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 ٦  صفحه 

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

مسعود بارزاني در آينده اي    
 ! نزديک به ايران خواهد رفت      

روز دوم ژوئن نيچيروان بارزاني     
اعــالم کــرد کــه رژيــم اســالمــي از            
مسعود بارزاني دعوت کرده که بـه         
ايران سفر کند و بارزاني هم دعـوت        
ايران را قبول کرده و گفته در آيـنـده           
اي نزديـک از ايـران ديـدار خـواهـد               

دعوت از مسعود بارزانـي در       .  کرد

حالي انجام مي شود که اواسط ماه     
ــر              ــوي وزي گــذشــتــه مــحــمــود عــل
اطالعات رژيم اسـالمـي از اقـلـيـم            
کردستان ديدار و با مسعود بارزاني 

الزم به ذکر اسـت     .  مذاکره کرده بود  
که در سالهاي گذشته رژيم اسالمي      
بيشتريـن ارتـبـاط را بـا اتـحـاديـه                 
ميهني که رقيـب و شـريـک قـدرت             
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موج وسيع اعتراض عليه شـالق       
حــکــومــت بــر جــوانــان و کــارگــران،           
مقامات حکومت و ارگان هـاي آنـرا        

خـبـر بـه      .  به مخمصه انداخـتـه اسـت       
سرعت در جامعـه و در سـطـح بـيـن               
المللي پيچيد و با موجي از انزجار و        

بطوري که خـود    .  اعتراض مواجه شد  
افکـار  « مقامات حکومت ميگويند   

بـا  .  » عمومي جريحه دار شـده اسـت       

مدير کل کار استان آذربايجـان      عجله  
برکنـار  "  بي اطالعي" غربي را بخاطر    

کردند و اکنون همه مقامـات اظـهـار          
ــاســف                   ــار ت ــي اطــالعــي  و اظــه ب

 ۲۸  و     ۲۷ مقاماتي که از     .  ميکنند
فروردين، روز شالق خوردن کـارگـران        
معدن طـالي تـکـاب، تـا بـه امـروز                 
سکوت کرده بودند و وانمود ميکننـد   

با طوالني شدن اعتصاب غـذاي       
آقايان عظيم زاده و کبودوند جان ايـن        
دو زنداني به طور جدي در خطر قـرار          

اکـنـون بـا حـاد شـدن و              .  گرفته است 
بحراني شدن وضـع جسـمـي ايـن دو              
زنداني ما همزمان شاهد دو جبهه در  

از يـک طـرف       .  مـقـابـل هـم هسـتـيـم           
سکوت و بي پاسخي رژيم اسالمي به 

ــي                ــر حــق ايــن دو زنــدان خــواســت ب
سياسي، که ميخواهد آنها قطره قطره   
و به تدريج جانشان را از دست بدهنـد   
و از طرف ديـگـر مـوج حـمـايـتـهـاي                
وسيع مردمي و سازمانهاي دفـاع از        
حــقــوق انســانــي و اتــحــاديــه هــا و              
سازمانهاي کارگري و احزاب سياسي     

روحاني رئيس جنايتکار دولـت     
يازدهم درست در روزهايي به شـهـر        
مهاباد سفر کرده است کـه در سـال           

نفر از مردم شهـر  ٥٩  تعداد  ١٣٦٢ 
مــهــابــاد تــوســط رژيــم جــمــهــوري         

 . اسالمي اعدام شده اند
فرماندار وقت مهاباد در سـال         

 حميد رضا جـاليـي، يـار و          ١٣٦٢ 
در .  مبلغ پرو پا قرص روحانـي بـود       

 مـردم    ١٣٦٢ روز دوازدهم خـرداد       
مهاباد با يک اعالميه صـادر شـده          
از جانب فرمانداري مواجه شدند که 
در سطح شهر پخـش شـده بـود، در             

 نـفـر از       ٥٩ اين اعالميـه اسـامـي         
شهروندان مهاباد قيد شده بـود کـه          
بنا به گفته آن اعـالمـيـه بـه دلـيـل                

" ضـد انـقـالب     " وابستگي به احزاب    

ــه          ــي ب ــوان ــراخ ــرات و       ف ــظــاه ت
در روز يـکـشـنـبـه در           اعتصاب غذا   

شهرهـاي کـردسـتـان در حـمـايـت از                
مــحــمــد صــديــق کــبــودونــد زنــدانــي         
سياسي که در اعتراض بـه بـازداشـت        
خود و پرونـده سـازي هـاي سـيـسـتـم                

دسـت بـه       قضائي جمهوري اسالمـي   
اعتصاب غذا زده است منتشـر شـده         

 نـفـر     ۰ ٣ ۲ بدنبال اين فراخوان    . است
فعـالـيـن مـدنـي، دانشـجـويـي و               “از  

به منـظـور   ” اعالم کرده اند     “ سياسي
حمايت از اعتصاب آقاي کبودونـد و        
عظيم زاده و هـمـچـنـيـن حـمـايـت از                

طي يکماه اخير مناطق مـرزي       
ــل                     ــه دالي ــاال ب ــل ک ــق ــل و ن ــم ح

هر بار بسـتـه      .  نامعلومي بسته شد  
شدن مسيـر عـبـور و مـرور حـمـل                
کـاال، کـارگـران کـولـبـر مـرزي کــه                
ــواده              ــفــر از خــان زنــدگــي هــزاران ن

است را "   شغل" هايشان در گرو اين    
آنـچـه   .  دچار مشکل جدي مـيـکـنـد     

که کسب و کار کارگران مرزي را در   

معرض از دست دادن چـنـديـن روز           
تامين مـايـحـتـاج زنـدگـي آنـان را               
مــوجــب شــد ايــن بــود کــه ســپــاه              
پاسداران بـا کـاربـدسـتـان دولـت و               
همچنين مسئولين استاني در نـوار      
مرزي بر سر سهم خواهي و تقـسـيـم          
درآمد حاصله از سـود کـاال هـا و               
دستـرنـج کـارگـران در نـوار مـرزي               

يک گام بجلو عليه پرونده سازيهاي 
 !امنيتي و عليه شالق

 حاشيه اي در ارتباط با سفر روحاني به مهاباد
 ! روحاني نماينده اعدام و فقر و فالکت
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 عبدل گلپريان 

 کارگران کولبر مرزي و مثلث شوم باج خواهي و کشتار

 حمايت از جعفر عظيم زاده و 
 صديق کبودوند را گسترش دهيم

 !   گورش را گم کندحکومت شالق بايد

 

 : حزب کمونيست کارگري       
  !ما روي شما حساب ميکنيم        

 هزار دالر کمک مالي           ۵۰ اعالم کمپين جمع آوري        
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“ دره   کارگران شالق خورده مـعـدن آق       
روز يکشـنـبـه دسـت بـه اعـتـصـاب                

ــد زد             ــن ــواه ــن .  غــذاي خشــک خ اي
اعالميه فعاليـن از فـراخـوان اولـيـه             
فراتر ميرود و از جعفر عظيـم زاده و         
کارگران آق دره نيز حـمـايـت خـود را            

 .اعالم ميکند
نقطه قوت اين حرکـت نـه اعـالم          

تظاهـرات     اعتصاب غذا بلکه اعالم   
فراخوان بـه تـجـمـع و           .  و تجمع است  

در شهرهاي کردسـتـان در        تظاهرات  
ادامــه مــوج اعــتــراضــاتــي کــه در             
چندهفـتـه اخـيـر و بـدنـبـال بـيـانـيـه                    

عبـدي شـکـل        –مشترک عظيم زاده    
گرفته است يک گام مهم به جلو است        
که بايد اميدوار بود و تالش کـرد بـه           
ديگر شهرهاي ايـران نـيـز گسـتـرش             

 .کند  پيدا
ايـن      هدف و مضـمـون اصـلـي          

حرکتهاي اعـتـراضـي، اعـتـراض بـه            
پرونده سازي هـاي امـنـيـتـي، آزادي            
زندانيان سياسي و بچـالـش کشـيـدن          
ــي              ســيــســتــم قضــائــي ضــد انســان

ــي       ــوري اســــالمــ ــهــ ــمــ ــت  جــ . اســ
بازداشت و احکام زندان عـلـيـه         آنچه  

عـظــيـم زاده و کــبـود ونــد و کـلــيــه                 
حـکـم شـالق       زندانيان سياسي را بـه     

عليه کارگران آق دره پيونـد مـيـدهـد           
قصاص و سيستم قضائي جـمـهـوري        

روز يــکــشــنــبــه بــا      .  اســالمــي اســت  
خواست لغو اتهامات امنيتي، آزدي     
زندانيان سياسي، ممنوعيت شالق و     

. برچيدن قصاص به خيـابـان بـيـائـيـم           
آزادي عظيم زاده و کبودوند ميتوانـد    
و بايد اولين گـام در پـيـشـروي ايـن                 

