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ــد مــن بــه                     ــق ــه ن ــاســخ ب در پ
نــاســيــونــالــيــســم ايــرانــي و کــورش          
پرستي که اخيرا دوباره در صفحـات     
فيس بوکي درج شده دوست عزيـزي        
سئوال جهت داري را مـطـرح کـرده             
است با اين مضمون که چـرا عـالقـه         
انســانــهــا بــه زادبــوم را کــه امــري               
ــي                    ــف ــکــار و ن ــعــي اســت ان ــي طــب

 !ميکنيد؟
ــاســـخ روشـــن اســـت            مـــا  .  پـ

ناسيوناليسم و عرق و تعصب مـلـي       
را نقد ميکنيم و نه عالقه انسـانـهـا         

. به محـل تـولـد و زنـدگـي خـود را                 
حسـاب انـس و الـفـت انسـانـهـا بـه                   
محل زندگـي و رشـدشـان، خـانـه و               
مدرسه و شهر و مـحلـه و کـوچـه و              
خيـابـان، از آب و خـاک پـرسـتـي و                   

چـو ايـران     " تقدس تماميت ارضي و      
ــبــاشــد تــن مــن مــبــاد             کــامــال  "  ن

اولي يک احساس طبـيـعـي    .  جداست
و انساني افراد به جـامـعـه اي اسـت           
که در آن بزرگ شده و انـس و الـفـت              
ــعــصــب                    ــد و دومــي ت ــه ان ــت ــرف گ
ناسيوناليستي و برتري طلبي مـلـي       
اســت کـــه تـــمــامـــا در خــدمـــت                 
حکومتها و طبـقـات حـاکـمـه قـرار             
دارد و توجيه گر بسياري از جنگـهـا    
و خونريزيها و وحشيگريها در طـي         

ــوده اســـت            ــاريـــخ بـ مـــنـــشـــا    .  تـ
ناسيوناليسـم هـويـت اجـتـمـاعـي و              
عالقه طبيعي انسانها به جامعه اي    
که در آن زندگي مـيـکـنـنـد نـيـسـت               

وطـنـي     -بلکه هويت تـراشـي مـلـي         
است که همه دولتهاي سرمايه داري       

طبقـه سـرمـايـه دار         .  در آن ميدمند 
براي حفظ و پاسداري نفوذ و سلـطـه         
خود بر بازار کار و کـاالي کشـوري            
اش و در رقـابـت بـا سـرمـايـه داران                
کشـورهـاي ديـگـر، بـه ايــن هـويــت               

دو .  تراشي ناسيوناليستي نياز دارد   
جنگ جهاني اساسا بـا دمـيـدن در            
بوق نـاسـيـونـالـيـسـم بـرپـا شـدنـد و                   

زندگي ميليونها انسـان را بـخـاطـر            
تجديد تقسيم جهان بـيـن دولـتـهـاي           
ــه خــاک و خــون                   ــه داري ب ســرمــاي

بـراي شـهـرونـدان هـويـت           .  کشيـدنـد  
ميهني ميتراشند که هـويـت      -ملي

انساني آنها را تـحـت الشـعـاع قـرار             
بدهند و آنها را براي دفاع از منـافـع      
طبقه حاکم با توجيه دفـاع از آب و          
خاک و تماميت ارضـي و غـيـره بـه              

بـرتـري   .  بفرستند"  بيگانگان" جنگ  
هنر نزد ايرانيـان اسـت     "طلبي ملي،  

، و تقدس آب و خاک و پـرچـم     " و بس 
و تماميت ارضي و افتخارات مـلـي      
و مــيــهــنــي نــه تــنــهــا بــه هــويــت                
اجـتــمــاعـي و عــالقـه انســانـهــا بــه               
جامعه اي کـه در آن زاده و بـزرگ                 
شده اند ربطي ندارد بلکه در نـقـطـه            

هويت ملـي  . مقابل آن عمل ميکند 
در نقطه مقابـل هـويـت اجـتـمـاعـي              
انسانها علم شده است و عمال نـافـي    

 .آن است
علم کردن کـورش بـعـنـوان پـدر            
حـقـوق بشــر جـزئــي از ايــن هـويــت               

 .تراشي کاذب ناسيوناليستي اسـت  
کورش يک امپراتور کشورگشا بوده      
است و نه يـک فـعـال حـقـوق بشـر و                 
بزرگداشت و افتخار به او، افـتـخـار           
به بشريت نيست بلکه به امپراتوري       

هـمـانـطـور کـه         .ايران باسـتـان اسـت      
ــب                ــز از جــان ــنــگــي ــزرگــداشــت چ ب
ناسيوناليستهاي مغولستان بخاطـر    

که ناسيوناليـسـم      -ياساي چنگيزي   
مـغـول آنـرا اولـيـن نسـخـه قـوانـيــن                  

نيسـت    -انساني و منصفانه ميداند   
بلکه امپراتـوري اسـت کـه او پـايـه               

 .گــذار و مــظــهــر و نــمــادش بــود             
پــاســداري از عــالئــق و هــويـــت                  
اجتماعي انسـانـهـا نـه از قـهـرمـان                
ملي و باستاني تراشي از شـاهـان و           
امپراتورها، بلکه از نقد و نفـي شـاه        
و امپـراتـور و آب و خـاک پـرسـتـي                  

 .ميگذرد
 *** 

 در نقد هويت تراشي ناسيوناليستي                             
 حميد تقوايي  

 حزب کمونيست کارگري ايران

 جمهوري اسالمي مسئول قتل کارگران پااليشگاه و دکل نفتي است              

  کارگران تراورس در مقابل مجلس تجمع کردند         

 :يادداشتهاي هفته    
 مردم کردستان عراق شايسته بهترينها هستند            

 به بهانه اظهارات علي جوانمردي      
 

 از کجا مايه ميگيرد؟     " منطق "اين  

 روز اعتصاب غذاي مـحـمـد     ٩٩ 
مـا  .  نظري خوشبختانه بپايـان رسـيـد       

محمد نظري را سالـم در کـنـار خـود               
او براي پايان دادن بـه شـرايـط          .  داريم

تحميلي زنـدان دسـت بـه اعـتـصـاب               
ــظــري يــکــي از           .  غــذا زد   مــحــمــد ن

طوالني ترين اعتصاب کننده غذا در       
 روز در     ٩٩ او   .  سـطـح جـهـانــي شـد         

کارنامه سـيـاسـي    .  اعتصاب غذا بود  
ــري                ــظـ ــد نـ ــمـ ــي مـــحـ ــبـــارزاتـ و مـ
کيفرخواستي جهاني عـلـيـه بـربـريـت            
حــکــومــت اســالمــي، عــلــيــه رفــتــار         
شـکـنـجـه و اذيــت و آزار جسـمـي و                   
روحي حکومت فاشـيـسـت اسـالمـي           
عليه هزاران زنداني و زنداني سيـاسـي     

 ! در ايران است
از  ( مردم دنيا با نام بابي سـانـدرز     
بـا  )  شهر بلفاست مرکز ايرلند شمالي    

 روزه او آشـنـا         ٦٦ اعتـصـاب غـذاي        
 مـيـن      ٦٦ بابي ساندرز در        !  هستند

روز  اعتصاب غذا جانش را از دسـت        
نام او در تاريخ اعتراضات مردم .  داد

ايـرلـنـد شـمـالـي  در تـاريـخ زنـدانـي                     
 روز اعـتـصـاب غـذا            ٦٦ سياسي بـا     

 .نزد جهانيان ثبت و پر آوازه شد
 

 در   ١٣٥٠ محمد نظري متـولـد      
دژ در اســتــان         شــهــرســتــان شــاهــيــن     

محمـد  .  آذربايجان غربي زنداني است 
 در شهر بـوکـان     ١٣٧٣ نظري در سال  

بازداشت شد و از همان سال در زنـدان      
 . برد  سر مي به

 ١٣٧٣ او در نهم خرداد ماه سال     
به اتهام هواداري از حـزب دمـکـرات            
کردستـان ايـران از جـانـب نـيـروهـاي                 

. سپاه شهرستان بوکان دستـگـيـر شـد         
در ابـتـدا     .   سالـه بـود    ٢٣ در آن تاريخ  

در دادگاهي در ارومـيـه بـه ريـاسـت               

  روز جدال مرگ و زندگي     ٩٩ 
 بمناسبت پايان اعتصاب غذاي محمد نظري      

 نسان نودينيان  
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زاده بـه       قاضي شـعـبـه يـک جـلـيـل             
اعدام مـحـکـوم شـد امـا در سـال                

 حــکــم اعــدامــش بــا يــک           ١٣٧٨ 
درجه تخفيف به حبس ابد تـقـلـيـل         

وي در تمام مـدت زنـدان از       .  يافت
 . است حق مرخصي محروم بوده

محمد نظري  بارهـا از طـريـق          
نامه نگاري با نـهـادهـاي قضـايـي           
ــي             ــاده دادرســ ــت اعــ درخــــواســ

 نـيـز   ٩٢ او آذر ماه سال .  است  کرده
ــه، درخــواســت                 ــي ــوه قضــاي از  ق

 .دادرسي مجدد کرده بود
محمد نـظـري در نـامـه اي از              
زندان خطاب به عاصمه جهانـگـيـر       
گزارشگر ويژه حقوق بشر سـازمـان       

خانم جهانگيـر، مـن     : " ملل نوشت 
محمد نظري هسـتـم مـحـکـوم بـه              

 سال بـدون  ٢٣ حبس ابد، که مدت   
استفاده از يـک روز مـرخصـي در              

بـدون ايـنـکـه       .  بـرم    زندان بسـر مـي     
اجازه وکيل گرفتن به من بـدهـنـد،        

