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 ٨  صفحه 

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ٦  صفحه 

ظهارات نوشيروان مصطفي      ا
 در باره توافقنامه اشان   

 ! با اتحاديه ميهني
ــروان        ۱۳ روز     ــن نـــوشـــيـ  ژوئـ

مصطفي رهبـر جـنـبـش گـوران در             
باره توافقنامه اخير خود با اتحاديه       

اتـحـاد   : "  ميهني اظهار داشـت کـه      
اتحاديه ميهني و گوران بـه لـحـاظ           
قـــانـــونـــي قـــدرت ســـيـــاســـي را            

در  ".  درکوردستان عوض مي کنند   
بــخــش ديــگــري از ســخــنــان خــود           
مصطفي به بحران اقتصادي اقـلـيـم        

اولويـت اول ايـن       "  اشاره کرد و گفت  
ــحــران               ــر ب اتــحــاد، فــائــق آمــدن ب
اقتصادي و بهـتـر کـردن وضـعـيـت             
مــردم اســت، ايــن بــحــران بــاعــث            
اوضاع نابسامان مـردم شـده و در            
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در اين گفتگو با محـمـد   :  ايسکرا
آســنــگــران مــيــخــواهــيــم بــه جــوانــب        

سـتـم مـلـي و            مختلف دو مـوضـوع    
در پرتو اين دو    .  مسئله ملي بپردازيم  

ميخواهيم مفهوم و معاني       موضوع
و راه حل هرکدام از آنـهـا را بـررسـي                

طبعا در بررسي اين دو مفهـوم   .  کنيم
ــاوت               ــف ــخــي مــت ــاري ــاطــع ت ــه مــق ب
جنبشهاي ملي بر ميخوريم و تـالش        

 .ميکنيم آنها را به بحث بگذاريم
اولين سوال ما اين است چرا شما     

در مباحث خـود مـرتـب تـاکـيـد بـر                 
تفاوت سـتـم مـلـي و مسـئلـه مـلـي                  
داريد؟ مگر اين دو مـوضـوع يـکـي             
نيستند يا به يک معني بکار گـرفـتـه           

 نميشوند؟
 

قـبـل از بـيـان         :  محمد آسنگران 
تفاوت ستم ملي و مسئله ملي اجازه       
بدهيد براي تسهيل فهم هـر کـدام از            
اين مسائل ابـتـدا بـه مـعـانـي آنـهـا                  

بويژه اينکه مخاطبـيـن مـا      .  بپردازيم
به هـمـيـن      .  عمدتا نسل جوان هستند   

دلــيــل ســعــي مــيــکــنــم بســيــاري از          
موضوعاتي که معموال فرض گرفـتـه      
ميشوند در حـد امـکـان فـرض مـن               

. نباشند و يا من آنها را فرض نگـيـرم     
زيرا به تجربه دريافتم که نسـل دوران       

 گفتار و نوشتارشان انگار ٥٧ انقالب  
براي هم نسـلـهـاي خـودشـان اسـت و               
گويا گفته ها و نـوشـتـه و جـدلـهـاي                 

 ستم ملي، مسئله ملي و سياست ما
 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران            

 

 

 

 

 

 

 
 محمد آسنگران

جنايت تروريسم اسالمي در اورالندا 
 !را قاطعانه محکوم ميکنيم

روز )   خـرداد      ٢٣ (   ژوئن    ١٢ 
جهاني مبارزه با استثمـار کـودکـان       

بهنام ابراهيم زاده فعال حقوق . است
بهنـام ابـراهـيـم زاده         .  کودکان است 
 خـورشـيـدي در        ١٣٥٦ متولد سال   

شــهــرســتــان اشــنــويــه اســت فــعــال         
کارگري و عضو کـمـيـتـه پـيـگـيـري            

هـاي آزاد کـارگـري و             ايجاد تشکل 

همکار فعاالن سنديکايي، و فـعـال        
حقوق کودک و عضو جعيت دفاع از 

 ٢٢ کودکان کار و خيابان در تاريخ        
 تـوسـط مـامـوران         ١٣٨٩ خرداد      

امنيتي دستگير شد و سرانجام بعد    
از چنـد مـرحلـه دادگـاه و مـراحـل                 
قضايي و در دادگاه انقالب ابتدا بـه       

 روز جهاني مبارزه با استثمار کودکان)   خرداد ٢٣ (  ژوئن ١٢ 
 ! فعالين حقوق کودک در زندان هستند

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 واژه هايي که تاريخ مصرفشان گذشته است

 

 

 

 

 

 

 
 ٢  صفحه  عبدل گلپريان 

 ٣  صفحه 

 جعفر عظيم زاده 
 در وضعيت جدال با مرگ است

 

کساني که به تغـيـيـر و ايـجـاد             
مدل نو در هر زمينه اي معتقـدنـد،        
نه تنها در پراتيک روزمـره بـدنـبـال            
خلق پديده جديدي متفاوت از آنچـه      
که قبال بوده اسـت هسـتـنـد بـلـکـه               
حتي  نياز دارند واژه ها، کـلـمـات،         
ادبيات و سنت و فرهـنـگ پـيـشـرو          
متناسب با زمان و عصـر خـود را            

 .بسازند و استفاده کنند

ــا             در ادبـــيـــات و مشـــخـــصـ
بکارگيري واژه ها هنـوز واژه هـاي           
عصر فئودالي آميخته بـه ادبـيـات         

" مــذهــبــي" و   "  مــيــهــنــي" ،   " مــلــي" 
قطعا کنار زدن .  همچنان رايج است 

تمام آثار کهنه و عهد عتيقي مضر       
به حال جامعه، انسان و انسـانـيـت،         
تنها با تغيير در ساخـتـار بـنـيـادي            

 ٧  صفحه 
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 ١ از صفحه 

. قبلي را همه خوانده و مطلع هستنـد    
در حــالـيــکــه واضــح اســت ايـنــطــور           

حتي هميـن نسـل قـديـم هـم            .  نيست
خيليها يادشان رفـتـه اسـت کـه ايـن               
مباحث چه تاريخـي را طـي کـرده و             
صاحب نظران به چه گـره گـاهـهـايـي             
پاسخ داده اند و چه نقطه تاکيدهـايـي         

 . داشته اند
با اين مقدمه اکنون بـه مـعـنـي             

سـتـم مـلـي بـه          .  ستم ملي بـپـردازيـم     
ستمي گفته ميشود کـه حـاکـمـان و              
دولتهاي مرکزي بخشهايي از مـردم         
يک کشور را که منتسـب بـه قـوم يـا            
ملت خاصي هستند از حقوق برابر با     

براي .  بقيه شهروندان محروم ميکنند   
مثال در ايـران مـردم مـنـتـسـب بـه                  

اجـازه  ....  آذري، بلوچ، کرد، ترکمن و   
از .  آموزش به زبـان خـود را نـدارنـد             

تبليغ و ترويج فـرهـنـگ مـورد نـظـر               
امکانـات  .  خود عمال محروم هستند 

داشتن رسانه به زبانهاي ديـگـر بـجـز           
فـارسـي يـا مـوجــود نــيـســت يــا بــا                

. محدوديتهاي زيـادي مـواجـه اسـت         
زبـان     زيرا زبانهاي ديگر بجز فارسـي     

در .  رسمي کشور محسوب نمـيـشـود    
ايران يک زبان رسمـي هسـت و آنـهـم             

در کشورهاي همسـايـه     .  فارسي است 
و هر جا که سـتـم مـلـي وجـود دارد                 
تقريبا در همين چهارچوب بخشي از       
شهروندان از حقوق مساوي بـا بـقـيـه          

 . محروم شده اند
حال اگر از تاريخ قديم بگذريـم و         
همين صد سال اخير تـاريـخ ايـران را            
مروري بکنيم ميبينيم که با انـقـالب       
مشروطيت بـه عـنـوان يـک انـقـالب               
بورژوايي در مقابل سيستم فئودالي،     
بحـث تشـکـيـل يـک دولـت مـرکـزي                 
مقتدر و يک دسـت، و بـحـث قـانـون               
سراسري و پـايـان دادن بـه سـيـسـتـم                

بـه  ...  ملوک الطوايفي و خان خاني و      
مرکز توجه نخبگان جامعه راه پـيـدا        

ــرد ــالب             .  ک ــق ــعــد از شــکــســت ان ب
مشروطه و قـدرتـگـيـري رضـا خـان               
نيازهاي سيستم سرمايـه داري خـود         
را ديکته ميـکـرد و مسـيـر تـغـيـيـر                 
سيستم حاکم از فئودالي به سـرمـايـه         

. داري با مشت آهنين پيـگـيـري شـد          
در متن اين تـحـوالت بـاز هـم زبـان               
رسمي کشور تنها زبان فارسي تعيين 
شد و آمـوزش بـقـيـه زبـانـهـا عـمـال                   

اين سياست در   . ممنوع اعالم گرديد 
دوران محمد رضا شاه و خميني و تـا       

 . کنون هم همچنان ادامه دارد
اين ممنوعيت و نابرابري قانوني     

نسبت به حقوق شهروندان يک کشور،      
عمال بخشـي از جـمـعـيـت ايـران را                 

بـنـابـر ايـن       .  تحت ستم قرار مـيـدهـد      
بخشـهـايـي از شـهـرونـدان کـه زبـان                 
مادريشان غير از زبان فارسـي اسـت         
با ممنوعيتهـاي قـانـونـي و عـمـلـي               

اين ستم و نابـرابـري      .  مواجه ميشوند 
راه حـل آن      .  را ستم ملي ميـگـويـنـد       

رفع ستم ملي به مـعـنـي قـانـونـي و                
عــمــلــي کــردن حــقــوق بــرابــر هــمــه             

براي مـثـال اگـر بـه           .  شهروندان است 
جاي زبان رسمي فـارسـي، يـک زبـان             
مشترک اداري در ايران تعيين بشـود        
و زبانهاي ديگر هم به همان انـدازه از     
امکانات آموزش مساوي بـرخـوردار      

 . باشند ستم ملي رفع ميشود
اما مسئله ملي معضلي فراتر و      

در .  متفاوت تر از سـتـم مـلـي اسـت            
کشورهـاي مـعـيـنـي و در مـقـاطـع                 
معيني ستم ملي ميتواند مـنـشـا و           
ريشه مسئله ملي باشد اما همـيـشـه         
وجود ستم ملي باعث بـوجـود آمـدن          

مسـئلـه   .  مسئله ملي نبوده و نيسـت     
ملي به معـضـل و مشـکـلـي اشـاره               
دارد که بخشي از مردم يک کشور بـه         
داليل مـعـيـن سـيـاسـي و تـاريـخـي                 
همزيستي شان با بقيه مردم آن کشور  

مسئله ملي .  دچار مشکل شده باشد   
هنگامي بوجود مـي آيـد کـه جـدال              
ناسيوناليستها توانسته بـاشـد مـردم        
منتسب به مليتي را اجتماعا تـحـت        

. تاثير هويت مـلـي قـرار داده بـاشـد             
هويت ملي را به هـويـت بـخـشـي از              

بـه هـمـيـن       .  مردم تبديل کـرده بـاشـد      
دليل است ما ميگوييم هويت مـلـي      
و ملت سازي در طول تاريخ حـاصـل          
جدال جنبشهاي ناسيوناليستي بـوده      

بــراي نــمــونــه جــدال جــنــبــش         .  اســت
ــا               ــرد بـ ــي کـ ــتـ ــسـ ــيـ ــالـ ــونـ ــيـ ــاسـ نـ
ناسيوناليستهاي حاکم در کشورهـاي     
عراق و ترکيه و سوريه و ايران نـمـونـه          

 . بارز آن ميباشند
هنگاميکه به مسئله ملـي کـرد        
يا مسئله کـرد اشـاره مـيـکـنـيـم در                
حقيقت به ايـن مشـکـل سـيـاسـي و                

از نـظـر مـا        .  تاريخي اشاره ميکنيـم   
معضلي وجود دارد يا بـوجـود آمـده           
اســــت کــــه حــــاصــــل جــــدال                    
ناسيوناليستهاي حاکم و جنبـشـهـاي       
ناسيوناليستي در مناطق کـردنشـيـن     

اينـجـا ديـگـر راه         . اين کشورها است 
حل فقط رفع ستم ملي از راه برقراري    
حقـوق بـرابـر شـهـرونـدان نـمـيـتـوانـد                  
مسئله کرد يا مسئلـه مـلـي را حـل              

زيرا با رفع ستـم مـلـي مسـئلـه          .  کند
کرد و يـا هـمـان مسـئلـه مـلـي حـل                   

همچنانکه در کردستـان   .  نخواهد شد 
 تا کنون اثري از   ١٩٩١ عراق از سال  

وجود ستم ملي نيسـت امـا مسـئلـه            
کرد همچنان مورد مناقشـه اسـت و          

 . الينحل باقي مانده است
به هر دليلي مسئله کـرد اکـنـون          
يک واقعيت تلخ و انکار ناپذير اسـت         
و بايد راه حـل ويـژه ايـن مسـئلـه را                  

