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معاون وزير امور خارجه      
 ! جمهوري اسالمي در شهر اربيل    

روز جــمــعــه حســن قشــقــائــي           
معاون وزير امورخارجـه جـمـهـوري          
اسالمي وارد شهر اربيـل شـد و در            

: " يک کنفرانس خبري اعالم کرد که     
بـخـوان   (  تاريخ روابط مردم منطقه     
و اقـلـيـم    ) احزاب ناسيوناليست کرد 

بـا ايـران ريشـه قـديـمـي دارد، مـا                  
اميدواريم که روابـطـمـان عـمـيـقـتـر             

الزم به ذکر اسـت کـه ديـدار          ".  شود
اين مقـام حـکـومـت جـنـايـت کـار                
اسالمي از اقليم کردستان و اظـهـار        
اميدواري او براي گسـتـرش رابـطـه            
نزديکتر با حکومت اقليم و حـزاب         
حاکم در شرايطي اتفاق مي افتد که       

همگان مـي دانـنـد، دخـالـت رژيـم              
اسالمي در عراق و اقليم کـردسـتـان      
امروز و در بيش از دو دهه گذشتـه،         
نه از زاويه منفعت مردم منـطـقـه و           
بخصوص مـردم کـردسـتـان عـراق،           
بــلــکــه از زاويــه گســتــرش تــرور و             
گسترش گروههاي تروريستي از يک     
طرف و محدويت بيشتر و تـعـقـيـب          
احزاب اپوزيسيون ايرانـي در عـراق         
بوده و کارنامـه سـيـاه ايـن رژيـم و                 
همکـاري مـزدورانـه احـزاب حـاکـم             
همگي بخوبي نشان از يـک تـبـانـي            
عليه منفعت مردم اقليم کـردسـتـان        
و گسترش نفوذ داعشهاي حاکم بـر        

 .ايران است

 ورزش صبحگاهي      
 معلمان شهرستان مريوان    

هـــر هـــفـــتـــه در شـــهـــرهـــا و              
شهرستـانـهـاي مـخـتـلـف مـعـلـمـان                

. درمکانهاي تفريحي جمع ميشـونـد     

ورزش صبحگاهي اوايل خرداد مـاه       
معلمان مريوان ميزبان مـعـلـمـان از          

سـنـت   .  شهـرهـاي مـخـتـلـف بـودنـد            
ورزش صبحگاهي را هرچه بـيـشـتـر          

در شهرهاي هـمـدان،    .  گسترش دهيم 
در البرز، کرمانشاه و تـهـران ورزش           

 . صبحگاهي برگزار ميشود
 

 ٣  صفحه 

سحرگاه روز يکشنبه بـيـسـت و          
چهارم خردادماه حکم اعدام منصـور   
آروند، زنـدانـي سـيـاسـي  در زنـدان                

اعدام ايـن    .  مياندوآب به اجرا درآمد  
 ساله در حـالـي صـورت           ٣٨ زنداني  

گرفت که حـکـم اعـدام وي از سـوي               

ديـوان عــالــي کشــور بــا يــک درجــه            
تخفيف به حبس ابد تغيير يافته بـود    
که خبر لغو اين حکم پس از انـتـقـال            
وي بــه زنــدان مــهــابــاد بــه صــورت            

. شــفــاهــي بــه وي ابــالغ شــده بــود             

حسن قشقاوي معاون کنـسـولـي       
وزير امور خارجه ايران به کـردسـتـان         
عراق سفر کرده  و  با کريم سنـجـاري      
وزير امور داخله  اقـلـيـم کـردسـتـان               

قشـقـاوي بـا      .   ديدار و گفتگـو کـرده      
اشاره به امضاء قبلي موافـقـتـنـامـه          
انتقال زندانيان بين دو کشور ايران و        
عراق از وزير داخله اقليـم کـردسـتـان        

هـاي     عراق درخواست کـرد، زمـيـنـه         
الزم براي انتقال آنان به ايـران فـراهـم           

 .آيد
نکتـه قـابـل تـوجـه بـراي مـا و                  
افکـار عـمـومـي در ايـران و عـراق                 

 موافـقـتـنـامـه انـتـقـال           " علني کردن   
محکومان بـيـن دو کشـور ايـران و               

اين موافقتنامه سنـدي    .  است"  عراق
ننگين در رابطه اقليم کـردسـتـان بـا            

 . جمهوري جنايتکار اسالمي است

حضـــور مـــزدوران جـــمـــهـــوري       
اسالمي از اقـالم دو نـفـر آدمـکـش              

" حسن قشـقـاوي    " و  "  قاسم سليماني " 
جمـهـوري اسـالمـي در         .   فراتر است 

اوضاع بحراني عـراق و بـا کـمـک و               
پمپاژ ميليـونـهـا دالر بـه گسـتـرش              
تــروريســم و آدمــکــشــي و تــقــويــت           
نيروهاي ارتـجـاعـي و تـروريسـتـي،             
حضوري ننگـيـن و خـونـيـن داشـتـه               

بعد از سرنگوني صدام حسين     .  است
جمهوري اسـالمـي يـک پـاي ثـابـت               
اجراي  کشتار و تـخـريـب در عـراق               

 .است

توافقنامه تحويل زندانيان ايراني توسط اقليم کردستان به 
 جمهوري اسالمي سياستي کثيف و رسوا
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نخست وزير حـکـومـت اقـلـيـم            
کردستان عراق، نيچيروان بـارزانـي،      
در توافقـي بـا جـمـهـوري اسـالمـي               
دستور داده اسـت کـه در روزهـاي              
آينـده کـلـيـه مـحـکـومـيـن ايـرانـي                  
مستقر در اقـلـيـم کـردسـتـان عـراق              

. تحويل جمهـوري اسـالمـي شـونـد          
عبداهللا صالح مدير کل دفتر روابط      
حــکــومــت اقــلــيــم کــردســتــان ايــن         
توافقنامه را در راستاي مـبـارزه بـا          
مواد مخدر، مبارزه با قاچاق کـاال        

تحويل زندانيان ايراني در کردستان 
 عراق به ايران را شديدا محکوم ميکنيم

 

 ٢  صفحه 

 

 چرا کارگران، زنان و همجنسگرايان عزيز شده اند؟                 

  خرداد در مقابل استاديوم آزادي         ۲۹ روز  
 استاديوم ها بايد به روي همه باز باشد           

 ٤  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ! روز يکشنبه يک فعال سياسي را، به دليل مبارزه با حکومتشان کشتند            
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و استقرار امنيت در مرزهاي ايران و       
 . کردستان عراق معرفي کرده است

 
اقدام حکومت اقلـيـم کـردسـتـان          
عراق يک معامله کثيف سـيـاسـي و         
شرکت مستقيم در جناياتي است کـه   
جمهوري اسـالمـي عـلـيـه زنـدانـيـان              

تـا جـايـي کـه بـه            .  مرتکب مبـشـود   
مساله زندانـيـان مـربـوط مـيـشـود،             
تعدادي از زندانـيـانـي کـه در زنـدان              
هاي کردستان عـراق بسـر مـيـبـرنـد              
متهم به نگهداري، مصرف يا توزيـع       
ــم                ــي ــل ــت اق ــد و دول مــواد مــخــدرن
کردستان عراق بخوبـي مـيـدانـد کـه            
جمهوري اسـالمـي روزانـه مشـغـول            
اعدام متهمين به مواد مخـدر اسـت         
و تحويل چنين زندانياني به جمهوري 
اسالمي تحويل آنها به قتلگـاهـهـاي        

بـعـالوه بـا      .  جمهوري اسالمـي اسـت     
اين توافق ميتوانند هر پناهنده و يـا         
مــخــالــف جــمــهــوري اســالمــي را            
دستگيـر و بـه جـمـهـوري اسـالمـي                

بارها شـاهـد زنـدانـي       .  تحويل بدهند 
کردن مخالفين جمهوري اسالمي که      
در مقـابـل کـنـسـولـگـري جـمـهـوري                
اسالمي در کردستان عراق دست بـه        
تظاهرات زده بودند بوده ايم و تحويل 
چنين زندانياني به جمهوري اسالمي      
يک اقدام ننگيـن تـوسـط حـکـومـت              
اقليم کردستان محسوب مـيـشـود و         

توسـط هـر انسـان آزاده اي بشـدت               
 . محکوم است

  
در ايــن تــوافــقــنــامــه عــالوه بــر          
مساله زندانيان، به امنيت مرزهـا و        
توافقات حکومت اقليم با جـمـهـوري       
اسالمي درمورد امنيت مرزها نـيـز        

بايـد ديـد امـنـيـت          .  اشاره شده است  
در .  مرزي شامل چه مفادي ميشـود     

ــروهــاي               ــي ــخــشــي از ن ــيــکــه ب حــال
اپوزيسيـون جـمـهـوري اسـالمـي در             
مناطق مرزي کردستان عراق و ايران      
مستـقـر هسـتـنـد ايـن تـوافـقـنـامـه                  
ميتواند توطئه و تباني تازه اي عليه       

