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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق     
 ديدار وزير خارجه کانادا                 

 ! از اربيل    
بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر              
ــازده جــوالي              شــده روز دوشــنــبــه ي
هارجيت سينگ وزير دفـاع کـانـادا          
پس از ديـدار از بـغـداد وارد اربـيـل               
شد و قرار اسـت روز سـه شـنـبـه بـا                   
مسعود بـارزانـي ديـدار و گـفـتـگـو               

الزم به ذکر است که در همـيـن    .   کند

روز هــم وزيــر دفــاع آمــريــکــا وارد             
بغداد شده و خبرهـا حـاکـيـسـت کـه             
هــدف از ايــن گــفــتــگــوهــا بــررســي           

 شــهــر   بــاز پـس گــيــري      چـگــونــگــي    
موصل و خـارج کـردن آن از دسـت               

هم اکنون تعـدادي  . داعش مي باشد 
از نيروهاي نظامي کانادا در اقـلـيـم         
ــا                   ــد و ب کــردســتــان بســر مــي بــرن
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 ۵از صفحه  

 ۶ صفحه 

 ۵صفحه 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران
Tel: 00491635112025 
E-mail: moasangaran@googlemail.com ۸۴۰ 

 ۶ صفحه 

مادر سربـاز انـگـلـيـسـي بـعـد از                
شنيدن گزارش هيات تحـقـيـق دربـاره          

 ٢٠٠٣ورود بريتانيا به جـنـگ سـال           
عراق گفت؛ توني بلـر يـک تـروريسـت             

 !است

و مادر يـکـي از کشـتـه شـدگـان                
 ٣٠٠نزديک بـه    ( عملياتهاي انتخاري 

در )   نفر جان خـود را از دسـت دادنـد             
بغداد در سوم ژوئيه خطاب بـه حـيـدر          
عــبــادي گــفــت؛ حــيــدر عــبــادي يــک           

 !تروريست است
صحبهتاي پر از درد با  قـلـبـهـاي       
زخــمــي ايــن دو مــادر و تــروريســت              

ــ عبادي گويا است  !ناميدن بلر 
 تقابـل آمـريـکـا و         ١٩٩٧از سال  

آمـريـکـاي    !   عراق وارد فاز جديدي شد 
ابرقدرت جهان براي کسـب هـژمـونـي           
دنياي بعد از نظم نوين جهـانـي حـملـه        

بـنـا بـه گـزارشــي کـه بـه حــزب                 
 ۲۲رسـيـده اسـت، روز سـه شـنـبـه                  

 نفر از مـعـلـمـان       ۳۰۰تيرماه حدود  
تـهـران، کـرج، اسـتـان           بازنشسته از    

کهکيلويه و بوير احمد و تعـدادي از      
معلمان پيش دبستاني ساري بهمراه      
معلمان شاغل از سـاعـت ده صـبـح           
تا يـک ونـيـم بـعـدازظـهـر دسـت بـه                    
تجمع زدند، شعار دادنـد، بـنـرهـا و            
ــه اهــتــزاز               پــالکــاردهــاي خــود را ب
درآوردند، مجلسيان را هو کردنـد و       
از حــمــايــت گــرم مــردم بــرخــوردار            

معلمان اعالم کردند کـه بـاز       .   شدند
 . هم مياييم

مــعــلــمــان بــازنشــســتــه شــعــار         
مـنـزلـت مـعـيـشـت حـق             :   ميـدادنـد  

مسلم مـاسـت، بـيـمـه رايـگـان حـق                
مسلم ماست، حقوق ما رياليه خرج    
ما دالريه، خـط فـقـر سـه مـيـلـيـون                
حقوق مـا يـه مـيـلـيـون، سـي سـال                   
تدريس مـنـزلـت نـداريـم، سـي سـال               
تدريس معيشت نداريم، معلم بيـدار   

است از تبعيض بيزار اسـت، مـعـلـم            
بيدار است از اختالس بـيـزار اسـت،           

. نظام هـمـاهـنـگ اجـرا بـايـد گـردد               
وقــتــي يــکــي از گــاردهــاي جــلــوي           
مجلس ميخواست گوشي يـکـي از         
معلمان را که در حال عکس گرفـتـن    
بود بگيرد، تعدادي از معلـمـان يـک         
صدا عليه او شـعـار دادنـد و مـانـع                

وقتي يگان ويژه را بـا  .  اين کار شدند 
ون آوردنــد مــعـلــمــان شـعــار دادنــد            

ــم              « يــگــان ويــژه آمــده بــراي مــعــل

معلمان اين بار مصمـم تـر     .   »! آمده
از گذشته و خشمگين تر شعارهـا را     
با دست زدن تکرار ميکردند و ايـن          
تاثير زيـادي در مـحـيـط داشـت و                
توجه بسياري از مـردم را بـه خـود                

در هـمـان مـحـدوده         .   جلب مـيـکـرد    
جلوي مجلس معلمان راهـپـيـمـايـي         
کوتاهي کردند و شعار مـيـدادنـد و            

وقتي مـعـلـمـان مـي        .  دست ميزدند 
خــواســتــنــد از مــيلــه هــاي جــلــوي            

 ! معلمان بازنشسته در مقابل مجلس تجمع کردند       
   !معلم بيدار است از اختالس بيزار است      

 ! بلر و عبادي تروريست     ! دو مادر 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

 

ــجــام جــعــفــر عــظــيــم زاده              ســران
همسنگر سرسخت عزيزمان به دنـبـال      
قبول خواست اولـيـه اش و دادن قـول             
اعاده بررسي پرونده او و آزادي موقت    
از زندان به اعتصاب غذايـش خـاتـمـه           

آزادي او يک پيروزي بـزرگ بـراي      .   داد
و .   همه ماسـت و تـبـريـک مـيـگـويـم               

همين جا اعالم ميکنـم کـه بـه سـهـم               
خود از حمايت هاي وسيع از کـارزاري     
که او و اسماعـيـل عـبـدي بـراي لـغـو               
ــراي                ــده هــاي تشــکــيــل شــده ب پــرون
کارگران، معلمان و هـمـه کسـانـيـکـه              
بـخـاطـر اعـتـراض بـرحـقـشـان تـحــت                 
پيگرد قرار گـرفـتـه انـد، اعـالم کـرده               
اند، و خواست هـمـه مـا نـيـز هسـت،               

 .اعالم ميکنم
. من از زندان اين پيام را مـيـدهـم       

بعد از چند ماه دوندگي و سـردوانـدن           
همـسـر و فـرزنـدم، قـرار بـود هـمـيـن                    
روزها به من مرخصي داده شـود کـه            
کنار همسر و خانواده ام و بـا فـرزنـدم              

 نامه بهنام ابراهيم زاده از زندان رجايي شهر                                       
 آزادي جعفر عظيم زاده ،      

 !يک موفقيت شادي بخش     
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 ۲ صفحه 

 !   نرگس محمدي و حکومتي که گروگان ميگيرد     

 بهنام ابراهيم زاده فعال کارگري شناخته شده،         
  روز به مرخصي آمد    ٥براي 

 کمپين مالي حزب با موفقيت پايان يافت       
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مجلـس خـود را بـه داخـل مـجـلـس                  
برسانند يگان ويـژه و گـارد مـجـلـس              
معلمان جلوي صف را هول دادند کـه      
پاي يکي از معلمان الي ميله آهـنـي        

ولي معلمان کوتاه نيامدنـد  . گير کرد 
و بــا شــعــار مــطــهــري، پــزشــکــيــان             
مالقات مالقات خـواهـان مـالقـات           

وقــتـي آخـونـدي از        .   حضـوري شـدنـد     
جلوي مـعـلـمـان عـبـور کـرد و وارد                  

. مجلس شد معلمان او را هو کـردنـد      
در آخرين لحظـات نـمـايـنـده رژيـم از               
اروميه از ساختمـان مـجـلـس بـيـرون             
آمد و آنطرف ميله ها شروع کـرد بـه           
صحبت کردن و بـه تـرکـي گـفـت کـه                
اوني که اون دفعه به من توهيـن کـرد         
را گرفتم انداختمش زندان و معـلـمـان          

 . يک صدا او را هم هو کردند
هيچ مسئولي در جمع معلـمـان         

حاضر نشد و معلـمـان بـا شـعـار بـاز               
دوباره مياييم، ميريم و برمـيـگـرديـم          
از مـقـابـل مـجـلـس گـذشـتـنـد و در                    
حاليکه شعار ميدادند به طرف مترو       