از منـظـر    .  پيش روي جامعه قرار داد    
متد مارکسيستي برخورد به مسئلـه      
ملي و راه حل درست آن مراجـعـه بـه            
آراي مردم ساکن اين مـنـاطـق اسـت          
که احساس ستم و احساس نا امني و 

اين حق مردم .  بي اطميناني ميکنند  
و راه حــل مـنــطــقــي و درســت حــل              
مسئله ملي است کـه سـاکـنـان ايـن              
مناطق در يک رفراندوم آزاد شـرکـت          
کنند و به تشکيل دولت مستـقـل يـا         
ماندن بـا حـقـوق مسـاوي بـا بـقـيـه                   

 . شهروندان آن کشورها راي بدهند
همچنانکه ميبـيـنـيـد هـم سـتـم             
ملي و مسئله ملي با هـم مـتـفـاوت          
هستند، هم راه حلها براي رفـع آنـهـا            

ايـن نـکـتـه مـهـم و             .  متفاوت اسـت   
تــعـــيــيـــن کـــنــنـــده اي در مـــتـــد                
مارکسيستي و پاسخ به مسئله ملـي    

زيــرا اگــر ايــن     .  و ســتــم مــلــي اســت      
تفکيک و راه حلهاي متفاوت صورت      
نگيرد قاعدتا بايد مثل اسـتـالـيـن و           
اکثريت چپها به اين نتيجه برسيم کـه     

حق ملل در تعيين سـرنـوشـت      " شعار  
عالوه بـر ايـن اگـر        .  را بدهيم" خويش

اين تفکيک و دقـت در شـنـاخـت دو              
موضوع مورد بحث صورت نـگـيـرد         
منطقا بايد اعالم کنيم هر جـا سـتـم            
مـلـي هسـت راه حـلـش رفـرانـدوم و                  

. برسميت شناختن حق جدايـي اسـت        
معلوم است من قائل به اين نـيـسـتـم           
که راه حل رفع ستم مـلـي بـرسـمـيـت              

. شناخـتـه شـدن حـق جـدايـي بـاشـد                
معلوم اسـت کـه عـمـلـي کـردن ايـن                 
شعار و کاربرد آن در عـمـل بـه ضـرر              

بـراي  .  جامعه و غـيـر مـمـکـن اسـت            
درک همـه جـانـبـه تـر ايـن مـوضـوح                  
خواننده را به نوشته اي از مـنـصـور             

ــحــت عــنــوان            مــلــت،  "  حــکــمــت ت
ناسيوناليسم و بـرنـامـه کـمـونـيـسـم               

 .رجوع ميدهم" کارگري
 

با اين تـوضـيـحـات آيـا          :  ايسکرا
ايـن امــتـيــازي بـه مــردم کــرد زبــان              
محسوب نميشود که رفراندوم و حـق        
جدايي را فقـط در مـورد کـردسـتـان              
برسميت ميشنـاسـيـد، در حـالـيـکـه             

ستم ملي عليه مردم آذري و بـلـوچ و           
 هم اعمال شده است؟ ... ترکمن و

 

اوال الزم اسـت    :  محمد آسنگران 
ــم کــه راه حــل                  ــاکــيــد کــن ــاره ت دوب
کمونيستـهـا بـراي رفـع سـتـم مـلـي                  
برسميت شناختن حق جدايي نـيـسـت     

رفـع سـتـم      .  بلکه رفع ستم ملي اسـت     
ملي هم به مـعـنـي بـرقـراري حـقـوق                
مساوي و قانوني براي همه شهروندان  

... فارغ از مليت و مذهب و نـژاد و            
مسئله رفـرانـدوم و بـرسـمـيـت           .  است

شناختن حق جدايي راه حل مـا بـراي       
. حل مسئله ملي است نه ستم مـلـي         

در کشور ايران من بجز کردستـان در         
. جاي ديگري مسئله ملي نمـيـبـيـنـم         

همچنانکه تاکيد کردم اگر بين سـتـم         
ملي و مسئلـه مـلـي تـفـاوت قـائـل                
نباشيـم بـا ايـن مشـکـالت مـواجـه                
خـواهـيـم شـد کـه نـاچـار مــيـشـويــم                  
همانند بقيه چپها راه حلي نـاکـارآمـد        

 . براي هر دو ارائه بدهيم
مسئله مهم ديگر ايـن اسـت کـه          
اکنون چپ و راسـت مـيـشـنـويـم کـه                
طرح فدرالـيـسـم و خـودمـخـتـاري و               

براي رفع ستم ملـي  ....  خودگرداني و 
و مسئله ملي هر دو مـورد حـمـايـت            

در .  جريانات سياسي قرار مـيـگـيـرد       
حاليکه همه اين طرحها هويت مـلـي        
را به هويت آدمها تبديل مـيـکـنـد و            
مردم را در دستـه بـنـديـهـاي قـومـي               

نمـونـه آخـري طـرح         .  سازمان ميدهد 
فدرالـيـسـم کـردسـتـان سـوريـه بـود،                
باوجود اينکه تدوين کننـدگـانـش در         
ــد                ــه ان ــت ــوش ــه طــرحشــان ن ــدم مــق
نمايندگان اقوام و مليتها و مـذاهـب         
آنرا تدون کرده اند، حـتـي چـپـهـا هـم               
مستقيم و غير مستقيـم از آن دفـاع          

کساني گفتـنـد مـا در ايـران            .  کردند
مخالف فدراليسم هستيم نـه در هـر           

ــگــري و       ــوع       ...  کشــور دي ــن ن ــا اي ب
ــر                 ــي ــطــحــي و غ ــاي س ــه ــدالل ــت اس
مــارکســيــســتــي مــخــالــفــيــن طــرح         
فدراليسم هم با اغماض به آن برخورد   

استداللشان هم اين بود که آن     .  کردند
طرح بر مبناي قـومـي تـدويـن نشـده           

چون فدراليـسـم را بـراي هـمـه             .  است
خواسته است اسمي از قوم کرد نبـرده     

هـمـيـن يـک مـورد نشـان             ...  است و  
ميدهد که ما بـايـد بـيـش از پـيـش                 
معاني و راه حلهاي رفع ستم مـلـي و         
مسئله ملي را با تفاوتهـايـش مـورد          

 . بحث قرار بدهيم
 

بخشي از چـپ و هـمـه            :  ايسکرا
ناسيوناليستها بر عدم تمرکـز قـدرت        
تاکيد ميکنند و به طرح فـدرالـيـسـم           

آيـا ايـن عـدم تـمـرکـز در               .  ميرسـنـد  
مقابل حکومتهاي مرکز گرا پاسخي     

 مناسبتر نيست؟ 
 

اجـازه بـدهـيـد       :  محمد آسنگران 
براي روشن تـر کـردن ايـن مـوضـوع               
ابتدا به هـدف مـدافـعـيـن ايـن نـوع                  

ــم            ــي ــکــن ــي ب ــگــاه ــدالل ن اوال .  اســت
ناسيوناليستها اگر بحث عدم تمـرکـز       
را پيش ميکشند هدف خاصي دارند      
آنها ميخواهند ابتدا کل جامعه را به    
مليتها مختلف تقسيم کنند و اينـهـا    

يـک مـلـيـت را         "  مدال نمايندگي " هم  
و همين پروسه مـلـت   .  ازآن خود کنند 

سازي را ميخواهند به هويت جامعـه     
ــد        ــنــن ــل ک ــدي ــب ــعــدي         .  ت ــدم ب در ق

ميخواهند قدرت و ثروت و مـنـاطـق         
تـقـسـيـم     "  نمايندگان" نفوذ را بين اين     

طـبـعـا بـر سـر تـعـيـيـن مـرز                   .  کنند
جـغــرافــيــايــي ايــن مــنــاطـق هــمــيــن          
نمايندگان اگر توان و نـفـوذي داشـتـه           
باشند شکم همديگر را پاره خواهـنـد         

کشتار ملت کنار دسـتـشـان را        .  کرد
مباح ميکنند و ديوار کشي ملي بـه     
شهرها و محالت و روستاها کشـيـده        

ژن " خواهد شـد و حـتـي تشـخـيـص                
که آدمها به کدام قوم و مليت     "  نژادي

و نژاد تعلق دارنـد را بـه بـخـشـي از                 
به .  فرهنگ مردم تبديل خواهند کرد    

اين ترتيب تاريخ سازي ملت پرستـان       
شروع خـواهـد شـد و انـتـهـايـي هـم                   

 . نخواهد داشت
ما براي مقابله و جـلـوگـيـري از             
اين فجـايـع و بـراي تـقـويـت هـويـت                  
انساني انسانها فکر ميکنيم راه حـل       
اول و واقعي ايـن اسـت کـه مـردم از               
دست حکومتهاي سـتـمـگـر خـالص           
بشوند و قـدرت و اداره جـامـعـه را                 

پاسخ ما  .  شهروندان در دست بگيرند   
نه تنها در مقابل عدم تمـرکـز قـدرت         
در مرکز بـلـکـه در مـقـابـل هـمـيـن                    

هـم  "  مليتـهـا  " نمايندگان خود خوانده    
اين است که همه شهروندان در محـل         
ــنــد در                 ــتــوان کــار و زيســت خــود ب
ارگانهاي خود سازماندهي و شورايي  
حکومت و اداره جامعه را در دسـت          

افراد و جرياناتي که خواهـان   .  بگيرند
عدم تمرکز قدرت در پـايـتـخـتـهـا و                
مرکز هستند، بسيار جالب است کـه        
ــدان و             خــواهــان حــکــومــت شــهــرون

آنـهـا   .  تشکلهاي شـورايـي نـيـسـتـنـد          
مــيــخــواهــنــد تــمــرکــز قــدرت را در           

هـمـان   .  مناطق خود در دست بگيرند  
کاري که حکومت فـدرال کـردسـتـان            

در .  عــراق اکــنــون انــجــام مــيــدهــد          

 ... ستم ملي، مسئله ملي      

 ٣  صفحه 
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حاليکه اين براي مردم و شـهـرونـدان           
تـفـاوتــي نـدارد زيـرا در هـر حـالــت                 
ــن                ــي ــعــي ــدان از قــدرت و ت شــهــرون
ســــرنــــوشــــت جــــامــــعــــه دور و              
حکومتـگـرانـي بـر آنـهـا حـکـومـت                

 . ميکنند
در عراق قـانـونـا قـدرت از تـک               
مرکز بغـداد بـه دو مـرکـز بـغـداد و                  

اما به تجربه ثـابـت   .  اربيل تبديل شد  
شد که شکستن قدرت از يـک مـرکـز           
به دو يا چند مرکز به معني قدرت و     

ــســت            ــي ــدان ن ــرون ــه ــت ش ــال در .  دخ
کردستان سوريه هم هـمـيـن مشـکـل           

در هـمـه ايـن مـنـاطـق             .  عيان اسـت  
قدرت نه در دست مردم و شهـرونـدان         
ــلــکــه در دســت احــزاب حــاکــم و                ب

. نمايندگان مليتها و مـذاهـب اسـت        
ايــن نــمــايــنــدگــان خــود گــمــارده بــا           
ايدئولوژي مـلـي و مـذهـبـي هـمـان               
اهدافـي را تـعـقـيـب مـيـکـنـنـد کـه                    
حــکــومــتــهــاي ســتــمــگــر و رقــيــب           

هدف همه  .  مرکزگرا تعقيب ميکنند  
آنها دسترسي به سـهـم بـيـشـتـري از              

ــروت اســت          ــراي    .  قــدرت و ث امــا ب
رسيدن به اين هدف ابتدا بايـد مـردم          
را به مليتها و مذاهب مخـتـلـف کـه          
ظاهرا منافع متفاوتي دارند تقسـيـم        
کنند و هويت ملي و مذهـبـي را بـه             
آنها حقنه کنند تا بتوانند به نمايـنـده    

 .اين هويتها تبديل شوند
در حــالــيــکــه تــمــام بــحــث مــا            
کمونيستها بر سر سهم شهرونـدان از         

بـحـث   .  آزادي و نعمات زندگي اسـت      
ما بر سر دخالت شهروندان در تعيين    

کسـي  .  سرنوشت خود و جامعه است    
که مدافع فدراليسم، خودمختـاري و       
خودگـردانـي مـيـشـود در حـقـيـقـت                
مدافع هويت ملتگرايي و ايـجـاد و            
تعمـيـق هـويـتـهـاي کـاذب مـلـي و                   

به جاي هويـت انسـانـي      ...  مذهبي و 
ــت       ــدان اسـ ــرونـ ــهـ ــن راه         .  شـ از ايـ

ميخواهند مردم را از قـدرت و اداره       
جامعه دور نگهدارند و شهروندان در      
تعيين سرنوشت جامعه همچنان بـي       

 . اختيار بمانند
از نظر جريانات فدراليسـت چـي        
با طرح فدرالي کردن جامـعـه قـدرت          
مرکزي قـرار اسـت بـه چـنـد مـرکـز                  