ام بـاشـد، هـرچـنـد            تا پيگير پرونده  
بنا به داليلي هيچ وکيـلـي وکـالـت         

در ايـن مـدت       .  کنـد   مرا قبول نمي  
بارهـا و بـارهـا درخـواسـت اعـاده               

کـدام     ام، اما به هـيـچ        دادرسي کرده 
از آنــهــا جــوابــي داده نشــده و در               
ــه و وزارت                  ــوه قضــائــي مــورد ق
ــگــري را              ــرکــدام دي اطــالعــات ه

 ".دانند ام مي مسئول پرونده
محمد نظري اولين بار در سـال   

ــه عـــدم                    ٩١  ــتـــراض بـ  در اعـ
پاسخگويي مسـئـوالن اعـتـصـاب         
ــرد و درخــواســت اعــاده                 غــذا ک
دادرسي را شرط پـايـان اعـتـصـاب         

 و بـار دوم در      .غذاي خود قرار داد  
 در اعــتــراض بــه عــدم            ٩٦ ســال   

ــيــن    ١٠ اجــراي اعــمــال مــاده            آي
اش    دادرسـي در خصـوص پــرونـده         

اسـت و     اقدام به اعتصاب غذا کرده 
 روز در اعتصاب غـذا  ٩٩ بار سوم   

 . بوده است
دفاع از محمد نظري يـکـي از        
کمپين هاي  کميتـه مـبـارزه بـراي            

آزادي زندانيان سياسـي و کـمـيـتـه             
. بين المللي عليه اعدام بوده اسـت      

کميته کردستان حزب کمـونـيـسـت        
کارگري از ايسکرا تـي وي از ايـن             
کمپين دفاع از محمد نظري دفـاع        
و اخــبــار اعــتــصــاب غــذاي او را             

. تــحــت پــوشــش قــرار داده اســت           
کميته کردستان حزب کمـونـيـسـت        
کارگري ايران همـچـنـيـن از کـانـال             
ايسکرا تي وي مردم کـردسـتـان را           
ــظــري                 بــه حــمــايــت از مــحــمــد ن

 ! فراخواند است
محد نظري بايد فوري و بـدون        

او بـايـد از       .  قيد و شرط آزاد شـود      
حقوق و مزاياي کافي بـراي ادامـه         
حـيــات و تـامــيــن مـعــيــشــت، از              
امکانات پزشکي و دارويي و حـق         
تـفـريـح  بـا امـکـانـات نـهـادهــاي                  

 . اجتماعي، برخوردار باشد
محمد نـظـري مـورد حـمـايـت            
مـردم در ايـران و کـردسـتـان قـرار                 

 . گرفت
مبارزه و اعتصاب غـذاي  او          
توسط  سـازمـانـهـاي سـيـاسـي و                 
کمپين هاي بيـن لـمـلـلـي دفـاع از               
زندانيان سياسي تحت پوشش بيـن       

 . المللي قرار گرفت
ما از پايـان اعـتـصـاب غـذاي           

و .  مــحــمــد نــظــري خــوشــحــالــيــم        
 روز   ٩٩ خوشخاليم که او را بعد از  

جدال مـرگ و زنـدگـي در سـنـگـر                
مبارزه با حکومت اسـالمـي زنـده         

 .     در کنار خود داريم
 

 ١٣٩٦  آبان ١٥ 
 ٢٠١٧  نوامبر ٦ 

 

 ..    روز جدال مرگ و زندگي                     ٩٩ 

 
 
 
 
 

 
 نسان نودينيان          

صدها نفر از کـارگـران تـراورس از             
 آبـان در      ۱۰  و   ۹ استان لرستان روزهاي  

مقابل مجلس اسالمي و دفتـر مـرکـزي        
شرکت راه آهن در تهران دست به تـجـمـع        
زدند و در روز دوم اعـتـراض کـارگـران                
. تراورس تهران نيز به آنها ملحـق شـدنـد         

 ۷۰۰۰ اين تجمع به نمايندگي از طـرف      
هـاي     يکي از شـرکـت     کارگر تراورس، که 

اقماري راه آهن در امور نـگـهـداري خـط         
و ابنـيـه فـنـي خـط آهـن کشـور اسـت،                    

اعـتـراض کـارگـران بـه          .  صورت گـرفـت   
نپرداختن سه ماه دستمزد و مشـکـالت          
بيمه، قراردادهاي کوتاه مدت يـکـمـاهـه          

کـارگـران پـس از        .  و ناامني شغلي است 
وعده هاي مسئوالن راه آهـن و دو نـفـر               
از نمايندگان مجلس مبني بر رسيـدگـي       
به خواسـت هـاي کـارگـران در روزهـاي                

آيـنــده بــه تــجـمــع خــود مــوقـتــا پــايــان               
ــراورس          . دادنـــد ــران تـ ــارزه کـــارگـ مـــبـ

ميتواند شروع يک مـبـارزه سـراسـري و              
بـايـد تـالش کــرد هــزاران          .  مـهـم بـاشـد      

کارگر تراورس در نقاط مختلـف کشـور          
. همزمان و متـحـد بـه مـيـدان بـيـايـنـد                 

تجربه کارگران در نقاط مختلـف کشـور        
ــاي                   نشـــان داده اســـت کـــه وعـــده هـ
مسئولين عملي نميـشـود و حـتـي اگـر              
بــخــشــي از حــقــوق مــعــوقــه کــارگــران            
پـرداخـت شـود، کـارگـران مـاه بـعـد بــا                   
. همين مشـکـل مـواجـه خـواهـنـد بـود                

تـبــديــل قـراردادهــاي کــوتـاه مــدت بــه              
قرارداد دائم نيز به نيروي بيشتـري نـيـاز          

کارگران تراورس در سراسر کشـور    .  دارد
بايد خود را براي يک مبارزه قدرتمـنـدتـر        

بـايـد مـبـارزه را سـراسـري             .  آماده کنند 

کرد و خانواده هاي کارگـران تـراورس را          
تشويق کـرد در تـجـمـعـات اعـتـراضـي                

ايـن الزمـه مـوفـقـيــت          .  شـرکـت کـنــنـد      
حزب کمونيست کـارگـري     . کارگران است 

قـاطـعـانـه از مـبـارزه و خـواسـت هـاي                    
ــت             ــارگــران تــراورس حــمــاي ــه ک عــادالن
ميکند و آنها را به مـبـارزه سـراسـري و            
ــا خــانــواده هــايشــان              مــتــحــد هــمــراه ب

حزب کلـيـه کـارگـران و از           .  فراميخواند
جـملــه کــلــيـه کــارگــران راه آهــن را بــه                 
ــراورس              ــارگــران ت ــا ک ــگــي ب ــبــســت هــم

  . فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران          
   ۱۳۹۷  آبان   ۱۱ 

۲۰۱۷ نوامبر  ۲    
 

 آبـان مـاه در يـک آتــش              ۵ روز    
سوزي و انفجار در پااليشگـاه نـفـت           

 نفر از کارگران متخصص و   ۷ تهران  
مهندسان اين کـارخـانـه بـه اسـامـي             
ســجــاد دارابــي، پــوريــا دارابـــي،               
محسـن دارابـي، افشـار مـيـرزايـي،             
کاظم امـيـري، نـعـمـت کـوخـايـي و                 
جواد نوروزي جان خـود را از دسـت            
دادنـد و تــعـدادي از کـارگــران نــيــز               

روز هـفـتـم آبـان مـاه          .  مجروح شدند 
نيز انفجار در دکل حفاري نفتي رگ      
سفيـد در نـزديـکـي بـنـدر ديـلـم در                   

نيز به کشته و زخـمـي       استان بوشهر 
 نفر از کارگران منجـر  ۵ شدن حداقل   

شرکت نفت و خبـرگـزاري   .  شده است 
هــاي جــمــهــوري اســالمــي اســامــي         
قربانيان اين حادثه را منتشر نـکـرده     

 .اند
ــيــســت کــارگــري            حــزب کــمــون
صــمـــيــمـــانــه بــه خــانـــواده هـــاي                
ــش ســوزي در                ــگــان آت ــاخــت ــب جــان
پااليشگاه تهران و دنفتي رگ سفـيـد    
و به همکاران آنها تسليت ميـگـويـد       
و براي مجروحان اين حوادث آرزوي        

 .بهبودي ميکند
در سال گذشـتـه چـنـديـن مـورد             
آتش سـوزي ديـگـر نـيـز در مـراکـز                  
نفتي ايران و صدها مـورد در سـايـر           

. مراکز کارگري صورت گرفته اسـت      
بسياري از آمار حوادث محيط کـار        
گزارش نمـيـشـود و بـعـالوه سـاالنـه               

کـارگـران      چندين برابر بيشتر از اين،   
در اثر عدم بـهـداشـت مـحـيـط کـار                

و ايـن    .  آسيب هاي جدي ميـبـيـنـنـد        

وضعيت هر روز و هر سال وخـيـم تـر       
مديرکل پزشـکـي قـانـونـي        .  ميشود

استان تهران اخيـرا گـفـتـه اسـت کـه                
مرگ ناشي از حوادث مـحـيـط کـار         

 نـفـر     ۲۱۵ در شش ماه اول امسـال          
 ۳۰ ميباشد که نسبت به سال قـبـل           

 .درصد افزايش يافته است
ايـن تـلـفـات انسـانـي جـنـايــات               
مســتــقــيــم حــکــومــت اســالمــي و           
ــان مــفــتــخــور در حــق               کــارفــرمــاي

