــي بــرگــذار شــود    
توسط فعـالـيـن، شـخـصـيـتـهـاي بـا                 
اتوريته اجتماعي و جوانان مـحـالت        

از همـيـن   .  ميتواند سازماندهي شود  
طريق شهرهاي ديگر نيز مـيـتـوانـنـد           
در تماس و هماهنگي بـا هـم عـمـل              

 .کنند

 در اعتراض به قتل فريناز خسرواني به ميدان بيائيم

 

 ٩  صفحه 
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 ٨ از صفحه 

 

ــهــاي               ٢  ــا مــکــان  مــکــان و ي
آلترناتيو را بايد مد نظر قرار داد که         
در صورت حضور نيـروي سـرکـوب،         
بتوان بدون کمترين مشکل تجمـع و        
حرکت اعتراضي را در مـکـانـهـاي            
پيش بيني شـده و پـر رفـت و آمـد                  

 .برگزار کرد و حرکت را ادامه داد
 از بـــرگـــزاري تـــجـــمـــعـــات          ٣ 

اعتراضي در حاشيه شهرها يـا کـوه         
کمر که مکانهاي پـرتـي هسـتـنـد و             
مزدوران ميدان مانور بيشتري بـراي      
جوالن دادن دارند بايد پرهيز کـرد و          
بجاي آن تجمعات اعتـراضـي را در          
داخل شهر و در مکانهاي پر رفت و         
آمد و شلـوغ  کـه مـردم مـعـتـرض                 
حضور دارند و ميتوانند براحتـي بـه      

ايـن کـار     .  آن بپيوندنـد بـرگـزار کـرد         
سـبـب مـيــشـود کــه هــم جـمــعـيــت               
بيشتري در تـجـمـع شـرکـت داشـتـه               
ــنــکــه دســت مــزدوران               ــاشــد و اي ب
حکومتـي را هـم بـراي مـزاحـمـت،               

 .سرکوب و اذيت و آزار خواهد بست
 در صورت دسـتـگـيـري و يـا             ٤ 

بازداشت احتمالي هر تـک نـفـري از            

سوي ماموران، جـمـعـيـت و بـويـژه              
جوانان با واکنش سريـع مـيـتـوانـنـد            
فرد يا افراد دستگير شده را از دست 

 .جانيان اسالمي بيرون بکشند
عـامـالن و بـانـيـان          "  با شعار    ٥ 

قتل فرينـاز خسـروانـي بـايـد بـطـور               
ــد            ــونـ ــه شـ ــمـ ــاکـ ــحـ ــي مـ ــنـ ــلـ ، " عـ

، و   " ماموراسالمي عـامـل تـجـاوز      " 
ديگر شعارهاي انساني و در حمايت    
از زنان و کليه شهروندان را مـيـتـوان          

 .سر داد
بايد کاري کرد که يـکـبـار بـراي           
هميشه  دست مامـوران، نـيـروهـاي          

اطالعاتي و ديگر بـانـدهـاي لـمـپـن             
. اسالمي را از سر مردم کـوتـاه کـرد         

اين کار شدني است و تنها با نيـروي        
متحد و توده اي همه مردم و ادامـه          
آن در اين اعتراضات ممکن خواهـد      

 . شد
بـه امــيـد بــرگـزاري تــجـمــعــات           
شازمانيافته، گسترده و توده اي در        

 همه شهرهاي کردستان
 عبدل گلپريان 

  ٩٤  ارديبهشت ١٨ 
 ٢٠١٥  مه ٨ 

 ...           در اعتراض به قتل فريناز             

 

با کمال تاسف اطالع يافتيم کـه        
مادر مبارز صبيعه سيـابـي در سـن          
هشتاد و پـنـج سـا لـگـي در شـهـر                    

مـادر صـبـيـعـه        .  سنندج در گـذشـت     
يکي از مادران مبارزه شهر سـنـنـدج        
بود که چهار فرزند مبارز و انـقـالبـي          

شوکـي ،عـزيـز ،شـهـال و            :  اش، رفقا 
رحمت کاله قوچي را در راه آرمانهاي  