اين مسافـت  .   بهارستان حرکت کردند 
را نيز با دادن شعارهايي چـون مـعـلـم        
بيدار است از تبـعـيـض بـيـزار اسـت،               
معلم بيدار اسـت از اخـتـالس بـيـزار               
است و شعارهاي ديگـر راه پـيـمـايـي              

ســپــس در مــقــابــل مــتــرو           .   کــردنــد
بهارستان حدود ده دقيقـه شـعـارهـاي          

خود را تکرار کردند که تـوجـه مـردم           
تـعـدادي از مـردم        .   به آنها جلـب شـد      

شعارهاي معلمان را تکرار ميکردنـد     
معلمـان  . و عکس و فيلم مي گرفتند 

بازنشسته حتي وقـتـي داخـل مـتـرو              
ــد روي پلــه بــرقــي شــعــار                مــيــشــدن
ميدادند و دسـت مـيـزدنـد و داخـل                
مترو هم به شعار دادن ادامه دادند و         
اينبار مسافران مترو شعارهاي آنـهـا        
را تکرار ميکردند و يا دستـانشـان را      
به عالمت پيروزي براي معلمان بـاال         

 . ميبردند
حرکت امروز معلمان بازنشستـه    

نشانه عـزم جـزم مـعـلـمـان و روحـيـه                  
. مصمم آنها براي تداوم مبارزه اسـت       

حـزب کــمــونــيــســت کــارگــري کــلــيــه          
معلمان اعم از بازنشستـه و شـاغـل،           
پيماني و رسمي و خانواده هـاي آنـهـا         
را فراميخواند که وسيعا از خـواسـت        
هاي بازنشستگان حمايت کنند و در      
حرکت هاي اعتـراضـي آنـهـا شـرکـت             

حزب مـردم حـق طـلـب را بـه                .  کنند
حمايت از معلمـان و بـازنشـسـتـگـان             

 . فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۵ تيرماه ۲۲

 ۲۰۱۶ ژوئيه ۱۲ 
 

 . . . معلمان بازنشسته در                    
 . به عراق را مهندسي ميکرد

در قطب مقابل، يکـي از خشـن        
تــريــن و کــثــيــف تــريــن رژيــم هــاي              

رژيـم  .   سياسي جهان قرار گرفته بـود     
 !صدام حسين و طارق عزيز و شرکا

 دقيقه بـامـداد   ٥:٣٤در ساعت  
 ١٣٨١ اسفند   ٢٩به وقت بغداد در  

ــارس         ٢٠(  حـــملـــه   )   ٢٠٠٣ مـ
پـيـش   .   غافلگيرانه به عراق آغاز شد  

از شروع هـيـچ اعـالن جـنـگـي داده                
 ٢٠٠٣حمله به عراق در سـال    .   نشد

به فرماندهي ژنرال آمريکايي تـامـي     
عـمـلـيـات     «فرنـکـس بـا اسـم رمـز              

 بـــراي نـــيـــروهـــاي         »آزادي عـــراق   
عـمـلـيـات     «آمريکـايـي، اسـم رمـز           

براي نيروهاي انگليسـي  .     »هدفمند
  »بـاز    عـمـلـيـات قـوش       «و اسم رمز    

.  براي نيروهاي استراليايي انجام شـد    
تقريباً چهل کشور ديـگـر بـا عـنـوان           

 بـا ارسـال نـيـرو،         »ائتالف راغبان «
تـجــهـيــزات، خــدمــات و نـيــروهــاي           
حفاظتي و ويژه در اين جنگ شرکـت   

 سرباز از ايـاالت  ٢٤٨،٠٠٠.  کردند
 ســـربــاز از        ٤٥،٠٠٠مــتــحـــده،      

 ســربــاز از         ٢،٠٠٠بــريــتــانــيــا،         
ــاز ويــژه از         ١٩٤اســتــرالــيــا،       ســرب

لهستان بـه کـويـت اعـزام شـدنـد تـا                 
هـمـچـنـيـن ايـن         .   آماده حمله شـونـد     
ــه تــوســط         ــاز    ٧٠،٠٠٠حــمل  ســرب

پـيــشــمــرگــه کــرد نــيــز پشــتــيــبــانــي           
 .شد مي

بغداد و عراق به ميدان آزمايـش    
سالحهاي کشنده نـيـروهـاي شـرکـت           

جنگي تمام عـيـار   .   کننده تبديل شد  
که منجر به کشته شدن بيش از يـک         

چند ميليون آواره و     .   ميليون گرديد 
هــزاران کــودک و ســالــمــنــد در اثــر              
گرسنگي، عدم دسترسي بـه دارو و           
امکانات پـزشـکـي جـان خـود را از               

 . دست دادند
ــيــروهــاي                ــاز از ن ــزاران ســرب ه

هـزاران نـفـر بـه         .   ائتالف تلف شـدنـد    
ــ روحـي گـرفـتـار            بيماري هاي رواني 

 . شدند
نيروهاي کانگستر دسـت پـخـت       
نــظــم نــويــن جــهــانــي بــا تشــکــيــل              
ــ مذهبـي جـنـگ و             دولتهاي قومي 
کشــتــار پــردامــنــه اي را بــه مــردم              

اين جنگ در ابعـادي  .  تحميل کردند 
 . وسيع ادامه دارد

شـيــرازه جــامـعــه و و مــدنــيــت            
 .جامعه از هم پاشيده شد

به ابراز وجود اسـالم سـيـاسـي و          
جمهـوري فـاشـيـسـتـي اسـالمـي در               

 .ايران افزوده شد
 . داعش متولد شد

 
براي تـنـظـيـم     "   هيئت چيلکات "

 سال گـذشـتـه،    ۷اين گزارش در طول    
 شـاهــد را احضــار و بــا آنــان               ۱۲۰
تـونـي بـلـر،       .   وگـو کـرده اسـت          گفـت 

گوردون براون و چند مقام نظامـي و       
چنـيـن کـارمـنـدان          سياسي ديگر، هم  

هـاي اطــالعـاتــي از          ارشـد سـازمــان    
بـنـا بـر      .   جمله ايـن شـاهـدان بـودنـد           

گــزارش گــارديــن، ارزيــابــي نــتــايــج          
که بيش از   "   هيئت چيلکات"بررسي  

 هزار کلـمـه را در       ۶۰۰ ميليون و ۲
ها به طول خـواهـد      گيرد، هفته بر مي 

 .انجاميد
 ۶۰۰ ميليـون و      ۲اما، در اين    

هزار کلمه اسـمـي از صـدهـا مـادر،              
همسر و فرزندان هزاران سرباز که در         
جنگ براي تثبيت قدرت ابر قدرتهـا      

مـادرانـي کـه      !   تلف شده اند، نيامـده   
بوش و بلر و مالکي و عبـادي بـراي         
آنــهــا در رديــف تــروريســتــهــا قــرار            

  .دارند
در اين گزارش اسمي از صـدهـا           

 کشور دنـيـا   ۶۰اعتراض در ييش از  
بر عليه جنگ بر عليـه بـلـر و بـوش              

ميليونهـا نـفـر بـخـيـابـانـهـا              .  نيامده
آمدند و جنگ ابرقدرتها را محکـوم      

 .کردند
جــنــگ و جــنــايــت درلــتــهــاي            
آمــريــکــا و بــريــتــانــيــا بــخــشــودنــي          

 .*نيستند
 *** 

 

 . . . بلر و عبادي            !   دو مادر      

نيما که بيمار است باشم، ولـي وقـتـي       
پـدرم ســنـد را بـعـنــوان وثـيــقـه بــراي                  
مرخصـي ام آمـاده کـرده و خـواسـت                
تحويل دهد، گـفـتـنـد فـقـط سـه روز                 
مرخصي ميدهند و اين درحـالـيـسـت         
که من بايد تا کردستان مـيـرفـتـم کـه            

از .   مادر و خانواده ام را ديـدار کـنـم              
همين روز نه پدرم و نه من هيچـکـدام         
حـاضـر بـه قـبـول مـرخصـي سـه روز                   

من را با اتهـامـات واهـي در         .   نشديم
زندان نگاهداشته انـد و حـتـي اجـازه               
مرخصي رفتن و ديدار خـانـواده ام را            

