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جلسه مسعود بارزاني با   
 ! احزاب حاکم بر اقليم کردستان    

 مـه، مسـعـود        ۱۸ روز دوشنبه   
بارزاني بعد از بازگشت از آمـريـکـا         
با نمايندگان احزاب حاکم نشـسـتـي        
برگزار کرد که در آن به موضـوعـات         
مختلـفـي و از جـملـه، دائـر کـردن                 
مرکز استقالل کـردسـتـان، رفـرانـدم           
براي استقالل، فرستادن هئـيـتـي بـه          
کشورهاي اردن، ايران و ترکيه بـراي        
جــلــب رضــايــت ايــن کشــورهــا و             
همچنين اختالفات حکومت اقـلـيـم       
با دولت مرکزي و مسله فروش نفت        

در اين نشست بارزانـي  .  پرداخته اند 
در سفرم به آمريکا مقامات : " گفت

آمريکائي نه مخالف استقالل بـوده       
، همچنيـن بـارزانـي       " اند و نه موافق   

اولين قدم مـا بـعـد از حـل             : "  گفت

مشکالت با دولت مرکزي رفرانـدوم      
در بخش ديگري از اين ". خواهد بود

جلسه قباد طالباني يکي از رهبـران      
اتــحــاديــه مــيــهــنــي و پســر جــالل            

يکي از شرکـتـهـاي    : "  طالباني گفت 
بزرگ نفتي جهان به مـا پـيـشـنـهـاد          

 هــزار   ۶۵۰ کـرده کــه، در مــقــابــل          
بشکه نفت اقلـيـم کـردسـتـان، آنـهـا              

 مـيـلـيـون       ۸۰۰ حاضرنـد مـاهـانـه         
الزم به ذکـر    ".  دوالر پرداخت نمايند  

است که احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت و              

مذهبي حاکم بر اقليم کردستان و از       
جمله مسعود بارزاني مدت زمـانـي      
است که از اسـتـقـالل کـردسـتـان دم              
مي زنند و تقريبـا بـحـث اسـتـقـالل              
هميشه زمانـي رو مـي آيـد کـه از                
طرف دولـت مـرکـزي تـحـت فشـار               
باشند و يا بودجه اشـان قـطـع شـده              

از طرف ديگر ماهئـيـت ايـن         .  باشد
احزاب در سرکوب، دزدي، چپاول و       
ساخت و پاخت با نيروها و دولتهاي     

نهادهاي امنيتي و پليسـي رژيـم        
در مريوان در تالش هستند که تا دو         

البته اگر تا آنموقع سـرپـا   (  سال آينده  
هـا و       ، تـمـامـي چـهـار راه           ) بماننـد    
هاي شـهـر مـريـوان را تـحـت                 خيابان
يا هـمـان     "  مرکز مانيتورينگ" کنترل

هـاي     مرکز هدايت کنـنـده و دوربـيـن          

مجهـز کـردن     .  مداربسته مجهز کنند 
چهار راه ها و ديـگـر مـنـاطـق شـهـر                 
مريوان به دوربين هـاي مـدار بسـتـه             
تنها شامل اين شهر  نميشود بـلـکـه            
در چند سال اخير شهرهايي در سطـح        
کشور زير پوشش کنترل دوربـيـنـهـاي         

 .مدار بسته قرار گرفته است
در کشورهاي غربي مجهز کـردن     
برخي از مناطق به دوربينهـاي مـدار         
بسته بخاطر زير نظر داشتـن جـرائـم،          
سرپيـچـي از قـوانـيـن و مـقـررات و                  
کنترل رفتارهـايـي کـه مـيـتـوانـد بـه                
شهـرونـدان آسـيـب بـرسـانـد صـورت               

اما در ايران تحت حاکميت     .  ميگيرد
جــمــهــوري اســالمــي قضــيــه کــامــال        

اگر همين معيارها را    .  برعکس است 

 نصب دوربينهاي مداربسته 
 در شهر مريوان 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 !  کارگران کارخانه فوالد زاگرس
 ! تصميم اداره کار قروه را ناکام کنيد

اخيرا اداره کـار قـروه بـر حـکـم              
ــه فــوالد            اخــراج کــارگــران کــارخــان
زاگرس پافشاري کرده و با همکـاري      
کارفرما و تعدادي از نهادهـا قصـد          

کشمکش و . اجراي اين حکم را دارد
اعتراض کارگران فـوالد زاگـرس بـا          
اداره کــار، شــهــردار و کــارفــرمــاي          
کارخانه براي احقاق و تامين حـقـوق    

 . بيکاري سابقه اي طوالني دارد
ــور مــاه           ٢٩ در        ــري  ٩٣  شــه

اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران بــا            
تيزبيني و با احساس مسئـولـيـت و       
در دفاع از مطـالـبـات کـارگـران بـا              
انتشار اطالعيه اي رونـد اخـراج و            
تـوطـئـه هـاي نـهـادهـاي دولـتـي و                  

بـا  .  کارفرماها را افشا و اعالم کـرد      
باز خوانـي ايـن اطـالعـيـه مـهـم و                 
ارزنده جنبـش کـارگـري و کـارگـران             
فوالد زاگرس به عمق تـوطـئـه هـاي           
اداره کــار بــيــشــتــر آشــنــا شــده و               
مـيـتـوانـنــد بـا درسـگــيـري از ايــن                
اطالعيه آنرا چراخ راهـمـنـاي تـداوم          

 .اعتراضات خود کنند
کارگران فوالد زاگرس کارنـامـه       
درخشاني از اعتراض عليه کارفرما    

تـجـارب   .  و نهادهاي دولتي را دارند  
بسيار گرانبها از اعتراض جمعـي و        
با اتکا به مجمع عمومي را تـجـربـه        

قدرت اعتراض کارگران و    .  کرده اند 
ــري               ــي ــکــارگ ــاي ب ــســم ه ــي ــان ــک م
تصــمــيــمــات جــمــعــي در مــجــمــع          
عمومي خود، درسهاي ارزشـمـنـدي       

. در جنبش کارکري را ثـبـت کـردنـد          
کــارگــران کــارخــانــه فــوالد زاگــرس        
ميتوانند با اتکا به اين اعتراضـات       
مثبت و تجربه شـده، تـوطـئـه اداره             

