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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ٢  صفحه 

 ٣ صفحه 

حمله نيروهاي امنيتي به مردم   
 ! معترض در شهر کرکوک    

سـنـتـر    "  بر اساس گزارش نهـاد       
نهادي که از حقـوق روزنـامـه         "  مترو

نـگـاران دفـاع مــي کـنـد، روز دوم                
آوريل تعدادي از مردم محله رحـيـم         
آباد شهر کـرکـوک در اعـتـراض بـه               
دزدي و چپاول نـفـت شـهـر کـرکـوک              

ــنــد              ــه اعــتــراض مــي زن . دســت ب

فــوري از طــرف       اعــتــراض مــردم       
نيروهاي امنيتي حزب دمـکـرات و        
اتحاديه ميهني مـورد حـملـه قـرار            
مي گيـرد و ضـمـن مـتـفـرق کـردن                 
مردم از حضور خبرنگـاران چـنـديـن        
کـانــال تــلـويــزيـونــي نــيـز نـه تـنــهــا               
جلوگيري مي شود، بلکه تعدادي از      
خبرنگاران را مورد تهديد و اذيت و     

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 

جمهوري اسالمي الحق در يـک        
زمينه بسيـار مـوفـق و بـا طـرح و                 

اگـر مـي     .  برنامه عـمـل مـي کـنـد           
خواهيد جامعه را تخريب و به خـاک        
سياه بنشانيد حتمـا کـارشـنـاس بـه            
ايران بفرستيد تا رهبـران حـکـومـت          
اسالمي راه هاي حرفه اي آن را بـه             

در ايـن مـورد       .  شما آموزش بدهند  
بزرگترين بانـده هـا و کـارتـل هـاي               
مــواد مــخــدر جــهــان پــيــش ســران           
جمهوري اسالمـي شـاگـرد مـدرسـه           

يک نمونه را در   .  هايي بيش نيستند  
اعتراف اين معـاون وزيـر مشـاهـده          

 :کنيد

  مذهب، حکومت اسالمي و اعتياد

 

 

 

 

 

 

 کيوان جاويد 

طي روزهاي گـذشـتـه کـارگـران           
کارخانه ايستک سـنـنـدج بـه دلـيـل              
برکنار شدن از کـار و عـدم تـمـديـد               

، دست ٩٥ قراردادهايشان براي سال 
ــل               ــاب ــراضــي مــق ــجــمــع اعــت ــه ت ب

 .استانداري کردستان زدند
فـــــرورديـــــن ١٧ بــــه گـــــزارش      

کردپرس،کارخانه ايستک کـه داراي       
دو شعـبـه اصـلـي در اسـتـان هـاي                  
کردستان و گيالن اسـت و بـيـش از             

 نفر به صـورت مسـتـقـيـم و          ١٥٠٠ 

غير مستقيم در اين واحد تـولـيـدي          
مشـغــول بــه کــار هســتــنــد شــعــبــه           
کردستان آن ورشکست شده و شعبـه       

 .رشت آن نيز غير فعال است
وريا برزنجه از کارگـران بـيـکـار         

از :  شده اين کارخانه اظـهـار داشـت         
 اسفند ماه سال گذشته مسؤلين ٢٠ 

کارخانه به ما اعالم کردند کـه پـس          
 بــراي   ٩٤ از پــايــان قــرارداد ســال           

 بـا آنـهـا        ٩٥ فعاليت و کار در سال       
قرار دادي بسته نـخـواهـد شـد زيـرا             

کارخانه ديـگـر فـعـالـيـت نـخـواهـد               
 .داشت

تـمـام حـقـوق و         :  برزنجـه افـزود    
مزايا و بيمه کارگران تا پـايـان سـال          

 پــرداخــت شــده و بــا آنــهــا بــه               ٩٤ 
صورت کامل تسويـه حسـاب شـده          

 .است
ــرد       ــح ک ــن  :  وي تصــري ــي مســؤل

کنوني کارخانه مي خواستند اوايـل       
سال گذشته کارخانه را تعطيل کنند      

کارخانه ايستک سنندج  تجمع اعتراضي کارگران بيکارشده
 ! مقابل استانداري کردستان

کــيــفــرخــواســت فــعــال مــحــيــط        
 !زيستي وي چنين مينويسد

در هنرستان فني قـدس مـريـوان          
ديپلم را گرفـتـه و بـه دلـيـل شـرايـط                  
مادي قادر به ادامه تحصيل نـبـودم،        

 با مشاهده تنـاقضـات و     ١٣٨٦ سال  
نابرابري ميان افـراد جـامـعـه از هـر               

هـاي مـن هـمـراه دو              لحاظ، فعاليـت  
کــيــوان غــالمــي و     ( دوسـت ديــگــرم      

در سـطـح هـنـرسـتـان           )  توفيق راونـد   
فعاليت ما در سه مـرحلـه       .  شروع شد 

از :  مــرحلــه اول  .  شــود   تــعــريــف مــي   
شـرکـت   ( محيطي    هاي زيست   فعاليت

هـاي     سـوزي جـنـگـل         در کنتـرل آتـش     
هاي تفريحـي     سازي مکان   مريوان پاک 

بـا  :  مـرحلـه دوم    )  … شهر از زباله و    
مشاهده نقض حـقـوق بشـر از سـوي             

ستيزي و    سيستم حکومتي ازجمله زن   
ــدان             اعــدام ــا،    هــاي مــداوم در زن ه

خودجوش سعـي در مـحـکـوم کـردن             
: مرحله سـوم .  اعمال حکومت نموديم 

تر کردن مبارزه در برابر نا        براي فراوان 
هاي موجود و جستجـو بـراي          عدالتي

رهايي از ايـن وضـعـيـت، بـا حـزب                 
ــا و در ســطــح شــهــر                  ــه آشــن کــومل

 .هاي سياسي را آغاز کرديم فعاليت
عـنـوان يـک هسـتـه              به :بازداشت

هـاي مـا تـا سـال              نـفـره فـعـالـيـت          سه
 ادامه داشت، در شهريور مـاه  ١٣٨٩ 

همان سال، ما براي خروج از ايران بـه        
به دليـل  .  عراق رفته بوديم  _ مرز ايران 

اشتباه در مکان و آدرسي که به آنـجـا    
مراجعه کرديم، هر دو دوست مـن در         

از )  کــانـي مـيـران     ( روسـتـاي مـرزي        
سوي مأمورين امـنـيـتـي بـازداشـت            

هــمــان شــب نــيــروهــاي اداره         .شــدنــد
اطالعات به مـنـزل پـدر مـن يـورش              
بـرده و نصــف شــب بــدون در دســت              
داشتن حکم بازداشت يا بـازرسـي از          
ســوي دادســتــانــي وارد مــنــزل مــا             

شوند و با مشت و لگـد مشـغـول             مي

 کيفرخواست فعال محيط زيست         

 ٤  صفحه 

برگزاري مراسمهاي روز جـهـانـي        
کارگر اکنون ديگر به سنتي جا افتاده   
در شهرهاي کـردسـتـان تـبـديـل شـده              

 . است
روز جــهــانــي کــارگــر تــنــهــا روز          
کارگران نيست بلکه در دنياي مـمـلـو        
از توحش و بربريت سـرمـايـه داري و            

 درصـديـهـا      ٩٩ اسالم سياسـي، روز       
کارگران و تشکلهـاي کـارگـري        .  است

مسـتـقـل از دولــت کـه مـدام مــورد                
تعرض و آماج حکومت اسالمي قرار   
ميگيرند، هر سال در اول مه اين روز        
را زير سرنيزه ماموران سرکوبگر رژيم 

امسـال اول    .  اسالمي برگزار کرده اند   

 سنت جا افتاده روز جهاني کارگر 
 در شهرهاي کردستان

 

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 

 دستگيري تعدادي از کارگران مجتمع مس ميدوک                
  کارگر      ٨٠٠ بدنبال تجمع اعتراض       