بايد حـکـومـت اقـلـيـم را           .  آنها باشد 
تحت فشار گذاشت که جزئيـات ايـن         

 . توافق را به مردم اعالم کند
  

حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـن            
توافقنامه را شديدا محکوم ميکـنـد       
و از همه مردم آزاديخواه، از احـزاب          
چپ و مترقي و مردم کردستان عراق       
و از کــلــيــه نــيــروهــاي اپــوزيســيــون           
جمهوري اسالمي ميخواهد کـه ايـن        
توافقنامه را شديدا محکوم کنـنـد و        

 . خواهان لغو فوري آن شوند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴  خرداد ۲۶ 
 ۲۰۱۵  ژوئن ۱۶ 

 ... تحويل زندانيان ايراني         

اقـلـيـم    "  حسـنـه  " رايزني و رابطه     
کردستان با جمهوري اسـالمـي امـا         
اينـبـار بـر سـر سـرنـوشـت تـراژيـک                  
صــدهــا نــفــر از ايــرانــيــان رقــم زده            
ميشود که توسط اقلـيـم کـردسـتـان           

ايـن  .  دستگير و در زنـدان هسـتـنـد          
. سياست کثيف را بـايـد رسـوا کـرد           

عملي شدن تحويـل دادن زنـدانـيـان           
ايــرانــي بــه زنــدان هــاي جــمــهــوري           
اسالمي اقدامي ننگين و در کـنـار          
ده ها سابقه و پرونده پر از جـنـايـت             
حاکمان اقلـيـم کـردسـتـان بـه ثـبـت                

ايرانيان دستـگـري شـده و         .   ميرسد
زنداني در کردستان عراق قرار اسـت       

شدن روابط دولت اقليـم  "  گسترده" با  
در کردستان وجمهوري اسـالمـي بـه         
جهنم زندان در ايران که بوي خـون و           
اعدام در آنها مـوج مـيـزنـد، مـورد             

جـمـهـوري    .  معامله قرار ميـگـيـرنـد      
اسالمي ايران نمونه برجستـه اعـدام        

هـر روز چـنـد        .  در سطح جهان است   
نفر توسط باندهاي مزدور وابسته به     
ــي و                ــه اي، روحــان ــت، خــامــن دول

قشقاوي و رفسـنـجـانـي بـه جـوخـه                
 . اعدام سپرده ميشوند

بايد علـيـه   .  سکوت جايز نيست 
اين معامله کثيف و جنـايـتـکـارانـه          

ــاد  ــت ــرامــت            .  ايس ــت و ک ــرم از ح
زندانيان ايراني در زتدانهـاي اقـلـيـم          

افـکـار   .  کردستان به دفاع بـرخـاسـت    
عمومي و جهانيان را از اين بـنـد و            
بست و معامله جنايتکارانه مـطـلـع     

 .کرد
خانواده هاي زندانيان ايراني در      
شرايـط کـنـونـي و در هـر شـهـر و                    
مکاني هستـنـد بـايـد فـورا عـلـيـه                 
سياست کثيف و جنايتکارانه اقلـيـم      

از مردم شهرهـاي    .  کردستان بايستد 
کردستان طلب کمک براي اعـتـراض        

 .و سد کردن اين سياست، بکنند
در کردستان عراق تعداد زيـادي      
از احزاب اپوزيسيون و سـرنـگـونـي            
طلب حضور دارند از آنها بخواهـنـد         

رابطه با اقـلـيـم      " ديپلماسي"سکوت  
همراه با آنـهـا     .  کردستان را بشکنند  

خواهان توقف و لغو سـيـاسـت پـس           

دادن زندانيان ايـرانـي بـه جـمـهـوري            
 .اسالمي شوند

در کردستان عراق صدها فـعـال       
سياسي ايـرانـي از روي نـاچـاري و               
مشکالت امنيتـي زنـدگـي دوم در           
شهرهاي کردستان عراق را انتـخـاب     

اجراي موافـقـتـنـامـه پـس         .  کرده اند 
دادن زندانيان ايراني به قتلگاه زندان    
جمهوري اسالمي تبعات و تاثيرات      
مخرب و خطرناکـي بـراي فـعـالـيـن             

پرونده همکاري اقليـم    .  سياسي دارد 
ــرده             ــرورهــاي گســت ــان و ت کــردســت
مخالـفـيـن جـمـهـوري اسـالمـي در               
اقليم کردستان به اندازه کافي سـيـاه         

تاکنون و در چند سال گذشتـه      .  است
ده ها نفر از فعالين سياسي مخالف   
ــط             ــوسـ ــي تـ ــالمـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ جـ
تروريستهاي جمهوري اسالمي بقتل  

ــد      ــده انـ ــيـ ــي       .  رسـ ــلـ ــمـ ــراي عـ اجـ
موافقتنامـه اخـيـر بـايـد بـه انـدازه                
کافي هشدار دهنده و براي فـعـالـيـن      

 . سياسي جدي باشد
 

 ١٣٩٤ خرداد ٢٦ 
    ٢٠١٥ ژوئن  ١٦ 

 ...توافقنامه تحويل زندانيان       

فراخوان انصار حـزب اهللا بـراي         
مقابله با زناني که ميخواهند بـراي        
تماشاي مسابـقـه والـيـبـال ايـران و               
آمريکا وارد استاديوم آزادي شونـد،      
ــه                 ــاش حــزب اهللا را ب وحشــت اوب

قـبـال هـمـه       .  نمايش گـذاشـتـه اسـت       
جناح ها و هـمـه اوبـاش حـکـومـت              
ــان در              ــع حضــور زن يــکــصــدا مــان
ورزشگاهها ميشدند و امروز تـحـت    
فشار جنبش عظـيـم و قـهـرمـانـانـه              
زنان به جناح هاي مختلـف تـبـديـل           

. شده و عليه هم صـف کشـيـده انـد             
اين شکـاف خـرد کـنـنـده راه را بـر                  
حضـور پــرقــدرت زنـان در مــقــابــل           

. استاديوم آزادي هموارتر کرده است    
مسابقات ورزشي به مـخـمـصـه اي           

بـا  .  براي حکومت تبديل شده اسـت      

تمام قوا بايد جمهـوري اسـالمـي را          
عقب راند و درهاي استاديوم هـا را       

 .بروي همه باز کرد
 

همان زنـان و جـوانـانـي کـه عـلـيـه                   
اسيدپاشان و امام جمعه ها و انصار     
و ديگر اوباش حـکـومـت قـد عـلـم               
کردند و تودهني بزرگي به آنها زدند       
و آنها را فلج و زميـن گـيـر کـردنـد،           
ميليون ها زني که جـريـمـه شـدنـد،             
تحقير شدند، فاحشه خوانده شـدنـد،       
بازداشت شدند، اما تسليم نشدند و       
با قدرت حجاب ها را عـقـب زدنـد،           
ميليون ها زن و جواني که اسـالم و           
سنت ها و قوانين ارتجاعـي را زيـر          
پا گذاشتند و به ريش آيت اهللا هـا و      
امام جمعه هـا خـنـديـدنـد، حـريـف               

انصار شکـسـت خـورده و درمـانـده             
امـروز ايـن     .  اسالم هم خواهنـد شـد      

جـنــبــش آزاديـخــواهــانــه و عــدالــت         
طلبانه مردم است که بـا قـدرت در            
حال پيشروي است و اين حکومتيان      
اند که در مقابل هم صف کشـيـده و       
قدم به قدم در حـال عـقـب نشـيـنـي                

جنبشي که حکومتـيـان را       .  هستند
وادار کــرد تــا درهـاي ســالـن هــاي             
ورزشي را بـه روي زنـان نـيـمـه بـاز                  
کنند، در همه اسـتـاديـوم هـا را نـه               
فقط براي برخي مسابقات کـه بـراي       
همه مسابقات حتي در زمان حيات      
ننگين ايـن حـکـومـت بـاز خـواهـد               

 .اينرا مطمئن باشيد. کرد
 

 خرداد با تمام قوا در مقابل   ۲۹ روز  
استاديوم آزادي جمع شويم و درهاي      

. استاديوم را به روي زنان بازتر کنيم      
جمع شويم و تشبثات انصار را نقش  

اين عرصـه مـهـمـي از         .  بر آب کنيم  
جنگ مـردم بـا حـکـومـت نـکـبـت                
اسالمي است و بـرنـده ايـن جـنـگ               

 .مردم هستند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۴ خرداد  ۲۰ 

  خرداد در مقابل استاديوم آزادي۲۹ روز 
 استاديوم ها بايد به روي همه باز باشد

 

 ٩٣ منصور آروند هشتم آذرماه سال    
از زندان ارومـيـه بـه زنـدان مـهـابـاد                

وي در خـردادمـاه سـال          .  منتقل شد 
 در منزل شخصي اش بـازداشـت     ٩٠ 

 بـه اتـهـام        ٩١ و در شهريورماه سـال      
محاربه و همکاري با حزب دمکرات   
کردستان ايران از سوي شـعـبـه يـکـم           
دادگـاه انــقــالب مــهــابــاد بــه اعــدام          

 . محکوم گرديد
 

کميته کردستان حزب کمونيست    
کارگري ضمن ابراز همدردي عـمـيـق        

با همسر، فرزند، خانواده و دوسـتـان          
منصور آروند، اين عمل جنايتکارانه 
رژيم اسالمي را محکوم ميکند و از      
مردم شهرهاي کردستان و هـمـه جـا           
مــيــخــواهــد کــه نســبــت بــه اعــدام            
منصور آرونـد و ديـگـر اعـدامـهـاي              