در ايـن    .  کار قـروه را نـاکـام کـنـنـد             
نـوشــتــه بــخــشــهــايــي از اطــالعــيــه         
ــران و               ــارگــران اي ــه آزاد ک ــحــادي ات
 همچنين خبر حکم اخراج را آورده ام

 
مروري بر اطالعيه اي ارزنده در     
ارتباط با تعطيلي، اخراج و تـوطـئـه        
هاي دولت و کارفرما عليه کارگـران       

 !فوالد زاگرس
با گذشت نزديـک بـه دوسـال از            
اعتراضات کارگـران فـوالد زاگـرس         
قروه، اداره کار قروه بر تايـيـد حـکـم            
ــانــه                ــارخ ــن ک ــارگــران اي اخــراج ک

کـارخـانـه فـوالد       .   پافشاري ميکند 
 و بـا  ٩٢  تير ماه سال ١٨ زاگرس از   

 کارگر عمال بـه    ٢٣٠ اخراج بيش از  
تعطيلي کشانده شـد و کـارگـرانـش            
مبارزه جانانه اي را بـراي بـازگشـت          
بکار سازمان دادند و موفـق شـدنـد          
از تاريخ اخراج و تعطيـلـي تـعـمـدي            

 

 

 

 

 

 

 
 نسان نودينيان 

دشمني نمايندگان مزدور    
مجلس با برگزارکنندگان نمايشگاه      
 عکس مصدومين شيميايي سردشت     

ــيــش از          هــزار مصــدوم و         ٨ ب
معلول شيميايي در شـهـر سـردشـت            
وجود دارد که نـهـادهـاي حـکـومـتـي           

 نفر را بـه عـنـوان           ١٥٠ تنها اسامي   
. انـد    مصدوم شيـمـيـايـي ثـبـت کـرده            

هـاي خـبـري در           عليرغم تجمع رسانه  
تهران فقط يک رسانه آنهم وابستـه بـه          
مجلس در پوشش خبري نـمـايشـگـاه          

عدم هـمـاهـنـگـي در           .حضور داشت 
برگزاري نمايشگاه به نحوي که مکان      
اخــتــصــاص يــافــتــه بــه عــکــس                  
مصدوميـن شـيـمـايـي سـردشـت در              

اي دورافـتـاده و خـارج از ديـد                 گوشه
بازديدکنندگان در کـريـدور مـجـلـس           

 انجمن دفاع از حـقـوق         .اسالمي بود 
مصدومين شيميايي سردشت، اولين    
انجـمـن در ايـران اسـت کـه از سـال                   

سـازمـان مـنـع         بـه عضـويـت     ١٣٨١ 
هاي شـيـمـيـايـي در            استفاده از سالح  

الهه هلند درآمده و تاکنون در بـيـش          
شـرکـت     اجالس ايـن سـازمـان       ١٢ از  

شهر سردشـت در هـفـتـم           .کرده است 
 توسط هواپيماهـاي رژيـم      ٦٦ تيرماه  

صدام حسين بمباران شيميايي شد و       
ماه پس از اين بمبـاران   در کمتر از يک 

 نفـر جـان خـود را از            ١٤٠ شيميايي  
 .دست دادند

 هزار مصدوم و معلـول  ٨ بيش از  
شيميايي در شهر سردشت وجود دارد 
که نهادهاي حکومتي تنهـا اسـامـي         

ــه عــنــوان مصــدوم               ١٥٠   نــفــر را ب
 .اند شيميايي ثبت کرده

 
تجمع اعتراضي فعالين زيست     

 محيطي در سنندج  
 مـاه    ٢ حـدود    :   ارديـبـهـشـت     ٣٠ 

 ٢  صفحه 
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 ١ از صفحه 

 

در ايـران و بـراي تشـخـيـص جـرم و                  
جنايت مد نظر قرار دهيم بدون شـک         
دوربين هاي مدار بسته بايد بـخـاطـر     
زير نظر داشتن ماموران، مقامات و      
کاربدستان جمهوري اسـالمـي بـکـار         
گرفته شود که ميـزان دسـت درازي،          
خشونت، سرکوب، دزدي، تـجـاوز و         
اذيت و آزار آنان عليه شـهـرونـدان را            

اما انجام اين کـار بـراي       .  کنترل کند 
دارو دسته هاي حکومت چنـدان هـم         
مورد نياز نيست چرا کـه تـوحـش و             
ايجاد مزاحمت ماموران و نهادهـاي      
حکومت عليه شـهـرونـدان بـه امـري            
عادي و روزمره تبديل شده است و از     
نگاه ميليونها انسان و انعکاس آنهـا       
در ميدياي اجـتـمـاعـي دور نـمـانـده              

بعبارت ديگر جرم و جـنـايـت          .  است
رژيم اسالمي عليه کليـه شـهـرونـدان          

 .اکنون ديگر نهادينه شده است
بنابراين نصب دوربينهـاي مـدار       
بسـتــه در جـمــهـوري اسـالمــي ابــدا             
کوچکترين ربطي به جرم و جنايـت و         

بـراي  .  خالف در ميان مردم را نـدارد      
جمهـوري اسـالمـي نصـب هـرگـونـه              
تجهيزات کنترل کننده فقط  بخـاطـر        
وحشت رژيـم از تـالش و فـعـالـيـت                 
اجــتــمــاعــي فــعــالــيــن، نــهــادهــا و           
تشــکــلــهــاي مــخــتــلــف ســيــاســي و         
اجتماعي در اين شهر و ديگر شهرها   

 . است
مريوان بعنوان سمبل و الـگـوي         
فعاليت اجتماعي نهادهاي مستـقـل      
از دولت در زمينه مـحـيـط زيسـت،          
فعاليتهاي هنري و توجه شـهـرونـدان         

به مسايل و امـور انسـانـي در ايـن                
بـه هـمـان      .  شهر شناختـه شـده اسـت        

اندازه که ماموران و نـهـادهـاي رژيـم        
سرگرم کنترل، اذيت و آزار و ايـجـاد            
مزاحمت هر روزه براي مردم هستند،    
به همان اندازه نيز مردم و تشکلـهـاي      
اجتماعي و مـدرن مشـغـول انـجـام              
کارهاي مفيد و مثبتي هسـتـنـد کـه         