 .مبارزه باشد
 ۱۳۹۵  خرداد ۱۶ 

 ...يک گام بجلو عليه پرونده         

تاکنون مسئـولـيـن    .  دعوا داشته اند  
دولتي صاحب اخـتـيـار و دريـافـت             
کننده درآمدهاي حاصله از خريـد و        
فروش کاال در نوار مـرزي بـوده انـد           
اما سپاه پاسداران مدعي شده است      
که آنها هسـتـنـد کـه حـراسـت نـوار                
مرزي را بر عـهـده دارنـد و درآمـد                
حاصله بايد مستقيـمـا در اخـتـيـار            

از سـوي    .  سپاه پاسداران قرار گـيـرد     
ديــگــر کــاربــدســتــان و مســئــولــيــن        
نهادهاي استاني در مناطـق مـرزي        
از محروم بودن خود از اين درآمد و         
با توجيه تـامـيـن مـخـارج شـهـر و                 
روستا نارضايتي خود را اعالم کرده    

در حال حاضر توافق سه جانـبـه        .  اند
مفتخوران و آدمکشان نـوار مـرزي         
به امضا رسـيـده اسـت کـه هـر سـه                 
ضلع شوم باج خواه در نوار مرزي به         
تــنــاســب درآمــدهــاي حــاصــلــه از           
گمرکـات، دسـتـرنـج زحـمـتـکـشـان               
بيکار شده کـه بـه ايـن شـغـل روي                 
آورده اند، مـتـعـهـد شـده انـد تـمـام                 
درآمد حاصله را بين خـود تـقـسـيـم            

 .کنند

 
ايــن تــنــهــا گــوشــه اي از بــاج             
خواهي، چپاول و غـارت دسـتـرنـج             
کــارگــران کــولــبــر مــرزي از ســوي            
باندهاي اسالمي در ايـن مـنـاطـق            

گوشه ديگر مافياي جمهـوري  . است
اسالمي در مناطق مرزي، گـرفـتـن         
جان انسانهاي زيادي است که تا بـه         
امروز صدها زن و کودک  را از تنهـا    

. نان آور خانواده محروم کـرده اسـت         
مناطق مرزي و حمل و نقل کاال در    
اين نواحي تنـهـا بـه بـاج گـيـري از                 
کـارگــران کــولــبــر مــرزي، مصــادره        
کاالها و در نهايت گرفتن جـان ايـن          
انسانهاي زحـمـتـکـش کـه بـرده وار              
براي تامين زنـدگـيـشـان جـان مـي              
کــنــنــد مــحــدود نــمــيــشــود بــلــکــه          
معامله، خريد و فـروش و حـمـل و              
نقل کاالها، نفت، بنزين و غـيـره در      
ابـعــادي کــالن و بــطــور روزمــره از            
طريق کاروانهاي تريلر، کـامـيـون و          
ديگر وسايل نقليه نفتکش  تـوسـط         
سپاه پاسداران، آن شبکه گسترده اي 
است که نوار مرزي را براي جمهوري 

اسالمي و سپاه پاسداران به منبعـي   
مملو از سود و سرمايه و به قتلـگـاه       
و جـهـنـمـي بـه تـمـام مـعـنـا بــراي                     
کارگران کولبر مرزي تـبـديـل کـرده            

 .است
کارگران کولبر مرزي پيشتـر در     
همين مناطق دست به اعـتـراضـات        
گســتــرده اي عــلــيــه بــاج خــواهــي،          
زورگــويــي، مصــادره کــاالهــا و              
همچنيـن اعـتـراض بـه تـيـرانـدازي              
آدمـکـشـان اسـالمـي را بـنـمـايــش               

تنها راه مقابلـه کـارگـران        .  گذاشتند
کولبر مرزي بـا راهـزنـان اسـالمـي             
سپاه پاسداران و حکومت اسـالمـي       
اين است که در اعتراضات عمومي      
و متحدانه خود خواهان تامين بيمه      

جمهوري اسالمي را   .  بيکاري شوند 
بايد ناچار به تامين بيمه بـيـکـاري،        
يا ايجاد شغل مناسب در شهرها و        
روستاهاي نوار مرزي کرد و يـا ايـن        
شغل را بايد بدون ايجاد هيچـگـونـه         
مانعي و بدون دست درازي در بقتـل    
رســانــيــدن و مصــادره امــوال آنــان          

 . برسميت بشناسد
 

 ٩٥  خرداد ١٨ 

 ... کارگران کولبر مرزي و       

که همه بي خبر بوده اند، ريـاکـارانـه          
به تملق گويـي از کـارگـران تـکـاب               

اين مخمصه را بايد بـه  .  پرداخته اند 
يــک شــکــســت تــمــام عــيــار بــراي             

 . حکومت تبديل کرد
آنچه حکومت را چنين به دست      
و پا انداخته است اعـالم انـزجـار از            
اين عمل وحشيانه و محکوم کـردن        
قــاطــع آن از جــانــب تشــکــلــهــاي              
ــارگــري، فــعــالــيــن ســيــاســي،               ک
نويسندگان، زنـدانـيـان سـيـاسـي و              
سازمانها و نهادهاي بين الملـلـي و         
انعکاس گسترده آن در رسـانـه هـا             

ايـن اولـيـن بـار نـيـسـت کـه                 .  اسـت 
جمهوري اسالمـي دسـت بـه شـالق            
ميبرد، ولـي اولـيـن بـار اسـت کـه                 
چنين يکپارچه و يک صدا بـا اعـالم          
انزجار و اعتراض هـمـگـانـي روبـرو            

مقامات حکومتي تـالش     .  ميشود
ميکننـد مسـالـه را بـه يـک حـکـم                  
معين شالق و بـي مـبـاالتـي و بـي              
اطالعي ايـن يـا آن مسـئـول تـنـزل                
بدهند ولـي هـمـه مـردم مـيـدانـنـد                 
اساس مساله کل احکام قصـاص و         
سيستم قضـائـي اسـالمـي و نـظـام              
قرون وسطائي اي است که به چـنـيـن     

. قوانين عصر حجري متـکـي اسـت        
به شالق بستن کارگران و جـوانـان و          

که آخرين نمونـه هـاي آن در          -زنان  
تکاب و قزوين و مشـهـد در چـنـد               

هـمـانـنـد       -هفته گذشته اتفاق افتـاد   
سنگسار و قطع اعضاي بدن و چشم       
در آوردن و غيره، اشتباه  اين يـا آن            
مقام و يـا قـاضـي شـرع و دادگـاه                  
اسالمي نيست، جزء اليتجزاي نظام 

اسـت  "  اشتـبـاه  " آنچه  .  اسالمي است 
نفس قوانين قصاص و قضات شـرع       

. و بـيــدادگـاهـهــاي اسـالمــي اســت          
ــا و                   ــه ه ــي ــان ــي ــه در ب مــردمــي ک
طــومــارهــاي اعــتــراضــي خــود از          

اظـهـار   "  توحش نفرت انگيز شـالق     " 
انزجار ميکنند و خـواهـان لـغـو آن             
مــيــشــونــد در واقــع کــل ســيــســتــم          
قضائي اسالمي و حکومت متکـي      

اين حرکت  .  بر آنرا بچالش ميکشند   
ميتواند و بايد تـا جـارو کـردن کـل              
توحشي که جـمـهـوري اسـالمـي بـر             

جامعه تحميل کرده است بـه پـيـش           
 . برود

امروز موج اعـتـراضـات مـردم          
عليه شـالق، مـقـامـات جـمـهـوري              
اسالمي را به غلط کـردن انـداخـتـه            

مـيـتـوان    .  اين اولين قدم است. است
و بــايــد تــا لــغـو کــامــل و رســمــي               

بـايـد   .  مجازات شالق به پيش رفـت     
با صداي بلنـد اعـالم کـرد کـه کـل                
قوانين قصاص و سيـسـتـم قضـائـي         

 يـک مـاشـيـن         جمـهـوري اسـالمـي،      
جنايت است و بايد در هـم کـوبـيـده             

مــا مــردم بــا اعــتــراض و            .  بشــود
مبارزه مـتـحـد و يـکـپـارچـه خـود                 
ميتوانيم نه تنها قصاص و سيسـتـم        
قضائي اسالمـي بـلـکـه حـکـومـت             
قرون وسطـائـي مـتـکـي بـر آنـرا از                 

حـزب کـلـيـه       .  جامعـه جـارو کـنـيـم         
کارگران و مردم آزاديخواه را به ايـن         

 . مبارزه فرا ميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۶  ژوئن ۲ ، ۱۳۹۵ خرداد 
 

  ...  حکومت شالق بايد     

هر روز گسترش بـيـشـتـري مـي        ...  و
  .يابد

 

کمپينهاي حمايت از آقـايـان عـظـيـم           
زاده و کبود وند ابعاد جهانـي بـخـود          

تا کنون ميليونها انسان .  گرفته است 
متوجه اين کمپيـنـهـا شـده و دهـهـا               
هــزاران انســان بــه انــحــا مــخــتــلــف           
حـمـايـت خـود را از ايـن دو انسـان                   

بـراي نـجـات      .  دربند اعالم کـرده انـد     
جـان ايـن دو زنـدانــي کـه دسـت بــه                  
اعتصاب غدا زده اند بايـد بـيـش از            

