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 ٣  صفحه 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق
اعتراض و مبارزه معلمان   

 ! همچنان ادامه دارد  
بر اسـاس گـزاشـهـاي مـنـتـشـر               
شده، روز يکشنبه هجدهـم اکـتـبـر،          
اعتراض و اعتصاب معلمان اقـلـيـم       
کردستان وارد هـيـجـده هـمـيـن روز             
خود شد و در اين روز مـعـلـمـان در              
شهرهاي، سليمانيه، حلبچـه، سـيـد         
صادق، کفري و بسـيـاري ديـگـر از             
شهر و شهرکهاي اقليم کردستـان بـه        
خيابان آمدنـد و خـواهـان پـرداخـت             

در .  حقوقهاي مـعـوقـه خـود شـدنـد           
شهر سليمانيه معلمان يکي از جاده      

هاي اصلي را بستنـد و کـارمـنـدان            
دادگــاهــهــاي ســلــيــمــانــيــه ضــمــن         
اعتراضات خود، براي پشتيباني از      
اعتراض مـعـلـمـان بـه مـحـل اداره               
آموزش و پـروش آمـدنـد و بـا آنـان                
همصدا خواهان رسيدگي به خواسته   

 . هاي خود شدند
ــن                  ــه اي ــه ذکــر اســت ک الزم ب
عتراضات و بويژه تجمع و تظاهرات   
معلمان در شرايطي ادامه دارد کـه          
حاکمين اقليم کردستان در چند روز       
گذشته ناچار شدند حقـوق يـک مـاه            

آنان را پرداخت کننـد و بـعـد از آن                
تهديدات فـراوانـي کـرده بـودنـد کـه              

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 ٦  صفحه 

 ! ممنوع شدهنرمند  ٢٤ فعاليت 
مـمـنـوعــيـت فــعـالـيــت هـنــري             
بيست و چهار هنرمـنـد مـوسـيـقـي             
پاپ و سـنـتـي در ايـران بـه دلـيـل                   

راديـو  " همکاري با سايت اينترنـتـي      
 ."جوان

بازداشت رامين زندنيا به   
  !همراه خانواده اش   

مهـر مـاه رامـيـن زنـدنـيـا              ٢٣  
فعال کانون صنفي معلمان به همـراه    
همسر و فرزند خردسالـش در شـهـر           
سقز از سـوي نـيـروهـاي اطـالعـات             

ــر اســاس    .  بــازداشــت شــده اســت       ب
گزارشات رسيده به کميته کردستـان       
حزب پـس از چـنـد سـاعـت فـرزنـد                 
خردسال رامين زندنـيـا بـه خـانـواده            

 .زنــدنــيــا تــحــويــل داده شــده اســت         
رامين زندنيا بـدلـيـل فـعـالـيـتـهـاي              
صنفي در کانون صـنـفـي مـعـلـمـان             
کردستان بارها در سالهاي گـذشـتـه         
دستگير، احضار و بـازجـويـي شـده           

 الزم بذکر است اخير حکومت .است
سرکوبگر جمهوري اسـالمـي تـالش        

دارد با دستگيري فـعـالـيـن کـانـون             
صـنـفـي مـعـلـمـان مـوج اعـتـراض                 
معلمان که هر روز ابعاد تازه اي بـه         
خود مـيـگـيـرد را وادار بـه عـقـب                  

 . نشيني کند
 

 وخامت جسمي    
 دو زنداني سياسي  

وضعيت دو زنداني سياسـي بـه        
هــاي آســو رســتــمــي و امــيــد                نــام

طـي حــاکــمــيـت احــزاب قــومــي         
اسالمي بر کردستان عراق، بخشهـاي    
مختلف جامعه کردستان مـدام بـراي        
دست يابي به حقوق پايمال شده شـان         
. دست به اعتصاب و اعتراض زده اند

طي چند هفته اخير معلمان و ديـگـر          
کارکنان در شهرهاي کردستان عـراق       

براي بدست آوردن حقوق معوقه خـود       
در سطح وسـيـع تـري بـه خـيـابـانـهـا                   

عدم پرداخت سه مـاه حـقـوق          .  آمدند
معلمان کاسه صبر آنان را لبريز کـرده      

عالوه بر ايـن مـردم در سـطـح             .  است
گسترده اي با کمبود خدمات ابتدايي  
و رفاهي نظير، آب، برق، گاز و ديگـر    
نـيــازمـنــديـهــاي عــمـومــي هــمـچــون          
خدمات پـزشـکـي و درمـانـي روبـرو              

مسئله مشکالت اقتصـادي    .  هستند
و اجتماعي مردم، مشکلي به قدمت      

. حکومت اقليم کردستان عراق اسـت     
ــن                ــابســتــان ســال جــاري اي ــل ت اواي
اعتراضات در بسياري از شـهـرهـاي          
کردستان عراق بدليل کـمـبـود آب و            

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

بن بست احزاب قومي اسالمي حاکم بر 
 کردستان عراق  و اعتراضات معلمان 

ــود کــه              ” ــي ب ــدم اول ــرجــام ق ب
هايي هـم پـيـدا         برداشتند و موفقيت  

کردنـد سـپـس سـراغ بـقـيـه مـوارد                 
خواهند آمد کـه اگـر بـه ايـنـهـا رو                  
بدهيم و دولـت و مـلـت مـقـاومـت                

گـويـنـد       نداشته بـاشـنـد، فـردا مـي           
اسرائيل را به رسمـيـت بشـنـاسـيـد،            
حقوق زن و مرد را مسـاوي کـنـيـد،            

حکـم قصـاص را بـرداريـد، ازدواج             
بـازان را تـأيـيـد کـنـيـد و                   همجنس

اهللا ، سـوريـه       ارتباط خود را با حزب    
 ”.و عراق قطع کنيد

 جنتي در نماز جمعه تهران
جنتي بـا تـمـام بـالهـتـش لـب                

ايشــان .  مـطـلــب را ادا کـرده اسـت            

 !نگراني حکومتي ها از تساوي حقوق زن و مرد

 

 

 

 

 

 

 

 حميد تقوائي 

 ٤  صفحه 

 

 طنين مرگ بر ديکتاتور        
 و مرگ بر استبداد در زندان رجائي شهر               

جـمـعـيـت شـهـر سـنـنـدج رو بــه                  
ازدحام جمعيت در ايـن  .  افزايش است 

هر روز بر تعـداد  .  شهر بيشتر ميشود  
متقاضيان کار در بـازار کـار افـزوده            

بــيــکــاري، اخــراج ســازي      .   مــيــشــود
کارگران و پايين بـودن فـرصـت هـاي            
شغلي در شهر پر از جمعيت سـنـنـدج         
شغل سخت و نا امن دستفـروشـي را           

 .    بيشتر کرده است

اخيرا  شهرداري سنندج از طريـق       
عوامل خـود در سـتـاد سـد مـعـبـر                  

روها را مطلع کـرده     دستفروشان پياده 
که از اين پس سـاعـت فـروش سـيـار             

دسـتـورالـعـمـل       .کاهش خواهد يافـت  
شهرداري با اعـتـراض دسـتـفـروشـان            

 مهـرمـاه بـيـش از         ٢٨ مواجه شده و   
 نفر از دستفروشاني کـه روزانـه        ٣٠٠ 

در اماکن عمومي سنـنـدج مشـغـول          
خريد و فروش اجـنـاس ارزان قـيـمـت             
هستند در مقابل ساختمان شهرداري     

طـبـق دسـتـورالـعـمـل           .تجمع کـردنـد   
 فروشان سيارطي شـبـانـه         جديد، خرده 

 ساعـت حـق پـهـن کـردن             ٢ روز تنها     
 .اجناس را خواهند داشت

دستورالعل  شهرداري و نهادهاي  
امر بـه مـعـروف و نـهـي از                “ منفور  

 شهردار سنندج عليه دستفروشان سنندج

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 
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 ١ از صفحه 

برق از سر گرفته شد و طي هفته هاي     
اخير و همزمان با بحران و بـن بسـت           
حکومت اقليـم کـردسـتـان بـويـژه در              
رابطـه بـا مسـئلـه انـتـخـاب رئـيـس                  
حکومت اقليم شدت بيشتري بـخـود        

مردم بشدت از وضع مـوجـود   .  گرفت
 . خسته شده و ناراضي هستند

از طرف ديگر سران و کاربدستان      
احزاب ناسـيـونـالـيـسـت و اسـالمـي              
حاکم با بحرانهاي عـديـده اي روبـرو             

اين بحرانها که اساس آن بـه        .  هستند
تقسيم ثروت و درآمدهاي حاصلـه از        
فروش نفت و گمرکات و سهم خواهي       
بـراي پســت و مــقــامــهــاي مــتــعــدد           
حکومتي مربوط است  تا کنون قادر 

. نشده اند بر اين بحرانها فـائـق آيـنـد           
بن بست  انتخاب رئـيـس حـکـومـت            
اقليم کردستان عـراق يـکـي از آنـهـا              

مسعود بارزاني دو دوره و نـيـم   . است
 سـال ريـاسـت        ١٠ يعني مـجـمـوعـا        

حکومت اقـلـيـم را بـرعـهـده داشـتـه                
 ريـاسـت     ٢٠١٥  سپتامبر ١٩ .  است