عـالوه بـر     .  شايسته شهرونـدان اسـت     
اين کليه شهروندان در مـريـوان و در           
سراسر کشور با انجام ايـن دسـت از            
فعاليتـهـاي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي                
ارزنده خود ميکوشند فضاي انساني     
و قابل تحملي را به فرهنگ عمومي       

اين تالشها بنوبـه    .  مردم تبديل کنند  
خود در کاهش عمر نکبت اسـالمـي      
و در کم کردن يـا از بـيـن بـردن شـر                   
حکومت از سر جامعه تـاثـيـر گـذار            

 . است
اتخاذ ايـن سـيـاسـت و اجـرايـي              
کردن شبکه هـاي کـنـتـرل از طـريـق               
دوربين هاي مدار بسته و بکار گيري   
تمام امکانات اطالعاتي و امنـيـتـي      
از سوي جمـهـوري اسـالمـي گـويـاي            
گسترش روز افزون وحشت و هـراس          
اين رژيم از مردمي است که در صدد 
پايان دادن بـه عـمـر نـکـبـت بـارش                  

نصب دوربينهاي مداربستـه  .  هستند
نشان دهنده اعمال و روش حکومتي      
بغايت منفور و وحشي است که بدون    
تجهيزات سرکـوب نـظـيـر، تـفـنـگ،             
زندان، و دوربين مدار بسته و غـيـره،         

 . يک روز هم نميتواند سرپا بماند
 ٢٠١٥  مه ٢٠ 

 ...  نصب دوربينهاي مداربسته       

 

 ١ از صفحه 

 تـيـر   ١٨ کارخانه توسط مديريت در     
 ، بــا گــرفــتــن راي            ٩٢ مــاه ســال      

بازگشت بکار و عليرغم مـمـانـعـت          
کارفرمـا از حضـورشـان در مـحـل              

مـاه تـا پـايـان سـال            ٩ کار، به مدت    
 بيمه هايشان واريز و بـه عـنـوان       ٩٢ 

کارگر شاغل ايـن کـارخـانـه حـقـوق              
کــارخــانــه فــوالد    .  دريــافــت کــنــنــد    

زاگرس متعلق به بخـش خصـوصـي         
نيست و عمده سهام هايش مـتـعـلـق      
به نهادهايي است که تحت اخـتـيـار          

. دولت جمهوري اسالمي مي باشنـد  
عمده ترين سهامداران اين کـارخـانـه      

 ٣٣ :  به ترتـيـب سـهـم عـبـارتـنـد از               
ــگــان            ــازنشــســت درصــد صــنــدوق ب

 ٣١ خـدمـات کشـوري، نـزديـک بـه               
درصد صندوق بازنشستگان صنايـع   

 درصد صندوق سـازمـان     ١٦ فوالد،  
 درصـد    ١٧،٥ تامين اجتـمـاعـي و         

دانــايــان پــارس مــتــعــلــق بــه ســپــاه          
اما واقعيت اين است کـه       .  پاسداران

مــافــيــاي چــپــاول و غــارت در                   
کـه  ( صندوقهاي بازنشستگي کشور  

همگي شان توسـط ايـن مـافـيـا بـه               
) ورشکـسـتـگـي کشـانـده شـده انـد              

سردمدار تعطيلـي کـارخـانـه فـوالد           
زاگرس بوده است و شخص وزير کار       
جناب آقاي ربيعي در همسوئي با به 
تعطيلي کشانده شدن اين کـارخـانـه،        
کاري کرد که هيئت هاي تشـخـيـص         
و حـل اخـتـالف اداره کـار قـروه بـا                  
گذشت پـنـج مـاه از راي بـازگشـت               
بکار کارگران، راي خود را نـقـض و           

کـه عـمـال      "  به صرف انحالل شرکت   " 
اقدامي براي دور زدن آرا قانوني اين       
هيئت ها بود به ضرر کارگران اقـدام        

 . به صدور راي کنند
از آنجا که راي جديد هيئت حـل      
اختالف اداره کار قروه مبني بر قطع      
رابــطــه کــاري کــارگــران بــه صــرف            

" قطعي و الزم االجرا   " انحالل شرکت   
صادر شده بود و طبق قانون چـنـيـن           

ابالغ داراي اعـتـبـار         آرائي از لحظه  
قــطــعــي اجــرائــي مــي بــاشــنــد لــذا          
ــد             کــارگــران فــوالد زاگــرس در رون
مــبــارزه بــراي دســت يــابــي بــه                   

خـود را بـه بـيـمـه               خواسـتـهـايشـان    
بيکاري متصل کردند بـدون ايـنـکـه          
اين اتصال به بيمه بيکاري به لحـاظ        
ــتــام                   ــت ــاي اخ ــن ــه مــع ــي ب ــون ــان ق

رابطه کاري آنان با کـارفـرمـا          قطعي
همچنين ايـن کـارگـران       .  تلقي بشود 

ميتوانستند حين تسليم شکايت بـه     
ديوان عدالت، خواهان توقف اجـراي      

راي اخراج هيات حل اخـتـالف اداره      
که چنين نـيـز کـرده        ( کار قروه شوند  

امــا از آنـجــا کــه از يـک ســو               )  انـد 
احتمال تمام شدن مهـلـت يـکـمـاهـه            

با تـوجـه بـه        ( وصل به بيمه بيکاري     
طول کشيدن رسيدگي به شـکـايـات          

ــت اداري           ــدال ــوان ع ــود )  در دي وج
و از سوي ديگر با تمام شـدن          داشت

اين مهلت با تعمدي که وزير کـار و           
اداره کار شهرستـان قـروه در اخـراج            
کارگران فوالد زاگرس بـه خـرج داده          
بودند احتمال کار شکني تعمدانـه و        
عــدم وصــل انــتــقــام جــويــانــه ايــن            
کارگران به بيمه بيکاري ميرفت لـذا      
کارگران فوالد زاگرس با درايت خود      
را به بيمه بيکـاري مـتـصـل کـردنـد              
بدون اينکه همانطور کـه اشـاره شـد           
چنين وصلي به بـيـمـه بـيـکـاري بـه                
لحاظ قانوني به معناي قطعي شدن       