 معادن مس شهر بابک       
 شهال دانشفر 
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مــرتضــي مــيــربــاقــري مــعــاون         
 ۸۰ :  فرهنگي اجتماعي وزير کشـور     

درصــد مــعــتــادان بــازپــروري شــده،         
 درصـد    ۲۵ شوند و  دوباره معتاد مي 

معتادان به سمت مواد مخدر پرخطر 
 .اند رفته

وقتي هروئين مـذهـب در کـنـار           
سازندگان و فروشـنـدگـان ايـن مـواد            

در راس   )  دولــت مــذهــبــي  ( مــخــدر   
حــکــومــت قــرار بــگــيــرنــد هــيــوالي         

اعتياد ميليوني در جامعه سر بـلـنـد     
در کنار فقر و نابرابري و نـا  .  مي کند 

اميدي از يک آينده روشن، مذهب را        
هم اضافـه کـنـيـد تـا غـم و عـزا را                     
نهادينه کند آنگاه خواهـيـد ديـد چـه            

. باليي مي شود بـر سـر مـردم آورد             
خالصي از اعتياد ميليوني در درجه     
اول به سرنگوني رژيـم اسـالمـي گـره            

 .خورده است
 *** 

 ...مذهب، حکومت اسالمي       

اما بـه هـر طـريـقـي بـود بـرخـي از                     
مشکالت را برطرف و از تعطيلي آن     

 .خودداري کردند
اين کارگر بيکار شـده کـارخـانـه           
ايستک که مسؤل واحد ماشين آالت      
کارخانه بود دليل تعطيلي کـارخـانـه         
را نبود سرمايه کافي براي تـولـيـد و          
: نداشتن مديريت عنوان کرد و گـفـت     

مديريت کنوني توان اداره کارخانه را      
ندارد و از پس پرداخت هزينه هاي آن 
برنمـي آيـد و خـواسـتـار تـعـطـيـلـي                    

 .کارخانه شده است
اين موضـوع  : وي در ادامه افزود 

سبب بيکاري ده ها نفر شده است که        
مستقيم و غير مستقيم مشـغـول بـه         

 ١٣٠ کار بودند و هم اکنون بيش از          
نــفــر از کــارگــران ايــن کــارخــانــه در            
سنندج که هـمـگـي بـومـي هسـتـنـد              

 .بيکار شده اند
مـا بـه هـمـراه         :  وي اظهار داشت  

کارگران براي جلوگيري از بسته شـدن     
کارخانه به اداره کـار و اسـتـانـداري              
مراجعه کـرديـم کـه مسـؤلـيـن چـاره               
انديشي کـنـنـد تـا از تـعـطـيـلـي آن                    
جلوگيري شود و اميدواريـم بـخـاطـر          
توسعه استان و اشتغـال مـجـدد ايـن          
کـارگــران در ايـن راسـتــا هــمـکــاري             

 .کنند
مــديــرکــل تــعــاون، کــار و رفــاه           
اجتماعي اسـتـان کـردسـتـان اظـهـار             

آنچه سبب تعطيلي کـارخـانـه       :  داشت
ايستک شده است ارتباطي با وظايف     

 .و اختيارات اين اداره ندارد

مـا نـيـز از        :  احمد رشيدي افـزود   
تعطيلي کارخانه و بيکار شدن ده هـا        
کارگر نگران و ناراحت هستـيـم چـون       
تعداد واحدهاي صنعتي و تـولـيـدي          
بــزرگ در کــردســتــان بســيــار انــدک           
هستند و وجود چنين کارخانه هـايـي    
براي توسعه استان بسيار نيازمنـد و        

 .ضروري است
نشـسـت   :  رشـيـدي تصـريـح کـرد         

هايي با نمايندگان کـارگـران بـيـکـار           
شده داشته ايم و کارگروه رفع مـوانـع          
توليد استان هم در اين راستـا تـالش        
خود را انـجـام داده اسـت امـا ايـن                  
موضوع و تعطيلي کارخانـه بـنـا بـه            
ــف و                  ــه از وظــاي ــي اســت ک ــل دالي

 .اختيارات ما نيست تا پيگير باشيم
وي در پايان با بيان اينکه دليـل        

تعطيـلـي کـارخـانـه را عـدم حضـور                
مــالــک و مــديــر اصــلــي آن کــه در               
بازداشت مي باشد عنوان کـرده انـد          
که پيگيري آن بر عهده قوه قضـايـيـه           

اگـر  :  است و ربطي به ما ندارد گـفـت        
موضوعاتي همچون بيمه،مـالـيـات،      
مشکالت مالي، موضوعات بانکي    

غيره بود ما پيگير بوديـم و هـم           ... و
اکنون هم براي حق و حقوق کـارگـران         
و شروع به کار مـجـدد کـارخـانـه در              
چــهــارچــوب قــانــون بــراي خــدمــات         
رساني با همراهي و حمايت مسؤالن      
ارشـد اسـتـان حـاضـر بـه هـمـکــاري                 

 .هستيم
 *** 

 ... تجمع اعتراضي کارگران        
مـه روز جــهـانــي کــارگـر در ايــران              

 ١٢ مصــادف بــا روز يــکــشــنــبــه            
 اسـت و کـارگـران،          ٩٥ ارديبهشت   

تشکلهاي کـارگـري و مـردم تشـنـه             
رفاه و آزادي همچون سالـهـاي قـبـل        
مــيــتــوانــنــد در صــفــي مــتــحــد و            
يکدست براي اعالم کـيـفـرخـواسـت          
خود و کل جامعه در برابر حکومت        
اســالمــي و بــا طــرح خــواســتــهــاي          

 .پايمال شده شان به ميدان بيايند
آنــچــه کــه در بــرگــزاري  و                    
بزرگداشت روز جـهـانـي کـارگـر در             
شــهــرهــاي کــردســتــان از اهــمــيــت         
برخوردار است ايـن مـي بـاشـد کـه              
تشکلهاي کارگري، فعالين عـرصـه       
هاي مختلف اجتماعي و هر انسـان       
آزاده و برابري طلبي بـدون در نـظـر             
گرفتن هر گونه تمايز فکري و نظـري   

وحشـت  .  در صفي واحد ظاهر شوند  
رژيم اسالمي و مفتـخـوران سـود و           

سرمايه از روز جهاني کارگـر و هـر           
حرکت و مناسبتي حق طلبانـه ايـن         
است که کل جامعـه را در مـقـابـل              

 . خود ببينند
اکنون ديگر بـيـش از سـه دهـه             
اسـت کــه خصـلــت نــمـاي بــربـريــت             
سرمايه داري در سـراسـر جـهـان و              
مشخصا توحـش رژيـم سـرکـوبـگـر            
جمهوري اسالمي در ايران اين است      

 درصد مردم جـامـعـه را نـه           ٩٩ که  
تنها مورد استثـمـار قـرار داده انـد             
بلکه فقر و نداري غير قـابـل بـاوري         
نسبت به دهه هاي قبل را بـه مـردم           

 . تحميل کرده اند
ــن وجــه مشــخــصــه امــروز             اي
گنديدگي ايـن نـظـام اسـت و وجـه                
مشخصه جبـهـه عـدالـت خـواهـي،            
برابري طلبي و خواست و تـوقـعـات          
يک زندگي انساني ايجاب مـيـکـنـد         
که با تمام نيرو عليه نکبت اسالمي  

 .و سرمايه داري به ميدان آيد
کارگران، تشکلهاي کـارگـري و        
فــعــالــيــن عــرصــه هــاي مــخــتــلــف         
اجتماعي بمثابه نيروهاي روشنبيـن     
و رهــبــري کــنــنــده در مصــاف بــا             
شرايط دهشتناکـي کـه بـه زنـدگـي             
مردم تـحـمـيـل شـده اسـت قـطـعـا                  
ميتوانندرسالت خود را بعنوان يـک       
ضرورت عيني و واقعي نشـان داده        
و اوضاع مـعـيـشـتـي و فـالکـتـبـار                
چندين بـرابـر زيـر خـط فـقـر را بـا                    
کارداني، تجارب و خـالقـيـت هـاي          
خود و با اتکا به نيـروي تـوده اي و              
اجتماعي مردم عقب رانـده و بـراي          
برگزاري هرچه بـاشـکـوهـتـر بـرگـزار            
ــمــنــد و                 کــردن يــک اول مــه قــدرت