 .انساني و کمونيستي از دسـت داد         
دايه صبيعه يکي از مادارن مبـارزي      
بود که در شهـر سـنـنـدج بـا روحـيـه                 
انقالبـي طـي حـاکـمـيـت جـمـهـوري                
اسالمي نقش ارزنده اي در به هم پيو        
ستگي و اتـحـاد مـادران مـبـارز در              
شهر سنندج ايفا نمـود و تـا آخـريـن              
روزهاي زندگي پر از افـتـخـارش بـه             
فرزندان انقالبي و کمو نـيـسـت خـود           
افتخار مي کرد و خواستار ادامه راه     

يـاد و خـاطـره او          .  گـرامـيـشــان بـود      
 .هميشه عزيز و گرامي خواهد بود

 
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري
 ١٣٩٤  ارديبهشت ٢٠ 

 ٢٠١٥  ماه مه ١١ 

 پيام تسليت کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران             
به خانواده هاي محترم صبيعه سيابي،              

 !کالقوچي و مردم شهر سنندج         

  

آرام و فواد زندي دو بـرادر و دو            
 روز ٢٥ بعد از گذشت      فعال کارگري 

بــازداشــت و بــا وجــود پــي گــيــري              
مکـرر خـانـواده هـمـچـنـان در                 هاي

وضعيت نامشخصي به سر مي برنـد     
و در طـــول مـــدت بـــازداشـــت ،                 
نامبردگان تنها يک بـار بـا خـانـواده             

 .تماس تلفني داشته اند 
اداره اطــالعــات خــانــواده ايــن          
فعالين را تهديد کرده و عنـوان کـرده         

که نبايد هيچ کسي در رابطـه بـا       اند
ارتـبـاط      وضعيت عزيزانشان با آنهـا    
 سـالـه     ٧٠ بگيرد و همچنيـن مـادر         

بـه بـازداشـت نـمـوده             را تهديد    شان
 .اند

حامد محمودنژاد فعال کارگري     
واز اعضاي کميته هماهنگـي مـدت      

روز اسـت کـه در بـازداشـت گـاه               ٢٣ 
اداره اطالعات سـنـنـدج بـه سـرمـي              

اين فعال کارگري که يک کـارگـر     .برد  
جوشکار و تنها نان آور خانواده است      
تنها به جرم اينکه نتوانسـتـه در پـي            
تماس نـيـروهـاي امـنـيـتـي بـه اداره                

در بازداشـت      اطالعات مراجعه کند  
  به سر مي برد

پدرام نصرالهي فعال کارگري واز     
اعضاي کميته هماهـنـگـي کـه سـال           

 ماه زنـدان    ١٩ گذشته بعد از گذراندن 
ــه خــاطــر عضــويــت در کــمــيــتــه               ب
هماهنگي و فعا ليت هـاي کـارگـري          

شد اين بار نيز جـهـت         آزاد   از زندان 
ايــجــاد رعــب و وحشــت در مــيــان             
کارگران و فعالين کارگري در استانـه       
اول ماه مه ،روز جهاني کارگر توسط  
نيروهاي اداره اطالعات مورد ضرب    
وشــتــم مــامــوريــن قــرار گــرفــت و              

 . بازداشت شد
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه         
ايجـاد تشـکـلـهـاي کـارگـري ضـمـن                
محکوم کردن برخورد توهـيـن آمـيـز          

بـا خـانـواده هـاي ايـن               وتهديد آميز 
فوري وبدون    فعالين ،خواستار آزادي 

 .قيدوشرط نامبرگان مي باشد
کميته هماهنگي براي کمک به  

 ايجاد تشکل هاي کارگري
  ارديبهشت ٢١ 

 بي خبري از وضعيت فعالين کارگري و اعضاي                
 کميته هماهنگي در بند اداره اطالعات سنندج              
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مه در شهرهاي سليـمـانـيـه و اربـيـل              
براي حمايت از مردم شـهـر مـهـابـاد             

ــرگــزار شــد          ــي ب ــرات ــظــاه ــن    .  ت در اي
تظاهراتها مردم خواهان آزادي فـوري      
دستگير شـدگـان، مـحـاکـمـه فـوري              
عاملين قـتـل فـريـنـاز خسـروانـي و                
محکوم کردن حمله نيروهاي امنيتـي   
به اعتـراض بـه حـق مـردم مـهـابـاد                 