کـارگـران   .  اخراج آنان به حساب آيـد      
فوالد زاگرس ضمن وصل بـه بـيـمـه            
بيکاري و وقوف بـر ايـن نـکـتـه کـه                
چنين اتصالي به بيمـه بـيـکـاري بـه             
لحاظ قانوني به معناي نهايي شـدن       
قطع رابطـه کـاريشـان بـا کـارفـرمـا               
نيست، شکايتـي را تسـلـيـم ديـوان             
عدالت اداري کرده اند و مصـمـمـانـه       
در پي مـبـارزه و دادخـواهـي بـراي               
رسيـدن بـه خـواسـت هـايشـان مـي                

هر چـنـد دسـايـس مـافـيـاي            .  باشند
و    حاکم بر صندوقهاي بازنشستگـي  

وزارت کار با تحميل شرايط طـاقـت       
فرسا بر کارگران فوالد زاگرس موفق 
به خانه نشين کردن بـخـشـهـايـي از              
آنان شـده اسـت امـا کـارگـران ايـن                 
کارخانه با سيل شکـايـت بـه ديـوان            

تا لحظه تنظـيـم ايـن       ( عدالت اداري   
 شکـايـت، کـه هـمـچـنـان            ١٠٠ خبر  

و در دستـور گـذاشـتـن         )ادامه دارد 
تجمعات احتمالي، همچنان در پـي        
دسـت يــابـي بـه خــواسـت هـايشــان              

 . هستند
لذا بر خـالف گـزارش مـبـهـم و              

کـه در فـحـوا،        "  کارگر فلـزکـار   " کلي  
وصل شدن کارگران فوالد زاگرس بـه      
بيمه بيکاري را ختـم کـار کـارخـانـه             
فوالد زاگـرس و کـارگـرانـش اعـالم             

ايـنـکـه    .  کرده است، چنـيـن نـيـسـت         
جاري کارگران فوالد زاگرس     مبارزه

بـه کـجــا خـتـم شـود چـنــدان قـابــل                  
پيشگوئي نيست اما چـيـزي کـه در           
اين ميان روشن است ايـن اسـت کـه          
کارگران تن بـه اخـراج و تـعـطـيـلـي                 
کارخانه نداده اند و همه چيز بـه آخـر      

ــده اســت      ــرســي ــي از         . ن ــاي ــخــشــه ب
اطالعيه اتحاديه آزاد کارگران ايـران      

 )١٣٩٣  شهريور ماه ٢٩  –
 

پافشاري اداره کار قروه برتايـيـد       
حکم اخراج کارگران کارخانـه فـوالد        

اقدام اين نهاد دولتي خشم   زاگرس ؟ 
کارگران فوالد زاگرس را برانگيخـتـه    

 است

ديـوان عـدالـت      :   ارديبهشت ٢٩ 
هـاي تشـخـيـص و            اداري راي هيئت 

حل اختالف اداره کار قروه به اخـراج      
کــارگــران فــوالد زاگــرس را تــايــيــد          

کارگران پـيـش از ايـن          .  نکرده است 
اداره کار قـروه را بـه کـارشـکـنـي و                
همراهي بـا کـارفـرمـا مـتـهـم کـرده                

ديوان عـدالـت اداري ضـمـن           .بودند
هاي تشخيص و  شکستن آراي هيئت

حل اختالف اداره کار قروه خواستـار       
بررسـي مـجـدد شـکـايـت کـارگـران               
فوالد زاگرس در شعبه هـم ارز شـده          

اين راي به درخواست کارگران  .است
فوالد زاگرس کـه در شـهـريـور مـاه              
ــيــد               ــه تــاي پــارســال در اعــتــراض ب

هاي تشخيص و     اخراجشان در هيات  
حل اختالف اداره کار قروه در ديـوان        
عدالت اداري شکايت کـرده بـودنـد،         

بنابر گفته مـنـابـع      .صادر شده است  
کارگري، اداره کار قروه در واکنش به 
شکستـه شـدن آراي صـادره عـلـيـه               
کارگران درخواست تجديد نظر کـرده     

اقدام اين نهـاد دولـتـي خشـم           .  است
کارگران فوالد زاگرس را برانگيخـتـه    

براساس اين گـزارش، رئـيـس         .است
حـاضـر نشـد داليـل            اداره کار قـروه   

پافشاري اداره متبوعـش بـر اخـراج          
مـديـران   .  کارگران را تـوضـيـح دهـد         

ارشد اداره کل کار کردستان نـيـز از           
ــي            ــراز ب ــرا اب ــاج ــن م اطــالعــي     اي

بنا بـر ايـن گـزارش، اگـر             .کنند  مي
راي اوليه ديـوان عـدالـت اداري در             
تجديدنظـر تـايـيـد شـود، شـکـايـت               
کارگران فوالد زاگـرس ايـن بـار در             

هـاي     اداره کار يـکـي از شـهـرسـتـان            
 .شـود    همجـوار قـروه بـررسـي مـي           

گفتني است کـارخـانـه فـوالد ذوب            
آهن زاگرس با زميني بـه مسـاحـت          

 هــــکــــتــــار در قــــروه از                  ۱۰۰ 
ــان           شــهــرســتــان  هــاي کــوچــک اســت

مـنـبـع    ( .کردستان واقـع شـده اسـت         
 )ايلنا

 ١٣٩٤  ارديبهشت ٣٠ 
 ٢٠١٥  مه ٢٠ 

 

 ...  کارگران کارخانه فوالد زاگرس        
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است که شهر سنندج و شهروندان، بـه        
هاي به مـوقـع و          دليل عدم سم پاشي   
هـاي فصـلـي، بـا            حمله پشه و شـتـه       

بـرخـي    .انـد    معضلي جدي روبرو شده   
از صاحبنظران ساکن اين شهر بر اين       
باورند که اقدام کنوني در رابـطـه بـا              
سمپاشي و دفع اين حشرات موزي و      
فصلي، تاثيري بر بهبود ايـن بـحـران           
ــخــواهــد گــذاشــت و               در ســنــنــدج ن

 مـاه پـيـش و         ٢ بايست اين اقدام      مي
در مــوقــع مــقــرر خــود صــورت                  

به دليل عدم پـيـگـيـري و           .گرفت  مي
اقدام شهـرداري سـنـنـدج نسـبـت بـه               

هـاي     و شـتـه       حمله دسته جمعي پشـه     
گزنده در اين شهر، تعدادي از فعالين       