اما مـن پـيـگـيـر        .  هم به من نميدهند 
 حق و حقوقم هستم

همانطور که جعفر عـظـيـم زاده و          
اسـمـاعــيـل عــبـدي بــعـد از پـيــروزي                
شادي بخش آزادي مـوقـت جـعـفـر از              
ــهــا               ــد، آزادي آن زنــدان، اعــالم کــردن
موقتي است و هنوز پـرونـده قضـايـي         

در همين فاصله جـعـفـر    .   آنان باز است 
با پرونده ديگـري از سـوي بـازپـرسـي               

ساوه احضار شد، و باز هم چند اتـهـام      
امنيتي به او وارد کردند کـه مـعـنـي              
ــت حــق تشــکــل و                  ــوعــي اش مــمــن
اعتراض و تـعـرض بـه تشـکـل هـاي                 
کارگري و از جـملـه بـه اتـحـاديـه آزاد                

همچـنـيـن رسـول       .   کارگران ايران است  
بــداقــي از اعضــاي کــانــون صــنــفــي            
معـلـمـان کـه سـالـهـا در زنـدان بـوده                    

. دوباره به دادگـاه احضـار شـده اسـت            
بعالوه اينکه پرونده هاي تشکيل شده       
بــراي کــارگــران، مــعــلــمــان و مــردم             
معترض تحت عناوينـي چـون اخـالل          
در نظم و امنيت ملـي هـمـچـنـان بـاز            

از جمله کساني چون من هـنـوز   .   است
و زنداني سياسي اي چـون  .   در زندانند 

نرگس محمدي در شـرايـطـي بسـيـار              
بدي بسر ميبرد و حتي اجـازه تـمـاس            

بـنـابـرايـن     .   با فرزندانش را هـم نـدارد         
قدم بعدي بدنبال اين پيـروزي ، فشـار        
آوردن براي لغو تـمـامـي ايـن پـرونـده                

و ايـن هـمـان خـواسـتـي کــه               .   هـاسـت  

عبدي بر آن تاکيـد    -بيانيه عظيم زاده  
  .دارد

من بهـنـام ابـراهـيـم زاده از سـال                
 تا کنون با هـمـيـن اتـهـامـات در           ٨٩

 مـاه ديـگـر        ١٠زندانم و هفت سال و        
و خـواسـت مـن        .   نيز حکم گـرفـتـه ام        

اعاده بررسي پرونده ام و لغو تـمـامـي        
مـحـمـد    .   اتهـامـات وارده شـده اسـت          

جراحي کارگر زنداني ديگري است که       
 سال حبس داشته است و هـمـچـنـان      ٥

  .در بازداشت بسر ميبرد
يک قلم مهم از اتهامات مـا نـيـز          

. اخالل در نظم و امنـيـت مـلـي اسـت           
بايد کارزارمان را تـا آزادي تـک تـک               

. کساني چون ما از زندان ادامه دهـيـم   
تشــکــل ، اعــتــصــاب، آزادي بــيــان،           
برگزاري مراسم روز جهانـي کـارگـر و           
آزاد و تامين زندگـي کـردن، هـمـگـي             

و مـبـارزه مـا        .   حقوق مسلم مـاسـت     
براي حـق و حـقـومـان و داشـتـن يـک                   

. زندگي بهتر و شايستـه جـرم نـيـسـت          

چرا مقامات دولتي از حقوقهـا هـاي         
نجومي برخوردارنـد و دسـتـمـزد مـا             

مــا .   چـنــد بـار زيــر خــط فـقــر اســت              
همانطور که کارگران و معلمان اعالم       
ــش               ــواســـتـــار افـــزايـ کـــرده انـــد، خـ
دستمزدها در سطـح سـه مـيـلـيـون و              
پانصد هزار تومان که خط فقر اعـالم      

جـعـفـر    .   شده دولـتـي اسـت، هسـتـيـم           
عظيم زاده و عـبـدي و هـمـه مـا را                    

بـخــاطـر هـمــيـن خـواســتـهــا زنــدانــي              
ــد  ــردنـ ــت                .   کـ ــيـ ــانـ ــقـ ــر حـ ــا بـ و مـ

 .خواستهايمان تاکيد داريم
 

 زنده باد آزادي،   
  زنده باد کرامت انساني   

بهنام ابراهيم زاده از زندان        
 ٩٥ تير  ٢٢رجايي شهر  

 

 . . . نامه بهنام ابراهيم زاده از زندان رجايي شهر                                       
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” هفته جهاني حجاب و عـفـاف       “ 
که از سوي شهرداري، بسيج، وزارت     

 تـيـر     ۱۹روز ارشاد و ساير نهادها از       
 تيـر ادامـه خـواهـد         ۲۵شروع شده تا  

 .داشت
اگر از نـظـر حـاکـمـيـن، حـجـاب                 
اسالمي رعايت مي شد حتما نـيـازي     

. نـبـود  ”   حجاب و عفاف“ هم به هفته  
نفس برگزاري چنين هفـتـه اي کـه بـا              
انجام راهپيمايي هاي بـي رونـقـي در           
دفاع از حجـاب اسـالمـي تـوام بـود،             
مبـيـن ايـن اسـت کـه حـکـومـت در                   
تــحــمــيــل حــجــاب بــه زنــان خــود را             

 .شکست خورده مي داند
اين شـکـسـت حـاصـل پـيـشـروي              
جنبش آزاديخواهي و برابـري طـلـبـي           

ايـن را بـايـد ثـبـت            .   زنان کشور است  
ايــن .   کـرد و بــا صـداي بــلـنـد گـفـت                

حاصل مبارزه قهرمانانه زناني اسـت     
که در اين سالها مـقـابـل تـحـمـيـالت             
مذهبي ايسـتـادنـد، قـربـانـي دادنـد،              
زخم زيادي بر جسـم و روانشـان وارد             

. آمد ولي از حق خود کوتاه نيـامـدنـد    
سـال آزگـار اسـت کـه جـمــهــوري               ۳۷

اسالمـي بـا اعـمـال خشـونـت و زور                 
دولتي هر چه که مي توانستـه انـجـام         
داده تا به زور حجاب بر سر زنان نـگـه    

نـه روسـري     ”   ولي زنان با شعار  .   دارد
در مقابـل آن ايسـتـاده        ”   و نه تو سري   

بـد  “ امروز ديگر نه صـحـبـت از          .  اند
بلکه آنطور که خودشان مـي  ”  حجابي

گويند سخن از بـي حـجـابـي کـامـل                
 .است

براي اسالمـيـون حـاکـم بـر ايـران              
حجاب ابزار به انقياد در آوردن زنـان           
و بي حقوق نـگـاه داشـتـن آنـهـا بـوده               

و بــراي جــنــبــش آزادي زنــان           .   اســت

مبارزه با حـجـاب بـخـش مـهـمـي از               
مبارزه بـراي دسـتـيـابـي بـه آزادي و                 
برابري و رفع تبعيض و لغو آپـارتـايـد        

ايــن تــقــابــل فــقــط بــر ســر           .   جـنــســي 
در پــس   .   انـتــخـاب پــوشـش نــيـســت         

مقابله با حجاب اجياري آن ارزشهـاي     
پوسيده به چالش کشيـده مـي شـونـد           
که در اين سالها زنان را به اسارت در         

اينکـه زن جـز مـايـمـلـک             .  آورده است 
مرد است و آنرا به مهر مـي خـرنـد و          

ايـنـکـه زن بـدون اجـازه            . مي فروشند 
شــوهــر حــق جــدا شــدن نــدارد و در                
عوض مرد مـي تـوانـد زنـش را بـي                 

. هيچ دليلي حتي غيابـا طـالق دهـد          
. اينـکـه رِئـيـس خـانـواده مـرد اسـت                

اينکه زن نصف مرد به ارث مـي بـرد       
و شهـادتـش يـا اعـتـبـار نـدارد و يـا                    
ارزشش به اندازه نصف شـهـادت يـک           

اينکه زن به خـاطـر عشـق      .   مرد است 
ايـنـکـه    .   ورزي بايـد سـنـگـسـار شـود           

براي انجام سفـر بـايـد اجـازه مـرد را                 
اينکه فرمان کـتـک زدن       . داشته باشد 
از سـوي ديـن     ”   نافرماني“زن به دليل  

ايـنـکـه زن نـه انسـان            .   داده شده است 
. بلکه تنها مادر بچه هاي مرد اسـت     

ايـنـکــه در اسـالم حـاکــم شــرع مــرد                
است، قاضي مرد است و زنـان نـمـي            