ــد                   ــدان شـــ ــيـــ ــن وارد مـــ   .ايـــ
 نفر از فعالين مدنـي و    ٢٠٠ بيش از   

انسانهاي حق طلب بـا انـتـشـار يـک              
ــکــشــنــبــه را روز               اطــالعــيــه روز ي
اعــتــصــاب غــداي خشــک خــود در           
حمايت و همراهي بـا ايـن زنـدانـيـان             
اعتصابي و حمايت از کاگران شـالق        

ــد                  ــرده ان ــالم ک ــورده آق دره اع . خ
همزمان با فراخوان اعتصـاب غـذاي       
يک روزه اين فعالين، فعاليـن مـدنـي          
در شــهــرهـاي مــخـتــلــف کــردســتــان         
فراخـوان بـه تـجـمـع و اعـتـراض در                  

. حمايت از اين دو زنـدانـي داده انـد            

 ١٦ اعالم کرده اند که روز يکشـنـبـه           
 در مراکز و خيابانهاي ١٣٩٥ خرداد  

اصلي شهرهاي کردستان به خـيـابـان        
  .خواهند آمد

 

ما ضـمـن اعـالم حـمـايـت خـود از                  
خواسته هاي آقـايـان عـظـيـم زاده و               
کبود وند که بيش از يـک مـاه اسـت              
دست به اعتصاب غـذا زده انـد، از             
همه مردم آزاده کردستان ميخواهـيـم    

 ١٦ که در اعتراضات روز يکشـنـبـه          
.  فعاالنه شرکت کنـنـد    ١٣٩٥ خرداد  

ما ضمن استقبال از فراخوان فعاليـن    
مدني، همه مـردم کـردسـتـان را بـه               
شرکت در اين تجمعات و اعتراضات 

با گسترش اعتراضات  .  فراميخوانيم
خود و حمايت از خواستهاي ايـن دو          
زنداني سياسي تالش کنيم جان ايـن         

  .زندانيان را نجات بدهيم
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 

  ١٣٩٥ خرداد  ١٥ 
 ٢٠١٦  ژوئن ٤  

 ..  حمايت از جعفر عظيم زاده و        
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فـرمـانـدار وقـت       .  اعدام شده بـودنـد    
ــي                ــد رضــا جــالي ــي ــاد حــم ــاب مــه
پوردستور پخش اين اعالميه ها را       

بيشتـر ايـن     .  در سطح شهر داده بود    
 ١٣٦٢ شهروندان در دو ماه اول سال   

يــعــنــي فــرورديــن و ارديــبــهــشــت           
اتـهـام آنـهـا       .  دستگيـر شـده بـودنـد        

وابسـتــگــي بــه گـروهــهــا و احــزاب           
سياسي بود ،اتهامي که هـيـچ گـاه           

چـنـد نـفـر از آنـان در              .  ثابـت نشـد    
دبيرستان هاي مهاباد تحصيل مي     
کردند، يکي از آنان دانش آموز سال 
دوم دبيرستان ابن سينا در مـهـابـاد         

 .بود
روحاني در راس دولت نـظـامـي        
قرار دارد که در سنوات نـزديـک بـه             

سال حاکميت ضد انقالبي اعدام ٤٠ 
صدها نفر ثـبـت شـده اسـت و هـم                 
اکنون نزديک به صد نفر زنـدانـي از           
شهرهاي کردستان زيـر تـيـغ اعـدام            

 .اين رژيم جنايتکار قرار گرفته اند
روحاني نماينده اعدام و جنايت     
و هم معـمـار شـکـاف طـبـقـاتـي و                 
استثمار کارگران و مـردم در ايـران           

گزارش مرکز آمار از فقـيـرتـر      .  است
منتشر “  شدن فقرا در دولت روحاني 

بـر اسـاس مسـتـنـدات          .   شده اسـت  
مرکز آمار ايران ضريب جـيـنـي در           
دولت روحـانـي افـزايـش يـافـت کـه               

عدالتي و فاصله     نشان از افزايش بي   
طبقاتي در اين دولت و بـدتـر شـدن            
وضعيت فقرا بخصوص در روستاها 

به گزارش خبرنگار اقتصـادي  . است
خبرگزاري تسـنـيـم، گـزارش مـرکـز            
آمار ايران از چگونگي توزيع درآمد      

 منتشر شد، يکي از ١٣٩٣ در سال  

هاي سنجش نابرابري درآمد     شاخص
ضريب .  جامعه، ضريب جيني است 

جيني عددي است بين صفـر و يـک           
کـه در آن      )  يا صفر و صد در صـد      ( 

 معني توزيع کـامـالً بـرابـر             صفر به 
مـعـنـاي       درآمد يا ثـروت و يـک بـه            

نابرابري مطلق در تـوزيـع درآمـد و            
نــگــاهــي بــه نــتــايــج     .   ثـروت اســت   

هــاي نــابــرابــري در ســال            شــاخــص
ــاطــق شــهــري و                 ١٣٩٣   در مــن

ــل کشــور نشــان                 ــي و ک ــاي ــت روس
دهد، ضـريـب جـيـنـي در سـال                 مي

 در کـل کشــور و مـنـاطــق              ١٣٩٣ 
ــه           ــيــب     شــهــري و روســتــايــي ب ــرت ت

 ٠.٣٤٠١  و     ٠.٣٦٠٩ ، ٠.٣٧٨٨ 
بوده است که در مـقـايسـه بـا سـال               

 که ضـريـب جـيـنـي در کـل             ١٣٩٢ 
کشور و مناطق شهري و روسـتـايـي         

 و   ٠.٣٥١٢ ،   ٠.٣٦٥٠ تـرتـيـب        به
 بوده، افزايش يافته يغني ٠.٣٢٤٣ 

فاصله طبقاتي بيشتر، فقرا فقيـرتـر        
بـر  .  و ثروتمندان ثروتمـنـدتـر شـدنـد         

اساس اين گزارش، سهـم ده درصـد          
ثروتمندترين به ده درصد فقيـرتـريـن       
جمعيت از درآمـد کشـور در سـال              

 در کـل کشــور و مـنـاطــق              ١٣٩٣ 

ــه           ــيــب     شــهــري و روســتــايــي ب ــرت ت
 بــوده   ٩.٧٢  و     ١٠.٣٧ ،   ١٢.٣٣ 

 کـه  ١٣٩٢ است که اين رقم در سال      
سهم ده درصد ثروتمنـدتـريـن بـه ده            
درصد فقيرترين جمعيـت از درآمـد         
در کل کشور و مـنـاطـق شـهـري و               

 ٩.٥١ ،   ١٠.٦٨ ترتيب    روستايي به 
 بوده، افزايش يافته و نشان ٨.٢٣ و  

دهد ثروتمندتـرهـا ثـروتـمـنـدتـر             مي
باالتر از کشـورهـايـي نـظـيـر         .  شدند

آمريکا، قطر، روسيه و ترکـيـه قـرار          
 .دارد

وعده هاي پوچ و صـحـبـتـهـاي            
چيپ و سبک روحاني در ذهن کسي        

 . ثبت نشده
هيچ جيزي از ساختار جنايت و       
ستم طبقاتي و سـتـم بـر مـردم در                

 . کردستان عوض نشده است
يک فـاکـتـور مـهـم در شـهـر و                 
روستاهـاي کـردسـتـان امـا بشـدت             

موج نارضايتي و   .  تغيير کرده است  
تنفر از رژيم اسالمي بيشتر و تالش  
براي سازماندهي و اعتراضات توده 

 .اي افزايش پيدا کرده است
مردم در شـهـرهـاي کـردسـتـان             
خواهان سـرنـگـونـي و رفـتـن رژيـم                

 .جنايتکار اسالمي هستند
 *** 

 ... حاشيه اي در ارتباط با       

حزب کمونيـسـت کـارگـري بـراي           
تامين مالي فعاليت هاي خود نـيـاز         
فوري به کمک هاي شما مردم شـريـف     

 .و آزاديخواه دارد
ــطــور                 ــه ب ــي اســت ک ــن حــزب اي
خستـگـي نـاپـذيـر عـلـيـه جـمـهـوري                  
اسالمـي و بـراي حـرمـت و رهـايـي                 
انســان در عــرصــه هــاي مــخــتــلــف           
مبارزاتي در داخـل و خـارج کشـور              

انجام چنين فـعـالـيـت       .  تالش ميکند 
گسترده اي بـا ابـزارهـاي الزمـه آن،              

 سـاعـتـه کـانـال          ۲۴ نظير تلـويـزيـون       
جــديــد، جــز بــه هــمــت و فــداکــاري              

کادرها، اعضا و دوسـتـان حـزب، از           
جمله در تامين هزينه هاي مالي آن،        

اکـنـون حـزب      .  ممکن نبوده و نيسـت  
در يک وضعيـت دشـوار مـالـي قـرار              

نـيـاز فـوري بـه جـمـع آوري                گرفته و   
هـزار دالر بـراي تـامـيـن              ۵۰ حداقل  

 .کسري خود دارد
از شما دعوت ميکنيم ما را در         

از شـمـا     .  تهيه اين مبلغ ياري کـنـيـد       
تـامـيـن مـالـي         تقاضا ميکـنـيـم کـه       