محيطي، فعالين حقوق بشر و        زيست
نــگــاران در مــقــابــل درب            روزنــامــه

ــت و                   ــر نســب ــن شــه ــرداري اي ــه ش
انــگــاري شــهــردار، دســت بــه            ســهــل

معترضـيـن    .تجمعي اعتراضي زدند  
مقابل شهرداري سنندج، نسـبـت بـه          
ســهــل انــگــاري و بــرخــي اقــدامــات          
ديرهنگـام شـهـرداري و مشـخـصـا،             
ــبــت بــه                    ــهــردار ايــن شــهــر نس ش

ــامــه و             ســمــپــاشــي  ــرن ــدون ب هــاي ب
ديرهنگام درختان و فضـاهـاي سـبـز           
شهر سنندج، اعـتـراض و خـواسـتـار            
پاسخگويي اين نهاد نسبـت بـه ايـن            

 شهردار و مسـئـولـيـن        .معضل شدند 
شـــهـــرداري ســـنـــنـــدج در عـــوض            
پاسخگويي به اعتراضات و مطالـبـه       
معترضيـن، مـامـوريـن سـد مـعـبـر               
شهرداري را براي برخورد با مـردم بـه       

 .جلو درب شهرداري فرستـاده بـودنـد        
يکي از حاضرين در اعتراض اين روز 
در مــقــابــل شــهــرداري ســنــنــدج، از          
حضور مامورين نيروي انتظامـي در       
مراحل پاياني حرکت اعتراضي خبـر       

اعتراض کنندگان پالکـاردهـايـي    .داد
" هـا    شهر ما به شهر پشه    " با مضمون   

و شـــعـــارهـــايـــي از ايـــن دســـت،               
 .هاي خود را ابراز کردند اعتراض

 
 حي نمادشگاه نقاشي شيوا فتو  

شـيـوا   سـقـزــ         :   ارديبـهـشـت    ٢٩ 
 تابلوي نقـاشـي خـود را        ٥٠ فتوحي،  

در قالب نمايشگاهي در معرض ديد      
ايــن چــهــارمــيــن      .عــمــوم قــرار داد     

حـي  نمايشـگـاه انـفـرادي شـيـوا فـتـو              
باشد و تاکنون در شش نمايشگاه        مي

هـاي مـحـلـي و            گروهي و جشـنـواره     
 .الـمــلـلـي شـرکــت کــرده اسـت              بـيـن  

نــمــايشــگــاه يــاد شــده تــا چــهــارم              

خردادماه در نگارخـانـه ارشـاد سـقـز           
جهت بازديد عالقمندان داير خـواهـد       

 و   ٦٨ شيوا فتوحي متولد سال    .بود
داراي ديپلم نـقـاشـي و فـوق ديـپـلـم                 

 بــه   ٨٩ گـرافـيــک اسـت کـه از سـال                
اي در اين رشته فعاليـت    صورت حرفه 

 .دارد
 آتش سوزي در    
 جنگلهاي مريوان   

طي روزهاي بيسـت و هشـتـم و            
مــاه،    بــيــســت و نــهــم ارديــبــهــشــت         

هــاي اطــراف روســتــاهــاي           جــنــگــل 
شاراني، پيله، سردوش و دوويسـه از         

 .سوزي شدند توابع مريوان دچار آتش

بـه گــفـتــه ســاکـنــيــن بـومــي، وقــوع              
سابقه بـوده      سوزي در اين ايام بي      آتش
کميـتـه مـقـابلـه بـا بـحـران و                  .است
هاي انـجـمـن سـبـز           سوزي جنگل   آتش

اين زنـگ  : " باره اعالم کرد   چيا در اين  
هـاي داغ ديـده          خطري بـراي جـنـگـل       

 اسـت    ٩٤ مريوان و سروآباد در سـال     
هـاي جـبـران نشـده           که هنوز خسارت  

 بر دل طبيعت دوسـتـان ايـن      ٨٩ سال  
 ."ها مانده است شهرستان

 
 کارگران 

محکوميت رضا امجدي به سه      
 ماه و يک روز زندان   

روز چهار شنـبـه   :   ارديبهشت ٣٠ 
 رضـا امـجـدي        ٩٤  ارديبهـشـت     ٢٣ 

فــعــال کــارگــري و عضــو کــمــيــتــه              
همـاهـنـگـي بـه شـعـبـه دوم دادگـاه                  

الزم بـه    .  انقالب سنندج احضـار شـد      
ذکر است اين فعال کارگري در آستانه 

) اول مـاه مـه         ( روز جهاني کـارگـر        
روز در اداره     ١٥ بـازداشـت و مـدت          

اطالعات مورد بازجويي قرار گرفتـه      
 ميليون توماني ٣٠ و سپس با وثيقه     

  .آزادشد
 

بهنام ابراهيم زاده همچنان در     
   دارالقران زنداني است     

 ! شرايط او اضطراري است     
بهنام ابراهيم زاده فعال کـارگـري        
، فعال دفاع از حقوق کـودک و دفـاع            

او چــهــره    .  از حــقــوق انســان اســت         
شناخته شده کارگري است که از سال       

او با اتـهـامـاتـي       .   در زندان است ٨٩ 
پوچ دوباره محاکمه شده و در حـکـم           
جديدي به نه سال و چهار مـاه زنـدان            

بـهـنـام بـه ايـن          .  محکوم شـده اسـت      
اتهامات اعـتـراض کـرده و آنـهـا را               

اکنون بهـنـام در     .  تکذيب نموده است  
بند دو زندان رجايي شهر معروف بـه         

دارالـقـران از     .  دارالقران بسر مـيـبـرد      

ــدان و              ــک زن ــوژي ــول ــدوئ ــنــدهــاي اي ب
. مخصوص زندانيان مـذهـبـي اسـت        

همچنين زندانياني که ميخواهند بـا       
حفظ و خواندن قـرآن و انـجـام امـور              
ديني از عفو و مـرخصـي اسـتـفـاده               

در .  کنند، در آنجا نگهداري ميشوند    
اين بند بهنام با يک متهم به قتل هـم          
اتاق است که فرد خطرنـاکـي اسـت و          