 .اخير اعتراض کنند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٩٤ خرداد ٢٥ 
 ٢٠١٥  ژوئن ١٥ 

 ... منصور آروند را در      
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ــا               ــهــ ــنــ ــر تــ ــگــ ــون ديــ ــنــ اکــ
دمـکـرات شـده      "  سوسيـالـيـسـتـهـاي      " 

دوران بعد از فروپاشي  ديوار بـرلـيـن           
نيستند که بخت برگشته و شـکـسـت          
خورده از توهمي کـه بـه نـظـم نـويـن                 
جهاني داشتند، دارنـد دوبـاره بـخـت           
خود را مي آزمايند و با اسم بردن از          
کارگر، زن و هـمـجـنـسـگـرا، اظـهـار               
پشيماني شان را اعالم ميکنند بلکه      
هر سياستمدار و هر بورژوايي هم کـه      
بعد از پايان جنگ سرد شـمـشـيـر را             
عليه رفـاه اجـتـمـاعـي و آرمـانـهـاي                
سوسياليستي از رو بسته بود، امروز       

مـدافـع   " خجوالنه و زير جيـلـکـي بـه            
" کارگران، زنـان و هـمـجـنـسـگـرايـان             

 .تبديل شده است
يکي از شاخص ترين ايـن مـهـره          
ها که آن ايام در صف اول مـبـلـغـيـن              

قـرار داشـت     "  کمونـيـسـم مـرد      " جبهه  
ايشان امـروز و      .  هالري کلينتون بود  

بعد از گذشت بيش از دو دهه و بـعـد        
از پراکندن لجن نظم نوينشان که بوي        
تعفن آن دنيا را به ايـن روز انـداخـتـه              
است، در شروع اولين دور تبـلـيـغـات          
انتخاباتيش براي ريـاسـت جـمـهـوري          
آمريکا با دادن وعده هايي و با شعار     
حـــمـــايـــت از کـــارگـــران، زنـــان و               
هــمــجــنــســگــرايــان دارد راي جــمــع          

 . ميکند
اما حکمـت چسـبـيـدن و آويـزان             
شدن به کارگران، زنان و همجنسگران     
در چيست که هـالري و بسـيـاري از              
سياستمداران طبقه سـرمـايـه دار در           
تبليغات انتخاباتيشان  سنـگ آن را         

 .به سينه مي زنند؟
واقعيت امر اين اسـت کـه نـظـم              
نوين جهاني بوش و خـيـل سـرمـايـه              
داران و دول هم پيـمـان در پـاسـخ بـه                

بحران و بـن بسـت هـمـان نـظـم کـور                  
جهاني، در تالش بودنـد روزنـه هـاي           
اميد و دستاوردهاي مردم يعني رفاه      
اجتماعي را از آنـان گـرفـتـه و بـراي                
عالج درد بي درمان بحران سـرمـايـه          

ــد         ــرن ــگــي ــکــار ب ــک     .  داري ب خــيــل ي
درصديها در قدرت حاکمه در جـهـان         
که همگي در يک اتوبوس دو طـبـقـه             
جاي ميگيرند، خيـال مـيـکـردنـد بـا             
اعالم نظم مملو از لـجـن و کـثـافـت               
سرمايه داري که آخـريـنـشـان طـفـالـه           
هاي اسالمي داعش است، خـواهـنـد        
تــوانســت پــايــان ســوســيــالــيــســم و           

 . آرزوهاي انساني را بخاک بسپارند
نوک حمله نظم بـه اصـالح نـويـن            
جهاني، تعرض افسار گسـيـخـتـه بـه            

ــود       ٩٩ کــارگــران و        ــا ب ــه .  درصــدي
تعرضي ضد انساني به زنان بـود کـه           
اثرات اين لجن پراکني نظم نـويـن را           
بيشتر از هر جـاي ديـگـري مـيـتـوان              
اکنون در خاورميانه، شمال آفريـقـا و         

. در گوشه و کنار جهان مشاهده کـرد       
بازتاب سياست نظـم نـويـن جـهـانـي             
عقب گردي را به جامعه تحميل کـرد        
که همجنسـگـرايـان در طـول تـاريـخ              

 . هيچگاه با آن روبرو نشده بودند
اما روزنه هاي اميد براي رفـاه و          
عدالـت اجـتـمـاعـي، بـراي آرمـان و                
آرزوهاي انساني، موج برگشت خـود       
عليه نظم فالکت جهانـي را بـعـنـوان            

 .يک ضرورت  آشکار ساخت
امروز و بعد از گذشـت بـيـش از            
دو دهه و بدنبال جنبش وال اسـتـريـت       
و انقالبات خاورميانه و شمال آفريقا،    
مدافعان و خالقين نظم نوين جـهـانـي         
که دنيا را به اين روز انداخته اند، در           
تالش هستند که بـا آويـزان شـدن بـه              
کارگران، زنان و همجنسـگـرايـان، بـا          
کرنش در مـقـابـل طـبـقـه کـارگـر و                   
بــخــشــهــايــي از جــامــعــه کــه مــورد          
بيشترين آماج تعرض نـظـم جـهـانـي            
سرمـايـه داري بـودنـد، کـمـاکـان بـه                 
نکبت و کثافت همان نظم نوين شـان         

 .ادامه دهند
بي دليل نـيـسـت کـه امـروز هـر               
سياستمدار و هر عنصـري از طـبـقـه            
حاکمه براي قرار گـرفـتـن در مسـنـد             
قدرت و براي ادامه وضع موجود، بـه        

نظـر  " کارگران، زنان و همجنسگرايان     
 . نشان ميدهد" لطف

اما ايـن اتـفـاقـي خـود بـخـودي               
نيست بلکه بيش از هر چـيـز گـويـاي            
بن بست و بحران عميق تـر سـرمـايـه             
داري و هئيتهاي حاکمه اين دولـتـهـا          
از يک سو و از سوي ديگر گـويـاي بـه       
ميدان آمدن جنبشي عظيم براي رفـاه   
همگاني، آرزوهاي سوسياليـسـتـي و        
باز گرداندن حرمت و کرامت انسانـي       
در تمامي جوامع اسـت و کـارگـران،           
زنان و همجنسگرايان تـبـلـور رفـاه و            
کرامت انساني اين آرزوها هستند تـا    
جاييکه حتي در برخي از کشـورهـاي      
اســالمــزده نــيــز ارتــجــاعــي تــريــن و          
ناسيوناليست تريـن جـريـانـات بـراي           
کسب موقعيت برتر خود، تبـلـيـغـات       
انتخاباتـي شـان را بـا نـام دفـاع از                   
حقوق زن، کارگر و همجنسگرايان بـه       

اين دگرگونـي   .  خورد مردم مي دهند   
قبل از هـر چـيـز گـويـاي رشـد و در                   
ميدان قـرار داشـتـن ايـن جـنـبـشـهـا                 

حضور و رشد ايـن جـنـبـشـهـا             .  است
است که ايـن مـهـره هـا را بـه دفـاع                   

ايـن  .  دروغين از آنان واداشـتـه اسـت         
جنبشها قادرند و مـي تـوانـنـد روي             

ــايســتــنــد         ــاهــاي خــود ب ــه  .  پ ــف وظــي
ــکــال و               ــي، رادي ــرق ــت ــات م ــان جــري
سوسياليست اين است کـه مـاهـيـت           
توهم پراکني اليه هاي مختلف نـظـم         
گنديده سرمايه داري و جريانات تـازه       
بدوران رسيده را برمال کنند و اجـازه          
ندهند که با نام محروم ترين و مـورد        
تعرض واقع شده ترين اقشار جامعـه،     
همچنان به کسب و کار خود و ادامـه         
نظم تباه کننده زندگـي انسـان ادامـه           

جنبش چپ اجتماعي و نود و       .  دهند
نه درصديها امروز در گوشه و کـنـار           
دنــيــا بــيــش از هــر دوران ديــگــري              
نيازمند احزاب و سازمـانـهـاي خـود          

ماهيت توهم پراکـنـي هـاي        .  هستند
امثال هالري کلينتون و ديگـر مـهـره         
هاي ريز و درشت احزاب و جـريـانـات     
در قدرت و بيرون از قـدرت را بـايـد               

 . بيش از پيش ترد و افشا کرد
 

 ٢٠١٥  ژوئن ١٤ 

 چرا کارگران، زنان و همجنسگرايان عزيز شده اند؟

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 

منصور آروند فعال سياسي را       
 در زندان مياندوآب اعدام کردند

هــا فــاشــيــســت اســالمــي         ايــن
هـا     هستند، شرم در قـامـوس ايـن          

 !جايي ندارد
پرونده سياه روحاني و شـرکـا،        
شود و کل حـکـومـت و           تر مي   سياه

بــيــت رهــبــري و دفــتــر ريــاســت              
ها که دستانشان  جمهوري، همه اين  

به خون هزاران و هزاران نـفـر جـوان            
عــام    آلــوده اســت، در ادامــه قــتــل        

هـاي سـراســر        وحشـيـانــه در زنــدان      
ايران، اينک يک فعال سياسي را بـا         

