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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ترکيه نيروهايش را در     
 ! اقليم کردستان افزايش داد  

بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر            
 سـربـاز   ۶۰۰ شده اخيرا دولت ترکيه   

ديگر را روانه اقليم کردسـتـان کـرده           
ايــن گــزارش کــه ابــتــدا در            .  اســت

روزنامه حريت ترکيه منـتـشـر شـده          
مي افزايد که اين نيرو نتيجه توافـق        
وزير امور خارجه ترکيه با مسـعـود         

دولت ترکـيـه از سـال        . بارزاني است 

 بـه بـعـد در اسـتـان دهـوک                 ۱۹۹۶ 
استان تحت کنترل نيروهاي حـزب  (  

بيش از ده مرکز نظـامـي   )  دمکرات
را دائر کرده که هم اکـنـون بـيـش از              

 نظامي از تـرکـيـه در آنـهـا              ۲۳۰۰ 
حضور اين نـيـروهـا    .  مستقر هستند 

و پياده کردن نيروي جديد در حـالـي       
 پـارلـمـان      ۲۰۰۳ است که در سـال         

 ۲۰۰۸ اقليم کردسـتـان و در سـال             

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 :در خبرها آمده بود
آذر پسر بچه اي بـه    ۶ روز جمعه  

بـه دلـيـل       «صدرا زاهـدپـور        »نام  
جراحت چانه به بيمارسـتـان اشـرفـي          
اصفهاني خميني شهر مراجعه مـي      
کند و به صورت سرپايي و با بخـيـه           
زدن محل جراحت درمان مي شـود        
اما به دليل نـاتـوانـي خـانـواده ايـن              

کودک براي پرداخت هزيـنـه درمـان،       
پزشک و پرستار به باز کـردن بـخـيـه             
هاي کـودک اقـدام و از درمـان وي               

 .ممانعت کردند
اين گوشه اي از واقعـيـت نـظـام           
درماني در جمهوري اسالمي اسـت       

جـنـيـه    .  که تازه رسانه اي شده اسـت     

 !حتي به کودکان هم رحم نمي کنند

حزب دمکرات کردستان عراق به     
رهبري مسعود بارزاني روز يکشنـبـه       
: ششم دسامبر اعالم کـرده اسـت کـه          

مدارکي از جمله ويـدئـو کـلـيـپـي از             " 
نوشيروان مصطفي رهبر حزب گـوران    
در اختـيـار دارد کـه در ايـن ويـدئـو                  
نوشيروان مصطفـي بـه طـرفـدارانـش           
دستور داده تا دفاتر و مقرهاي حـزب        
دمکرات را که در جريان اعتـراضـات     

 اکتبر روي داد مورد حمله ٩ مردم در 
 ". قرار دهند

حزب دمکرات مـيـخـواهـد ايـن           
مدارک را به دادگاه ارائه دهـد تـا در             
صورت تائـيـد ايـن کـلـيـپ از سـوي                 
دادگاه، بتدريج زمـيـنـه روانـه کـردن             
نوشيروان مصطفي به زندان را فـراهـم      
کند و از اين طريق فعاليتهـاي حـزب          

 . گوران را عقيم سازد
بنظر ميرسد که حزب گـوران در          
اين ماجرا از حزب دمکرات رو دست  

حزب گوران ضمن اينکه . خورده است
صدا و تصوير بـرداري از نـوشـيـروان             
مصطفي را استراق سمـع و حـرکـتـي            
جاسوسي برشمرده است، آنرا اقدامي      
غير قانوني خوانـده و قصـد دارد از             
حزب دمکرات بـه دادگـاه شـکـايـت             

حزب دمکرات نيز در واکـنـش         .  کند
به اظهارات حزب گوران و در دفاع از        

حـراسـت از     " کار خـود ايـن اقـدام را             
نـام نـهـاده و بـا ايـن              "  امنيـت مـلـي     

 استراق سمع به سبک مسعود بارزاني

 ٦  صفحه 

 ٤  صفحه 

جعفر عظيم زاده دبـيـر اتـحـاديـه           
آزاد کارگران ايران، يـکـي از رهـبـران          

 ١٧ او در .  شناخته شده کارگري است  
ــا        ــان ب ــان             ۶ آب ســال حــکــم در مــي

مشايعت جمعي از دوستان و فعاليـن   
او سپس در  . کارگري راهي زندان شد

 ابان از قرنطينه شـعـبـه دادسـراي       ١٨ 
 مستقر در اوين ، به سالن شمـاره     ٣٣ 

 بند عمومـي ايـن زنـدان مـنـتـقـل                ٨ 
گرديد و هم اکنون در ايـن بـنـد بسـر               

 .ميبرد
جــعــفــر عــظــيــم زاده مصــاديــق          

 سـال حـبـس        ۶ اتهاماتي که در حکم    
در  برشمرده شـده اسـت را              براي وي 

گفتگويي با سايت اتحاد که قـبـل از          
دستگيري اش انـجـام گـرفـتـه اسـت،             

 :چنين توضيح ميدهد
ــه آزاد           – ١  ــحــادي ــل ات تشــکــي

 کارگران ايران
تشکيل اتـحـاديـه سـراسـري           -٢ 

 کارگران اخراجي و بيکار
 تشکيل کميته پيگيري -٣ 
شرکت در تجمع روزجـهـانـي        -۴ 

 ۸۸ کارگردرپارک الله درسال 
هــــــدايــــــت کــــــارگــــــران         -۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 ٢  صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 حسن صالحي 
 ٥  صفحه 

 به کمپين براي آزادي 
 جعفر عظيم زاده بپيونديم

 

 ٣  صفحه 

سامان نسيم زنداني سياسـي و       
چهره آشنايي براي مردم در ايـران و       

سـامـان   .  در سطح بين المللي اسـت     
 سال  ١٧ نسيم در هنگام دستگيري     

فعالـيـت   "  اتهام" او را به . سن داشت 
سيـاسـي و عضـويـت در يـکـي از                 
احزاب اپوزيسيون دستـگـيـر و زيـر           

. بدترين شـکـنـجـه هـا قـرار دادنـد               
سامان نسيم  در نامه اي خطاب بـه       

بــا  « ســلــولــش    (( مــردم نــوشــت؛     
 »ديوارهاي اغشته به مـواد خـاص       

  طـراحـي       » شکنجـه روانـي    « براي  
 در ايـن سـلـول يـک           .شده بوده است  

حـتـي   »دوربين تمام  حرکات او و          
را ضبط مـي کـرده      «زمان  توالت  

ــه در               د  . اســت ــي ک ــدت ــام م ــم ر ت
بازداشت بودم به هر شيوه و بـا هـر            

 مشت محکم جهاني عليه اعدام کودکان  در دولت روحاني

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 
 ٢  صفحه 
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اظهارات عمال استرق سمع از دفـتـر         
. حزب گوران را تلويحا پذيرفته اسـت     

 اکتبر به بـعـد   ٩ از مقطع اعتراضات    
نيز نوشيروان مصطفـي در خـارج از           
کردستان عراق بسر ميبرد و تا کنون       

 .بازنگشته است
تا جائـيـکـه بـه داسـتـان ويـدئـو                
کليپ نوشيروان مصطفي و شکـايـت       
حزب دمکرات براي کشـانـدن او بـه            
دادگاه مربوط است بـايـد گـفـت کـه             
استراق سمع و فيلم گرفتن از دفـاتـر           
احزاب و جـريـانـات رقـيـب تـوسـط                
دستگاه امـنـيـت حـکـومـت اقـلـيـم                 
کردستـان نـه تـنـهـا پـديـده تـازه اي                   
نيست بلکه پيشيـنـه تـاريـخـي تـري              
بويژه در سـاخـتـار حـزب دمـکـرات               
کردستان عراق چـه قـبـل از بـقـدرت              

 . رسيدن و چه بعد از آن دارد
در حال حاضر مسعـود بـارزانـي         

غـيـر   " بيش از سه ماه است که بطور         
در پست هميشگي خود بـر     "  قانوني  

از آنجـا  . کرسي صدارت لم داده است 
که حزب گوران يکي از احزاب اصلي     
مخالف با تمديـد ريـاسـت مسـعـود            
بارزاني بوده است، حـزب دمـکـرات          
نيز ميکوشد با استراق سمع و جـمـع         
آوري مــدارک مــربــوط بــه مــوضــوع         
ويـدئــو کــلـيــپ سـخــنـان نـوشــيــروان            
مصطفي، حزب گوران را حاشيـه اي        
کند و با دادن امتيازاتي به اتـحـاديـه     
ميهني و ديـگـر احـزاب اسـالمـي،              
زمينه تداوم رياست مسعود بارزانـي      