اما تعيين سهم قـدرت    .  تقسيم بشود 
و ثروت و اداره جامعـه نـه بـه دسـت            
شهروندان و در اختيار آنها، بلکه هـر        
کدام از ايـن مـراکـزقـدرت و ثـروت                
کليد دارش نمايندگان همين مليتهـا      

هـمـچـنـانـکـه       .  و مذاهـب مـيـشـونـد        
اکــنــون در عــراق و ســوريــه قــدرت             
مرکزي يک قدرت همانند بقيه مراکز      

زيـرا  .  قدرت در ايـن کشـورهـا اسـت          
چنديـن مـرکـز قـدرت بـوجـود آمـده                

اما در هيچکدام از اين مراکـز  .  است
قدرت شهروندان نيستند که تـعـيـيـن        
ميکنند جامعه چه سياست و سـمـت     

بنابر ايـن عـدم     .  و سويي داشته باشد 
تمرکز قدرت در يـک کشـور بـخـودي            
خود نه تنهـا امـتـيـازي بـراي مـردم               
محسوب نميشود بلکه تقسيم آن بـر        
مبناي مليت و اتنيک و مـذاهـب و            
ديگر هويتهاي کـاذب مشـکـالت و          
موانع پيشرفت و توسعه جـامـعـه را           

 . بيشتر ميکند
هـمـچـنـاکـه اکـنـون در عـراق و                 
سوريـه عـالوه بـر گسـتـرش ويـروس               
جنبش اسالم سياسي مردم بـه جـاي         
مقابله با يک ديکتاتور مانند صـدام        
و خانواده اسد با چندين صدام و اسـد    
و ديــکــتـاتــور مــواجـه هســتـنــد کــه            
هرکدام از آنها خود را نـمـايـنـده يـک             

 . مليت و قوم و مذهب ميدانند
 ادامه دارد

 ... ستم ملي، مسئله ملي      
 سال زندان محکوم و حـکـم وي       ٢٠ 

 سـال    ٥ در دادگاه تجـديـد نـظـر بـه              
حبس تعزيري تقليل يافت و تنها بـه       
دلـيـل دفـاع از حـقـوق کـارگـران و                  
فعاليت در عرصه لغو کار کودک بـه        

بـا  .  پنچ سال حـبـس مـحـکـوم شـد             
هاي حمايت از کودکان کار و         کميته

سرپرست کارگر    خيابان و کودکان بي   
آشنا شد و فعاليتش را در يـکـي از         

چنيـن در     هم.  ها آغاز کرد    اين کانون 
زمـــيـــنـــه مـــبـــارزه بـــراي اجـــراي           

هـاي جـهـانـي دفـاع از               کنوانسيـون 
کودک نيز فعال بود و به دليل هميـن   

هـا چـنـديـن بـار بـه وزارت                 فعاليت
 .  اطالعات احضار شده بود

زاده در پي حوادث      بهنام ابراهيم 
 در بـنـد       ١٣٩٣ فروردين ماه سـال       

شـنـبـه       پـنـج  "  زندان اوين که به    ٣٥٠ 
 ٢٠٩ مـعـروف شـد بـه بـنـد               "  سياه

زندان اوين منتقل و منزلـش مـورد         
ــت          ــرفـ ــرار گـ ــي قـ ــازرسـ وزارت .  بـ

اطالعات در ايـن رابـطـه بـراي ايـن              
زنــدانــي ســيــاســي پــرونــده جــديــدي        

 سـال و      ٩ بازکرد که موجب صـدور      
بـهـنـام    . نيم زندان ديگر براي وي شد 

من بـهـنـام      " ابراهيم زاده مينويسد؛    
ابراهيم زاده زنداني سياسي از زندان     

مـن در    .  جهنمي رجايي شهر هستم   
يک خانواده کارگري در شـهـرسـتـان           

زندگي ام مـن    . اشنويه بدنيا آمده ام 
را از کودکي با درد و رنج کارگران و     

از همـيـن رو     .  کودکان کار آشنا کرد  
از همان آغاز سنـيـن جـوانـي ام بـه               
مبارزه علـيـه اجـحـافـات سـرمـايـه              
داري وعليه کـارگـران و کـودکـان و             
براي رسيدن به جامعه اي شـايسـتـه          

به خـاطـر هـمـيـن        .    انسان برخاستم 
مبارزاتم است که بهتريـن سـالـهـاي          

. زندگي ام را دارم در زندان ميگذارم 
 سال است در زندانم و زير شکنجه ٥ 

هاي قرون وسـطـي سـالمـتـي ام بـه               
از بودن در کـنـار       .  خطر افتاده است  

خــانــواده ام مــحــروم شــده ام و بــا               
وجوديکـه تـنـهـا فـرزنـدم نـيـمـا بـه                   

بيماري خطرناک سرطان مبتالسـت،     
در زنـدان    .  نتوانسته ام کنارش باشم   

نيز بخاطر انواع بيماريهايي که زيـر      
فشار و شکنجه ممتد بـر مـن وارد          
شده به انواع بيماري ها مبتال شـده          
ام، و حتي از حق درمان محرومم و         

اما من ايستـاده ام و       .  درد ميکشم 
بعنوان يک مـدافـع حـقـوق کـارگـر،              
حقوق کودک، حقوق بشـر و حـقـوق            
همه انسانها بـر خـواسـتـهـايـم پـاي               

 ". ميفشارم
بيوگرافي کوتاه بهنـام ابـراهـيـم         

بهنام فـعـال حـقـوق        .  زاده گويا است  
او عــلــيــه اســتــثــمــار      .  کــودک اســت  

کارگران و عليه اسـتـثـمـار کـودکـان            
او عليه اين قوانيـن در نـظـام        .  است

جــمــهــوري اســالمــي اســت؛ طــبــق         
آمارهاي منتشر شده از سوي مرکـز      

، از مجمـوع  ٨٥ آمار ايران، در سال     
 هزار کودک رده   ٢٥٣  ميليون و ١٣ 

 سال، سه ميليون و   ١٨  تا ١٠ سني  
 هزار کودک، خـارج از چـرخـه          ٦٠٠ 

 هـزار  ٧٠٠ تحصيل و يک ميليون و      
کودک به صورت مسـتـقـيـم درگـيـر            
کار بوده انـد و از ايـن تـعـداد يـک                   

 هـزار نـفـر پسـر و             ٣٠٠ ميليون و     
 ١٨  تا ١٠  هزار نفر را دختران ٤٠٠ 

 در حـال      .سال تشکيل مـي دهـنـد        
حاضر طبق آمار فوق بـيـش از سـه             

 هزار نـفـر کـودک از        ٦٠٠ ميليون و   
 .حق تحصيل محروم هستند

بهنام ابراهيم زاده بـراي ايـجـاد          
يــک دنــيــاي بــهــتــر و بــراي حــقــوق            
کودکان بدون استـثـمـار مـبـارزه اي            
پيگير و تـوانـايـي را سـازمـانـدهـي              

 . کرده است
بهنام ابراهيـم زاده عـلـيـه فـقـر              

در کشــورهـاي در      !   کـودکـان اسـت     
حال توسعه از هر چهـار کـودک زيـر            
پــنــج ســال، يــکــي بــر اثــر فــقــر و                
گرسنگـي در مـعـرض مـرگ قـرار               

بر طبق آمارهايـي کـه وجـود          .  دارد
دارد ايــران نــيــز يــکــي از ايــن                     

مطابق برآوردها بـيـن      .  کشورهاست

 درصد جمعيت ايران از فـقـر     ٧  تا ٥ 
برند و بيش از  خشن و شديد رنج مي  

طبق آمار بـانـک     (   درصد مردم ٢٠ 
 ١٤ ، در حـدود        ٨٩ مرکزي در سال  

زير خـط فـقـر زنـدگـي           )  ميليون نفر 
 بـه    ٩٤ اين آمار در سـال       .  کنند  مي

بيش از دوبـرابـر و بـاالتـر صـعـود                 
 مـيـلـيـون       ٨ تـا    ٧ بين   .  داشته است 

گذشته از جـمـعـيـت        .  بيکار هستند 
بزرگ بيکاران، شاغـالن نـيـز وضـع           

هـر روز بـر تـعـداد           .  مطلوبي ندارند 
خـط  .  کارگران بيکار افزوده ميشـود    

فقر در شهـرهـاي بـزرگ نـزديـک بـه               
بـيـش از     .  ميلـيـون تـومـان اسـت         ٤ 

ميليون  نفر از جمعيت نزديک به ٤٠ 
ميليوني با درآمد ماهانه حـدود  ٨٠ 

. ميليون تومان زندگي مي کـنـنـد      ١ 
درصد از جمعيت فـقـيـر      ٤٠ بيش از  

بـهـنـام    .  در ايران کـودکـان هسـتـنـد          
ابراهيم زاده در مدتي کـه در زنـدان           
بوده تالش کرده صـداي درد و رتـج           

 .کودکان کار در ايران باشد
جاي بهنام ابراهيم زاده و ده هـا        
فـعــال کــارگـري و مــعـلــمـان زنــدان             

 !نيست
 ٢٣ (   ژوئــن     ١٢ بــمــنــاســبــت    

روز جــهــانــي مــبــارزه بــا        )  خــرداد   
استثمار کودکان اسـت در شـهـرهـا            

. صداي بهنـام ابـراهـيـم زاده شـويـم             
همه جا از طـريـق شـعـار نـويسـي،                
ميدياي اجتماعي، تلگرام و فـيـس         
بوک براي آزادي بهنام ابراهيم زاده و        
فــعــالــيــن کــارگــري کــمــپــيــن هــاي         

 ! مبارزاتي را سازماندهي کنيد
يــک اقــدام مــوثــر در دفــاع از             
حقوق کودکان کار و خياباني آزادي       
فعاليني است که براي حقوق کـودک     

بهنام ابراهيـم زاده     .  مبارزه کرده اند  
يک فعال واقـعـي و مـدافـع حـقـوق                

. کودک و عليه استثمار کودک اسـت       
آزادي از زندان و بازگشت به دنـيـاي         
دفاع از حقوق کودک به نفع انسانيت 

 !و حقوق کودکان است
 *** 

 ... روز جهاني     )  خرداد    ٢٣ (   ژوئن    ١٢ 
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اعتصاب کارگران رفته گر   
 شهرکهاي صنعتي سنندج   

خــردادمــاه، ١٨ روز ســه شــنــبــه        
کارگران رفته گر شهرک هاي صنعتي      

 سنندج در اعـتـراض بـه          ٣ و١ شماره  
دستمزدهاي چندين مرتبـه زيـر خـط          

 کـارگـران     .فقر دست از کار کشيـدنـد      
براي افزايش دسـتـمـزد هـايشـان کـه              
حتي سه مرتبه پايين تـر از مصـوبـه          
قانون کار رژيم مي باشـد، دسـت بـه            

ايـن کـارگـران تـحـت          .  اعتراض زدند 
" نيرو مـاد   "  پوشش شرکت خصوصي  

مشغول بـه فـعـالـيـت هسـتـنـد، کـه                  
دستمزد پايه اي آنان در سال جاري را        
پانصد هزار تومان تعيـيـن کـرده کـه            
موجب نارضايتي کارگران شده و در        
اعتراض به اين امـر روز سـه شـنـبـه               
هـفـتـه جـاري کــارگـران بـر سـر کــار                  
حضور نيافته و دست بـه اعـتـصـاب            

 .زدند
 

تجمع اعتراضي کارگران     
 شرکت خاوين در سنندج    

" خـاويـن  " کارگران صنايع غذايي    
 ١ واقع در شـهـرک صـنـعـتـي شـمـار                 

سنندج در اعتراض به اخـراج از کـار         
 .در مقابل اين شرکت تجمع کـردنـد        
 ١٥ کارفرماي شرکت خاوين دستکم      

نفر از کارگران اين شرکت را به بهـانـه     
عدم فروش محصوالت، اخراج کـرده       

اين در حالي است که دستمـزد       .  است
اين کارگران تاکنـون پـرداخـت نشـده            

 کارگر با شرايـط  ١٠ هم اکنون .  است
 سـاعـت کـار در          ١٢ سخت شغلي و    

روز، در شرکت خاوين مشغول به کار     
 .هستند
 

 احضار و بازجويي از     
 !زاهد مرادي فعال کارگري   

 خـرداد، زاهـد مـرادي         ٢٢ شنبه  
فعال کارگري توسط اداره اطـالعـات       

اين اداره طـي    .  سنندج احضار گرديد  
تماس تلفني  از نامبرده خواست کـه         
روز  يــكــشــنــبــه خــود را بــه اداره                 