شــرمــي و وقــاحــت بــه قــتــل               بــي
 .رساندند

 ۹۰ ٣ ۱ منصور آروند در سـال       
هـا    در مهاباد دستگير شد او مدت     

 خـرداد    ٣ ۲ زير شکنجه بـود و در          
 در دادگاه انقالب مـهـابـاد      ۹۱ ٣ ۱ 

روز .  بــه اعـــدام مـــحــکـــوم شــد            
 ۹۴ ٣ ۱  ارديبـهـشـت       ۱۷ شنبه    پنج

از سوي مأمورين وزارت اطالعات 
از زندان مرکزي مهـابـاد بـه زنـدان          
مياندوآب منتقل شد به او شفاهي      
گفتند که حکم اعدام او را تخفيـف        

ايـن  .  انـد    داده و به ابد تبديـل کـرده        
خــبــر بــا شــور و شــعــف در بــيــن              
دوســتــان مــنــصــور و در مــديــاي          

او بـه هـم       .  اجتمـاعـي پـخـش شـد         
گفت مطمئن نيست     بندان خود مي  

که اين حرف دروغ نباشـد چـرا کـه             
هيچ نـامـه و سـنـدي بـه او نـداده                   

 .بودند
بــدون خــداحــافــظــي بــا تــنــهــا        
ــه                ــر دادن ب ــدون خــب ــرش، ب دخــت

اش و با مکر و فريب، او را          خانواده
به زندان مياندوآب منتقل کـرده و         

 خرداد ۲۴ سحرگاه خونين يکشنبه  
 .ماه اعدامش کردند

اش خـبـر        از زندان بـه خـانـواده       
انــد،    دهــنــد کــه او را کشــتــه            مــي

داعشيان حاکم بر ايران اين خبر را        
اش دادنـد و       شرمي به خانواده    با بي 

هنوز هم معلوم نيست آيا پيکـرش       
از !  دهند يا نـه     اش مي   را به خانواده  

ترس بزرگداشت هزاران نفره و اداي    
احترام ميليوني به پيکر کساني که   
در راه آزادي و حرمت انساني جـان     

اند، پيکرهاي اعدام شـدگـان         باخته
را نــيــز بــه گــروگــان گــرفــتــه و بــه              

 .دهند ها پس نمي خانواده
آري اين حکـومـت فـاشـيـسـت           

ايـن داعـش     .  اسالمي ايـران اسـت      
وزارت .  حــاکــم بــر ايــران اســت              
کند و بـا       اطالعاتشان شکنجه مي  

پيگيري کامل جـوانـان مـنـتـقـد و             
مــعــتــرض را تــا پــاي چــوبــه دار              

برد، روحاني رييس اين دستگاه  مي
لبخند ميزند و از همـه چـيـز ابـراز             

گـونـه کـه       کند و همان    بي خبري مي  
همـه شـاهـد هسـتـيـم يـک مشـت                 

خوار و مدافع ايـن حـکـومـت             جيره
نيز در داخـل و خـارج از کشـور،                

ــيــن روحــانــي و              دســت هــاي خــون
کنند  رفسنجاني و شرکا را پاک مي  

دهند و چنين اسـت       و جا خالي مي   
کشـد و     که يک دستگاه جهنمي مي 

خونسردانه از کـنـار پـيـکـرهـا رد               
ــي ــقــوق بشــر      « شــود و از             م ح

 ! دم ميزند»اسالمي
براي جلوگيري از اين جنـايـات       
بايد متحد شـد و اعـتـراض کـرد،             

ــاک     ــد خـ ــايـ ــن          بـ ــيـ ــعـ ــدافـ ــز مـ ريـ
 در فاشيسم اسالمي »اصالحات«

را کنار زد و بايد دنيا را بر سر ايـن    
اعـتـراض بـه      .  جانيان خـراب کـرد      

هــا در ايـران وظـيــفـه هـمــه                اعـدام 
 !ماست

المللي علـيـه اعـدام         کميته بين 
ضمـن ابـراز هـمـدردي عـمـيـق بـا                 
همسر و فرزند عزيزش، با خـانـواده       
و دوستان منصور آروند، به همگان 

کند که بايد بپا خاست و     اعالم مي 
جلوي اين ماشين جنايت اسالمـي      

 .را گرفت
 

  باد ياد منصور آروند زنده
 ننگ بر حکومت اعدام

 المللي عليه اعدام    کميته بين
 ۲۰۱۵  ژوئن ۱۵ 

 روز يکشنبه يک فعال سياسي را،           
 ! به دليل مبارزه با حکومتشان کشتند        
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 اعدام منصور آروند
سحرگاه روز يکشنبـه بـيـسـت و           
چهارم خردادماه، حکم اعدام منصور 
آروند، زنـدانـي سـيـاسـي  در زنـدان                 

اعدام ايـن     .مياندوآب به اجرا درآمد   
 ساله در حالـي اسـت کـه           ٣٨ زنداني  

حکم اعدام وي از سوي ديوان عـالـي          
کشور با يک درجه تخفيف بـه حـبـس       
ابد تغيير يافته بود، خـبـر لـغـو ايـن               
حکم پـس از انـتـقـال وي بـه زنـدان                    
مهاباد بـه صـورت شـفـاهـي بـه وي                

منصور آروند، هشتم    .ابالغ شده بود  
 از زندان ارومـيـه بـه          ٩٣ آذرماه سال   

 .زندان مهـابـاد مـنـتـقـل شـده بـود               

 در   ٩٠ خردادماه سال    منصور آروند   
ــازداشــت و در               مــنــزل شــخــصــي ب

ــهــام       ٩١ شــهــريــورمــاه ســال         ــه ات  ب
محـاربـه و هـمـکـاري بـا يـکـي از                   " 

احــزاب کُــرد اپــوزســيــون حــکــومــت        
از سوي شـعـبـه يـکـم          "  اسالمي ايران 

دادگــاه انــقــالب مــهــابــاد بــه اعــدام          
 .محکوم گرديد

 
 بيانيه انجمن چيا

انجمن سبز چيا مريوان با انتشار 
اي از همه مسئولين خواست تا     بيانيه

سريعا نسبت بـه مـهـار و کـنـتـرل و                 
ها و کشـف       سوزي جنگل   اطفاي آتش 

و اعالم و مـحـاکـمـه عـامـلـيـن ايـن                  
فجايع دست به کـار شـونـد و اعـالم               

ــام      : " کـــرده اســـت     ــمـ ــم تـ ــرغـ ــيـ ــلـ عـ
  ها و ميادين مين و هـمـه           کارشکني
هـا، بـا تـمـام تـوان در راه                  ناهمواري

حفظ حيات طبيعـي و پـاسـداري از              
و از      سرسبزي زاگرس فداکاري نموده   

بـراي پـايـان         هر تالش و اقدامي کـه       
ــه     ــه         دادن بـ ــعـ ــاجـ ــن فـ ــزرگ         ايـ  بـ

محيطي ممکن و الزم بـاشـد،          زيست
 ."دريغ نخواهد ورزيد

 
مراتع جنگلي شهرهاي مريوان،      

بانه، اورامانات، جوانرود و پاوه    
 .اند  سوزي شده   دچار آتش  

ــع جــنــگــلــي         :  خــرداد٢٣  مــرات
شهرهاي مريوان، بـانـه، اورامـانـات،        

ســوزي    جــوانــرود و پــاوه دچــار آتــش        
 تاکنون مسئوالن حکومتي،    .اند  شده

آمار دقيقي از ميزان خسارات وارده        
 .انـد    به اين مراتع را منـتـشـر نـکـرده           

هـا بـا تـالش           سـوزي   تمامي اين آتش  
ساکنين بـومـي و فـعـاالن مـدنـي و                
دوستداران مـحـيـط زيسـت کـنـتـرل              

 پوشش گيـاهـي و جـنـگـلـي             .اند  شده
ي تازآباد مريوان در سـه          پشت محله 

نقطه مختلف دچار آتش سوزي شـده         
هــاي اطــراف      و هــمــچــنــيــن جــنــگــل     

در نزديکي با مـرز  "  بناوچله"روستاي  
هـاي اطـراف       کردستان عراق و جنگل   

از توابع مريـوان نـيـز      "  قلقله"روستاي  
در هـمـيـن        .طعمه حريق شده بـودنـد      

رابطه نيز، مراتع جـنـگـلـي داريـان و             
سـوزي شـد کـه بـا              هجيج دچار آتـش   

تالش ساکنين بومي و کميته مقابلـه    
با بحران انـجـمـن سـبـز چـيـا مـهـار                   

 هـرچـنـد مسـئـولـيـت            .گرديده اسـت   
ها و مراتع بر     داري جنگل   حفظ و نگه  

ي نهادهاي حـکـومـتـي نـظـيـر               عهده
زيست، جـنـگـلـبـانـي و             محيط     اداره
نشاني است اما در بسياري   آتش اداره

موارد افراد فعـال در عـرصـه حـفـظ              
 زيست و روستاييان بصـورت         محيط

خــودجــوش و داوطــلــبــانــه اقــدام بــه          
ــردن آتــش          ــامــوش ک هــا    ســوزي   خ

 .کنند مي
 

 همايش براي جامعه سالم     
 عاري از مواد مخدر    

 در اين همايش شـمـاري        . سنندج
الـخـصـوص       از مردم سنندج و عـلـي        

در آن شــرکــت      "  دوشــان" ســاکــنــيــن    
 يکي از شرکت کنندگـان در       .داشتند