 .را فراهم کند
. اما اين اصـل مـاجـرا نـيـسـت             

اصل ماجرا عبارت است از بن بست   
و بحران همه جانبه در حکومت اقليم 
ــتــي               ــارضــاي کــردســتــان عــراق  و ن
همگاني مردم از بيش از دو دهـه از           
حاکميت احزاب قومي اسـالمـي بـر          
مردم کردستان عراق کـه ايـن واقـعـه           

بــراي حــزب    .  بــازتــابــي از آن اســت        
دمکرات و بـارزانـي ايـن مـورد در               
بازي رقابتها بر سر قدرت بـهـانـه اي            
شـده اسـت کـه هـم حـزب گـوران را                   
حـاشـيـه اي کـنـنـد، هـم ايـنـکـه بــر                     
دردهاي بي درمان حکـومـت اقـلـيـم           
کردستان سرپوش بگذارند و همچنان     
با قـلـدري و يـکـه تـازي حـاکـمـيـت                   

 .خاندان بارزاني را تداوم بخشند
تمامي احزاب قـومـي اسـالمـي          
شريک در قدرت براي از مـيـدان بـدر            
کردن رقيبان خود کارنامه سياهي از      
باند بازي، رقابت، توطئه، جاسوسـي      

پـنـاه   .  و غيره عليه هـمـديـگـر دارنـد           

بردن حزب دمکرات مسعود بارزاني     
بــه صــدام حســيــن عــلــيــه اتــحــاديــه          
ميهني و پناه بردن اتحاديه ميـهـنـي         
به رهبري جالل طالباني به جمـهـوري     
اسالمي عليه حزب دمکرات نـمـونـه        
شاخصـي از عـمـلـکـرد و سـيـاسـت                 

 . احزاب ناسيوناليست کرد بوده است
اين جريانات پرونده سياهتري در    
به تباهـي کشـانـيـدن زنـدگـي مـردم               

 سال گذشـتـه   ٢٥ کردستان عراق طي    
دعواي سـران ايـن       .  را زير بغل دارند   

احزاب با همديگـر را هـمـيـن مـردم              
عاصي و به سـتـوه آمـده کـردسـتـان               

 .عراق به آنان تحميل کرده اند
 

اوج گـرفـتـن اعـتـراضـات مـردم             
کردستان عراق و از جمله اعتراضات      

 ٩ معلمان و حقـوق بـگـيـران کـه در                
 منجر به حمله به دفاتر ٢٠١٥ اکتبر  

و مقرهاي حزب دمکرات و بـه آتـش        
کشيده شدن آنها شد، تنها گوشـه اي       
از اعتراض و نـارضـايـتـي عـمـومـي             
مردم عليه حاکميت احـزاب قـومـي          
اسالمـي در کـردسـتـان عـراق بـوده               

از  نهم اکتبر و بمدت چند روز      .  است
اعتراضات عمومي مردم نسبـت بـه        
وضع موجود باال گرفت و اين بار نيز   

 کـه    ٢٠١٣ همانند اعتراضات سـال      
توسط نـيـروهـاي مسـلـح حـکـومـت              
اقليم سرکوب شد، مردم نـاراضـي و          
بستوه آمده مورد تهاجم تفنگ چيان      
حکومت اقليم قرار گرفتند که منجر      
به کشـتـه و زخـمـي شـدن بـيـش از                    

 .  بيست نفر گرديد
 

آنچه که روشن و مسلم است ايـن      
است که اعتراضات عـمـومـي مـردم        
در کردستان عراق عليه کل حکومت     
اقليم کردستان، مـتـشـکـل از حـزب            
دمـکـرات، حـزب گـوران، اتــحـاديــه            
ميهني و ديگر احزاب اسالمي که با     
در اختيار گرفتن ثروت و سامان ايـن     
منطقه، در شراکت با هم حاکميت را       
بين خود تقسيم کرده و مـردم را بـه              
خاک سياه نشانده اند همچنان ادامـه        

پـايـان دادن بـه ايـن           .  خواهد داشـت   
تباهي کار مردم معترض، نـاراضـي        
و متنفر از کل دم و دستـگـاه سـراپـا             
فاسد، بـحـران زا و گـنـديـده احـزاب                
قومي اسالمي حاکـم بـر کـردسـتـان            

 . عراق است
 

          ٢٠١٥  دسامبر ٨ 
  

 ... استراق سمع به        

روزهـاي  .  وسيله اي شکنجه گرديدم   
ابتدايي ميزان شکنجه ها  به حـدي         

تـمـام   .  بود که توان راه رفتن نداشتـم      
اعضاي بـدنـم سـيـاه و کـبـود شـده                 

براي ساعـتـهـا از دسـت هـا و               . بود
بـه مـن مـي        .   پاهايم آويزانم کردند  

گفتند که تو را هم مانند رفقايت با         
مـي گـفـتـنـد        . لودر خاک مي کـنـيـم      

همينجا مي کشيمت و روي قـبـرت        
  شـبـهـا کـه مـي              !بتون مي ريـزيـم    

خواستم بخوابم با ايجاد سروصدا با  
وسايل مختلف منجمله کوبيدن در      

در .  نمي گذاشتند استراحت بنمـايـم   
حالتي ما بين جنـون و هـوشـيـاري            

 روز بدين شـيـوه   ۹۷ بودم ، تمام اين  
تحت فشار و شـکـنـجـه           . سپري شد 

در حرکتي کامـال غـيـرانسـانـي بـا             
چشم بسته و در وضعيـتـي مـابـيـن            
مـرگ و هســتــي اقــدام بــه ضــبــط             
بازجويهايم کردند که اعالم مـيـدارم    
اين فيلم برداري و مصـاحـبـه کـذب           
محض هست و اين مصاحبه را بـه          

بـعـدا در     .  شدت تکذيب مـي کـنـم        
کانال شبکه يک خبري منتشـر شـد          

که گويا من آزاد شده و به خانه بـاز           
گشته ام، اين در حالي بود کـه مـن         
با سناريوي از پـيـش طـراحـي شـده            

 )). حکم اعدام برايم صادر شده بود
سامان نسيم را به قصـد اعـدام         

افـکـار   .  به نقطه نامشخصي بـردنـد     
جهاني عليه اعدام او بـه اعـتـراض           

صـدهـا نـفـر بـراي آزادي            .  برخاست
سامان نسيم طومارهاي اعتراضـي     
را خطاب بـه سـازمـانـهـاي مـدافـع              

کمپـيـن   .  زندانيان و کودکان نوشتند 
بين المللي عـلـيـه اعـدام،  مـيـنـا                 
احدي و شيوا محبوبي کارزار بـيـن         
المللي براي آزادي سامان نسـيـم را        

سـامـان نسـيـم       .  سازماندهي کردند 
اخـيـرا   .  خوشـبـخـتـانـه اعـدام نشـد           

توسط سازمان عفو بين المللي اسم    
 فـعـال     ١٢ سامان نسيم در رديف          

 . سياسي براي آزادي او اعالم شده
الــمــلــل در      ســازمــان عــفــوبــيــن  

ســايــتــش، هــدف از انــتــخــاب            وب
سامان نسيم، زنـدانـي سـيـاسـي را            

ممانعت از اجراي حکم اعدام او و        " 
" ديگر کودکان و نوجوانان در ايـران      

ــنــوان کــرده اســت          در دولــت    .   ع
روحاني بيش از بيسـت نـفـر اعـدام            

" جـرم " شده اند که در زمان ارتکاب        
شــهــريــار .   ســال بــوده انــد     ١٨ زيــر   

لــو، مــيــثــم      مــظــفــري، رضــا گــنــج     
چنبري، حسن ذوالفقـاري، مـهـراس       
رضــايــي، حســن غــالمــي، احــمــد         
رحــيــمــي، عــلــي فــوالدي، عــلــي            
شريفي، ابراهيم حـاجـتـي، عـثـمـان           

مــرده، هــادي پـاالنــي و فــرديــن             ده
ي کــودکــانــي      جــعــفــريــان از جــملــه     

" جـرم " هستند که در زمان ارتکـاب     
 . سال سن داشتند١٨ زير 

آزاد شدن سامان نسيم پيشروي     
. مهم جـنـبـش عـلـيـه اعـدام اسـت               

کمپين بين المللـي و قـرار گـرفـتـن              
اسم سامان نسيم در رديـف دوازده          
فعال سياسي در سطح بين الـمـلـلـي          
براي سامان نسيم و مدافعين جـدي       
احکام اعدام بويژه اعدام کودکـان و        
نوجوانان موفقيـت مـهـم سـيـاسـي            

 .  است
 

  ٩٤ آذر  ١٧ 
 ٢٠١٥  دسامبر ٩  
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 ۸۴ دراعتراضات سال 
اقدام به تشکـيـل و بـرنـامـه             -۶ 

ريزي و مديريت تجمعات کارگري در      
 زمان دولت جديد

تهديد به تجمع و اعـتـصـاب         -٧ 
 ۹۲ در اسفند سال 

جمع اوري طومار اعتراضـي   -٨ 
چهل هزار نفري کارگران و تجـمـعـات         
در مـــقـــابـــل مـــجـــلـــس و وزارت              