. بهنام از اين بابت بسيار نگران است      
و حتي بنـوعـي تـهـديـد جـانـي شـده                 

در اين بند هـمـه چـيـز پـولـي              . است
است و بايـد زنـدانـي هـزيـنـه اش را                 

حـتـي بـراي درمـان         .  خودش بپردازد 
بيماري لـثـه هـاي بـهـنـام از او پـول                   
خواسته اند، و براي بـهـنـام پـرداخـت            

   .اين هزينه ها بسيار دشوار است
عليرغم همه اين فشارها بـهـنـام         
بر حقانيت مبارزه خود تاکيد کرده و        
خواستار حـق و حـقـوقـش در زنـدان               
اســت و بــراي آن بــارهــا دســت بــه                

خواستهايي چون .  اعتراض زده است   
استفاده از امکانات درمانـي بـيـرون         
از زندان، مرخصـي و بـودن درکـنـار             
فــرزنــدش کــه بــه بــيــمــاري ســرطــان           
مبتالست، استفاده از کـتـابـخـانـه و            
کالـسـهـاي آمـوزش فـنـي از جـملـه                 
ــهــنــام اســت             ــوري ب  خــواســتــهــاي ف

مالقات با وي بدليـل دوري راه و          .
از .  هزينه سنگين سـفـر شـوار اسـت           

همين رو دو ماهي اسـت کـه بـهـنـام              
و ايـن در      .  مالقاتـي نـداشـتـه اسـت         

حاليست کـه فـرزنـد او بـه بـيـمـاري                  
سرطان مبتالست و اين مشکـل هـم         
بر بهنام و هم بر خانواده او همـسـرش         

بـه  .  و فرزندش فشار سنگيـنـي اسـت      
عبارتي خانواده بهنام نيـر هـمـراه بـا            
خود وي تحت اذيت و آزار حـکـومـت       

بــهــنــام در وضــعــيــت        . قــرار دارنــد  
او بـه    .  جسمانـي بـدي بسـر مـيـبـرد            

آرتــروز گــردن و بــيــمــاري کــلــيــه و               
خونريزي لثه مبتالست و در مـدتـي          
که در زندان بوده است زير شـکـنـجـه            
ها و فشارهاي درون زندان، وضعيـت       

اما او . سالمتي  بدي پيدا کرده است
ــرخــورداري از درمــان              از امــکــان ب

محروم است و وقتي او از درد رنـج              
ميبرد تنها کاري که ميکنند وي را         
به بهداري زندان کـه فـاقـد هـر گـونـه              
امکانات درماني است ميبرند که به      

مقـامـات زنـدان      .  وي کمکي نميکند 
عليرغم نياز بهنام به درمان فوري از     
اعزام وي به بيمارستاني در خـارج از         

بـهـنـام      . زندان خودداري مـيـکـنـنـد        
ابراهيم زاده و خانواده وي به بيشترين 

خواهان آزادي  .  حمايت ما نياز دارند   
ــم               ــوي ــدان ش ــوري او از زن آزادي .  ف

کارگران زنداني و زندانيـان سـيـاسـي          
 تشـکـل     ٧ يک بند مهم قـطـعـنـامـه            

. کارگري براي روز جهاني کارگر بـود       
براي تحقق آن مبارزه اي متحـد الزم         

 .است
وضعيت وخيم آکام تالج     
 دانشجوي دانشگاه آزاد مهاباد    

شدگان  يکي از زخمي"  آکام تالج " 
اعتراضات مهاباد است که به دلـيـل        
شدت جراحات وارده، قطع نخاع شده      
و پزشکان نيز از بهبود وضعـيـت وي        

 بنابه گزارش کانـون     .نا اميد گشتەاند  
مــدافــعــان حــقــوق بشــر کــردســتــان،         
وضعيت آکـام بسـيـار وخـيـم اسـت،               
بطوري که پزشکان اميدي به بـهـبـود       

آکــام تــالج   .ســالمــتــي وي نــدارنــد         
دانشجوي دانشگاه آزاد مهاباد است      

شـــنـــبـــه هـــفـــدهـــم        کـــه روز پـــنـــج      
ماه در تجمع اعتراضي در   ارديبهشت

بـعـلـت شـلـيـک         "   تـارا " مقابل هـتـل       
نيروهاي نظامي حکومت جـمـهـوري       

 .اسالمي به شدت زخمي شده بود
ــه                  ــس از زخــمــي شــدن ب وي پ
بيمارستان مهاباد منتقل و سپس بـه   
دلـــيـــل وخـــامـــت جســـمـــانـــي بـــه           
بيمارستاني در شهر ارومـيـه انـتـقـال           

 آکام تالج، طي مدت بسـتـري         .يافت
در بيمارستـان دو بـار تـحـت عـمـل                
جراحي قرار گـرفـتـه، امـا بـه دلـيـل                 

 ســاچــمــه بــه دســت و           ٠ ۴ اصــابــت   
شکمش دچار خونريزي داخـلـي شـده          

 .است
کانون " يکي از خويشاوندان او به      
گفت ، " مدافعان حقوق بشر کردستان

که وي همچنان در بـخـش مـراقـبـت             
هاي ويژه بيمارستان بستـري اسـت و          

 .پزشکان سرگرم مداواي وي هستنـد     
اما به گفته پزشکان ، اميدي به زنـده      

 .ماندن و يا بهبود وي نيست
وي همچنين گـفـت کـه اصـابـت            
ساچمه به قسمتي حساس از سر آکام        
تالج موجب ضايعات مغزي و فـلـج          

 .اندام هاي حرکتي او شده است
اين منبع گفت که متاسفانه آکام   
قطع نخاع شده و همچنين از نـاحـيـه           
کبد معده و ديافراگم تير خورده و هم        
اکنون در بيمارستان ارومـيـه، تـحـت          
تدابير شديد امـنـيـتـي بسـتـري مـي              

