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بنا به خبـر درج شـده در رسـانـه               
 ۲۹ هاي اينترنتي، روز چهار شـنـبـه           

مهر ماه در شهر ارومـيـه در جـريـان              
مســابــقــه والــيــبــال بــيــن تــيــم هــاي           
شهرداري اروميه و بـانـک سـرمـايـه،             
ــاگــران شــعــار                 ــمــاش ــعــدادي از ت ت

 . داده اند" مرگ بر فارس"فاشيستي 
 مردم اروميه، مردم آذربايجان،

ترديد نداشته باشيد که جمهـوري      
اسـالمــي شــبـانــه روز بــراي جــدايــي           

انداختن ميان مـردم ايـران کـه بـراي              
سرنگوني اين حکـومـت جـنـايـتـکـار           
لـحـظـه شـمـاري مـيـکــنـنـد تـوطـئــه                  

ناسيوناليستهاي ترک هم بـا      .  ميکند
دامن زدن به نفرت و خصومت ميـان         
مردم ايران تـمـامـا در خـدمـت ايـن                
هــدف کــثــيــف جــمــهــوري اســالمــي         

" مــرگ بــر فــارس    " شــعــار   .  هســتــنــد
دستپخت مشترک حکومت اسالمـي     

يوسـف مـحـمـدي، مـتـولـد            ـ  ١ 
 ۱۴ :  ، سن زمـان بـازداشـت     ۱۳۷۴ 

سـال، زيـر حـکــم اعــدام در زنــدان              
 سنندج
هيمن اورامي نژاد، مـتـولـد      ـ ۲ 

 ۱۷ :  ، سن زمـان بـازداشـت     ۱۳۷۶ 
 ماه، زير حـکـم اعـدام در          ۹ سال و   

 .   زندان سنندج
ـ سياوش محمودي، مـتـولـد        ۳ 

 ۱۷ :  ، سن زمـان بـازداشـت     ۱۳۷۴ 
سـال، زيـر حـکــم اعــدام در زنــدان              

ــ آمــانــج حســيــنــي        ۴ .   ســنــنــدج  ــــ
 ۱۷ : ، سن زمان بازداشت)اويسي( 

سـال، زيـر حـکــم اعــدام در زنــدان              
 .   سنندج

جمهوري اسالمي كه با اجـراي       
احكام اعدام بـر عـلـيـه كـودكـان و               

ايــن روزهــا روزهــاي حســاس و          
پــرمــخــاطــره اي اســت و بــايــد ايــن             

جــمــهــوري .  حســاســيــت را دريــابــيــم     
اسالمي و عواملش طبـق بـرنـامـه و            
بسيار آگاهانه دارند تفرقه قـومـي را          
از يک ميدان ورزشي در شهر ارومـيـه         
به کل جامعه تسري مـيـدهـنـد و تـا               
کنون توانسته اند تفرقه قومي مـيـان        
ترک و کرد و يا دقيقتر بـگـويـم آذري             

زبان و کرد زبـان را در ارومـيـه بـاد                  
بزنند و ابعادي فراتر از اروميه بـه آن           

 .بدهند
 

اين همان توطئه اي اسـت کـه اوايـل             
انقالب حسني امـام جـمـعـه ارومـيـه            
مجري آن شد و جناياتي خلق کرد کـه     

آن .  مردم هر دو زبان قرباني آن شدنـد       
دوره هم صدها نفر کشته و زخـمـي و           
سر به نيست شدند و حکومت تـفـرقـه      
. انداخت جاپاي خودش را محکم کرد

ديديم که جمهوري اسالمي هم مـردم      
کرد زبان و هم مردم آذري زبان را قلع          
و قمع کرد و صدها نفر را بـه جـوخـه               
دار سپرد و هزاران نفر را در زنـدانـهـا          

 ..... زيـــر شـــکــــنــــجـــه بــــرد و               
مــا بــايــد عــالم کــنــيــم مــردم ايــران            

از اوايل ماه اكتبر سـال جـاري،         
معلمان كردستان عراق، بعلت عـدم       

 ٧،٨  ماه حقوق ماههاي      ٣ دريافت  
، به نشانه اعتراض در كالسهـاي      ٩ و

درس حــاضــر نشــدنـد و روزانــه در            
مقابل اداره كل آمـوزش و پـرورش           

. سليمانيه، اقدام به تحصن نـمـودنـد       
بـا تـداوم اعـتــراضـات، اعـتـصــاب             
معلمان به شهرهاي ديگر گسـتـرش        

مـعـلـمـان اعـالم كـردنـد تـا               .  يافـت 

رسيدن بـه مـطـالـبـات خـويـش بـه                  
ــع و                 ــم ــج ــراضــي، ت ــت ــت اع ــرك ح

 . اعتصاب ادامه مي دهند
در اين ميان اتـحـاديـه صـنـفـي            
معلمان كردستان كه نهادي وابسـتـه       
به احزاب بوژوا ملي كرد هستند بـه     
معلمان ناراضي پيوستنـد و اعـالم         
كــردنــد كــه از خــواســت مــعــلــمــان           
ناراضي حمايت ميكنند، ولي آنـهـا       

 !  مردم آزاده کردستان
 !آزاديخواهان شهر اروميه

 دولت روحاني حكم اعدام عليه نوجوانان
 ! چهار نوجوان در زندان سنندج در  خطر اعدام
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 محمد آسنگران

 اعتراضات معلمان كردستان عراق

 

 

 

 

 

 

 علي زيدوني 

 

 اتحاد جمهوري اسالمي و
 ! فاشيسم ترک را بايد در هم بشکنيم

شروط جنبش گوران براي     
 ! مذاکره با حزب دمکرات  

 اکـتـبـر مـحـمـد           ۲۳ روز جمعه    
توفيق رحيم مسئول اتاق ديپلماسي     
جنبش گوران شـروط ايـن جـنـبـش             
براي از سر گيري مذاکرات با حـزب      

: رحيم گفـت .  دمکرات را اعالم کرد   
براي انجام جلسه اي بايد پـارلـمـان    "  

به وضعيت قـبـلـي خـود بـرگـردد و               

دکتر محمد يوسف رئيس پـارلـمـان         
الزم به ذکر ".  بر سر کار خود برگردد   

است که در پي اختالفات و بـحـران           
حکـومـتـي اقـلـيـم کـردسـتـان، روز                
يازدهم اکتبر بر اساس بيانيه دفـتـر         
سياسي حزب دمکرات بـه رهـبـري          
مسعود بارزاني رئـيـس پـارلـمـان و            
چــهــار وزيــر وابســتــه بــه جــنــبــش             

 

 

 

 

 

 

 
 يدي محمودي

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 

 محکوميت جعفر عظيم زاده تعرضي به کل طبقه کارگر است                  

 ٦  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 !دفاع از فعالين کارگري دفاع از معيشت و منزلت کل جامعه است                       
 !سنور دوبار ترور شد

 

 حميد تقوايي
 نسان نودينيان

 ٤  صفحه 
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 ١ از صفحه 

منتسب به هـر مـلـيـت و مـذهـبـي                 
شــهــرونــدان ايــران هســتــنــد و هــيــچ          

اتفاقـا  .  دشمني اي با همديگر ندارند    
جمهوري اسالمي با قوانين اسالمـي      
و سرکوبگرانه خود ستم مـلـي را بـر             

 ....عليه کردزبانان و آذري زبانـان و     
اعمال کـرده و اکـنـون بـراي ايـجـاد                 
تفرقه مـيـخـواهـد مـردم را بـه جـان                 
همديگر بيندازد و از هـر دو طـرف              
عوامل خودش را اين بار بـه عـنـوان           

بخشي از . ناجي به جلو صف بفرستد
عوامل رژيم خودشان را کرد زبـان و          
مخالف ترک زبـانـهـا و بـخـشـي هـم                
خـودشـان را آذري و مـخـالـف کــرد                
زبانها قلمداد ميکنند که ايـن مـردم         

 .را به جان همديگر بيندازند
ــان بـــدون شـــک                در ايـــن مـــيـ
ــهـــاي کـــرد و           ــالـــيـــســـتـ ــيـــونـ نـــاسـ
ناسيوناليستهاي ترک هر دو مـيـدان         
را براي خود فراهم ميبينند و تـفـرقـه        
قومي را بيشتر ميکـنـنـد و بـا ايـن               
سياست جـمـهـوري اسـالمـي هـمـراه             

 .ميشوند
اما اين وظيفه هـمـه مـردم آگـاه            
آزاديخواه و با فرهـنـگ کـرد و تـرک              

. است که اين توطئه را خنثي کـنـنـد          
بــايــد اعــالم کــرد مــردم هــيــچ نــوع            

هـمـه   .  دشمني بـا هـمـديـگـر نـدارنـد            
مردم ايران يک دشمن دارنـد و آنـهـم             

 .جــــمــــهــــوري اســــالمــــي اســــت         
جمهوري اسالمي با بـاد زدن نـفـرت           
قومـي مـيـخـواهـد مـانـع اتـحـاد و                  
همبستگي مردم بشود و خودش هـر      
روز مشــغــول اعــدام عــزيــزان مــا و            