 . ماندگار به ميدان بياورند
 

   ٩٥  فروردين ١٨ 

 ... سنت جا افتاده روز جهاني           
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برگزاري مجمع عمومي     
 ٦٠٠ کارگران ساختماني با شرکت     

 ! نفر از کارگران و استادکاران   
روز ســه شــنــبــه دهــم فــرورديــن          
مـــجـــمـــع عـــمـــومـــي کـــارگـــران و           
استادکاران ساختماني در شهرسـتـان       

 ٦٠٠  بـيـش از        .کامياران برگزار شد  
ــاران                 ــادک ــران و اســت ــارگ ــر از ک ــف ن
ساختماني با حضور و مشارکت خود 
در اين مجمع عمومي به راي گـيـري          
بــراي انــتــخــاب نــمــايــنــدگــان خــود           

در پـي راي گـيـري هـاي             .  پرداختنـد 
 تن از کـارگـران بـه          ٧ صورت گرفته،   

 .عنوان نماينده انتخاب شدند
 

 آزادي حسن رسول نژاد    
به گـزارش رسـيـده حسـن رسـول             
نــژاد فــعــال کــارگــري و از اعضــاي             
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      

 ١٣ تشــکــل هــاي کــارگــري روز                 
 مــاه   ٦ فــرورديــن بــعــد از گــذرانــدن          
وي در   .  بازداشت از زندان آزاد گرديد  

 مـاه    ٦  مهرمـاه بـراي گـذرانـدن            ١٩ 
حبس به زندان بوکـان مـنـتـقـل شـده              

 بـهـمـن    ٢٩  اين فعال کارگري در   .بود
 توسط نيروهاي اداره اطـالعـات        ٩٢ 

 ٨ بوکان بازداشت شده بود که بعد از     
 ميليون توماني آزاد ٤٠ روز با وثيقه 

حسن رسـول نـژاد در دادگـاه           .  گرديد
بدوي به يکسال حبس تعزيـري بـابـت        
عضـويــت در کــمــيــتــه هــمــاهــنــگــي         
محکوم شد که اين حـکـم در دادگـاه            

 مـاه حـبـس تـبـديـل           ٦ تجديد نظر به   
 کميته هماهنگي براي کـمـک        .گرديد

به ايجاد تشکل هاي کارگري ضـمـن         
تــبــريــک آزادي حســن رســول نــژاد ،            
ــر کــارگــران و              خــواهــان آزادي ســاي
فعالين کارگـري دربـنـد و زنـدانـيـان              

  فـرورديـن       ١٤   .سياسي مـي بـاشـد      
 ١٣٩٥ 
 

دغدغه هاي کارگرا ن اخراجي      
 فوالد زاگرس   

کارخانه ذوب آهن کردستان واقع     
 کيلومتري شـمـال غـربـي قـروه          ٣٧ در

اين کـارخـانـه تـنـهـاتـريـن کـارخـانـه                  
وبزرگترين واحدتولـيـدي ايـن اسـتـان           

کيلومتري چند معـادن سـنـگ      ٣٠ در

تـاکـنـون    ٩١ آهن ومنگنزازمرداد سال 
ايـن کـارخـانـه         .متوقـف مـي بـاشـد        

به مـنـظـوراشـتـغـال زايـي           ٧٤ درسال  
وجلـوگـيـري ازخـام فـروشـي مـعـادن               
ــجــام             ــد ســران اســتــان احــداث گــردي

ــال ــکــارگــيــري حــدود            ٨٢ درس بــا ب
چهارصدنفرپرسنل بـومـي وتـعـدادي         
ــه               ــاالن ــت س ــي ــرف ــاظ ــي ب ــوم ــرب ــي غ

هزارتن توليد شمش چدن به بـهـره     ٧٠ 
بـــرداري رســـيـــد کـــه درســـالـــهـــاي          

ــد              ٨٥ و٨٦  ــرن ــه ب ــون ــم ــزو واحــد ن ج
دراواخـــر   کشـــورمـــعـــرفـــي گـــرديـــد    

بــا تــغــيــيــر مــديــران بــومــي        ٨٩ ســال
ــد            ــرديـــــ ــش گـــــ ــالـــــ ــارچـــــ دچـــــ

ــال ــت        ٩١ ودرسـ ــرکـ ــام شـ ــهـ ــزسـ ــيـ نـ
به سازمانهـاي تـامـيـن        % ٤٩ ايميدرو

اجتماعـي وبـازنشـسـتـگـي کشـوري            
کوره بـلـنـدکـارخـانـه بـه           . واگذارگرديد

بهانه تعميرات درمردادماه نـودويـک       
توقف داده شد وهشتاد نفرازپـرسـنـل        
همان سال به بيمه بيـکـاري مـعـرفـي            
شدند پرسنل باقي مانده تـا تـيـرمـاه           
نودويک هشتاد در صد تعـمـيـرات را        
انجام داده اما سهامـداران حـاضـربـه          
ادامه کارکارخانه نشدند و اقـدام بـه           
اخراج کارگران نمودند ايـن اقـدام بـا            

سـال مـوجـب      ١٠ تـا ١٢ وجود سابقـه     
نگراني واعتراض کـارگـران شـد وبـا            
طرح شـکـايـات درهـيـئـتـهـاي اداره               
ــکــارکــارگــران          ــازگشــت ب کــارقــروه ب

قانون کـار  ٢١ ماده ) دال( براساس بند 
صــــادرشــــد امــــا ســــهــــامــــداران         

انـحـالل شـرکـت را         ٩٢ دراواخراسفنـد 
اعالم نمودند هرچند انحـالل شـرکـت         
وتعيين مـديـرتسـويـه دلـيـل بـرقـطـع               

رابطه کاري نمي باشد مطـابـق مـاده           
قانون کار کارفرماي جـديـد قـائـم       ١٢ 

مقام کارفرماي جديد مي باشـد امـا        
اين بارسهامداران بـا کـمـک مـديـران            
استان وگرفتـن مـهـلـتـي انـدک بـراي               
ــاي                   ــيـــــ ــا احـــــ ــذاري يـــــ واگـــــ

نفربه بيمه بيکـاري    ٢٦٥ مجدد،تعداد
ــون               ــن ــد اک ــدن ــي ش ــرف ــع ــاه ٢٥ م م

ازاستفاده بيمه بيکاري گذشته وتنهـا      
يک ماه ازاستفاده مـقـرري بـيـکـاري            
باقـي مـانـده سـهـامـداران ومـديـران               
استان هيچ اقدامي براي واگـذاري يـا      
احياي کارخانه نکردن وبـا تـوجـه بـه             
شرايط سني کارگـران اشـتـغـال آنـان            
ــگــر               ــهــاي دي ــان ــا ارگ ــا ي ــاده ــه درن
مقدورنبوده وموجب نگراني کارگران    

کارگـرن اخـراجـي  فـوالد            .شده است 
  ٩٥ فروردين   زاگرس
 
 

 ! آزادي علي صالحي از زندان     
ــال                ــي در سـ ــحـ ــالـ ــي صـ ــلـ عـ

خورشيدي از سـوي دسـتـگـاه         ١٣٧٥ 
قضايي حکومت اسـالمـي ايـران بـه           

 .بيست سال زنـدان مـحـکـوم گـرديـد            
دراين مدت او از هرگـونـه مـرخصـي           

علـي صـالـحـي از         .   محروم شده بود  
از "  بـيـد عـلـيـا          شـش " اهالي روستاي   