 . شدند
 

تعويض زندانيان اقليم    
 !و ايران کردستان  

روز پنج شـنـبـه هـفـتـم مـاه مـه                  
سرکنسولگري ايران، مرتضي حسني    
در شهر اربيل در ديـدار بـا مـحـمـد                 
هاودياني وزير امور اجتماعي اقـلـيـم     
کــردســتــان خــواهــان عــمــلــي شــدن           
توافقات اقليم و رژيم اسـالمـي بـراي          

. تعويض زندانيان دو طرف مي شـود    
در اين باره محمد هـاوديـانـي گـرچـه            
تاکيد کرده که اين تـعـويـض شـامـل             
زندانياني مـي شـود کـه خـود آنـهـا                 
خواهان بازگشت به کشـورشـان و بـه           
پايان رساندن مدت محکومـيـتـشـان        
در کشور خود مـي بـاشـنـد، امـا بـا                
توجه به رابطه حسنه رژيم اسالمي بـا    
احزاب ناسيوناليسـت حـاکـم، تـالش          
ــداخــتــن                 ــه دام ان ــراي ب ــم ب ايــن رژي
ــامــه ســيــاه و                ــيــن و کــارن ــف مــخــال
تــروريســتــي ايــن رژيــم در ســرکــوب          
مخالفان خود، بـيـم آن مـي رود کـه               
رژيــم اســالمــي از ايــن مــوقــعــيــت            
استفـاده کـرده و خـواهـان بـازگشـت               
زندانياني شود که از دست رژيم فـرار        
کرده اند و در صـورت بـازگشـت بـه               
ايران با مجازاتهاي بسيـار سـنـگـيـن         

 . تري روبرو خواهند شد
 

سرنوشت مفقودان جنگ      
 ! داخلي در اقليم 

بنا بر تازه ترين خـبـرهـا، سـوران           
عمر مسئول حـقـوق بشـر در اقـلـيـم                
کـردسـتـان اعـالم کـرده کـه، آخـريــن                

 ۴۰۰ بـيـش از       : " خبرها اين است که   
نفر از مفقودان جنگ داخلي در اقليم  
کردستان در قيد حيـات نـيـسـتـنـد و             
مدرک براي ايـن ادعـا هـم نـامـه اي                
است به امضاي کريم سنجـاري وزيـر         
داخلي اقليم کردسـتـان کـه در آن از               

کـه بـا        پارلمان اقـلـيـم مـي خـواهـد            
قراري تمـام چـهـارصـد نـفـر مـفـقـود                 
جــنــگ داخــلــي را بــعــنــوان شــهــيــد           

الزم به ذکر است ". برسميت بشناسند
که در دهه نود احزاب ناسيونالسـيـت        
حــاکــم و بــويــژه حــزب دمــکــرات و             
اتحاديه ميهني چندين بار عليـه هـم         
دست به اسلحه بردند، صدهها نفر از      
همديگر را قتل عام کردند، اتـحـاديـه     
ميهني به رژيم اسالمي پـنـاه بـرد و             
حزب دمکرات هم به صـدام و حـزب           

در اين ميان خانواده ايـن      .  بعث عراق 
مفقودان بيش از دو دهه است کـه بـه         
دنبال سرنوشت عزيزان خود هستند و 
امروز احزاب حاکم براي مـبـرا کـردن          
خود از مسئوليت جنگ داخـلـي، بـا          
جنايت، قتل و آدمربائي مي خواهند  
يکجا همه مفقود گشتان بدست خود      

   .را بعنوان شهيد برسميت بشناسند
  

 جلسه مشترک اتحاديه ميهني    
 ! و حزب دمکرات در سليمانيه  

روز يکشنبه دهم مه دو هـئـيـت          
اتحاديه ميهني و حزب دمکرات در        
شهر سليمانـيـه جـلـسـه اي مشـتـرک               
تشکيل دادند که در بين جلسه هيـرو        
ابــراهــيــم از اتــحــاديــه مــيــهــنــي و             
نيچيروان بارزاني از حزب دمـکـرات        
جلسه را ترک مي کنـنـد و بـه ديـدار               