فعاليتهاي حزب را جزو هزيـنـه هـاي          
از طـريـق     .  ضروري خود قـرار دهـيـد        

تماس مستقيم با تشـکـيـالت هـا و             

فعالين حزب و يـا از طـريـق شـمـاره               
حسابهاي زير هر قدر که مـيـتـوانـيـد            

هر دالر و يـوريـي          . کمک مالي کنيد  
که براي تامين مـخـارج حـزب جـمـع             

کمک ميکند تـا     کنيد و يا بپردازيد،  
صف اعتراض کارگري، صـف آزادي        
و برابري را در مبارزه عليه حکـومـت    

 .آيت اهللا هاي ميلياردر تقويت کنيم
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۵ خرداد  ۱۲ 
 ۲۰۱۶  ژوئن ۱ 

شماره حساب و تلفن تماس براي 
 کمک مالي

 

 : حزب کمونيست کارگري      
  !ما روي شما حساب ميکنيم       

 هزار دالر کمک مالي        ۵۰ اعالم کمپين جمع آوري        

  
 :سوئد

Sweden 
Post Giro:  ٣ -٦٠  ٦٠  ٦٣٩ 
account holder:  IKK 
  
 :آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Post Bank Köln 

Konto. Nr     ۵۸۳۶۵۷۵۰۲ 
Bankleitzahl:  ٣٧٠١٠٠٥٠ 
Post Bank Köln 
IBAN: DE ٠٢  ٦٥٧٥  ٠٥٨٣  ٠٠٥٠  ٣٧٠١  ٥٧ 
BIC: PBNKDEFFxxx 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 :کانادا

Canada 
ICRC 
Scotiabank 

 ۴۹۰۰ Dixie Rd, Mississauga 
L ٤W  ٢R ١ 
Account #:  ١٣  ٠٠٢٦٩  ٨٤٣٩٢ 
  
 :هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab:  ٢٤٨  ٥٠  ١٣  ١٥ 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL ٧٤ RABO  ٢٤٨  ٣٥٠  ٠١٥١ 
  
 :شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر

England 
Account nr.   ۴۵۴۷۷۹۸۱ 
sort code:     ۶۰- ۲۴- ۲۳ 

account holder: WPI 
branch:  Wood Green 
Bank:   NatWest 

IBAN: GB ٧٧ NWBK  ٢٣٤٥  ٦٠٢٤ ۴۷۷۹۸۱ 
BIC: NWBK GB  ٢L 

   :سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد
 :از اروپا

 ١ ۹۸۶۸۰۵ ٣ ۰۰۴۶۷ : سيامک بهاري
 :از ايران

 ٨ ۶ ٧٧٧٩٨٩٨٩ ۴۴ ٠٠ شهال دانشفر 
 ٠ ۵ ٨٢ ۵ ٧ ۵ ٠ ۴ ٨ ۵ ٠٠٣   عبدل گلپريان
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 تشديد فضاي امنيتي   
 در شهرهاي کردستان    

همزمـان بـا فـراخـوان هـايـي از               
فعالين شهرهاي کردستان  به منظور      
برپايي راهـپـيـمـايـي در حـمـايـت از                
کارگران و زندانيان اعتصابي، فضاي      
شهرها از سـوي مـامـوران رژيـم بـه                
شدت امنيتي و مـيـلـيـتـاريـزه شـده               

 در حــالـي کـه قـرار بـود روز                 .اسـت 
 خردادماه تجمعاتـي در      ١٦ يکشنبه  

حــمــايــت زنــدانــيــان اعــتــصــابــي و           
اعتراض به نقض حقوق کـارگـران در          
شــهــر ســنــنــدج بــرگــزار شــود، رژيــم          
جــمــهـــوري اســـالمــي از وحشـــت             
اعــتــراضــات مــردم، ضــمــن ايــجــاد         
فضــاي رعــب و و حشــت، تــدابــيــر             
امنيتي شديدي در سطـح ايـن شـهـر             

فردوسي، ششم بهمن و    " بويژه خيابان   
 .حاکم کرد" ميدان اقبال

 
 مرگ کارگر مهاجر   

 در اربيل عراق  
درپــي ســقــوط يــوســف کــارگــر          
مهاجر اهل پاوه از سـاخـتـمـانـي در               
اربيل ـ عراق، جان خـود را از دسـت             

 .داد
 

 مرگ يک کارگر در سنندج   
دهم خردادماه يک کـارگـر جـوان           
هيمن عفوري در حـيـن فـعـالـيـت بـر             
روي باالبـر سـاخـتـمـانـي بـه پـايـيـن                  

 سـاعـت     ١٢ سقوط کرد و کـمـتـر از           
 حـادثـه     .جان خـود را از دسـت داد            

سقوط از باالبر به دليل عدم ايـمـنـي           
کار روي داده و هـيـمـن عـفـوري از                  
ناحـيـه سـر بشـدت مـجـروح گشـتـه                 

 نبود حفاظ و کاله ايـمـنـي در            .است
شدن کارگـران   حين کار از علل قرباني   

و کارکنان در محيط کـار بـه شـمـار              
 .رود مي

 
 دستگيري در بوکان و مهاباد   

 جــاري      بــوکــان؛ اواســط هــفــتــه      
نيروهاي امنيتي بوکان دو بـرادر بـه           

هــاي عــلــي و حســن مــاوت را                نــام
 عـلـي مـاوت در          .بازداشـت کـردنـد     

 ٣  نيز مـدت      ٩١ ماه سال   ارديبهشت
 .سال را در حبس بسر برده بود
 تـن از      ٦ مهاباد؛ در مـهـابـاد            

جوانان ساکن اين شهر در روز هشـتـم      
ماه جاري توسط مأموران اطالعاتي     
بازداشت و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي                

 يـونـس و يـوسـف           .انـد    منتقـل شـده    
زودي، ارســالن بشــارت، خــالــد آک،         
يوسف احمديان و مختار ابـراهـيـمـي         

 فرد بازداشتـي در مـهـابـاد           ٨ هويت  
 .است

 
 سازمان ملل  

 خواهد     از ايران مي 
 زينب جالليان را آزاد کند     

هاي  بازداشت"کارگروه موسوم به  
وابسته به سـازمـان مـلـل         "  خودسرانه

قيد و شرط زيـنـب       متحد به آزادي بي   
 رأي   . ســالـه رأي داد       ٣٤ جـاللــيــان    

صادره درپي رسيـدگـي بـه شـکـايـت             
و "  جـبـران  " بشـري       هاي حقوق   سازمان

در اسفندماه سال "  عدالت براي ايران" 
کاري يـادشـده در         گروه .باشد  قبل مي 

ادامه از حـکـومـت اسـالمـي ايـران               
خواسته تمامي اقـدامـات الزم بـراي          
جبران خسارات تحميل شـده بـر ايـن           
فعال سياسي بدون تاخير و بـراسـاس         

 زينـب   .المللي انجام دهد    بين  ضوابط  
جالليان طـي بـيـش از هشـت سـال                 
گذشته بـدون يـک روز مـرخصـي در              

 و      حبس بوده و بـه دلـيـل شـکـنـجـه               
شــرايــط تــحــمــيــل شــده در زنــدان،            
سالمت جسمـي هـمـچـون ابـتـال بـه                
ناخونک و ضعف شديد بينايـي را از          

 زيـنــب جــاللــيــان      .دسـت داده اســت     
اکنون در زنـدان خـوي در اسـتـان                هم

 .باشد غربي محبوس مي آذربايجان
 
 

 نجيبه صالح زاده   
 با قرار وثيقه آزاد شد  

چند بار از سوي پـلـيـس امـاکـن             
عــمــومــي فــرمــانــدهــي انــتــظــامــي        

بــا شــمــاره       .  شــهــرســتــان ســقــز             
 تمـاس گـرفـتـنـد        ٠٩٣٥٧٣٥٣٤١٢ 

نـجـبـيـه     (  که صـاحـب شـمـاره فـوق             
خود را به اماکن جـهـت   )  صالح زاده   

نـجـيـبـه     .  تميکل پرونده معرفي کند    
من نمـي آيـم     " هم در جواب گفته بود      

 روز يکـشـنـبـه       "تا حکم دادگاه نباشد   
 ١٢ /  ٣٠  ساعت   ٥/٢/٩٥ مورخ  

دقيقه ظهر دو نفـر مـوتـور سـوار بـه               
درب خانه مـا آمـدنـد و از نـجـيـبـه                   
درخواست کردند تا جـهـت تـکـمـيـل             

 امـا    .پرونده به اماکن تشريف بياورد    
نجيبه صالح زاده اظهار مي دارد کـه      

هــر زمــان از طــرف قــوه قضــائــيــه              
 .احضاره برايم ارسال شود خواهم آمد 

 ساعت ١١/٣/٩٥ روز شنبه مورخ  
يک ظهر احضار به نجيبه صالح زاده        

 .ابالغ شد
پــلــيــس :  از   :  مــتــن احضــاريــه      

اماکن عمومي فرماندهي انتظـامـي      
سـرکـار خـانـم       :  بـه    .  شهرستان سـقـز    