دوساله آخر او نيز به پايان رسيد امـا         
حزب دمکرات کماکان تالش ميکند   
که با سازش و بده و بستان بـا ديـگـر             
احزاب پارلماني، مجددا و بـراي دو          
سال ديگر مسعود بارزاني در پسـت         

. رئيس حکومت اقليم بـاقـي بـمـانـد           
چــهــار حــزب پــارلــمــانــي ديــگــر کــه          
عبارتند از، اتحاديه ميهـنـي، حـزب         
گوران، اتحـاد اسـالمـي و کـومـه ل               
اسالمي، ضمن اختالفاتي که بـا هـم        
دارند اما تقريبا در يک جـبـهـه و در              
مقابل حزب دمـکـرات قـرار گـرفـتـه             

 ٢٠١١ حزب گوران که در سـال         .  اند
بر بستر اعتراضات عـمـومـي مـردم           
کردستان توانسته بود در انـتـخـابـات         
پارلماني بعد از حـزب دمـکـرات در           
رده دوم از نظر کرسي ها موقـعـيـتـي           
بدست آورد، بيشترين اختـالف را بـا         

اين چهار حـزب  .  حزب دمکرات دارد  
پارلماني  طـرحشـان ايـن اسـت کـه                
بارزاني بايد کـنـار بـرود مـنـتـهـا بـا                

سازش اما اگـر پسـت و اخـتـيـارات              
بيشتري نسيبـشـان شـود بـا تـمـديـد               
دوسال ديگر بـراي ريـاسـت مسـعـود            

ــدارنــد        حــزب .  بــارزانــي مشــکــلــي ن
دمکرات ميکوشد ضمـن مـتـقـاعـد          
کردن چهار حزب ديگر بـراي تـمـديـد          
رياست مسعود بارزاني براي دو سـال     
ديگر اما خواهان کم کردن اختيارات      
اصلي او و تقسيم قدرت و ثـروت بـا            

 . چهار حزب ديگر نيست
چهار حزب ديگر نيز با گرفتن پز       
مدافع قانون و اينکه وضعيت رئيـس       
حکومت اقليم بايد در پارلمان تعيين 

دمـکـراتـيـک و       " تکليف شود، ژستي    
امـا  .  بخود گـرفـتـه انـد       "  قانونمدارانه

واقعيت مسئله اين است که ساخـتـار    
حـکــومــت اقـلــيــم هــرچـنــد ظــاهــري           
قانوني با ادعاي داشتـن پـارلـمـان و             
قانون اسـاسـي را بـخـود مـيـگـيـرد                 

 سال حـاکـمـيـت ايـن           ٢٤ منتها طي   
احزاب در کردستان عـراق آنـچـه کـه             
موضوعيـت نـداشـتـه اسـت هـمـانـا                
قانون و پارلمان دست ساز و کارتـنـي      

سنت ايـن احـزاب بـر        .  خودشان است 
اساس سازش و بده و بستان بنا شـده         
و شکل گـرفـتـه اسـت کـه ريشـه اي                  

اکــنــون بــعــد از      .  تــاريــخــي تــر دارد     
اعتراضات سه هفته اخير که موجـب       

 ٢٣٤  نفر، زخمي شدن      ٥ کشته شدن   
 مـقـر     ٦ نفر و به آتش کشـيـده شـدن             

حزب دمکرات شد، حزب دمـکـرات        
بارزاني حزب گوران را بعنوان عامـل       
تحريک اين وقايع معرفي کرده اسـت         
و در همين رابطه نيروهاي امـنـيـتـي           
حکومت اقليم از ورود رئيس پارلمان   
که از اعضاي رهبري گـوران اسـت و           
چند نفر ديگر از نمايندگان پـارلـمـان          
براي برگزاري جـلـسـه پـارلـمـانـي در               

ــد          ــوگــيــري کــردن ــيــل جــل حــزب .  ارب
دمکرات معتقد اسـت کـه پـارلـمـان             
ديگر مشروعيت ندارد و از آنجـا کـه       
حزب دمکرات بيشترين کرسي هـاي       
پارلماني را در اختيار دارد، بر بسـتـر     

اوضاع بحراني کنونـي تـهـديـد کـرده            
است که پارلمان و دولـت را مـلـغـي              
خواهد کرد و کابينه جـديـد را بـدون             

در .  حضور گوران تشکيل خواهد داد    
ــدم                 ــکــرات از ع ــي حــزب دم ــال ح
مشروعيت  رئيس پارلمان و پارلمـان      
کاغذي و دست ساز حکومت اقـلـيـم          
سخن ميگويد که نزديک بـه دو مـاه            
اســت کــه دوران ريــاســت مســعــود            
بــارزانــي بــه پــايــان رســيــده اســت و            

مشروعيت خود را از دسـت      "  قانونا" 
رئـيـس پـارلـمـان نـيـز در              .  داده است 

واکنش به جلوگيري نيروهاي امنيتي     
از ورود او به داخل شهـر اربـيـل آنـرا               

اکنون اختالفات بيـش  .  کودتا ناميده 
از پيش حـاد شـده اسـت و هـر يـک                   
ديگري را به فساد، دزدي، چـپـاول و           

حـزب گـوران     .  غيره متهم مـيـکـنـنـد      
 اکتبر طـي جـلـسـه       ١٤ روز پنجشنبه  

اي با سه حزب ديگر از آنان خـواسـت          
که در حمايت از گوران  از پسـتـهـاي            
خود در باالترين سطـوح حـکـومـتـي            
دسـت بـکـشـنـد امـا هـر سـه حـزب                    
اتحاديه ميهني، اتـحـاد اسـالمـي و           
کومه ل اسالمي خواست گوران را رد     

 . کردند
آنچه که ممکن است در روزهـاي       
آيــنــده بــر بســتــر دعــواهــاي احــزاب          
حکومتي روي دهـد ايـن اسـت کـه،              
حزب دمکرات بارزاني بنا به اکثريت  
داشتن در پارلمان و بنا به اوضاع پـر        
تحول کنوني، گزينـه هـايـي را بـراي             

يکـي از    .  خود دم دست گذاشته است  
اين گزينه ها جايگزين نمودن افـرادي     
از سه حزب ديـگـر پـارلـمـانـي بـراي                
پستهايي است که از گـوران گـرفـتـه             
شده است باضافه رئيـس پـارلـمـان و            
اگر اوضاع متشج تـر شـود مـمـکـن             

 .است دولت و پارلمان را ملغي کند
اما در مقابل اين سهم خواهي و    
تقسيم ثروت و قدرت در بـاال، تـوده            
مردم ناراضي و معترض از حاکميت      
ــيــش از دو دهــه احــزاب قــومــي                 ب

اسالمي قرار دارند که کل حـکـومـت         
اقليم و همه احزاب شريک در قـدرت           
را باني و مسبب فقر و فـالکـت و نـا              

. امني در کردستان عـراق مـيـدانـنـد          
عــلــيــرغــم تــالش حــزب گــوران کــه            
ميخواهد فيگور اپـوزيسـيـون بـخـود         
بگيرد و براي کسب موقعيت برتر بـر        
اعتراضات و نارضايتي مـردم سـوار        
شود اما مـردم کـردسـتـان عـراق در              

 يکـبـار نـقـش گـوران را            ٢٠١١ سال  
تجربه کردند و اينبار براي پايان دادن       
به حاکـمـيـت دارو دسـتـه عشـايـر و                 
طوايف بارزاني، طـالـبـانـي و ديـگـر             
احزاب اسالمي، تـوهـمـي بـه گـوران            
ندارند و اين حزب را شريک در دزدي         
و غارت هستي مـردم در حـکـومـت            

 . ميدانند
هيـچ دورانـي هـمـچـون شـرايـط              
کنوني زمينه براي کنار زدن احـزاب         
قومي اسالمي و ناسيونـالـيـسـت در          

. کردستان عراق فـراهـم نـبـوده اسـت           
همسرنوشتي مردم کردستان عراق بـا   
مردم عرب زبان در جنوب عـراق کـه          
بيش از سه مـاه اسـت عـلـيـه دولـت                

حــيــدرالــعــبــادي و بــرچــيــدن بســاط          
حاکمان دزد و فاسد قومي اسـالمـي         
همچنان به تجمعات اعتراضي خـود       
ادامه ميدهند وجود دارد کـه هـدف          

يعني پـايـان   .  مشترک آنان يکي است  
دادن به حکومت مرکزي در عـراق و          
کنار زدن احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت و              

 . اسالمي در کردستان عراق
بيش از سيصد جريان، تشـکـل،        

انجمن، نهادهاي اجتماعي، سکـوالر    
و مدني در شهرهاي کردستـان عـراق        
فعاليت ميکنند کـه مـيـتـوانـنـد در              
سمت و سو دادن به حرکت اعتراضي        

تشکيل .  مردم نقش مهمي ايفا کنند  
ــتــخــاب                  شــوراهــاي تــوده اي و ان
نمايندگان واقعي مردم ميـتـوانـد در          
ظرفيت نماينده و سخنگـوي حـرکـت         
اعتراضي مردم قـد عـلـم کـنـد و بـا                
همت و حضـور گسـتـرده مـردم، بـا                
اعتراضات خيابـانـي و اعـتـصـبـات            
سراسري، به بيش از دو دهه تـبـاهـي           

 .بر مردم کردستان عراق پايان دهد
 

 *** 

 

نگران آنست که نکند زن ستيزي و        
آپارتايد جنسي و بـردگـي جـنـسـي          
زنان درهم بشکند، نـگـران آنسـت           