اينـکـه حـقـوق       .   توانند قضاوت کنند  
اجتمـاعـي زن در اسـالم بـيـشـتـر بـه                   
حــقــوق ســفــيــهــان و مــحــجــوران و              

ايـنـکـه زن نـه         .   صغيران شبـيـه اسـت      
انسان بـلـکـه نـامـوس و شـرف مـرد                 

 … است و
بــدون شــک مــبــارزه بــا حــجــاب           
اجباري دريچه مهمي را بر روي هـمـه       
مطالبات برابري طلبانه جنبش زنـان        

اما تا همينجا جـنـبـش    .   باز مي کند  
حجاب برگيران سنگـرهـايـي را فـتـح            
کرده است کـه غـيـر قـابـل بـازگشـت                 

آيـنـده بـا حضـور وسـيـع و               .   هستـنـد  
جسورانه زنان و اعتماد به نفسـي کـه           
اين جنبش در دوره اخير بدست آورده      
است بسيار خوب و در خشان خواهـد        

 .بود
 ٩٥ تير ٢٢
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 حسن صالحي        

 

 سـالـه     ٣۴مهـدي پـاک گـفـتـار            
 سـال قــبـل در زنــدان           ۶اسـت او از        

مــهــدي پــاک    .   مــرکــزي ايــالم اســت     
گفتار به اتهام حمـل و فـروش مـواد           
مـــخـــدر دســـتـــگـــيـــر شـــده و در                
بيدادگاههاي حکومت اسـالمـي بـه         

 . اعدام محکوم شده است
جمهـوري اسـالمـي ايـران قصـد            
دارد بعد از اتـمـام مـاه رمضـان بـه                  

 اعدام هاي بيشتر در 
در رجايي شهـر  .   ايران دست بزند  

 نفر را به سلول انفرادي برده و در   ١٠
همه زندانها سعي دارنـد تـعـدادي را            

 . اعدام کنند
حکومت بعد از گسترش يافـتـن       
اعتراضات کـارگـري و اعـتـراض و              
خشم مردم از برمال شدن حقـوقـهـاي          
نجومي دار و دسته هاي حکـومـتـي          

ــه           ــوه          و از جــمل حــقــوق جــالدان ق

ميخواهد نشان دهـد ،      . .   قضاييه و  
ميکشـد و زهـر چشـم مـيـگـيـرد و                  
طــبــعــا ســراغ مــحــکــومــيــن مــواد          

 . مخدري رفته است
چهارشنبه هفته آينده قرار اسـت       

مـادر و پـدر       .   مهدي را اعدام کنـنـد    
سالخورده و بـيـمـار مـهـدي دو مـاه               
است در مقابل دفتر آملي الريجانـي     
رييس قوه قضاييه تحصن کـرده انـد          
و اکنون از همه ميخواهند بـه يـاري            
آنـهــا شــتــافــتــه و کــاري کــنــيــم کــه              

 . حکومت فرزند آنها را اعدام نکند
کميته بين المللي عـلـيـه اعـدام           

در مورد مـوج جـديـد اعـدامـهـا در              
ــمــگــان                   ــران هشــدار داده و از ه اي
دعــوت مــيــکــنــد در مــقــابــل ايــن             
آدمکشي حکومت اسالمي ايستاده    

از .   و به اين اعدامها عتراض کـنـنـد      
مردم شريف تهران،از خـانـواده هـاي           

اعــدام شــدگــان و از هــنــرمــنــدان و              
فعالين کارگري و مـدافـعـيـن حـقـوق          
انسان دعوت ميکنيم فورا بـه يـاري         

. اين پدر و مادر دردمـنـد بشـتـابـنـد         
آنها در مقابل دفتر آملي الريـجـانـي        

شـمـا   .   منتظـر ديـدن شـمـا هسـتـنـد             
ميتوانيد با حضور در مـحـل کـمـک            
کنيد فـرزنـد آنـهـا از اعـدام نـجـات                  

 . يابد
 کميته بين المللي عليه اعدام        

  ٢٠١۶ ژوييه ١٠

پدر و مادر مهدي                ;  چهارشنبه قرار است مهدي پاک گفتار را اعدام کنند                                           
 !درمقابل دفتر رييس قوه قضاييه تحصن کرده اند، آنها را تنها نگذاريم                                                           

 

 بهـنـام   ٩٥ تير ٢٢روز سه شنبه  
ابراهيم زاده عضوکمـيـتـه پـيـگـيـري             
ايجاد تشکـلـهـاي کـارگـري و فـعـال               
دفاع از حقوق کودک با سپردن وثيقه       

 ميليون تـومـانـي بـراي مـدت          ٦٠٠
چهار روز مرخصي از زنـدان رجـائـي         

 .شهر کرج مرخص شد
 ١٣٨٩بهنام ابراهيم زاده سـال         

اقـدام عـلـيـه       " به اتهامات امـنـيـتـي         
امنيت ملي، تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام،                 

بـا مصـاديـق      "   اخالل در نظم و غـيـره     
شــرکــت در تــجــمــعــات کــارگــري و            

 سـال    ٢٠حمايت از کودکان ابتدا به       
 ٥و سپس در دادگاه تجديد نظـر بـه             

او کـه در    .  سال حبس محکوم گرديد 
زندان نيز همچنان صـداي اعـتـراض           
کارگران و سـتـم ديـگـان و کـودکـان                

جمـعـه   ( بود، پس از واقعه روز جمعه  
 کـه حـملـه        ٩٣ ارديبهشت ٢٨) سياه

اي سازمان يافتـه تـوسـط مـأمـوران            
 زندان اوين بـود    ٣٥٠امنيتي به بند  

و تعداد زيادي از زندانيان اين بنـد از     
جمله بهنام ابراهيم زاده بـا عـبـور از             

ــه دســت،                ــوم ب ــل ســربــازان بــات تــون
مجروح و سر و دست شکسته روانـه          

 ٩٣انفرادي شده بودند، در دي مـاه           
 دادگاه انـقـالب در       ٢٦توسط شعبه  

حاليکه چهار ماه به اتمام حکم پـنـج      
ساله اش باقي مانده بود، مجددا بـه        

 سـال و نـيـم          ٩اتهامات امنيتي بـه      
 .زندان محکوم گرديد

 سـال اسـت       ٦بهنام ابراهيم زاده    
که به خاطر دفاع از انسانيـت، دفـاع        
از حــقــوق کــارگــر، مــعــلــم، هــمــه                
مزدبگيـران و کـودکـان کـه از نـظـر                 
دسـتــگـاه قضــائـي مصــاديـق اقــدام            
عليه امنيت ملي و غيره مي باشـد،     
به جاي اينکه همراه با خانواده اش و      

بـاشـد   "   نيمـا " در کنار فرزند بيمارش     
که به گفتـه پـزشـکـان حضـور او در                
کنار فرزندش براي بهبوديش حياتـي     
اسـت، در پشـت مـيلــه هــاي زنــدان               

اما کساني کـه بـا     .   سپري کرده است  
دزديهـا، چـپـاولـهـا و اخـتـالـسـهـاي                 
هزاران ميليارد توماني و حقوقـهـاي      
صدها ميليوني امنيت و بقاء ده هـا     

مـيــلــيــون انســان کــارگــر، مــعــلــم و            
مزدبگير را به طور واقعي بـه خـطـر             
مي انـدازنـد و کـودکـان را بـه جـاي                  
برخورداري از تحصيل و شادي روانه       
کارگاههاي زير زمينـي، کـوره هـاي          
آجـر پــزي، دسـتــفـروشــي سـر چـهــار               
راهها و زباله گردي مـي کـنـنـد، در            
کمال آرامش و در سـايـه قـانـون بـه                 
زنـدگــي شــاهـانــه و عـيــش و نــوش               

 .مشغول هستند
جاي بهنام ابراهيم زاده و بـقـيـه             
انسـانـهـائـي کـه بـه خـاطـر دفـاع از                    
حقوق انسانهاي محروم به اتهـامـات    
امنيتي محکوم شده انـد، در زنـدان          

ايــن انســانــهــاي شــريــف و         .   نــيــســت
. آزاديـخــواه بــايــد فــورا آزاد گــردنــد           

بهنام ابراهيم زاده نبايد به زنـدان بـاز         
مـرخصـي او بـايـد بـه            .  گردانده شود 