 کاروهدايت و اجراي اين تجمعات
تهديد وزارت کـار در نـامـه           -٩ 

اي به وزير کار براي برگـزاري تـجـمـع            
 در   ٩٣ در روز جهاني کارگر در سا ل  

مقابل وزارت کـار، در اعـتـراض بـه             
 مزد مصوب

نشست و مالقات با ديگـر   -١٠ 
تشکل هاي مستقل کارگري از قبيل      
سنديکاي شرکت واحـد، سـنـديـکـاي          

 کارگران هفت تپه و غيره
مصاحبه با سايـت اتـحـاد         -١١ 

همان سايت اتحاديه آزاد کـارگـران         ( 
و برخي ازرسـانـه هـاي بـرون            )  ايران  
 مرزي

اين مصداق دقيقا به هميـن  -١٢ 
نامبرده در   :  شکلي که ميخوانم آمده  

اوايل انقالب تحت تاثير فردي به نـام        
قادر مظاهري در روسـتـاي شـوط از           
توابع شهرستان مـاکـومـارکسـيـسـت          

 . بدنيا آمده است
محاکمه جعفر عظيم زاده بخاطر     

پنج صفحـه    اين دوازده مورد، که در      
به عـنـوان مصـاديـق اتـهـامـات در                
پرونده ي وي آمده است، بطور واقعـي   
مـحـاکـمـه کـل کـارگـران و جـنـبــش                  

در اعتراض .  اعتراضي کارگري است  
به اين حـکـم و دسـتـگـيـري وي هـم                   

از  .  اکنون کمپيني در جـريـان اسـت          
جمله کمپين براي آزاد جـعـفـر آزادي           
در مديـاي اجـتـمـاعـي از جـملـه در                 
تلگرام و فيس بوک در جريان اسـت و          
خواست آن آزادي فوري و بدون قيد و         
شرط جعفر عظيم زاده و لـغـو حـکـم             

اين کمپين هر روز با     .  زندان وي است  
نيروي بيشتر و همبسـتـگـي بـيـشـتـر           

 .تداوم دارد
همچنين تا کـنـون اعـتـراضـات            
بسياري به دستگيري جـعـفـر عـظـيـم          

 سال حکم او شـده اسـت کـه          ۶ زاده و   
 :گزارش آنرا در زير ميخوانيد

بدنبال اعالم شش سال حـکـم         –
زندان براي جعفـر عـظـيـم زاده دبـيـر               
اتحاديه آزاد کارگران ايران و سه سـال       
و نيم براي جميل محمدي از اعضـاي   
هيات مديره اين اتحاديه ، از سـوي           

اتحاديه آزاد کارگران ايران نـامـه اي           
کنفدراسيـون بـيـن      ) به آي تي يو سي    

نوشتـه  )  المللي اتحاديه هاي کارگري   
آي تــي يــو ســي در خصــوص             .  شــد

شکايت رسيده از جانب اتحاديه آزاد       
کارگران و ديگر تشکل هاي کارگـري       
موجود در ايران مـبـنـي بـر فشـار و               
تهديد بر روي رهبران کارگري، نـامـه         

اي بـه       اي شکايتي از دولت ايران بـه      
آي ال او، سازمان جهاني کـار ارسـال          

بخشي از ايـن نـامـه بـه             .  کرده است 
پرونده جعفر عظيم زاده و اتـهـامـات          
وارده بــر او کــه در بــاالتــر آنــهــا را                
برشمرديم، اشاره دارد و در آن چـنـيـن         

 :آمده است
، جـعـفـر      ۵ ٢٠١  فـوريـه،      ٨ در  “

عـظـيــم زاده، رئـيـس اتـحــاديـه آزاد               
و )  اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران         ( 

جميل محمدي عضو هـيـات مـديـره          
 دادگـاه    ۵ ١ اتحاديه آزاد در شـعـبـه           

 سـال    ۶  و     ٣ / ۵ انقالب به ترتيب به     
حبس بـراي فـعـالـيـتـهـاي اتـحـاديـه                 

آنـهـا   .  کارگري خود مـحـکـوم شـدنـد         
 ٠٠٠٠ ۴ هماهنگ کنـنـده کـمـپـيـن            

امضا براي درخواست افزايش حداقل     
 .دستمزد بودند

به طور خاص، آقاي عـظـيـم زاده         
به اتهام جمع آوري و تباني بـه قصـد             
اقدام عليه امنيت ملي و بـرهـم زدن           

 قـانـون     ١٠ ۶ مـاده    ( نظم عـمـومـي        
 سال ، و بـه        ۵ به  )  مجازات اسالمي 

اتهام تبليـغ عـلـيـه نـظـام جـمـهـوري                 
 قانون مجازات ٠٠ ۵ ماده  ( اسالمي  
به يک سال زندان مـحـکـوم         (اسالمي

همچنين او از عضـويـت         .  شده است 
در احزاب و گـروه هـاي سـيـاسـي و                 
فعاليت از طريق اينترنت و رسانه بـه         

ماده ) اتهام فعاليت هاي غير قانوني
بـه  )   از قانون مجازات اسـالمـي       ٢٣ 

و در   “  . مدت دو سال منع شده اسـت      
آخر اين نامه ضمن بر شمردن مـوارد         
شکايات رسيده، چنين نتيجه گـيـري        

مــا اصــرار داريــم کــه        “  : شــده اســت  
جمهوري اسالمي ايران گام هاي الزم      

بــا اصــول آزادي         را بــراي تــطــبــيــق     
ما مطمئن هستيم که .  تشکل بردارد 

زندگي و کـرامـت        موافقت بالفاصله 
ميليون ها نفر از زنان و مردان کارگر    
ايران را بطور قابل مالحظه اي بهبود       

لطفا اين ارتباط را بـراي    .  مي بخشد 
کميته آزادي تشکل بفرستـيـد تـا در           
طول جـلـسـه نـزديـکـشـان رسـيـدگـي                

 .”.شود
  

پي زنداني شدن جعـفـر      سپس در 
اتـحـاديـه آزاد کـارگـران            عظيم زاده، 

ايران بيانـيـه اي در مـحـکـوم کـردن                
سال زندان براي جعـفـر        ۶ اجراي حکم   

عظيم زاده منتشر کرد که در بـخـش        
“ : پاياني اين بيانيه چنين آمده اسـت       

آيا مي شود کساني همـچـون جـعـفـر           
عظيم زاده را به زندان افکند، فعالين       
شاخص جنبش معـلـمـان و جـنـبـش              
کارگـري را بـه بـنـد کشـيـد، بـا هـر                     
اعتراض کارگري در محل کـارخـانـه          
کارگران را تحت تعقيب قضائي قـرار       
داد، دامنه سرکوب را به پايين تـريـن    
سطح اعتراضات کارگري کشاند، بـر       
ميليونها خانواده کارگري گرسـنـگـي       
تحميل کرد و آنوقت آنـهـم در عصـر             
انفجار اطالعات انتـظـار تـالطـمـات          
شديد اجتماعي را در چنين جـامـعـه          

 .اي نداشت
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـا             
احساس مسئوليـت بـاال نسـبـت بـه             
روند رو به گسترش تحمـيـل شـرايـط            
برده وارتر بر طـبـقـه کـارگـر ايـران و                 
اعالم مـقـابلـه قـاطـعـانـه بـا چـنـيـن                   
روندي، يقين دارد که محبوس کـردن        
جعفر عظيم زاده و تعرض گسترده بـه      
جنبش کارگري و جنبش معلمـان نـه         
تنها مفري براي تصميم گيرنـدگـان و         
مجريان چنين سياستهايي نـخـواهـد        
داشت بلکه لحظه به لحظه بر عمق و         
دامنه نفرت و انـزجـار عـمـومـي از                

 .وضعيت موجود خواهد افزود
ما در برابر زنداني کـردن جـعـفـر           
عظيم زاده و صدور و اجـراي احـکـام          
سنگـيـن بـر عـلـيـه ديـگـر فـعـالـيـن                     
کارگري همچون محمود صالحي هـا     

. لحظه اي سـکـوت نـخـواهـيـم کـرد               
سرمايه داري حاکم بـر ايـران دامـنـه             
سرکوبش را به پـايـيـن تـريـن سـطـح                 
مطـالـبـات و اعـتـراضـات کـارگـري               

چــنــيــن وضــعــيــتــي    .  کشــانــده اســت  
مسئوليت بسيار سنگيني را نه تنها      
بر دوش ما در اتحاديه آزاد کـارگـران         
ايران، بلکه بر دوش هـمـه کـارگـران،             
کليه نهادها و سازمانـهـاي کـارگـري          

مـا بـا     .  در ايران و جهان مـي گـذارد        
و    درک عـمـيـق از ايـن مسـئـولـيـت               