“ جـرم ” که همجنسـگـرائـي ديـگـر           
نباشد و هـمـجـنـسـگـرايـان اعـدام              
نشوند، نگران جمع شـدن قـوانـيـن           
عتيقه قصاص و بسـاط شـالق و             
تعزير و سنگسار و قطع دست و پـا   
از جــامــعــه اســت، نــگــران قــطــع            
پشتيبانيهاي حکومـتـش از رژيـم         
خونخوار اسـد و ديـگـر نـيـروهـاي              
مافوق ارتجاعي اسالمي در عراق     
و سوريه است، و باالخره ميـتـرسـد         
دکان توجيه و پـوشـش هـمـه ايـن               
جنايات يعني ضد اسرائيلي گـري        

و ضد آمريکائـي گـري حـکـومـت            
اين ها !  و حق هم دارد. تخته بشود 

جـمــهــوري  “  سـيــرت “هـمــه هــمـان       
اسـالمــي اســت کــه دو روز قــبــل            
خــامــنــه اي در مــورد از دســت               

 !رفتنش هشدار داده بود
متحجرين حاکم حق دارنـد از        
به هم ريختن ارکان حـکـومـتـشـان           
نگران باشند اما عامل اين امر نـه    
آمريکا و يا رابطه با آمريکا بلـکـه         
ــنــد کــه               ــران هســت ــوده مــردم اي ت
مدتهاست جمهوري اسالمي را در    
همه اين عرصه ها بچالش کشـيـده        

 .اند
 ۱۵ اکتبر  ۱۶ 

 ...  بن بست احزاب قومي        ... نگراني حکومتي ها      
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عـدم  ” جنتي وزير ارشاد در بـاره        
در “ حضـــور جـــمـــهـــوري اســـالمـــي       

ــکــفــورت            ــمــايشــگــاه کــتــاب فــران ن
ما براي اينکه ديگران از ايـن         “ : گفته

غرفه خالي اسـتـفـاده و بـلـکـه سـوء                 
هايي کـه     مثل دوره   –استفاده نکنند   

آمدند و از غرفـه خـالـي        منافقين مي 
بـه    –کـردنـد       ايران، سوء استفاده مي   

شــکــلــي کــه عــرض کــردم، در ايــن             
نمايشگاه حضور پيدا کـرديـم و ايـن            
حضور اعتـراضـي، بسـيـار خـوب و             

مـا از ابـتـدا هـم           .  نتيجه بخـش بـود     
تصميم گرفته بوديم کـه حضـورمـان،         
تنها جنبه اعتراضي داشته باشد و از 
ساير کشورها هم خواستيم که با مـا         
همراهي کنند البته هنوز اخبـار ايـن         
همراهي به دست ما نرسيده امـا مـا          
از همه توانمان براي همراه کردن آنـهـا     
با تصميم جمهوري اسـالمـي ايـران،           

 ”.استفاده کرديم
کــــه  جـــنــــتــــي مــــي گــــويــــد         

حضــوراعــتــراضــي حــکــومــت در         ” 
“ خوب و نـتـيـجـه بـخـش             نمايشگاه  

وي مــدعــي شــده بــراي        .بــوده اســت  
مخـالـفـان    “  سوءاستفاده“جلوگيري از 

تصميم گرفته انـد کـه ايـنـجـوري در              
اشاره وي به .  نمايشگاه شرکت بکنند  

حضور اعتراضي هر ساله مـخـالـفـان      
رژيــم در بــرابــر غــرفــه حــکــومــت و             
افشاگري و تظاهرات بر عليه حضـور       

اين . حکومت در نمايشگاه مي باشد
اعتراف نشان ميدهد که اعتراضـات      
و اعمال فشار بر رژيم تاثير گذار بـود        

و در کنار دعـوت از رشـدي            ه است   
براي سـخـنـرانـي و فشـار سـنـگـيـن                  
ــفــان و حــزب را در                حضــور مــخــال

 .نمايشگاه کامال احساس کرده اند
اين جناب در ادامه گفتگويش با 
خبر گزاري حکومتي مـهـر اعـتـراف          

از سـايـر کشـورهـا هـم            “  : ميکند که 
خواستيم که با مـا هـمـراهـي کـنـنـد               
البته هنوز اخبـار ايـن هـمـراهـي بـه               

 !”.دست ما نرسيده
اعتراف به   اين هم صاف و ساده      

ــم و عــدم               شــکــســت ســيــاســت رژي

همراهي ساير کشورها با درخـواسـت       
در واقــع هــمــيــن       . رژيــم مــي بــاشــد      

کشورهـاي مـورد اشـاره وي هـم بـه                
کشورهاي  درخواست رژيم از حمايت 

براي پيوستن به کـمـپـيـن        “  مسلمان” 
لغو سخنراني رشدي توسط جمهوري      

 .اسالمي نه گفته و جواب رد دادند
خود جنتي و همه عـملـه و اکـره             
رژيم در خارج کشورهم مي دانند کـه        

مورد ادعاي جـنـتـي    “  حضور موفق” 
آشکار و بيهـوده اي بـيـش         يک دروغ  

نبوده و نيست وفقط مصرف داخـلـي        
ــت دارد             ــومــ ــکــ ــراي حــ ــن .  بــ ايــ

مـوضــعـگــيـري وزيـر ارشـاد صــداي            
رسانه هاي حـکـومـتـي را       “ اعتراض” 

از “  گــاليــه” بــلــنــد کــرده وشــروع بــه         
سياست وزير ارشاد در باره نمايشگاه  
کتاب کرده و اعتـراف کـرده انـد کـه               

با اتخاذ اين سـيـاسـت        وزارت ارشاد   
 !صحنه را براي مخالفان خالي کرد

دهها هزار نفري که از نمايشـگـاه     
ديدن کـردنـد، هـزاران نـفـري کـه در                 
سـخــنـرانــي سـلــمـان رشــدي شــرکــت           
کردند، حضور حزب و مخالـفـيـن در          
نمايشگاه را ديدند، به اين خزعبالت      

. وزير ارشاد رژيم وقعي نـمـي نـهـنـد            
فضا و جو امسال نمايشـگـاه کـتـاب           
سياسـي و بشـدت عـلـيـه تـروريسـم                

در راس آنـهـا   .  اسالمي و جناياتشان 
در کـنـار     .  بـود  جمـهـوري اسـالمـي         

دفاع از آزادي بيان شعار اصـلـي       اين
و چـه خـوب شـد کـه             .  نمايشگاه شد 

سلـمـا ن رشـدي سـخـنـرانـي کـرد و                   
جمهوري اسالمي از نمايشگاه بيـرون     

نمايشگاه کتاب هم مـوضـوع       .  افتاد
امسالش را دفاع از آزادي بيان اعالم    

اين اتفاقات باعث شـد يـک بـار           . کرد
ديگر دفاع از آزادي بـيـان و ايـنـکـه               
آزادي بيان و نشرحد و مـرزي نـدارد،          
برسر زبانها افتاد و پيرامون ضرورت      
دفاع از اين حق انساني، دهها جلسـه     

 .بر پا گردد… و سمينار و
 تا ۱۴ الزم به توضيح است که از 

 اکتبر نمايشگاه جهاني کتاب در  ۱۸ 
دعـوت دسـت     .  فرانکفورت داير بـود    

اندرکاران نمايشگاه از سلمان رشـدي       
ــا             ــي، ب ــران ــراي ســخــن ــراض  ” ب اعــت

تقـالهـاي رژيـم      .  روبرو شد“  حکومت
براي لغو سخنراني رشدي به نـتـيـجـه           
نرسيد در نتيجـه رژيـم صـالح را در              
اين ديد در اين نمايشگاه حضور پيدا    

دعــوت از ســلــمــان رشــدي          . نــکــنــد 
معنايي جز بيرون انـداخـتـن رژيـم از            

 .نمايشگاه نداشته و ندارد
سلمـان رشـدي سـخـنـرانـي کـرد              

عـالوه  .  وغرفه هاي رژيم خالي مـانـد      
بر اين غرفه کميته بين المللي عـلـيـه           
اعدام در داخـل نـمـايشـگـاه و چـادر               

در جلوي درب ورودي      اطالع رساني   
نمايشگاه با شعار مرگ بر جمـهـوري        
اسالمي، توجه هزاران نفر را بـه خـو            

در طـول ايـن يـک هـفـتـه               .  جلب کرد 
فعالين حزب چـه درغـرفـه و چـه در                
محل غرفه هاي خالي رژيم دست بـه         
ــه            ــي ــرعــل ــهــاي گســتــرده ب افشــاگــري

عدم حضور رژيـم در       .  حکومت زدند 
نمايشگاه و سخنـرانـي رشـدي مـثـل            

کلماتي نـظـيـر ايـران،       .  بمب صدا داد  
رشدي تـهـديـد بـه قـتـل و جـنـايـات                   

همه مي  . حکومت بر سر زبانها افتاد    
دانستند که جـمـهـوري اسـالمـي در             

در عين حـال  .  نمايشگا شرکت نکرده  
اين را هم مي دانستند که مخـالـفـان          

خود .  رژيم در نمايشگاه حضور دارند    
اين موضوع باعث کنجکاوي بازديد     
کنندگان از نمايشگاه شد وبـه سـراغ          
مخالفين رژيـم آمـده ضـمـن تـائـيـد                
سيـاسـت نـمـايشـگـاه در دعـوت از                
رشدي و بيرون انـداخـتـن حـکـومـت،            
ابراز خوشحالي خودشان را از حضور      