: مــوضــوع   .   نــجــيــبــه صــالــح زاده        
بـديـنـوسـيلـه بـه         . ........  احضاريه   

راس .  جـنـابـعـالـي ابـالغ مـي گـردد              
ــبــــح مــــورخ          ١٠ ســــاعــــت        صــ

 جهت بررسي مـوضـوع   ١٢/٣/٩٥ 
و تکميل پرونده در اين پليس حضـور        

 بـدهـي اسـت عـدم           .به هـم رسـانـيـد       
مـراجــعـه در وقــت مــذکـور مـراتــب             
ضمن اطالع به مراجع قضايي نسبت 

 رئـيـس     .به جلب اقدام خواهد گـرديـد      
پليس اماکـن عـمـومـي شـهـرسـتـان               

نجبيه صالح زاده در وقت مقرر   .  سقز
خود را به امـاکـن شـهـرسـتـان سـقـز                 
معرفي کـرد و از سـوي دو نـفـر از                   

اتهام نـجـيـبـه     .   ماموران بازجوي شد 
صــالــح زاده داشــتــن فــيــس بــوک و             
مطالبي که در فـيـس بـوک مـنـتـشـر             
کرده بود از جمله مطلبي در حمـايـت         

 .از رضا شهابي
ولي نجبيه صالح زاده اظهار کرد  
که فيس بوک ندارد و هيـچ مـطـلـبـي             

. نيز در فيس بوک منتشر نکرده است 
اما بازجويان اسرار مي کردند که بـا         

 کـه    ٠٩٣٥٧٣٥٣٤١٢ شماره همراه   
سند آن بنام شما است اين فيس بـوک         
درست شده و پليس فتا آن را پيگيري   

  .کرده اند
روز پـــنـــجـــشـــنـــبـــه مـــورخ               

 نجيبه صالح زاده را بـه  ١٣/٣/٩٤ 
دادگاه منتقل کردند و به دليـل عـدم          
حضور قاضي دادگاه به روز دوشنـبـه        

  . موکول شد١٧/٣/٩٥ مورخ 
 دقـيـقـه صـبـح          ٢٠/١٠ ساعت  

 پرونده نـجـيـبـه صـالـح           ١٧/٣/٩٥ 
ــه دوم                    ــب ــع ــاري ش ــه دادي زاده را ب
دادگستري شـهـرسـتـان سـقـز ارسـال              

  .کردند
توهين به مقدسات :  تفهيم اتهام   

 . و توهين به رهبر جمهوري اسالمي
نجبيه صالح زاده ضمـن رد ايـن          
اتهام اعالم کرد که مـن فـيـس بـوک              

 .ندارم و اين اتهام را نيز قبول ندارم
قاضي پرونده از ايشـان بـازجـوي         
مي کند و چند مورد ديگر را نيز بـه            

از جـملـه سـفـر بـه            .  او ابالغ مي کند 
فرانسه بنابه دعوت سـنـديـکـا هـاي            
فرانسه همـراه مـحـمـود صـالـحـي و               
مراجعه به دادگاه سقز در سال گذشته 

  ... همراه همسر عثمان اسماعيلي و
در واقع اين اتهام هيچ ربطـي بـه          
نجيبه صالح زاده نـدارد و ايـن يـک               
پرونده سازي براي خـانـواده مـحـمـود           

چون نجيبه صالح زاده . صالحي است
بنابراين بـازجـوي و      .  فيس بوک ندارد  

تشکيل پرونده براي نـجـبـيـه صـالـح             
زاده تنها به دليل اين است که همسـر    
يک کارگر اسـت و قـاضـي مـحـتـرم                
پرونده در اظهارات خود به آن اشـاره           

محمود صـالـحـي چـه         "  کرده بود که    
ربطي به طبقه کارگر دارد و کسي در        
ايران پيدا نمي شود که از کارگر دفاع 
کند جز محمود صالـحـي و عـثـمـان             

قاضي پرونـده قـرار     ...."  اسماعيلي و 
بازداشت نجبيه را صادر مي کـنـد و         

 ..اما ايشان را با وثيقه آزاد کرد
 

 شالق زدن موقوف   
 کارگر معدن طالي آق دره را    ١٧ 

بخاطر اعتراضشان عليه اخراج و بي       
تاميني به شالق کشيدند و اين شالق 
سرمايه داران بر بـدن کـارگـران اسـت          

 .که به بردگي تن نداده اند
شالق زدند و موجي از اعـتـراض     

طوماري در اعـتـراض بـه          .  به پا شد  
اين عمل شنيع قرون وسطايي بـه راه          

تشکـلـهـاي کـارگـري بـيـانـيـه              .  افتاد
دادند و آنرا محکوم کردند و اکـنـون           
کارزاري به راه افتاده است که ما نيـز         

 .به صف اين اعتراض تعلق داريم
به باور ما زير اين فشار ها است         
کــه مــديــر کــل اداره کــار و تــعــاون              
آذربايجان غربـي تـحـت عـنـوان بـي              

. اطالعي از اجراي حکم برکـنـار شـد         
بـلـکـه    .  اما برکناري وي کافي نيست    

بايد صدور چنين احکامـي مـمـنـوع           
شود و کساني کـه شـالق زده انـد و                
صادرکنندگان چنين احکـامـي بـايـد        

در عيـن حـال بـايـد         .  محاکمه بشوند 
خواستهـاي بـرحـق کـارگـران مـعـدن               

 .طالي آق دره فورا پاسخ داده شود
اين اولين بار نيـسـت کـه شـاهـد           
صدور چنين احکام شنيعي در قـبـال         
کارگران و نه فـقـط کـارگـران، بـلـکـه               
جوانان، زنان و مردم معترض ديـگـر         

حرف ما زندانيان سيـاسـي،    .  بوده ايم 
حرف ما مردم اينست که شالق زنـي       

 :امضا کنندگان. موقوف
ابراهيم فيروزي، محمد جراحـي،      
بهنام ابراهيم زاده ، مهدي عظيـمـي،        
وحـيـد مـوسـوي، امـيـن حسـن ونــد                

 سيار، حسن کاکاوند
 زندان رجايي شهر

اين نامه را تعدادي از زنـدانـيـان          
امنيتي رجايي شهر به اسـامـي زيـر            

 :نيز امضا کرده اند
مســعــود عــرب چــوبــدار، رضــا        
کــاهــه، ايــرج حــاتــمــي، عــلــيــرضــا           

 .فراهاني، بهزاد ترحمي، فريد آزموده
 ٩٥ خرداد 

برگرفته از صفحـه فـيـس بـوکـي            
پايگاه خبري خانواده بهنـام ابـراهـيـم          

 زاده
 

 حمايت از کبودوند     
، ٩٥  خــرداد      ١٥ شــنــبــه شــب       

جمعي از شهروندان و فعالين سـاکـن         
مريوان در حمـايـت از فـعـال حـقـوق               
بشري آقاي محمد صديق کبودونـد ،        
فعال کارگري جعفر عظيـم زادە و در         
اعــتــراض بە حــکــم شــالق خــوردن              
کارگـران آق درە تـجـمـع اعـتـراضـي                

اين تجمع کە بـا حضـور     . برگزار کردند 
جمعي از شـهـرونـدان و فـعـالـيـن در                
پـارک شـانـو مـريـوان بــرگـزار شـد ،                  
حاضرين با در دست داشتـن تـراکـت           
هايي نقض گستردە حقوق زندانيان و      

 کارگران را محکوم کردند
 

راهپيمايي در حمايت از جعفر       
عظيم زاده و محمد صديق کبودوند       

 و عليه شالق زدن کارگران    
 ٦  خـرداد سـاعـت          ١٦ يکشنبه   

عصر در شهرهاي کردستان تـعـدادي        
از فــعــالــيــن مــدنــي و دانشــجــويــي           
فراخوان راهپيمـايـي در حـمـايـت از             
زندانيان سياسي جعفر عظيـم زاده و         
محمد صديق کبودوند و عليه شـالق      
زدن بــه کــارگــران آق دره فــراخــوان              

 ١٦ راهپيـمـايـي در روز يـکـشـنـبـه                 
ــي                ــان هــاي اصــل ــاب خــرداد در خــي

. شــهــرهــاي کــردســتــان داده بــودنــد         
کارگران زنداني، معلـمـان زنـدانـي و           
کليه زندانيان سياسي بايد فورا بـدون       
هيچ قيد و شـرط و وثـيـقـه اي آزاد                  

پرونده هايي که عليه کـارگـران   . شوند
مراکز مختلف از پتروشيمي رازي و        
کارگران چادرملو تا کارگران آق دره و 

ساخته شـده اسـت       ...  سيمان درود و  
احـکـام زنـدان      .  بايد فورا ملغي شـود    

براي فعاليني مانند محمود صالحي    
و محمود بهشتي و اسماعيل عبـدي       

اعـتـصـاب و      .  بايـد لـغـو شـود        ...  و  
اعتراض و متشکل شدن حـق مـردم          