تاکيد بر خواست آزادي فوري جـعـفـر         
عظيم زاده و ديگر کارگران و معلمان       
زنداني و منع تعقيب قضـائـي آنـان،           
همه کارگران، تشکلـهـا و نـهـادهـاي            
کارگري در ايران و سرتاسر جـهـان را           
به ايستادگـي و اعـتـراض در بـرابـر                
مـحـبـوس کـردن فــعـالـيــن شـاخــص              
جنبش کارگري و جنبش معلمان فـرا       
مي خوانيم و از آنان ميـخـواهـيـم در            

صفي متحد و يکپارچه به اعـتـراض         
در برابر محبوس کردن جعفر عـظـيـم         
زاده و تـداوم زنـدان ديـگـر فـعـالـيـن                  

 .”.کارگري و جنبش معلمان برخيزند
  

بدين ترتيب زنداني شـدن جـعـفـر          
عظيم زاده به کارزاري براي آزادي او         

 ۶ از جمله در اعتراض بـه         .  دامن زد 
سال حکم زندان به جعفر عـظـيـم زاده       
تــا کــنــون تشــکــل هــاي مــخــتــلــف           
کارگري چون سنديکاي شرکت واحد،     
سنـديـکـاي کـارگـران نـقـاش اسـتـان                
البرز، کميته هماهنگي براي کمک به      
ايجاد تشکلهـاي کـارگـري، کـمـيـتـه             
پيگيري ايجاد تشـکـلـهـاي کـارگـري            
ايران، کميته دفاع از شاهرخ زمـانـي         

همچنين در اعتراض   .  بيانيه داده اند  
به ايـن مـوضـوع از سـوي فـعـالـيـن                  
کارگري از مراکز مختلف کارگري بـه    
اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران نـامـه                

بيانيه هـايـي      هايي داده شده است و      
نيز از سوي رهبران و فعالين کارگري        
منتشر شده است که در آنـهـا حـکـم              
صادر شده براي جعفر عـظـيـم زاده و           
دستگيـري او بـه عـنـوان مصـداقـي               
براي سرکوب اعتراضات کارگري در      
ايــران مــورد اعــتــراض شــديــد قــرار          

 .گرفته است
  

کـمــپـيــن بــراي آزادي جـعــفــر           –
عظيم زاده در مدياي اجتمـاعـي، در         

و   تلگرام و در فيس بوک شکل گرفته   
فضايي از اعتراض به اين دستگيـري      

 سال زندان براي او برپا شـده  ۶ و حکم  
 .است
  

کمپين بـراي آزادي کـارگـران           –
زنداني نيز، کمپين براي آزادي جعـفـر     
عظيم زاده را يک اولويت مـهـم خـود            
تعريف کرده و در بخشي از اطالعيـه        
آن در رابطه با اين کارزار چنين آمـده     

 :است
جــعــفــر عــظــيــم زاده بــه جــرم           ”

پيگيري و دفاع از حقوق کـارگـران و           
مبارزاتشان براي داشتن يک زنـدگـي        

 سال زندان محکوم شـده      ۶ انساني به   
فعالين کـارگـري و مـعـلـمـيـن             .  است

معترضي چون بهنـام ابـراهـيـم زاده،           
محمد جـراحـي، آرام و فـواد زنـدي،              
رسـول بـداقــي، اســمـاعــيـل عـبــدي،            
عليرضا هاشمي، عبدالرضا قنبـري،     
محمود بهشتي، علي اکبـر بـاغـانـي         
همراه با شمار بسـيـاري از فـعـالـيـن               
سياسي ديگر هم با جرم هاي مشابـه         

 ٩ محمود صالحي نيز به  .در زندانند 
سال زندان محکوم شده است و خـطـر         

 .دستگيري او را هم تهديد ميکند

تحميل ريـاضـت اقـتـصـادي بـر             
کارگران و کل جامعه و در کـنـار آن              
تشديـد سـرکـوبـهـا و فشـار بـر روي                  
رهبران کارگري دو جزو مهم سياسـت   
دولت روحاني بـعـد از تـوافـق اتـمـي               
تحت عنوان جذب سرمايه و فراتر از        
آن خروج رکود و نجـات اقـتـصـاد در          

 .هم شکسته حکومت اسالمي است
اما همه شواهد بي سـرانـجـامـي         

. کل اين سياستها را نشـان مـيـدهـد           
گســتــرش اعــتــراضــات کــارگــري و          
فضاي انفجاري اعـتـراض در مـيـان            
مردم به روشني گوياي اين حـقـيـقـت           

در اين کشاکش تنها حـربـه در     .  است
دست جمهوري اسالمي سرعت دادن     

در ايــن   .  بــه شــتــاب ســرکــوب اســت      
شرايط کارگران ايران نياز به حمـايـت        

قتل شاهرخ زمانـي از      .  جهاني دارند 
رهبران کارگـري در زنـدانـي رجـايـي             

 سـپـتـامـبـر يـک هشـدار            ١٣ شهر در  
 نـوامـبـر نـيـز          ٧ روز   .  جهـانـي اسـت     

کورش بخشنده از چهـره هـاي ديـگـر            
بـخـاطـر ايسـت          سرشنـاس کـارگـري     

او را بــارهــا     .  قـلــبــي جــان بــاخــت و       
به وي سه      دستگير کردند و اخيرا هم    
در ادامـه    .  ماه حکم زندان داده بودند 

اين تعرضات است که اکنـون جـعـفـر           
عظيم زاده را راهـي زنـدان کـردنـد،               
چون در ايران امروز ما بـا جـنـبـشـي              
اجتماعي بر سر دستمـزد و دفـاع از            
مـعـيـشـت روبـرويـيـم و او يـکـي از                    

کـمـپـيـن      .  رهبران اين جنـبـش اسـت       
ــي از                ــدان ــران زن ــارگ ــراي آزادي ک ب
سـازمـانـهــاي کـارگـري و نـهـادهــاي              
ــان                ــه ــر ج ــراس ــت در س ــدوس ــان انس
خواستار حـمـايـت و پشـتـيـبـانـي از                
مبارزه براي آزادي فوري جعفر عظيم       

 .زاده و لغو حکم زندان وي مي باشد     
“. 

  

اکنون کارزار براي آزادي جـعـفـر          
عظيم زاده در سطح جهاني در جريـان   

از جملـه بـدنـبـال تـالش هـاي              .  است
داود آرام از اعضـاي کـمـپـيـن بـراي                
آزادي کــارگــران زنــدانــي در کــانــادا          
مايک پارلک دبير اتحـاديـه کـارگـران          

 ۵ ٢٠١ پست کانادا در اول دسامـبـر         
 هزار عضو ايـن  ٢ ۵ نامه اي از جانب   

اتحاديه خطاب به عـلـي خـامـنـه اي             
ــه                   ــراض خــود را ب ــه و اعــت ــوشــت ن
ــارگــري                ــن ک ــالــي ــع ــري ف ــگــي ــت دس

انسانهـايـي کـه بـخـاطـر دفـاع از                   و
زندگي اي انساني در زندانـنـد اعـالم          

او در اين نامه خـواسـتـار        .  کرده است 
آزادي همه کارگران زنداني و زندانيان      

در ايـن نـامـه در         .  سياسي شده است  

 ... به کمپين براي آزادي جعفر          



 

809شماره &1!�ا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ٣ از صفحه 

 

 

مورد جعفر عظيم زاده چـنـيـن آمـده           
 :است

ايــن اولــيــن بــار نــيــســت کــه           ”
اتـحـاديـه کـارگـران پسـت در مـورد                
فـعـالـيـن و کـارگـران زنـدانـي نـامـه                   

امـا  .  مينويسد و اعتراض مـيـکـنـد        
ما شاهد افزايش تعداد زندانـيـان در         

يک مـورد آن      .  ماههاي اخير هستيم  
او کـه بـه       .  جعفر عـظـيـم زاده اسـت          

خـاطــر دفــاع از حـقــوق کــارگــران و             
مـبـارزه بـراي يـک زنـدگـي بـهـتـر و                    

شـش سـال        افزايش دستـمـزدهـا، بـه       
و هــم   .  حـبـس مـحــکـوم شـده اسـت            

اکنون نيز تعدادي از فعالين کارگـري       
چون بـهـنـام ابـراهـيـم زاده، مـحـمـد                 
جراحي، آرام و فـواد زنـدنـي، رسـول             
بداقي، اسماعيل عبـدي، عـلـيـرضـا          
هاشمي، عبدالرضا قنبري، محـمـود      
بهشتي و علي اکبر باغاني در کـنـار         
تعدادي ديگر از فـعـالـيـن سـيـاسـي               
بخاطر دفاع از حقوق کارگر و حـقـوق    

 .“ .انسانها در زندان بسر ميبرند
  

همچـنـيـن بـدبـنـال تـالش هـاي               
از سوي کمپين بـراي      نسرين بشارت 