اين همايش، هدف از بـرگـزاري ايـن            
همايش را مسئله مواد مـخـدر و از            
ديگر سو توجه مسئولين به نوسـازي       

 هــمــايــش بــا      .دوشــان عــنــوان کــرد     
همکاري مردم دوشان و بـه صـورت           
مردمي بـرگـزار شـده و تـعـدادي از                
مسئولين حکومتي نيز در آن شرکت      

 در اين همايش گـروه هـنـري        .اند  کرده
بـه اجـراي چـنـد اجـرا و بــه                "  کـورال " 

 ايـن    .مناسبت اين همايش پرداختند  
همايش با پـيـاده روي خـانـوادگـي و              

 .شرکت ساکنين دوشان برگزار گرديد
ــوان  ــريـ ــرداد    ٢٥ .  مـ ــردم :   خـ مـ

مريوان بـراي جـامـعـه اي عـاري از                
 بـدنـبـال رژه         .اعتياد تجـمـع کـردنـد       

مردم روستاي دوشان از تـوابـع شـهـر           
 ٢٥  خـرداد روز        ٢٢ سنندج در روز      

خرداد شاهد حضـور پـر شـور مـردم             
شهر مريوان براي جامعه اي عاري از       

 .اعتياد بوديم
 

 کارفرما پس از     خلف وعده 
خاتمه اعتصاب در مجتمع چهارگانه     

 سبز مهاباد
کارگران مجتمع چهار گانه سـبـز       

 روز پـيـش بـا وعـده             ٦ مهابـاد کـه       
کارفرما به اعتصابشان در اعـتـراض       

 مـاه حـقـوق خـاتـمـه             ١١ به تـعـويـق       
دادند، اينک از خلف وعده کـارفـرمـا          
در پــرداخــت مــطــالــبــاتشــان خــبــر           

اعتصاب  در آخرين روز از   .دهند  مي
کارگران مجتمع چهار گانـه سـبـز در           

ــرار شــد طــبــق             ١٨ روز     خــرداد، ق
اي کـه هـمـان روز بـا                مصوبه جلسـه  

حضور کارفرما و نمايندگـان دولـتـي        
نمايـنـده فـرمـانـداري و اداره کـار               (  

بر گزار شد حداکـثـر تـا روز        )  مهاباد
 خـرداد مـاه تـمـامـي            ٢١ پنجشنبـه    

 کــارگــر   ٢٠٠ مــطــالــبــات مــعــوقــه       
پرداخت شود اما اين وعده تا کـنـون          

در ايـن مـدت        .عمـلـي نشـده اسـت        
 مـاه مـطـالـبـه          ١١ کارفرما در ازاي     

حقوقي کـارگـران، بـه آنـان مـبـلـغـي                
 ٥٠٠  تا يک ميـلـيـون و           ٥٠٠ حدود  

الـحـسـاب       هزار تومان بصورت عـلـي    
کارگران با بـيـان      .پرداخت کرده است  

اينکه مسئـوالن دولـتـي حـاضـر در             
جلسه مذکـور بـراي ضـمـانـت وعـده              
کـارفـرمـا از او يـک فـقـره چـک يــک                    
مــيــلــيــارد تــومــانــي اخــذ کــرده انــد          

با خلف وعـده کـارفـرمـا         : "گويند  مي
اکنون منتـظـر اقـدامـات مسـئـوالن            

 ." دولتي حاضر در آن جلسه هستنـد      

کـارگـر شـاغـل در         ٢٠٠ گفتني است  
هاي مخـتـلـف مـجـتـمـع سـبـز                 بخش

کشـت و صـنـعـت         " مهابـاد شـامـل        
مــجــتــمــع دامــداري و        " ،   " مــهــابــاد 

مجتمع هما مـرغ   " ،  " صنعتي مهاباد 
از "  سردخانه زمزم مهاباد" و "  مهاباد

ابـتـداي خـردادمـاه در اعـتــراض بــه              
 ماه حقوق اعتصاب کـرده    ١١ تعويق  
  .بودند

 
روز  )  خرداد٢٢ ( ژوئن ١٢ بيانيه "

 "جهاني مبارزه با كار كودكان    
با درود فراوان به فـعـاالن حـقـوق          
كودك در ايران و جهان كه خسـتـگـي           
ناپذير با تمام فشارها و مشـکـالت،         
پرچم لغو كار کودک را برافراشته نگاه 

روز "  ژوئن، ١٢ نام گذاري .  داشته اند 
واكنشي بـود از    " مقابله با كار كودك 

طــــرف ســــازمــــان جــــهــــانــــي                
بــه كــنــگــره جــهــانــي        ( (ILOكــار

كودكان كار سرتاسر جهان که توسـط       
فــعــاالن لــغــو كــار كــودك در شــهــر             

 بــرگــزار   ٢٠٠٤ فــلــورانــس در ســال        
پيام نشست همـانـا اعـتـراض       *. شد

براي پايان بخشـيـدن بـه ظـلـم و بـي                 
عدالتي در حق همه كـودكـان جـهـان            

از خواسته هاي اين نشست مـي  . بود
تـوان بــه لــغــو کــار، بــهــره كشــي از               
کودکان و از بين بـردن هـمـه اشـكـال             
سو استفاده از آنان و نيـز حـمـايـت و              

 ١٨ تامين همه جانبه كودكان تا سن       
 .سالگي توسط دولت ها، اشاره کرد

 سال از آن تاريـخ و    ١١ با گذشت  
تداوم مبارزه بي وقفه جنبش لغو كار      
كودك و بـا وجـود پـذيـرش اجـبـاري                
حــقــوق بــنــيــاديــن کــودکــان تــوســط         
نهادهاي بين المللي و بـرخـي دولـت           

، نـه تـنـهـا         ) هـر چـنـد در حـرف          ( ها
بهبودي در شرايط زنـدگـي كـودكـان           
صورت نگرفتـه بـلـکـه بـا تـوجـه بـه                  
بحران جهاني و جنگ هاي نـاشـي از        
آن نظيـر جـنـگ عـراق، فـلـسـطـيـن،                 
افغانستان، لبنان، يمن و به طور كـل        
خاورميانه و كشورهاي جـدا شـده از          
ــه                 ــه بـ ــمـ ــجـ ــابـــق و هـ شـــوروي سـ
دستاوردهاي رفاهـي در آمـريـكـا و             
اروپا؛ تـعـداد كـودكـان كـار از مـرز                 

بسـي فـراتـر      **  چهارصد مـيـلـيـون     
اين رشد روز افزون و بـي         .  رفته است 

رويه، اتـفـاقـي و يـا نـاشـي از سـوء                   
مديريت نيسـت، بـلـكـه نـمـايـان گـر                
بنيان سيستمي اسـت كـه حـيـات و              
ماندگاري اش در كسب سود و ارزش   
اضافه پنهان شده است و توجهـي بـه           
از بين رفتن ارزشي گرانقدرتر از سود    
و پول ندارد كه همانا كودكي بيش از        

از هر . (  نيمي از كودكان جهان است    
دو كودك يك نفر زير خط فقر زندگـي         
مي كند؛آمار از وضـعـيـت كـودكـان            

 )٢٠٠٦ جهان، يونيسف 

وضعـيـت در ايـران نـيـز از ايـن                 
سياست هاي . قاعده مستثني نيست

و "  تعديل ساخـتـاري   " اقتصادي نظير   
قانون هدفمند کردن يارانـه     " به تبع آن    

 نـفـر     ١٠ خروج کارگاه هاي زير "، " ها
، فـقـدان قـانـون         " از شمول قانون کـار     

... هاي حمـايـتـي از مـهـاجـريـن و                 
شرايط رشـد آمـار کـودکـان کـار را                

فشـار سـنـگـيـن        .  فراهم ساخته اسـت   
هزينه ها و مخارج زنـدگـي بـر دوش          
ميليون هـا زحـمـتـکـش و خـانـواده                
هايشان، حتي بر سر ابـتـدائـي تـريـن            
اقالم معيشتي مانند نان؛ فرصت بقا 

. را محدود و مـحـدودتـر مـي سـازد            

دور جديد مبارزات پيگير و بي وقفـه   
براي رهائي از شر فقر و فـالكـت در              
قالب اعـتـصـاب و اعـتـراضـات در               
صفوف کارگران، معلمان، پرسـتـاران      
و غيره بيان گر عرصه اي تنگ بـراي        

وضـعـيـت اسـف بـار          .  زيستـن اسـت    
اقتصادي و اجتماعي بـراي آنـان کـه           
اکثـريـت جـامـعـه را تشـکـيـل مـي                  
دهـنــد، چــاره اي جـز وارد شــدن بــه               
ميدان جنگ براي بقا باقي نگذاشتـه       

جـدال بـراي رفـع تـبـعـيـض و                .  است
نـابــرابـري و بـرپــاكـردن يــك زنــدگــي             
انساني آغـاز شـده و هـر روز نـمـود                 