نـبـايـد    .  چپاول ثروت آن جامعه باشد    
اجازه بدهيم جمهوري اسالمي تفرقـه      

. قومي را در ميان مردم رواج بـدهـد       

نبايد اجازه بدهيم به اين هدفش نائل      
بايد طرحها و تـوطـئـه هـاي           .  بياييد

 .رژيم را با شکست مواجه بکنيم
 

هر کس به هـر دلـيـلـي و تـحـت هـر                   
عنواني بخواهد اقدامي عـلـيـه کـرد           
زبانان و يا آذري زبانان انـجـام بـدهـد         
بدانيد اگر عامل مستقيم جـمـهـوري        
اسالمي نباشد در جـهـت سـيـاسـت             

مردم بايد هشـيـار     .  رژيم کار ميکند  
باشند عـوامـل جـمـهـوري اسـالمـي             
خودشان را ترکهاي با غيرت ملـي و         
يا کردهاي با غيرت مـلـي مـعـرفـي             

اينها را بـايـد شـنـاخـت و             .  ميکنند
 .افشا کرد
 

ما همه مردم ايـران و ايـنـجـا مـردم               
کرد زبان و آذري زبـان در يـک صـف              
هستيم و صف مقابل مـا جـمـهـوري         

ناسيوناليستهايي کـه   .اسالمي است 
در هر دو طرف مـيـخـواهـنـد تـفـرقـه             
قومي را تحت عنوان دفاع از کرد يا         
دفاع از ترک رواج بدهند يـا عـوامـل           
جمهوري اسالمي هستند يـا بـه دام           
سياستهاي جمهوري اسالمي افـتـاده      

 .اند
هر کس عليه کرد زبـانـان و يـا              

آذري زبانان حرفي بزند و يا اقـدامـي        
انجام بدهد دشمن مردم و در جـهـت          
سياست جمهوري اسالمي کار کـرده       

  .است
 

زنده باد اتحاد و همبستگي همه 
 مردم ايران 

زنده باد اتحاد مبارزاتي مردم 
 کردستان و آذربايجان

 
 ٢٠١٥  اکتبر  ٢٤ 

 ... مردم آزاده کردستان     

بـايـد در     .  و نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاسـت           
مقابل ايـن تـوطـئـه عـلـيـه مـبـارزه                 

 .  متحد مردم ايران قاطعانه ايستاد
مردم آذربايجان در کـنـار سـايـر         
مردم ايران، بيش از پـيـش نـيـاز بـه               
اتحاد عليه رژيم اسـالمـي آيـت اهللا          
هـاي مــيـلـيــاردر و ســرمـايـه داران              

. چپاولگر و دزد و غـارتـگـر دارنـد             
طرح اين نوع شعارهاي فاشـيـسـتـي          
بجز خدمت به دوام و بـقـاي رژيـمـي            
کــه جــز فــقــر، گــرانــي، بــيــکــاري و            
بدبختي براي مـردم ايـران از جـملـه             
آذربايجان چيزي به ارمغان نـيـاورده        

. است، نتيجه ديـگـري در بـر نـدارد            
مردم آذربايجان بخوبي ميدانند کـه       
دشمن واقعي شان جمهوري اسالمي   
است که ولي فقيه شـان خـامـنـه اي             
ترک زبان در کنار رفسنجاني فـارس       
زبان و ساير اوباشان اسالمي، بـيـش      
از سه دهه زندگيشان را تـبـاه کـرده             

 . اند
سرمايه داران و حـکـام شـرع و             

شکنجه گران و قاتالن در زندانها در       
ــرکــي  و در                  ــان ت ــزب ــجــان ب ــاي آذرب
خوزستان بزبان عربي و در تـهـران و          
مشهد و شيراز بزبـان فـارسـي و در             

. کردستان بزبان کردي حرف ميزننـد     
براي رژيم اسالمي و سـرمـايـه داران       
مورد حمايتشان تفاوتي بين کـارگـر       
و زحمتکش  با عناوين ترک و فارس 
و کرد و لر و ترکمن و عرب و بلوچ و       

در چـپـاول دسـتـرنـج          .  غيره نـيـسـت    
اکثريت اين مـردم،  در سـرکـوب و              
کشتار و تحميل فقر وفالکـت، زبـان         

. و مليت بـرايشـان اهـمـيـتـي نـدارد             
مهم  اين است که کارگان را بچاپنـد     
و نظـامشـان را از تـعـرض مـتـحـد                 

 .    مردم حفظ کنند
 مردم شريف آذربايجان،

کــمــيــتــه اذربــايــجــان حــزب              
کمونيسـت کـارگـري از هـمـه شـمـا                
ــخــواه               ــکــش و آزادي ــت ــم مــردم زح
ميخواهد که در مقابل توطئه هـاي        
تفرقه افکنانه جمهـوري اسـالمـي و          

ناسيوناليستهاي تـرک، در مـقـابـل           
تالش مشترک کـثـيـف ايـنـهـا بـراي             
دامن زدن به شکاف و نفرت و تفرقه        
مــيــان مــردم تــرک زبــان و فــارس               

 . قاطعانه بايستيد
ــالمـــــي            ــوري اســـ ــهـــ ــمـــ جـــ
وناسيوناليستها ميـخـواهـنـد صـف         
متحد شما را به هم بريزند و حـيـات          

شـمـا هـم      .  ننگيشان را ادمه دهـنـد      
بايد صف متحد حکومت اسـالمـي       
و ناسيوناليستها را در هم بشکنـيـد        
و به حيات اين حکومت نقطه پـايـان    

رمز پيروزي ما علـيـه يـک      .  بگذاريد
حکومت تمـامـا تـبـه کـار مـبـارزه                

 . متحدانه ماست
 

زنده باد اتحاد مردم سرتاسر 
 ايران بر عليه جمهوري اسالمي
كميته آذربايجان حزب 

 كمونيست كارگري ايران 
 ۱۳۹۴ آبان  ۲ 

 ۲۰۱۵ اکتبر     ۲۴  
 

 ... اتحاد جمهوري اسالمي        

نــوجــوانــان شــنــاخــتــه شــده اســت،           
ميكوشد اجـراي احـكـام اعـدام بـر              
عليه جوانان و نـوجـوانـان را شـدت             

 .  بخشد
دولت روحاني رکورد اعـدام هـا         
. در پانزده سال اخير را شکسته است

کارنامه يکسال اول دولت روحاني با 
 .  اعدام ثبت شد٨٢٥ 

 ١٨ ده ها کودک و نوجـوان زيـر           
ســال،  در زنــدانــهــا اســيــر دســت               

حکومت .  حکومت اسالمي هستند  
 ساله شدن آنـهـا    ١٨ اسالمي منتظر   

 .  است تا اعدامشان کند
يکي از چالشهاي مهم نهادهاي     
حقوق بشر و سازمانهاي عليه اعدام      
با جمهوري اسالمي اعدام نوجوانـان     

 ۱۸ مرتکبين جـرم زيـر سـن           .  است
سال، بر اسـاس مـعـاهـدات حـقـوق              

. بشري کودک محـسـوب مـيـشـونـد           
مجازات کودکان در ايران و از جملـه   
صـدور حــکـم اعــدام بـراي آنــان در              
موارد مختلف از جملـه درگـيـري و           

… قـتــل، قـاچــاق مــواد مــخــدر و          
هـاي مـهـم         همواره يکـي از چـالـش        

 .است نقض حقوق بشر در ايران بوده 
اعدام نوجـوانـان تـوسـط جـمـهـوري              
اســالمــي بــا تــعــهــدات کشــور در            

المـلـلـي حـقـوق          چارچوب ميثاق بين  

مدني و سياسي و کنوانسيون حقوق      
حــکــومــت .  کـودک در تضــاد اســت       

جــمـــهـــوري اســـالمـــي در کـــنـــار           
کشــورهــاي عــربســتــان ســعــودي،          
پاکستان و سودان تنها کشـورهـايـي        
هســتــنــد کــه هــمــچــنــان بــه اعــدام           

دسـتـگـاه    .  دهـنـد     کودکان ادامه مي  
قضايي جمهوري اسـالمـي در سـال          
هاي اخير کودکان را پس از دريافـت     
حــکــم اعــدام در مــراکــز اصــالح و            
تربيت نگهداري و پس از رسيـدن بـه       

اگـرچـه    .کنـد   سال اعدام مي۱۸ سن  
پس از اصالحاتي در قانون مجازات 

، قـانـونـگـذار       ۱۳۹۲ اسالمي سـال     
صدور حکم اعدام براي کسـانـي کـه           
در کودکي مرتکب قتل شده انـد را           
مشروط به اين کرده است که حرمت     
جرم ارتکابي را درک کرده باشـد، بـا          
اين وجود اجراي احـکـام نـوجـوانـان            

 .همچنان ادامه دارد
دولت روحاني بـا اجـراي حـکـم            
اعدام چهار نوجوان در زندان سننـدج   
راه را بــراي اعــدام بــيــشــتــر ده هــا              
نــوجــوان در زنــدانــهــاي جــمــهــوري          

 .اسالمي هموار ميکند
اعدام چهار نفر از نوجـوانـان در          
زندان سنندج در حالي انجام ميشود 
که مردم سنندج در چند سال گذشته       