آزادي جعفر عظـيـم زاده بـروس آلـن             
 اتحاديه يونيفور در    ۱۹۹ دبير لوکال   

کانادا خواهان آزادي جـعـفـر عـظـيـم            
در بـخـشـي از ايـن نـامـه                  .زاده شد 

بــا ايـن نـامــه،       “ : چـنـيــن آمـده اسـت        
خواهم با جـعـفـر عـظـيـم زاده و                  مي

ديگر کارگران و فـعـالـيـن سـيـاسـي               
زنداني در ايران عميقتـريـن حـمـايـت           

من خواهان آزادي . خود را اعالم کنم
فوري و بدون قيد و شرط آنها هسـتـم          
و مي خواهم به حـقـوق دمـکـراتـيـک             
کارگران در کشورتان احـتـرام کـامـل          

 .”.بگذاريد
  

اقدام ديگر از سوي کمپين بـراي        
آزادي جــعـفــر عـظــيـم زاده انـتــشــار             
ــراضـــي اســـت ،              ــاري اعـــتـ طـــومـ

همگان را به امضاي اين طومـار        که
ــارزار                   ــن کـ ــه ايـ ــن بـ ــتـ ــوسـ ــيـ و پـ

 .فراميخوانيم
  

ما از همگان خواستاريم کـه بـه           
هر شکلي که مـيـتـوانـنـد مـا را در                
پيشبرد اين کارزار حمايت کنند، تـا        
بتوانيم صداي جعفـر عـظـيـم زاده و              
کارگران زنداني و زندانيـان سـيـاسـي          

 .در سراسري جهان باشيم
  

 کمپين براي 
 آزادي کارگران زنداني

  

 ۴ ٩ آذر  ۶ ١ 
 ۵ ٢٠١  دسامبر ٧ 

 

 ... به کمپين براي آزادي جعفر          

ترين    سامان نسيم در بزرگ 
 الملل      عفوبين کمپين ساالنه 

 قرار گرفت  
 دسامبر، بـرابـر     ١٧ از چهارم تا    

 آذرمــاه، ســازمــان      ۲۶  تــا     ۱۳ بــا   
الــمـلــل کــمـپــيـن سـاالنــه            عـفــوبـيــن  

 فـعـال     ١٢ بشر جـهـان را بـه              حقوق
  سياسي اختصاص داده کـه پـرونـده         
قضايي سامان نسيم يکـي از آنـهـا           

 در اين کـمـپـيـن، صـدهـا            .باشد  مي
هزار نفر از سراسر جهان با نوشتن و      
ارسال نامه، ايميل، پيامک، فـکـس       
و تويت خـواسـتـار آزادي زنـدانـيـان             
ســيــاســي و عــقــيــدتــي شــده و از              

. کنـنـد    قربانيان شکنجه حمايت مي   
 ميليون نـفـر در     ٣ سال قبل بيش از     

 کـمـپـيـن هـر          .کمپين شرکت کردند  
" بنويس براي حق"ساله تحت عنوان  

 .شود اندازي مي راه
  الـمـلـل در وب        سازمان عفوبين 

سايتش، هدف از انتـخـاب سـامـان          
ممانـعـت   " نسيم، زنداني سياسي را     

از اجــراي حــکــم اعــدام او، ديــگــر            
عنـوان  "  کودکان و نوجوانان در ايران 

امکان دسـتـرسـي بـه وکـيـل              " .کرد
مــدافــع، اعضــاي خــانــواده و نــيــز           

در "  برخورداري از مراقبت پزشـکـي     
ــاده از               ــف ــار خــودداري از اســت ــن ک

ــر             "  اعــتــرافــات بــه دســت آمــده زي
بـه عـنـوان مـدرک عـلـيـه              "  شکنجه

هاي سازمان عفـو      متهم، از خواسته  
الـمـلـل دربـاره سـامـان نسـيــم                 بـيـن  
 اين نهـاد جـهـانـي اعـالم           .باشد  مي

شــمــار کســانــي کــه در        " کــرده کــه     
مخالفت با رهبـران سـيـاسـي ابـراز            
عقيده کرده و با مجازات يا پيـگـرد        

شوند در جـهـان    قضايي رو به رو مي   
 کـمـپـيـن       ".بـاشـد     رو به افزايش مـي    

در حالي فعاليـت  "  بنويس براي حق" 
خود را آغاز کرده که سامـان نسـيـم         

اي خـبـر    اوايل امسال با انتشار نامه    
اعتراف تلويـزيـونـي او زيـر         " داد که  

 سامـان  ".شکنجه و فشار بوده است   
نسيم  به هنگام بازداشت در تيرماه       

 . سال سن داشت١٧ ، تنها ٩٠ 
 

اعتراض خانواده هاي دانش     
 !آموزان آتش سوزي شين آباد    

آتش سوزي در مدرسه دختـرانـه     
ــع                  ــواب ــاد از ت ــن آب ــي ــاي ش ــت روس
ــان              ــت ــر اس ــرانشــه ــي ــان پ ــرســت شــه

 ۱۳۹۱  آذر   ۱۵ آذربايجان غربي در    
به دليل نقص تجهيزات گـرمـايشـي        

 ۲۹ در مدرسه منجر به سوختـگـي         
دانش آموز شد که در اين حادثه دو       
دانش آموز جـان خـود را از دسـت              

 دانش آموز نيز مجـروح  ۲۶ دادند و  
 .شدند

در همين رابطـه؛  گـردهـمـايـي             
مقامات حکومتي در سومين سـال    

سوزي در مدرسه روستـاي       بروز آتش 
ــن  ــد               شــي ــراض شــدي ــا اعــت ــاد ب آب

ها بـه تشـنـج کشـيـده شـده                 خانواده
ــان               .اســت ــي ــان ــرب ــکــي از ق ــدر ي  پ
آبـاد ضـمـن ابـراز            سوزي شـيـن      آتش

ــه                     ــاب بـ ــطـ ــم، خـ ــدوه و خشـ انـ
: کننـدگـان در جـلـسـه گـفـت               شرکت

شماها کي به سراغ ما و فرزندان ما 
نــمــايــنــده ( آقــاي خضــري  .  ايــد   آمــده

) پيرانشـهـر در مـجـلـس اسـالمـي             
هرگز شده که بـا مـا بـنـشـيـنـيـد و                  
ــا              ــران م ــت ــاره مشــکــالت دخ درب

ي جـالل        بـه گـفـتـه        .صحبت کـنـيـم    
مــرادي، هــرازگــاهــي چــنــد مــقــام          

هاي مختلـف     حکومتي به مناسبت  
کـنـنـد کـه پـس از               با ما ديدار مـي    

پايان ديـدار، اقـدام عـمـلـي جـهـت                
بهبود وضعيت فرزندانمان و شرايط     

هــا صــورت       مــعــيــشــتــي خــانــواده    
استفاده از نام  گيرد و صرفا سوء   نمي
 .بـاشـد     آباد و قربانـيـان آن مـي          شين

مرادي که به نمايندگي از تـمـامـي           
ديــدگــان حــادثــه صــحــبــت          آســيــب

کرد در واکنش به سخنان رئيس        مي
سازمان بهزيسـتـي کـه گـفـتـه بـود               

ها ماهـيـانـه يـکـصـد هـزار               خانواده
کنـنـد،     تومان مستمري دريافت مي   

آقاي محسني، بـراي     :  اظهار داشت 

 ١٠٠ حکومت جاي شرم نيست که       
کند؟ آيـا اگـر      هزار تومان هزينه مي  

دختر شما به چنين وضعيتـي دچـار        
شد حاضـر بـه دريـافـت چـنـيـن                 مي

 مبلغي بوديد؟
 

انجمن سبز چيا مريوان طي    
کنندگان در    اي از اعتصاب بيانيه

 جهت نجات کاني بل    
 ! .حمايت کرد   

در بخشهايي از ايـن اطـالعـيـه          
آمده؛ سهيال مـحـمـدي سـخـنـگـوي           

بخشـي کـانـي بـل بـه              کمپين نجات 
عنوان اولين زن در راه نجات کـانـي          

مـاه     بل از روز جمعە سـيـزدهـم آبـان           
 .دست به اعتصاب غذا زده است

آراي مــردم پــايــه و اســـاس                
حــکــومــت داري اســت؛ وجــود و              

هــا،    پــايــداري زنــدگــي مــا انســان         
معطوف به حفظ و پايداري محيـط       

باشد و هرگونه برخورد با     زيست مي 
طبيعت ما را مجبور به دقت تـمـام         

هايي که تـاريـخ در          درس.  نمايد  مي
روبرويي با مـحـيـط زيسـت بـه مـا              
آموخته و دسـتـرنـج تـحـقـيـقـات و                

هـاي بـهـره         هاي علـمـي، راه       پژوهش
برداري درست از طبيعت را براي ما 
روشن کرده و فهم ما را در بـرخـورد          
با محيط زيست به حداکثر رسـانـده        