يـک سـرمـايـه داري         .  کارگـران اسـت    
هار و حريص و مفتخور بر جـامـعـه          
حــاکــم شــده و مــيــدزدد و چــپــاول               
ميکند و زندگي کارگران و کارکنـان   
را در معرض هـمـه گـونـه خـطـراتـي               

حکومت اسالمي نـيـز   .  قرار ميدهد 
با سپاه پاسدار و بنيادها و نهادهـاي   
چپاولگر متعددش در راس هـمـيـن           
قماش سرمايه داران مفتخـور اسـت        
و ارگانهاي سرکوبش همه جا حافـظ        
منافع همين سرمايـه داران اسـت و           
ــا                    ــران را ت ــه اي کــارگ ــاي حــقــوق پ

اين شـرايـط   .  ميتواند پايمال ميکند 
است که باعث ميشود محيط هـاي        
کار به قتلگاه کـارگـران و کـارکـنـان              

  . شريف تبديل شوند
کارفرمـايـان، کـه بـخـش قـابـل               
تــوجــهــي از آنــهــا نــيــز ارگــانــهــاي              
مختلف حکومت ميبـاشـنـد، بـراي         
تامين سود بيشتر کمترين هزينـه را     
صرف ايمني محيط کار و آمـوزش       
ايــمــنــي کــارگــران مــيــکــنــنــد و در           
صورت قتل کارگران و يـا مـجـروح            
شدن آنها نيز يا غـرامـتـي پـرداخـت              

نميکنند و يا با پـرداخـت کـمـتـريـن              
ــان خــود را راحــت                  ــب وجــهــي گــري
ميکنند و قانـون کـار و ارگـانـهـاي               
حــکــومــت کــارفــرمــاهــا را مــورد           

امـا نـقـش      .  پشتيباني قرار ميدهند  
جمهوري اسالمي بسيار جدي تـر از        

ــا اســت       ــه ــن ــارگــر        .  اي ــرمــا ک ــارف ک
معترض را به راحتي اخراج ميکـنـد     
و قــوانـيــن و ارگــانـهــاي جـمــهــوري             
اسالمي کارفرما را مـورد حـمـايـت           

جـمـهـوري اسـالمـي        .  قرار ميدهـنـد   
عــمــال و قــانــونــا مــتــشــکــل شــدن             
کارگران را مـمـنـوع کـرده اسـت در               
حاليکه کارگران مـتـشـکـل قـادرنـد            
کارفرماها را وادار به افزايش ايمنـي    

. و بهـداشـت مـحـيـط کـار نـمـايـنـد                 
کارفرماها و مقامات حکومـت در        
تبليغاتشـان، عـدم رعـايـت ايـمـنـي              
توسـط کـارگـران را عـامـل اصـلـي                
ــي                ــرف ــار مــع ــط ک حــوادث مــحــي
ميکنند اما حتي اگر اينطور بـاشـد       
نيز جمـهـوري اسـالمـي مسـئـول آن              
است چرا که آموزش ايمني کارگـران      

  .در اين نظام جايگاهي ندارد
واقعيت اين است که ايـن نـظـام            
چنان عقب مـانـده و ضـد کـارگـري               
است و چنان در فساد غرق است کـه      
براي پايان دادن به کشـتـار کـارگـران            
در محيط کار نيز بايد آنرا سرنگـون        

 . کرد
  حزب کمونيست کارگري ايران    

 ۱۳۹۷  آبان ۱۱ 
 ۲۰۱۷  نوامبر ۲  

 

حساب انس و الفت انسانها به محل زندگي                                   
و رشدشان، خانه و مدرسه و شهر و محله و                                       

 کوچه و خيابان،             
 از آب و خاک پرستي و تقدس تماميت                                  

 "  چو ايران نباشد تن من مباد                       " ارضي و       
 .  کامال جداست          
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  : يادداشتهاي هفته             

اين روزها در رابطه بـا تـحـوالت            
کردستان عراق رويکردي وجـود دارد       

قوم (  کرد " ناسيوناليسم"بلکه بتواند  
را از زيـر      )  پرستي قرن بيست و يـک       

بـکـار گـيـري واژه         .  ضرب خارج کنـد   
در مــورد احــزاب      "  نــاســيــونــالــيــســم " 

موجود در هر چهار بخش کردسـتـان،     
ابدا به مفهوم جايگاه اسيوناليسـم در     
دوره مبارزات ضد استعماري يکصـد    

از نـظـر مـن ايـن           .  سال گذشته نيست 
را در شکـل و قـامـت        "  ناسيوناليسم" 

قوم پرستـي، عشـيـره اي و قـابـلـيـت                 
استفاده از آن بـراي قـرار گـرفـتـن در                 
معادالت و شکافهاي مـنـطـقـه اي و          
نـهـايــتـا تــبـديـل شـدن بــه بـانــدهـا و                    
کانگسترهاي مسلح بايد شناسانـد و       

تاريخ عمـلـکـرد احـزاب       . معرفي کرد 
کـرد در کـردسـتـان         "  ناسيونالـيـسـت   " 

عـراق نـمــونـه بــارز و روشـن چـنــيــن                 
قرن بـيـسـت    " ناسيوناليسم"تعريفي از  

از ايــن رو بــراي        . (  و يــکــمــي اســت     
تفکـيـک نـاسـيـونـالـيـسـم اوايـل قـرن                   
بيست با خاصيتي که احزاب موجود       
و در عصر حاضـردارنـد، بـکـار بـردن             

بـه مـفـهــوم      "  نـاسـيـونـالـيـسـم       " کـلـمـه      
امروزي آنرا داخل گـيـومـه قـرار داده            

 . ام
علي جوانـمـردي روزنـامـه نـگـار            
طي انتشار چنديـن ويـدئـو پـيـرامـون             
وقايع کردستان عراق بيش از هر کس       

بـه هـيـز      (  ديگري تقويت ملي گرايي    
را در   )  بوني حسي نـه تـه وايـه تـي                 

جريان انتشار اخبار کـردسـتـان عـراق          
پـيـرامـون هـمـيــن        .  مـطـرح مــيـکـنـد       

مسئله الزم ديدم اين را توضيح دهـم          
که بيان اين ادعا حتي با قانـونـمـنـدي      
و شاخصهايي که در عـلـم فـيـزيـک و               
شيمي هم بکار برده ميشود ادعـايـي       

بـا اتـکـا بـه سـاده            .  غير واقعي اسـت   
ترين شاخص ها، گند زدن و کهنـگـي      
هر پديده اي معناي بي خـاصـيـتـي و             
محو آن پديده را بدست مـي دهـد نـه           

 .عکس آنرا
در رابطه بـا تـغـيـيـر و تـحـوالت                
سياسي، اجتماعي و اقـتـصـادي نـيـز            

مـثـال   .  اين قانونمـنـدي صـادق اسـت         
امروز و در شرايطي که نظام سرمـايـه         
داري در اوج بن بست و بحران دنيا را      
به منجالب تبديل کرده اسـت کسـي           
نميتواند ادعا کند که نظام فـئـودالـي       

يـا مـثـال      !  در حال تقويت شدن اسـت؟  
روزهاي ظهور جمـهـوري اسـالمـي و            

توهمي که بخشي از جامعه بـه وعـده      
هاي خميني و حـاکـمـان اسـالمـي و               
دين داري داشتند، با شرايط کـنـونـي         

اگـر  .  از بيخ و بنيـاد مـتـفـاوت اسـت            
سياست سرکوب، زندان و اسـلـحـه بـر          
ســر مــردم ايــران تــوســط جــمــهــوري            
اسالمي حکم نميکرد، سالـهـا پـيـش          
حاکميت اسالمي از صحنه سـيـاسـت      

بــنـابــرايــن  .  جـامــعـه جـارو شــده بــود          
جايگاه روند سير تـحـوالت تـاريـخـي           
مقوله اي بنيادي در توضيح زمـان و        
مکان تحوالت سياسي، اقتصـادي و       

 .اجتماعي است
، قومي و   " ناسيوناليست"احزاب  

اسالمي حاکم بر کردستان عراق نـيـز          
طي بيش از دو دهـه اخـيـر امـتـحـان                
خــود را مــبــنــي بــر بــي ربــطــي بــه                  
خواستها و آرزوهاي مردم کـردسـتـان          

ــد               ــنــمــايــش گــذاشــتــه ان . عــراق را ب
قرن بيست و يک حتـي  "  ناسيوناليسم" 

توان و قابليت تـحـقـق افـق و اهـداف              
آنـهـم بـه      .  پيشينيان خود را هم نـدارد     

عصـر  " نـاسـيـونـالـيـسـم       " اين دليل کـه      
حاضر در شمايل جريانـات حـاکـم بـر            
کردستان عراق در دوره اي قـرعـه بـه             
نامشان درآمـد کـه دوران مـبـارزات             
ضد استعماري بـراي بـيـرون کشـيـدن             

از زيـر    )  کشور و اقـتـصـاد      (  جامعه  
سلطه استعمارگران اوايل قرن بـيـسـت        
چندين دهه قبلـتـر بـا تسـلـط کـامـل               
سيستم سرمايه داري بر سراسر جهـان        
به پايان خود رسيده بود اما خاصيـت      

عصر حاضر بـر    "  ناسيوناليسم"تزريق  
بستر سياستهاي به بن بسـت رسـيـده            
ــه داري در                  ــنــگــيــن ســرمــاي ــظــم ن ن
کردستان عراق موضوعيت پيدا کـرد    
نـه در پـاســخ بـه اسـتــقـالل سـرمـايــه                  
خودي ورهـا کـردن کشـور از سـلـطـه                