توابع شهـرسـتـان روانسـر در اسـتـان              
 علـي صـالـحـي       .کرمانشاه مي باشد  

آباد کرمانشاه  چند سال در زندان ديزل    
دوران محکوميت را سپري و سـپـس       

 .به زندان يزد منتقل شد
 

 خودداري معلمان سقز     
 از رفتن به کالسهاي درس   

دليل پرداخت    فرهنگيان به   -سقز
ــوقشــان از حضــور در                 نشــدن حــق
کــالــســهــاي درس خــودداري کــردنــد        
فرهنگيان با توجه به پرداخـت نشـدن         

 ١٤ حقالزحمه غـيـرمـوظـف از روز             
فروردين از حضـور در کـالـسـهـايـي              

الزم .  انـد    غيرموظف خودداري کـرده    
به ذکر اسـت پـرداخـت حـق الـزحـمـه                

 نـيـز هـنـوز       ٩٤ _٩٣ معلمان در سال  
 .پرداخت نشده است

انـد در       فرهنگيان قـرار گـذاشـتـه       
صورت پرداخت نشدن در هفته آينـده       
تجمعي در محل آمـوزش و پـرورش          
سقز برپا شود سالم تحريم حضور در        

شـنـبـه هـم ادامـه             کالسها امروز سـه   
ــم                   ــدارس ه ــر ان م ــدي داشــت و م
نميتوانـنـد مـانـعـي بـراي ايـن عـدم                 
حضور باشند زيرا خواسته مـعـلـمـان          
کامال بجا و برحق مي باشد و خـبـر            
ها حاکـي از دادن وعـده هـاي پـوچ                
مبني بر پرداخت شش ماه از معوقـه       
پرداخت ساعات غـيـر مـوظـف مـي            
باشداما معلمان اعالم داشته انـد تـا        
زمان پرداخت از حضور در کـالـسـهـا         
امتناع مي کنند هم چنيـن اخـبـاري          
از هم راهي ساير نواحـي و مـنـاطـق             
آموزش و پرورش اسـتـان کـردسـتـان            
بــراي انــجــام اقــدامــات مشــابــه بــا            

 معلمان سقز شنيده شده است
انـد در       فرهنگيان قـرار گـذاشـتـه       

صورت پرداخت نشدن در هفته آينـده       
تجمعي در محل آمـوزش و پـرورش          

 .سقز برپا شود
 

 *** 

 

 

مجموعه اخبار و رويدادهاي             : نگاه هفته  
 هفته از شهرهاي کردستان        
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 ١ از صفحه 

. گـردنـد     ام مـي      ضرب و شتم خانـواده   
 ١٥ يکي از برادرهايم کـه کـمـتـر از              

ــدرم                 ســال ســن داشــت را هــمــراه پ
ــول           ــه ســل ــازداشــت و ب هــاي اداره       ب

و تـا    .  کـنـنـد      اطالعات منتـقـل مـي      
ها بازداشت  هنگام دستگيري من، آن

ــد  ــودن ــازداشــت               .ب ــعــد از ب  شــب ب
از .  دوستانم، من هم بـازداشـت شـدم        

مکاني که دستگيرشده بودم تا محل    
انتقال کـه اداره اطـالعـات مـريـوان              

مـن بـه صـورتـي غـيـرانسـانـي               .  بود
وسيله مشت و لگد و قنداق اسلحه         به

مورد ضرب و شتم قرارگرفته و بينيم      
 .را شکستند
هــاي اداره اطــالعــات            ســلــول 

هـمـان شـب      ).  بازجويي و شکنـجـه    ( 
من را به سـلـولـي بـردنـد کـه فضـاي                

فرداي آن   .  بيش از نيم متر را نداشت     
شب من را به اتاقک ديگري مـنـتـقـل        

تر بـود و داراي          کردند که کمي بزرگ   
مکاني که پـر   .  سرويس بهداشتي بود  

از پــتــوهـاي کــثــيـفــي بــود کــه آثــار              
ها که قـبـالً        خونريزي ديگر بازداشتي  

آنجا بودند بر روي کف اتاق و پتـوهـا          
 .مشهود بود

گاه بـه شـخـص         هيچ :تفهيم اتهام 
بازداشتي در بـدو بـازداشـت گـفـتـه               

اي،    شـده    شود تـو چـرا بـازداشـت           نمي
هـايشـان در طـي           بلکه با طرح سـؤال    

هـاي     بازجويي از اشخـاص و مـکـان         
کند چـرا      متفاوت بازداشتي درک مي   

ــت       ــده اسـ ــرشـ ــيـ ــگـ ــتـ ــه  .  دسـ ــونـ ــمـ نـ
پرسيدند آيا شـمـا بـا کـوملـه در                مي

ارتباط هستيد؟ يا در مـورد شـرکـت       
در اعتراضي که در بـرابـر شـهـرداري          

آيـا  .  پـرسـيـدنـد      نموده بوديم سؤال مي   
 ٨ ام؟      در آن اعتراض شرکـت داشـتـه        

روز گذشت و براي تفهيم اتهام توسط       
قــاضــي مــن را بــه دادگــاه مــريــوان            

دانم چطور تصـويـر اعـزام           نمي .بردند
اي    به دادگاه را بازگو کنم، بـه شـيـوه           

دور از کرامت انساني، من را با يـک          
پيژامـه پـاره کـه بـنـد کـمـربـنـد هـم                     

هـايـم      که به دسـت      نداشت، درصورتي 
دســتــبــنــد زده بــودنــد بــا يــکــي از              

 .داشته بـودم    هايم پيژامه را نگه  دست
من را وارد دادگاه کرده و جلوي چشم        
تمامي کساني که جلوي درب دادگاه       
يا در ساختمان دادگـاه بـودنـد بـديـن             

 دقـيـقـه بـا         ٢٠ شيوه من را به مدت    
همان وضعيت در دادگاه حرکت داده       
و بعد بـراي تـفـهـيـم اتـهـام بـه اتـاق                     

براي تخريب شخصيـت  .  قاضي بردند 
من ميان مشاهده گران جلوي درب و 

داخــل دادگــاه مــانــنــد يــک مــجــرم            
جز جـرم سـيـاسـي بـا مـن                جرائمي به 

 : بازجويي و شکـنـجـه   .برخورد کردند 
هـا انـجـام        ها نصف شب    اکثر بازجوي 

شد، بهترين لحظات زندگـي مـن          مي
در بازداشتگاه اداره اطالعات زماني 
بود که يا ديگـر از بـازجـويـي کـردن               
خبري نبود يـا المـپ سـلـول مـن را                

گاهي اوقـات از      .  کردند  خاموش مي 
صورت دست بند و پـابـنـد در            من به 

ــي           ــداري م ــه ــگ ــول ن ــل ــد   س ــک .  ش ي
بازداشتي در يک سلول انفرادي و در          
ــرار              ــراي ف اداره اطــالعــات راهــي ب

دليلشان فـقـط آزار دادن مـن          .  ندارد
اکثراً اوقات در وقـت بـازجـويـي       . بود

هايـم را      هايم را بسته دست     شدن چشم 
ضربدري (صورت قپاني  با دستبند به

ايــن شــيــوه   .  بســتــنــد   مــي)  از پشــت  
دستبند شدن دليلش آن بود هنگامي  

خواستند من را مـورد ضـربـات             مي
مـن  .  مشت و لگد خـود قـرار دهـنـد           

شـدن     عکس العمـل يـا مـانـع           قادر به 
هـايـم      ضرباتشان به شکمـم بـا دسـت         

  .نشوم
در روز عيد فطر به دليل اسرار و     

ام هـرچـنـد يـکـي از              پيگيري خانواده 
بردارهايم را بـه خـاطـر پـرسـو جـوي                
مداوم درباره من و وضعيتم تهديد به       
بازداشت کـرده بـودنـد، ولـي در روز              
عيد اجازه داده شـد بـا پـدر و مـادر                