با اقدامات ابتکاري و فـوري عـلـيـه          
اعدام در زندان سننـدج اعـتـراض و           
مبارزه کـرده انـد و در مـواردي از                

 . اعدام زندانيان جلوگيري شده
 

اعدام چهـار نـوجـوان در زنـدان            
سنندج بايد با واکـنـش اعـتـراضـي            
توسط مردم شهرهـاي کـردسـتـان و           

 .جوانان جواب بگيرد
 اقدامات فوري؛ 

ــ ايــجــاد شــبــکــه مــيــداي            ١  ــ ــ
اجتماعي عليه اعدام چهار نـوجـوان        

 .محکوم به اعدام در زندان سنندج
عضوگيري وسيع و هزاران نفري     

 در ميدياي اجتماعي
تعريف اقدامات اعـتـراضـي در        

دانشــگــاه هــا و       .  ســطــح شــهــرهــا     
 .مدارس
ــ     ٢  ــ ــا و             ــ ــواده ه ــان ــج خ ــي بس

وابستگـان نـوجـوانـان مـحـکـوم بـه               
اعدام و تشويق آنها به اعـتـراض بـه           

 .مجامع بين المللي
تهيه پوستر و عـکـس چـهـار       ــ ٣ 

تـبـلـيـغ و       .  نوجوان محکوم به اعدام   
افشاگري تصويري در سطح شـهـرهـا      

 .و دانشگاه ها و مدارس
  ٩٤  آبان ٤ 

   ٢٠١٥  اکتبر  ٢٦ 

 ... دولت روحاني     
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 ١ از صفحه 

اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران        
بـر اسـاس     « اعالم کـرده اسـت کـه           

ابالغيه شـعـبـه اول اجـراي احـکـام              
 اويـن،    ۳۳ کيفري دادسراي ناحـيـه       

جعفر عظيم زاده دبير هيات مـديـره     
اتحاديه آزاد کارگران ايران مي بايد      
تا روز چهارم آبانماه خود را بـه ايـن           
شعبه جهت اجراي شش سال حـکـم         

 . »زندان معرفي کند
اتحاديـه آزاد گـفـتـه اسـت کـه               
صدور احکام زير مبناي حکم پـنـج        

 دادگاه انقـالب  ۱۵ صفحه اي شبعه  
جمهوري اسالمي در محـکـومـيـت        

 : جعفر عظيم زاده بوده است
تشکيل اتحاديه آزاد کارگران « 

ايران، اتحاديـه سـراسـري کـارگـران           
اخراجي و بيکار، کميتـه پـيـگـيـري           
ايجـاد تشـکـلـهـاي آزاد کـارگـري،              
شرکت در تجمع روز جهاني کـارگـر       

، هــدايــت   ۸۸ پــارک اللــه در ســال         
، ۸۴ کارگران در اعتـراضـات سـال          

اقدام به تشکيل و بـرنـامـه ريـزي و             
مديريت تجمعات کارگري در زمان     
دولت جديد و تهـديـد بـه تـجـمـع و                

، ۹۲ اعتصاب در اسفند مـاه سـال        
جمع آوري طومار اعتراضـي چـهـل         
هزار نفري کارگران و تجـمـعـات در          
مـقـابــل مـجــلـس و وزارت کـار و                
هدايـت و اجـراي ايـن تـجـمـعـات،                
تهديد وزارت کـار در نـامـه اي بـه               
وزير کار براي بـرگـزاري تـجـمـع در              
روز جهاني کارگر سال گـذشـتـه در           
مقابل وزارت کار در اعـتـراض بـه           
مزد مصوب، شـکـايـت از سـعـيـد             
مرتضوي و ديـگـر غـارتـگـران سـه              
هزار ميليارد تومـانـي از صـنـدوق           
سازمان تامين اجتماعي به عنـوان       
نماينده هزار کـارگـر، اعـتـراض بـه            
ايجاد تغييرات ضد کارگري تـر در         
قانون کار، نشسـت و مـالقـات بـا             

ديگر تشکلهاي مستقل کارگري از    
قبيل سنديـکـاي کـارگـران شـرکـت            
واحد تهـران، سـنـديـکـاي کـارگـران             
ــه                ــت ــه، کــمــي ــپ ــيــشــکــر هــفــت ت ن
هماهـنـگـي، کـمـيـتـه پـيـگـيـري و                  

سـايـت   ( مصاحبه با سايت اتـحـاد        
و )  اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران        

بــرخــي رســانــه هــاي بــرون مــرزي            
  »...و 

  
جرم هايي که به جعـفـر عـظـيـم            

 نشـان    ،زاده نسبت داده شـده اسـت        
ميدهد که اوال او يک رهبر پيگـيـر،        
شايسته و صميمـي طـبـقـه کـارگـر             
است و ثـانـيـا هـر نـوع دفـاعـي از                 
طبقه کارگر، هر نوع اعتـراضـي بـه          
قـــانـــون کـــار ضـــد کـــارگـــري و               
دستمزدهاي ناچـيـزي کـه سـرمـايـه            
داران و دولت اسالمي شان به طبقه      
کارگر تحميل کرده انـد و هـر نـوع              
تالشي براي متشکل کردن کارگران     
طبق قـوانـيـن جـمـهـوري اسـالمـي              

محاکمه جعفر عظيـم  . ممنوع است 
زاده و اتهاماتي کـه بـه او نسـبـت               
داده شده، محاکمه کل طبقه کارگـر    
و ممنوع اعالم کردن هر نوع تـالش     
و مــبــارزه ايــن طــبــقــه، و دادگــاه             
جمهوري اسالمي بيـدادگـاه طـبـقـه          
ســرمــايــه دار و دولــت آنــهــا بــراي            

. محاکمـه رهـبـران کـارگـري اسـت            
حکم دادگـاه جـمـهـوري اسـالمـي،             
سند محکوميت حکومت و طبـقـه       
اي است که با استـثـمـار وحشـيـانـه            
کارگران زنـدگـي مشـقـت بـاري بـه              
اکثريت جامعه تحميل کرده و هيـچ       
نوع اعتراضي را نميتـوانـد تـحـمـل           

 . کند
احضار جعفر عظيم زاده بـراي        

اجراي شش سال حکم در مـقـطـعـي          
صورت ميگيرد که دولت روحـانـي        
بستـه اقـتـصـادي شـش مـاهـه اي                
مبتني بر اقتصاد مقاومتي خامنه    
اي در دستور قـرار داده تـا هـجـوم               
تازه اي را عليه طبقه کارگـر شـروع          
کند و تصادفي نيست که هـمـزمـان         
با تشکيل کميته مزد توسط دولـت       
براي سال آتي، جعفر عظيم زاده کـه        
از رهبران طومار چهل هزار امضـا        
با خواست افزايش دستـمـزدهـاسـت        

الزمه اجراي ايـن    . دستگير ميشود 

سياست ها فشار بيشتر به کارگـران     
 . و رهبران آنها است

  
جمهوري اسالمي اما عليـرغـم      
هــمــه ســيــاســت هــا و اقــدامــات             
جنايتکارانه اش عليه طبقه کـارگـر       
و رهـبـران ايـن طـبـقـه هـر روز بــا                    
گسترش و تعـمـيـق اعـتـراضـات و              
اعتصابات کارگري مواجه اسـت و        
سياست هاي دولت روحاني در واقع  
فراخواني بـه کـارگـران و اکـثـريـت               
مردم زحمتکش براي مقابله با ايـن       

 . سياست ها است
  

حـکــم شــش ســال زنــدان بــراي          
جعفر عظيم زاده و احضار او بـراي           
اجراي حکم بايد از جانب کل طبقـه        
کــارگــر و مــردم آزاديــخــواه مــورد          

پـالتـفـرم ايـن       .  اعتراض قرار گـيـرد     
اعتراض، پايان دادن به تـعـقـيـب و          
دستگيري فعالين کارگري و آزادي       
کارگـران زنـدانـي و کـل زنـدانـيـان                
سياسـي، مـحـکـومـيـت سـيـسـتـم               
قضايي جمهوري اسالمي، دفاع از      
آزادي بي قيد و شرط اعـتـصـاب و           
تشکل و تجمع، دفاع از آزادي بيان        
و اعــتــراض بــه حــقــوق هــا و                      
دستمزدهاي شرم آور و اعتراض بـه        
کل فـقـر و فـالکـتـي اسـت کـه بـه                     

 . اکثريت مردم تحميل کرده اند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        

محکوميت و احضار جعفر عـظـيـم        
زاده را شديدا محـکـوم مـيـکـنـد و            
طبقه کارگر و کليه مردم آزاديخواه،  
تشکل هاي کارگري و کليه احـزاب        
و سازمان هـاي اپـوزيسـيـون را بـه              
اعتراض بـه ايـن مـحـکـومـيـت و                 
هـمـبـسـتـگــي هـر چـه بــيـشـتـر بــا                   
مبارزات کارگران و حقوق بـگـيـران         

حــزب .  زحــمــتــکــش فــرامــيــخــوانــد   
سازمانهـاي کـارگـري و نـهـادهـاي             
مدافع حقوق انسان در سطح جـهـان        
را بــه اعــتــراض بــه ايــن حــکــم و                
ــراي آزادي              ــه، و تــالش ب احضــاري
کارگران زنداني و زندانيان سيـاسـي       

 . فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴  آبان ۱ 

 ۲۰۱۵  اکتبر ۲۳  

 محکوميت جعفر عظيم زاده تعرضي به کل طبقه کارگر است

 

سعي نمودند كه حـركـت اعـتـراضـي            
معلمان را كـنـد كـنـنـد و آن را بـه                     
انحراف بكشانند و آرام آرام از ميزان       
شدت شعارها كاسته و آنرا در كنترل       

شايان ذكر هسـت  .  حاكميت در آورند  
كه اتحاديه معلمان كردستان در دهه      

 ميالدي بوجود آمد كه يـكـي از          ٦٠ 
بازوان حركت فرهنگي ناسيوناليـسـم      
كرد بشمار مي آيد و همواره مـتـاثـر           
از رقابتهاي احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت          
کرد بوده و در جريان جنگهاي داخلي   

 مـيـالدي    ٩٠ كردستان عراق در دهه     
به دو شقه تقسيم شده بود تا ايـنـكـه            

ــرارداد          ٢٠٠٧ در ســال       ــر ق ــا ب ــنَ  بِ
همپيماني دو حزب اتحاديه ميهـنـي       
و حزب دموکرات کـردسـتـان عـراق،          

 .بصورت واحد درآمدند
مــعــلـــمــان نــاراضــي ضــمـــن             
هوشياري كامل و جـلـوگـيـري از بـه             
انحراف كشاندن اعتصاب و تحـصـن       
خويش، حكومـت را مـورد انـتـقـاد             

ــد        ــرار دادن ــح ق ــي   .  صــري شــعــارهــاي
پـاره  / حكومت قمار چـي      : " همچون

يعني حكومت " ( ي نه وتت دا به كي 
قمار باز پول نـفـت را بـه چـه کسـي                  

ده " .   صرف چه چيزي كردي؟  )  دادي  
حـتـي   / مي راپرينه، ده مـي راپـريـن         
يـعـنـي    ":  كي به سستي و پستي بژين     

زمان شورش هست زمان شورش، تا       
چه زماني با خفت و پسـتـي زنـدگـي            

ــا               ــم؟ يـ ــيـ ــنـ ــت      " كـ ــه كـ ــاشـ ــعـ مـ
كه يكي از :  حقوقت زيباست" (جوانه

طنزهاي بسيار قوي انتقادي معلمان     
بيانگر احساس  )  نسبت به حكومت    

و خواست معـلـمـهـاي كـردسـتـان از              
 .حكومت اقليم كردستان مي باشد

از طرفي ديگر كميته سرپرسـتـي       
نارضايتي مردم كه اتفاقا عده اي از         
معلمان معترض در آن عضو هستند  
پيام پشتيباني خويش را از حـركـت           
اعتـراضـي مـعـلـمـان اعـالم كـرد و                 
تــوســط رفــيــق ســمــكــو در روز                   

در محل اجـتـمـاع    ١٢/١٠/٢٠١٥ 
 .معلمان خوانده شد

 
ــه           ــتـ ــه گـــذشـ ــنـــبـ ــنـــجـــشـ در پـ

مديـركـل آمـوزش      ١٦/١٠/٢٠١٥ 
پرورش سليمانيه اعالم نمود بايد بـه        
اعتصاب معلمان پايان داد و هـفـتـه        
آينده همه معلـمـان در كـالس درس            
حاضر شوند ولي در مقابل معـلـمـان         
ناراضي اعالم كردند كه به اعتصاب      

  .و تحصن ادامه مي دهند
معلمان ناراضي در روز شـنـبـه           

نيز به اعتراض خود ادامه دادنـد تـا           
اينكه عـده اي از مـديـران مـدارس               
وابســتــه بــه اتــحــاديــه حــكــومــتــي           
مــعــلــمــان، در يــك كــنــفــرانــس                  
مطبوعاتي، پايان اعتصاب را اعالم 

ترفند مدير آموزش و پرورش     .  كردند
با مخالفت و نـارضـايـتـي مـعـلـمـان              

مــعـلــمـان در صــفـحــه        .  مـواجـه شـد     
اعـالم  "  معلـمـان نـاراضـي      " فيسبوك  

كردند كه روز يكشنبه نيز اعتـصـاب        
ادامه دارد و چنين شد، امـا در روز          

از .  يكشنبه اتفاقات ديگري روي داد 
يك طرف كارمندان اداره دادگستـري      
خود را به محل اعتصاب مـعـلـمـان            
رساندند و از آنها اعالم پشـتـيـبـانـي          
كردند و همچنين عده اي از أسـاتـيـد       
دانشگاه سليمانيه در صحن دانشگاه 

از طـرف ديـگـر        .  اعـتـصـاب كـردنـد       
نيروهاي مسلح از ورود دوربـيـنـهـاي         
تلويـزيـونـي و رسـانـه هـا در مـيـان                   
معلمان جلوگيري كردند و خبـرنـگـار        

را مـورد      NRTتلويزيون ان آر تي   
ضرب و شـتـم قـرار دادنـد و مـانـع                   

  .فيلمبرداري شدند
ــاي                 ــه ه ــان ــضــي از رس ــع در ب
حكومتي شـروع كـردنـد بـه انـتـقـاد               
كردن از معلمان اعتصابي و آنـان را          
متهم به اخالل در پروسه تـحـصـيـلـي           
كردند و همچنيـن بـا اعـالم ايـنـكـه               
پيشمـرگـهـاي كـرد در جـبـهـه هـاي                 
جنگ هستنـد و مـعـلـمـهـا سـنـگـر                 

سـعـي   .  مدرسـه را خـالـي كـرده انـد             
نـمــودنـد مـعــلـمــان را بـا واژه هــاي                
مقدس بورژوازي مورد سرزنش قـرار       

دوربـيـنـهـاي تـلـويـزيـونـي از              .  دهنـد 
مناطق جنگي، پيامـهـايـي از زبـان           
پيشمرگه ها إرسال ميكند مبني بـر       

ما از خاك كردسـتـان دفـاع         : " اين كه 
ميكنيم و از شما تقاضا داريم كه بـه         

ــرگــرديــد        امــا ".  كــالــســهــاي درس ب
معلمان در پاسخ به ايـن تـبـلـيـغـات              
ــاســخ             ــورژوازي كــرد، پ دســتــگــاه ب
ميدهند كه ما مـطـالـبـات خـود را              
پيگيري ميكنيم، يكي از مـعـلـمـان          
در يـك بـرنـامـه تـلـويـزيـونـي اعـالم                  
ميدارد؛ بخاطر يك دستگاه آيپاد كـه   
چند ماه هست امروز و فردا ميكـنـم         
و بعلت عدم دريافت حقوق، از سـوي         

. فرزندم متهم بـه دروغـگـويـي شـدم            
چـنـد مـاه      :  معلم ديگـري مـيـگـويـد        

است اجاره خانه ام را پرداخت نـكـرده     
ام  و اصال جرات نميكنم جواب تلفن 

 .صاحبخانه را بدهم

 ... اعتراضات معلمان      

 ٥  صفحه 
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 حکم اعدام شهرام احمدي      
تشـکـل احـکـام       "  ديوان عـالـي      " 

اعدام، دستگاه قتل و جنايت، حـکـم       
 ساله کـه در      ٢٨ اعدام شهرام احمدي    

زندان رجايـي شـهـر کـرج مـحـبـوس               
است را پس از تأييد دوباره از سـوي           

 .قاضي مقيـسـه، بـه تـأيـيـد رسـانـد               
 در زنـدان      ٨٨ شهرام احمدي از سـال       

ــرد   بســر مــي    ــي     .  ب دســتــگــاه قضــاي
حکومت اسالمي ايران او را به قـتـل        

 .کـنـد     امام جمعه سنندج متـهـم مـي        
 دادگاه انقالب ٢٨    شعبه٩١ مهرماه  

تهران به رياست قـاضـي مـقـيـسـه و               
بدون حضور وکيل، شهرام احمـدي را        

 .به محاربه متهم کرده بود
 

 خودکشي در زندان     
 سالـه يـکـي از         ٣٣ خالد شيخي   

زندانيان زندان مرکزي شهر سقر اقدام   
 ٣  خالد شـيـخـي            .به خودکُشي کرد  

ماه گذشته را در حبس بسر برده امـا     
دستگاه قضايي حکـومـت اسـالمـي         

. زنـد    ايران از صدور حکم سر باز مـي       
امـتـنـاع از ابـالغ         " در اعـتـراض بـه         

خالد شيخي اقدام به خودکشي "  حکم
اکنون در     خالد شيخي هم  .  کرده است 

باشـد    زندان مرکزي سقز محبوس مي    
و از هـرگـونـه مـالقـات و ديـدار بـا                   
خانـواده و دوسـتـان مـحـروم گشـتـه                

 اين زنداني از سـوي دسـتـگـاه            .است
قضايي متهم به حـمـل و نـگـهـداري              

 .اسلحه است
 

 اقدام مثبت طرفداران     
 محيط زيست در ايالم     

انجمن دوستداران محيط زيست     
ايالم در اقـدامـي بـراي حـفـاظـت از                
محيط زيسـت ايـن اسـتـان اقـدام بە               