اتهام امنيتي از پرونده فعاليـن  . است
 .بايد حذف شود

عظيم زاده، کبـودونـد آزاد بـايـد           
 گردند

کارگر زندانـي، مـعـلـم زنـدانـي،             
 فعالين مدني آزاد بايد گردند
 شالق ممنوع بايد گردد

 ٥  صفحه 
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 اتهام امنيتي ملغي بايد گردد
کارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي         

 آزاد بايد گردد
اميدواريم مـردم شـريـف و آزاده           
هرچه وسيعتر در اين راهپيمايـي هـا         

شالق زدن به کارگران و    .  شرکت کنند 
جوانان نه تنها بـايـد مـمـنـوع اعـالم              
شود بـلـکـه بـايـد بـعـنـوان يـک جـرم                    

 .شناخته شود
 

 ! شايد فردا دير باشد 
جعفر عظيم زاده را يـک بـار، آن            
هم فقط به مدت چند دقـيـقـه دربـنـد           

درهـيـجـد    .  هشت زنـدان اويـن ديـدم         
همين روز از سومين اعتصاب غذاي 
خود بودم و داديار ناظر بر زنـدان بـه            

 بند هشت آمده بود و بازندانيان 
سياسي اين بند سرگـرم گـفـت و           

درادامه مرا هم ازبند هـفـت       .  گو بود 
خواسته بود و ضمن شنيدن حرف هـا        
و خواسته هايم واعالم اين کـه کـاري          
ازدستش بر نمي آيد، تقاضا مي کرد       

 .که به اعتصاب غذا پايان دهم
در پايـان ايـن گـفـت وگـوي بـي                 
نتيجه، از وي خواستم که اجازه دهـد         
چند دقيقه اي با زندانيان سـيـاسـي و        
صــنــفــي بــنــد هشــت کــه پشــت در             
منتظرم بودند گفت و گـويـي داشـتـه            

ايشان هم پذيرفت و فـرصـتـي          .  باشم
پيش آمد تا با دوستانـي کـه خـيـلـي              
هايشان را نمي شناختم و بعضا فقط      

. اسمشان را شنيده بـودم روبـرو شـوم          
البته همکارانم، اسمـاعـيـل عـبـدي،          
رسول بداقي و عليرضـاهـاشـمـي هـم           

 .درجمع آنان بودند
اکثريت اين دوستان و يـا بـهـتـر             
است بگويم تمامي آن هايي که با آن         
ها به گفت و گو پـرداخـتـم بـه شـدت               
نگران سالمتيم بودنـد و درخـواسـت          
داشتند که به اعتصاب غذايم پـايـان         

 .دهم 
يکي از کساني که بيش از هـمـه          
نگران بود و از من مـي خـواسـت راه          
هاي ديگري براي پيگـيـري خـواسـتـه           
ها و بـيـان اعـتـراضـاتـم بـه احـکـام                   

نـگـاه   .  ناعادالنه پيدا کنم، جعفر بـود  
دلسوزانه ي او بـه مـوضـوع و بـيـان               
ــراي               ــش ب ــواســت ــه ي درخ ــان صــادق
شکستن اعتصاب غذا، مرا به شدت 
مجذوب وي کرده بود امـا از آن جـا             
کــه بــر ادامــه ي راه مصــمــم بــودم                
نتوانستم بـه درخـواسـت او و سـايـر               

 .دوستان پاسخ مثبت دهم

ــد،                  ــع ــد روز ب ــن ــال چ ــرح ــه ه ب
دادستـانـي، بـا قـول مسـاعـد بـراي                
پيگيري پرونده ام، مرا روانه ي منـزل         

 مـرخصـي     ٣٢ کرد و متعاقب آن در       
بودم و بـحـث اعـاده ي دادرسـي را                 

 .پيگيري مي کردم
چند ماهي از آن ديدار گذشـت و         
هم زمان با اعتصـاب غـذاي اخـيـر،            
تعداد زيادي از دوستاني کـه آن روز           
مــرا از اعــتــصــاب غــذا نــهــي مــي            
کردند، دست به اعتصاب غـذا زدنـد         
که در بين آن ها نام جعفر عظيم زاده         

 .نيز به چشم مي خورد
اين که چرا و چگونه فرد يا افراي        
به اين نتيجه مي رسند که دسـت بـه            
اين عمل خطرناک بزنند را فقط خـود     
اعتصاب کننده مي تـوانـد تـوضـيـح           
دهد و چه بسا شرايطي پيش مي آيـد       
که برخي از افراد علي رغـم تـمـامـي            
داليل و استداللهايي کـه بـراي نـفـي            
اين عمل دارند مجبور بـه انـتـخـاب            
اين راه مي شوند، يعني به مرحله اي      
مي رسند کـه احسـاس مـي کـنـنـد                
تمامي راه هاي رسـانـدن پـيـام و يـا                
رسيدن به نتيجه به رويشان بسته شده   
و بااالجبار بـه ايـن روش پـنـاه مـي                 

 .برند
افرادي مانند جعفرعـظـيـم زاده،        
کبودوند و ديگران نيز قطـعـا هـمـيـن           
مسيـر را طـي کـرده انـد و پـس از                    
روزها و ساعت ها کلنجار رفـتـن بـا           
خود و بررسي فوايد و ضررهـاي ايـن           

 .اقدام، تن به اين انتخاب داده اند
با اين اوصاف و علي رغـم هـمـه         
ي نظرات موافق و مخـالـفـي کـه در              
باب اعتصاب غذا وجود دارد و بدون 
لحاظ کـردن جـنـبـه هـاي مـخـتـلـف                 
قضــيــه کــه خــود نــيــاز بــه نــگــارش            
مقاالتي مستقل، انتقادي و تحليلـي      
دارد، معـتـقـدم وظـيـفـه ي تـک تـک                  
انسان هـايـي کـه نـظـاره گـر مـاجـرا                  
هستند، حمايت بي قـيـد و شـرط از            
شخص اعتـصـاب کـنـنـده در زمـان              
اعتصاب غذا و تالش بـراي انـتـقـال            
پيام وي و جـلـب رضـايـت مسـووالن            
ــه بــراي حــل مشــکــالت                ــربــوط م

رفتاري که در    .  اعتصاب کننده است  
چنين شرايطـي، يـعـنـي زمـانـي کـه               
مشاهده مي کنيم جـان انسـانـي در            
خطر است به طور کامال طبيعـي، از      

 .همنوعان انتظار مي رود
يادم هسـت، وقـتـي کـه حسـيـن              
رونقي ملکي در اعتصاب غذا بود و       

وضعيتش به مرز بحران رسيده بـود،        
حتي برخي زندانيان مالي، که بعضـا       
به دليل اختالفات سياسي در جـبـهـه         
ي مــخــالــف او قــرار داشــتــنــد نــيــز            
نتوانستند نسبت به سرنـوشـتـش بـي          
تفاوت باشند و با امضـاي نـامـه اي            
در حمايت از او، خواستار رسـيـدگـي       

 .به وضعيتش شده بودند
با اين اوصاف، در حـال حـاضـر            

 روز از اعتـصـاب غـذاي         ٣٧ بيش از   
جعفرعظيـم زاده مـيـگـذرد، يـعـنـي              
جـعـفــر تـاکــنـون خـود را از خــوردن                

 وعده ي غذايي مـحـروم   ١٠٠ حداقل  
کرده اسـت و ايـن يـعـنـي نـگـرانـي،                  
نگراني براي بروز و وقوع يک فـاجـعـه          
که هر لـحـظـه مـمـکـن اسـت اتـفـاق                  

امروزجان امثال عظيم زاده و      .  بيفتد
به شـدت در مـعـرض          ...  کبودوند و  

انســان هــايــي کــه نــه         .  خــطــر اســت   
مرتکب جنايتي شـده انـد و نـه حـق               
مظلومي را ضايع کرده انـد و شـايـد           
ــه                  ــاشــد ک ــن ب ــا جــرمشــان اي ــه ــن ت
نتوانستند يا نخواستند نسبت بـه آن        
چه در اطرافشان مي گذرد بي تفاوت     

 .باشند
به عقيده ي حـقـيـر، وظـيـفـه ي                
انساني هر فردي اسـت کـه از تـمـام                
توان خود براي نجات انسانـي ديـگـر          
که درمعرض مـرگ وخسـارت اسـت          

 .استفاده نمايد
دراين راه، رايزني بـا مسـووالن،         
بويژه مسووالن دادستاني ونمايندگان 
مجلس نـيـز بـه عـنـوان يـک گـزيـنـه                   
تاثيرگـذار درکـنـارسـايـرگـزيـنـه هـا،              

. هرگـز نـبـايـد نـاديـده گـرفـتـه شـود                  
ــي             ــه مســئــوالن قضــاي ــمــه ب درخــات
وامنيتي نيز يـادآوري مـي کـنـم کـه              
ايــجــاد فضــاي امــنــيــتــي بــراي                 
فعاليتهاي صنفي و مـدنـي و سـوق             
دادن فعاالن اجتماعـي مـحـکـوم بـه             
احکام سنگين به سمت تصـمـيـمـات          
خــطــرنــاکــي چــون اعــتــصــاب غــذا،         
ممکن است عواقب بسيار خـطـرنـاک        
و جبران ناپذيري براي فرد و جـامـعـه           
به همراه داشته بـاشـد کـه قـطـعـا بـا                 
تدبير و مدارا مي توان مانع از بـروز           