 موقعيت امروز ما در بـرابـر          .است
ــحــيــط زيســت، داراي درک و                 م
تعريفي تازه با معيارهاي غـنـي از          
ــن              ــراي ــاب ــن ــاســت ب ــه ه ــت ــذش ــرگ س
اشتباهات فاجعه بـار و ويـرانـگـر،            

 .ديگـر قـابـل قـبـول نـخـواهـد بـود                 
هـايـي اسـت        سدسازي از جمله روش   

بــرداري از      کــه انســان جــهــت بــهــره       
طــبــيــعــت بــه کــار بــرده و پــس از              

ها، اراده جهاني بر اين است که         سال
به علت اثر تخريبي بيش از حد سـد       
سازي بر محيط زيست، ساخت آنها 

اي از مـوارد         متوقف شده و در پاره    
نيز حتي نـابـودي سـدهـاي احـداث             

انــد امــا      شــده را در نــظــر گــرفــتــه          
متاسفـانـه در ايـران، بـا تـوجـه بـه                  
هشــدارهــاي مــکـــرر فـــعــاالن و              
کارشناسان محيط زيست، سـاخـت      
سدها همچنان ادامه دارد و هر روز      
بيش از پيش اثـرات فـاجـعـه بـار و               
ويــرانــگــر ســدهــا بــر طــبــيــعــت را           

 سـد داريـان،       .نـمـايـيـم      مشاهده مي 
ازجمله سدهايي است که با توجه به        
باالترين اثرات تخريبي در زمـيـنـه          
هاي مختلف زيستي، فـرهـنـگـي و          
اجتماعي، با بي توجهي کـامـل بـه           
نظر و اعتراض کارشناسان، فعـاالن      
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ــتــداران                ــي و دوس ــت ــط زيس ــي ــح م
  فرهنـگـي و اجـتـمـاعـي بـه مـرحلـه                 

  سد داريان يک فاجـعـه   .  آبگيري رسيد 
بر .  ملموس و مشهود سدسازي است    

همين اساس انجمن سبزچيـا، عـالوه        
ــراض و                   ــت ــن اع ــت ــق دانس ــرح ــر ب ب
اعتصاب دوستداران محيـط زيسـت       
نسبت به آبگيري سد داريان، حمايـت     
خود را در جهت رسـيـدن بـه اهـداف              
محيط زيستي آنان اعالم مي نمـايـد       
ــه               و خــواســتــار رســيــدگــي فــوري ب

هاي آنان از سوي مسئوالن   درخواست
مي باشـد و هـمـچـنـيـن از اعضـاي                 
خود، فعاالن زيست محيطي و عموم      

خواهد که توجه کامل خـود        مردم مي 
را نسـبـت بـه رونــد اعـتــصـاب ايــن                
عزيزان معطوف داشـتـه و از ايشـان            

 انـجـمـن سـبـز چـيـا              .حمايت نماينـد  
 ۹۴ آذرماه 
 

 اعتراض دانشجويان     
 دانشگاه آزاد مهاباد  

 به حذف رشته پرستاري   
ــه      آذر      ١١  ــتـ ــان رشـ ــويـ ــجـ دانشـ

پرستاري دانشگاه آزاد به حذف رشته      
پرستاري در اين دانشـگـاه اعـتـراض          
نموده و طي نـامـه اي از مـقـامـات                
مربوطه خواستند که در مقـابـل ايـن          

 اعـتـراض     .مسئله سکوت ننـمـايـنـد      
دانشجويان اين دانشـگـاه پـس از آن            
روي داد که وزارت بهداشت طي نامه 
اي اعالم نمود کـه دانشـجـويـان ايـن             

هاي دولتي و  رشته بايد در بيمارستان
 .خصوصي اين شهر آموزش ببيـنـنـد       

اين دانشجـويـان اعـالم نـمـودنـد کـه               
دولت در تالش است تا در نيمه سـال         
تحصـيـلـي جـاري، ايـن تصـمـيـم را                 
عمـلـي نـمـايـد و ايـن تصـمـيـم روز                    

ــانــمــاه       ٢٠ چــهــارشــنــبــه       ١٣٩٤  آب
ــت               ــده اس ــه ش ــت ــرف ــدي گ ــي ــورش  .خ

دانشجويان اين رشته مي گوينـد کـه         
وزارت بهداشت با اين تصـمـيـم مـي            
خواهد کمبود کادر خـود را بـه ايـن              
شيوه غير اصولي جبـران نـمـايـد کـه             
اين امـر در آيـنـده تـهـديـدي عـلـيـه                    

 ايـن    .سالمت جـامـعـه خـواهـد بـود           
تصميم وزارت بهداشت در حاليـسـت       
که مسئـولـيـن ايـن وزارتـخـانـه مـي                
گويند که تنها در سه سـال گـذشـتـه،          

 هزار دانشجوي رشتـه پـرسـتـاري       ٢١ 
در ايران تحصيالت خود را به پـايـان          
رسانده اند و مشکل آنان نـه آمـوزش       
کــادر درمــانــي، بــلــکــه اشــتــغــال و           

 .استخدام است

 
آزادي واحد سيده پس از     

 ! سال حبس ٢ گذراندن   
کارگران، تشکل هاي کارگـري و       

 واحد سيـده    !انسانهاي شريف و آزاده   
 سال حبس، ساعت ٢ پس از گذراندن   

 ١٢ يازده ظهر روز پنجشنبـه مـورخ          
 در ميان اسـتـقـبـال گـرم           ٩٤ آذر ماه   

جمعي از مـردم، خـانـواده و فـعـاالن              
گارگري، از زندان مرکزي شـهـرسـتـان      

 واحـد سـيـده کـه از           .مهاباد آزاد شد  
اعضاي کميته هماهنگي براي کمـک       
به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري مـي             

 همراه با ١٣٩١ باشد در دي ماه سال 
يوسف آبخرابات و محمد مـوالنـايـي        
توسط نيروهاي امنيتي بـازداشـت و        

 روز حـبـس در         ٥١ پس از گـذرانـدن       
بازداشتگاه اداره اطـالعـات، مـورخ         

 از ســوي شــعــبــه يــک          ٩٢/٦/١٨ 
دادگاه انقالب اسـالمـي شـهـرسـتـان            
مهاباد به اتهام عضويت در کـمـيـتـه          
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهاي کارگري و برگزاري مـراسـم       

) روز جهاني کارگر  ( هاي اول ماه مه     
در شهـر  ) روز جهاني زن( مارس ٨ و  

مهاباد به دو سـال حـبـس تـعـزيـري                
 مـا    .محکوم و روانه زندان شـده بـود        

اعضـاي کـمـيـتـه دفـاع از فـعـالـيـن                   
کارگري مهاباد ضمن تـبـريـک آزادي         
واحد سيده بـه خـانـواده، دوسـتـان و               
طبقه کارگر ايران، اعـالم مـي داريـم          
که تشکيل و عضويت در تشکلـهـاي        
مستقل کارگري حق بي چون و چـراي        
طبقه کارگر ايران مي باشد و تـحـت           
هيچ شرايطي نمي توان کسـي را بـه             
اين دليل مورد اتهام و محاکمه قـرار        

به هـمـيـن خـاطـر مـا اعضـاي                .  داد
کمـيـتـه دفـاع از فـعـالـيـن کـارگـري                   
مهابـاد آزادي فـعـالـيـن کـارگـري و                
سياسي دربند در زنـدانـهـاي ايـران و            
لغو کليه احکـام صـادره عـلـيـه ايـن               
فعالين را  بدون هـيـچ قـيـد و بـنـدي                

کميته دفاع از فعـالـيـن        .خواستاريم
 کارگري مهاباد

 
 آمار بيسواد و کم سوادان   

 . ميليون نفر گذشت  ۲۰ از مرز 
علي باقرزاده عصر دوشـنـبـه در          
نشست شوراي پشتـيـبـانـي نـهـضـت            
سوادآموزي که در استانداري قـزويـن       

بـر اسـاس     :  برگزار شـد اظـهـارداشـت       
مقررات کشور هر کسي که خواندن و      
نوشتن نداند بيسواد است و اگر دوره        
ابتدايي را تمام نکرده و ترک تحصيل       

بـراي  .  کند کم سواد تلقـي مـي شـود         
 ۸۰ تعيين تعداد دقـيـق بـيـسـوادان             

کشــور جــهــان از روش ســرشــمــاري           
استفاده مي کنند و براسـاس آخـريـن          

 تعداد بـيـسـوادان      ۹۰ سرشماري سال   
 ۹ کشور در رده سني باالي شش سال  

سـه  .    هزار نفر اسـت     ۷۱۹ ميليون و   
 هزار نفر از افراد زيـر    ۷۰۰ ميليون و  

 سال هم بيسوادند کـه ايـن افـراد         ۵۰ 
هفت درصد جمعيت را شـامـل مـي           

 ميليـون نـفـر ازجـمـعـيـت            ١١ . شوند
کشور هم کم سواد هسـتـنـد کـه ايـن              
افراد غير مـحـصـل مـحـسـوب مـي              