صـفـي   .   آزادي دائميش تبديـل گـردد     
واحد و مـتـحـد بـراي مـمـانـعـت از                   

 .بازگرداندش به زندان ايجاد کنيم
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران       
  تير ٢٣

 

 بهنام ابراهيم زاده به مرخصي آمد                             
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 ها     گسترش  بازداشت        
 ! در اشنويه     

نيروهاي اطالعاتي در شهرستـان      
 نفـر را بـازداشـت        ١٧اشنويه دستکم   

طـي روزهـاي دوشـنـبـه و             .کرده انـد   
 گذشته حدود هفـده تـن       شنبه هفته   سه

از ساکنين اشنويه و روستاهاي تابعـه      
ايــن شــهــرســتــان تــوســط مــامــوران           
امـنـيـتـي حـکـومـت اسـالمـي ايــران                

شـده     افراد بازداشت .اند  بازداشت شده 
 .انـد    به شهر ارومـيـه انـتـقـال يـافـتـه               

 نفـر، لـقـمـان       ١٧اسامي دو تن از اين  
 ٤٣ سالـه و سـلـيـم يـارو              ٤٥عزيزي  
از شــهــر    )   هــر دو مــتــأهــل      (   ســالــه   

شـــمـــاره  .بـــاشـــنـــد     اشـــنـــويـــه مـــي    
ها بيش از اين دو تـن اسـت         بازداشتي

 شاهدان عينـي دسـتـکـم           و بنابه گفته  
، " شـمـس     ده"  تن در روسـتـاهـاي           ١٧

از "   آبـاد    عـلـي  " و   "   باالگيـر " ، "سوجه" 
سوي نـيـروهـاي امـنـيـتـي بـازداشـت                

 .اند شده
 

تجمع رانندگان اتوبوس داخل                  
شهري دراعتراض به گران شدن                  
 !گازوئيل مقابل اتوبوسراني سنندج                 

 تـيـرمـاه، تـعـدادي از            ١٩شنبه   
هـاي داخـل شـهـري            رانندگان اتوبوس 

در اعـتـراض بـه        )   بخش خصـوصـي   ( 
ــل                 ــيــل در مــقــاب گــران شــدن گــازوئ
ــرداري             ــوســرانــي شــه ــوب ســازمــان ات
سننـدج تـجـمـع کـردنـد و خـواسـتـار                  
دريافت گازوئيل به همان نرخ پيشيـن        

گـازوئـيـل    :   يکي از راننـدگـان      .شدند
مصرفي اتوبوس هاي داخل شهري بـا   

 تــومــان بــه       ١٥٠مــبــلــغ هــرلــيــتــر        
رانندگان تحـويـل داده مـي شـد امـا               
اکنون طي نامه اي اعالم کرده اند کـه    
طي چند روز آينده هر ليتر گـازوئـيـل            

 تـومـان بـه رانـنـدگـان           ٣٠٠به  مبلغ  
چون :  وي گفت .تحويل داده مي شود 

درآمد ما پايين است و هـزيـنـه هـاي             
مصرفي ما از جمله روغن و قطـعـات    

باال اسـت و بـه دلـيـل           . . . و الستيک و 
نداشتن  شـرکـت تـعـاونـي مصـرف،               
برايمان گران مي شود، تـوان مصـرف      

 تومـانـي را نـداريـم و           ٣٠٠گازوئيل  
آمده ايم که از سـازمـان اتـوبـوسـرانـي            
درخواست کنيم کـه گـازوئـيـل را بـه                

 .مبلغ کمتري به ما تحويل دهد

 
 کارگران فوالد زاگرس              

 مقابل وزارت کار تجمع کردند                 
 کــارگــر فــوالد زاگــرس در             ۲۸

تهران  و در اعتراض به چـنـديـن مـاه               
بالتکليفي و معوقات مزدي مـقـابـل       

اين کارگـران  . وزارت کار تجمع کردند 
گويند يازده ماه است دستمزد مـا    مي

پرداخت نشده است و به خـلـف وعـده           
شـرکــت   .مسـئـوالن اعــتـراض داريــم       

فوالد زاگرس به موجب مجـمـع فـوق        
 توسـط  ۹۲اي که در اسفند ماه   العاده

سهامداران عمده اين شـرکـت شـامـل          
ــازنشــســتــگــي کشــوري،           صــنــدوق ب
صندوق بازنشستگي کارکنان فـوالد       
و سازمان تامين اجـتـمـاعـي بـرگـزار             

پـس از     .شد، مـنـحـل اعـالم گـرديـد           
 ۲۰۰بـرگــزاري ايــن مــجــمــع حـدود            

           کارگر اين شرکت تعديل شدند و در      
 نـفـر از       ۲۸همان مجمع مـقـرر شـد           

کارگران به منظور انجام امـور جـاري      
هـا بـه        و حفـظ و حـراسـت از دارايـي             

هـا     فعاليت ادامه دهند و مـزايـاي آن         
توسط سهامداران پرداخت گـردد کـه        
تا کـنـون سـهـامـداران از اجـراي ايـن                 

کـارگـران از      .انـد    مصوبه طفـره رفـتـه      
پاسـخ وزارت کـار خـبـر             هاي بي   وعده
گـويـنـد در مـاهـهـاي             دهند و مي    مي

گذشته مقرر شده بـود کـه مسـئـوالن           
وزارت کار جهت تعيين تکـلـيـف مـا          

اي بـرگـزار      با سهامداران شرکت جلسه   
اي    کنند که تا کـنـون چـنـيـن جـلـسـه                

 .برگزار نشده است
 

شکنجه توسط مامورهاي               
 فاشيسم اسالمي در            

 نارمک      ۱۲۷بازداشتکاه        
 ! جان نادر داستان پور را گرفت                  

پور شهروند تـهـرانـي         نادر داستان 
وشـتـم      بر اثر عوارض ناشي از ضرب       

حين بازداشت از جمله آسيـب مـغـزي         
و عــدم انــتــقــال بــه بــيــمــارســتــان در              

 نـارمـک     ۱۲۷بازداشتگاه کـالنـتـري       
اين شهروند .   جان خود را از دست داد   

تهراني روز پنج شـنـبـه سـوم تـيـرمـاه             
بازداشـت و روز بـعـد اعـالم شـد در                  

يـک مـنـبـع       !     بازداشتگاه جان بـاخـت     
پور با اعـالم     نزديک به خانواده داستان 

اين خبر در گفتگو با گزارشگر هـرانـا       
. نادر پسـر دوم خـانـواده بـود            :   " گفت

روز پنج شنبه سوم تيرماه کـه اهـالـي        
منزل خواب بودند پليس زنـگ درب         

پسـر بـزرگ خـانـواده         .   زند خانه را مي 

در را بــاز مــي کــنـد امــا بـه دلــيــل                   
ها مـمـانـعـت        نداشتن حکم از ورود آن  

اما با بيشـتـر شـدن      .  آورد به عمل مي 
ــه را                 ــان ــعــداد مــامــوران، درب خ ت
شـکـسـتـه و بـعـد از ورود بـه مـنــزل                     
اعضاي خـانـواده را مـورد ضـرب و               
شتم شديد توام با استفـاده از اسـپـري         

ايـن مـنـبـع       " .   آور قرار مي دهند     اشک
نادر و بـرادرش پـس     :  " در ادامه افزود 

از بازداشت به بازداشتـگـاه کـالنـتـري          
شوند و روز       نارمک منتقل مي۱۲۷

بعد به شعبه هفت بازپرسي دادسـراي        
  قـاضـي  .   قضايي تهـران اعـزام شـدنـد         

 وجرح بـه    رغم رويت عالئم ضرب   علي
جاي اعزام به بيمـارسـتـان بـا تـمـديـد                
قـرار بـازداشـت، آن هـا را دوبـاره بـه                   

مــرگ "   .بــازداشــتــگــاه مــي فــرســتــد       
جــوانــان و بــازداشــت شــدگــان در                  

هـاي ايـران اسـالمـي مـورد               کالنتـري 
بـاشـد بـه گـونەاي کـه در                جديدي نمي 
 يـک جــوان شــهــرونــد         ٩٥خـردادمــاه    

آبادان کـه تـوسـط مـامـوران آگـاهـي                
شهرستان مذکور بازداشت شـده بـود          
بــر اثــر شــدت جــراحــات نــاشــي از                 
شکنجه به کما رفته و جان خود را از       

تجاوز به حريم اشـخـاص،      .دست داد 
ــت  ــه،             بــــازداشــ ــرانــ ــودســ ــاي خــ هــ