شکست، بي افقـي، دزدي،     .  استعمار
ــدگــي مــردم و                ــبــاهــي زن غــارت، ت
بسياري موارد ديگر از اين دسـت در       
کردستان عراق گـويـاي ظـرفـيـت ايـن            
احزاب در تبديل شـدن بـه ايـن دمـل                

 .چرکين است
به اين اعتبـار و بـا پـذيـرش ايـن               
ــخــي،                  ــنــدي تــاري ــونــم ــد و قــان رون

کرد قرن بيست و يـک،  "  ناسيوناليسم" 
به يمن تحولي جهاني يعني فروپاشـي   
بلوک شرق، قدرقدرتـي نـظـم مـخـرب            
جهاني سرمايه داري و قـلـدرمـنـشـي            
آمريکا بر جهان و باالخره تثبيت ايـن     
قلدري نظامي در عراق ميسـر شـد و        

دو نيروي مسلح کرد بـراي پـر کـردن             
 .اين شکاف بکار گرفته شدند

ــتــه هــاي عــلــي                  ــرخــالف گــف ب
جوانمردي و يا جريانـاتـي کـه دوسـت          

" ناسيونالـيـسـتـي    " دارند کماکان حس   
را، آنهم در شرايطي که امروز نه تنهـا      
آينه تمام قدي از بي ربطي به مـنـافـع          
مردم را در مقابل ديد هـمـگـان قـرار             
داده است بلکه کارنامه اي از تبـاهـي         
زندگي چـنـد مـيـلـيـون انسـان در آن                  
جغرافيا و غارت، چـپـاول و دزدي و             

 . فساد از هستي آنان را زير بغل دارد
سئوال از علي جوانمردي گـرامـي     

آيا مـردم کـردسـتـان در         :  اين است که  
هر چـهـار بـخـش آن بـايـد هـمـچـنـان                     
دنبالچه نيروهاي امـتـحـان پـس داده           
در کردستان عراق و مـنـاطـق ديـگـر             

تـقــويـت شـدن مـلــي         " تـحـت عـنــوان،     
باشند يـا ايـنـکـه       "  گرايي در کردستان 

راه حل مسئله ملي و حل اين مسئلـه    
در برسمـيـت شـنـاخـتـن اراده آزادانـه                
مردم کردستان عراق بـراي جـدايـي و            
تحت حاکمـيـت نـمـايـنـدگـان واقـعـي               

 خودشان مي بيند؟ 
تا کي بايد مردم کردستان عـراق         
مورد ظلم و نابرابري تـوسـط احـزاب           
حاکم بر اقليم و غـارت هسـتـي شـان             
توسط آنان و از طـرف ديـگـر مـورد                
يورش دولتهاي منطقه قرار گـيـرنـد؟          
مردم کردستان عراق شايسته داشـتـن       
يک زندگي انساني و بدور از دخـالـت            
کانگسترهاي بـارزانـي، طـالـبـانـي و             

. احـزاب مـرتـجـع اسـالمـي هسـتـنــد              
ــراق اليـــق                  ــتـــان عـ ــردسـ ــردم کـ مـ
برخورداري از يک زندگي مـرفـه، آزاد         
و بــرابــر و بــدور از دســت درازي                      
دولتهاي ضد انسان در بغداد، تهـران،     

 .ترکيه و ديگر دولتها هستند
همانگونه که بعد از گذشت چهار     
دهــه مــردم ايــران، اســالم و ديــن را                
اســتــفــراغ مــيــکــنــنــد، مــردم آزاده،           
رنجديده و شرافتمنـد کـردسـتـان نـيـز             

) حــــس نــــه تــــه وايــــه تــــي                       (  
و قومگرايي را که در "  ناسوناليستي" 

شمايل احزاب حاکم بر اقليـم مـعـرف           
بـاد  .  همگان است استفراغ ميـکـنـنـد      

زدن اين مهر ساختگـي بـر پـيـشـانـي              
انسـان و انســانـيــت و در قــرنــي کــه                 

 .زندگي ميکنيم ابدا جايز نيست
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 "  منطق "اين 
 از کجا مايه ميگيرد؟    

شرکت در اجالس جمعي که خود       
را سکوالر دمکرات ميدانند ممنوع      
و اخ است اما شرکت و همپيمانـي بـا      
جريانات قومي و جرياني که تا مـغـز      
استخوان اسالمي و ارتـجـاعـي اسـت          

از "  منـطـق  " ؟ اين ! روا و مشروع است  
 کجا مايه ميگيرد؟

ايــن تــعــرض را جــريــانــات ضــد           
کـمــونـيــســت بــه حــزب کـمــونـيــســت            
کارگري نـمـيـکـنـنـد بـلـکـه جـريـان و                   
کساني چـنـيـن بـرخـوردهـاي بـغـايـت               
عـقـب مـانـده اي از خـود بـروز مــي                   
دهند که ناسالمـتـي خـود را چـپ و               

 .کمونيست ميدانند
فوق مـعـتـقـد اسـت کـه           "  منطق" 

حضور فيزيکي دو نفر يـا حضـور دو            
جريان مخالف سياسي در يک مجمـع        
بنام کنگره و يا تجمع اعتراضي آنـان        

کمونيستي کـارگـري و       (  در کنار هم   
بد است اما قـرار  ) سکوالر دمکرات  

ــنــام چــپ و                   ــتــن يــک جــريــان ب گــرف
کمونيست در يک ائتـالف و امضـاي           
يک پيمان نامه مشترک با سـازمـانـي         
معلوم الحال و اسالمي کـه در آيـنـده          
تحوالت ايران و کردستان ميتواند در     
ظرفيت داعش و حشد الشعبي ظاهـر   
شــود  کـــاري پســـنــديـــده و البـــد                   

 ؟ !هم هست" مارکسيستي"
در مورد اول يعني شـرکـت و يـا             
دعوت از حزب کمونـيـسـت کـارگـري         
براي هر سمينار، پانل و يا کنگـره اي      
از جانب نيروهاي سـيـاسـي مـخـالـف            
جمهوري اسالمي يعني حضور پـيـدا         
کردن در آن اجالس براي بيان مواضـع     
خـود و حـتــي نــقـد مــواضـع جـريــان                 
ميزبان در قبـال افـق و ديـدگـاهـهـاي              
آنان در رابطه بـا اوضـاع و تـحـوالت               

ايـن را    .  سياسي اجتـمـاعـي در ايـران         
ايـنـجـا قـرارداد و         .  بارهـا گـفـتـه ايـم         

سندي به امضا نرسيده و قـرارهـم بـر            
در اينجا و در روز روشـن      .  اين نيست 

مقابل چشم همگان متن سخنراني و        
مواضع کـمـونـيـسـم کـارگـري رو بـه                 
جامعه انتشار يافته است تا هـمـگـان        
ببينند و ناظر باشند که چه مـوضـوع      
يا مسايلي مورد بحث، اظهار نظر و         

 .نقد قرار ميگيرد
" منتـقـديـن   " اما در مورد دوم که  

ما آنرا مشروع و روا ميدارند مسئلـه    
آنان به اجـالس    .  کامال برعکس است  

سازمان خبات دعوت نشده بودند تـا     
مواضع اسـالمـي و ارتـجـاعـي آنـان               
بعنوان ننگي در دنياي امروز را نـقـد           
کنند و اي کاش چنـيـن قـابـلـيـتـي از                

خود نشان ميدادند، بلکه اين جـريـان         
خود ميزبـان ايـن سـازمـان اسـالمـي              

. براي همکاري و ائـتـالف بـوده اسـت         
در اين گردهمايي ها نيز که آنرا بـدون     
تاريخ انقضا ادامه ميدهند، امضـاي       
سند همکاري و انتالف بـا هـمـديـگـر            
سياست و عملـکـردشـان را تـوضـيـح             

امضاي سنـد  " تاکيد ميکنم .  ميدهد
همکاري و ائتالف يک سـازمـان بـنـام         
چپ و کـمـونـيـسـت بـا يـک سـازمـان                   
مــرتــج اســالمــي و ديــگــر احــزاب               

روش و سبک امضاي تـوافـق   ".  قومي
نامه هايشان حتي شباهتي بـه سـبـک        
و روش دولـتـهـاي بـورژواي در عـقـد               
قراردادها هم نيست بلکـه در خـفـا و           

. بدور از چشم مردم انجـام مـيـشـونـد           
آنچه که عـلـنـي مـيـشـود نـتـايـج بـه                    
ــه اي                   ــه گــون تــوافــق رســيــده شــان ب
شرمگـيـنـانـه اسـت کـه در اثـر نـقـد                     
سياسي و تند و تيز جنبشي ما، بايـد    
مدتها به توضيح اما و اگر پـيـرامـون     

 . آن خود را مشغول کنند
اين رويکرد آنجا بيشـتـر   "  منطق" 

عــيــان مــيــشــود کــه در نشــســت و               
برخاست نسـبـت بـه جـريـانـي کـه بـه                  
خميني لبيـک مـيـگـفـت حسـاسـيـت               
ندارد، در همکاري و ائتـالف نسـبـت           
به جرياناتي که قوم پرستي را بعـنـوان      
افق و استـراتـژي خـود قـرار داده انـد                
حساسيت ندارد، نسبت به همزيستـي      
و همکاري در اجتماع کـنـگـره مـلـي             
کرد حساسيت ندارد، نسبـت بـه بـزک          
کرد جـالل طـالـبـانـي بـعـنـوان چـهـره                   
منفوري که خميني را سمبـل رهـايـي       
بــخــش مــعــرفــي مــيــکــرد و مــردم              
کردستان و کـمـونـيـسـتـهـا را مـورد                 
تعرض قـرار مـيـداد و او را حـامـي                  
مردم کردستان نشان داد حسـاسـيـت          
ندارد، نسبت به سـازمـان خـبـات کـه            
نشستن در کنـار آن و عـقـد قـرارداد                
همکاري با آن که  قابليت و استـعـداد       
به لجن کشيدن جامعه کـردسـتـان در          
افق و اهدافش نهفته است را نـدارد و        
نه تنها حساسيت ندارد بلکه تا کنون       
مبتکر و پيشقدم بـراي خـلـق چـنـيـن               
فضا و مناسباتي در پهن کردن فـرش      