 والسالم. اين خسارتها شد
 محمودبهشتي لنگرودي

 ١٣٩٥  خرداد ١٥ 
 

از زنداني مهدي فراحي     
فراحي شانديز از بند ده زندان     

 ILOگوهر دشت کرج به    
پيام عيار زنداني مهدي فـراحـي        
فراحي شانديز از بند ده زندان گـوهـر          
دشت کرج به اجالس جهاني ساليـانـه      

جـعـفـر    :  سازمان جهاني کار در ژنـو        

عظيم زاده ، حشمت طبرزدي ، زينب  
جالليان ، نرگس محمـدي ، افشـيـن           
سهراب زاده وده ها وصد هـا کـارگـر           
ومعلم ومزد بگير وستم ديده دادخواه   
ديگر که در زندان ها وبيدادگاه هـاي         
رژيم ضد بشر واليـت فـقـيـه حضـور              
دارند واز انجا فرياد ازادي خواهي را        
سر مي دهند،عياران ما مردم ايـران        

من مهدي فراحي شانديـز ،       .  هستند
کارگر،معلم وزنداني سيـاسـي عضـو        
بنيان گذار سنديکاي مدرسان آزاد ،       
ــدوق راي آزاد                   ــه صــن ــه ب ــت ــيــوس پ
ودموکراتيک ، واز فـعـاالن کـمـپـيـن             
معيشت وهمراه هميشـگـي جـنـبـش          
همبستگي ستـم ديـده گـان دادخـواه            
ايران زمين ، فرياد رساي خـويـش را        
در حمايت از اعتصاب غذاي اين هم       
زنجيرانم بلند مـي کـنـم وبـا صـداي              
رسا مي گويم که غـارت ديـگـر بـس             

سهم ما زحـمـتـکـشـان ومـزد           !  است  
 بگيران وستم ديده گان کو ؟

من تا پاي جان از خواستـه هـاي          
درست اين همزنجيرانم در زندان هاي      
مختلف ايران پشتيـبـانـي مـي کـنـم             
نبايد به حق طلبي ما ستم ديده گـان          
دادخواه انـگ اقـدام عـلـيـه امـنـيـت                

حکومـتـي کـه خـود         ! ( کشوررا بزنند 
امنيت کشور ومردم را از بـيـن بـرده            

از هـمـه نـهـاد هـاي حـقــوق               .)  اسـت 
بشري واتحاديه هاي جهاني کـارگـري     
مي خواهم که به اين ستمکاري رژيـم        
اسالمي ايران تـوجـه کـنـنـد وبـه مـا                
ازادي خــــواهــــان وعــــيــــاران راه              
همبستگي طبقه کارگـر وهـمـه مـزد           
بـگـيـران وسـتـم ديـده گـان ايـران در                   
براندازي اين حکومت ضـد انسـانـي          

من از درون زندان امـاده     .  کمک کنند 
جان باختن هستـم ،تـاصـداي رسـاي           
ستم ديده گان ايران بيشتر در جـهـان           

مرا فقط چون نمـي     .  طنين انداز شود  
هـيـچ   .  ترسم در زندان نگه داشته انـد       

جرمي نداشته ام به جز حـق خـواهـي            
تـا بـه حـال        !  وفعاليت سنديکـا يـي        

 سال از عمرم را به تـنـاوب       ٧ بيش از   
در زندان هاي حکومت اسالمي بوده      
ام وجديدا در درون زندان رجايي شهـر     
ودر سالن ده اين بازداشتگاه مخـوف       

 سال نحمل زندان ديگر ٩ دوباره حکم  
مـن مـهـدي فـراحـي          .  به من داده اند  

شانديز مي خواهم که همه بدانند مـا        
کارگران وسنديکاليست هاي زندانـي      
، راه ازادي وعـــدالـــت ، صـــلـــح                  
ودموکراسي وبرابري طلبي حقوقي را  

از همين جا اعالم    .  رها نخواهيم کرد  
مي کنم که سنديکاي مـدرسـان آزاد         
براي دفاع از حقوق همه مزد بگـيـران        

من به عـنـوان يـک        .  ايران آماده است  
کارگر ومعلم زنداني از خواسته هـاي        
برحق کمپين معيشت حـمـايـت مـي           

خواهان آزادي هـمـه زنـدانـيـان           .  کنم  
سياسي صنفي ، انديشه اي وبيگـنـاه        

ازتمامـي انسـان هـاي ازادي          . هستم
خواه ومسوول در سراسر جـهـان ، از            
مقامات سازمان هاي جـهـانـي کـار           
وسازمان ملـل مـتـحـد وهـمـچـنـيـن               
تمامي فدراسيون هاي کارگري جهان     
مي خواهم که از مبارزه همه جـانـبـه          
ما در ايران حـمـايـت کـنـنـد وفشـار                
هــرچــه بــيــشــتــري بــراي مــحــاکــمــه           
وپاسخگو کردن اين حـکـومـت ضـد           

ما کـارگـران ومـزد       .  بشر فراهم آورند  
بــگــيــران خــواهــان ســرنــگــونــي ايــن         
حکومت پليد هستيم که بـراي هـمـه           

ــاک اســت           . بشــريــت وجــهــان خــطــرن
استعداد راه انـداخـتـن جـنـگ هـاي               
داخلي ومنطقه اي وشيعه وسـنـي را          
داردو موشک هاي دور برد خود را بـه     
رخ اين کشور وان کشـور مـي کشـد             
،تا زمينه را براي شـروع يـک جـنـگ            
تمام عيار ديگر ودخالت بـيـشـتـر در           

جـهـانـيـان بـه مـا           .  جهان فراهم اورد   
کارگران اگاه ايران براي سرنگوني اين     

 .حکومت ضد بشر کمک کنيد
با آرزوي پيروزي وهمبستگي در      
بـيـن مـبــارزات حـق طـلــبـانـه هـمــه                 
کارگران ومزد بگيران وستم ديده گـان   

زنـده بـاد گسـتـرش آزادي ،             .  جهان  
عدالت ، صـلـح ، دمـوکـراسـي، در                
جهان وسرنگوني همه حکومت هـاي       

 استبدادي وديکتاتوري وضد بشري
زنداتي سـيـاسـي وسـنـديـکـايـي             

 مهدي فراحي شانديز
زندان گوهر دشت     -کرج    -ايران  

 يا رجايي شهر بند ده طبقه سوم
 

 ٣/٦/٢٠١٦ 
 ١٣٩٥  خرداد ١٣ 
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حزب دمکرات بوده داشته و مسعود      
بارزاني و حزبـش بـيـشـتـر بـا دولـت                
ترکيه و بويژه اوردوغان روابط حسنـه       
داشته اند، امـا ايـن رفـت و آمـدهـا                
نشــان مــي دهــد کــه در مــعــادالت            
کنوني هر دو بـه روابـط نـزديـکـتـري              

البد مسعود بارزاني مـي  .  نياز دارند 
خواهد با گسـتـرش روابـط بـا رژيـم                
اسالمي روي اتـحـاديـه مـيـهـنـي و                
جنـبـش گـوران را کـم کـنـد و رژيـم                    
اسالمي هم مانند هميشه در تـالش        
بــيــشــتــر بــراي گســتــرش تــروريســم          
اسالمي در منطقه و همچنين فشـار        
بيشتر بر احزاب اپوزيسيون مسـتـقـر        
در عراق و اقلـيـم کـردسـتـان خـواهـد             

 . بود
 

بن بست احزاب حاکم بر اقليم و    
شايعه مذاکره اتحاديه ميهني و    

 !حزب دمکرات  
بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
اخيرا قرار شده که اتحاديه ميهني بـا     
حزب دمکرات بـه رهـبـري مسـعـود            
بارزاني بر سر چگونگي حـل بـحـران           

. سياسي احزاب حاکم مذاکره کـنـنـد        
يک عضو رهبري اتحاديه ميهني در       

اتحاديه ميهنـي  : "  اين باره مي گويد  
مي خواهد از سر گيري مذاکرات بـا          
احزاب را شروع کند و مـي خـواهـيـم            
اولين مذاکره را بـا حـزب دمـکـرات             

الزم به ذکر اسـت کـه         ".  داشته باشيم 
بعد از توافـق نـامـه اخـيـر اتـحـاديـه                 
ميهني و جنبش گوران، هر دو اعالم       
کــرده بــودنــد کــه از ايــن پــس آنــهــا              
مشترکا به مذاکره و بحث و گفـتـگـو          
بـا بـقــيــه احــزاب و از جــملـه حــزب                