بـر   .اطالعات سنندج مـعـرفـي كـنـد        
اساس ايـن گـزارش ، نـامـبـرده روز                

 تـا    ١٢  خرداد از ساعت ٢٣ يكشنبه  

 در اداره اطالعات سنندج مـورد     ١٦ 
مـامـوريـن در      .  بازجويي قرار گـرفـت    

تماس تلفني يادآور شـده بـودنـد کـه             
نامبرده هـنـگـام مـراجـعـه بـايسـتـي               
کارت شنـاسـايـي بـه هـمـراه داشـتـه                

کميته هماهنگي براي کمک به  .باشد
ايجاد تشکل هاي کارگري، احضار و     
بــازجــويــي از زاهــد مــرادي فــعــال             
کارگري را محکوم کرده و همچـنـيـن         
خواهان آزادي کـارگـران و فـعـالـيـن               
کارگري دربند و زنـدانـيـان سـيـاسـي             

کميته هـمـاهـنـگـي بـراي           .مي باشد 
 کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري

 ١٣٩٥  خرداد ٢٣ 

 
جانباختن دو کارگر کولبر بر    

اثر تيراندازي ماموران رژيم     
 جنايتکار اسالمي  

 خرداد ماه، در ٢٠ روز پنجشنبه   
دو حادثه جداگانه در مناطـق مـرزي         

دو کولبر بر اثر " سردشت و پيرانشهر" 
اصابت مستقـيـم گـلـوـلـه نـيـروهـاي               
هنگ مرزي سپاه رژيم جـان خـود را           

در حـادثـه نـخـسـت           .از دست دادنـد   
، ســاکــن    " رســول" کــولــبــري بــه نــام         

، در نـزديـکـي        " کـانـي رش    " روستاي  
سـردشـت،   "  آالن" در منطقه   "  بيتوش" 

بوسيله نيروهاي انتظامي رژيم مورد     
. اصابت گلوله قرار گرفت و جانباخت

 سـالـه بـه        ٢٤ در حادثه بعدي جواني    
در مـنـاطـق مـرزي         "  نجم الـديـن   " نام  

شهرسـتـان پـيـرانشـهـر مـورد حـملـه                
نيروهاي مسـلـح رژيـم قـرار گـرفـتـه                
وسپس به يـکـي از مـراکـز درمـانـي               
پيرانشهر منتقل شـده کـه بـه عـلـت               
شدت جراحات وارده جان خـود را از           

ــن          .  دســت داد       ــي اســت اي ــن ــت ــف گ
رويدادهـا درحـالـي اسـت کـه سـپـاه                
پــاســداران ظــاهــرا رفــت و آمــد در             
مرزهـا را بـراي کـولـبـران بـه شـرط                  

 .پرداخت باج آزاد کرده است
 

 کارگر کولبر ديگري     
 !جان باخت  

جسد يک کولـبـر   )  خردادماه٢١ ( 
در ارتفاعات مرزي شهرستان اروميه   

چـهـل مـيـر       " و در محلي موسوم بـه         
اين کولبر بـيـش    .کشف شد"  شهيدان

 مـاه قـبـل در حـيـن عـبـور از                    ٦ از   
ــ تـرکـيـه            کوه هاي منطقه مرزي ايران 

 .شود دچار کوالک و ريزش بهمن مي   
کامران پورسمويان هويت کولبر جـان      

برپايه اين گزارش، او در  .باخته است 

 بـه    ٩٤ سياهي شب شانزدهم آذرماه     
ناگهان از ديگر کولبران جدا و راه را        

روز جـمـعـه و پـس از              .کـنـد     گم مي 
شـدن هـوا و          ها جسد وي بـا گـرم         ماه

شـود و       شدن بـرف نـمـايـان مـي            ذوب
اهالي محلي جسد را بـه پـايـيـن دره            
آورده و بــه مـراکــز پـلــيـس تــحـويــل               

او از اهــالــي روســتــاي         .دهــنــد   مــي
بـاشـد      در ترگور اروميه مـي    "  شيبان" 

که براي تأمـيـن مـايـحـتـاج زنـدگـي                
خود، همسر و دو فرزندش بـه شـغـل            

 .خطرناک کولبري مشغول بود

 
 

در چهل و چهارمين روز     
 اعتصاب غذاي جعفر عظيم زاده     

معترضان به عدم رسيدگي به    
خواست وي  مقابل زندان اوين      

 تجمع کردند   
 ٩٥  خـرداد مـاه         ٢٢ روز شنـبـه      

خانواده جعفر عظيـم زاده بـه هـمـراه              
جمـعـي از کـارگـران و مـعـلـمـان از                   

 دقـيــقــه صــبــح در        ١٠.٣٠ سـاعــت    
اعتراض به عدم رسيدگي مسئولـيـن       
به مطالبات جعـفـر عـظـيـم زاده کـه               
سبب طوالني شدن اعتصـاب غـذاي        
وي شده است در مقابـل زنـدان اويـن            

به محض شروع .  دست به تجمع زدند   
تجمع و با باال بـردن پـالکـاردهـا، بـا            
مقاومت نيروهاي امنيتـي و لـبـاس          
شخصي و پليس انـتـظـامـي مـواجـه            
شدند که خواستـار تـوقـف تـجـمـع و               

در حـالـيـکـه       . متفرق شدن آنان شدنـد    
مأموران مدام تهديد مـي کـردنـد و            

پالکاردها را جمع کنـيـد   :  مي گفتند  
معترضان در جـواب    .  و متفرق شويد  

مـأمـوران گــفـتـنــد کـه مـا روزهــاي               
گــذشــتــه بــه امــيــد پــاســخ از طــرف            
مسئولين به مراکز زيـادي مـراجـعـه           
کرده و تاکنون هيچ رسيدگي صـورت       

 ٤٤ اين در حالي است    .  نگرفته است 
روز از اعتصاب غذا ي جعفر عظـيـم         
زاده ميگذرد و شرايط وي  در مرحله   
بحراني قرار دارد و مي بايست هرچه       
سريعتـر بـه وضـعـيـت او رسـيـدگـي                 

در  .بايد بـه مـا پـاسـخ دهـيـد              . شود
نتيجه پافشاري جمع معـتـرض بـراي         
کسب جواب، مـأمـوران اکـرم رحـيـم            
پور همسر جعفر عظيم زاده و يک نفـر    
از حاضرين را با وعـده مـالقـات بـا              
رئيس زندان و يا يکـي از مسـؤلـيـن             
رده باالي دادستاني اوين با خـود بـه           
سمت ساختمان دادستاني برده و بقيه   
حاضرين را با تهديد و گرفتن تراکـت         

 .و پالکاردها از محل متفرق نمودند

پس از بازگشت هـمـسـر و يـکـي از                
نــزديــکــان جــعــفــر عــظــيــم زاده از              
ساختمان اوين اعالم نمودند که هيـچ       

مسئولي حاضر به ديـدار بـا آنـان و              
شنيدن خواسته هايشان نشـدنـد امـا          
مأمورين حاضر در دادستانـي وعـده       
دادنــد کــه بــراي صــبــح فــردا قــرار               
مالقاتـي را بـا رئـيـس زنـدان اويـن                 
تنظيم و از طريق تلفن بـاطـالع شـان          

باتوجه به مراجـعـات    .خواهند رساند 
مــکــرر خــانــواده ي عــظــيــم زاده و              
کارگران و معلمان به نهادهاي ذيربط     
و طبق اظهارات آنان در هيچ کدام از    
اين نهادها توجهي به اين نـکـتـه کـه            
پس از هفته ها اعتصـاب غـذا جـان            
جعفر عظيم زاده همچنان در معـرض     
خـطـرات جـدي و حـتـي مـرگ قــرار                 
دارد، نکرده اند و تالش امروز ما در         
پي گشودن راهي براي رسـيـدگـي بـه            
خواست بر حق جعفـر عـظـيـم زاده و              
نجات جان وي بوده و تا يافتن راهـي      
قطعي براي دستيابي به اين مطـالـبـه       

 .انساني از پـا نـخـواهـيـم نشـسـت               

 ٢٢ اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران                   
 ٩٥ خرداد 
 

همراهي معلمان و کارگران با     
 زاده   خانواده جعفر عظيم   

 در تجمع مقابل اوين   
 خـرداد سـاعـت        ٢٢ امروز شنبه   

 عــده اي از مــعــلــمــان و              ١٠/٣٠ 
کارگران و افراد دلسوز در حمايـت از      

زاده دبـيـر اتـحـاديـه آزاد             جعفر عظيم 
 روز در       ٤٥ کــارگــران ايــران کــه              

اعتصاب غذا اسـت، مـقـابـل زنـدان            
در بـدو ورود بـا          .اوين تجمع کـردنـد    

الـعـمـل نـيـروهـاي پـلـيـس و                   عکـس 
. ماموران اطالعـات مـواجـه شـدنـد          
ي    سپس دو نفر را به عنوان نـمـايـنـده          

ــد                 ــن راه دادن ــه داخــل اوي . جــمــع ب
کنندگان توسط نيروهاي پليـس       تجمع

به کنار خيابان هدايت شدند در حالي 
زاده را بـه         که عکسهاي جعفر عظيـم    

هـا     دست گرفته و به مردم و اتومبيل      
ــد   نشــان مــي    ــعــد از مــدت         .دادن ب

کوتاهي يکي از نـمـايـنـدگـان بـيـرون             
آمد و اطالع داد که براي مالقات بـا      

انـد و از         رييس زنـدان وقـت گـرفـتـه           
جمعيت خـواهـش کـرد کـه مـتـفـرق                

 .شوند تا بـه تشـنـج کشـيـده نشـود              

ســپــس جــمــعــيــت در حــالــي کــه                
زاده را در دسـت           هاي عـظـيـم      عکس

داشتنـد بـه سـمـت خـيـابـان چـمـران                  
حقوق مـعـلـم و      : منبع .حرکت کردند 

 کارگر 
 

 بهنام ابراهيم زاده و   
 :محمد جراحي   

در همبستگي با جـعـفـر عـظـيـم            
زاده و خواستها يش و يک درخواسـت        

 صميمانه از جعفر
همانطور که قبال نـيـز در نـامـه              
ديگري همراه با زندانيان سياسـي در        
زندان رجايي شهر حمايت خـود را از         
بيانيه مشترکي که همبندمان جعـفـر       
عظيم زاده همراه با اسماعيل عـبـدي        
دادند، اعالم کرديم، ما از اين بيانيـه     
و خواستهاي بـرحـقـش بـا تـمـام قـوا                

بـه نـظـر مـا ايـن            .  حمايت ميکـنـيـم    
بيانـيـه و اعـتـراضـات جـانـانـه ايـن                  
ــزان و مــوج حــمــايــت از ايــن                 عــزي
خواستها تا همين جا دسـتـاوردهـاي         
ارزشمنـدي بـراي مـا کـارگـران، مـا               

مـا  .  معلمان و ما مردم داشته اسـت       
تالش اين عزيزان و مبارزاتي کـه بـر         
سر اين خواستها صورت گرفته اسـت       

بيانيه جعفر عظيم    .را ارج ميگذاريم  
زاده و اسماعيل عبـدي عـلـيـه فـقـر،            
عليه بي تاميني و براي يـک زنـدگـي           
انساني بود و يک خـواسـت مـهـم آن               
لــغــو پــرونــده هــاي مــفــتــوحــه بــراي           
کارگران، معلمان، و هـمـه فـعـالـيـن              

اخـالل در    " سياسي با اتهاماتي چون      
بـود و ايـنـهـا         "  نظم و امـنـيـت مـلـي         

خواستهاي کارگران، معلمان و هـمـه         
تحت چنـيـن اتـهـامـاتـي         .  مردم است 

بسياري از فعالين کارگري، معلـمـان        
معترض و کسـانـي چـون مـا تـحـت               
پيگرد قرار گرفته و احکام سـنـگـيـن           

از هـمـيـن رو ايـن           .  زندان گرفته انـد    
بيانيه حرف دل همه ماست و تـا هـم           
اکنون نيز با موجي از حمايت پـاسـخ         
گرفته و به يک حرکت مهم اجتماعـي        

مـا بـا تـمـام قـوا            .  تبديل شده اسـت    
همراه اين کارزار هستيم و از همگـان        
ميخواهيم که به حمايت وسيـع خـود         
از اين بيانيه و از جعفر عظيم زاده و           

و .  خــواســتــهــايــش تــداوم دهــنــد             
فراخوانمان اينست که همه جانبـه تـر         
و وسيع تر از آنـچـه کـرده ايـم، بـراي                
تحقق اين خواستها بکوشيم و به ايـن        
شکل حمايت قاطع و عملي خـود را          
از جعفر عظيم زاده و خـواسـتـهـايـش         

نـکـتـه مـهـم آخـر مـا               .اعالم کـنـيـم    
مـا  .  خطاب به جعفر عزيزمـان اسـت       

نــگــران حــالــش هســتــيــم و اکــيــدا              
ميخواهـيـم کـه بـا اتـکـا بـه ابـعـاد                     
قدرتمندي که اين کارزار پـيـدا کـرده           
است و با اتکاء به حمايت هايـي کـه            
از سوي کارگران در ايران و در سـطـح      
جهاني از او و از خواستـهـايـش شـده            
است، به اعـتـصـاب غـذايـش پـايـان              