 .قرمز زير پايشان بوده است

شرکـت در اجـالس جـمـعـي کـه خـود را                    
سکوالر دمکرات ميدانند ممنوع و اخ اسـت     
اما شرکت و همپيماني با جريانات قـومـي و        
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 روزه     ٩٩ پايان اعتصاب غذاي              
 محمد نظري پس از ديدار با وکال                 

به گزارش سحـام نـيـوز، مـحـمـد             
نــظــري، زنــدانــي ســيــاســي، پــس از             
مــالقــات بــا دو وکــيــل و امضــاي               

، با توجه بـه درخـواسـت وکـال             وکالت
بـراي پـايــان اعـتــصـاب غــذا و قــول                
مساعد ايشان براي به نتيجه رسـانـدن    

 ٩٩ درخواست قانوني آزادي، پس از       
روز به اعتصاب غـذاي خـود خـاتـمـه            

مـــحــمـــد نـــظــري در جـــريـــان             .  داد
 ١٨ اعتصاب غذاي اخير خود که از          

 شروع شده، خـواسـتـار      ١٣٩٦ مرداد  
 قـانـون مـجـازات         ١٣٤ اعمال مـاده     

اسالمي جديد در پـرونـده خـود اسـت            
 .که مي تواند به آزادي او منجر شود

محمد نظري در پيـامـي از هـمـه           
کساني که از او در مـدت اعـتـصـاب          
غــذا حــمــايــت کــردنــد و تــنــهــايــش             

 . نگذاشتند تشکر کرده است
الزم بــه يــادآوري اســت کــه ايــن             

 و بمدت حـدود    ١٣٧٣ زنداني از سال  
 سال است که در زنـدان بسـر مـي        ٢٤ 

بـرد و تـاکـنـون هـيـچ مـرخصـي هــم                   
 .نداشته است

کميته بين المللي عليه اعـدام از         
پايان اعتصاب غذاي مـحـمـد نـظـري          
ابراز خوشحالي مي کـنـد و خـواهـان             
آزادي فوري و بدون قيد و شرط وي و         
رســيــدگــي اضــطــراري بــه وضــعــيــت         

محـمـد نـظـري       .  سالمتي ايشان است  
بايد همه خـدمـات پـزشـکـي الزم را                

 .فورا دريافت کند
 

 نامه سعيد شيرزاد           
 براي محمد نظري        

کـــجـــاســـت شـــاهـــيـــن، صـــداي         
صـدايـان، وقـتـي صـداي مـحـمـد                  بـي 

 روز   ٩٥ نــظــري کــه بــار ســنــگــيــن             
کشـد بـه        گرسنگـي را بـه دوش مـي           

اش شـنـيـده       کسي و گمنامي خاطر بي 
 .شود نمي

کجاست داريوش تا ببيند محمد    
سال زندان، بر صلـيـب   ٢٤ نظري را که  

کجاست .  صدا مصلوبش نکرده است 
 ٩٥ اش فرياد    مرجان که ببيند رهايي  

روز گـرسـنـگـي مـحـمـد نـظـري شـده                  
 .است

 روز است که محمد نظري بـا    ٩٥ 

اش جــانــش را         گــرســنــگــي اجــبــاري    
همچون تير بر کمان نهاده و جز آب و      
قند و نـمـک چـيـزي بـر زبـانـش مـزه                     

ــا خــود           .  نــکــرده اســت     ــا هــرگــز ب آي
سـال  ٢٤ ايـد در پـس رنـج               انديشـيـده  

زندان و غم از دسـت دادن عـزيـزان و               
کسـي چـرا انسـانـي بـايـد                در اوج بـي    

روز گـرسـنـگـي را       ٩٥ گونه عذاب    اين
 .بر تن بگيرد

با شما هستم شما ياوران هميشـه        
مـومـن کـه ديـروز يــار و يـاور آرش                   
شديد و صدايش را به گوش جهانـيـان       
رسانديد يا که در هنگامه بازي گـرگ    
و ميش، آتنا را فراموش نکرديـد کـه      

صدايي بميرد و چشـمـان زيـنـب          از بي 
شديد که با شما بتواند هزاران بـار بـه         

اکنون شـمـا را       .  آبيدر و زريوار بنگرد 
گـونـه انسـانـي را          چه شده است که اين  

ــچ          ٩٥ پــس از        ــي ــصــاب ه روز اعــت
صدايي نيست مگر فرق او با آرش و        
آتنا و زينب چيست که چنيـن در اوج       

کسي بـه سـوي مـرگ          صدايي و بي    بي
 شـده       رود و مرگ بـرايـش رهـايـي         مي

 ...است
تــوانــيــد تصــور کــنــيــد           آيــا مــي  

 روز زندان بـدون يـک سـاعـت           ٨٥٤٥ 
يعني چه؟ بـا    )  تا به امروز(مرخصي  

ايد ما را چه شـده اسـت      خود انديشيده 
کســي را      کــه مــرگ انســانــي از بــي           

ايم، وجدانمان را باد بـرده     گر شده   نظاره
درپي آن    هاي پي است يا گردباد حادثه 

ميرد نه  را درهم نورديده است؟ او مي   
ــي                    ــرســنــگــي کــه از ب مــرگــي از گ

ميرد و مـا را آيـنـدگـان           اش مي   کسي
چگونه به يـاد خـواهـنـد داد؟ مـا در                

گـان از پـس ايـن سـکـوت                 خودمانده
 !سهمگين، محکوم تاريخيم

 روز است هـيـچ     ٩٥ محمد نظري  
نوشد جز آب و قند و نمکي که با       نمي

محـمـد   . آن به سختي زنده مانده است 
 کيلو از وزنـش را از          ٣٠ تا به امروز   

ــلــبــش      .  دســت داده اســت       ــان ق ضــرب
نـامـنـظـم شـده، قـدرت تـکـلـمـش را                   
تقريبا از دست داده و تـوان راه رفـتـن           

 .ندارد
قطره قطره خون ايـن انسـانـي کـه             
تاکنون ايستاده است و مـن را يـاراي           
نگريستن در چشمانش نيست سـيـلـي      

ــي                  ــه حــت ــي ک روز ٩٥ اســت انســان
تواند وصف دردهـا       گرسنگي هم نمي  

انساني بـا  . پايانش باشد هاي بي و رنج 
مـارش فـردا، انسـانــي از مـرداد تــا                
آبان، انساني از گرسنگي تا رهايـي و        

 ... انساني از بي کسي تا مرگ
 سعيد شيرزاد  

 ١٣٩٦ آبان١٠ 
 زندان گوهردشت 

 
جمعي از معلمان ،کارگران و                 
مردم آزاديخواه و برابري طلب                 
ايران، در اعتراض به بازداشت                  

 ظالمانه محمود صالحي،               
 فعال کارگري          

 .  بيانيه اي را امضا کرده اند                
معلمان ، کـارگـران و         متن بيانيه 
 !مردم آزاده ايران

محمود صالحي، فعال بـرجسـتـه        
جنبش کـارگـري ايـران کـه بـه دلـيـل                  
حبس هاي مختلف و طوالنـي مـدت      
و عدم مداوا در زندان، هـر دو کـلـيـه             
اش را از دسـت داده اسـت و هـفـتـه                    
گذشته، در حين دياليز در بيمارستـان    
سقز، مجددا دستگير و بـراي اجـراي          
حکم ناعادالنه زندان مستقيما راهـي      

 .زندان مرکزي سقز شده است
اين فعال جنبش کارگـري، عـالوه      
بر مشکل ديالـيـز، در سـال گـذشـتـه                

بار نيز عمـل جـراحـي قـلـب انـجـام                ٢ 
داده و سالمت او در زندان بيـشـتـر از          
هـر زمـان ديـگـري بـا تـهــديـد جــدي                  

 .مواجه است
زنداني شدن فـعـالـيـن صـنـفـي و               
کارگري با وضعيت جسماني وخيـم و     
عدم مـداوا و درمـان جـدي آنـهـا بـه                  
صورت آگـاهـانـه در سـالـهـاي اخـيـر                 
منجر به مـرگ تـعـدادي از فـعـالـيـن                
کارگري از جـملـه مـحـمـد جـراحـي و                

بـه هـمـيـن       .  شاهرخ زماني شده اسـت    
جهت بدون شک مسئوليت مسـتـقـيـم       
مخاطرات جاني و سالمت اين فـعـال         
کارگري بـر عـهـده صـادر کـنـنـدگـان                
حکم ناعادالنه زندان عليه ايـن فـعـال          
دلسوز بوده و الزم است که مسئـوالن     
و بانيان چنين احکـامـي در بـرخـورد            

 .خود تجديدنظر نمايند
ما امضاکنندگان خواهـان آزادي      
فــوري و بــي قــيــدوشــرط مــحــمــود              
صالحي و پايان بخـشـيـدن بـه صـدور           
احکام ناعادالنه عليه هـمـه فـعـالـيـن            