جنبـش لـغـو کـار         .  بيشتري مي يابد  
كودك بخش جدايـي نـاپـذيـر هـمـيـن              
مبارزه وسيع و رو به گسترش است و        
با فرياد يك زندگي بهتر براي كودكان 
ايستاده و مطالـبـه لـغـو كـار كـودك               
يـکــي از مـطــالــبــات مــحــوري ايــن           

 .جنبش ها ست

اين روزها شاهد آنيم که بـعـضـي       
از سازمان ها و نهاد هـاي دولـتـي و         
وابسته به دولت شتاب زده در صـدد          
سطحي کردن و به انـحـراف کشـانـدن           
تالش هـا و مـبـارزات مشـخـص و                
برحق جامعه هسـتـنـد، تـالـشـي كـه              
تضمين كننده فردايي است كه در آن         

كسي بـي سـواد     .  كسي گرسنه نباشد 
نباشد، كسي شب را در خيابان به سر 
نبرد، كـودكـي از گـرسـنـگـي و سـو                 
تغذيه جان خود را از دسـت نـدهـد،              
استعداد و خالقيت هيچ انسـانـي بـه         
خاطر تولدش در صفوف طبقه كارگر      

سهـم جـوان از       .  و محروم نابود نشود 
زندگي؛ بيكاري و تباهـي آيـنـده اش           

آرزو و آمــال تــوده انســان           .  نــبــاشــد
مزدبگير به خاطـر سـود و انـبـاشـت              

. ســرمــايــه بــه خــاك ســپــرده نشــود            
خرافات و تحجر و عـقـب مـانـدگـي،            
زندگي مردم را در چـنـگـال خـود بـه              

كسـي بـراي زنـدگـي         .  اسارت نگيـرد  
ناچار نباشد نيـروي كـار خـود را بـه               
فروش برساند و كار فعالـيـتـي كسـل           

هر کس به   .  كننده و عذاب آور نباشد    
ميزان توانش در رفع نيازمندي هـاي        

کـار کـودک غـيـر          .جامعـه بـكـوشـد      
قانوني، غير انساني و وحشيانه است 

  .به اين وحشي گري خاتمه دهيد
چکيده ي خواسته هـاي انسـانـي         

لغـو  ـ ١  :براي کودکان اين چنين است 
. کار و هر گونه بهره کشي از کودکـان    

بيمه فراگير و همگاني اجتـمـاعـي    ـ ٢ 
حق تحصيل اجباري و   ـ ٣ .  و درماني 

ــ بـرابـري      ٤   رايگان براي همه کودکان   
ــدا از                  ــان ج ــودك ــوق ك ــق ــامــل ح ك
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جنسيت، رنگ پوست، نژاد و تـعـلـق          
ملي، مذهبي و موقعيت اجتـمـاعـي      

تـامـيـن و تضـمـيـن           ــ    ٥   .در خانواده 
حقوق شهروندي براي کلـيـه کـودکـان          

ـ ٦   .مهاجر افغانستاني توسط دولـت    
به رسميت شناخـتـن دسـتـاورد بـيـن             
المللي در ارتباط با سن کـودکـي کـه         

دادرسـي  ـ   ٧  . سال تمام مي باشد١٨ 
ويژه کودکان مطابق با استانداردهاي     
سازمان ملل و مصـونـيـت کـيـفـري              

تضـمـيـن    ــ    ٨   . سـال   ١٨ کودکان زير    
آزادي تشكيل و فعاليت سازمان هـا       
و نهادهاي غير دولتي مدافع حـقـوق         

حقوق برابر براي زنان در      ـ  ٩   .كودكان
مـقــابــل مــردان در هــمــه مــراجــع و             

جـمـعـيـت دفـاع از          .  مراحل قـانـونـي    
ژوئــن ١٢ .  کــودکــان کــار و خــيــابــان       

اولـيـن     ) ٢٣٩٤  خرداد   ٢٢  ( ٢٠١٥ 
 جهانى کار کودکان کـارگـر در           کنگره

 مـاه مـه در شـهـر           ١٠ -١٣ روزهاى  
 کـودک   ٢٥ فلورانس ايتاليا با شرکت     

کارگر نماينده از کشورهاى آفـريـقـا،         
آمريکا، آمريکاى التـيـن و آسـيـا و             

که در مـجـمـوع        - کودک همراه ١٤٧ 
 -    کشور جهان گرد آمده بودند  ٥٠ از  

 بر اسـاس آخـريـن آمـار           .برگزار شد 

ILO             تعداد کـودکـان کـار از مـرز
 . ميليون گذشته است٤٠٠ 

 
باز انتشار نامه هاي بهنام ابراهيم   

خرداد زاد روز    ٢٥ زاده بمناسبت 
 فرزندش نيما   

 خـرداد سـال روز تـولـد           ٢٥ براي  
به نام .  يگانه فرزندم نيما ابراهيم زاده    

نيماي دلبندم، گل سرسبـدم،     !  زندگي
 !ســالم و درود    .  فـرزنـدم، امـيـد پـدر         

دوستت دارم بيشـتـر    .  تولدت مبارك   
از هر آنچه كـه بـتـوانـي تصـورش را                

در اين روز برايت روزگاراني . بنمايي 
. سرشار از غرور وافتخار را آرزومندم

هم اكنون تـو مـرد كـوچـك خـانـواده               
دوستدارانت و چشم    اميد وآينده ما،  

بـا اراده    .  وچراغ دلبستگانت هسـتـي    
وايمان به پيش برو كه جهان آينـده در     

وقتي مي خواهم براي  .انتظار توست
تولد شما، فرزند عزيزم نيمـاي عـزيـز       

نوشته اي بـنـويسـم، نـمـي               مطلبي،
توانم ياد مـنـاسـبـت هـاي ايـن مـاه                 

 بـعـد     ٨٨ ياد خرداد ماه سال     .  نيافتم
از انـتـخـابـات وحـوادث خـرداد مـاه               

 واين كه در همين ماه  ٨٨ وعاشوراي  
 خرداد كـه درتـهـران        ٢٢ خرداد يعني   

براي بار دوم دستگير شـدم و بـاز در          
 ١٥  كه در شـعـبـه ي          ٨٩  خرداد ٢٢ 

 سـال حـبـس        ٢٠ دادگاه انـقـالب بـه         

 ٢٢ محكوم و درنهايت بار ديگر در         
 دادگــاه   ٢٨  در شــعــبــه        ٩٠ خــرداد   

 سـال حـبـس مـحـكـوم             ٥ انقالب به    
تنـهـا بـه جـرم دفـاع از                 شدم، آن هم  

اما دركنـار هـمـه        .كودكان وكارگران 
ي اين پيشامدها وتلخي هـا، خـرداد        

 ٢٥ براي من چـون بـا تـولـد تـو در                   
خرداد همراه اسـت دوسـت داشـتـنـي            

. نيماي عزيز تـولـدت مـبـارك         .است
نيماي عزيز برايت باعشق مي نويسم 

تــولــدت :  تــو نــيــز بــا عشــق بــخــوان         
دانم كجا و درجمع چـه     نمي.   مبارك

. كساني نامه ي مرا خـواهـي خـوانـد          
شايد هم نـخـسـت درتـنـهـايـي آن را                
بخواني، ممكن است تو ومادرت بـا        
هم بخوانيد، شايد هم دركنـار ديـگـر          
دوستان و مادربـزرگ و پـدربـزرگ و            

ولي هر جا و با هر كـس      ...  عموها و 
و در هر زمان كه آن را خوانـدي، مـرا      

. دركنارت احساس كـن وشـاد بـاش          
احساس قلـبـي وعـاشـقـانـه ام را بـه                 

 خرداد پذيـرا  ٢٥ مناسبت روزتولدت   
باش و بوسه ي پدرانه ي مرا بـا شـور          

دسـتـانـت را      .  وحرارت احسـاس كـن      
دورگردنم حلقه كن، چرا كه اين هـمـه          
ــرخــاســتــه و                 ــو ب ــرژي از عشــق ت ان

  .است كه بر گردنم داري  حقي
نيماي عزيز من مدت طوالني از 

ما نخـسـتـيـن      .  شما دور خواهم ماند   
خانواده اي نيستيم كه دچار اين وضع 
شده ايم وافرادي ديگر نيز اين چـنـيـن      
مشقت هايي را تحمل مي كـنـنـد و            

مـن بـه     .  قوي تر از آب درمـي آيـنـد          
شما اطميـنـان مـي دهـم كـه آرمـان                
وهدف ما به قدر كافي قـوي اسـت و         
از وفــاداري دوســتــان و رفــقــايــمــان           
برخورداريم و فقط عشق واخالص بـه       
شما و خانواده و دوستان خواهد بـود         
كه مرا در تحوالت آينده ياري خواهد 

نيماي عزيز و دوست داشـتـنـي       .كرد
ام، نمـي دانـم كـه مـي دانـي چـقـدر                   

آنـقـد كـه مـيـخـواهـم            .  دوستت دارم   
زمان متوقف شود تا باليدن وشكفته   
شدنت را با چشم خود ببينم و با تمام     

وقـتـي بـه ايـن         .  وجودم احساس كنـم   
مي انديشـم كـه بـراي دومـيـن سـال                
متوالي در سالروز تولدت دركـنـارت      