 .ما و مخالفان رژيم بيان مي کردند
ــه                  ــتـ ــفـ ــول ايـــن يـــک هـ در طـ
ــه            ــي ــرعــل ــهــاي گســتــرده ب افشــاگــري
سياستهـاي جـمـهـوري اسـالمـي در             

به  نگاهها را  محل غرفه خالي رژيم     
بازديد کنندگـان   .  خود جلب کرده بود   

از نمايشـگـاه در جسـتـجـوي داليـل              
رژيم، به دنبال چرا هـا     ”عدم شرکت ” 

همزمان فعالين حزب با .  مي گشتند 
در دسـت داشـتـن عـکـس کـارگــران               
زنداني و اجراي سـمـبـولـيـک اشـکـال             
مختلف آکسيون اعتراضي، از جملـه      
گذاشـتـن عـکـس سـلـمـان رشـدي و                 
کارگران زنداني در فقسه هاي خـالـي         
غرفه رژيم در نمايشگاه، به اين چرا و      

داده  سواالت بازديد کنندگان جواب     
و با مردم به بـحـث و گـفـتـگـو مـي                   

هـمـه مـي دانسـتـنـد کـه              .  پرداختنـد 
مخالفان رژيم اينجا حضور داشتـه و        

همه ايـنـهـا     . رژيم را بيرون انداخته اند    
يک موفقيت نسبـي بـراي مـدافـعـان             

هر تقال و . آزادي بيان و نشرمي باشد
توجيهي که حکومت در بـاره بـيـرون           
انداختنش از نمايشگاه کتـاب دسـت       
و پا بکند، پيام امسال نمايشگـاه نـه         
به فتواو تهديد و قتل، نه به جمهـوري    

اسالمـي و کـل جـريـان ضـد بشـري                 
تروريسم اسالمي و دفاع بـي قـيـد و            

 .شرط از ازآزادي بيان و نشر بود

  

  ۱۳۹۴  مهر ۲۹  
 ۲۰۱۵  اکتبر  ۲۱ 

  توجيهات و اعترافات وزير ارشاد در باره               
 !بيرون انداختن جمهوري اسالمي ازنمايشگاه جهاني کتاب فرانکفورت                   

 

 

 

 

 

 

 محمد شکوهي

 

طــنــيــن شــعــار مــرگ بــر                
 ديکتاتور 

 ۲ و مرگ بر استبداد در بـنـد        
 دارالقرآن رجايي شهر کرج

 

بنابر گزارش کميته مـبـارزه بـراي          
 ۲۶ آزادي زندانيـان سـيـاس، روز           

 اکـتـبـر      ۱۸  بـرابـر بـا          ۱۳۹۴ مهر
 ۲  زندانيان سـيـاسـي بـنـد          ۲۰۱۵ 

موسوم به دارالقرآن رجـايـي شـهـر           
در اعتراض به نگهـداري آنـهـا در           
بين زندانيان عادي زنـدان در يـک           
اقدام هماهنگ و در حضور رئيس      
زندانهاي تهران سهراب سليماني و   
مرداني رييس زندان رجايـي شـهـر       
کرج با تجمع و در دست داشتن تن 
بيمار بـهـنـام ابـراهـيـم زاده فـعـال                
کارگر زنـدانـي و رسـول حـردانـي               
زنداني سياسي قديـمـي اعـتـراض         

ــيــن                ــول ــه گــوش مســئ خــود را ب
سپس در اقدام هماهنگ . رساندند

و خود جوش ديگري فـريـاد مـرگ          
بر ديکتاتور و مرگ بـر اسـتـبـداد            

مسئولين که گويا بـراي  . سر دادند 
بازديد به آن بند رفته بودن چاره اي 
به جز ترک محل نداشته و بهنـام و      
رسول را به بهداري زندان مـنـتـقـل           

الزم به يـادآوري اسـت کـه          . کردند
 تن از زندانيان سياسي در ايـن  ۱۲ 

بند نگهداري مي شونـد و تـعـداد           
ديگري نيز در بند هـاي ديـگـر در           
بين زندانيان عادي که اکثـرا داري      
بيماري هاي واگيـر دار از قـبـيـل              
ايدز و هپاتيت هستند نـگـهـداري         

اين شيوه براي شکنجـه  . مي شوند 
و تحت فشار قرار دادن يـک شـيـوه       
مرسـوم در زنـدانـهـاي جـمـهـوري              

 *.اسالمي ميباشد

 طنين مرگ بر ديکتاتور        
 و مرگ بر استبداد در زندان رجائي شهر               
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شناس موجب نگرانـي سـازمـان        علي
 امـنـسـتـي       .بـاشـد    الملل مي   عفو ببن 

اينتـرنشـنـال هـمـچـنـيـن نسـبـت بـه                  
 زنـدان اويـن و اعـمـال             ٨ شرايط بند   

خشونت عليه زندانيان  نگران است و      
خواستار توقف بدرفتاري با  زندانيان     

 سـالـه کـه      ٢٨  آسو رستمي   .باشد  مي
ي فعاليت در حوزه حقوق  داراي سابقه

بـــاشـــد در اوايـــل            کـــودکـــان مـــي    
شهـريـورمـاه امسـال دچـار عـارضـه              

اواســط مــهـرمــاه ســال      .  مـغــزي شـد    
گذشته آسو رستمي پس از بـرگـزاري          
تجمع در مقابل دفتر سـازمـان مـلـل          

بـه  "  مقاومت کـوبـانـي     "در حمايت از  
همراه يک فعال مدنـي ديـگـر بـا نـام               
عــلــي نــوري بــازداشــت و از ســوي              
دستگاه قضايي حکـومـت اسـالمـي         

 سال حبس محکـوم  شـده          ٧ ايران به   
 .اند

 
 بر اثر انفجار مين دو نفر  

  !جان خود را از دست دادند    
يست و پنجم مهرماه در بـخـش          
موسيان از توابع دهلران ترکش ناشي     

 نفر را در      ٣ از انفجار يک مين، جان      
 حادثه در نزديکي پـادگـان      .دم گرفت 

جـلـيـزي    " مرزي ربـوط در روسـتـاي            
اسـامـي جـان      .  روي داده است" سفلي

باختگان انفجار مين هادي چنادـلـه،       
نوروز خترجـي و ديـش حـمـيـدي بـا                

 . سال ميباشد٣٣ ميانگين سني 
 

اعتراض زندانيان سياسي در    
!   دارالقران رجايي شهر   ٢ بند 

وضعيت جسمي بهنام ابراهيم زاده      
  !کننده است  نگران 

ــيــان           ۲۶ روز    ــدان  مــهــر مــاه زن
 موسـوم بـه دارالـقـرآن          ۲ سياسي بند   

رجايي شهر در اعتراض به نگهـداري        
آنها در بين زندانيان عادي زنـدان در       
اقدامي هماهنگ و در حضور رئيس      
زندانهاي تهران سهراب سلـيـمـانـي و          
مرداني رييـس زنـدان رجـايـي شـهـر              
کرج، درحاليـکـه تـن بـيـمـار بـهـنـام                 
ابراهيم زاده و رسـول حـردانـي را در              

در ايـن    .  دست داشتند تجمع کـردنـد      

حرکت اعتراضي زندانيان مـعـتـرض        
که از ديدن وضع بيمار همبـنـدانشـان         
به خشم آمده بودند، شعـار مـرگ بـر            
ديکتاتـور، مـرگ بـر اسـتـبـداد سـر                

در برابر ايـن اقـدام زنـدانـيـان             .  دادند
سياسي مسئولـيـن زنـدان کـه گـويـا              
براي بازديد به آن بـنـد رفـتـه بـودنـد،               
ناگزير به ترک محل شده و بـهـنـام و              
رسول را بـه بـهـداري زنـدان انـتـقـال                  

 زنداني ۱۲  دارالقران ٢  در بند .دادند
سياسي به سـر مـيـبـرنـد و تـعـدادي                
ديگر نيز در بندهاي ديگر اين زنـدان       
در بين زندانيان عادي که اکثرا داري        
بيماري هاي واگير دار از قبيل ايدز و  
هپاتـيـت هسـتـنـد، نـگـهـداري مـي                

نگهداري زندانيان سياسـي در    .  شوند
ميان زندانيان عادي بخشي از فشـار       
و شکنجه بر روي زندانيـان سـيـاسـي            

 جمهوري اسالمي انسانـهـا را      .است
بخاطر اينکه ميخواهند آزاد بـاشـنـد       
و زندگي اي انساني داشته بـاشـنـد و           
بـراي آن مـبـارزه مـيـکـنـنـد، مـورد                  
پيگرد قرار داده و دستگير و زنـدانـي         

در زنـدان نـيـز در کـنـار              .  ميـکـنـنـد    
شکنجه آنها را به اشکال مـخـتـلـفـي            
چون محرومـيـت از دارو و درمـان،             
نگهداري آنـهـا در مـيـان زنـدانـيـان                 
مـعـلــوم الـحــال خــطـرنـاک در زنــدان              
عادي، و محروميت از اولـيـه تـريـن            
نيازهاي زيستي آنها را مورد اذيب و    

زنـدانـيـان    .  آزار دائمي قـرار مـيـدهـد        
 دارالــقــران صــداي     ٢ سـيــاســي بــنــد      