 .صنفي و کار گري هستيم
 

نامه سرگشاده عثمان اسماعيلي                  
رو به اطالعات سنندج و سقز و              

دادستاني سقز و مسئولين اطالعات                  
 . سقز و سنندج    

من کارگر ساختماني از شمـا هـا        
سئوال دارم ، آيـا چـرا بـايـد فـعـالـيـن                  

کارگري را باز داشت کنيد مگر آنـهـا      
چه گناهي کرده اند غير از ايـن اسـت          
که بر عليه نابرابري و فاصله طبقاتـي      
و اجتماعي مجنگند؟ اينها بر علـيـه       
نابرابـري و اجـتـمـاعـي مـبـارزه مـي                 

تمام اين زندگي پر زرق و برقـي  . کنند
که شما ها و دادستانـي دارد مـديـون         
طبقه کارگر هستيد حقوق شمـاهـا از         
دسترنج طبقـه کـارگـر پـرداخـت مـي              
شود شماها بـا دسـتـرنـج کـارگـر سـر                

شما هـا نـمـايـنـده          .  قدرت نشسته ايد 
گان طبقه سرمايه دار هسـتـيـد بـراي             
ماندگـار نـظـام هـاي سـرمـايـه داري                
هزاران کارگر و فـعـالـيـن کـارگـري را              

شـمـا هـا      .  اعدام و زنداني مي کـنـيـد       
بارها و بـارهـا مـي گـويـيـد کـه مـا                     
زنداني سياسي نـداريـم آيـا مـحـمـود               
صالحي و هـزاران مـثـل او سـيـاسـي               
نيستند؟ آيا شما از دسـتـرنـج طـبـقـه              
کارگرجنگ هاي نابرابـري و دخـالـت          

خرج . تو کشور هاي منطقه نميکنيد     
اين درآمد ها از کجا مي آيد؟معـلـوم       

. است مال دسترنج طبقه کارگر اسـت     
شما مگر نمي بينيد هر روز کـارگـران    
رو به کولبري آورده اند روزي نـيـسـت            
که چند تن از آنها در مـرزهـا کشـتـه              
نشوند شـمـا آمـار بـي کـاري طـبـقـه                   
کارگر را هيچ وقت واقعيـت آن را بـه            
جامعه بيان کرده ايد؟ اين همـه دزدي     
هاي ميلياردي همه اينها از دستـرنـج         
طبقه کارگـر نـيـسـت؟ شـمـا هـا اگـر                  
راست مي گوييد بياييد بـا کـارگـران            
مناظره رسانه اي و تلويزيوني داشـتـه       
باشيد در مورد نا عدالـتـي صـحـبـت           

قضاوت را بگذاريد بـه عـهـده      .  کنيد  
شما تا کي اعتقاد و .  خود توده مردم  

باورهاي انسـان هـا را بـاور نـداريـد؟                
فقط باورهاي خودتا ن را بـاور داريـد          
ولي خب به نظر من کارگر، بايد هـمـه    
انسان ها اعتقاد شان آزاد باشد هـيـچ       
کس بخاطر باورش نبايد زنـدانـي ويـا       

ماطبقه کـارگـر هـيـچـي          .  اعدام شود 
ــي                 ــدهــيــم ول نــداريــم کــه از دســت ب
خوشبختي را بـراي انسـان هـاي کـره              

اميـد  .  خاکي به ارمغان در مي آوريم  
وارم هر چه زود تر وزارت اطـالعـات            
دادسـتـانــي شــهـرســقـز دسـت از ايــن               
کارهاي غير انساني بـردارنـد و تـمـام          
زندانيان سياسي و کارگران بدون قـيـد       

 .و شرط آزاد گردند 
 

روز شمار مبارزاتي محمود                 
 صالحي فعال جنبش کارگري                 

محمود صالـحـي، اهـل، سـاکـن            
وي .   مي بـاشـد    ١٣٤٣ سقز و متولد  

 بە اتــهــامــي ســيــاســي          ٥٩ در ســال     

دستگير و بعد از مدتي کوتـاه آزاد و       
.  دسـتـگـيـر شـد         ٦١ مجددأ در سال     

ارتباطات محمود بە ويژە با کـارگـران       
 ارديبهشـت  ١١ به شيوه اي بود کە در    

 طـي    ٦٢ روز جهاني کارگـر در سـال          
 درصد کـارگـاه   ٩٠ فراخواني توانست  

 ١١  الي   ١٠ هاي خبازي را از ساعت  
صبح تعطيل کند و فعاليـن کـارگـري        
با پخش شيريني و صحبت با مـردم،      

. روز جهاني خـود را جشـن بـگـيـرنـد              
پس از اين مراسم، محمود صـالـحـي        
دستگير و مدتي را در زندان گـذرانـد         

ــار ديــگــر در            ٦٤ و در ســال         يــک ب
او .  مهاباد دسـتـگـيـر و زنـدانـي شـد              

 مــاە از زنــدان خــود را در               ٦ مــدت   
  .زندان اروميە گذراند

 پس از آزادي، بە       ٦٥ وي در سال  
شهر سقز برگشـت و در ايـن شـهـر بە                 

. فعاليت هاي کارگري خود ادامە داد       
او در بهار همان سال دستگـيـر شـد و          

  . در سقز زنداني شد٦٧ تا بهمن سال 
" ايشان در اولين مجمع عمومي    

در دهـه    "  انجمن صنفي خبازان سقـز       
 شرکت کرده و بـا وجـود ايـنـکـه              ٧٠ 

مراجع قانوني اجازه کانديدا شـدن در         
هيئت مديره اين نهاد را به او ندادنـد؛     
اما نقش به سزايـي در شـکـل گـيـري             
اين انجمن که بعدها در بين کـارگـران       
به عنوان سنديکاي خبازان شـنـاخـتـه         

وي به فعاليت خـود در      . شد را داشت 
سنديکاي خبازان ادامە داد تـا ايـنـکە          
اين بار ادارە اطالعات تصميم گـرفـت     

در چـنـيـن      .  او را از کـار اخـراج کـنـد            
 سـال    ٩ وضعيتي در حالي که حـدود        

سابقە کار در يـک خـبـازي را داشـت،              
بدون پرداخت هـيـچ مـزايـايـي اخـراج             

  .گرديد
محمود صـالـحـي بـار ديـگـر در              

 به اتهام سياسي دستـگـيـر و      ٧٨ سال  
  حدود سه ماه را در بازداشت بودنـد و    
همانند بارهـاي قـبـل، پـس از آزادي              
باز بە فـعـالـيـت هـاي کـارگـري خـود                   

  .پرداخت
 مـجـددأ ايشـان بـه           ٧٩ در سال    
 مــاە حـبــس تــعـزيــري مــحـکــوم             ١٠ 

 بە   ٧٩ گرديد و در شهريور مـاە سـال            
 .زندان رفت

 کە تنها ٨٠ ارديبهشت سال  ١١  
 روز از آزاديش گذشتە بود باز هـم    ١٣ 

از طرف ادارە اطـالعـات در مـراسـم              
روز جهاني کارگر دستگير و بە خـارج     

کـارگـران و     .  از شهر انتـقـال دادە شـد         
شـرکــت کــنــنــدەگــان در مــراســم روز            
جــهــانــي کــارگــر بە دســتــگــيــري او               
اعتـراض کـردنـد و خـواسـتـار آزادي               

 

 نسان نودينيان           

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      

 ۵  صفحه 
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 ۴ از صفحه  
فوري او شدند، تا اينکە سرانجام پـس      

  .از چند ساعت او را آزاد کردند
 بـا    ٨٣ محمودصالحي، در سال     

هـيــات نــمــايـنــدەگــان کــنــفـدراســيــون         
ــري، بە                 ــارگـ ــاي آزاد کـ ــاديەهـ ــحـ اتـ
سرپرستي خانم آنا بيوندي در تـهـران،      
مـالقـات کـرد و مشـکـالت واقـعـي                
کـارگـران ايــران را بـراي او و هـيــات                 

هـمـچـنـيـن      .  همـراهـش تـعـريـف کـرد          
ايشان از اعضاي کميته برگزار کننـده        

 سـقـز بـود کـه           ٨٣ ي اول ماه مه سال    
منجر به دستگيري او و جمـع زيـادي           
از کساني شد که قصد شرکت در ايـن     

بـعـدهـا هـمـه ي          .  مراسم را داشـتـنـد      
دستگير شدگان به مرور تبرئه شدنـد،   
اما مـحـمـود صـالـحـي بـه يـک سـال                   

  .زندان محکوم شد
ايــن فــعــال کــارگــري از اعضــاي           
هيئت موسس کـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي               
براي  ايجاد تشکل هاي کارگري بـود       

 اعـالم مـوجـوديــت        ٨٤ کـه در سـال         
او چـنـديـن دوره عضـو هـيـئـت              .  کرد

اجرايي اين تشکل و بـعـدهـا کـمـيـتـه               
هـمــاهـنــگـي بـراي کـمــک بــه ايــجــاد               

  .تشکل هاي کارگري بود
 ٩٤ ايشــان بــار ديــگــر در ســال             

دستگير گرديد و پس از بـازداشـت و           
 سال زندان محکوم شـد  ٩ محاکمه به   

که در دادگاه تجديدنظر بـه يـک سـال              
 .تقليل يافت

محمود صالحي هفتـه گـذشـتـه           
که براي انجام دياليز در بـيـمـارسـتـان            
سقز حضور داشت با همان وضـعـيـت         
ــراي                ــازداشــت و ب وخــيــم جســمــي ب
گذراندن اين محکوميت روانـه زنـدان      