گــرچــه .  جــالل طــالــبــانــي مــي رونــد       
اطالعات زيادي در باره موضوع اين      
جلسه پخش نشده اما هـمـگـان مـي            
دانــنــد کــه يــکــي از بــحــثــهــاي ايــن            
روزهاي احزاب ناسيوناليست حـاکـم،    
مسله رياسـت مسـعـود بـارزانـي بـر              
اقليم کردستان و اختالفاتشان در اين      

 . رابطه است
  

 !قتل دختر جواني ديگر   
قـعلـه   "  روز پنجم مـه در شـهـرک          

جنازه دختر جواني به اسم اويـن       "  ديزه
. خدر در خانه خودشان پيدا مي شود       

گفته مي شـود کـه اويـن هـم مـثـل                   
چــنــديــن هــزار زن ديــگــر در اقــلــيــم            
کردستان به جرم نـامـوسـي بـه قـتـل               

ــحــت          .  رســيــده  ــان ت ــيــم کــردســت ــل اق
حاکميت احزاب ناسيوناليـسـت کـرد        
به قتلگاهي براي زنان تبديـل شـده و          
روزي نــيــســت چــنــديــن زن قــربــانــي          
ــتـــي، مـــذهـــب و              ــرسـ ــامـــوس پـ نـ
مردساالري نشوند و اين در حاليست      
که احزاب حاکم کوچکتريـن اقـدامـي       
را براي مقـابلـه بـا ايـن وحشـيـگـري                

 . عليه زنان انجام نمي دهند
 

 جلسات علني نهاد سکوالر    
 !در شهرهاي اقليم کردستان   

بــعــد از اعــالم عــلــنــي نــهــادي           
سکوالر در اقليم کردستان براي دفاع      
از سکوالريزم، اين نهاد تا هم اکـنـون       
در چندين شـهـر و شـهـرک جـلـسـات                
علني خود را با حضور صدههـا نـفـر           
از مردم بـرگـزار کـرده و بـه دفـاع از                 
ســکــوالريــزم در اقــلــيــم کــردســتــان           

آخرين جلسه ايـن نـهـاد         .  پرداخته اند 
روز شنبه نهم مه در شهر دربنديخـان        
بود که در آن موسسين اين نهاد فواد        
مجيد ميسري، بهار مـنـزيـر، دکـتـر            
ساالر باسيره و فتاح زاخـوئـي در آن            

 . شرکت داشتند
 

تيراندازي به مردم معترض    
 ! روستاهاي پشده ر  

روز جـــمـــعـــه هشـــتـــم مـــه                  
 روسـتـاي     ۴۰ بـيـش از          نمايـنـدگـان   

مجتمع بسته سين از تـوابـع پشـده ر            
دست به اعتراض مـي زنـنـد کـه بـا                
دخالت و تير اندازي نيروهاي امنيـت       

 نـفـر     ۱۳ مواجه شده که در نـتـيـجـه             
گفته مي شـود کـه     .  زخمي مي شوند  

مردم معترض مقاومت مي کننـد و        
آنها نيز تعدادي از نيروهاي امنـيـتـي      

 . را زخمي مي کنند
 

دستگيري يکي از تروريستهاي     
 !داعش در شهر کرکوک     

بنا بر اخبـار مـنـشـتـر شـده روز               
هفـتـم مـاه مـه يـکـي از مسـئـوالن                   
بلندپايه گروه تـروريسـتـي داعـش در           

در .  شهر کرکوک دستگيـر مـي شـود         
ايــن بــاره انــجــمــن امــنــيــت اقــلــيــم            
کردستان طي بيانيه اي اعـالم کـرده           
که با همکاري نيروهاي امنيت اربيل     
و کرکوک روز هفتم مه عبدالمجيد از       
گروه تروريستي داعش دستگير مـي       
شود، اين اطالعيه مي افزايد که وي        
مســئــول بســيــاري از انــفــجــارهــاي          
شهرهاي اربيل و کرکوک در ماههـاي       

 .گذشته بوده است
 *** 
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