اعـتــراض خــود را بــه سـيــاســتــهــاي           
جنايتکارانه جـمـهـوري اسـالمـي در           

 کمـپـيـن بـراي        .زندانها بلند کرده اند 
آزادي کارگران زنداني از اعتراض بـر        

 دارالقـران   ٢ حق زندانيان سياسي بند     
حمايت و پشتيباني کرده و به عنـوان        
اولين اقدام خواستارانتقال فوري آنـان      

تـمـام   .  به بند زندانيان سياسـي اسـت       
 .زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شوند

وضعيت جسماني بهنام ابراهيـم زاده      
او از درد گـردن،        .  نگران کننده است  

کمر و بيماريهاي مخـتـلـفـي کـه زيـر             

شکنجه ها و فشارهاي درون زندان به 
. آن مبتال شـده اسـت، رنـج مـيـبـرد               

بهنام بايد فورا آزاد و تحت درمـان و        
درگذشت شاهـرخ  .  معالجه قرار گيرد 

زماني از فعالين سرشناس کـارگـري        
در زندان رجايي شهر بـراي هـمـه مـا             
يـک هشـدار بــود، بــه کـمــک بـهــنــام               
ابراهيم زاده ها و رسول حـردانـي هـا            

 بهنام ابـراهـيـم زاده فـعـال             .بشتابيم
دفاع از حقوق کارگر، حقوق کودک و         

او از رهـبـران       .  حقـوق انسـانـهـاسـت       
 ٢٢ شناخته شده کارگري است که از        

 ٥  در زندان بسر ميبـرد و      ٨٩ خرداد  
سال حکم قبلي اش را سـپـري کـرده              

امــا بــا اتــهــامــاتــي واهــي و          .  اســت
پاپوش دوزي هـاي سـاخـتـگـي چـون             

اجتماع و تباني براي ارتـکـاب جـرم        " 
عليه امنيت کشور، ارتباط با سرپـل       
مجاهدين، فعاليت تبـلـيـغـي عـلـيـه            
نظام و ارتـبـاط بـا احـمـد شـهـيـد و                    
داشتن مـاهـواره در حـکـم جـديـدي                
محکوم به هفت سال و ده مـاه زنـدان       

بهنام در زندان همواره زير     .  شده است 
فشار شکنـجـه و اذيـت و آزاد قـرار                
داشتـه و مـدتـهـاسـت کـه در کـنـار                   
زندانيان عادي مـعـلـوم الـحـال بسـر              

عـالوه  .  ميبرد و جانش در خطر است     
بر همه اين فشارها همانطور که قبـال      
نيز گزارش کرده ايم فرزند او نيمـا بـا           
بيماري سرطـان دسـت و پـنـجـه نـرم                
ميکند و همراه با بـهـنـام هـمـسـر و                
فرزندش نيمـا نـيـز آزار و شـکـنـجـه                 

امـا عـلـيـرغـم هـمـه ايـن               .  ميشـونـد  
فشارها بهنام هـمـواره بـر حـقـانـيـت               
مبارزه خود تاکيد کـرده و از حـق و              
حقوق خود و همبندانش دفـاع کـرده           

 بهـنـام ابـراهـيـم زاده و هـمـه                  .است
کارگران زنداني و زندانيـان سـيـاسـي           

 کـمـپـيـن بـراي          .بايد فورا آزاد شونـد    
 آزادي کارگران زنداني

 
کميته دفاع  " فراخوان به تشکيل   

کارگران، تشکل     ! از محمود صالحي   
 !هاي کارگري و مردم آزاديخواه     

همـچـنـانـکـه اطـالع داريـد، در              
، در   ۱۳۹۴  ارديــبــهــشــت     ۸ تـاريــخ    

يورشي از قبل طراحي شدە مامـوران       
اداره اطالعات شـهـرسـتـان سـقـز بـه              
نــيــابــت از اداره اطــالعــات اســتــان           
کردستان بدون هيچ دليل و مـدرک و          
انجام کوچکتـريـن جـرمـي مـحـمـود             
صالحي را در منزل مسکوني اش در 

 بعد از يک    .شهر سقز بازداشت کردند   
ساعت نگهداري در سـلـول انـفـرادي            
اداره اطالعات سقز و يک بـازجـويـي           
مــخــتــصــر در آن مــرکــز، مــحــمــود           
صالحي همراه با عثمان اسماعيـلـي،       

يکي ديگر از کارگران شهر سـقـز کـه         
ايشان نيز در همان روز دستگير شـده        
بود، با دست، گوش و چشم بسـتـه بە           
سلولـهـاي مـخـوف اداره اطـالعـات             

هـمـان شـب      .  سنندج انتقال دادە شـد     
مامورين محافظ اين دو کـارگـر را            
تحويل بازداشتـگـاه سـنـنـدج داده و             
تمام وسايل شـخـصـي آنـهـا تـوسـط               
ماموران بازداشتگاه ثبـت وتـحـويـل         

محمود صالحي .  انبار داده مي شود   
به دليل اينکه ديـالـيـز دارويـي مـي              
کرد به ماموران بازداشتگاه اعـالم و        
تاکيد ميکنـد کـه بـايـد داروهـايـش              

داروهايي که همـراه    .  همراهش باشند 
 روز کـفـايـت        ۵ ايشان بود تنها براي    

بعد از اتمام داروها به     .  ميکرده است 
 ساعت داروهايش را قـطـع      ٣٦ مدت  

همين مسـئلـه بـاعـث مـي           . ميکنند
درجـه  ٢٤ شود که فشـار خـونـش بـه             

بر اثر فشار خـون بـاال، کـلـيـه             .  برسد
بـعـد از ايـن        .  هايش از کار مي افتـد  

اتفاق، محمود ديگر قادر بـه صـرف          
غذا نبود؛ او چـنـديـن بـار بـه افسـر                  
نگهبان اطـالع مـي دهـد کـه نـيـاز                 
فوري به دکتـر دارد، امـا هـيـچـگـاه               
اجازە مراجعە به پزشک به ايشان داده        

 شـــب    ١١  ســـاعــت        .نــمــي شــود      
، نگهبـان  ۱۳۹۴  خرداد   ۶ چهارشنبه  

زندان مـحـمـود صـالـحـي را جـهـت                 
. بازخواست به اتاق بازجويي مي بـرد   

يک ساعت از شروع باز جـويـي نـمـي            
گذرد که محمود بعلت ضعف شـديـد        
از روي صندلي افـتـاده و بـي هـوش               

بعد از بـي هـوشـي دو نـفـر              .  ميشود
بــازجــو ســريــع ايشــان را بــه ســلــول             

امــا تــا   .  انــفــرادي بــر مــيــگــردانــنــد      
بعدازظهر روز بعد، يعني پنچـشـنـبـه       

 محـمـود صـالـحـي رابـه           ٧/٣/٩٤ 
بـعـد از     . بيمارستان انتقال نمي دهنـد    

ايــن اتــفــاقــات ابــتــدا ايشــان را بــه              
ــقــل                  ــنــت ــت م ــث ــتــان بــع ــمــارس ــي ب

پزشکان بيمارستـان بـعـثـت        . ميکنند
اعالم ميکنند که بايد ايشان سريـعـا        

. به بيمارسـتـان تـوحـيـد اعـزام شـود              
مسئولين اداره اطـالعـات سـنـنـدج،          
ــه                    ــار ب ــع ــا اســم مســت ايشــان را ب
بيمارستان توحيد انتقـال مـيـدهـنـد،          
اما بعلـت تـاخـيـر در اعـزام و عـدم                  
دسترسي به دکتر و دارو کليه هـايـش       

پزشکان بيمارسـتـان   .  از کار مي افتد 
توحيد وقتي متوجه وضـعـيـت حـاد            
ايشان مي شوند اعالم ميکـنـنـد کـه        
ايشان هر چـه سـريـع تـر بـايـد هـمـو                   

 به اين ترتـيـب مـحـمـود         .دياليز شود 
صالحي در سلولهاي انفـرادي وزارت       
اطالعات اسـتـان کـردسـتـان هـر دو              

کليه خود را از دست مي دهد و بـعـد     
 روز بستري بودن در بيمارستان،      ٣ از  

 ۹  روز بـازداشـت، در           ۳۲ و در کـل      
 با قيد کفالت از زنـدان  ۱۳۹۴ خرداد  

 ۲۹  و     ۱۷  در تـاريـخ         .آزاد ميشـود  
 براي محمود صالـحـي   ۱۳۹۴ مرداد  

در شعبه اول دادگاه انقالب اسـالمـي        
سنندج بـا تصـدي قـاضـي سـعـيـدي               
دادگاه تشکيل مي شـود، و طـي آن            
محمود به اتهام عضويـت در کـومـه          

، تـبـلـيـغ       ) حزب کمونيست ايـران   ( له  
عليه نظـام و عضـويـت در کـمـيـتـه                  
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري مـحـاکـمـه مـي            

دفاعيات محمود صالحـي در      .  شود
اين دادگاه پيش از ايـن در اخـتـيـار               

 ۲۵  در      .عمـوم قـرار گـرفـتـه اسـت            
 محمود صالحي بـار    ۱۳۹۴ شهريور  