 سقز گرديد
 

محمود صالحي ، سمبل مقاوت                 
وپايداري جنبش کارگري ايران ،                   

 !آزاد بايد گردد          
محـمـود صـالـحـي از پـيـشـروان               
وفعال برجسته کارگري ايران در حالـي   
که در بيمارستان امام خمـيـنـي سـقـز             
در حال ديالـيـز کـلـيـه هـاي خـودبـود                 
بدون اخطار قبـلـي تـوسـط نـيـروهـاي             
ــه               ــدون تــوچــه ب وزارت اطــالعــات ب
وضعيت وخيم پزشکي اش بـازداشـت      
وبـراي اجــراي حــکـم يــک ســال روانــه              

 . زندان شد
جمهوري اسالمـي مسـبـب حـال           
وروز وبـــيـــمـــاري کـــلـــيـــه هـــاي                    

او کليه هايـش  .  محمودصالحي است 
را بــه دلــيــل عــدم رســيــدگــي وعــدم             
تحويـل داروهـايـش در بـازداشـتـگـاه              

. اطالعات سنندج از دست داده اسـت  

مـحــمــود صــالــحــي نــيــاز مــبــرم بــه            
رسيدگي پزشکـي دارد واگـر در ايـن             
مورد تعللي صورت گيرد، اتـفـاقـات       

 . جبران ناپذيري ممکن است بيفتد
اکنون خانواده اين فعال وجـنـبـش      
کــارگــري ايــران شــديــدا نــگــران حــال            

مـحـمـود    .   محمود صالحي هستـنـد    
صالحي سمبل مـقـاومـت وپـايـداري           
ما کارگران عليه بي حقوقي وچـپـاول       

مــحــمــود صــالــحــي      .  هــرروزه اســت   
همواره قهرمانا نه در دفاع از طـبـقـه           
کارگر به مبارزه بي وقفه بـراي آزادي         
وبرابري و رفاه هم طبقه اي هايـش در        

 .صف اول اين کارزاربوده است
بازداشت محمود صالحـي قـويـا         

جمـهـوري اسـالمـي و         . محکوم است 
نـهـادهــاي امــنـيــتـي اش،  مسـئــول               
مستقيم  هرگونه آسيب جسمـانـي بـه         
او هستند و بايد در بـرابـر خـانـواده و             
مردم و کارگـران ايـران و در مـقـابـل                 
وجــدان و افــکــار عــمــومــي جــهــان              

 .پاسخگو باشند
محمود صالحي بايد فـورا وبـي         

 .قيد وشرط آزاد شود
بهنام ابراهيم زاده فعال کـارگـري،      
عضو کميته پـيـگـيـري بـراي ايـجـاد               

 تشکل هاي آزاد کارگري
 ١٣٩٦  آبان ٨     

 
زاده همسر محمود             نجيبه صالح     

همسرم به امکانات           :  صالحي    
 درماني نياز دارد            

ــح زاده، هــمــســر              نــجــيــبــه صــال
محمود صالحي و سخنگوي كمـيـتـه       
دفاع از او، با شرح ماجراي بازداشـت        
وي در بيمارستان از سـوي نـيـروهـاي            
لباس شخصي، از همگـان خـواسـتـار           

'  شـده اســت كـه          سـكـوت نـكـنــنـد و          '
پشتيبان خانواده نـه تـنـهـا مـحـمـود               
بلكه همه زندانيان سياسي و عقيدتـي   

 ''!باشند و آنها را تنها نگذارند
 .به فراخوان او وسيعا پاسخ دهيم

*** 
محمود صالحي فـعـال کـارگـري          

 آبان مجددا دستـگـيـر شـد،       ٦ که روز  
. به دو بار دياليز در هفـتـه نـيـاز دارد          

زاده همسر او     آبان نجيبه صالح ٧ روز  
از دادستاني تقاضا کرد مجوز انجـام        
دياليز مـحـمـود صـالـحـي را صـادر                

دادسـتـانـي او را بـه پـزشـکــي               .  کـنـد  
قانوني ارجاع داد و پزشکي قـانـونـي           
صدور چنين گـواهـي را بـه دريـافـت               

. اي از بيـمـارسـتـان مـنـوط کـرد              نامه
زاده هـمـسـر مـحـمـود              نجيبه صـالـح    

صالحي در گفتگـو بـا راديـو زمـانـه              

نسبت به سالمتي اين فعـال کـارگـري       
 .زنداني ابراز نگراني کرد

محـمـود صـالـحـي دبـيـر سـابـق                
انـجـمـن صـنـفـي خـبـازان ســقـز و از                    
بنيانگذاران کميته همـاهـنـگـي بـراي          

هـاي کـارگـري         کمک به ايجاد تشـکـل     
است و بارها بـه سـبـب تـالش در راه              
ايــجــاد تشــکــل مســتــقــل کــارگــري           

 .بازداشت و زنداني شده است
دســتــگــيــري مــجــدد مــحــمــود          
صـالــحـي کــه بــه بـيــمـاري قــلـبــي و                  
مشکل کليه دچار است بـا اعـتـراض           

هاي مستقل کارگري و فعـاالن     تشکل
 .اجتماعي روبرو شده است

 ٩٤ بيماري کليه صـالـحـي سـال           
ــدان تشــديــد شــد           ــم     .  در زن او هشــت

 توسـط نـيـروهـاي       ٩٤ ١٣ ارديبهشت  
. وزارت اطــالعــات دســتــگــيــر شــد           

مسـئـوالن زنـدان داروهـاي او را کــه               
بـرد،     همسرش هر هفته به زنـدان مـي        

در اختيار صالحي قرار ندادند و تنهـا   
پس از آن که کـلـيـه صـالـحـي از کـار                 
افتاد، ماموران دو بار او را با يک نـام    
مستعار براي دياليز بـه بـيـمـارسـتـان             

 .توحيد سنندج بردند
 ٩٤ ١٣ مـاه       صالحي نهم خـرداد    

در حالي که بشدت بيمار بود با قـيـد           
دادگاه انقالب او را بـه  . وثيقه آزاد شد 

 سال حبس تعزيري محکوم کـرد و       ٩ 
اعتراض صالحي به حکم، منـجـر بـه        
ارسال پرونده او به دادگاه تجديد نـظـر      

 . سنندج شد٤ شماره 
 ١٣٩٦  آبـان      ٦ مـامـورانـي کـه         

محمود صالحي را هنـگـام خـروج از           
ي    بيمارستان دستگير کـردنـد، بـرگـه         

حکم يک سـال زنـدان او را در دسـت                 
اما حکم دادگاه يا احضاريـه  .  داشتند

 .براي صالحي ارسال نشده بود
زاده، روز      به گفته نجيـبـه صـالـح        

 آبان نوبت دياليز مـحـمـود    ٨ شنبه    سه
انـــتـــقـــال او بـــه        .  صــالـــحـــي اســـت    

بـيـمـارسـتـان امـا مـنـوط بـه تـايـيــد                    
پزشکي قانوني و موافقت دادستـانـي     

 .و مسئوالن زندان است
برگرفته از تلگـرام اتـحـاديـه آزاد            

 کارگران ايران
 

  کميته    ٣ اطالعيه شماره       
 :دفاع از محمود صالحي              

مسئولين زنـدان مـرکـزي سـقـز             
محمود صالحي را تحت فشـار قـرار          

 داده اند

به اطالع عموم مي رسـانـيـم کـه            
مسئولين زندان مـرکـزي سـقـز بـدون             
هيچ مجوز و توجيه قانوني پوشـيـدن         
لباس مشکـي در زنـدان را مـمـنـوع               
کـرده انــد، ايـن در حــالـي اســت کــه                  
محمود صالحي سالهـاي سـال اسـت           

 .لباس مشکي مي پوشد
ــار ايــن تصــمــيــم                ــر ب ايشــان زي

خودسرانـه مسـئـولـيـن زنـدان نـرفـتـه                
در مقابل زندانبانان از تحـويـل    .  است

گرفتن لباس، پتو و ساير لوازم مـورد      
نياز ايشان از خـانـواده اش خـودداري           

 .کرده اند
ــالـــحـــي از روز               مـــحـــمـــود صـ
دستگيري يعني شنبه گذشته تاکنون      
باالجبار تـنـهـا از يـک دسـت لـبـاس                  

 .استفاده کرده است
زندانبانان محمود را از داشـتـن          

نيازمنديهاي اوليه زنـدگـي در زنـدان          
يـعـنـي تـخـت، پــتـو و لــبـاس مــردم                  
محروم کرده اند و تحميل اين شرايـط      
ــه ســرمــا                  ــتــالي ايشــان ب ــاعــث اب ب

 .خوردگي شديد شده است
محمود صالحي از بيـمـاريـهـاي          

عديده اي رنج مـي بـرنـد و پـزشـکـان              
معالـج بـارهـا تـاکـيـد کـرده انـد کـه                    
بــخــاطـــر ديـــالــيـــزي بـــودن ايشـــان              
ســرمــاخــوردگــي بــرايشــان خــطــرنــاک       

 .است
تحميل اين محـرومـيـت هـا بـه              

محمود صالحي سرآغاز فشار روحـي    
و جسمي و بازي کردن با زنـدگـي ايـن        

 .فعال جنبش کارگري ايران است
ما ضـمـن مـحـکـوم کـردن ايـن                

اعمـال ضـد انسـانـي خـواهـان آزادي               
ــي قــيــد و شــرط ايشــان                    فــوري و ب

 .هستيم
 کميته دفاع از محمود صالحي  

 برابر  ١٣٩٦  آبان  ١١ پنج شنبه 
 ٢٠١٧ با دوم نوامبر 

 
 بي خبري از فواد زندي،               
 فعال کارگري در بازداشت                 

ــيــش از يــکــمــاه اســت فــعــال                 ب
کارگري فواد زندي در بازداشـت بسـر         
ميبـرد وخـانـواده وي در بـي خـبـري                 