هاي فـلەاي و بـدون مـجـوز             دستگيري
ــاب               ــنـــجـــه و ارعـ قضـــائـــي، شـــکـ

هاي مشـکـوک      شدگان و قتل   بازداشت
هاي ايران از امور بـارز      در بازداشتگاه 

باشد که با   نقض شديد حقوق بشر مي    
بي توجهي سيستم قضـائـي ايـران بـه            
آن نـوعـي از حـائـل حـفـاظـتـي بـراي                   
نيروهاي انتظامي و امنيتي به وجود       

 .آورده است
 

مظفر صالح نيا و هاشم رستمي                 
 موقتا آزاد شدند           

مـظـفـر    ١٣٩٥ تير ١٩روز شنبه  
صــالــح نــيــا عضــو هــيــئــت مــديــره             
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران و هـاشـم              
رستمي فعال کارگري با سپردن وثيقـه     

 ميليون توماني براي هر يـک، بـه     ٥٠
طور مـوقـت از زنـدان سـنـنـدج آزاد                 

اتــهــام مــظــفــر صــالــح نــيــا،         .   شــدنــد
فــعــالــيــتــهــاي کــارگــري و عضــويــت         
درتشکل بـه زعـم دسـتـگـاه قضـائـي               
غير قانـونـي اتـحـاديـه آزاد کـارگـران               
ايـران و اتــهــام هــاشـم رســتـمــي نــيــز               
فعاليتـهـاي کـارگـري اعـالم گـرديـده               

 .است
اتهامات وارده به اين فـعـالـيـن و           
گــرو گــرفــتــن وثــيــقــه هــا تــا زمــان                
محاکمه و تعيين تکليف آنان توسـط      
دستگاه قضائي، بـه وضـوح آشـکـار             
است که هدفي غير از ايجاد رعـب و          

وحشــت بــه مــنــظــور مــمــانــعــت از              
گسترش بيشتر از پيـش اعـتـراضـات         
حـق طـلـبـانـه کــارگـران، مـعـلـمـان و                   
بخشهاي معترض ديـگـر جـامـعـه را            

ــنــد          ــمــي ک ــال ن ــب ــت در      .   دن ــي ــال فــع
تشکلهاي کارگري و از جمله اتحاديـه     
آزاد کارگران با هدف دفـاع از حـقـوق         
انساني و براي تغيير شـرايـط زنـدگـي          
بـا دســتــمــزد چــهــار بــرابـر زيــر خــط               
فقرغير قـانـونـي و سـزاوار تـعـقـيـب،                
زندان و غـيـره اسـت، امـا زيـر چـتـر                    
ــون دزديــهــاي هــزاران                 ــان ــن ق ــي ــم ه
ميلياردي و چپاول افسـار گسـيـخـتـه           
انجام مي گـيـرد و بـاز هـم مـطـابـق                   
همان قـانـون حـقـوقـهـا و پـاداشـهـاي                 
صــدهــا مــيــلــيــون تــومــانــي بــه بــي             
خاصيـت تـريـن افـراد تـحـت عـنـوان                 

 .مديران و غيره پرداخت مي گردد
ــران             ــه آزاد کــارگــران اي اتــحــادي

آزادي مـوقـت مـظـفـر صـالـح نـيـا و                   

هاشم رسـتـمـي را بـه خـانـواده هـا و                    
دوستان آنان و هـمـه کـارگـران مـبـارز            
تبريک مي گـويـد و بـراي حـذف ايـن               
اتهامات پوچ و بي اسـاس از پـرونـده           
هاي اين فـعـالـيـن بـا جـديـد مـبـارزه                   

هــمــچــنــيــن از هــمــه         .   خــواهــد کــرد   
کارگران، معـلـمـان و مـزدبـگـيـران و               
تشکلـهـا و نـهـادهـا و سـازمـانـهـاي                  
ــه                  ــي ــل ــي و ک مــدافــع حــقــوق انســان
مزدبگيران در سـطـح داخـلـي و بـيـن              
المللي مي خواهد با تمام توان به ايـن     
رويــکــرد تــاکــنــونــي دســتــگــاهــهــاي        
قضائي نسبت به بکارگيري اتهامات    
امنيتي و بي ربط با فعاليتـهـاي حـق        
طلبانه انسانها، به قصـد سـرکـوب و            
منکوب کـردن بـخـشـهـاي بـه سـتـوه                
آمده جـامـعـه بـخـصـوص کـارگـران،               

 معلمان و مزدبگيران اعتراض کنند
 اتحاديه آزاد کارگران ايران       

 ٩٥ تير ١٩
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ــرگــس مــحــمــدي در خــرداد             ن
در مهرماه بـه  .   دستگير شد١٣٨٩

اجتماع و تباني عليه امنيـت        اتهام
ملي و تبليغ عليه نظام و عضـويـت         
در کانون مدافـعـان حـقـوق بشـر بـه               

 ســال حــبــس مــحــکــوم شــد و             ١١
 سـال    ٦دادگاه تجديد نظر حـکـم را         

 به زندان رفـت و      ١٣٩١او در .  کرد
سپس بدليل پزشکي آزاد شد اکنـون    

 . مجددا در زندان است١٣٩٤از 
يکسال است که در زنـدان اسـت        
و حکم اش همانند احکـام بسـيـاري        
از فعـالـيـن کـارگـري و مـعـلـمـان و                   

* هنرمـنـدان جـوان و دانشـجـويـان            
. اسـت *   تباني عليه امنيت مـلـي        

اتهامي کـه جـعـفـر عـظـيـم زاده بـا                  
 روزه خود به آن   ٦٣اعتصاب غذاي  

 .معترض بود
جمهوري اسالمـي ايـران کـه از           
اعتـراض و مـبـارزه مـردم وحشـت              

دارد هر حرکت اعتراضي را بـا زدن       
مهر اقدام عليه امـنـيـت مـلـي، بـه              

 .خاک و خون ميکشد
نرگس محمدي مادر دو فـرزنـد      
است و از يکسال قبل با فـرزنـدانـش          

 . دقيقه صحبت کرده است١٠فقط 
دو فرزند خانم محمدي بـعـد از          
به زندان افـتـادن او بـه پـدرشـان در                 

 .فرانسه پيوستند
او .   نرگس محمدي بيمار است     

آمبولي ريه و فلج عضالنـي دارد و          
بارها در زندان دچار شـوک عصـبـي          

 .شده است
ــم                  ــان ــامــه خ ــخــشــي از ن در ب

درخـواسـت   : .   محـمـدي آمـده اسـت        
اجازه تماس تلفني دادم تـا حـداقـل           

. صدايشان را بشنوم، اجـازه نـدادنـد        
هايم شـد،   روز تولد بچه.   آذرماه آمد 

تقاضاي تلفن کردم تـا تـولـدشـان را          
در بـنـد   .   تبريک بگويم، اجازه ندادند 

هـاي     زنان اوين، برخالف تمام زنـدان      
کشــور، تــلــفــنــي بــراي تــمــاس بــا              

هـا وجـود نـدارد و قـدغـن                 خـانـواده  
سـال اسـت کـه ارتـبـاط               يک. ..  است

من با دو فـرزنـد خـردسـالـم در حـد                 
شــان از خــواهــر و           پــرســيــدن احــوال   
صــــدايشــــان را     . . . بـــرادرم اســــت     

 .ام فراموش کرده
به اين رفتار بيشـرمـانـه و ضـد             
انساني حکومـت اسـالمـي ، هـمـه             

نرگس محمـدي  . بايد اعتراض کنيم 
هيچ جرمي مرتکب نشده، جز ابـراز    
ــه                   ــيــان و اعــتــراض ب عــقــيــده و ب
ــگــريــهــاي يــک حــکــومــت           ســرکــوب

 .داعشي در ايران
وظيفـه هـمـه مـا اسـت کـه در                 
ايران و در سـراسـر جـهـان، خـواهـان              
آزادي فوري نرگس محمدي و هـمـه        
زندانيان سياسي و عقيـدتـي شـده و          
همصدا با جعفر عظيم زاده و هـمـه            
کارگران و معلمـيـن و دانشـجـويـان             

تباني عـلـيـه    *   خواهان حذف اتهام    
از پـرونـده فـعـالـيـن           *   امنيت ملـي  