 سـيـزده     ٩١  خـرداد      ٢٥ نيستم و در     
ساله مي شوي قـلـبـم مـجـروح مـي               

غم سنگيني بـر   . شود و دلم مي گيرد    
آن مي نشيند، چرا كه هر باغباني بـا     
عشق شكفته شدن غنچه هايش جـان   
مي گيرد و با بوي عطر شـكـوفـه هـا        

 .مست عشق و زنـدگـي مـي كـردد           

نيماي پدر وقتي كودكان نام پدرت را       
مي شنوند با خود مي گويند خـوشـا         

آنها بـا خـود     .  به حال فرزندان اين پدر 
مي انديشند كه پدري با اين انـديشـه         

اما .  ها واحساس يك پدر نمونه است    
چـرا  .  من شرمنده ام از نمونه نبـودنـم       

كه مي دانم در حق توكوتاهي كردم و     
 ١٢ چه كارهايي را مـي شـد درايـن             

امـا   .سال برايت انجام دهم، كه ندادم 
بگـذار حـاال و در روزي كـه تـو بـه                    
مناسبت زادروزت، حـداقـل جشـنـي         
فقيرانه وكارگرانه اما مفتخرانه را در      
ــا               ــق ــان ورف ــواده ودوســت ــار خــان ــن ك
ووابستگانت مي گـيـري، بـرايـت از            
درد كودكاني هم بگويم كه حتا نـمـي       

. دانند چه روزي بـه دنـيـا آمـده انـد                 
اصال برايشان مهـم نـيـسـت كـه چـه                
روزي به دنيا آمده اند وشايد هم آرزو     
ميكنند اي كـاش بـه دنـيـا نـيـامـده                

گفت وگو هاو مصاحبه هايـي  .  بودند
 سال انجام مـي  ١٨ كه با كودكان زير  

دادم، گاهي برايت مـي خـوانـدم كـه             
يادته ، مثل زندگي كـودك ده سـالـه           

 نديم صالحي راكه فراموش نكردي؟

نه نه ادامه نـمـي   .  اميد زندگي ام 
نميخواهم هنگام نوشتن نـامـه       .  دهم

تبريك اشك غم بر گونه هـايـم جـاري         
شود و شما را هـم هـنـگـام خـوانـدن                

فقط خواستم بداني كه    .  نامه بگريانم 
من الگو ونمونه بودن را فقط در حـل         
مســايــل و مشــكــالت جــامــعــه ي           

مـن بـه دردهـاي        .  كارگري نمي دانـم    
مشترك مردمـان، بـه ويـژه كـودكـان             

مي انديشم چـرا كـه       ... ايران زمين و 
من زاده درد و فقرم و آشنـا بـا طـعـم          

از غصه دختركان گل فـروش     (  تلخ آن 
گرفته تا دغدغه ي سـفـره ي كـوچـك             

نيمـا  (...وخالي كارگران عائله مند و 
فرزندم ،دايـره ي بـي انـتـهـاي مـن،                 

دامن مادر و سـايـه ي پـدر نـعـمـت                 
ارزشمندي است كه خيلي از كودكـان       

 ٢٥ تـولـد تـو در          .  از آن محرومنـد      
ــه                  ــه اي اســت ك ــهــان خــرداد مــاه ب
سپاسگذارمـادرت بـاشـي و پـاداش           
عشق مـادرانـه اش را بـه او هـديـه                  

بـه مـامـان احـتـرام بـگـذار و                .  كنـي 
عــزيــزم مــي دانــم      .  قــدردانــش بــاش   

مدتي را كـه مـن در زنـدان هسـتـم                  
آفتاب روزگار عذابتان خواهـد داد و         
در شرايط سخت و پرمشتقي بـه سـر          

من غمگين و شـرمـنـده            مي بريد و  
كه در اين شرايط سخت و پـرمشـقـت       

امـا فـرامـوش      .  در كنارتـان نـيـسـتـم        
نكنيد كه تحمل شما هـمـراه بـا ايـن              
هـمـه گـرفــتـاري هـاي عــظـيـم بــدون                
پاداش نـخـواهـد مـانـد و امـيـدوارم               
فرداي روزگار در نـتـيـجـه ي تـالش               
هـاي مـن ، دوسـتـان و هـمـكـارانــم                  
زندگي با عزت و شرف و پرافتـخـاري     
را نصيب تو و همه ي كـودكـان ايـران        
زمين و جهان گـردد و هـمـه بـر سـر                 
ســفــره ي كــرامــت و انســانــيــت بــا              
ــزت و ســرافــرازي                ــنــدي وع ــربــل س

پدر زنداني ات و دوستـدار       .بنشينند
) بـهـنـام   ( اسـعـد  .  تو وهمه ي كودكـان    

 ٣٥٠ زندان اويـن بـنـد          .  ابراهيم زاده 
 ٩١ خرداد 
 

نامه زنداني در بند بهنام   
ابراهيم زاده به مناسبت سالروز    

 تولد تنها فرزندش    
 !نيما ابراهيم زاده 

  
اکنون که اين نامه را برايت مـي         
نويسم بهار از همه سو بر من تـاخـتـه         
است رودخانه ها و درياچه ها پـر آب         
شده اند طـبـيـعـت دوبـاره بـه شـکـل                 

نـيـمـاي     .طبيعي خود بازگشته اسـت  
 ۲۵ عزيزم ، فرزند دوست داشتني ام        

خرداد سـالـروز تـولـدت را بـا تـمـام                  

افسوس کـه    .  وجودم تبريک مي گويم   
هنوز در زندان و حبـس و اطـرافـمـان           
ديواره هاي سر به فلک کشيده بتـونـي       
اوين محاصره مان کرده اند و دورم از 

پسر نازنينم گفتنـي   !تو و با تو بودن    
ها بسـيـار اسـت و نـا گـفـتـنـي هـا                      
بيشتر، برايت با عشـق مـي نـويسـم             

هر زمـان    .  پس تو نيز با عشق بخوان  
که دوست داشتي بخوان، من نگـاهـم    
به آينده اي روشن است تا شايد روزي       
با ديده اي بينا تر از امـروز بـاز هـم               

امــروز از تــو و بــراي تــو            .بـنــويســم 
نوشتم چون مـن هـم روزي پسـرکـي               
نوجوان و کوچک بودم در کنار پـدر و         
مادري مهربان، امـا امـروز نـيـمـاي             
عزيز در اين شرايط سـخـت مـحـروم            
شده اي از آغوش گـرم و پـر مـهـر و                

 خـرداد   ۲۵ محبت پدري نيماي عزيز     
سالروز تولدت را بـار ديـگـر تـبـريـک            
مي گـويـم تـولـد تـو تـولـد امـيـد و                     

 !نيما جان تـولـدت مـبـارک         ...آرزو

پدر در بند، بهنام ابراهيم زاده، زندان       
 ۱۳۹۲ خرداد . اوين

 
جشن تولد دوقلوهاي معلم     

 زنداني، رسول بداقي در پارک ارم       

روز يکـشـنـبـه بـيـسـت وچـهـارم               
خرداد ماه گـروهـي از مـعـلـمـان بـه                 
دعوت کانون صنفي معـلـمـان ايـران          

تهران جمـع شـده وبـراي            در پارک ارم  
دوقلوهاي نازنين رسول بداقي جشـن       

در ايـن جشـن        .تولد بـرگـزار کـردنـد       
هديه انجمن صنفي معلمان مريـوان،      
تقديم همـسـر مـعـلـم زنـدانـي رسـول                

پـس از آن خـانـم بـداقـي               .بداقي شد 
مــراتــب ســپــاســگــزاري خــود را از            
معلمان مـريـوان و فـعـاالن صـنـفـي               

 .معلمان اعالم نمود
 
 حقوق معلم وکارگر:منبع 
 

 ٤ از صفحه  ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  
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 از سر گيري صادرات   
 !مستقيم نفت به خارج  

طبق گزارشـهـاي مـنـتـشـر شـده             
حکومت اقليم در نظر دارد که باز هم 
مستقيما نفـت اقـلـيـم را بـه فـروش                 
برساند و به تعهدات خود با کمپـانـي          

در ايـن    .  سا موي عراق خاتـمـه دهـد        
باره نچيروان بـارزانـي نـخـسـت وزيـر             

ــيــم گــفــتــه اســت            ــل : " حــکــومــت اق
حکومت بغداد به ما ظلم مي کند و      

". ما هم ديگر ظلم را قبول نمي کنيم       
همچـنـيـن قـبـاد طـالـبـانـي مـعـاون                  

مـا از فـروش       : "  نخست وزير گـفـتـه      
مستقل نفت نمي ترسـيـم و هـر گـاه              

". بخواهيم آنرا به اجـرا مـي گـذاريـم            
طــبــق تــوافــقــات دولــت مــرکــزي و            
حکومت اقـلـيـم قـرار بـوده مـاهـانـه                

 هــزار بشــکــه نــفـت از طــريــق            ۵۵۰ 
شرکت ساموي عراقي به فروش برسد  

 ۱۷ و در مـقـابـل حـکـومـت اقـلـيـم                  
درصد از در آمد کـل نـفـت عـراق را            

در ايــن بــاره هــفــتــه       .  دريـافــت کــنــد   
گذشته آشتي هورامـي وزيـر مـنـابـع            
طبيعي حکومت اقليم گفته بـود کـه         