هـاي ايـن        پاکسازي معابـر و مـکـان        
انــجــمــن مــردم نــهــاد        .اســتــان کــرد  

دوستداران محـيـط زيسـت ايـالم بـا             
نصب بنرهايي بـا مـفـاهـيـم زيسـت              
محيطي، نصب کيسە زبالە در معابـر       

هــايــي کە بــرنــامە         اصــلــي و مــکــان     

عــاشــورا در آن بــرگــزار شــدە از                    
شــدن مــحــيــط ايــن اســتــان            کــثــيــف

 .جلوگيري کردند
 

 اقدام مثبت کودکان    
 در جوانرود   

کودکان جوانرود در يک فعـالـيـت     
مشترک اقدام به جمع آوري زباله هاي    

 . شهر کردند
 

قتل ناموسي؛ آمنه محمدي    
 جان خود را از دست داد    

ــوابــع                 ــواز از ت ــتــاي گ در روس
 ٢٤ شهرستان سروآباد آمنه محمدي      

ساله به طرز مشکوکي جان خـود را           
اين زن جوان داراي يـک      .از دست داد  

بــر اســاس     . ســالــه اســت     ٤ فــرزنــد    
اظهارات يکي از اهـالـي، حـادثـه از            
ايـن قــرار بــوده کــه گــويــا آمــنــه در               
سنندج با فردي غير از همسرش ديده   
  شده و اعضاي خانواده نيز بـا نـقـشـه           

آوري    قبلي دخترشان را به بهانه جـمـع      
ايـن  .  خـوانـنـد      گردو به روستا فرا مـي   

دختر پس از بازگشـت بـه روسـتـا از              
سوي برادر و خواهرش به منـزل بـرده          
شده و به او چايي پر از سـم خـورانـده              

شود بعد از فـوت        گفته مي  .شود  مي
آمنه، پالستيکي بر سر وي گـذاشـتـه        

کـنـنـد       شود و خانواده وانمود مـي    مي
که دخترشان اقـدام بـه خـودکشـي از             

هـمـچـنـيـن       .طريق خفگي کرده است   
ــن               گــزارش رســيــده کــه اعضــاي اي

 آگاهي پليس احضـار       خانواده به اداره  
شده و مدتـي بـعـد نـيـز بـدون هـيـچ                   

 .اند پاسخي رها شده
 
ها بسيار مفيد بوده    اين پيگيري"

 ". و خواهد بود  
پـس از دو هـفــتـه از بـازداشــت               

سايت خبـري در       مديرمسئول يک وب  
 وي موفق بـه ديـدار           مهاباد، خانواده 

ام مــهــرمــاه      ســي .ايشــان گــرديــدنــد   
آقايي موفق بـه        شيخ   اعضاي خانواده 

آقايي در يکي از       مالقات حسن شيخ  
 .هاي انفرادي شهر اروميه شدند  سلول

حسن شيخ آقايي اواسط مـاه جـاري          
در محـل کـارش در شـهـر مـهـابـاد                 
توسط نيروهاي امـنـيـتـي بـازداشـت           

ديدار با حسن شيخ آقايـي     .شده بود 
بعـد از پـيـگـيـري دوسـتـان صـورت                 

 .گرفت
 

 کارگر در بوکان     ٥٠٠ اخراج  
با تعطيل شدن کارخانه سـيـمـان          
شهر بوکان پانصد نفر از کارگران اين        

 .کارخانه اخراج شدند
 

محکوم نمودن حکم صادره       
عليه جعفر عطيم زاده و ديگر    

 ! فعالين کارگري 
کارگران، تشکل هاي کارگـري و       

 !انسانهاي شريف و آزاده
شعبه اول اجراي احکـام کـيـفـري          

ــاحــيــه         اويــن، طــي      ٣٣ دادســراي ن
ابالغيه اي جعفر عـظـيـم زاده دبـيـر              
هيات مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران           
ايران را جهت اجراي شش سال حـکـم         
زندان تعزيري در روز دوشنبه چـهـارم         

.  به اين شعبه فـراخـوانـد     ٩٤ آبان ماه  
جعفر عظيم زاده در نـيـمـه شـب روز              
دهم ارديبهشت ماه دستگيـر و پـس          

 ٢٠٩  روز بازداشت، در بـنـد           ٤٦ از  
زندان اوين بـا قـرار وثـيـقـه يـکـصـد                  
ميليون تومانـي بـطـور مـوقـت آزاد             

وي در دهم اسفـنـد مـاه سـال         . گرديد
 دادگـاه انـقـالب      ١٥ گذشته در شعبه    

به اتهام اجتمـاع و تـبـانـي بـه قصـد                 
اقدام عليه امنيت کشور و اخـالل در         

 ٦١٠ نظم عمومي با استناد به ماده       
قانون مجازات اسـالمـي بـه تـحـمـل             
پنج  سال حبس  و به اتهام فـعـالـيـت        
تبليغي عليه نظام با استناد به مـاده       

 همين قانون به تحمل يـکـسـال      ٥٠٠ 
 سال حـبـس   ٦ حبس  و در مجموع به  

تـعــزيــري تـوســط قــاضـي صــلــواتــي          
تاييد حـکـم صـادره         .محکوم گرديد 

عليه جعفر عظيم زاده از سوي شعبـه        
 دادگاه تجديد نظر و دستگيري و   ٥٤ 

محکوميت هاي  گسـتـرده فـعـاالن            
به زندان طـي    ....  کارگري، معلمان و  

ماه هاي اخير بر بستر اعـتـراضـهـاي           
گسترده کارگران و معلمين نسبت بـه       
موج عظيمي از بـيـکـاري ، گـرانـي،             
دستمزدهاي کم، اخـراج سـازي هـاي          

کـه  ...  گسترده و خصوصي سـازي و       
سراسـر کشـور را درنـورديـده اسـت؛              
بايدها و ضرورتهايـي را پـيـش روي            
ــراي              ــارگـــري ايـــران بـ ــبـــش کـ جـــنـ
اعتراضات گسـتـرده تـر و سـراسـري             
نهاده است، به همين دليل اسـت کـه           
نهادهاي امـنـيـتـي و قـوه قضـايـيـه                  
شــمــشــيــر را از رو بــراي فــعــاالن و              

پيشروان کارگري و معلمان بسته انـد     
تا به زعم خود از گسـتـرده تـر شـدن              
اعتراضات طبقه کارگر جلوگيري بـه       

حمله به صفوف کارگـران  .  عمل آورند 
تاريخي به درازاي جـنـبـش کـارگـري            
دارد و صدور چنين احکام سنگين و        
ضد انساني عليه فعالين کـارگـري و        
معلمان هيـچ گـاه طـبـقـه کـارگـر را                 
مرعوب نکرده و همواره بـراي کسـب        
ابتدايـي تـريـن حـق زنـدگـي و بـراي                  
جلوگيري از به تباهـي کشـيـده شـدن            
هستي و مـعـيـشـتـي شـان بـه دفـاع                 

مـا اعضـاي کـمـيـتـه            .برخاسته انـد   
دفاع از فعـالـيـن کـارگـري مـهـابـاد،               
ضمن محکوم نـمـودن حـکـم صـادره            
عليه جعفر عظيم زاده، به دستگيـري       
رامين زنـدنـيـا از اعضـاي انـجـمـن                

) سـنـنـدج   ( صنفي معلمان کردستان     
به همراه همسرش، معـتـرض بـوده و           
خواستار لغـو کـلـيـه احـکـام صـادره               
عليه محمـود بـهـشـتـي لـنـگـرودي،              
رسول بـداغـي، مـحـمـود صـالـحـي،              

همچنين آزادي ...  کوروش بخشنده و  
بدون قـيـد و شـرط کـلـيـه فـعـالـيـن                     
کارگري، معلمين و زندانيان سياسـي      

کميته دفاع از فعالين     .را خواستاريم 
 کارگري مهاباد

 
دلنوشته زنداني سياسي بهنام   
ابراهيم زاده  براي شاهرخ زماني    

 چهره خوش نام جنبش کارگري       
زنداني سياسي بـهـنـام ابـراهـيـم            
زاده دردلــنــوشــتــه ايــي بــمــنــاســبــت         
چهلمين روز قتل فـعـال کـارگـري در             
زندان گـوهـردشـت ،شـاهـرخ زمـانـي              

شاهرخ جان انسان بزرگي  :  مينويسد  
مثل تو حتا مرگش حاصل دردهـا و       
واکنش هاي مـثـبـت زيـادي شـده ،               
اينک ما به اشتراکاتمان بـپـردازيـم و           
اختالفها يمان را فـرامـوش کـنـيـم ،              
شايـد جـالـب بـاشـد کـه دوسـتـان و                   
دشمنانت بدانند که در مرگ شاهـرخ        
زمــانــي بــا گــرايشــات کــامــلــن                 

 دارالـقـران     ٢ مارکسيستـي در بـنـد          
توسط دوستانت هم مراسم چهلـمـيـن        
روزت را بـرگـزار کـردنـد و يـادت را                