  . کارگري و اجتماعي شويم
 

 مينا احدي  
 مسئول کميته بين المللي    

 عليه اعدام  
  برابر با ٢٠١٦ جوالي ٨

 ١٣٩٥ تير ماه ١٧ 
 

 ! نرگس محمدي و حکومتي که گروگان ميگيرد   
 

 تير بهنام ابراهيم زاده   ٢٢امروز  
از فعالين سرشـنـاس کـارگـري، بـراي            

.  روز از زنـدان مـرخـص شـد          ٥مدت  
خوشحاليم که بهنام بعد از چـنـد مـاه       
تالش خانواده اش، به مرخصي آمـده        
و ميتواند، کنار همسر و فـرزنـدش و        

  .خانواده و دوستان باشد
 در   ٨٩بهنام ابراهيم زاده از سال       

 سـال    ٥او عليرغم اينکه .  زندان است 
حــکــم زنــدانــش را ســپــري کــرد، در             
پرونده جديدي هـفـت سـال و ده مـاه                

بـهـنـام از       .حکم جديـد گـرفـتـه اسـت          
فعالـيـن کـارگـري و دفـاع از حـقـوق                  
کارگر است و بخاطـر مـبـارزاتـش بـا           
انگ هاي امنيتي اي چـون اخـالل در        
نظم و امنيت ملي، تشـويـش اذهـان            
عمومي، تبليغ عليـه نـظـام و غـيـره              
بهتريـن سـالـهـاي زنـدگـي اش را در                 

بهنام طـي نـامـه       .زندان گذرانده است 
اي خواستار اعاده بـررسـي پـرونـده و             
رفع تمامـي اتـهـامـات وارده بـه وي               

پرونده هاي تشکـيـل شـده      .   شده است 
براي بهـنـام ابـراهـيـم زاده بـايـد لـغـو                   

بهنام بايد بـدون قـيـد و شـرط              .شود
 .آزاد شود

مرخصي بهنام ابـراهـيـم زاده بـه            
دنبال آزادي موقت جعفر عظـيـم زاده       
و آزاد شدن مظفر صالح نيا و هـاشـم         

رستمي از فعالين کارگري در سننـدج     
 .خبر مسرت بخش اين هفته است

هـم اکـنـون شـمـاري از فـعـالـيــن                 
کارگري و مـعـلـمـان مـعـتـرض چـون                
محمد جراحي، بهنـام ابـراهـيـم زاده،           
جعفر عظيم زاده، اسماعيـل عـبـدي،         
مـحــمــود بــهــشـتــي، رســول بــداقــي،           
محمود صالحي، عليرضا هـاشـمـي،       
مــحــمــد رضــا نــيــک نــژاد، مــهــدي              
بـهــلــولــي، عــثــمــان اســمــاعــيــلــي بــا           
اتـهـامـاتــي امـنــيـتـي احــکـام زنــدان              

مــحــمـد جــراحـي از اعضــاي          .   دارنـد 
کميته پيگيري بـراي ايـجـاد تشـکـل             

رسـول  .   هاي کارگري در زنـدان اسـت         
بــداقــي از اعضــاي کــانــون صــنــفــي            
معلمان بعد از چندين سـال حـبـس و            
آزاد شدن از زنـدان، بـراي دوم مـرداد             

جـعـفـر     .به دادگاه احضـار شـده اسـت        
عظيم زاده نيز سه روز بـعـد از آزادي             
موقتش از زنـدان تـوسـط بـازپـرسـي              
ساوه احضـار شـد و دو هـفـتـه وقـت                  
دارد کـه بــه اتـهـامــات وارده پـاســخ               

 ٥و بهنام ابـراهـيـم زاده بـراي             .  گويد
خـطـر   .   روز به مـرخصـي آمـده اسـت           

بازگرداندان تمـامـي ايـن کـارگـران و              
 .اين معلـمـان بـه زنـدان وجـود دارد              

پرونده هاي امـنـيـتـي تشـکـيـل شـده               
براي همه فعالين کارگري و مـعـلـمـان        
معترض و مردم معترض بـايـد لـغـو          

همه کارگران زنداني و زندانيـان  .   شود
  .سياسي بايد آزاد شوند

 
 کمپين براي   

 آزادي کارگران زنداني    
 

 ٢٠١٦ ژوئيه ١٢، ٩٥ تير ٢٢
 

. Shahla
com.gmail@2Daneshfar 

 
com.now-them-free://http 

بهنام ابراهيم زاده فعال کارگري شناخته                                     
  روز به مرخصي آمد                 ٥شده، براي           
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

نيروهاي پيشمرگـه اقـلـيـم کـردسـتـان             
 . عليه داعش همکاري مي کنند

 
يکي شدن فراکسيونهاي               

 ! اتحاديه ميهني و گوران              
بر اساس گزارشهاي منتشر شـده        
ــم جـــوالي                   ــه دهـ ــبـ ــشـــنـ ــکـ روز يـ
فراکسيونـهـاي اتـحـاديـه مـيـهـنـي و                
گوران در شهر سليمانيه و هـمـچـنـيـن          
در پارلمان عراق متحد شدند و قـرار          
است از اين پس با يک لـيـسـت ظـاهـر         

گفته مي شود که قرار است به .   شوند
زودي در پارلمان اقليم هم نماينـدگـان       
اين دو حزب متحد و بـا يـک لـيـسـت            

گفته مي شود در شـهـر       .   ظاهر شوند 
سليمانيه نمايندگان اين دو حـزب در          
يک کنفرانس خبري اتحاد جـديـدشـان        
را اعالم کرده اند و آنرا به اسم اتـحـاد         

الزم به ذکـر  .  اميد نام گذاري کرده اند 
اســت کــه مــاه گــذشــتــه دو حــزب                  
متخاصم اتحاديه ميهني و گوران بـا        
هم توافقنامه اي را امضـا کـردنـد و              
قرار است در همه مناطقي که هـر دو       
حزب نيرو دارند با يک ليست مـتـحـد       

حزب گوران چندين سـال  .   ظاهر شوند 
از "   عليه دزدي چـپـاول  " پيش با شعار    

حزب مادر يعني اتـحـاديـه مـيـهـنـي             
. جدا شد و گوران را بنياد گـذاشـتـنـد          

بهرحال آنچه که مشـخـص اسـت ايـن             
است که چه جدائي گوران از اتـحـاديـه       
مــيــهــنــي و چــه تــوافــق امــروزشــان             
کوچکترين ربطي به منافع توده هـاي      
مـردم کــارگــر و زحــمــکــتـش اقــلــيــم             

جدائي ديروز آنها بـر    .   کردستان ندارد 
سر سهم خـواهـي از دزدي و چـپـاول                
بود و باز اتحاد امروزشان نيز بـر سـر        
همين مسله و البته اينبار در رقـابـت        
با حزب دمکرات به رهبري مسـعـود        
بارزاني است کـه بـد جـوري هـر دوي              
آنها را در منگه قرار داده و با قلـدري        
تمام خود را در مـقـام رئـيـس اقـلـيـم                 

اتحاديه ميهنـي،  .   کردستان ابقا کرده  
جنبش گوران، حزب دمـکـرات و دو          
ــيــم                 ــل ــر اق حــزب اســالمــي حــاکــم ب
کــردســتــان، احــزاب بــورژوازي کــرد           

 سـال اسـت       ۲۵هستند کـه بـيـش از           
مشغول دزدي، چپاول و سرکـوب هـر          
گونه مبـارزه آزاديـخـواهـانـه و بـرابـر                

 .طلبانه مردم کردستانند
 

 افزايش فروش نفت          
 ! اقليم کردستان        

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده        
فروش نفت اقليم کردستان ماه به مـاه   
بيشتر مي شود و در ماه ژوئن نزديک   

 ميليون بشکه نفت بـه فـروش       ۱۵به  
در ايــن بــاره وزيــر مــنــابــع            .   رســيــده

طبيعي اقليم گزارشي منتشر کرده و        
در آن آمده است که در ماه ژوئن سـود   

 مـيـلـيـون     ۴۷۹خالص فروش نفت به   
دالر رسيـده و ايـن بـاالتـريـن مـيـزان                 
فـروش نــفـت در شــش مــاه گــذشـتــه               

با وجود رشد سريع فروش نفـت  .   است
اقليم و در آمد بسيار هنگفتي از آن،         
دولت هنوز هم حقوق کارمندان را بـه        
موقع پرداخت نمي کند و هـم اکـنـون        
که دو هفته از ماه هفتـم مـي گـذرد،              
کارمنـدان دولـت هـنـوز حـقـوق مـاه                