 درصد از ۳۵ تا هم اکنون بغداد تنها   
بودجه توافق شده اقليـم را فـرسـتـاده            

بهرحال آنچه مسلم است سـهـم       .  است
مردم عراق و کردستان از نفت تا هـم        
اکنون جز فـقـر و فـالکـت، گـرانـي و                 
بيکاري، جنگ و بمب، آتش و خـون          

. چيز ديگري نـبـوده و نـخـواهـد بـود              
دعواي احزاب قومي مذهبـي حـاکـم       
بر عراق جز پر کردن جيب مشتـي از           
مفتخوران دزد و چـپـاولـگـر چـيـزي               
نصيب توده کارگر و زحـمـکـتـش آن             

 . کشور را نخواهد کرد
 

تعين تاريخ انتخاب رئيس   
 ! حکومت اقليم کردستان   

 ژوئــن رهــبــري      ۱۳ روز شــنــبــه      
حکـومـت اقـلـيـم کـردسـتـان تـاريـخ                 
انتخابات براي رئيس حکومت اقليـم      

طبق اين دستـور قـرار     .  را تعيين کرد 
است روز بيستم ماه آگوسـت امسـال         
ــيــم             ــل ــات ريــاســت اق ــتــخــاب بــراي ان
کردستان و تعويض احتمالي مسعود     

الزم بـه ذکـر     .  بارزاني انتخابات شود  
است که احـزاب قـومـي و مـذهـبـي               
حاکم بر اقليم کردستان هم اکنـون بـر         
سر چگونگي تعيين رياست اقـلـيـم و        

پايان مهلت دو دور و نيمـه مسـعـود           
بارزاني با هم در جدال هستند و طـي        
روزهاي اخيـر اتـحـاديـه مـيـهـنـي و                
جنبش گوران هر يک جداگانه مـتـنـي       
را تهيه کرده اند و گـويـا در روزهـاي             
آتــي نــيــز دو جــريــان مــذهــبــي در               
حکومت اقليم نيز قـرار اسـت مـتـن             
جداگانه خودشان را منتشر کـنـنـد و          
تا هم اکنون تنها جريانـي کـه بـحـث             
زيادي نکرده و متني را تعيين نکرده     
حزب دمکرات بـه رهـبـري مسـعـود            
بارزاني است و ظاهرا هم اينها نـمـي       
خواهند به آسـانـي ايـن پسـت را از                

 . دست بدهند
 

 ديدار رئيس پارلمان اقليم     
 ! با حسن قشقائي

روز يکشنبه چهارده ژوئن يوسف    
محمد رئيس پارلمان اقليم کردستـان      
با معاون وزير امور خارجه حکومـت       
اســالمــي حســن قشــقــائــي ديــدار و          

اين ديـدار در حـالـي در            .  گفگو کرد 
شهر اربـيـل صـورت مـي گـيـرد کـه                 
قشقائـي بـراي ديـداري سـه روزه در               

بـر  .  اقليـم کـردسـتـان بسـر مـي بـرد               
اساس گزارشهاي منتشر شده، رئيس   
پارلمان اقليم و معاون او در ديدار بـا         
قشقائي خواهان گستـرش روابـط بـا          
ايران و همچنين خواهان بـازگشـائـي         
مرزي ديگر با ايران در نـزديـکـيـهـاي          
تازه ترين استان عراق يـعـنـي، شـهـر            

در ايــن ديــدار      .  حــلــبــچــه شــده انــد      
داعــش دشــمــن    : "  قشــقــائــي گــفــتــه   

مشترک ماست و بايد بـاهـم آنـهـا را           
نابود کنيم و همچنين تـالش کـنـيـم             

الزم بـه    ".  براي مبارزه با مواد مخدر 
ذکر است که اوال اگر داعش دو سـال          
است در عراق و سوريـه جـنـايـتـهـاي              
بيشماري را انـجـام داده، حـکـومـت             

 سـال    ۳۶ دزدان و قـاتـالن اسـالمـي           
است در ايران صدهها برابر جـنـايـات        
داعش را انجام داده انـد، و هـمـيـن               
دشمن مشترک و مبارزه مشـتـرک بـا        
داعش گفتن نشان مي دهد که رژيـم         
منفور اسالمي براي محكم کردن جا      
پــاي خــود نــفــوذ خــود در عــراق و               
منطقه را تحکيم کند وگرنه کـيـسـت          
که نداند يک بـخـش جـدائـي نـاپـذيـر                
ــا                  ــارزه ب ــب ــا داعــش، م ــبــارزه ب م
حــکــومــتــي اســت کــه تــرور، قــتــل،          
آدمکشي، ضد زن بودن و عـلـيـه هـر         

آنچه مدنيت نـامـيـده مـي شـود بـه                
 ۳۶ ارکان حكومت سـيـاه مـذهـبـي             

در زمينه .  ساله آنها تبديل شده است   
ادعاي مبارزه بـا مـواد مـخـدر هـم               
امروز ديگر با نيم نگاهي به جامـعـه          
ايران و آمار باالي اعتياد مـي تـوان           
نشان داد کـه مـقـامـات حـکـومـت                
اسالمي و سپاه پاسداران اين رژيم از     
توليد و صادر کنندگـان مـهـم مـواد            
مخدر در منطقه هسـتـنـد و ادعـاي            
مبارزه با مواد مخدر آنهم در عـراق،      
مسخره تر از آن است کـه کسـي آنـرا             

 .جدي بگيرد
 

 آمار تلفات نيروهاي اقليم   
 !در جنگ با داعش  

 ژوئن جبار يـاور     ۱۵ روز دوشنبه   
يکي از مسئوالن بلند پايه نيـروهـاي        
نظامي اقليم موسوم بـه پـيـشـمـرگـه             
اعالم کرد که تا هم اکنون در جـنـگ          

 نـفـر از نـيـروهـاي            ۱۱۱۸ با داعش    
پيشمرگ اقليم کردستان جـانشـان را         

 نـفـر هـم        ۶۷۲۴ از دست داده انـد،         
 ۴۵ زخمي شده اند و از سـر نـوشـت              

 . نفر هم خبري در دست نيست
 

تسليم پنج تن از نيروهاي  
 ! داعش 

روز سيزدهـم ژوئـن پـنـج تـن از               
نيـروهـاي مسـلـح گـروه تـروريسـتـي               
داعش خود را بـه نـيـروهـاي اقـلـيـم                 
کردستان در منطقه گرميـان تسـلـيـم          

ســخــنــگــوئــي آســايــش    .  مــي کــنــنــد  
: " گرميان در اين باره مي گـويـد کـه          

اين پنج تـن هـم اکـنـون در آسـايـش                
شـهـر کـفـري هسـتـنـد و              )  امنيـت (  

همگـي خـود را بـا صـالحـهـايشـان                 
هـمـيـن خـبـر مـي              ". تحويل داده نـد   

افــزايــد کــه آنــهــا از طــريــق روســاي            
عشاير منطقه، خود را تـحـويـل داده          
اند و به آنها اطمينان خاطر داده انـد          
که آنها ديگر هـيـچـگـاه بـه صـفـوف               

الزم به ذکر   .  داعش نخواهند پيوست  
است که در عـراق امـروز هـنـوز هـم               
سران عشاير در بسياري از مـنـاطـق         
حکمراني مـي کـنـنـد و بـنـيـادهـاي                
بسياري از احزاب ناسيـونـالـيـسـت و           
مذهبي کـرد هـم بـر هـمـيـن اسـاس                 
شکل گرفته و امروز هم کم نيسـتـنـد           
روساي قبائلي کـه در رکـاب صـدام             
ــزاب                 ــا احـ ــد، امـ ــودنـ ــن بـ ــيـ حسـ
ناسيوناليست نه تنـهـا کـوچـکـتـريـن            
اقدامي براي بـازداشـت و مـجـازات            
آنها انـجـام نـداده انـد بـلـکـه عـمـال                    

اتحاديه ميهني و حزب دمکرات هـر     
کدام به بخشي از طـرفـداران بـعـثـي              

 .هاي سابق پناه داداند
 

 !انفجار بمب در خورماتو
بر اساس گزارش هـاي مـنـتـشـر            

 ژوئـن در مـحلـه          ۱۲ شده روز جمعه    
حيتين شهر خورماتو بمبي مـنـفـجـر         
مي شود و يک نفر کشته و سـه نـفـر               

هـمـيـن    .  زخمي بر جـاي مـي گـذارد          
گزارش مي افزايد در همين روز يـک          
نفر عرب زبان با مذهب سنـي مـورد      
حمله مردان مسلح قرار مي گـيـرد و          

 . جانش را از دست مي دهد
گرچه اقليم کردستان و مـنـاطـق          
تحت حاکميت احزاب ناسيوناليسـت     
کرد نسبتا امن تر از عراق بـه شـمـار          
مي روند، اما اينجا هم بمب گذاري،       
قتل و آدم کشي کم نيـسـت و هـر از               
گاهي تـعـدادي قـربـانـي جـنـگـهـا و                 

. اختالفات قومي قبليه اي مي شوند 
همين خبر قتل يک نـفـر و اشـاره بـه                
مذهب و مليت او نشان مي دهد کـه         
متاسفانه انسان و حـقـوقـش تـا چـه               
اندازه با قوم و قبليه و مذهب تعريف        

 . *مي شود

 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه 
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