در وقــت   .  مــالقــاتــي داشــتــه بــاشــم      
مالقات مادرم خـواسـت مـن را در              
آغوش بگيرد ولي به او اجازه نـدادنـد         
و به بهانه آنکه فردي مرتد وبـي ديـن          
هستم نبايد مادرم من را در آغـوش          

گفتند ايـن پسـر      بگيرد، به مادرم مي  
شما فرديست به ممـلـکـت اسـالمـي           
خيانت کرده و کافر است نـبـايـد يـک            

 .کــافــر را در آغــوش بـــگــيــريـــد                 
 هرچند  :هاي جسمي و روحي     شکنجه

عضو حزب سياسي بوده بـاشـم ولـي          
هرگز مسلح نبوده، براي آنکه اقرار به  

 مسلح بودن نماييم مرا مورد 

شکنجـه دادنـد، دومـيـن دلـيـل             
ها براي اين بود از کساني که       شکنجه

روي .  فعاليت سياسي دارند اسم ببرم    
هـاي     هـا و کـمـر و انـدام               قلب، دست 

وسيله سيگار سوزانده     حساس بدنم به  
شده که آثارش هنوز هم وجود دارد و     
زيباي ظاهري من را بـراي هـمـيـشـه             

هـنـگـام بـازجـوي        .  نابود کـرده اسـت     
هاي من را از تـن بـيـرون آورده              لباس
هايم را به صنـدلـي کـه روي آن            دست

بســتــنــد و شــروع بــه            نشــانــده، مــي  

وسـيلـه      يا به.  کردند  سوزاندن بدنم مي  
گاهي اوقات . زدند سيم کابل مرا مي

بـردنـد کـه کـف            من را به سلولي مي    
هـا بـا        پوشش سيمان بـود و سـاعـت         

 . داشتند برهنه مرا آنجا نگه مي پاي
ســرمــاي شــديــد تــمــام بــدنــم را           

گرفت به خاطـر ايـن نـوع آزار              فرامي
يـا  .  ام  دادن، دچار بيماري واريس شده    

آمــدنــد و      نـاگــهــان درب ســلــول مـي        
اين هم . گفتند مادرت مرده است مي

شـان     هـاي روحـي       اي از شکنجـه     شيوه
سه ماه را در اتـاقـکـي کـوچـک            .  بود

وقت اجـازه اسـتـفـاده از             بوده، و هيچ  
 من و دو     .هواخوري به من داده نشد   

–کـيـوان غـالمـي         ( دوست ديـگـرم      
را هـنـگـام انـتـقـال بـه              )  توفيق راوند 

کـنـنـدگـان بـا           زندان، ميان مـالقـات     
بند راهي سـلـول زنـدان مـرکـزي            چشم

آنجا متوجه شدم؛ کـه    .  مريوان کردند 
در حين بازداشت دست توفيق راونـد        
را شکسته و او را مورد آزار و اذيـت           
فراوان قرار داده، و حتي براي درمـان         

اش هيچ اقدامي نکـرده       شکسته  دست
ــودنــد  ــگــرم         .  ب کــيــوان  ( دوســت دي
بـراي اقـرار بـه اتـهـامـات،             )  غالمي

ــه                 بــه وســيلــه وزنــه ســنــگــيــن کــه ب
هايش وصل کرده بودنـد مـورد          بيضه

“ کـيـوان  ” .  شکنجه قـرار داده بـودنـد        
قريب دو ماه در زنـدان هـم قـادر بـه                
کنترل ادرار خـود نـبـود و ايـن نـوع                 
شکنجه باعث اختالالتي در سيستـم       

هنگام انتقـال  .  دفع ادرار وي شده بود    
از اداره اطـالعـات بـه زنـدان مـا را                 
تهديد کردند نـبـايـد در زنـدان بـراي               
زندانيان تعريف کنيـد کـه ايـن چـنـد              
ماه بـازداشـت در اداره اطـالعـات،             

مـنـظـور    . ( شـده اسـت       چطور سـپـري    
اگـر چـنـيـن       )  هـا   بازگو کردن شکنجه  

. عـمـلـي از سـوي شـمــا روي بـدهــد                
بازآش همان آش است و کاسه هـمـان         

 .کاسه
 کسي  :تجاوز در سلول اطالعات   

شناسم که در سلول اطـالعـات       را مي 
. مورد تجاوز جنسي قرارگرفـتـه بـود        

اي نشدن نام وي، از او        به دليل رسانه  
اين فرد شخصـي بـود     .  برم اسمي نمي 

به اتهام عضويت در حزب دمـکـرات         
 مـاه مـورد       ٦ شده و مـدت        بازداشت

 ماه  ٦ شکنجه قرارگرفته بود، بعد از      
چون هيچ دليلي بـراي اثـبـات اتـهـام             
وجود نداشت اقدام به آزاد کـردن وي           
نمودند ولي قبل از خروج او را مـورد          

  .تجاوز جنسي قراردادند
 ٣  بعـد از      :زندان مرکزي مريوان  

ماه سلول انفرادي در اداره اطالعـات        
مريوان ما را به زندان مرکزي مريوان    

در بدو ورود من و دو     .  منتقل کردند 
دوست ديگرم را بـه سـلـول انـفـرادي               
زندان بردند و دليـل آنـکـه مـا را بـه                 
ــر                 ــن ذک ــي ــن ــبــرده چ ــدان ن داخــل زن

ــه                مــي کــردنــد کــه احــتــمــال دارد ب
سـه  .  اطالعات سنندج منتقل شـويـد    

روز را در سلول بوده که ما را به بـنـد         
منتقل کردند و   )  قرنطينه( معتادين  

بعد از يک هفته که آنجا بوديم مـا را           
دربـنـد   .  به بند جوانان انـتـقـال دادنـد         

جوانان چيزي به اسم تفـکـيـک جـرائـم           
بند جوانان را بـيـشـتـر        .  وجود نداشت 

داد     سال تشکيل مـي   ١٨ جوانان زير  
هـا مصـرف و فـروش            و اتهام اکثر آن   

جـوانـانـي    ( مواد مخدر و سرقت بود       
که بايد در حال تحصـيـل بـاشـنـد بـه              
دليل نبود وضعيت مالي مناسـب و        

هــا در زنــدان بــه ســر             ديــگــر عــلــت   
 .) بردند مي

 دور  :تجاوز جنسي دربند جوانان   
عنوان زنداني سـيـاسـي        از چشم ما به   

رسيد کـه دربـنـد          ولي به گوشمان مي   
جوانان، جواناني بودند کـه ازلـحـاظ          

بـا  .  سيما زيبا يا سنشان کـمـتـر بـود          
توجه به آنکه مسئوليـن زنـدان خـبـر             

مورد تجـاوز جـنـسـي قـرار           .  داشتند
هـا وکـيـل       اکثراً فاعل.  شدند  داده مي 

وکـيـل   .  بند يا مـخـبـر زنـدان بـودنـد            
بندها و مخبرها کـه از تـجـاوزهـاي             

و به صورتـي  . شد پوشي مي ها چشم  آن
نانوشتـه هـمـکـار مـأمـوريـن زنـدان               

کارکنان زنـدان بـراي مـخـبـر            .  بودند
کـرد    متجاوز مواد و سيگار تهيه مي     

براي فروش در داخل بند و يک شريک         
پـس در    .  شدند  المنفعه محسوب مي  

ازاي منفعت مادي از هر عمل وکيل       
 . گرفت پوشي صورت مي بند چشم

 :وارد   جشن پتو براي زنداني تـازه     
با ورود فرد بازداشتي جديد بـه بـنـد             
ــا                  ــه ب ــي ک ــروه ــوســط گ ــان ت جــوان
هماهنگي کارکنـان زنـدان اقـدام بـه            

. کردنـد   جشن ورودي براي زنداني مي    
با ورود بازداشتي يک يا چند پـتـو را           
روي سر زنداني جديـد انـداخـتـه و از            
سوي ديگر زندانيان مـورد ضـرب و           