الزم .   ششم خود را دريافت نکرده انـد       
به ذکر اسـت کـه فـروش نـفـت تـنـهـا                   
بخشي از در آمـد حـکـومـت اقـلـيـم                 
است و با هـمـيـن حسـاب اطـالعـات               
وزارت منابع طبيعي دولت نـه تـنـهـا         
بايد از تنها فروش نفت بتواند حـقـوق      
کارمندان خود را پرداخت کند، بلکـه      
ــامــل                   ــوق ک ــرداخــت حــق ــس از پ پ

 ميليون دالر در خـزانـه   ۴۹کارمندان  
دولت باقي مي ماند، اما اينـجـا هـم        
مافياي قدرت حاکم است و دزدي و           
ــه خــود                  ــاالســت ک ــنــان ب ــاول چ چــپ
حکومتـيـان و احـزاب حـاکـم بـارهـا                 
عليه دزدي و چـپـاولـهـاي هـمـديـگـر                

 . افشاگري کرده اند
  

 اعتراض به کمبود آب            
 ! در منطقه چمچمال         

روز دهــم جــوالي مــردم مــحلــه           
شورش در منطقه چمچمال دسـت بـه          
اعتراض زدند و خـواهـان رفـع فـوري             

. کمبود آب آشـامـيـدنـي خـود شـدنـد            
مردم اين محلـه در حـالـي دسـت بـه                

 روز اسـت بـا         ۲۰اعتراض زدند کـه       
وجود گرماي بسيار شـديـد تـابسـتـان          

اعتراض مـردم  .   آب آشاميدني ندارند 
در مقابل اداره آب اين مـحـل بـاعـث             
شد که رئيس سـازمـان آب در مـيـان             
مردم معترض حاضـر شـود و اعـالم            
کند که اگر بـزودي مشـکـل بـي آبـي               
حل نشود وي از سمت خـود اسـتـعـفـا         

الزم بـه ذکـر اســت کــه           .   خـواهـد داد    
کمبود آب و بـرق و بـويـژه در فصـل                 
تابستان يـکـي از مـعـضـالت مـردم                
بسياري از مناطق اقـلـيـم کـردسـتـان             
است و بارهـا مـردم در اعـتـراض بـه               

کمبود آب و برق به خـيـابـانـهـا آمـده                
 . اند

 
 ! اعتراض به کمبود برق          

غروب روز هشتـم جـوالي مـردم           
آميدي در استان دهوک در اعـتـراض          
به کمبود برق دست به اعتراض زدنـد      
و خواهان رفع هر چه سريعتر کـمـبـود        

بــر اســاس گــزارشــهــاي       .   بــرق شــدنــد   
منتشر شده، اعتراض مـردم آمـيـدي          
با حمله نيروهاي امنيتي روبـرو شـده         
ــن مــردم                     ــي و ضــد و خــوردهــاي ب
مــعــتــرض و نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر           
امـنـيـتـي روي داده کـه اطـالعـي از                  
تلفات احتمالي اين زد و خـوردهـا در        

الزم به ذکر است که در   .   دست نيست 
اقليم کردستان هم مثل همه دولتهاي       
سرکوبگر منطقه، هـمـه اعـتـراضـات          
بحق مردم مورد يورش سرکوبـگـرانـه      
نيروهاي وابسته به احزاب حاکم قـرار        

 سال گـذشـتـه      ۲۵مي گيرد و در طي   
بارها اعتراض بـحـق مـردم بـه خـون               
کشيده شـده و صـدهـا نـفـر از مـردم                  
معترض زخمي شده و يـا جـانشـان را         

 . از دست داده اند
 

 ميليارد دالر         ۳۹۰خارج شدن       
 ! در طول ده سال         

روز هشتم جـوالي يـک نـمـايـنـده              
پارلمان اقليم کردستان بـه اسـم عـلـي           
محمد صالح اعالم کـرد کـه از سـال              

 مـيـلـيـارد       ۳۹۰ تا هم اکنون ۲۰۰۶
دالر از عراق و اقليم کردستان توسـط     

صـالـح کـه عضـو         .   بانکها خارج شده 
ــي هــئــيــت دارائــي اقــلــيــم              پــارلــمــان

 بانـک  ۵۶: "   کردستان است مي گويد 
در عراق و اقليم کردستان هستند کـه      
بيشترين مبلغ اين پـول را بـه بـهـانـه                

" . خريد کاالن از عراق خارج کرده انـد      
الزم به ذکر است کـه دزدي و چـپـاول            
در عراق و بويژه توسط احزاب حـاکـم        
چنان باالست که عمال همـه بـه فـکـر              
سهم بيشتري از دزدي و چـپـاول و بـه            
تــاراج بــردن امــکــانــات آن جــامــعــه            
هستند و حتي گاها تضاد ايـنـهـا بـر             
سر سهم خواهي به تنشهاي خونبـاري      

خــارج کـردن ايـن رقــم         .   تـبـديـل شـده      
هنگفت در حالي انجام مي شـود کـه         
حكومت اقـلـيـم کـردسـتـان در طـول                
يکسال گذشته حقوق همه کـارمـنـدان       
دولـت را بــا تــاخــيـرهــاي چــنــد مــاه               
پرداخت کرده و هنوز هم مـاهـهـاسـت       
کــه بســيــاري از کــارمــنــدان دولــت              

 .حقوقهاي خود را دريافت نکرده اند

 
 مرگ يک زنداني           

 ! در شهر سليمانيه       
بر اساس گزارشهـاي رسـيـده يـک            
زنداني، زندان گوران شهر سـلـيـمـانـيـه         
روز هفتم جوالي و هنگامي که خـبـر      

 تــن از خــانــواده اش را در              ۴مـرگ    
انفجار بغداد مـي شـنـود بـي هـوش               
مي شود و پـس از مـدت کـوتـاهـي                 

ايــن .   جـانــش را از دســت مــي دهــد            
 سـالـه     ۴۵زنداني به اسم اکرم صالـح         

 ۵اهل شهر رماديه عراق بـوده و بـه              
ــدان گــوران شــهــر                ســال زنــدان در زن

الزم بـه    .   سليمانيه محکوم شـده بـود      
ذکــر اســت کــه زنــدان گــوران شــهــر               
سليمانيه يـکـي از زنـدانـهـاي اقـلـيـم                 
کردستان است کـه تـوسـط اتـحـاديـه               
مــيــهــنــي اداره مــي شــود و بــارهــا              
زندانيان ايـن زنـدان در اعـتـراض بـه                
بدرفتاري مسـئـولـيـن زنـدان و نـبـود               

 .امکانات دست به اعتراض زده اند

 . .. اخبار هفتگي از رويدادهاي        ۱از صفحه   

 کمپين مالي حزب با موفقيت پايان يافت            
 هزار دالر کـمـک مـالـي           ۵۰در پاسخ به فراخوان حزب براي جمع آوري  

جا دارد صميمانه از کليه دوسـتـداران،     .   دالر جمع آوري شد۵۱۰۳۰مبلغ  
اعضا و فعالين حزب و آزاديخواهاني که به اين کمپين ياري رساندنـد و بـا           

 . کمک مالي خود در اين فراخوان شريک شدند قدرداني کنيم
 هـفـتـه انـجـام شـد پـايـان                 ۵ هزار دالري که به مدت   ۵۰کمپين مالي  

 . يافت اما تالش براي جمع آوري منظم کمک مالي ادامه خواهد يافت
حزب کمونيست کارگري در زمينـه مـالـي نـيـز مـتـکـي بـه اعضـا و                            
دوستداران خود و مـخـالـفـيـن جـمـهـوري اسـالمـي و مـردم آزاديـخـواه و                               
شرافتمندي بوده است که ارزش اين فعاليت ها را مـيـدانـنـد و خـود را در                  

حـزب بـراي     .   اهداف و آرمان ها و موفقيت هـاي حـزب شـريـک مـيـدانـنـد                    
گسترش فعاليت هاي خود به ارقامي بسيار بيش از اين نيـازمـنـد اسـت و             
همچنان به اين منظـور بـه شـمـا مـردم آزاديـخـواه و مـخـالـف جـمـهـوري                               
اسالمي و اعضا و دوستداران حزب که همـيـشـه سـخـاوتـمـنـدانـه حـزب را                     

 . ياري داده ايد خواهد آمد
 : کمک هاي مالي در هفته پنجم
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