ديگر از طرف دفتر دادگاه شعبـه اول         
. انقـالب سـنـنـدج احضـار مـيـشـود              

زمانيکه او خود را بـه دفـتـر دادگـاه              
معرفي ميکنـد، دفـتـردار يـک بـرگ             
دادنامه به ايشان تحويل مي دهد تـا        
آن را مطالعه کند که طبق آن محمود  

" تبليغ عليـه نـظـام      " صالحي به اتهام    
به يک سال و نيـم زنـدان و بـه اتـهـام                  

عضويت در جمعيت هاي مـعـارض        " 
به هفت سال و نيم و جمعا بـه     "  کشور

 بـا    .سال زندان محکوم مـيـشـود   "  ٩ " 
توجه به ابالغ اين حکـم سـنـگـيـن از            
طــرف شــعــبــه اول دادگــاه انــقــالب            

 بـه    ٢٥/٦/٩٤ سننـدج در تـاريـخ          
ايشان و رسانه اي شدن آن در سـطـح           
جهان، دوسـتـان، رفـقـا، فـعـالـيـن و                 
مدافـعـيـن جـنـبـش کـارگـري بـطـور                 
گستردەاي از مکانهاي مـخـتـلـف بـا           
ايشان و اعضاي خانواده اش تـمـاس        
گرفته و نگراني خود را نسبت به ايـن        
حکم اعالم کرده و خواستـار آن شـده           
اند تـا بـراي مـقـابلـه بـا ايـن حـکـم                      

کـمـيـتـه     " ناعادالنه، کميته اي بـنـام          
تشـکـيـل    "  دفاع از محمود صـالـحـي      

لذا بعد از بررسي اين موضوع     .  گردد
و درخواست دوستان، به اين نـتـيـجـه         
رسيديم که با انتشـار ايـن اطـالعـيـه           
رسما از کارگران، تشکلهاي کارگـري      
و دوستان در خواست کنيم تا جـهـت           
شرکت در اولـيـن مـجـمـع عـمـومـي                

کــمــيــتــه دفــاع از     " جــهــت تشــکــيــل     
بـا آدرسـهـاي زيـر         "  محمود صالحـي  

 .تماس حاصل نمايند
 

 ! نامه سرگشاده محمود صالحي    
ــب     ٨/٢/٩٤ مــورخ     ــنــجــان  اي

محمود صالـحـي تـوسـط نـيـروهـاي             

 

 ٥  صفحه 
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 ١ از صفحه 

اداره اطالعات شهر سقز به نيابت از        
وزارت اطالعات استان کردستـان در     
منزل مسکونـي خـود بـدون ايـنـکـه               
جرمي مرتکب شده باشم ،دسـتـگـيـر         

بعد از يک ساعت نگهـداري در    . شدم
سلولهاي انفرادي اطالعات سـقـز بـه         

 خـانـواده ام از         .سنندج منتقل شـدم    
سرنوشت من هيچ اطالعي نداشتـنـد      
به اين دليـل بـه سـتـاد خـبـري سـقـز                   

سـتـاد خـبـري بـه          .  مراجعه مي کنند  
استحضار خانواده ام مي رسـانـد کـه          
محمود صالحي را به سنندج منتقل       

خــانــواده مــن بــه هــمــراه        .  کــرده انــد  
خانواده عثمان اسماعيـلـي طـي يـک           
نامه از دادستان درخواست مـالقـات       

دادسـتــان بـه صـحـبــت         .  مـي کـنـنـد      
خانواده ها گوش مي دهد و بـه آنـان            

ما هيچ گونه نقشي در    "  مي گويد که  
بازداشت محمود صالحي نداشـتـيـم،     
شوراي تـامـيـن سـقـز و تـعـدادي از                  
کارفرمايان از او شاکي هسـتـنـد مـا           

 ."تنها نيابت بازداشت او را داشتيـم      
ــه اظــهــارات دادســتــان وقــت             ــاب ــن ب
شهرستان سقز شوراي تامين شـهـر و        
جمعي از کارفرمايان از مـن شـاکـي           
هستند و به هميـن دلـيـل بـازداشـت             

 روز   ٣٢ بعد از سپري کـردن      .  شده ام 
زندان در انفرادي با قـرار کـفـالـت از              

در تــاريــخ هــاي      .  زنــدان آزاد شــدم        
 در    ٢٩/٥/٩٤  و       ١٧/٥/٩٤ 

شعبه اول دادگـاه انـقـالب اسـالمـي             
سنندج با ريـاسـت قـاضـي سـعـيـدي              

 سـال    ٩ محاکمه شدم و در نهايت به        
 بـه    .حبس تعزيري مـحـکـوم شـده ام          

 قانون آيين دادرسي    ٦٤ استناد ماده   
جـهـات قـانـونـي شـروع بـه              .  کيـفـري  
شکـايـت شـاکـي يـا            – الف   .تعقيب

اعـالم و      – ب     .مـدعـي خصـوصـي      
اخبار ضابطان دادگستري مـقـامـات       

 .رسمي يا اشخاص موثق و مطمـئـن        
وقوع جرم مشـهـود، در بـرابـر              –پ  

اظـهـارات     – ت .دادستان يا بازپرس  
اطالع دادسـتـان       – ث .و اقرار متهم 

 .از وقوع جرم به طريق قانوني ديـگـر         
هر گاه کسي اعالم کند که خود ناظر        
وقوع جرمي بوده و جـرم مـذکـور از              

در .  جرائم غير قـابـل گـذشـت بـاشـد            
صورتي که قرائن و اماراتي مبـتـنـي         
بــر نــادرســتــي اظــهــارات وي وجــود          

اين اظهار بـراي شـروع       .  نداشته باشد 
هر چند قـرائـن   .  به تعقيب کافي است 

و امــارات ديــگــري بــراي تــعــقــيــب            
موجود نباشد، اما اگر اعالم کـنـنـده        

شاهد قضيه نبـوده بـه صـرف اعـالم             
مگـر  .  نمي توان شروع به تعقيب کرد     

انکه دليلي بـر صـحـت ادعـا وجـود               
داشته باشد يا جرم از جـرائـم عـلـيـه               

 بـه    .امنيت داخلي يا خارجـي بـاشـد        
استناد اين قانون بايد کساني کـه از          
من شاکي هستند در دادگـاه حضـور         

 اگـر جـرائـم مـن عـلـيـه                .پيدا کنـنـد   
امنيت داخلي و يـا خـارجـي کشـور              
است بايد نماينده دادستان محترم در  
جلسه دادگاه حضور پيدا مي کـرد و          
از مستنداتي کـه وزارت اطـالعـات           
استان کردستان به دادگـاه ارائـه داده          

 امـا بـا       .است از آن دفـاع مـي کـرد           
کمال تـعـجـب نـه نـمـايـنـده مـحـتـرم                   
دادستان ، نه نماينده محـتـرم وزارت         
اطالعات، نه نماينده محترم شـوراي      
تامين سقز و نـه نـمـايـنـده مـحـتـرم                  
کــارفــرمــايــان ســقــز هــيــچ کــدام در           

 سـال زنـدان       ٩ دادگاهي که من را به      
مــحــکــوم کــرده اســت حضــور پــيــدا          

 بنابراين مدارک و مستندات .نکردند
وزارت اطالعات استان کردستان کـه       
در دادنامه به آن اشـاره شـده، هـيـچ               
" گونه وجاهت قانوني ندارد و صـرفـا        

براي مرعوب کردن طـبـقـه کـارگـر و             
چراغ سـبـز نشـان دادن بـه سـرمـايـه                 
داران غربي وحمايت از کـارفـرمـايـان         

 ايــنــجــانــب   . چـيــز ديــگـري نــيــسـت       
محمود صالحي در هـمـيـن نـوشـتـه              
اعالم مي نمايم و اماده هستم تـا بـا           
نماينده آن نهادها در ميان مردم و يا        
هر رسانه اي که انان تـعـيـيـن کـنـنـد                
مناظره کـنـم و مـردم در مـورد هـر                 

 تـعـدادي     .کدام از ما قضاوت نمايند   
ازکارفرمايان شهر سقز و مسـئـوالن         
ادارات مربوطه سالهاست که به نـفـع      
کــارفــرمــايــان عــلــيــه کــارگــران ايــن         
شهرستان پرونده سازي مي کـنـنـد و           
ما تجـربـه سـالـهـاي اول انـقـالب را                 
داريم و مسئوالن امنيتي هم از آنـان         

 مسئوالن امنيـتـي     .دفاع مي نمايند  
با دستگير کردن کارگـران مـعـتـرض          
مي خواهند به دنياي غرب بگـويـنـد         
که ما مي توانيم کارگران مـعـتـرض           

چرا شما غربي هـا    .  را سرکوب کنيم  
اقدام به سرمايه گذاري در کشور مـا         

ما اماده هستيم تا کارگر .  نمي کنيد 
 .رام شده تحويل شما غربي ها دهـيـم   

اگر امروز شاهرخ زماني در زندان بـه        
دليل فشار هاي روحي و رواني سکته 

ده ها شاهرخ ديـگـر     .  مغزي مي کند  
 اگـر مسـئـوالن        .متولد خواهند شـد    

امنيتي فکر مي کنند بـا دسـتـگـيـر            
کردن کارگران معـتـرض و مـحـکـوم            
کردن آنان به حبس هاي سنـگـيـن راه          
را براي سرمايه داران غـربـي هـمـوار            
مي کنند تـا کـارگـران را اسـتـثـمـار                

اين خـواب وخـيـالـي بـاطـل             .  نمايند
کارگران معترض در زندان هـم    .  است