به او قول ميدهيم که با اتـکـاء        .  دهد
با اين نيرو مـيـتـوانـيـم هـمـه بـا هـم                   

 .قدرتمند اين کـارزار را جـلـو بـريـم             

 ٥  صفحه 
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بهنام ابراهيم زاده از زنـدان رجـايـي            
مــحــمــد ..   شـهــر بــنــد دو دارالــقــران       

 ٩٥ جراحي از زندان تبريز  خرداد 
 

 : بهنام ابراهيم زاده  
 خرداد  ٢٥ نامه اي به مناسبت 

 سالروز تولد فرزند عزيزم نيما      
ــيــامــي              روزي خــواهــم آمــد و پ

 .خواهم آورد
 خرداد تولد تو نـيـمـاي      ٢٥ براي   
 .عزيزم

تغيير و فرايندي کـه در زنـدگـي            
هر فرد و يا جـمـعـي دائـمـا در حـال                  
ظهور و بروز است و با گذشـت زمـان         
در تمام زندگي به صورت مدام دچـار         
تحول ميشود و آرزوهـاي کـودکـانـه             
جاي خود را به مسئوليت هاي بـزرگ    

در اين فرايـنـد فـقـط       . منشانه ميدهد 
جاي آدمهاي جديد و قديم اسـت کـه            

پس از گذر .  مدام دچار تحول ميشود 
از احوال کودکي و جوانـي و پـذيـرش           
مســئــولــيــت خــانــوادگــي ،آرزوهــاي       

در .  انسان را کامال دگرگون ميـکـنـد       
صورت نبود و تزلزل هر کـدام از ايـن         
دو تکيه گاه زندگي بصـورت جـبـران           

نـيـمـاي    .  ناپذيري دچار خلل ميگـردد    
 خـرداد روز خـاطـر انـگـيـز              ٢٥ عزيز  

. ســالــروز تــولــدت نــزديــک اســت               
سالهاست که از نـعـمـت ديـدن و در                
آغوش کشيدنت محروم شده ام و ايـن      
محروميت را بخاطر دفاع از حـقـوق         
کارگران، حقوق کودکان کار و خيابان      

ولـي آنـچـه      .  و بشريت تحمل کـرده ام      
برايم درد آور است اينست کـه بـزرگ          

نـيـمـاي     .شدن و کودکيت  را نديده ام      
عزيز شـايـد نـتـوانسـتـه ام بـه تـمـام                    
آرزوهايت جامعه عمـل بـپـوشـانـم و             
عليرغم تمام اين سالها نتـوانسـتـه ام         

 .بـه ايــن مشــکــالت عـاد ت کــنـم             

اميدوارم روزي نه چندان دور بـا يـک            
هديه کوچک اما پر ارزش فـرزنـدي را          
در آغوش بگيرم که در اين سـالـهـاي            
ســخــت بــا تــمــام مشــکــالت ريــز و            
درشتش لبخند رضايت را بر لب هاي 
من و مادر فداکار و صبورش مهمان       

تولد مبارک نيـمـاي بـا اقـتـدار             .کند
روزهاي سخت  پدرت بهنام ابـراهـيـم       

 ٢ زاده، زنــدان رجــايــي شــهــر، بــنــد            
 ٩٥ دارالقران   خرداد 

 
تجمع اعتراضي کارگران فوالد       

 زاگرس در محل وزارت کار      
خـرداد از سـاعـت ده صـبــح             ٢٣ 

هــمــزمــان بــا مــراجــعــه تــعــدادي از           

رانــنــدگــان شــرکــت واحــد در مــحــل          
وزارت کار براي رسيدگي به شکـايـت       
تقلب و تخلفات شـوراهـاي اسـالمـي          
کــار شــرکــت واحــد در انــتــخــابــات            
،تعدادي از کارگران فوالد زاگرس در       
محل وزارت کار براي عـدم پـرداخـت       

ماه حقوق مـعـوقـه خـود دسـت بـه               ٩ 
تجمع اعـتـراضـي زدنـد کـه تـا ايـن                  
لحظه هنوز اين تجمع اعـتـراضـي در         

بـه     .محل وزارت کـار ادامـه دارد         
گزارش امروزايلنا درهـمـيـن رابـطـه،           

 کارگر کارخانه فوالد زاگـرس در      ٢٨ 
پي عدم پرداخـت مـطـالـبـات مـزدي             
امروز صبح به تـهـران آمـدنـد تـا در               
وزارت کار پيگـيـر مـطـالـبـات خـود              

به گفتـه کـارگـران، پـس از             . باشند
انحـالل کـارخـانـه فـوالد زاگـرس در               

 ٢٨ ، مصوب شده بود کـه    ٩٢ اسفند  
کارگـر بـراي نـگـهـبـانـي و کـارهـاي                  
جانبي در کارخانه بـاقـي بـمـانـنـد و               
سهامداران کارخانه شامـل صـنـدوق        
بــازنشــســتــگــي کشــوري، صــنــدوق        
کارکنان فوالد و تامـيـن اجـتـمـاعـي            
دستـمـزد ايـن کـارگـران را پـرداخـت                

صـنـدوق کـارکـنـان فـوالد و              .کنـنـد  
تامين اجتماعي در ماههاي گذشـتـه       

انـد و       به تـعـهـد خـود عـمـل نـکـرده                
ــرداخــت             ــمــزد ايــن کــارگــران پ دســت

ايـن کـارگـران زمسـتـان            .است  نشده
ســال پــيــش نــيــز جــهــت پــيــگــيــري            

 .مطالبات خود به تهران آمده بودند

 

پافشاري جعفرعظيم زاده     
 برخواسته خود و وضعيت     

 بحراني جسميش    
ــا             ٢٢   خــرداد مــاه هــمــزمــان ب

برگزاري تجمع اعتراضي جـمـعـي از           
کارگران و معلمـان بـهـمـراه خـانـواده             
عظيم زاده درمقابل زنـدان اويـن کـه            
بامقاومت و ممانعت شديد نيروهاي     
امنيتي، لبـاس شـخـصـي و پـلـيـس               
انتظامي همراه بود، در درون زنـدان           
نيز  جعفر عظيم زاده پنج شش بار بـه    
مدت کوتاه سرش گيج رفته واز حـال         
ميرود و کف سلـول مـيـافـتـد و ايـن                
مسئله در گزارش زندان نيز بـه ثـبـت           

جعفرعظـيـم زاده تـا کـنـون             .ميرسد
عليرغم بحرانـي و غـيـرقـابـل پـيـش               
بيني شدن وضعيت جسمي اش پـس         

 روز اعتصاب غـذاي طـوالنـي      ٤٥ از  
همچنان با اصرار بر تحقـق خـواسـتـه          
اش مبني بر تجديدنظر بر پرونده اش      
بعنوان کوچکترين اقدام و نخـسـتـيـن         
گام قوه قضائيه در اجراي آن خواستـه        

بـا  "  ومطالبه عمومـي کـه مشـتـرکـا          
اسماعيل عبدي طي بـيـانـيـه اي کـه             
بمنظور حذف اتهامات امـنـيـتـي از           
پرونده هـاي کـارگـران و مـعـلـمـان و                 
فعالين اجتماعي مـطـرح کـرده انـد،            

 .همچنان به اعتصابش ادامه ميدهد

اتحاديه آزاد کارگران ايـران دسـتـگـاه          
قضايي را مسئول مستقيم هر گـونـه         
عواقب زيانبار و غـيـر قـابـل پـيـش                
بيني اين اعتـصـاب غـذاي طـوالنـي           

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران         .ميداند
 ٩٥  خرداد ٢٣ 

 
کانون صنفي معلمان ايران     

صدور حکم شالق کارگران آق دره        
 !کند  و اجراي آن را محکوم مي   

با چـنـيـن نـگـاه و تـحـلـيـلـي از                    
خشونت در اجتماع و آثار مخـرب آن         

آموزان   بر جامعه به طور کلي و دانش      
به صورت خـاص ، کـانـون صـنـفـي                

عـنـوان يـک تشـکـل             معلمان ايران به  
صنفي و آموزشي، صدور حکم شالق 
کارگران آق دره و اجراي آن را محکوم    

مـا اعـتـقـاد داريـم پـاسـخ              .  کنـد   مي
مطالبات صنفي و معيشتي زندان و    
شالق نيست و بر اين مبنا اين عـمـل        
غير انساني را نفي مي کنيم و شالق        
زدن کارگران را يک خشونت عريان بـر   
عليه حق مـعـيـشـت و دسـتـمـزد در                 

چرا که ما چـگـونـه      .  دانيم  جامعه مي 
تــوانــيــم از حــقــوق صــنــفــي و                مــي

اجتماعي معلمان به عنوان بخشي از  
جامعه دفاع کنيم، و در همان حال از        
ناديده گرفته شدن همان حـقـوق بـراي          

؟ . ساير اقشار بي تفاوت عبور کـنـيـم       
و مهمتر اينکه ما چگونه مي توانيـم      
بــه کــودکــان در مــورد رفــتــار بــدون            
خشونت آموزش دهيم و بر خشونـتـي      
که در جامعه و خيابان رخ مـي دهـد        
چشم ببنديم و سکوت کنيم؟ از نـظـر          
کانون صنفـي مـعـلـمـان ايـن قـبـيـل                 
احکام به جامعه آسيب ديده ما کمک       

کند و صدور و اجراي آن ها بـراي      نمي
معلم، دانشجو و کـارگـر، مـحـکـوم             
است ونسبت به پيامدهاي فاجعه بار       
گسترش خشـونـت در جـامـعـه ، در               
نتيجه صدور واعمال چـنـيـن احـکـام            
غير انساني ،بـه مسـئـولـيـن هشـدار            

از نظر ما به عنوان کانون     .مي دهيم 
صنفي معلمان ، منـاسـب تـريـن راه             
حل براي بهبود شـرايـط هـر صـنـف،            
اعم از معلمان ،دانشجويان ،کارگران     
،پرستاران و سـايـر اقشـار صـنـفـي،               
تشــکــل يــابــي مســتــقــل و تــقــويــت          

 .نهادهاي مدني است 
 

 *** 

 

 ...نگاه هفته مجموعه اخبار
 ٤ از صفحه 

 ژوئـن    ٢٣  تـا     ٢١ از روزهاي    
 نـفـر از       ١٣٠٠ شهر اسلو ميزبان     

ســراســر جــهــان بــراي حضــور در            
. کنگره جهاني عليـه اعـدام اسـت         

 تا کنـون  ٢٠٠١ اين کنگره از سال     
هــر ســه ســال يــکــبــار تشــکــيــل             

 در    ٢٠٠١ در ســال       .  مــيــشــود  
 مـونـتـرال،      ٢٠٠٤ استراسبورگ،   

 ژنـو و در        ٢٠١٠  پاريس، ٢٠٠٧ 
 در مـادريـد اسـپـانـيـا         ٢٠١٣ سال  
 . بود

نمايندگان کميته بين الـمـلـلـي        
عليه اعدام در کنگره هـاي ژنـو و            
مادريد شرکت و سخنراني کـردنـد        
و اکنون يک هيئت از کميـتـه بـيـن            
المللي عليه اعدام در اين کـنـگـره          

 . حضور خواهد داشت در اسلو 
کميته عليه اعدام تقاضا کـرد     
که در حضور وکال و کـارشـنـاسـان           
اين کنگره در مورد چند پرونـده از        

کـه بـا ايـن         ايران صـحـبـت شـود          
 ٢٣ درخواست موافقت شده و روز      

ماه ژوئن قرار است در يک نشسـت    
در مورد اين پـرونـده هـا بـحـث و               

 . گفتگو شود
اگر دنيـا عـادي بـود، پـرونـده             
هزاران اعدامي در ايران که اسـنـاد    
غير قابـل انـکـار جـنـايـت عـلـيـه                 
بشريت هستـنـد، امـروز بـايـد در             
نهادهاي بين المللي مورد بررسـي       
و بــازبــيــنــي قــرار مــيــگــرفــت و             
عاملين و آمـريـن ايـن جـنـايـات               

دنيا . محاکمه و مجازات ميشدند
عادي نيـسـت و حـتـي نـهـادهـاي               
عليه اعدام و مدافع حقـوق انسـان         
ــفــســا                ــيــاي وان ــن دن ــز، در اي ــي ن
نميتوانند آنگونه که بايد و شـايـد،        
حکومتها را تحت فشار گذاشته و      

از جــنــبــش دادخــواهــي در ايــن             
کشورهـا و از جـملـه ايـران دفـاع                

ــنــد   ــکــن ــراوان          .  ب ــا تــالش ف مــا ب
توانستيم در کنگره جهانـي عـلـيـه          
اعدام فرصتي يافته و ايـن پـرونـده          