متن ايـن دلـنـوشـتـه        . گرامي داشتند 
 : بدين شرح ميباشد

دلنوشته بمناسبت چهلمـيـن روز       
بـراي شـاهـرخ      .  مرگ شاهرخ زمـانـي    

زمــانــي چــهــره خــوش نــام جــنــبــش           
فرامـوش نـمـي کـنـيـم کـه              :  کارگري  

همواره ميگفتي دشـمـن اصـلـي مـا            
حاکميتي است کـه بـر هـيـچ يـک از                 
قوانين حقوق بشري پايبند نيـسـت و         
تا ريشه کن کردن اين غده سـرطـانـي           
از سرزمينمان بايد بـر اصـل اتـحـاد             

بکوبيـم و از نشـانـه هـاي اخـتـالف                 
چهـل روز از نـبـودنـت           .  پرهيز کنيم   

شاهرخ جان سپري شد ، چهل روز پـر     
التهاب همراه با حزن و اندوه ، چـهـل        
روز سپري شـد از يـک مـاکسـيـسـت               
انقالبي از کسي که اعتقاد کامل بـه         
رهايي طبقه کارگر داشت ، شـاهـرخ          
جان صداي آزاديخواهـايـت هـمـچـون         
غرش شيران خـواب از چشـم طـبـقـه              
حاکميت آنچنان ربود که چاره اي جـز        
حذف نام شما آنهم در خواب نـداشـت        
، مرگ در بـيـداري جـرات نـکـرد بـه                

شاهرخ جان جـنـبـش       .  سراغت بيايد   
کـارگـري و دوســتـان و رفـقــايـت در                
کميته پيگيري و سنديکاي نقاشان و       
هـزاران انســان آزاديــخـواه و رهـايــي            
طلب هنوز در از دست دادن تـو بسـر         
مي برند ، جنبش کارگـري و مـبـارز           
طبقه کارگر هنوز در نيمه راه بود کـه         
تنهايشان گذاشتي ، اما رفـيـق شـاد          
باش همين حضور کـوتـاه مـدت تـو             
تاثيرات عميقي بر همه ي همـرزمـان        
و دوســتــان و هــمــبــنــديــان و حــتــا               

 و سالن ۴ در بند .  دشمنانت گذاشت   
 رجايي شهر حتا معـدود افـرادي         ١٢ 

که تو را بر نمي تابيدند و بارها تو را    
مورد آزار و اذيت قرار داده بودند در         
مراسمت شرکت کردند و ياد و نام تو        

ميدانـي شـاهـرخ      .  را گرامي داشتند  
جان مبارزه و صداقتت حتا آلـن آيـر           
امريکايي را واداشت تا در صـفـحـه            
شخصي اش از تو بنويسد و نسـبـت           

. به چگونگي مرگت اعتـراض کـنـد           
رفيق قلمها يا در وصف شما خواهند    
نوشت و يا انسانهاي بيشماري از تـو      
خواهند گفت ، تو براي من دوسـتـان          
و همرزمانم الگوي پايمردي و خـوش      
فکري و مقاومت و پايداري هستي ،       
دلم نمي آيد بگويم رفتي ، هـمـيـشـه             
هستي رفيق هميشه نامت جاودان و       
راهت ادامه خواهد داشت ، رفيق مـا   
هميشه ميتوانيم افتخارکنيم کـه در        
زمان شما زندگي کرده ايـم بـا تـو و               
ايده ها و افکارت با مـبـارزاتـت کـه             
هــمــگــام بــوده ايــم ، شــاهــرخ جــان              
هيچگاه و هيچ جا کم نـگـذاشـتـي ،              
يکي از افتخاراتم همراهي بـا تـو در           
کميته پيگيري ايـجـاد تشـکـل هـاي            
آزاد کارگري که حضور موثر و مفيـد        
تو بود ، همين حضورت بـه کـمـيـتـه              
پيگيري و سنديکاي نقاشان جان تازه     
اي داد و چه آنزمان که در زندان سالن 

 عضو شوراي بند بودي و نهـايـت   ١٢ 
سعي و تالش خود را براي پـيـگـيـري            
ــان کــردي و کــم                حــقــوق هــمــبــنــدي
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 ٣ از صفحه 

همه ميدانند يک تـنـه     …  نگذاشتي  
در مقابل زورگويان ايستادي و هرگز      
مماشات نمي نکردي ، يـادم هـرگـز           
نمي رود چه ناحقي ها و چه نامروتي        
ها کردند و تو را به زندان قزل حصـار         
تبيعد کردند و سـي و انـدي روز بـه                
اعتصاب غذا دست زدي و تا رسيدن  
به خواستهايت کوتـاه نـيـامـدي ، از             
جسم و جانت مايه گذاشتي تا آخرش 
هم مسئوالن مـجـبـور شـدنـد تـو را               

حمـايـتـهـاي     .  بجاي قبلي بر گردانند     
آشکار و پنهانت از خانواده زندانـيـان      
و کارگران زنداني و ايـنـکـه در درون            
زندان هم حواست به آنها بود از يـعـد       
نمي رود ، مي بـيـنـي شـاهـرخ جـان               
انسان بزرگي مثل تـو حـتـا مـرگـش             
حاصل دردها و واکنش هاي مـثـبـت     
زيادي شده ، اينک ما به اشتراکاتمان 
بپردازيم و اختالفها يمان را فراموش      
کنيم ، شايد جالب باشد که دوسـتـان         
و دشـمـنـانـت بـدانـنـد کـه در مـرگ                   
شاهرخ زماني با گرايشـات کـامـلـن           

 دارالـقـران     ٢ مارکسيستـي در بـنـد          
توسط دوستانت هم مراسم چهلمـيـن       
روزت را بـرگـزار کـردنـد و يـادت را                

راستي شاهرخ جـان  .  گرامي داشتند   
نيستي که بـبـيـنـي عـده اي پـس از                 

مرگت در فضاي مجازي رسـانـه هـا          
بجـان هـم افـتـادنـد و مـيـخـواهـنـد                   
شاهرخ را با گرايشات مارکسيستـي      
بــراي خــودشــان مصــادره کــنــنــد ،            
هيچکس اگر نداند من که بـا تـو در            
کميته پيگيري و در داخل زنـدان هـم          
هـمــفـکــر و هــمـبــنـدت بـودم خــوب              
ميدانم که تو کيـسـتـي و چـه کسـي               
بودي ، خـواهـم گـفـت تـو بـزرگـي و                  
مصــادره نشــدنــي هســتــي و کســي          

شـاهـرخ   .  نميتواند تو را کوچک کند       
عـزيــز مــا هــمــيـشــه رهــنــمــودهــا و            
راهنمايي هاي تو را با جان و دل بـه            
خــاطــر مــي ســپــاريــم و فــرامــوش             
نميکنيم که همواره ميگفتي دشـمـن       
اصلي ما حاکميتي است که بر هـيـچ     
يک از قوانين حقـوق بشـري پـايـبـنـد             
نيست و تا ريشه کن کردن ايـن غـده            
سرطاني از سرزمينمان بايد بر اصـل       
اتــحــاد بــکــوبــيــم و از نشــانــه هــاي            
اختالف پرهيز کنيم ، حاال چه بر سـر      

 …عده اي آمده که اينگونه 
  

بهنام ابراهيم زاده فعال حقوق 
کارگري و فعال حقوق کودکان و 

 دارالقران ، ٢ زندان رجايي شهر بند 
 ۴ ١٣٩ مهرماه 

 

 ...مجموعه اخبار       : نگاه هفته   ٤ از صفحه 
تشکيل اتحاديه آزاد کارگـران     “ 

ايران، اتحـاديـه سـراسـري کـارگـران            
اخراجي و بيکار، کميتـه پـيـگـيـري           
ايـجـاد تشـکـلــهـاي آزاد کـارگــري،             
شرکت در تجمع روز جهاني کـارگـر         

، هــدايــت   ۸۸ پــارک اللــه در ســال          
، ۸۴ کارگران در اعتـراضـات سـال          

اقدام به تشکيل و بـرنـامـه ريـزي و             
مديريت تجمعات کارگري در زمـان   
دولت جديد و تهـديـد بـه تـجـمـع و                 

، ٢ ۹ اعتصاب در اسفند مـاه سـال          
جمع آوري طومار اعتراضـي چـهـل         
هزار نفري کارگران و تـجـمـعـات در         
مـقــابـل مـجــلــس و وزارت کــار و              
هدايـت و اجـراي ايـن تـجـمـعـات،                
تهديد وزارت کـار در نـامـه اي بـه               
وزير کار براي برگزاري تجمع در روز   
جهاني کارگر سال گذشته در مقابل      
وزارت کــار در اعــتـراض بــه مــزد            
ــيــد                ــت از ســع ــکــاي مصــوب، ش
مرتضوي و ديـگـر غـارتـگـران سـه              
هزار ميليارد تومـانـي از صـنـدوق           
سازمان تامين اجتماعي به عـنـوان      
نماينده هزار کـارگـر، اعـتـراض بـه             
ايجاد تغييرات ضد کارگري تـر در         
قانون کار، نشـسـت و مـالقـات بـا              
ديگر تشکلهاي مستقل کارگري از      
قبيل سنديـکـاي کـارگـران شـرکـت            
واحد تهـران، سـنـديـکـاي کـارگـران             
ــه                ــت ــه، کــمــي ــپ ــيــشــکــر هــفــت ت ن
هماهـنـگـي، کـمـيـتـه پـيـگـيـري و                  