 . درصد جمعيت کشورند۱۶ شوند و 
 

 اعتصاب غذاي محمود بهشتي   
مــحــمــود بــهــشــتــي لــنــگــرودي        
سخنگوي کانـون صـنـفـي مـعـلـمـان              
ايــران در زنــدان اويــن دســت بــه                    

ايــن  .  اعــتــصــاب غــذا زده اســت             
 آذر ۵ اعتصاب غذا از روز پنجشنبه     

ماه شروع شده و به دليل بي اعتنايي    
 آذر   ۱۱ مسئوالن در روز چهارشنبـه       

مـحـمـود    .  ماه رسانـه اي شـده اسـت          
بهشتي لـنـگـرودي در نـامـه اي کـه                
توسط کانون صنفي معلمان منتـشـر    

بـه ايـن وسـيلـه         :  شده، نـوشـتـه اسـت       
 ايــنــجــانــب    ： اعــالم مــي نــمــايــم      

 ۲۵ محمود بهشتـي لـنـگـرودي کـه             
سال از عمر خود را صرف تـعـلـيـم و              
تربيت فرزندان اين مرز و بوم کـرده و           

 ســال نــيــز در قــالــب           ۱۵ بــيــش از      
فـعــالــيــتـهــاي صــنــفـي، در خــدمــت           
فرهنگيان عزيز بوده ام، در اعـتـراض    
به حکم ناعادالنه قـاضـي صـلـواتـي            

، از جـانـب       "  سال حـبـس    ۹ مبني بر   " 
دادگاه چند دقيقه اي، از پنجشـنـبـه،          

 به صـورت رسـمـي در        ۱۳۹۴  آذر   ۵ 
اعتصاب غذا به سر مي برم، به ايـن          
اميد که مسئوالن، به ويژه مسئـوالن       
قضايي با شنيدن فرياد تظلم خواهـي       
اينجانب، نسـبـت بـه تـوقـف اجـراي              
حـکــم تــا زمـان اعــاده دادرســي در             
دادگاهي صالح، علني و بـا حضـور          

اين خبـر  .  هيات منصفه اقدام نمايند   
صرفـا جـهـت ايـجـاد فـرصـت بـراي                 
مسئولين جهت رسيدگي به خواسـتـه      

 ۱۱ هايم، تا اين لحظه، چهـارشـنـبـه           
.  اعــالم عــمــومــي نشــد       ۱۳۹۴ آذر   

بديهي است که مسئوليت هر اتـفـاق         
ناخوشايندي که طي دوران اعتصـاب   
غذا متوجه اينجانب شود بـه عـهـده           
همه کسـانـي خـواهـد بـود کـه ظـلـم                  
مذکور را در حق من مرتکب شـده و          
يا در برابر اين دادخواهي سـکـوت و           

محمود .  بي تفاوتي اختيار مي کنند  

-۱۳۹۴ آذر   ١١ بهشتي لـنـگـرودي       
 حقوق معلم و کارگر. اوين 
  

 مرگ مشکوک معلم بازنشسته؛    
تيراندازي بـا سـالح کـمـري در               
 شيخ مـوالنـا در سـردشـت بـه                محله

مرگ يک معـلـم بـازنشـسـتـه بـه نـام                 
تيـرانـدازي     .رحمت محمدي انجاميد  

 سـالـه شـامـگـاه،          ٥٥ به اين مـعـلـم        
 رحمت .يازدهم آذرماه روي داده است

  محمدي از فـرهـنـگـيـان بـازنشـسـتـه             
آموزش و پرورش بوده و بـه هـنـگـام             
بازگشت به منـزل، هـدف گـلـوـلـه از               

 .گيرد ناحيه پشت سر قرار مي
 

 *** 
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تکان دهنده اين مورد بـي رحـمـي           
 ۵ نسبت بـه سـالمـت يـک کـودک               

ساله است که دل همه را بدرد مـي          
اما در اين سيستم هـر کـس       .  آورد

که پول ندارد از هـمـيـن بـالهـا بـه                
معلوم نـيـسـت کـه         .  سرش مي آيد 

چه تعداد انسان در ايـن سـيـسـتـم              
ناعادالنه پزشکي روزانه نفلـه مـي        
شوند و جان و سالمتي خـود را از         

 . دست مي دهند
ســيــســتــم نــاعــادالنــه و       ايــن   

سياسـت هـاي ضـد انسـانـي ايـن               
حکومت است که پزشک و پرسـتـار     

را هــم وادار بــه ايـن عــمــل غــيــر               
سياست پـزشـکـي     .  انساني ميکند 

جمهوري اسـالمـي ايـن اسـت کـه              
کسي کـه هـزيـنـه را مـعـالـجـه را                  
پرداخت نميکنـد نـبـايـد مـرخـص             
شود و نبايد معالجـه شـود و ايـن             

کـارمـنـدان     هزار بار به پزشـکـان و       
پزشک .  بيمارستان تفهيم شده است   

و پرستار اين بيمارستان عملـي بـه        
غايت ضد انساني مرتکب شـده و        
در واقــع تســلــيــم ســيــاســت ضــد           

امـا  .  انساني حـکـومـت شـده انـد           
حکومتي کـه پـزشـک را بـه جـاي                
معـالـجـه چشـم وادار بـه درآوردن              
چشم مـيـکـنـد عـامـل هـمـه ايـن                  

سران ايـن حـکـومـت         . فجايع است 
 .چه جناياتي مرتکب نمي شوند

درمان و بهداشت رايگـان حـق        
نــظــام ضــد انســانــي      .  هــمــه اســت  

اسالمـي را بـايـد واژگـون کـرد و                
امنيت و سالمت و راحـتـي را بـه             

 *.زندگي مردم بازگرداند

 

 زندگي شاد، ايمن و خالق 
 ! حق مسلم کودکان است
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پارلمان عراق از دولت ترکيه خواستـه     
انــد کــه نــيــروهــايــش را از اقــلــيــم                

 . کردستان خارج کند
گــفـــتـــنـــي اســـت کـــه احـــزاب           
ناسيوناليست و مـذهـبـي حـاکـم بـر              
اقليم کردستان از ابـتـداي حـاکـمـيـت           
خود پاي دولتهاي جنايتکار منـطـقـه      
و از جـملـه رژيـم اسـالمـي و دولـت                  
ترکيه را در اقليم کـردسـتـان بـطـوري            
گسترانده اند که امروزه بر سر هر کوه        
و برزني پايگاه و آثاري از حضور ايـن   
نيروهاي جنايتکار و سرکوبگـر ديـده        

هـمـيـن پـارسـال بـود کـه              .  مي شـود  
نيروهاي اتحاديه ميهني با افـتـخـار          
در کنار قـاسـم سـلـيـمـانـي سـرکـرده                 
جنايتکاران رژيم اسالمي در منطـقـه    
عکس يادگاري مـي گـرفـتـنـد و بـا                

. افتخار از حضور او خبر مـي دادنـد         
تباني و مزدوري نـيـروهـاي مسـعـود           
بارزاني با رژيم فـاشـيـسـت اسـالمـي          
اردوغان در حـالـي اسـت کـه ايـنـهـا                
همين چند روز گذشته خواهان خـروج       
کامـل نـيـروهـاي پ ک ک از شـهـر                   
شنگال شدند و تهديد کردند کـه اگـر          
به زودي خارج نشوند در دادگاه عليـه   

از طـرف    .  آنها شکايت خواهند کـرد     
ديگر ما شاهد اين هسـتـيـم کـه روز             
ــم               ــر اپــوزيســيــون رژي ــروز فشــال ب ب
اسالمي در خـاک اقـلـيـم کـردسـتـان               
بيشتر مي شود، تا جايـي کـه حـتـي            
گفته مي شود کـه بـخـش زيـادي از               
بودجه و امکانات آنها را قـطـع کـرده       

بهرحال هر چه هست اين اولين و    .  اند
آخرين بار نيست و نخـواهـد بـود کـه             
نـاسـيـونـالـيـزم کـرد بـا جـريـانـات و                    
کشــورهــاي جــنــايــتــکــار و مــرتــجــع        
منطقه دست بـه تـبـانـي و مـزدوري               
براي آنها مي زنند و تنهـا راه کـوتـاه           
کردن دست رژيم فاشيست تـرکـيـه و           
همه کشورهاي مرتجع منطقه اساسا     
از طريق خاتمه دادن به سلطه احـزاب      
مافيائي قومـي مـذهـبـي حـاکـم بـر               

 . اقليم کردستان است
 

اعتراض عليه کمپانيهاي نفتي   
 ! در استان دهوک  

روز دوشنبه هفتم دسامبـر بـراي        
دومين روز متـوالـي مـردم مـنـطـقـه              
شيخان از توابع استان دهـوک عـلـيـه           
کمپانيهاي نفتي دست بـه اعـتـراض          
زدند و خواهان تـامـيـن شـغـل بـراي               