امـيـدواريـم    .  ها را مـطـرح کـنـيـم           
بتوانيم در برنـامـه هـاي سـه روزه              
کنگره جهاني عليه اعدام به طـرق        
گوناگون ، صداي مادران و پدراني      
که فرزندان آنها را کشتند، صـداي        
دادخواهي مردم ايـران را بـگـوش           

کنگـره جـهـانـي       .  جهانيان برسانيم 
عليه اعدام فرصتي است گرانـبـهـا        
براي معرفي کردن جنبش قدرتمند     
و انسان دوستانه عـلـيـه اعـدام در            

 ! ايران
پرونده هايي کـه مـا خـواهـان            
بررسي کارشناسانه آنهـا شـده ايـم          

 عبارتند از پرونده 
ريــحــانـــه جــبـــاري، زيــنـــب           
جــاللــيــان، ســامــان نســيــم، رضــا        

 حسيني 
 ريحانه جباري 

ــه             ــانـ ــحـ ــدام ريـ ــده اعـ ــرونـ پـ
دختر جواني که بـه اتـهـام             جباري

قتل يکي از وابستگان حـکـومـت         
اسالمي ايـران بـه اسـم سـربـنـدي               
دستگير شد و به مـوضـوع قـتـل،            
ــگــر در مــحــل              حضــور افــراد دي
حادثه، و بررسي کـارشـنـاسـانـه و            
دقيق اين پرونده، هـيـچ نـهـادي از            
حکومت اسالمي نپـرداخـت و بـر          
عکس از همان روز اول، ريحانه را        
قاتل معرفي کـرده و او را تـحـت              
شکنجه و فشار روحـي و جسـمـي           
فراوان گذاشته و در نـهـايـت او را             

پرونده ريحانـه، يـک       .  اعدام کردند 

 کنگره جهاني عليه اعدام و            
 بررسي چند پرونده       

 ريحانه جباري، زينب جالليان، سامان نسيم، رضا حسيني           

 ٧  صفحه 
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جعـفـر عـظـيـم زاده در چـهـل و                  
هفتمين روز اعـتـصـاب غـذاي خـود            

در اين مـدت مسـؤالن     .  بسر مي برد  
قضائي به عنوان مسببين مستـقـيـم        
به بند کشيدن انسانهاي معتـرض بـه       
شرايط غير انساني اي کـه اکـثـريـت            
عظيم جامعه ايران را احاطه کـرده و          
به طبع آن به مثابه سوق دهنـدگـان و        
مشوقان زندانيـان در دسـت زدن بـه             
شيوه هاي منسوخ اعتراض، از جمله     
اعتصاب غذا، کمتريـن تـوجـهـي بـه            

 .خواست او نکرده اند
مـقـاومــت مـقــامـات دولــتـي و            
قضائي در برابر اعـتـراضـات وسـيـع            
جـهــانــي در بــکـارگــيــري اتــهــامــات          
امنيتي عليه فـعـالـيـن جـنـبـشـهـاي               
موجود در ايران که در بيانيه مشترک  
جعفر عظيم زاده و اسماعيل عـبـدي          
به مثابه خواست اصلـي خـود مـورد           
تأکيد قرار داده و اعتصابشـان را بـا           
محوريت آن آغاز کردند و همـچـنـيـن       
دهن کجي به صدها ميليون کـارگـر،        
معلم و فـعـال اجـتـمـاعـي و حـقـوق                  
بشري که چه به صورت شخصي و چه    
در قالب تشکلها و نهادهاي داخلي و 
بـيـن الـمـلـلـي خـواهـان تـحـقـق ايـن                     
خواست و آزادي جـعـفـر عـظـيـم زاده             
بوده اند، باعث طوالني شـدن مـدت          
اعتصاب غذا گرديده و اکنون بعد از     

 روز اين کارگر زنداني را بـه لـبـه         ٤٧ 
 .مرگ کشانده است

دست زدن زنـدانـي بـه اقـدامـي              

مانـنـد اعـتـصـاب غـذا بـراي بـيـان                  
اعتراضش، قبل از هر چيـز بـيـانـگـر            
وجود سيستم و فضائي مستبدانـه و        
متعلق بـه دوران بـربـريـت اسـت کـه                
امروز به عنـوان يـک عـقـب گـرد در                
دنياي مدرن قرن بيست و يـکـمـي در       
راستاي حـفـاظـت از سـرمـايـه داري              

فقط در چـنـيـن       .  ضرورت يافته است  
فضائي که به شيوه هاي متناسب بـا         
دنياي مـدرنـي کـه طـبـقـه کـارگـر و                  
ــت آزادي خــواه در مــنــاطــق               بشــري
وسيـعـي از کـره زمـيـن در خـلـق و                    
تحميل آن بـه سـرمـايـه داري نـقـش                 
تعيين کننده داشته ،امکان اعتراض     
نيست، زنداني ناچار به خـود زنـي و          

سـرمـايـه    .  نابود کردن خود مي شـود    
ــجــات خــود از                ــراي ن ــران ب داري اي
بحرانهايش از جمله بحران اقتصادي،   
از هيچ درجه از شقاوت و بي رحـمـي      
ــهــاي مــعــتــرض              ــه انســان نســبــت ب
بخصوص کارگران و بقيه مزدبگيـران      

امروز سـوق دان بـه       .  فرو گذار نيست  
خود زني و نهايتا مرگ زندانـيـان بـا            
اعتصاب غذا ،نوعي از اعدام اسـت        
که حکم آن در اعمال فشارها و فراهم     
نـمـودن شـرايـط مـمـانـعـت از بـيــان                  
اعتراض به شيوه هاي غير مـخـاطـره         
آميز نوشته شده و اجراي آن بـه خـود            

 .زنداني واگذار شده است
در دوره حاضر بيش از هر زماني 
نيروي کار ارزان و کارگر رام و مطيـع         
همچون برده، نياز حـيـاتـي سـرمـايـه            

داري ايــران بــراي نــجــات از بــحــران           
براي ميسر کردن اين شـرايـط،       .  است

سرکوب عريـان و خشـن از نـوع بـه                 
گلوله بستن و به شالق کشيـدن رايـج          
در دوران بربريـت هـمـراه بـا زنـدانـي                
کردن انسانهاي معترض مخصـوصـا      
فعالين و رهبـران کـارگـري در زمـره             
رؤس وظـايـف نـظـام سـرمـايـه داري               

در نتـيـجـه بـه       .  ايران قرار گرفته است 
مزاجش بد نمي آيـد زنـدانـيـانـي کـه              
نقش فعال و رهبري کننده در جنبـش        
هاي اعتراضي داشته اند، زير فشـار        
غير قابل تحمل و غير انساني زنـدان        
به اشکال مختلـف و بـخـصـوص بـا               
اعتصاب غـذا دسـت بـه خـودکشـي             

  .بزنند
جعفر عظيم زاده بر خـالف بـاور          
خود که هميـشـه اعـتـصـاب غـذا را               
اقــدامــي در جــهــت نــابــودي نــفــس            
انساني مي دانست، فضاي خفقـان و     
استبداد شديد حاکم او را به اقـدامـي         
کشانده که مـنـتـقـدش بـوده اسـت و               
امروز دارد قرباني اختناق و شـرايـط         
محروميت از هر گونه آزادي و اجـازه        

 .بيان اعتراض مي گردد
ما فعاليـن و اعضـاء اتـحـاديـه             
آزاد کارگران ايران همواره اعـتـصـاب        
غذا را نه به مثـابـه روش مـنـاسـبـي               
براي بيان اعتـراض، بـلـکـه اقـدامـي             
زيانبخش به حال هر انسان معترضي    

امــا مــعــتــقــد بــوده و        .  دانســتــه ايــم  
هستيم با وجود اينکه اعتصاب غـذا     
را شيوه مناسب مبارزه نمـي دانـيـم،         
ــنــهــا گــذاشــتــن                ــکــردن و ت دفــاع ن
ــه               ــهــايــي کــه در اعــتــراض ب انســان
ناهنجاريهاي موجود در جامعه و در     
زندان جان خود را در مـعـرض خـطـر             
قرار داده و از جـان گـذشـتـگـي مـي                

از ايـنـرو     .  کنند، هيچ توجيهي نـدارد  
از زمــان صــدور بــيــانــيــه مشــتــرک            
جعفرعظيم زاده و اسماعـيـل عـبـدي          
تمام تالش خود را به کار گرفتـيـم تـا          
همراه با صف اعتراض جـهـانـي، هـر         
چه سريعتر به خـواسـت ايـن رهـبـران             
زنداني دو جنبش درون طبقه کـارگـر         
پاسخ داده شود و از بـروز اتـفـاقـات              

در .  ناگوار احتمالي جلوگـيـري گـردد       
نتيجه فشارهاي ناشي از حمايتـهـاي        
جهاني، اسماعيل عبدي موقتـا آزاد       
گرديده ولي تا امروز دستگاه قضائي      
از آزادي جعفر عظيم زاده خـودداري          
نموده و به اين ترتيب از پاسخگـوئـي         
به خواست صدها ميليـون انسـان در         

جعـفـر   .  سراسر جهان سر باز زده است 

عظـيـم زاده هـم اکـنـون در شـرايـط                  
بحراني و کامال مخاطره آمـيـز قـرار          
دارد و به معناي واقعي در حال جدال     

ــا مــرگ اســت        ــي و مســؤل           . ب ــان ب
وضــعــيــت جســمــانــي کــنــونــي ايــن          
زنــدانــي، قــوه قضــائــيــه اســت و در            

صورت رخداد هر اتفاق ناگـواري بـي        
ترديد شاهد وقوع طوفان اعتراضـات   

 .خواهد بود
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 ٩٥  خرداد ٢٥ 
 

 جعفر عظيم زاده در وضعيت جدال با مرگ است                
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بار ديـگـر تـروريسـم اسـالمـي            
ايـن بـار     .  جنايتي هـولـنـاک آفـريـد        

قـربـانـي ايـن       )  آمـريـکـا   ٍ)اورالندا  
عامل ايـن    .  جنايت تروريستي بود  

فاجعه، عمر مير صديق متين، کـه     
در طي تماسي با اورژانس محلـي،       

 ژوئن، وفاداري خود    ١٢ در بامداد   
بـه جـريــان تــروريسـتــي داعــش را            
اعــالم کــرده بــود، در يــک حــملــه             
جـــنـــايـــتـــکـــارانـــه بـــه بـــاشـــگـــاه        

  نفر٩ ۴ همجنسگرايان،
 نـفـر را       ٠ ۵ را کشته و بيش از  

 .مجروح کرد
حزب کمونيست کـارگـري ايـن        
کشتار وحشيانه اسالميسـتـهـا در        
اورالندا را بعنوان يک جنايت عليـه      
بشريت و همجنسگـرايـان عـمـيـقـا           

قــلـب مــا بــا      .  مـحــکــوم مـيــکــنــد    
خانواده ها و بازماندگان قربانيان و 

 .زخمي شدگان است
ــه             ــانــ ــيــ ــدام وحشــ ــن اقــ ايــ
اسالميستها گوشه اي از فاجعـه و        
جنگ تروريستي است که جريانات     
اسالم سياسي و دولتهاي مـرتـجـع         
ميليتاريستي بـر مـردم تـحـمـيـل              

اين اقـدام وحشـيـانـه در           .  کرده اند 
عين حال بعنوان ابـزاري در دسـت          
مرتجع ترين جريانـات حـکـومـتـي          
در آمريکا و غرب بـراي گسـتـرش           
عمليات ميليتاريستي و مـحـدود        
کردن آزاديهاي مدنـي و فـردي در           

 .جامعه عمل خواهد کرد
بايد بشريت را از شـر هـر نـوع         
ــروريســم              ــم از ت ــي، اع ــروريســم ت

و .  اسالمي و دولتي، خـالص کـرد       
ما باز تاکيد ميکنيم که اين تنـهـا         
کار بشريـت مـتـمـدن و نـيـروهـاي               
ــب و                  ــري طــل ــواه و بــراب ــخ آزادي

پاسـخ مـا     .  کمونيسم کارگري است 
تالش براي استقرار جوامعي آزاد و   
ــي اســت،                ــه انســان ــر و مــرف ــراب ب
جوامعي که جان و حـرمـت انسـان         
عزيز است، جوامعي کـه عـاري از         
هر نوع تعصب کور و ضد انسـانـي         
و نژادپرستانه، جوامعي کـه عـاري        
از فـقـر و فـالکـت و نـا بـرابـري و                     

 .محروميت است
فراخوان ما به مردم ايـن اسـت        

بـايـد دنـيـا را         .  که به ميدان بيائيد  
بايـد جـهـان       .خود در دست بگيريد 

را از شر تروريسم اسالمي و دولتي    
 .خالص کرد

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۶ ٢٠١ ژوئن ۴ ١ 

مناسـبـات اقـتـصـادي، سـيـاسـي و                
اجتماعي کهنـه و جـايـگـزيـن کـردن              
ساختاري پيشرو و منطبق با تامـيـن         
ــه               ــات عــادالن ــب خــواســت و مــطــال
اجتماعي بـنـفـع انسـانـهـا اسـت کـه                
ميتوان دگرگوني بنيـادي را نـيـز در            
فرهنگ، ادبيات و سنتهاي مـدرن و         
پيشرو ميسر و ايجاد کـرد امـا ايـن             
بدان معنا نيست که بايد تـا آن ايـام             
دست روي دست گذاشت و هـمـچـنـان      