سکوت نخواهند کرد، اگر امـروز ده         
ها کارگر را به جرم دفاع از هم طبـقـه     
هايشان بازداشت و يا به حبس هـاي         

هـزاران  .  سنگين مـحـکـوم کـرده انـد          
کارگر ديگر که از وضـعـيـت فـالکـت            
بارشان جان به لبشان رسـيـده ، وارد           

 مـحـمـود     .ميدان مبارزه خواهند شد   
 ٢٣/٧/٩٤ صالحي مورخ 

  
 انتقال حسن رسول نژاد   

  !به زندان بوکان   

بر اساس گـزارش دريـافـتـي روز           
 بعد از ظـهـر   ٢ ، ساعت ٩٤  مهر   ١٩ 

حسن رسول نژاد فعال کـارگـري و از            
اعضاي کميته هماهنگي براي کمـک       
به ايجاد تشکل هاي کارگـري جـهـت        

 مـاه حـکـم روانـه زنـدان              ٦ گذارنـدن    
کميته هـمـاهـنـگـي بـراي          .بوکان شد 

کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري ،        
ضمن محکوم کردن ايـن حـکـم ضـد            
کارگري، خواهان آزادي فـوري حسـن        
رسول نژاد و ساير کارگران و فعـالـيـن         
کارگري دربند و زنـدانـيـان سـيـاسـي             

کميته هـمـاهـنـگـي بـراي           .مي باشد 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري           

 ١٣٩٤  مهر ١٩ 
 

برگزاري جلسه دادگاهي     
  !  کوروش بخشنده    

ــچــه              ــه آن ــخــشــنــده ب کــوروش ب
شکايـت دادسـراي سـنـنـدج عـلـيـه               " 

" نامبرده به اتهام مـنـدرج در پـرونـده          
 ۱۰ خوانده شده مي بايست سـاعـت          

 مـهـر     ۲۰ صبح روز دوشنبـه مـورخ         
 خود را به شعبه يـک دادگـاه          ۹۴ ماه  

. انــقــالب ســنــنــدج مــعــرفــي نــمــايــد       
کوروش بخشنده از اعضـاي کـمـيـتـه           
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهاي کارگـري و عضـو هـيـئـت             
اجـرايـي کـمــيـتـه دفـاع از فـعــالـيــن                 
کارگري مهاباد، از سـوي نـيـروهـاي           

 ٣ ۹  اسـفـنـد مـاه          ۱۶ امنيتي مورخ   
 مـيـلـيـون       ۱۰۰ بازداشت و با وثيقـه     

تــومــانــي پــس از گــذشــت دو مــاه              
 .بازداشت موقتا آزاد گرديد

 
کارگران، تشکل هاي کارگري       

 !و انسانهاي شريف و آزاده  
فــقــر و بــيــکــاري، تــورم لــجــام             
گسيخته، اخراج سـازيـهـاي گسـتـرده          
کارگران و دستمـزدهـاي بشـدت زيـر           

خط فقر که زندگي را به کـام هـزاران             
خانواده کارگري تلخ کرده، عدم وجود    
تشــکــيــالت ســراســري و مســتــقــل           

چاره اي جز اعتراض بـه   ...  کارگران و 
وضع موجود را بـرايـمـان نـگـذاشـتـه              

در چنيـن شـرايـطـي دسـتـگـاه             .  است
هاي امنيتي به کـمـک قـوه قضـائـيـه             
فشار بر کارگران و فعالين کارگري را       

مـرگ شـاهـرخ      .  شدت بخـشـيـده انـد       
زماني در زندان، محکوميت مجـدد      

 ماه ۱۰  سال و۷ بهنام ابراهيم زاده به   
 روز حبـس و جـزاي نـقـدي بـه                ۱۵ و  

 هزار تومان، محکوميت    ۴۵۰ مبلغ  
محمود صالحي از فعالين سرشناس     

 سال حبـس  ۹ جنبش کارگري ايران به  
تعزيري، محکوم نمودن مجدد رسول      
بداقي به سه سـال زنـدان، مـحـاکـمـه              
عثمان اسماعيلي سخنگوي کـمـيـتـه        
دفاع از فعالين کارگري مهاباد، عدم      
موافقت با مرخصي پـايـان حـبـس و          
ممانعت از آزادي واحد سـيـده ديـگـر         
عضو کميته هماهنگي براي کمک بـه   
ايجاد تشکل هاي کارگري محـبـوس       

 ۲۲ در زندان مهاباد پس از گذراندن        
 ماه حبس خـود و جـديـدا         ۲۴ ماه از   

محاکمه کوروش بخشنده از اعضـاي      
کميته هاهنگي براي کمک به ايـجـاد         
تشکلهاي کـارگـري و عضـو هـبـات             
اجـرايـي کـمــيـتـه دفـاع از فـعــالـيــن                 
کارگري مهاباد و دربند بـودن دهـهـا          
فعال کارگري و زنداني سياسي همه و 
ــاي                ــارهـ ــاي فشـ ــتـ ــه در راسـ ــمـ هـ
سيستماتيکـي اسـت کـه نـهـادهـاي              
امنيتي و دسـتـگـاه قضـايـي کشـور              
براي جلوگيري از اعتراضات گسترده     
طبقه کارگر بر فعـالـيـن و پـيـشـروان              

پيـش گـرفـتـه       ...  کارگري و معلمان و 
کــه حــاکــي از تشــديــد فشــارهــا بــر            

. فعالين جنبشهاي اجتماعي را دارد     
اعضـاي کـمـيـتـه دفـاع از فـعـالـيـن                   
کارگري مـهـابـاد ضـمـن حـمـايـت و                
پشتيباني از اعتراضات معلمان طي  
روزهاي اخير از طبـقـه کـارگـر ايـران             
مي خواهد تا نسبت به تـمـامـي بـي           
حقوقي هايي که به آنان روا مي شـود    
به خود سازماندهـي پـرداخـتـه و در             
اعتـراض بـه احـکـام صـادره عـلـيـه                 
فـعـالــيـن و پــيـشـروان خـود سـاکــت                

 .ننشينند
 *** 
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چماقدار مـزدور نـيـروهـاي        ”  منکر
ـــ انـتـظـامـي جـمـهـوري                  امنيتـي ـ
ــلــيــه                 ــنــدج ع ــالمــي در ســن اس
دستفروشان به بـهـانـه مـحـدوديـت           
ساعت پهن کردن اجناس، اقدامـي    

 .    ضد مردمي و فجيع است
پياده روها پاتوق دسـتـفـرشـان         

اين محل مايملـک کسـي       .  هستند
 .  نيست

دســتــفــروشــي شــغــل اجــبــاري      
فروش نيروي کار نـا امـنـي          .  است

است که  کارگران بيـکـار، جـوانـان          
تحصيلکرده کـه از فـرصـت هـاي             

 . شغلي محرومند به آن مشغولند
تجمع اعـتـراضـي و انـقـالبـي             
دســت فــروشــان عــلــيــه شــهــرداري        
سنندج و نهـادهـاي وابسـتـه بـايـد             
مـورد حــمـايــت مـردم، کـارگــران،           

 .معلمان و دانشجويان قرار گيرد
دولــت و ارگــانــهــاي حــاکــم           

مسـئــول تــامــيــن زنــدگــي هــزاران        
کارگر بيکـار و مـحـروم از شـغـل               

شـغـل کـولـبـري و دسـت             .  هستند
فروشي در شهرهاي کردستان رو به      

 . افزايش است
روي آوري به کولبـري و دسـت          
فروشي سرنوشت محتوم کارکـنـان       

ايــجــاد شــغــل    .  جــامــعــه نــيــســت    
مناسب براي جوانان تحصيلکـرده،    
کــارگــران اخــراج شــده، مــطــالــبــه         

 . کارگران بيکار از دولت است
در دولت روحاني  فرصت هاي      
ايجاد اشتغال به حد صفر و پاييني 
رسيده و بخش اعظم و مـيـلـيـونـي           
کـــارگـــران بـــيـــکـــار و جـــوانـــان            
تحصـيـلـکـرده از حـقـوق و بـيـمـه                  

زندگي آنها بـا     .  بيکاري محرومند 
کارهاي سخت و چند شيفتـه و بـا            
استثمار وحشيانـه سـرمـايـه داران          

 . تامين ميشود
ايــن نــظــام ظــالــمــانــه و غــيــر          

جمهوري اسالمـي و    . انساني است 
دولتهايش  همراه  سـرمـايـه داران           
مــقــصــر و مســبــب ايــن شــرايــط           

 .هستند
شهرداري سنندج شريک اعمال    
خشونتبار و غـيـر انسـانـي عـلـيـه              

 . دستفرشان در سنددج است
جواب انقالبي مردم آزاديخـواه     
سنندج، کارگران و  دسـتـفـروشـان           

 .اعتراض و تجمع اعتراضي است
 

   ١٣٩٤  مهر  ٢٩ 
 ٢٠١٥  اکتبر ٢١  

 ... شهردار سنندج عليه       
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 اکتبـر بـه      ۱۷ معلمان بايد روز شنبه     
اعتراضات خود خاتمـه دهـنـد، امـا           
معلمان باز هـم روز دوشـنـبـه و سـه                
شنبه  در خيابان بودند و مـتـحـدانـه             
خواهان پـرداخـت دو مـاه ديـگـر از                