و بجز پدر و مـادر وي کسـي             .  باشد
 .حق ديدن وي را ندارد

 
پيام تسليت کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران      

به خانواده هاي محترم صبيعه    
 سيابي، کالقوچي و   
 !مردم شهر سنندج 

با کمال تاسف اطالع يافتيـم 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 کمونيستـي از دسـت داد          
دايه صبيعه يکي از مادارن مبـارزي       
بود که در شهـر سـنـنـدج بـا روحـيـه                  
انقـالبـي طـي حـاکـمـيـت جـمـهـوري                 
اسالمي نقش ارزنده اي در به هم پيـو   
ستگي و اتـحـاد مـادران مـبـارز در              
شهر سنندج ايفا نـمـود و تـا آخـريـن               
روزهاي زندگي پـر از افـتـخـارش بـه              
فرزندان انقالبي و کمو نـيـسـت خـود            
افتخار مي کرد و خواستار ادامه راه        

يــاد و خــاطــره او       .  گـرامــيــشـان بــود    
  .هميشه عزيز و گرامي خواهد بود

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري

  ٩٤ ارديبهشت  ٢٠ 
 ٢٠١٥  مه ١١ 
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مرتجع منطقه آنچنان زبان زد خـاص       
و عام است که ديگر کسي به سخنـان    
آنان کوچکتـريـن اعـتـمـادي نـدارد و              
سخـنـان اخـيـر بـارزانـي هـم بـر سـر                    
استقالل تنها تهديدي تکراري عـلـيـه         
دولـت مـرکـزي بـراي سـهـم خـواهـي                 
بيشتر احزاب بورژوا، ناسيونالـيـسـت       
ومذهبي حاکم بـر اقـلـيـم کـردسـتـان              

 . است
  

جمهوري اسالمي در شهر اربيل      
 مرکز بازرگاني راه اندازي     

 ! مي کند
 مه ولي اهللا افـغـمـي راد      ۱۵ روز  

يکي از مقامات حکومت اسـالمـي         
در شهر اربيل اعالم کـرده اسـت کـه،           
ايران به زودي در شهـر اربـيـل مـرکـز             
بازرگاني ايران را راه انـدازي خـواهـد           

اين مـقـام حـکـومـت اسـالمـي            .  کرد
گفت، اين مرکز تالش خواهد کرد که       
حمايت بـازرگـانـان عـراق را بـدسـت              
بياورد، تا بازرگانان ايراني بـتـوانـنـد          

الزم بـه    .  جا پاي خود را محکم کنند     
ذکر است که رژيم اسالمي براي نفـوذ     
خود بر مردم عراق و همچنين احزاب     
قومي، مـذهـبـي آن کشـور از هـمـه                
راههاي ممکن و از جمله بـارزرگـانـي     
استفاده کرده و مي کند و قـطـعـا راه             
انـدازي مــرکـز بــازرگـانـي ايـن رژيــم              
منفور و تروريست در شهر اربيل بـاز     
هم دست اين رژيـم تـروريسـت را در              
فشار، ربودن و ترور مخالـفـيـن خـود           

  . در عراق بازتر خواهد کرد
 

 ديدار وزير نفت عراق      
 ! با مسعود بارزاني 

 مه عـادل عـبـدلـمـهـدي           ۱۴ روز  
وزير نفت عراق در سـالح الـديـن بـا               
ــم              ــي ــل ــيــس اق ــي رئ ــارزان مســعــود ب

در اين  .  کردستان ديدار و گفتگو کرد    
ديدار دو طرف در باره مشکالت بين       
اقليم و بغداد و بويژه اختالف بـر سـر        
نفت اقليم به بحث و گفتگو پرداخـتـه         

ديدار وزير نفت عـراق در حـالـي        . اند
صورت گرفت که روز پيشتر نـخـسـت     
وزير اقليـم و نـمـايـنـدگـان کـورد در                 
پارلمان عـراق در بـغـداد جـلـسـه اي                
ــاره                 ــا در ب ــد ت ــودن تشــکــيــل داده ب
توافقات اقليـم و عـراق بـه گـفـتـگـو                 

الزم بــه ذکــر اســت کــه            .  بــپــردازنــد 
حکومت اقليم و دولت مرکزي عـراق       
گرچه ظاهرا توافقاتي را امضـا کـرده       
اند، اما در چند ماه گـذشـتـه بـارهـا              

همديگر را متهم کرده انـد کـه طـرف          
مقابل قرار داد امضا شده را عـمـلـي          
نــمــي کــنــد و در نــتــيــجــه هــمــيــن                
دعواهاست کـه ايـن روزهـا بـاز هـم               
مســعــود بــارزانــي بــحــث اســتــقــالل         

 . کردستان را پيش کشيده است
  

 پيدا شدن هفت جنازه     
 ! تنها در يک هفته 

بنـا بـر خـبـري از پـلـيـس شـهـر                    
کرکوک، درهفته گـذشـتـه در اسـتـان             

ايـن  .  کرکوک هفت جنـازه پـيـدا شـده          
گزارش مي افزايد که دو جنازه بـرادر        
بوده اند و سه روز بعد از ربـوده شـدن            
آنها، جنـازه اشـان پـيـدا مـي شـود،                
هــمــچــيــن دو جــنــازه ديــگــر عــالئــم          
شکنجـه بـر بـدنشـان مشـهـود بـوده                

پليس شهر کرکوک اعـالم کـرد        .  است
است که تا هم اکنون دليل کشتن اين      
هفت تن مشخص نيست و همچنـيـن       
نتوانسته اند هيچ ردپائي از قاتل يـا          

الزم بـه    .  قاتلين آنها بدست بـيـاورنـد       
ذکر است که دراوضـاع امـروز عـراق           
قتل و آدمکشـي بـه امـري عـادي و              
روز مره تبديل شده و شهر کرکوک هم     
بدليل اختالفات قومي و مـذهـبـي و       
هــمــچــنــيــن وجــود جــريــان وحشــي           
اسالمي داعش در نزديکيهاي آن بـه         
يکي از شهرهاي نا امن عراق تبديـل        

 . شده است
 

 حمله داعش در شنگال    
 ! درهم شکسته شد  

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده       
 مــاه مــه نــيــروهــاي اقــلــيــم          ۱۵ روز   

کــردســتــان در شــنــگــال يــک يــورش           
نيروهاي داعش را در هم شکستند و     

. آنها را وادار به عقب نشيني کـردنـد        
 کـيـلـومـتـري شـهـر            ۱۴۰ شنگال در   