سـايـت   ( مصاحبه با سايت اتـحـاد         
و برخي ) اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ”.…رسانه هاي برون مرزي و
هـائـي اسـت      “  جـرم ” اين ليست  

که بنا به اطالعيه اتحاديه آزاد، در        

حکم جلب جعفر عظيم زاده، دبـيـر          
هيات مديره اتحاديه آزاد کـارگـران        
و هماهنگ کننده کمپين چهل هزار  
امضا بـراي افـزايـش دسـتـمـزدهـا،             

بجاي اين ليـسـت     !  عنوان شده است  
باال بلند در يک جمله ميتوانسـتـنـد         

به جرم دفـاع پـيـگـيـر از            ” بنويسند  
 !”حقوق پايه اي کارگران

پـنـج    اين اقـدامـات در حـکـم            
صفحه اي صادره از سوي بيـدادگـاه        

اقـدامـات   ” اسالمـي از مصـاديـق          
“ سياسي عليه نظام و امنيت کشور   

اما بطـور واقـعـي       .  اعالم شده است  
نـظـم و     ” مساله بر سر اقدام عـلـيـه           

اين لـيـسـت       !است“ امنيت سرمايه 
جرمهاي جعفر عظيم زاده و صـدهـا     
فـعـال کـارگـري نــظـيـر او در واقــع                 
بيانگر کيفر خواست کارگران علـيـه       

جـمـهـوري    .  نظام سرمايه داري است 
نظـام   اسالمي رسما و علنا و عمال  

دفاع از منافع يک اقليت مـفـتـخـور      
ــر کــارگــران              ســرمــايــه دار در بــراب

اکثريت عظيم مردمي اسـت کـه          و
هيچ منفعتي در بـقـاي ايـن نـظـام               

ــد  ــدارن ــاه و               .ن ــب آزادي و رف ســل
معيشت و منزلت توده مـردم جـزء          
اليتجزاي بقاي ايـن نـظـام اسـت و              
جـــعـــفـــر هـــا و بـــهـــنـــام هـــا و                  

چهره و مـظـهـر مـبـارزه               شاهرخها
فـعـالـيـن جـنـبـش           .عليه اين نـظـام     

کارگري را بزندان مياندازند تا نظـام    
ضد انسانـيـشـان را حـفـظ کـنـنـد،                

دستمزدها را همچنان يک پنجـم         تا
کار ارزان و    ” خط فقر نگه دارند، تا      

و شرايط الزم براي    “  کارگر خاموش 
سودآوري سـرمـايـه هـا را تـامـيـن                

کنند، تا اقتصـاد بـه گـل نشـسـتـه               
شان را بـراي جـلـب سـرمـايـه هـاي                
خارجي جذاب و رقابتـي کـنـنـد، و             
باالخره تا بتوانند با تحميل فـقـر و           
فـالکـت و بـيـحـقـوقـي سـيـاسـي و                   
اجتماعي بـر کـل جـامـعـه، بسـاط              
ــاول آيــت اهللا هــاي                غــارت و چــپ
ــهــاي              ــک درصــدي ــاردر و ي ــي ــل مــي

را از تعرض جنبش کـارگـري        حاکم
. و تـوده مـردم مصـون نـگـهـدارنـد              

کارگران هيچ زمان به اين وضعـيـت        
تمکين نکرده اند و امـروز جـنـبـش            
کارگري فـعـال تـر از هـمـيـشـه در                  
پيشاپيش صفوف توده هـاي مـردم         
بجـان آمـده از وضـعـيـت مـوجـود                

 .بميدان آمده است
دفاع از فعالين جنبش کارگـري      
دفاع از مـعـيـشـت و مـنـزلـت کـل                 

بــايــد تــالــشــهــاي     .  جــامــعــه اســت   
ضــدکــارگــري حــکــومــت اســالمــي      
سرمـايـه را بـا دامـن زدن بـه يـک                   
حرکت تـعـرضـي سـراسـري خـنـثـي              

دفاع از جعفـر عـظـيـم زاده و             .  کرد
مبارزه بـراي آزادي هـمـه کـارگـران             
زنداني و زندانيان سياسي جزئـي از        

 .اين تعرض است
 ۵ ١ اکتبر   ۷ ٢ 

 !دفاع از فعالين کارگري دفاع از معيشت و منزلت کل جامعه است                  

 

 

 

 

 

 

 
 حميد تقوائي 

 نسان نودينيان 
روز دوم اکتبر در پـارک مـادر          

 ساله با ۲۱در شهر سليمانيه سنور
سنور .  شليک چند گلوله کشته شد    

 ســـالـــه بـــخـــاطـــر فشـــار و               ۲۱
تهديدهاي خانـواده اش بـه مـدت           

زنــان )  مـرکــز ( يـکــسـال در ســنـتــر       
زنــدگــي کــرده و روز دوم اکــتــبــر             

امـروز  .  بدست پدرش به قتل رسيد 
 اکتبر نيروهاي اقليم کردستان    ٢٦

ــرس                ــيــه از ت ــيــمــان در شــهــر ســل
اعــتــراضــات زنــان و مــردم شــهــر          
سليمانيه مخقيانه جسد تـيـربـاران       

  .شده او را دفن کردند
اقدام امنيتي کاربدستان اقليم 
کردستان در حالي انـجـام شـد کـه            
مردم شهر سليمانيه و زنان مبـارز       
اين شهر قصد تحويل گرفتن جسد      

ــد           ــنـ ــتـ ــور را داشـ ــنـ ــزاب .  سـ احـ
ناسيوناليست ميدانند که خشـم و       
اعــتـــراض زنـــان در شــهـــرهـــاي            
کــردســتــان عــلــيــه آنــهــا، عــلــيــه            

مردساالري، زن ستيزي اسالمي و     
سنت هاي کپنـک زده عشـيـره اي            
تـبــديــل بــه نـارضــايــتــي تــوده اي            

 .ميشود
 

در اين ويـدئـو يـکـي از زنـان               
مبارز ميگويـد؛ مـا خـودمـان را            
براي تحويل گرفـتـن جسـد سـنـور             

حدود ساعت ده .  آماده کرده بوديم 
صبح به من اطالع دادند که سنور       
را دفن کرده انـد، ايـن زن مـبـارز               
ميگويد؛ سنـور دوبـار تـروز شـد،            
يـکـبـار تــوسـط پـدرش و يـکـبــار                
ــکــه در قــدرت               ــي ــط کســان ــوس ت

  .)حاکمان اقليم کردستان(
 

براي مشاهده ويدئو به لـيـنـک         
 زير رجوع کنيد

://https
/com.youtube.www

  ٣٨KRGuf ٨T ٨m=v?watch 
  اکتبر ٢٦

 !سنور دوبار ترور شد

 ٢١/١٠/٢٠١٥ در روز           
دلشاد عمـر مـديـر كـل آمـوزش و               
پرورش سليمانيـه در مصـاحـبـه بـا             

اعـالم   (rudaw) تلويزيون روداو 
با نمايندگان معلمان نشست    " نمود؛  

داشته ايم و قرار ما بر اين است كـه           
مطالبات معلـمـان تـا اواسـط مـاه             

".  دسامبر يا أواخر آذرماه حل شـود      
و همزمان اعالم كرد كه از مـديـران          
ادارات خواسته است جهت تسهـيـل       
ايــاب و ذهــاب مــعــلــمــان كــه از               
سليمانـيـه بـه شـهـرهـاي ديـگـر يـا                   
روستاها ميروند همكاري كنند و از    
طرفي اظهار ميدارد كه بعلت عـدم        

كمبود معلم ، معلمان ميتوانند در       
 روز در كالس درس حـاضـر         ٣ هفته  

شوند و از طرفي هشدار ميدهد كـه          
 .با متخلفين برخورد خواهد شد

با تداوم اعـتـصـاب مـعـلـمـان،             
را ٧ حـكـومــت اقـلــيـم حـقـوق مـاه                

پرداخت كرد ولـي بـا نـزديـك شـدن               
 ٣ پايان ماه اكتبر، معلمان همچنان   

ماه حقوق دريافت نكـرده انـد، امـا           
اعتصاب، تجمـع هـاي اعـتـراضـي           
ــل              ــا ارزش و قــاب دســتــاوردهــاي ب
اتکايي براي معلمان داشته است از      

تثبيت حق اعتصـاب و      :  الف:  جمله
بـه  :  ب  . تحصن از سـوي مـعـلـمـان           

عقـب رانـدن اتـحـاديـه حـكـومـتـي                
معلمان و حراست از اراده و استقالل 
معلمان و اعـالم ايـنـكـه اتـحـاديـه                
حكومتي نماينده معلمان معـتـرض    

عدم ورود به بـازيـهـاي و        : د.   نيست
رقابتهـاي احـزاب و جـلـوگـيـري از               
قرباني كردن خواست اعـتـصـاب بـه         

 .سود احزاب  حكومتي
اما انچه كه دورنماي اعتصـاب      
معلمان را نـا روشـن مـيـكـنـد ايـن                
اســت كــه تــا چــه انــدازه مــعــلــمــان            
احساس به ايجاد يك كانون مستقل      
ــا نــه؟ ايــن                از حــكــومــت دارنــد ي
پرسشي است كه ميبـايسـتـي بـراي          