 .با ساز گذشته رقصيد
بـعـبــارت ديـگــر هـرگــاه در يــک             
ساختار و مناسبات سالم سـيـاسـي،         
اقتصادي و اجتماعي محـور اصـلـي         
انسان و انسـانـيـت بـاشـد، واژه هـا،                
ادبيات و فـرهـنـگ و غـيـره نـيـز بـر                   
مـحـور انســان و مــنـفـعــت فـردي و                

تـالش  .  اجتماعي او خواهند چـرخـيـد    
براي تـحـقـق ايـن امـر کـار هـر روزه                   
افراد، جمعها و سازمانهايي است که      
آنــرا در فــعــالــيــتــهــاي مــتــشــکــل و           
سازمانيافتـه خـود تـعـريـف کـرده و               

 . عمال بپيش ميبرند
اگر نگاهي به اهـداف و انـگـيـزه            
ــم               ــيــســت تــحــوالت در اوايــل قــرن ب
بياندازيم آنچه که محور اصلـي بـوده         

استقالل طلبي : " عبارت بوده است از   
و خروج از زير سـلـطـه اسـتـعـمـار بـه                

، محور قـرار دادن      " لحاظ جغرافيايي 
کوبيدن و پليد " ، " هويت ملي خودي " 

دانستن هويتهاي مـلـي جـغـرافـيـاي            
. يا همان نژادپرستي و غـيـره      "  ديگري

در اين تعـريـف و تـقـدس گـرايـي از                 
، مـذاهـب نـيـز چـنـيـن              " هويت ملي " 

تاريخچه اي بـر مـحـور مـذهـب در                
گذشته و امروز داشته اند که بـخـاطـر     
ايـن هــويــتــهــاي کــاذب و اهــداف و             
انگيزه هاي سازندگان آن، ميلـيـونـهـا        

 .انسان را در خون خود غلطانيده اند
در يـــک کـــالم بـــايـــد گـــفـــت                
ساختارهاي مبتني بـر ايـن رونـد بـه            
زباني ساده عبارت بوده است از فـدا       
نمودن جان، هستي و زندگي انسانهـا       
و انسانيت بخاطر هـويـتـهـاي کـاذب           

خاک، ميهن، مليت، مذهـب،    " نظير،  
و دهها عبارت و اصطالحات ديـگـر         

در ايـن مـنـاسـبـات و            .  از اين قبيـل   
ساختارها ابدا قرار نـبـوده اسـت کـه             

انسان همـچـون انسـان زنـدگـي کـنـد               
ــراي طــبــقــات بــاال دســت               ــلــکــه ب ب
موجوديت انسان اهرم و ابزاري بـراي         
تقدس خاک و هويتهاي منتسب شـده       

، "خاک"به آنان، فنا و فدا شدن بخاطر 
در "  هـويـت مـلـي      " و   "  ميهن" ،  " نژاد" 

خدمت منافع طـبـقـات حـاکـم بـوده              
تــوضــيــح بــر ســر ايــن رونــد            .  اســت

تــاريــخــي گــذشــتــه را مــيــتــوان در             
صفحات زيادي اشاره کرد اما اشـاره       
مختصر به همين پيشينه از تاريخ نـه   
چندان دور در اوايل قرن بيستم به اين       
مــنــظــور اســت کــه امــروز انســان و            
انسانيت مـحـور اصـلـي و پـايـه اي                 

با اينکه از نظر زماني از وقـت     .  است
آن هــم بســيــار گــذشــتــه اســت امــا              
منفعت انسان و انسـانـيـت را بـايـد               
همچون قاعده و محـور نـگـريسـت و          
آنرا در ادبيات نوشتـاري و گـفـتـاري             

 . نيزعميقا رايج ساخت
نويسندگان، شاعران، هنرمـنـدان     
سازمانها و بسياري از کسانيکـه کـه         
هر کدام بنـحـوي از انـحـا در تـالش                
بــراي تــغــيــيــر و دگــرگــونــي قــدم بــر            
ميدارند، تنها مـحـوريـت قـرار دادن           
منافع انسـانـي اسـت کـه مـيـتـوانـد                
تالش آنان را در عـرصـه فـرهـنـگ،               
ادبيات نيز از سنتها و ادبيات بـکـار         
گرفته شده در تاريخ گذشته مـتـمـايـز          

 .سازد
به واژه ها و ادبيات نوشتـاري در     
نوشته ها يا بکارگيري اصالحاتي که     
اين روزها بکاربـرده مـيـشـود تـوجـه             

 :کنيد
، " ، هم دين" ، هم وطن " هم ميهن " 

ــن  "  ، " خـــاک" ،    " نـــژاد" ،    " ســـرزمـــيـ
، و بسـيـاري ديـگـر از ايـن              " همخون" 

عبارات که هيچ تـعـلـقـي بـه دنـيـاي                
امروز بويژه در ميان کسانيـکـه خـود          
را مدرن، مترقي، پيشرو و تـالـشـگـر          
براي تغيير ميدانند ندارند، امـا بـاز          
هم خواسته يا ناخواسته اينجا و آنجا       
اين فرهنگ و ادبيـات هـمـچـنـان در             
البالي نوشته ها حضـور دارنـد و بـه             
عمر خود در بکـار بـرده شـدن ادامـه            

آناني که بشدت شيفته ايـن    . ميدهند
واژه ها هستند در داخـل و خـارج از             
حيطه همان جغرافياي خود، غـرق در     
انباشت سود و سرمايه  و بـه بـردگـي        
کشانيدن نيروي کـار خـودي و غـيـر              

به اين واژه ها ميتوان .  خودي هستند 
ادبيات و فرهنگ مردساالر مبـتـنـي      
بر مالکيت را هـم در جـزئـي تـريـن                 
ــدگــي شــخــصــي و             ــمــودارهــاي زن ن

مــثــال .  اجــتــمــاعــي مشــاهــده کــرد       
هنگاميکه يـک مـرد مـيـخـواهـد از              

ســخــن بــگــويــد   "  داشـتــه هــاي خــود     " 
، گـويـا     " دخـتـرم  " ،   " پسـرم : " ميگـويـد  

و "  زنم" يا .  خودش آنان را زائيده است 
غيره که بر پـايـه فـرهـنـگ و سـنـت                  

. مردساالري و مالکيت استوار اسـت    
بسياري از اين نمونه ها را ميتوان در   
همين صفحات ميديـاي اجـتـمـاعـي          
مشــاهــده کــرد کــه مــثــال مــرد بــا               

امروز تـولـد پسـرم يـا           :  جمالتي چون 
نقش اصلي و اسـاسـي       !.  دخترم است 

مادر کـه نـه مـاه او را در رحـم بـا                      
دنيايي رنج به مرحله تولد ميرساند و  
اينکه اين مـادر اسـت کـه از هـمـان                
کودکي تـمـام وقـت و زنـدگـيـش در                 
خدمت به فرزنـدانـش قـرار دارد امـا            

صـاحـب و مـالـک         "  روشـنـفـکـر    " مرد  
گـويـا   .  اصلي خود را معرفي ميکنـد     

زبانش الل ميشود بگويد امروز تولد      
بحث و سخن بر سـر،  .  فرزندمان است 

عبارات، واژه هـا و ادبـيـات بسـيـار              
است اما بايد اقال بخـش روشـنـبـيـن            
جامعه اين فرهنگ را يـکـبـار بـراي             
هميشه کنار بگذارد و ادبيـات زمـان      
خـود را مـبــتـنــي بــر بــرابـر بـودن و                  

 .انسانيت سوار کند
هــمــانــطــور کــه گــفــتــه شــد ايــن          
مـجــمـوعــه از واژه هــا مــتـعــلـق بــه               
ساختارهـاي مـنـاسـبـات کـهـنـه اي               
هسند که طبقات باال دست تـاريـخـا          
از آنها در جهـت مـنـافـع و پـايـداري               
خود تا به امروز از آن بهره  بـرده انـد              
منتها چندين دهـه اسـت کـه تـاريـخ              

اگر ريگـي   .  مصرف آنها گذشته است   
به کفش وجود نداشته باشد، حتي تـا        
قبل از ايجاد ساختاري سالم، انساني 
و عادالنه نيز، ادبيات، فرهنگ، واژه      
ها، سنت و روشهاي مدرن، پـيـشـرو،         
مترقي، سکوالر و برابري طلبانه کـه         
بــر مــحــوريــت انســان و انســانــيــت            

حـذف  . ميچرخند را ميتوان رواج داد 
واژه هاي متعلق به تاريخ گذشتـه کـه         
هــمــگــي بــدون اســتــثــنــا بــوي خــون           
ميدهند، و بکارگيري سنت، فرهنگ   
و ادبيات نوشتاري پيشرو بنوبه خـود        
ميتواند در ايـجـاد رونـد تـغـيـيـر در                
فرهنگ و ادبيات مـدرن و مـتـحـول             

ايـن  .  کننده تاثير بسزايي داشته باشد 
کمترين انتظاري است که از افکـار و         
نگرش مدرن، متغـيـر و پـيـشـرو در               
تالشهاي روزمره مدافعين و کوشنـده      

 . گان در اين عرصه ميرود
 

 ٢٠١٦  ژوئن ٩ 
 

 ... واژه هايي که تاريخ        
 

جنايت تروريسم اسالمي در اورالندا 
 !را قاطعانه محکوم ميکنيم

 

نمونه از سرگذشت زناني هست کـه       
در ايران در جريان دفاع از خـود در        
ــک                ــســي ي ــن ــرض ج ــع ــل ت ــاب مــق

مـتـهـم بـه قـتـل شـده انـد،                  مرد،   
از طـرف يـک        ريحانه در عين حال   

و يــک مــهــره حــکــومــت        وابسـتــه    
اسالمي، مورد تعرض قرار گرفـتـه       

. بــود و از خــود دفــاع کــرده بــود             
پـرونـده کـه مـيـتـوانـد               بررسي يـک  

نورافکن را روي نقش قوه قضـايـيـه       
نـقـش وزارت      حکومت اسالمـي،     

اطالعات، زندان و شکنجه و حتـي    
رسانه هاي حکومتي و سازمانهاي 
به اصطالح حقوق بشـري و دسـت            

بياندازد که  ساز حکومت اسالمي 
عليه متهم فضاسازي کرده و بـدون       
رعايت کوچکترين نرم و استانـدارد     

بين المللي، در نهايت زنـدگـي يـک         
زن جوان در ايران را با سبعيت تمام 

 . گرفتند
 زينب جالليان

 ١٣٦١ زينب جالليان متـولـد       
در ماکو فعال سياسي از کردستـان      

 دسـتـگـيـر و         ١٣٨٨ ايران در سال    
زينب بـه اعـدام       . زنداني شده است    

محکوم شده و در بدتـريـن شـرايـط           
روحي و جسمي در زندان بوده و در        

. خطر از دست دادن بيـنـايـي اسـت        
 به ابد ١٣٩٠ حکم اعدام او درسال     

 . تقليل يافت
پرونده زينب ، پـرونـده زنـان و            
مــردانــي اســت کــه بــه فــعــالــيــت            
سيـاسـي و يـا مسـلـحـانـه عـلـيـه                   
حکومت اسالمي دسـت زده و در          

 ٥ از صفحه  ...کنگره جهاني عليه اعدام و           

 ٨  صفحه 
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درجه اول هم حزب دمکرات مسـئـول    
اول اين اوضاع اسـت، چـرا کـه آنـهـا               
کنتـرل در آمـد اقـلـيـم را در دسـت                   

الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه             ".  دارنـــد
نـــوشـــيـــروان مصـــطـــفـــي خـــود از           
بنيانگذاران اتحاديـه مـيـهـنـي بـوده            
" چندين سال پيش با شعار مبارزه با        

از اتحـاديـه مـيـهـنـي          "  فساد و دزدي  
را "  تـغـيـيـر    "  جدا شد و جنبش گـوران     

ايـن جـنـبـش بـدلـيـل            .  بنياد گذاشت 
نفرت مردم از دزدي و چپاول احـزاب         
حاکم و از آن جمله اتحاديه ميهني و         
حزب دمـکـرات تـوانسـت در مـيـان              
مردم نفوذي کسب کند و در آخـريـن           
انتخابات پارلماني اقليم به حزب دوم   