حـزب  .  دمکرات خـواهـنـد پـرداخـت         
دمکرات هم که تـوافـق اخـيـرا را بـه               
ضرر خود ارزيابي مـي کـنـد، اعـالم            
کرده که آنها حاضر نيستند مشترکـا        
با اتحاديه ميهني و جـنـبـش گـوران            
هيچ گفتگوئي داشته باشند و شايعه      
مذاکره اخيرا اتـحـاديـه مـيـهـنـي بـا                
حزب دمکرات نشـان مـي دهـد کـه              
بحران سياسي احزاب حاکم با تـوافـق        
اتحاديه ميهني و جنـبـش گـوران نـه            
تنها کاهش نيافـتـه بـلـکـه تـازه دور               
ديگري از بحران عميقتر ناسيوناليـزم      
کرد بر سر چگونگي سهم خواهي هـر        

 . يک شروع مي شود
 

کمبود برق در فصل گرما    
 ! همچنان ادامه دارد  

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
کم بود برق همچنان ادامه دارد و بـا           
شروع فصل گرما نـيـز مـردم اقـلـيـم               
کردستان هنوز در شبانه روز چـنـديـن     

در ايـن    .  ساعت برق نخواهند داشـت    
باره اخيرا وزارت برق طـي اطـالعـيـه        
اي اعالم کرده که، آنهـا تـمـام تـالش             

 ۱۶  تـا      ۱۵ خود را خواهند کرد کـه        
ساعت در شبانه روز برق را تـامـيـن            

الزم به ذکر است که حکـومـت      .  کنند
 سـال از حـاکـمـيـت            ۲۵ اقليم بعد از    

خود هنوز هم نتوانستـه بسـيـاري از            
ابتدائي ترين خواسته هاي مردم و از        

احزاب . جمله آب و برق را تامين کند
ناسيوناليست حاکم براي توجـيـه بـي         
مسئوليتي و ناتواني خـود در قـبـال            
جامعه و تامين نيازهاي اوليه مردم،    
هر بار دست به بهانه اي مي زنـنـد و             
اخيرا هـم در اطـالعـيـه وزارت بـرق               
آمده که يکي از دالئـل کـمـبـود بـرق             
حضور بيش از يک مـيـلـيـون و نـيـم                 
مردم فراري از مـنـاطـق جـنـگ زده               
ديگر عراق است، اما خود حاکـمـيـن         
هم مي دانـنـد کـه ايـن يـک تـوجـيـه                   
بيشتر نيست چرا که مشکل کـمـبـود        
بـرق و آب مــردم اقـلــيــم کــردســتــان              
مربوط به اين يکي دو سالـه نـيـسـت          
بلکه به قدمت حاکميت احـزاب دزد         
و چپاولگر بر اقليـم ادامـه داشـتـه و              

   .دارد
 

اعتراض دانشجوهاي دانشگاه      
 کويه عليه کمبود آب    

روز دوشنبه ششم ژوئن تـعـدادي        
از دانشجويان بخش داخلي دانشـگـاه    
شهر کويه در اعتراض به کمـبـود آب        
در اين دانشگاه دسـت بـه تـجـمـع و                

ــد      ــراض زدن ــت ــان در      .  اع ــوي دانشــج
اعتـراض خـود خـواهـان فـوري رفـع               
کمـبـود آب در ايـن فصـل گـرمـا و                   

در ايـن    .  شروع امتحانات خود شدند   
بــاره دريــا حــويــزي مســئــول بــخــش          
داخلي اين دانشگاه اعالم کـرده کـه،          
کمبود آب ناشي از کمبود برق اسـت         
و همچنين بخش داخلي اين دانشگاه     

 دانشـجـو را دارد در           ۳۰۰ ظرفيـت    
 دانشـجـو را بـه        ۷۰۰ حالي که دولت  

الزم بـه ذکـر اسـت کـه             .  اينجا آورده 
اعتراض به کمبود آب و برق يکي از          
اعتراضات هر ساله مردم در بسياري 
از شهرهاي اقليم کردستان است، چرا      
که حکومت به بهانه هـاي مـخـتـلـف           

هـنـوز هــم از تــامـيـن آب و بـرق و                    
بسياري ديگر از امـکـانـات ضـروري         

 . مردم سر باز مي زند
 

مسعود بارزاني و ادعاي   
دستگيري دزدان و چپاولگران     

 ! درون حزبش   
بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
چهار مـاه پـيـش مسـعـود بـارزانـي                 
رئيس حزب دمـکـرات دسـتـور مـي            
دهد که هئيت هايي براي رسيدگي به 
دزدي و چـــپـــاول در درون حـــزب                
متبوعش تشکيل شود و همه آنـانـي        
که در دزدي و چـپـاول دسـت دارنـد                

مسعود بـارزانـي در       .  دستگير شوند 
بايد همـه آنـانـي       "  آن هنگام گفته بود   

که پول مردم را خـورده انـد رهسـپـار             
دادگاه شوند و آنانيکه بـا پـول مـردم            
ثروتمند شده اند پول و امـکـانـاتشـان          

آخريـن خـبـرهـا در         ".  پس گرفته شود  
باره اين دستور بارزاني حاکيست کـه        
چهار ماه بعد از اين دسـتـور، هـنـوز           
هم حتي يـک نـفـر از اعضـاي حـزب                
دمکرات دستگير و يا روانـه دادگـاه          

تـنـهـا در ايـن بـاره عـلـي                .  نشده اند 
حســيــن از اعضــاي رهــبــري حــزب           
دمکرات اخيرا گفته، هـئـيـت هـايـي          
تشکيل شده اگر در مورد هـر کسـي           
دستور بدهند و الزم باشد فرد خاطي       
از حزب دمکرات بـيـرون رانـده مـي             

الزم به ذکر اسـت کـه دزدي و           .  شود
چپال در احـزاب قـومـي و مـذهـبـي               
حاکم بر اقليم کردستان چنـان بـاال و           
همگاني است که تا هم اکنون دهـهـا         
بار مردم در بسياري از شهرها دسـت        
به اعتراض زده اند و خـواهـان پـايـان            

حتـي  . دادن به دزدي و چپاول شده اند 
جنبش گوران بـه رهـبـري نـوشـيـروان             
مصطفي که اخيرا با اتحاديه ميهني      
بيان نامه مشترکي را صادر کـردنـد،        

مـبـارزه    "  چندين سال پيش با شـعـار         
از اتحاديه ميهني " با دزدي و چپاول 

. جدا و جنبش گوران را بنياد نهـادنـد   
بهرحال آنچه مشخص است که دزدي      
و چپاول چنان بـاالسـت کـه بـارزانـي              
ناچار مي شود دستور تشکيل هئيت 
براي مقـابلـه بـا آن داده شـود، امـا                  
مسله اينجاست که اگـر قـرار بـاشـد             
کسي و يا کسـانـي بـه جـرم دزدي و                
چــپــاول امــوال مــردم دســتــگــيــر و             
محاکمه شـونـد خـانـدان بـارزانـي و               
طالباني از اولين مـتـهـمـان دزدي و             
چپاول دراقليم کردستان هستـنـد، در        
نتيجه ادعاي توخالي بـارزانـي بـراي          

مبارزه با دزدي و چپاول تنها براي به        
بيراهه بردن مردم و تـبـرئـه دزدان و              

  . چپاولگران واقعي مردم هست
 

 فشار بيشتر حزب دمکرات   
 ! بر جنبش گوران  

بر اساس گزاشهاي منتشـر شـده         
نمايندگي اقليم کردستان در فـرانسـه        

از "  دارا به کر" که توسط فردي به اسم  
جنبش گوران رهبري مي شد تـوسـط        

. حزب دمکرات کنار گـذاشـتـه شـده          
حزب دمکرات سال گذشته نيز چهـار       
وزير جنبش گـوران را از حـكـومـت              
کنار گذاشت و ورود نماينـدگـان ايـن          
حزب را به پـارلـمـان و شـهـر اربـيـل                  

از چـهـار نـمـايـنـدگـي            .  ممنوع کـرد   
حــکــومــت اقــلــيــم در خــارج کشــور           
جنبش گـوران تـنـهـا مسـئـول دفـتـر                
فرانسه بود کـه بـا ايـن اقـدام حـزب                 

دمکرات عـمـال جـنـبـش گـوران در               
حکومت اقليم هچيگونه مسئوليتـي     

الزم به ذکر است کـه امضـاي       .  ندارد
توافقنامه اتحاديه ميهني و جـنـبـش        
گوران حزب دمکـرات را بـه تـکـاپـو             
انداخته و بـرکـنـاري دارا بـه کـر هـم                 
آخــريــن ضــربــه حــزب دمــکــرات بــه          
جنبش گوران بـه رهـبـري نـوشـيـروان             
مصطفي اسـت و عـمـال نشـان مـي               
دهد که بـحـران سـيـاسـي حـاکـمـيـت                
احزاب ناسيونالسيت کـرد عـمـيـقـتـر          
مي شود و حـزب دمـکـرات حـاضـر             
است دست به هر کاري بزند تا کنتـرل   
کامل خود را بر دولت و هـمـچـنـيـن              
رياست اقـلـيـم کـه اکـنـون مسـعـود                 
بارزاني نزديک به يکسال اسـت غـيـر          
قانوني بر آن حـکـم مـي رانـد حـفـظ                

   .کند
 *** 
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