 .  پاسخ به آن به نظاره نشست
 ٢١/١٠/٢٠١٥ -سليمانيه

 ... اعتراضات معلمان      
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از ورود بــه اربــيــل و بــر ســر               گــوران
پستهاي خود منع شدند و هم اکـنـون        
نماينده اين جنبش پيش شرط از سـر         
گيري هر نوع مذاکره اي را بـرگشـت           
وزراي اخراج شده بر سر کـارهـايشـان          

ــه اســت     ــبــش      .  دانســت ــهــرحــال جــن ب
ناسيوناليستي کرد و احزاب حاکم بـر     

 سال سابقه حاکميت خود ۲۴ اقليم با 
نشان داده اند که هرگاه منافعشان به       
خطر بيفتد حاضرند عليه همديگـر و        
بويژه عليه شهروندان دست به اسلحـه       
و يا دسـت بـه هـر جـنـايـت ديـگـري                   

قــلــدرمــنــشــي امــروز حــزب      .  بــزنــنــد
دمکرات خطاب به جنبـش گـوران و          
دست به اسلحه بردنشان عليـه مـردم         
معترض تنها گوشه کوچکي از جـرم       
و جــنــايــت جــريــانــات جــنــبــش                  
ناسيوناليستي را نشان مي دهـد کـه         
براي در قدرت مـانـدن راهـي بـه جـز               
سرکوب و حذف مخالفيـن در پـيـش           
ندارد و تنها را خالصـي از شـر ايـن              
احزاب فاسد و چپـاولـگـر بـه مـيـدان              
آمـدن تـوده هـاي مـيــلـيــونـي مــردم               
معتـرضـي اسـت کـه خـواهـان رفـا،                
شادي و زندگي بدون تـبـعـيـض مـي             

 . باشند
 

نيروهاي امنيتي مخفيانه جنازه   
 !  سنور را به خاک سپردند  

 اکتبر در حالي که اعـالم  ۲۶ روز  
کرده بودند روز به خاکسپاري سـنـور،     
دختر جوانـي اسـت کـه در يـکـي از                 
پارکهاي شـهـر سـلـيـمـانـيـه روز دوم                
اکتبر توسط اقوامش به قتل رسـيـده         
بود، شهرباني شهر سليمانيه از تـرس       
اعتراض مردم مخفيانه او را به خـاک    

بر اساس گزارشهاي مـنـتـشـر         .  سپرد
 اکتبـر   ۲۶ شده قرار بود روز دو شنبه       

ساعت يازده صـبـح آزاديـخـواهـان و            
مدافعين حقوق زن جريان خاکسپاري     
سنور را به روز اعتراض به زن ستيزي 
احزاب قومي مذهبي تبديل کـنـنـد،         
امــا نــيــروهــاي امــنــيــتــي از تــرس            
اعتراض مردم قبل از ساعات مـقـرر        

. جنازه سنور را به خاک سپرده بـودنـد        
مــتــاســفــانــه قــتــل زنــان در اقــلــيــم            
کردستان و تحت حـاکـمـيـت احـزاب            
ناسيونـالـيـسـتـي و مـذهـبـي حـاکـم                 

 سال گـذشـتـه      ۲۴ پاياني ندارد و طي     

زنان بيشماري به قـتـل رسـيـده انـد،               
بدون اينکه حتي يک نفر محـاکـمـه و           

هــمــيــن جــريــان بــه     .  مــجــازات شــود  
خاکسپاري سنور نشان مي دهـد کـه         
حاکمين خود چقدر در کشتار و قـتـل         

 . زنان نقش دارند
  

 خودکشي معلمي    
 ! در شهر سليمانيه

 اکتبر سـخـنـگـوي       ۲۴ روز شنبه   
پليس سليمانيه اعالم کرده که سـحـر         
گاه روز شنبه جـنـازه فـردي را پـيـدا                
کرده اند که خود کشي کرده و در پـي      
تحقيقات بوجود آمـده مـعـلـوم شـده            
که، اين شخص معلم بوده و نامه اي         
از خود بجاي گذاشته و در بخشي از          

از اين زندگي بـيـزار   : "  آن نوشته است 
که در هفـتـه      الزم به ذکر است".  شدم

هاي اخير معلمان از شهرهاي اقـلـيـم         
کردستان در اعـتـراض بـه پـرداخـت              
نشــدن حــقــوقــهــاي خــود دســت بــه             
اعتراضات وسيعي زدند و بـا وجـود          
همه فشارها و تهديد نيروهاي احزاب  
حاکـم، اعـتـصـابـات و اعـتـراضـات               
معلمان تا روزهاي اخـيـر هـم ادامـه             
داشــتــه وتــا هــمــيــنــجــا مــقــامــات           
حکومتي را وادار کرده اند که حداقل      
حقوق يک ماه آنان پرداخت شود، اما       
معلمان در تجمعهاي خـود بـارهـا و            
بارها اعالم کرده بودند که زنـدگـي و          
آينده بسياري از آنـان رو بـه نـابـودي              
است و خودکشي اين معلم هم نشـان     
از وضعيت مشقتبار مـعـلـمـيـنـي را            
مي دهد که ماهها است بدون حقـوق        

 . مشغول به کارند
 

اعتراض معلمان حلبچه وارد     
 !بيست و سومين روز خود شد   

 اکتبر اعـتـراض و       ۲۴ روز شنبه   
اعتصاب معلمان شهر حلـبـچـه وارد         

 مين روز خود شد و آنان همچنان ۲۳ 
خــواهــان حــقــوقــهــاي مــعــوقــه خــود        

معـلـمـان شـهـرهـاي اقـلـيـم              .  هستند
کردستان که از ابتداي اين ماه دسـت        
به اعتراضات وسيعي زدند و خواهان 
پـرداخــت حــقــوقــهـاي مــعــوقــه خــود          
بودند، احزاب حاکم مـيـکـوشـنـد بـا             
توطئه و قول و قرارهاي دروغين آنهـا   
را به سر کارهايشان برگردانـنـد، امـا         
ناگفته پيداست که تا هـمـيـنـجـا هـم              

اعتـصـاب و اعـتـراض مـعـلـمـان و                 
احزاب حاکم   بخشهاي ديگر جامعه، 

را چنان دچار تشـتـت و دودسـتـگـي             
کرده است که فعـال هـمـيـن دولـت و               
پارلمان کارتني شان هم در گـل گـيـر           

 . کرده است
 

افشاگري از درآمدهاي نفتي    
 !حزب دمکرات  

 اکـتـبـر وزيـر         ۲۵ روز يکشـنـبـه       
مهاجرت عراق در رابـطـه بـا فـروش             
نفت اقليم از جانب حزب دمکرات به       

: " رهبري مسعود بارزاني اعالم کـرد     
 درصد نفت عراق  ۲۰ حزب دمکرات   

 ۱۷ را مي فروشد، اما نـمـي تـوانـد              
درصد بوجـه عـراق کـه بـراي اقـلـيـم                 
کردستان است را تامين کـنـد و ايـن            
در حاليست کـه بـودجـه کـارمـنـدان               

 درصـد کـل       ۱۰ دولت در اقـلـيـم بـه           
هـمـيـن    ".  بودجه عراق هم نـمـي رسـد       

يک قلـم افشـاگـري ايـن وزيـرعـراقـي               
کافيست که بشود با حساب و کتاب        
ــيــم و حــزب                ــل ســراغ حــکــومــت اق
دمکرات رفت و نشان داد کـه ارقـام           
دزدي و چــپـاول ايــنـهـا بـه چــنـد ده                  

احــزاب .  مــيــلــيــارد دالر مــي رســد        
قومـي و مـذهـبـي حـاکـم مـدام در                  
تـوجــيــه بــه تــعــويــق افــتــادن حــقــوق           
کارمندان و اعتراض و مـبـارزه آنـهـا          
دالئل واهي چون جنگ و اختالف بـا        
دولت مرکزي را به ميان مـي آورنـد،          
اما همين آمار کوچک نشان مي دهد 
که مردم حق طلب نبايد هيـچ بـهـانـه           
اي از آنان براي تـعـويـق در پـرداخـت              

 . حقوقها را قبول کنند
 

 ديدار وزير دفاع آلمان     
 ! از اقليم کردستان 

 اکتبر وزير دفاع    ۲۶ روز دوشنبه   
آلمان طي ديـداري رسـمـي از عـراق              
وارد اربيل پايتخت اقليـم کـردسـتـان          
شد و قرار است با مسـعـود بـارزانـي            

گرچه اطالعـات   .  ديدار و گفتگو کند   
نـورسـال   " زيادي در باره هدف ديـدار         

وزيـر دفـاع آلـمـان از           "  فون دير لييـن   
اقليم کردستان مـنـتـشـر نشـده، امـا             
ــورد                   ــوارد، م ــکــي از م ــا ي ــع ــط ق

گفتـگـو در بـاره بـحـران خـود                  بحث
اقليم کردستان و موقعـيـت مسـعـود          

 . بارزاني خواهد بود
 *** 

  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