موصل مرکز اصلي داعش قرار دارد      
که سال گذشته به تصـرف داعـش در         
آمد و اکنون ماهها اسـت جـنـگ بـر             
سر اين شهر ايزدي نشيـن در جـريـان            
است و جنايات داعش در اين شهر به 
يکي از مهمترين اخبار دنيا تـبـديـل          

 . شده بود
 

 ديدار وزير دفاع هلند     
 ! از اقليم کردستان 

 مه وزير دفـاع     ۱۴ روز پنج شنبه    
هلند خانم ژينيان هينس وارد اقـلـيـم         
کردستان شد و با نيچيـروان بـارزانـي          
نخست وزير اقليم کردستـان ديـدار و          

در ايـن ديـدار بـارزانـي           .  گفتگو کرد 
تهديـدهـاي داعـش بـر اقـلـيـم              "  گفت

کردستان کم شـده امـا هـنـوز پـايـان               
وزير دفـاع هـلـنـد نـيـز           ".  نيافته است 

تاکيد کرده که آنها باز هـم بـا اقـلـيـم              
کردسـتـان عـلـيـه داعـش هـمـکـاري                
خواهند کرد، چرا که آنـهـا داعـش را           
تنها عليه اقليم نـمـي دانـنـد، بـلـکـه               
داعش تهديدي است براي امنيت کل      

الزم به ذکـر اسـت کـه بـعـد از                .  دنيا
حمله داعش به عراق و تهـديـد جـدي            
عليه اقليم کردستان و درسـت شـدن            
ائتالف عـلـيـه داعـش، بسـيـاري از               
کشورهـاي دنـيـا و از جـملـه هـلـنـد                   
کمکهاي مالي، تسليحـاتـي خـود را          
روانه اقليم کردستان کـرده انـد، امـا             
احزاب حاکم با وجود فضاي عمومي      
تــنــد و جــدي عــلــيــه داعــش هــنــوز            
نتـوانسـتـه انـد بـطـور جـدي تـهـديـد                   
داعش را از سر مردم اقليم کردستـان        

 * . بردارند
 *** 
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کاک فته گيان، پروين عزيز،    
 خانواده کالقوچي و    

 خانواده ثباتي گرامي  
ضمن عرض تسليت مصيـبـت     
وارده به شما عزيزان، من ديروز از         
خبر فوت دايه صبيحه، مادر عزيز      

. شما و دايه دلسوزمان مطلع شـدم      
. شنيدن اين خبر، مرا مـتـاثـر کـرد       
 .من را در غم خود شريک بـدانـيـد        

دايه صبيحه عالوه بر اينـکـه بـراي         
شما مادري مهربان بـود بـراي هـم           
نسلهـاي مـن نـيـز زنـي مـبـارز و                  
جســور بــود، بــارهــا بــه ويــژه در              

 نـزد دايـه صـبـيـحـه             ٦٢ سالهـاي    
ميرفتيم و با مـهـربـانـي هـمـيـشـه               

وي همـواره  .  پذيراي حضورمان بود  
دل نگران ما بوده و هميشه بـه مـا           
هشدار مي داد کـه مـراقـب خـود              

ولي دايه صبيحه و صدهها  .  باشيم
مادر جسور و فداکار ديـگـر بـراي            
فرزندان انقالب هميشه آماده بـاش      

اين نسـل از مـادران نسـل            . بودند
مادراني هسـتـنـد کـه قـهـرمـانـان               
تاريخ هستند و يادشان و نـامشـان        

 . فراموش نشدني است
 ضانعلينسرين رم

 
قلبِ بزرگ مادري از کار     
افتاد، که مادر صدها رزمنده     

 !بود

مرگ بـا تـمـامِ صـالبـتـش بـر                
شهري عصيان گر کوبـيـد و شـراره           
اي از آتشفشان شـهـر را خـامـوش            

قلب انسان بـزرگـي را از          .  گردانيد
طپش انداخت که پاي هر بـيـداد و           
مــکــان تــب زده اي، بــا بــغــضــي             
عصيانگر از جنس انسانيت فريـاد      

مادر، تو مادر مادرها و سـر        .  بود
. قــافلــه کــاروان آنــهــا هــا بــوديــد           

افسوس تو رفتي اما، تـو از تـبـار            
نــامــت، بــر   .  فــرامــوش نشــدگــانــي  

بستر کال تصور نسلِ جديـد نـقـش          
مي بندد و تورا از قله هـاي بـلـنـد              
کردستان تا روستاهـاي دور دسـت        

تو گنجينـه رازهـا      .فرياد مي زنند 
اينهمه اسرار را بـه     .  و نيازها بوديد  

کي سپردي و رفـتـي؟ تـو داسـتـان             
رومــان مــادر بــلــشــويــکــهــا را در          

اي .  ذهنهاي خفـتـه بـيـدار کـرديـد           
مادر، اي عاشـق صـدهـا رزمـنـده            
کمونـيـسـت، امـروز مـا آرزوهـاي             
خســتــه ات را در حضــور بــي                   
حضـوريــت بــر قــلــبــهـايــمــان قــاب         

تو سالها بـا هـمـسـفـرانـت           .  کرديم  
سفر مي کردي، اينک بار آخـرِ ايـن          
سفر را تنها بستي و رفتي، من بـه         
همه هم سفرانت، به همه همدالن و        
هــمــرزمــانــت، بــي حضــوريــت را          

چه سخت اسـت     .  تسليت مي گويم  
اينک، اين خانواده بزرگ دارند کـام       
لحظه هاي بي تو بـودن را تـجـربـه             

ــنــد      ــمــاي ــواده اي کــه       .  مــي ن خــان
مدتهـاسـت بـه ژرفـاي واژه مـرگ              

مـن  .  رزمندگانـش خـوکـرده اسـت        
خاموشـي ايـن شـعلـه عـظـيـم را،                
مرگ اين انسان بزرگ را به خانـواد     
کاله قوچي بخصوص فته عزيـز بـه         
همه دوستان و آشنايان و به صدهـا        
رزمنده اي که از نزديک او را مـي            
شناختند صميمانـه تسـلـيـت مـي           

امـيـدوارم مـرا در ايـن غـم              .  گويم
اوجسـارتـش،   .  بزرگ شريک بدانـنـد    

نيکيهايش، مهربانيهايش جاودانه   
 . شد

 محمدامين کمانگر 
 ٢٠١٢ .مه . ١١  
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