جنبش گوران .  پارلمان ارتقا پيدا کرد   
گرچه سوار اعتراضات مردم به دزدي 
و چپاول احزاب حـاکـم شـد، امـا در               
طول چند سال فعاليت خود و بويژه با      
تواق دوباره با اتحاديه ميهني باز هم    
نشان داد که اينها هم بخـش جـدائـي           
ناپذير از احزاب دزد و چپاولگر حاکم   
بر اقليم کردستان هستند و دعواهاي      
امروز، ديروز و آينده اينها نيز تنها و        
تنها بر سر سهم خواهي خود از سفـره     
چپاولي است که احزاب حـاکـم بـراي           

 . خود پهن کرده اند
 

  چاه نفت غير قانوني   ۳۰۰ 
 ! در اقليم کردستان 

اخيرا يکي از اعضـاي پـارلـمـان           
" اقليم کردستان از حـزب اسـالمـي             

در صفحـه فـيـس       "  کومه لي اسالمي  
 چاه نـفـت     ۳۰۰ بوکي خود نوشته که     

غير قانوني در اقليم کردستان وجـود        
 ۱۶ دارد و در آمــد آنــهــا بــالــغ بــر                

سـوران  .  ميلـيـون دالر در روز اسـت           
عــمــر کــه عضــو هــئــيــت دارائــي و             
اقتصادي پارلمان هم هست نـوشـتـه،        
بــيــشــتــر ايــن چــاهــهــا مــربــوط بــه             
مسئولين حکومتي است و يـا آنـهـا           

وي هـمـچـنـيـن        .  سهمي در آن دارنـد      
نوشته، بيشتر نفت هاي قاچاق از اين 
چاهها تولـيـد مـي شـود و از طـرق                 
گوناگون آنرا به کشـورهـاي مـنـطـقـه            

عـمـر در ادامـه        .  انتقـال مـي دهـنـد        
افشاگريهايش مي گويد، در اين دوره 
فشــار زيــادي را بــه وزارت مــنــابــع            
طبيعي آورديم که اين چاها را ثـبـت           

 ۱۹۰ کنند که آنها هم تا هم اکـنـون            
چاه نفت غير قانـونـي را ثـبـت کـرده               

احزاب دزد و چپاولگر حـاکـم بـر       .  اند

اقلـيـم کـردسـتـان و از جـملـه حـزب                   
جناب سوران عـمـر کـه يـکـي از دو                
حزب اسالمي حاکـم بـر اقـلـيـم مـي               

 سـال اسـت       ۲۵ باشد، نه امروز بلکه     
که تمامي امکانـات و در آمـد يـک              
جامعه چند مليوني را در چنگ خود    
گرفته اند و در کنار تـحـمـيـل فـقـر و             
فالکت وحشيانه بـه اکـثـريـت مـردم،           
خود اين چنين دزدي، چپاول و تـاراج        
در آمـــدهـــاي ســـرشـــار از نـــفـــت               

 . مشغولند
 

دستگيري يکي از نيروهاي    
 پليس بخاطر اظهار نظر     

 ! در فيس بوک  
ــي                  ــزارش ان ار ت ــر اســاس گ ب

ــيــروهــاي پــلــيــس            روز،    يــکــي از ن
شهردهوک بدليل کامنتـي در فـيـس          
بوک توسط نيروهاي امـنـيـتـي چـنـد            

گفته .  روزي است بازداشت شده است    
مي شـود مسـعـود نصـرالـديـنـي از                
نيروهاي پليس راه بـر روي صـفـحـه              

خدا بالي "  فيس بوک خود نوشته بود    
دزدان و مفت خوران را از سر فقرا کم      

ايـن گـزارش مـي گـويـد روز               ".  کند
يازده ژوئن مشخص شده که مسعـود     
نصر الديني بخاطر اين کامنت بيـش    
از چهار روز است که توسط نيروهـاي       
امنيتي بازداشت شـده و تـالـشـهـاي            
گزارشگر اين تلـويـزيـون بـراي دسـت            
يابي به محل بازداشت و چـگـونـگـي          

. دستگيري او به نيتجـه اي نـرسـيـده            
الزم بــه ذکــر اســت کــه نــيــروهــاي               
سرکوبگر حزب دمکرات در منـاطـق       
تحت کنترل خود کمترين انتقاد را از     
دولت خود گمارده و کارتوني خود بـر       
نمي تابند و هـر صـداي اعـتـراض و              

 . نارزايتي را در نطفه خفه مي کنند
 

 پيدا شدن جنازه   
 ! يک دانشجوي پزشکي   

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
 ژوئن و بعد از ده روز از ۱۳ شده، روز 

پيدا شدن جنازه اي در مسيـر اربـيـل           
دهــوک، مشــخــص شــد کــه جــنــازه            
مربوط به يـک دانشـجـوي پـزشـکـي              
دانشــگــاه دهــوک بــه اســم ئــامــانــج            

سخنگوئي پـلـيـس      .  عبدلرحمان بوده 
اربيل در اين باره گـفـتـه کـه بـدلـيـل                 
نداشتن هيچ کارت شناسائي ده روز        
طول کشيده تا خانواده ايـن دانشـجـو       
از سرنوشت تراژيک پسرشـان مـطـلـع          

گـرچـه گـفـتـه مـي شـود کــه                .  شـونـد  

تحقيقات در بـاره عـلـت مـرگ ايـن               
دانشجو ادامه دارد، اما تجربه نشـان   
داده که در سـالـهـاي گـذشـتـه بـارهـا               
منتقدان حکومت تـوسـط نـيـروهـاي          
نامرئي ربوده مـي شـونـد و بـعـد از                
مدتي جنازه آنها پـيـدا مـي شـود و               
هچيگاه هم کسي مسئول شـنـاخـتـه           

حزب دمکرات که کنتـرل    .  نمي شوند 
مناطق دهوک و اربـيـل را در دسـت             
دارد کارنامه سياهـي از تـعـرض بـه             
مخالفين خـود را زيـر بـغـل دارد و                
بعيد نيست که قتـل ايـن دانشـجـوي            
جوان هم کار نيروهـاي سـرکـوبـگـر و             

 . نامرئي حزب دمکرات بوده باشد
 

 !اظهارات استاندار حلبچه    
 ژوئن اسـتـانـدار    ۱۲ روز يکشنبه  

حلبچه در باره بي توجهي مسئولـيـن        
اقليم به اين تازه ترين استان اقلـيـم و           

پارسـال از    "  عراق هشدار داد و گفت      
اول شکلگيري استان حـلـبـچـه هـمـه             
جريانات قول همکاري و کمک به ايـن      
استان را دادند، اما با شـروع بـحـران           
اقتصادي و االن با نزديک به يـکـسـال      
گــذشــت از عــمــر اســتــان حــلــبــچــه،          
حکومت هيچ گونـه کـمـکـي بـه مـا               

الزم به ذکر است که حلـبـچـه      ".  نکرده
بدليل بمباران شيمائي و کشته شـدن        
پنج هزار نفر و زخمي و معلـول شـدن      
هزاران نفر ديگر از سـاکـنـيـن آن در              
جنگ ارتجاعي ايران و عراق در سال       

 هميشه شـهـري مـورد تـوجـه          ۱۹۸۸ 
بـوده، امــا تــا آنــجـا کــه بـه جــبــران                 
ــام درد و                   ــي ــت خســارات وارده و ال
مشقتي که اين مردم از دسـت رژيـم          
هاي هار و ارتجاعـي بـعـث عـراق و              
رژيـم اسـالمـي ايــران بـرمـي گــردد،              
همـچـنـان کـه اکـنـون از زبـان خـود                   
استانـدارش پـيـداسـت کـوچـکـتـريـن              

چند سـال پـيـش        .  اقدامي نشده است 
مردم معترض شهر حلبـچـه بـرنـامـه            
سالگرد بمباران شهر حـلـبـچـه را بـه              
اعتراضي وسيع عليه احـزاب حـاکـم          
تبديـل کـردنـد، بـطـوري کـه بـرگـزار                 
کنندگان را فـراري دادنـد و سـکـوي              

 . مراسم را به آتش کشيدند
 

آماري از تلفات نيروهاي اقليم   
 !در جنگ با داعش  

اخيرا جبار يـاور رئـيـس وزارت            
پيشمرگه آمار تلفات نيروهاي اقـلـيـم     
کـردســتـان در جــنــگ بــا داعــش را             

در اين آمار آمـده     .  منتشر کرده است  
اسـت کـه از ابـتـدائـي شـروع حـملــه                  

داعش به عراق، نيروهاي پيـشـمـرگـه         
بـراي عـقـب رانـدن          حکومت اقـلـيـم       

داعش و کنترل مرز هزار کيلومـتـري        
. با آن تلفات زير را متحمل شـده انـد        

 نفر زخـمـي و       ۸۶۱۰  کشته، ۱۴۶۶ 
 نفر از نيروهاي پيشمرگه نـاپـديـد    ۶۲ 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه در               .  شده انـد  

جريان حمله داعش به اقليـم و بـويـژه            
کنترل شنگال بخشي از ناسيونالـيـزم       
حاکم و از جمله حزب دمکرات متهم     
بوده و هست که نه تنها مقاومتي از         
خود نشـان نـداد، بـلـکـه بـا تـبـانـي                    
شنگال را تسليم نـيـروهـاي جـنـايـت             

 * .پيشه داعش کردند

  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 ...کنگره جهاني عليه اعدام و           

دادگاههاي چند دقيقه اي به اعدام  
محکوم شده و در زندانها آنـهـا را          
تا پاي مرگ شکنجـه کـرده و ذره            

 . ذره آنها را آب ميکنند
سامان نسيم محکوم به اعدام     

 نوجوان 
 ٢٩ مــتــولــد      ســامــان نســيــم   

 اسـت در زمـان         ١٣٧٣ شهـريـور     
دستگيري به سن قانوني نـرسـيـده          
بود در دادگاه انقالب مـهـابـاد بـه           
اعدام محکوم شد و ديـوان عـالـي          
حکومت اسـالمـي ايـن حـکـم را              

سامان نسيم را بـارهـا   .  تائيد کرد   
تا پاي چوبه دار برده اند و مـدتـهـا           
خانواده اش فکر مـيـکـردنـد او را            
اعدام کرده اند، رفـتـار حـکـومـت            
اسالمي بـا زنـدانـيـان نـوجـوان و               
کودک و رفتار با خانواده ها در اين 
ــرار               ــي ق ــن ــي ــازب ــده مــورد ب ــرون پ

 . ميگيرد
رضا حسـيـنـي مـتـهـم مـواد              

 ! مخدري که اعدام شد
 سـالـه اهـل        ٣٤ رضا حسيني  

 مـاه   ٣ کوهدشت لرستان سه شنبه     
 در قـزل حصـار اعـدام          ٢٠١٦ مه  
. او متهم مواد مـخـدري بـود     .  شد

به او اجازه مالقـات بـا هـمـسـر و             
خانواده اش را ندادند و سبعانه بـه       

او .  همراه سه نفر ديگر اعـدام شـد       
يکي از هزاران نفر اعدامـي مـواد         
مخدري در ايـران اسـت کـه بـايـد               
توجه دنيا به آنها بـيـش از پـيـش               

او يـک نـمـونـه بسـيـار            .  جلب شود 
روشن از جواناني است که به اتهام       
مــواد مــخــدري روزانــه در ايــران           

اينها حتي شـانـس     . اعدام ميشوند 
بخشيده شدن در پاي چوبـه دار را          
ندارند چون شاکي خصوصي اينها     
حکومت است و برخالف مـردمـي     

که عزيزان خود را از دست داده اند 
و بارها در پاي چوبه دار مـحـکـوم          
به اعدام را مـي بـخـشـنـد، کسـي              

او شـکـنـجـه       .  اينها را نمي بخشـد   
 ماه مالقات نداشـتـه و       ١١ شده و   

با فريبکاري به او گفته اند، اتـهـام         
را بپذير بعدا ترا مـي بـخـشـيـم و               

قاضـي بـه     .  سپس اعدامش کردند  
او ميگويد اگر بي گناه بـاشـي بـه           
بهشت ميروي و راحت ايـن جـوان          

 . را کشتند
بررسي پرونده رضا حسـيـنـي،       
روشن کردن ابعـاد قـتـل عـمـد در             
ايران عليه متهمين مواد مخـدري      
است جوانانـي کـه لشـکـر ذخـيـره              
اعداميها در ايران هسـتـنـد و در            
بدترين شرايط و با تـحـقـيـر آمـيـز             
ترين رفتار آنـهـا را دسـتـه دسـتـه               

 . ميکشند
مينا احدي چهره سرشناس 

مبارزه با اعدام همچون 
محکومين به اعدام و  وکيل 

اعدام شدگان، وکيل خانواده 
که عزيزان آنها به دست   هايي 

حکومت اسالمي اعدام شده اند، 
از کميته بين  به همراه يک تيم 

المللي عليه اعدام در اين کنگره  
حضور مي يابد و همه اين فعالين 
عليه اعدام در نظر دارند، صداي  

دادخواهي مردم ايران را در 
و در اين کنگره مهم بين  اسلو 

 . المللي طنين افکن کنند
 کميته بين المللي عليه اعدام   

 ١٣٩٥  خرداد ٢٥ 