. گـرفـت     شتم وحشتـنـاکـي قـرار مـي          
قاعدتاً پتو اندازي هم براي ايـن بـود           
که فرد مضروب توسط زنداني جديـد      
ديده نشود و متوجـه نشـود از کـجـا             

 گــاهــي اوقــات      .خــورد   ضــربــه مــي   
هاي به اتهام دوستي با يـک         بازداشتي

و با دستور .  شدند دختر بازداشت مي  
افسـرنـگـهـبــان، مـراسـم جشـن پـتــو               

  .شد برايشان اجرا مي
 چندين بار بـراي      :جلسه دادرسي 

بازپرسي به دادگاه برده شديم؛ و بـراي      

ما وثيقه ده ميـلـيـون تـومـانـي قـرار              
صـورت مـوقـت تـا            تا به .  داده بودند 

ختم پرونده و صدور حکم نـهـايـي در          
ولي ايـن قـرار       .  بيرون از زندان باشيم   

وثيقه واقعي نبود و حتي براي تأمين    
ولـي بـه     .  ام اقدام کردند    وثيقه خانواده 

شـده     هـا گـفـتـه         از سوي دادگاه بـه آن       
ده ميليون سهل است حـتـي اگـر          . بود

پانصد ميليون هم وثـيـقـه بـگـذاريـد             
. گيرد آزادي به قيد وثيقه صورت نمي 

پس معلوم شـد صـدور قـرار وثـيـقـه               
  .نمايشي بوده است

جلسه دادرسي در دادگاه انقـالب     
 مـن و دو دوسـت ديـگــرم              :مـريـوان  

را بـه  )  کيوان غالمي و توفيق راوند    ( 
صـورت جـداگـانــه         دادگـاه بـرده و بـه         

در جـلـسـه      . جلسه محاکمه انجام شد 
دادگاهي که منع از گـرفـتـن وکـيـل              
شده بوديم، وقتي خواسـتـم در بـرابـر            

قـاضـي   .  اتهامات از خود دفاع کـنـم      
گفت شما محارب هسـتـيـد ولـي بـه             

 سـال    ١٦ شما ارفاق شده و شـمـا بـه            
در .  شـويـد    حبس تعزيري محکوم مي   

بيشتر طـول    )   دقيقه٢ ( دادگاهي که   
نــکــشــيــد بــدون وکــيــل بــدون دفــاع           
محاکمه شدم و وقتي گفتم اتهامـات       
را قبول نـدارم در جـواب مـن گـفـت                
نيازي به تائيد يـا رد شـمـا نـيـسـت                 
مـرجـع صـالـح خـودمـان اتـهـامــات               

بـعـد از يـک        .  شمارا تائيد کرده است   
ماه حکم من و دوستانم در زنـدان بـه        

 سال و ده   ٦ ما ابالغ شد و هرکدام به    
. ماه حبس تـعـزيـري مـحـکـوم شـدم              

وقتي حکم از سوي افسرنگـهـبـان بـه           
من ابالغ شـد بـه حـال خـودم گـريـه                  

 سال زنـدان چـرا؟ و         ٧ کردم، قريب به    
حـکـم و        تنها اميدمان به اعتراض به    

لغـو حـکـم صـادره از سـوي دادگـاه                 
در دادگاه تجديدنـظـر     .  تجديدنظر بود 

به ما اجازه داده شـد از حـق وکـيـل                 
حکم هريک از ماه به     .  استفاده نماييم 

چهار سال حبس تقـلـيـل و قـطـعـيـت             
  .يافت

 يـک زنـدانـي      : سال١٨ اعدام زير   
 سـال    ١٨ نوجوان که در سن کمتر از         

آمـانـج   ( مـرتـکـب قـتـلـي شـده بـود                 
 سـال رسـيـده و          ١٨ حال به   ).  ويسي

براي اجراي حکـم بـه زنـدان مـرکـزي              
کـه     وقـتـي  . شد سنندج انتقال داده مي 

بـا فـريـادهـايـش دل          .  بردنـد   او را مي  
گفت  مي. همه زندانيان را به درد آورد

به خانواده مقتول بگـويـيـد مـن سـن             
کمي داشته که اين عمل را مـرتـکـب          
شدم هرچند با توجه بـه قـانـون بـايـد               

ولي بـدانـنـد بـا مـرگ           .  قصاص شوم 

 ... کيفرخواست فعال    

 ٥  صفحه 
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  .يابد من هيچ دردي التيام نمي
بختيار معماري زنداني سيـاسـي      

 وقتـي او را       :به سه بار اعدام     محکوم
مـتـوجـه آثـار       .  در زندان مريوان ديدم   

. اي که بر وي مانده بود شـدم         شکنجه
که پاي صـحـبـت را بـا وي               هنگامي

وپاهـايـش    گشودم از شکستگي دست 
تـر حـکـم سـه بـار               گفت و از آن تـلـخ       

اعدام، من مثل يک جوان که تاکنـون        
چنين چيزي را نشـنـيـده بـودم بـرايـم               
اعدام وحشتـنـاک بـود ولـي سـه بـار                

از ايـن    .  فـهـم نـبـود        اعدام، برايم قابل  
) ترور( گفت من هرگز اتهامي را        مي

انـد مـرتـکـب          که به من نسـبـت داده       
  .ام نشده

 خيـريـن    :کمک خيرين به زندانيان   
شهر در اعياد مذهبي براي کمـک بـه       

دادنـد   زندانيان مبلغي را به زندان مي 
تا براي خانواده زندانيان صـرف شـود      

ها داده     يا به شيوه هديه به خانواده آن      
زنداني سياسي از دريافت ايـن       .  شود

  .کمک مستثنا بودند
 اکـثـر     :بهداشت و غـذاي زنـدان        

زندانيـان و بـخـصـوص يـک زنـدانـي                
سياسي اهل شهر کاميـاران بـه اسـم            

در )  اتهام عضويت در پـژاک     ( رامين  
غذايي که آورده بـودنـد       برابر يک وعده  

ــودن غــذا                   بــه وجــود مــو و ســرد ب
خـوردن     اعتراض نمودند، غـذا قـابـل        

کــه اعــتــراض بــه             نــبــود، وقــتــي      
افسرنگهباني رسيد مسئول حفاظـت     

) اهللا نـوروز      رحمـت ( اطالعات زندان   
هـمـه      به داخل بـنـد آمـد و مـيـان آن               

زنداني، رامين را مورد خطـاب قـرار         
داده و قابلمه غذا را بـر روي سـر وي            

و تمامي زندانيان را تـهـديـد        .  ريخت
. کردند هر شخصي اعتـراض نـمـايـد         

برايش پرونده اختالل در نـظـم زنـدان            
ساختـه و از سـوي دادگـاه حـکـمـي                 
تــعــزيــري بــرايــش در نــظــر گــرفــتــه             

و زندان هم تمامي مالقات    .  شود  مي
آن شخص را ممنوع   … و مرخصي و  

. دهـد   و به سلول انفرادي انتقالش مي     
هــا    از تــرس ايــن تــهــديــد اعــتــراض         

  .فروکش نمود
ــدان،                  ــان در زنــ ــاه رمضــ مــ

 هـمـه     :خواري از حبس تا اعـدام        روزه
ــايــد روزه             ــيــان بــالاســتــثــنــا ب زنــدان

خـواري     هر زنداني که روزه    .  بودند  مي
خواري به دادگـاه   کرد به اتهام روزه   مي

 شده و حکمي جديـد بـرايـش          فرستاده
اگــر در زنــدان هــم       .  شــد   صــادر مــي  

بگويد به اين چيـزهـا اعـتـقـاد نـدارم              
االرض   احتمال آنکه به جرم مفسد في     

 درخواست  .محاکمه شويد زياد است   
مالقات با خانواده و تحقير از سـوي          

 مالقات با خانواده از   :افسرنگهباني
بـار     يـک .  حقوق اوليه يک زنداني است    

درخـواسـت مــالقـات نـمــودم کـه بــا              
واکنشي که پر از تحقير شخـصـيـتـي           
من مثل يک زنـدانـي سـيـاسـي بـود               