 . حقوقهاي معوقه خود شدند
 

 ديدار نيچيروان بارزاني     
 ! از ايران 

روز هـفـدهـم اکـتـبـر نـيـچـيـروان                
بارزاني براي ديداري سه روز و شرکت 

تـهـران     -در کنفرانس امنيت مونـيـخ     
وارد تهران شد و روز هيجدهم اکـتـبـر     
با علي الريـجـانـي رئـيـس پـارلـمـان               
جمهوري اسالمي ديـدار و گـفـتـگـو             

در اين ديدار از طرفي الريجاني . کرد
خواهـان پـايـان دادن بـه اخـتـالفـات                
داخلي احزاب حاکم بر اقليم شده و از        
طرف ديگر هم بارزاني از جـمـهـوري         

پشتيباني هايش از    "  اسالمي بخاطر 
اقليم تشکر کـرده و خـواهـان ادامـه              

بارزانـي تـا روز       .  حمايتهاي رژيم شد  
 اکتبر در تهران با تـعـداد    ۱۹ دوشنبه  

ــيــن حــکــومــت              ــول ــادي از مســئ زي
اسالمي ديدار و گفتگو کرد که يکي        
از مـوضـوعـات اصـلـي گـفـتـگـوهـا                
امنيت و اختالفـات داخـلـي احـزاب            

  . حاکم بر اقليم کردستان بود
در آشـــفـــتـــه بـــازار کـــنـــونـــي،          
جنايتکـارتـريـن حـکـومـت مـنـطـقـه               
" يعني جـمـهـوري اسـالمـي مـدافـع               

مي شود و از طـرف      "  صلح و امنيت  
ناسيوناليستهاي کرد که خود اقـلـيـم         
کردستان را به جـهـنـمـي بـراي مـردم             
تبديل کرده اند، ايـن رژيـم را مـورد              
تشکر و قدرداني قرار مـي دهـنـد و             
خواهان دخالتگري بيشتـر ايـن رژيـم          

بـارزانـي و     .  جنايت پيشه مي شـونـد      
ناسيوناليستهاي  حاکم کرد به خوبي      
مي دانند که رژيم اسالمي خود يکي 
از پايـه هـاي نـا امـنـي و جـنـگ و                     
خونريزي نه تنها در اقليم کـردسـتـان،       
بلکه در بسياري از کشورهاي منطقه    

اينها  طي دو دهه گذشته    .  بوده است 
صــدهــا بــار مــرز نشــيــنــان اقــلــيــم             
کردستان را مورد هـجـوم وحشـيـانـه            
خود قرار داده اند و دهها نفر از مردم   
بي گناه را به قتل رسـانـده انـد، ايـن               
رژيم در کردستـان تـحـت حـاکـمـيـت              
احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت و از جـملـه                 

 نـفـر از       ۳۰۰ طايفه بارزاني بيش از      
مخالفين خود را ترور کـرده و دهـهـا         

عمليات تروريستي اين رژيـم نـيـز از          
جانب اپوزيسيون مستـقـر در اقـلـيـم            

 . کردستان خنثي شده است
 

 نهاد مدني  ۵۰ حمايت بيش از    
 ! از اعتراضات اخير 

 اکـتـبـر در يـک           ۱۹ روز دوشنبه   
 نـهـاد و     ۵۰ کنفرانس خبري، بيش از  

ســـازمـــان حـــمـــايـــت خـــود را از               
اعــتــراضــات روزهــاي اخــيــر اعــالم         
داشتند و از نـيـروهـاي امـنـيـتـي و                  
احزاب حاکم خواستند که عليه مـردم    
مــعــتــرضــي کــه خــواهــان دريــافــت          
حقوقهاي معوقه خود هستنـد دسـت        

. بـه اذيــت و آزار و اســلــحـه نــبــرنــد               
اعــتــراض مــعــلــمــان و بســيــاري از           
کارمندان دولت بيش از دوهفته است 
که ادامه دارد و از هـمـان ابـتـدائـي                
اعتراضات نيروهاي حزب دمـکـرات      
به رهبري بارزاني در منـاطـق تـحـت           
کنترل خود مـعـتـرضـيـن را تـهـديـد                
کردند و از هر گـونـه اعـتـراض و بـه               

در .  خيابان آمدن جـلـوگـيـري کـردنـد           
بقيه مناطق هم اولـيـن نـيـرويـي کـه               
عليه مردم معترض دست به اسـلـحـه       
برد نيروهاي حزب دمکرات بودند که 
تنهـا در شـهـر قـالدزي سـه نـفـر را                    

. کشتند و دهها نفر را زخمي کـردنـد         
در مناطق سليمانيه، حلبچه، راپريـن      
و گرميان نيروهاي اتحاديه ميهـنـي،       
گوران و دو جـريـان اسـالمـي کـه در               
قدرت حاکمند، اعـتـراضـات روزانـه          
خياباني هـمـچـنـان ادامـه دارد امـا              
اينجا هم تا هم اکـنـون اعـتـراضـات             

 ۱۵۰  کشته و بـيـش از       ۵ بحق مردم  
نفر زخمي برجاي گذاشته و صـدهـهـا         
نفر توسط نيروهـاي سـرکـوبـگـر ايـن             

 . احزاب بازداشت شده اند
 

نيروهاي امنيت شهر سليمانيه   
در تجمع معلمان به خبرنگار شبکه     

 !ان ار تي حمله کردند   
 اکتبر در جريـان  ۱۸ روز يکشنبه  

 همين روز اعـتـصـاب مـعـلـمـان            ۱۸ 
" شهر سليمانيه، نيـروهـاي امـنـيـت            

به خبرنگار شبکه تلويزيوني "  آسايش
ان آر تي که از اعـتـصـاب مـعـلـمـان                
مستقيما خبر و گـزارش تـهـيـه مـي              
کرد حمله ور شدند و گـزارشـگـر ايـن             

حـملـه بـه      .  شبکـه را زخـمـي کـردنـد           
خبرنگار اين شبکه در حالي صـورت       
مــي گــيــرد کــه چــنــد روز پــيــشــتــر             
نيروهاي حزب دمکرات در شهرهـاي      

دهوک و اربيل نيـز خـبـرنـگـاران ايـن              
ــت و آزار و                    ــکــه را مــورد اذي شــب

بـهـرحـال    .  بازداشت قرار داده بـودنـد       
نيروهاي مذهبي، نـاسـيـونـالـيـسـتـي           
حاکم گرچه ظـاهـرا بـا هـم اخـتـالف               
دارند و دولت کارتني شان دارد از هم 
مي پاشد، اما همـگـي آنـان در يـک              
چيز متفق ال قولند و آنهـم حـملـه بـه              
تجمعات اعتراضي مردم و جلوگيري     
از آزادي بيان و اعتراض مردم بـه پـا           

اگر امروز در مـنـاطـق        .  خاسته است 
تحت حاکميت اتحـاديـه مـيـهـنـي و             
گوران، آزاديهاي نسبي وجود دارد و        
معـلـمـان، کـارمـنـدان دادگـاهـهـا و                
کارکنان دولت مي تواننـد هـنـوز بـه            
خيابان بيايند نه از خـوش نـيـتـي و               
دمکرات بـودن اتـحـاديـه مـيـهـنـي،              
جنبش گوران و يـا دو نـيـروي سـيـاه               
اسالمي است، بلکـه تـنـهـا و تـنـهـا                
نتيجه تعرض مردم به آنان و تحمـيـل         
شرايطي که خود بـتـوانـنـد در آن بـه                
حقوقهاي از دسته رفته خود اعتراض  

 . کنند
 

خانواده يکي از کشته شدگان     
اعتراضات اخير،عليه مسئولين حزب     

 ! دمکرات در کالر شکايت کردند     
 اکتبر خانواده ئارام بـايـز    ۱۸ روز  

 ساله اي که روز دهم اکتـبـر   ۳۴ جوان  
ــيــروهــاي حــزب                 ــدازي ن ــر ان ــي ــا ت ب
دمکرات در شهر کالر کشته شد، بـا       
تجمـع در مـقـابـل دادگـاه کـالر، از                 

و از جـملـه          نيروهاي حزب دمکرات  
يکي از افسـران بـلـنـد پـايـه آن کـه                     
دستور تير اندازي داده بود شـکـايـت          

اقدام خانواده بايز گرچه اقـدام    . کردند
مثبتي است، اما همگان مي دانـنـد      
که احـزاب حـاکـم در طـول دو دهـه                  
گذشته بارها مـردم مـعـتـرض را بـه              
رگبار بسته اند، دهها نفـر را کشـتـه            
اند بدون اينکه تا هم اکنون حتي يـک         
نــفــر از عــامــالن و يــا آمــران هــم                 

. محاکمه و يا مـجـازات شـده بـاشـد            
احزاب فاسد و چپاولگر حاکم، مـثـل       
همه ديکـتـاتـورهـاي دنـيـا، هـر گـاه                
احساس خطر کـرده انـد مـردم را بـه               
رگبار بسته اند و اگر قرار باشد کسي     
را به اتهام قتل و آدمـکـشـي و تـيـر               
اندازي به مردم دستگير و مـحـاکـمـه          
کرد، بايه همه مسدولـيـن حـكـومـت           
کارتني اقليم کـردسـتـان و از جـملـه               
مســعــود بــارزانــي را دســتــگــيــر و            

  .محاکمه کرد
 *** 

 

  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