يـکـي از     .  مردم اين مـنـطـقـه شـدنـد           

معترضين در اين باره گـفـت کـه مـا             
مي دانيم شرکتهاي نفـتـي خسـارات         
زيادي را به مردم منطقه و کشاورزي        
و بـاغـهـاي مـا مـي رسـانـنـد، امـا                    
حداقل بايد در مقابل ايـن شـرکـتـهـا            

وي ادامـه    .  براي ما کار ايجاد کنـنـد      
داد که ما بر سر راه اين شرکتها چادر 
زده ايـم و تـا جـواب گـرفـتـن اجـازه                   
نخواهيم داد نـفـتـهـاي خـام خـود را                

در اعــتــراض روز      .  جــابــجــا کــنــنــد    
دوشنبه نيروهاي امنيتي وابسـتـه بـه        
حزب دمـکـرات مـردم مـعـتـرض را              
محاصره کرده بودند و از رفـتـن آنـان           

 . بطرف چاههاي نفت جلوگيري کردند
الزم به ذکر است که در دو دهـه            
گذشته در بسياري از مناطـق اقـلـيـم           
کردستان شرکتهاي نفتي موفق شـده       
اند نفت زيادي را کشف کننـد و هـم             
اکــنــون در چــنــديــن مــنــطــقــه نــفــت           
استخراج مي شود که الـبـتـه احـزاب           
دزد و چپاولگر حاکم به جاي تـامـيـن         
امـنـيـت، شـغـل و امـکـانـات بــراي                 
مردم، بسياري از در آمد آنرا خود بـه         
باال ميکشنـد و هـر گـاه هـم مـردم                 
بــخــواهــنــد اعــتــراضــي بــکــنــنــد بــا         
نيروهاي سرکوبگرشان به جـان مـردم        

  . مي افتند
 

 بحران حكومتي    
 ! همچنان ادامه دارد  

اخيرا عادل مـراد دبـيـر کـمـيـتـه             
مرکزي اتحـاديـه مـيـهـنـي در شـهـر                

بـا سـرکـنـسـول نـروژ در              سليمانـيـه     
کشور عمان مالقات کـرده و گـفـتـه             

حزب دمکرات مقصر اصلـي  : " است
وي ."  بوجود آمدن بحران کنوني است    

شکست احـزاب    " ادامه مي دهد که،     
سياسي اقليم به مشکل رياست اقليم 
بر مي گردد که حـزب دمـکـرات بـر              
رياست مسـعـود بـارزانـي پـافشـاري            

 ". کرده
عادل مراد در ايـن مـالقـات از             
ــا و کشــورهــاي هــم              اتــحــاديــه اروپ
پيمانشان خواسته که براي پايان دادن    
به بحران حاکم بـر اقـلـيـم کـردسـتـان                

الزم به ذکـر اسـت کـه          .  دخالت کنند 
بحـران حـکـومـتـي و مـخـتـل شـدن                  
پارلمان اقليم بخاطر برکناري رئـيـس        
پارلمان و وزراي حزب گوران از دولت     
توسط حـزب دمـکـرات بـه رهـبـري               
مسعود بارزاني همچنان ادامـه دارد       
و گفته هاي نسبتا تـنـد عـادل مـراد             

عــلــيــه حــزب دمــکــرات در حــالــي            
منشتر مي شود که گفته مي شد کـه   
حزب دمکرات و اتـحـاديـه مـيـهـنـي           

   . اخيرا به توافقاتي رسيده اند
 

 اختالفات پ ک ک و   
 ! حزب دمکرات در شنگال  

چند هفته بعد از آزادي شـنـگـال          
از دست جـنـايـتـکـاران داعـش، هـم               
اکنون اخـتـالفـات پ ک ک و حـزب                
دمکرات باال گرفته و در ايـن راسـتـا         
روز چــهــارم دســامــبــر حــمــا خــلــيــل          

بـه  : "  شهردار شنگال اعالم کـرده کـه       
نــيــروهــاي اتــحــاديــه دفــاع خــلــق و            

کـه بـخـشـي از         (  اتحاديه دفاع زنان     
نيروهاي پ ک ک و يا تحت اتـوريـتـه            

اعـالم کـرده انـد کـه           )  آنها هسـتـنـد     
مراکز دولـتـي در شـهـر شـنـگـال را                 
تخلـيـه کـنـنـد و اگـر بـه زودي ايـن                     
مکانـهـا را تـخـلـيـه نـکـنـنـد، آنـهـا                     
مــجــبــورنــد از دادگــاهــاي عــراق و            

. دادگاهاي بين المللي شکايت کننـد     
حما خليل ادامه داده که در جواب به         
درخواست ما نيروهاي پ ک ک اعالم 
اکرده اند که آنها تـنـهـا در صـورتـي               
شهر را تخليه خواهند کرد کـه دولـت        

گفتـنـي اسـت      ". عراق از آنها بخواهد 
که اختالفات حزب دمکرات و پ ک        
ک بر سر مسائل مختلف از ديـر بـاز            
وجود داشته و نه تنها اين بـلـکـه هـر             
دو نيرو به هر اندازه که قدرت و تـوان        
داشته اند از احزاب مخالف خـود در        
مناطق تحت نفـوذ خـود جـلـوگـيـري            

امــا در ايــن مــيــان آبــرو          .  کــرده انــد  
باختگي حزب دمکـرات بـه رهـبـري           
بارزاني چنان باالست که اين حزب را       

مـزدور دولـت فـاشـيـسـتـي               رسما به 
ترکـيـه و حـزب آ ک پ بـه رهـبـري                     
اردوغان تـبـديـل کـرده چـرا کـه ايـن                 
حزب در حالي خواهان خروج پ ک ک  
از شــنــگــال اســت کــه طــي هــمــيــن             

 نفر ديـگـر   ۶۰۰ اينها بيش از   هفته،  
از نيروهاي رژيم ترکيـه را بـه اقـلـيـم               

   . کردستان آورده اند
 

 گريه   وزير کشاورزي با    
 !جلسه اي را ترک کرد   

هفته گذشته عبدالستار مـجـيـد        
وزير کشاورزي اقليم کردستان هنگام     
بازگو کردن زندگي خانواده اي فـقـيـر          
در جلسه اي با تعدادي از کـارمـنـدان       
وزارت کشـاورزي بـه گـريـه افـتـاد و                

مـجـيـد    .  ناچار شد جلسه را ترک کنـد   
: " در باره اين خانواده مـعـلـول گـفـت           

 هـزار دنـيـار اسـت،         ۳۲۰ حقوق آنها   

 هزار دينار را بابت کرايه خـانـه     ۲۰۰ 
مي پردازند و اين خانواده شش نـفـره          

 هزار دنيار در مـاه    ۱۲۰ مجبورند با  
بعـد از ايـن سـخـنـان            ".  زندگي کنند 

جــنــاب وزيــر بــه گــريــه افــتــاد و بــا              
معذرت خواهي از جمع کارمنـدانـش      

 . جلسه را ترک کرد
الزم به گفتن اسـت کـه بـحـث و               
گفتگو در بـاره مشـکـالت مـردم و               
ــه کــردن کســانــي چــون               حــتــي گــري
عبدالستار مجيد، گرچه مـي تـوانـد          
بخشي از واقعيت و فـقـر و فـالکـت               
تحميل شده به توده ميلـيـونـي مـردم           
اقليم کردستان را به نمايش بـگـذارد،        
اما نبايد اين گريه و زاريها را جـدي            

عـبـدالسـتـار عضـؤ کـابـيـنـه              .  گرفت
سال از حاکمـيـت     ۲۴ دولتي است که   

آن مي گذرد و هنـوز هـم بـخـشـهـاي              

زيادي از جامعـه از ابـتـدائـي تـريـن               
امکانات زيستي و رفاهي بـرخـوردار       
نيستند، گراني و بيکـاري در مـيـان            
توده هاي ميليوني مردم بـيـداد مـي          
کند، در حالي که اکثريت مسئولـيـن         
و کاربدستان ايـن حـکـومـت قـومـي             
مذهبـي بـطـوري در حـال چـپـاول و                 
دزدي از امــوال عــمــومــي جــامــعــه          
هستند که اگـر کـوچـکـتـريـن قـانـون               
انساني حاکم بود بايد حتي تنـهـا بـر           
اساس افشاگريهاي خود احزاب حاکم   
از هــمــديــگــر يــک روزه ايــن دولــت              
استعفا مي داد و گـروه وسـيـعـي از              
مسئولين و کاربـدسـتـان آن بـه جـرم              
دزدي و چپاول از امـوال عـمـومـي و             
دهها جرم و جـنـايـت مـرتـکـب شـده               
ديگر به پاي ميز محـاکـمـه کشـانـده            

 . *مي شدند

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