. براي اجابـت درخـواسـت     .  روبرو شدم 
افسرنگهباني به من پـيـشـنـهـاد داد           

هاي افسرنگهبانـي را     بايد دستشويي 
تميز کنم تا بتوانـم از ايـن مـالقـات              

از کـار کـردن ابـاي          .  استفاده نمايـيـم   
نداشته ولي براي آنکه من را تخـريـب      

وار در      کند که براي يک مالقات بـرده      
خـدمـتـشـان بـاشــم ايـن مـن را آزار                  

بـراي از بـيـن بـردن روحـيـه               .  داد  مي
. دهـنـد     مبارزاتي هر کاري انجام مي    

تا از خود و از زنـدگـي کـردن بـيـزار                 
و من هرگز تقاضاي مـالقـات     .  شويد

  .ام را ببينم نکرده و نتوانستم خانواده
آزادي از زندان و داليل خـروج از         

 بــدون هـيــچ      ١٨/٥/١٣٩٣   :ايـران 
 سال محکوميت خود را در   ٤ عفوي  

. زندان به اتمام رسـانـده و آزاد شـدم             
وقتي از درب زندان بيرون آمدم لمس        
آزادي آرزويم بود با پاي پياده مسـيـر         

ولي قـدرت  .  زندان تا منزل را بپيمايم  
فيزيکي آن را نداشتم که اين مسير را 
پياده گام بردارم، چـون زنـدان فضـاي          

 سال را از ٤ براي ورزش نداشت و من 
 ازنـظـر     .هر نظر ساکن زيسـتـه بـودم         

پـرتـي      رواني دچار فراموشي و حواس    
قرمز کـه     بار که از چراغ يک.  شده بودم 
گـذشـتـم و بـا صـداي بـوق                 نبايد مي 

ها مـتـوجـه قـرار گـرفـتـن در                 ماشين
بـراي  .  زمان و مـکـان اشـتـبـاه شـدم             

بازگشت به روال عادي زندگي زمـان         
هـا    زيادي الزم است تا اثرات شکنجه     

کم شود وتو هرگز نخواهـي تـوانسـت        
مثل يک انسان عادي جامعه دوبـاره         
زندگي کني، اما در مـورد مشـغـول           
شدن بکار براي يک زندانـي سـيـاسـي           
مقدور نيست يـا الاقـل کـار بـرايـش              

نه جواز کسـب، نـه       .  شود  کمياب مي 
ــول شــدن در اداره           ــال       مشــغ اي، ح

و حـتـي     .  صورت کارگري هم باشـد      به
خواستم ادامـه تـحـصـيـل دهـم ولـي               

  .مانع شدند
هاي مدني بعد از خـروج        فعاليت

ارديبهشـت  :  از زندان و خروج از ايران     
ــراي دفــاع از کــوبــانــي و              ١٣٩٤   ب

محکوم نمودن حمله تـروريسـتـي بـه           
روزنامه فرانسوي شارلـي، شـروع بـه          

جـو     تبليغات بـر ضـد اسـالم سـتـيـزه             

نمودم همراه موجي که در سطح شهـر      
ــان بـــود        ــريـ از ســـوي اداره        .  در جـ

اطالعات چندين بار تهديد شـدم کـه        
بـعـد از     .  در هيچ کاري شرکت ننمايم    

هشدارها، يک روز که مـن در مـنـزل            
نبودم مأمورين بـراي بـازداشـتـم بـه             
منزل ما رفته و تمام منزل را زيـرورو      

کنند، هنگام ورود مأمـوريـن در          مي
منزل ما فقط مادر و خواهر کوچکـم        

ــد      ــن ــت ــوســط     .  حضــور داش مــادرم ت
شـده و       پلـه هـل داده         مأمورين از راه   

شــکــنــنــد و راهــي         دســتــش را مــي     
از خــواهــرم   .  شـود    بـيــمـارســتــان مــي    

پرسند برادرت کجاست او هـم در        مي

. جواب ميگـويـد داخـل شـهـر اسـت             
. وقــتــي ايــن خــبــر بــه مــن رســيــد               

بالفاصله از ترس شکنجه و زنـدان از     
  .کشور خارج شدم

 
 جمعيت حقوق بشر کوردستان
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با شروع سـال جـديـد کـارگـران             
اعتراضات خود را بـراي پـيـگـيـري           
خواستهايشان از سر ميگيرند، روز    

ــن          ۵ ١  ــرورديـ ــر      ٨٠٠  فـ ــارگـ  کـ
پــيــمــانــکــاري هــاي مــعــادن مــس         
ميدوک و چـاه فـيـروزه در حـرکـت                
اعتراضي هماهنگـي در اعـتـراض         
به سطح نازل دستمزدهـا و شـرايـط         
نابرابر مزدي خود با ديگر کـارگـران     

کـه  “  ٣٠ ۴ ٢ ” قراردادي موسوم بـه       
به درجه اي شرايط بهتري دارند، در       
مقابل درب ورودي مجتمع ميـدوک   

بـدنـبـال ايـن تـجـمـع            .  تجمع کردنـد  
 کـارگـر از شـرکـت           ۵ ١ اعتـراضـي     

پيمانکاري مـبـيـن، چـاه فـيـروز و               
اولنگ در مـعـادن مـس مـجـتـمـع              

بنا بر خـبـر   .  ميدوک بازداشت شدند  
دستگاه قضايي جمهوري اسـالمـي      

بر اسـاس شـکـايـتـي کـه از سـوي                  
کارفرمـا شـده اسـت اسـت، حـکـم               
بازداشت اين کارگران را صادر کرده 

خامنه اي در پـيـام نـوروزي            .  است
اقــتــصــاد ”  را ســال       ۵ ٩ اش ســال     

خـوانـد و     “  مقاومتي، اقدام ، اجرا      
ــار             ــايـــي در کـــنـ دســـتـــگـــاه قضـ
کارفرمايان بـا بـازداشـت کـارگـران           
معترض در منطقه شهر بابک زنگ      

ــه صــدا در آورد                .شــروعــش را ب
اعتراضات کارگـران در بـرابـر ايـن            

کــارگــران .  تــعــرضــات ادامــه دارد      
ضمن شهر بابـک ضـمـن پـيـگـيـري              
خواسـتـهـايشـان، خـواسـتـار آزادي            

ــد           ــن ــمــکــارانشــان هســت ــوري ه . ف

کارگران معـادن مـس شـهـر بـابـک              
قبال نـيـز در رابـطـه بـا وضـعـيـت                   
قراردادهايشان تجمعات اعتراضـي    
داشتند و به آنها وعده رسيدگـي بـه        
خـواســتـشــان و تــغــيـيــر وضـعــيــت           

امـا  .  قراردادهايشان داده شده بود      
اخـبـار   .  به اين وعده ها عمـل نشـد        

اعتراضات کارگـران مـعـادن مـس          
شهر بابک را وسيعا انعکاس دهـيـم        
و حمايت خود را از اين کـارگـران و            
کارگران بازداشتي مـجـتـمـع مـس            

 .ميدوک اعالم کنيم
 

 ٩٥  فروردين ١٧ 

 دستگيري تعدادي از کارگران مجتمع مس ميدوک                  
  کارگر معادن مس شهر بابک          ٨٠٠ بدنبال تجمع اعتراض          
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گزارش اين نهـاد  .  آزار قرار مي دهند   
 ۲۰۱۵ مي افزايد که تنهـا در سـال            

صد و چهل و پنج شکايت را دريافت        
 ۱۷۴ کرده اند که در مـجـمـوع آنـهـا             

مورد تعرض به خبـرنـگـاران صـورت          
الزم به ذکر اسـت کـه احـزاب           .  گرفته

 سـال    ۲۴ حاکم بر اقليم کردستان در       
گذشته دهها نفـر از کـمـونـيـسـتـهـا،               
فــعــالــيــن کــارگــري و اجــتــمــاعــي،           
خبرنگاران و مـردم مـعـتـرض را بـه               
قتل رسانده اند و کارنامه سياهي در     
نقض آزاديهاي فردي و اجتماعـي بـر         

 . جاي گذاشته اند
 

مذاکرات اتحاديه ميهني و    
 ! جبش گوران براي اتحاد دوباره    

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
شده، اخيرا جنبش گوران که چـنـديـن         
ســال پــيــش بــه رهــبــري نــوشــيــروان           
مصطفي از اتحاديه ميهني انشعاب     
کرد، پروژه اي را به اتحاديه ميـهـنـي          
ارائه داده تا بتوانند در چهارچوب آن        
با هم نه تنها همکاري نزديک داشـتـه         
باشند، بلکه ممکن اسـت دوبـاره بـا           
هم اتحاد کنند و گـوران بـاز هـم بـه                

در هـمـيـن      .  اتحاديه ميهني بپيونـدد   
راستا روز يکشنبه سوم آوريـل بـرهـم         
صالح معاون دوم اتحاديـه مـيـهـنـي            
نيز در لندن با نـوشـيـروان مصـطـفـي             

. رهبر جنبش گوران مـالقـات کـرده           
بــهــرحــال گــرچــه جــنــبــش گــوران يــا          

از اتحاديه ميـهـنـي    )  جنبش تغيير( 
با اين استدالل انشـعـاب کـردنـد کـه             
گويا مسئولـيـن اتـحـاديـه مـيـهـنـي               
مشغول دزدي و چـپـاول هسـتـنـد و               
اينها قرار است جنبشي براي تغيير و   
ــي دزدان و                  ــائ ــاس ــن ــي و ش ــرف ــع م
چـپـاولــگـران بــاشـنـد، امـا هــمـگــان              
شاهدند که اينها نيز جز غرولنـدهـاي       
متعارف بخشي از بـورژوازي حـاکـم          
چيزي براي مردم اقـلـيـم بـه ارمـغـان               
نياوردند و اختالفات کنـونـيـشـان بـا           
ــم                ــي ــل ــت اق حــزب دمــکــرات و دول

کردستان نيز بر سر چگونگي تقسـيـم        
قـدرت و ســهـم خـواهــي از دزدي و                
چپاولي است که حـاکـمـيـن و بـويـژه               
حزب دمکرات بـه رهـبـري مسـعـود            
بارزاني و اتحاديه ميـهـنـي مشـغـول           

  . آنند
 

 افزايش ساعات برق عمومي     
 ! به مردم

روز يکشنبه سـوم آوريـل امـيـد            
احمد مسئول بـرق عـمـومـي اقـلـيـم               
کردستان طي سخناني اعالم کرد کـه       
در ماه آوريل برق عـمـومـي را از ده              

 ساعت در شـبـانـه روز       ۱۵ ساعت به   
مـا بـراي     "  احمـد گـفـت        .  مي رساند 
ــلــيــم          ۲۴ تــامــيــن     ــرق اق  ســاعــت ب

 ۳۰۰ کردستان احتياج به سه هزار و      
الزم به ذکر ". مگابات برق نيازمنديم

است که با وجود در آمـد سـرشـار از             
فروش نفت هـنـوز هـم مـردم اقـلـيـم                 

سال از بسـيـاري     ۲۴ کردستان بعد از    
از امکانـات ابـتـدائـي زنـدگـي و از                

ــملــه آب و بــرق                 ســاعــتــه      ۲۴ ج
  . محرومند

 
 اعتراض دانشجويان     
 ! داشنگاهي در اربيل  

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
شــده، روز يــکــشــنــبــه ســوم آوريــل             
ــان دنشــگــاه خصــوصــي           دانشــجــوي
لبـنـانـي فـرانسـوي شـهـر اربـيـل در                  
اعتـراض بـه مـمـانـعـت تـعـدادي از                 
دانشجـويـان در رفـتـن بـه دانشـگـاه                
دست به اعـتـراض زدنـد و يـکـي از                

. خيـابـانـهـاي ايـن شـهـر را بسـتـنـد                  
گزارشها حاکيست که اين داشـنـگـاه         
خصوصي روز سـوم آوريـل از ورود             
دانشجوياني که شـهـريـه تـرم چـهـارم             
ــد                 ــودن ــکــرده ب ــرداخــت ن خــود را پ

کند و دانشجويـان در         جلوگيري مي 
اعــتــراض بــه ايــن تصــمــيــم روســاي          
دانشگاه دست به اعتراض مي زنـنـد        
و خيابان شصت متري شهر اربيـل را      

 . براي مدتي مصدود مي کنند

 
دستگيري يکي از افراد مهم   

 !داعش در اطراف کرکوک      
بر اساس اطالعيه اي از انـجـمـن         

 مـاه  ۲۹ امنيت اقليم کردستان، شب     
مارس در مرز کرکوک حويجـه يـکـي          
از افراد بلندپايه داعش به اسم مالـک      

ايــن .  رفـعــت خــلــف دسـتــگــيــر شــده        
اطالعيه مي افزايد کـه فـرد مـذبـور            
مسئول چندين عمليات تـروريسـتـي         
در منطقه کـرکـوک بـوده و طـي يـک               
عمليات تعقيب و مراقـبـت جـدي از          
ســـوي نـــيـــروهـــاي امـــنـــيـــت ايـــن           

 . شهردستگير شده
 

اظهارات وزير اموزش و پروش       
 !اقليم کردستان 

روز شنبه دوم آوريـل پشـتـيـوان             
صادق وزير آموزش و پرورش اقـلـيـم          
کردستان در جمع دهها تن از مديران        
مدارس ابتدائي و راهنمـائـي اسـتـان          
اربيل ظاهر شد و در باره مسـائـل و            
مشکالت معلمـان سـخـنـانـي ايـراد            
" کردند که در بخشي از آن گفت کـه             

متاسفانه فرهنگي درسـت شـده کـه            
مــي تــوان آنــرا بــه فــرهــنــگ نــبــود             
ديسيپلين و احـتـرام نـگـذاشـتـن بـه                
همديگر نـام بـرد، ايـن فـرهـنـگ در                
چهارچوب دمکراسي و در چهارچوب  

در بخش ديگري از " کردي جاي ندارد 
معلمان بايـد  "  سخنانش صادق گفت    

". با وجداني زنده به اوضاع بـنـگـرنـد          
الزم به ذکر است که معـلـمـان اقـلـيـم          
کردستان ماههاست حقوقي دريافـت      
نکرده اند و در چنـديـن مـاه گـذشـتـه            
بارها و بارها دسـت بـه اعـتـراض و               
مبارزه و بايکوت مدارس زده اند کـه        
هـنـوز هـم در بـخـشــهـاي از اقـلـيــم                   
کردسـتـان ايـن اعـتـراض و مـبـارزه                
ادامه دارد و سخنان وزير آمـوزش و          
پرورش بيشتر خطابش بـه مـعـلـمـان            
مبارز و آزاديـخـواهـي اسـت کـه در               
دفاع از حقوق ابتدائي خود دسـت بـه       
اعتراض و مبارزه زنده انـد و گـفـتـن             
نبود فرهنگ ديسيـپـلـيـن در مـيـان              
مـعــلـمــان، يـعــنـي خــاتـمــه دادن بــه              
اعتراض و مـبـارزه بـه حـق بـر سـر                   
ــاده               ــت ــق اف ــعــوي ــه ت ــمــزهــاي ب دســت
حکومتي که سرانش مشـغـول دزدي        
و چپاول غير قـابـل بـاور و اکـثـريـت                
مردم کارکن جامعه بايد تـن بـه بـي             
حقوقي تحميـل شـده از جـانـب ايـن               

  .دزدان و چپاولگران باشند
 *** 

  ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي           