بنابر گزارشـي از     .مطلق بسر ميبرند 
کميته هماهنگي براي کمک به ايجـاد      

 ٢ تشــکــل هــاي کــارگــري، ســاعــت            
، ٩٦ بعدازظهر روز جمعه هفتم مهـر         

نيروهاي لباس شخصي با شـکـسـتـن          
درب ورودي، وارد منـزل فـواد زنـدي           

فـواد   .شده و او را دسـتـگـيـر کـردنـد             
زندي از فعالين کارگري شهر سنـنـدج       
که پيش تر نيز سابقه بازداشت داشت       
مجددا تـوسـط نـيـروهـاي امـنـيـتـي                 
دستگير و به نقطه نامعلومي منتقل     
شده است و بيش از يک ماه اسـت کـه           
از داليل بازداشت اين فعـال کـارگـري           

الزم بـه     .اطالعاتي در دست نـيـسـت      
يادآوري اسـت فـواد زنـدي بـه هـمـراه                

 ٨٩ برادر خود نخستين بـار در سـال            
بازداشت شده بود و سپس اين تجـربـه       

 . تجربه کرد٩٤ بازداشت را در سال 
 ٩٤ آقاي زندي و برادرش در سال     

در شعبه اول دادگاه انقالب بـه اتـهـام          
فعاليتهاي کارگري از جـملـه شـرکـت            
در مراسمهاي روز جهاني کارگر، روز     
جهاني زن، گلگشـت هـاي کـارگـري،           
همکاري با کميته هماهنـگـي، دفـاع         
ــي و شــرکــت در                 از کــارگــران زنــدان
راهــپــيــمــايــي در حــمــايــت از مــردم            
کوباني هر يک بـه چـهـار مـاه حـبـس                 

کـه پـس از       .  تعزيري محـکـوم شـدنـد       
تحمل ايام محکوميت از زنـدان آزاد         

 شدند
 کميته مبارزه براي   

 آزادي زندانيان سياسي      
 

اعتراض کارکنان شهرداري                 
 سروآباد     

اعــتــراض کــارکــنــان شــهــرداري         
سروآباد بدليل عدم پرداخت بـيـش از         
هفت ماە حقوق و دو سال نـيـم اضـافە        
کار در مقابـل سـاخـتـمـان شـهـرداري              

 .سروآباد
 

 اعتصاب رانندگان            
 شهرداري سنندج        

رانــنــدگــان شــهــرداري ســنــنــدج          
همگام با کارکنان شهرداري دست بـه      

شهرداري سـنـنـدج بـه       .  اعتراض زدند 
مــدت چــنــد مــاه اســت کــه حــقــوق               
کارگران، و رانـنـدگـان و کـارکـنـان را              

 .پرداخت نکرده است
 

 اعتراض کارگران           
 مرز باشماق مريوان           

اعتراض کارگـران مـرز بـاشـمـاق           
مريوان به عملکرد شرکت انـبـارهـاي         
عــمــومــي و عــدم اجــراي تــعــهــدات            

 . نسبت به کارگران
 

 *** 
 

 .. نگاه هفته مجموعه اخبار و                         

 .  لغو اتهام امنيتي يعني آزادي اعتصاب و تجمع، آزادي تشکل، آزادي بيان و اعتراض 
 اين يک خواست محوري در مبارزات بخش هاي مختلف مردم 

 .  عليه فقر و محروميت و بيحقوقي عليه مفتخوران و جنايتکاران حاکم است
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 ليست زندانيان سياسي زن     
 از کردستان  

 
  سال حکم       ۹ هاجر پيري      

 در زندان تبريز        
 مـاه در      ۵ هـاجـر پـيـري، مـدت            

بازداشتگاه اطالعات ارومـيـه تـحـت         
بازجويي و زيـر شـکـنـجـه جسـمـي و                 
روحي بـوده و حـدود ده روز نـيـز در                  

. سلول انفرادي نـگـهـداري شـده اسـت           
ــرمــاه                ــدانــي ســيــاســي، مــه ايــن زن

دادگــاه يــک    در شــعــبــه        ١٣٨٦ ســال
عضويـت در    " انقالب اروميه به اتهام    

" يــکــي از احــزاب مــخــالــف نــظــام               
، تـوسـط     " اقدام عليه امنيت ملي"    و

سـال حـبـس و        ۱۷ قاضي حصاري به     
 .تبعيد به زندان کرمان محکوم شد

هاجر پيري، زنداني سياسي اهـل       
کردستان، مدت هشت سـال و هـفـت            

حبس خـود را        ساله١٧ ماه از دوران    
اشـرار و     در بند مربوط بـه زنـدانـيـان          

موادمخدر دوران سپري مي کند کـه        
خود امري خالف قـانـون و بـرخـالف             
قوانين مربوط به زنـدانـيـان سـيـاسـي            

بنا بر گزارشها، وي در شـرايـط     . است
بد جسمي قرار دارد و از ناحيه قفـسـه      
ســيــنــه دچــار مشــکــل حــاد شــده و              

 .شديد دارد عفونت
 

 قدريه قادري زندان ياسوج                  
قدريه قـادري، زنـدانـي سـيـاسـي             
ديگر از کردستان که در بـنـد نسـوان              
ــگــهــداري             ــاســوج ن زنــدان مــرکــزي ي

شـود بـه عـفـوت گـوش، سـردرد                 مي
حسي يـکـي از دسـتـانـش              شديد و بي  

وي در طي سه مـاه    .  مبتال شده است  
گذشته دو بار به بيمارستـان خـارج از        
زندان منتقل شده و هر بار بـه اجـبـار              
با دستبند و چادر وي را انتقال داده و    
اين سبـب اعـتـراض ايـن زن زنـدانـي                 

پـزشـک مـتـخـصـص بـراي            . شده است 
تشخصي مريضي درخـواسـت انـجـام         
آزمايش سي تي اسکن کرده ولـي بـه            
بهانه خـرابـي دتسـگـاه تـاکـنـون ايـن                 
آزمايش انجام نشده و مريضي ايشـان    

 .همچنان ادامه دارد
 

 زينب جالليان         
زينب جالليـان زنـدانـي سـيـاسـي            
محکوم به حبس ابد در هشت امـيـن       
سالگرد بازداشت خود بسـر مـي بـرد         

 از کـانـون     ۲۰۱۴ وي در ماه دسامبر  
اصالح و تربيت کرمـانشـاه بـه زنـدان            

او در طـول چـنـد          .  خوي منتقـل شـد     
سال گـذشـتـه دچـار بـيـمـاري بـه نـام                    
ناخنک چشم شده و در طي ايـن چـنـد           
ساله تنها جهت معاينه چـنـد بـار بـه              
يکي از کلـيـنـکـهـاي تـخـصـصـي در                 
کرمانشاه منتقل شده و عليرغـم غـم         
تشخيص دکتر متخصص چشم بـراي       
نيار انجام عمل جراحي اما بـه دلـيـل         
مخالفت دادستان و اداره اطـالعـات          
کرمانشاه عمال درمان وي مـتـوقـف          
ــجــاد                      ــب اي ــن ســب شــده اســت و اي

. مشکالت در بيـنـايـيـش شـده اسـت            
بعد از انتقال بـه زنـدان خـوي نـيـز بـه                 
داليل امنيـتـي هـمـچـنـان مسـولـيـن               
زندان از درمـان ايشـان سـر بـاز مـي                 
زنند و به دليل امکـانـات بـهـداشـتـي           
محدود اين زندان وضعيت وي نگـران      

 .کننده شده است
 

 راضيه حکيمي      
 اوت   ٢٥ راضـيــه حــکـيــمــي در          

 در يکي از روستاهاي تـابـعـه      ۲۰۱۴ 
شهرستان اروميه به همراه چنـد جـوان      
ديــگــر تــوســط نــيــروهــاي حــفــاظــت          
اطالعات سپاه اروميه بازداشت شـده     

نيروهاي سپـاه پـاسـداران بـراي         .  است
بازداشت اين افراد اقدام به تيـرانـدازي      
کرده که در نـتـيـجـه ايـن تـيـرانـدازي                  
راضيه حکيمي مورد اصابت گـلـوـلـه        

بـعـد از     .  قـرار گـرفـتـه و زخــمـي شـد              
بازداشت نيروهـاي سـپـاه ارومـيـه بـه              
مـدت دو روز او را بـه بـيـمـارسـتـان                    
طالقاني در شهر اروميه منتقل کـرده      
و بعدا جهت بازجويي بـه بـازداشـگـاه            
امنيـتـي سـپـاه در قـرارگـاه رمضـان                 
اروميه منتقل شد و به مدت يک مـاه   
بـه اتــهـام عضـويـت در پــژاک مــورد                
بازجويي قرار گرفت و بعدا با تـفـهـيـم        
اتهام محـاربـه بـه بـنـد نسـوان زنـدان                 

 .مرکزي اروميه منتقل شد
بعد از انتـقـال بـه زنـدان مـرکـزي               
ارومـيـه نـيـز مسـئـولـيـن نسـبـت بــه                   
معالجه ايشان بي توجهي کـرده و بـه          
بهانه امنيتي بـودن پـرونـده از اعـزام              
ايشان به بيمارستان خودداري کـرده و      
تنها با دادن مسـکـن اکـتـفـا کـرده و                
عـفـونـت نـاشـي از زخـم گـلــوـلـه هــا                    

مسئوليـن سـپـاه      .همچنان ادامه دارد  

در پرونده ايشان ادعا کرده اند که وي       
قصد ملحق شدن بـه پـژاک را داشـتـه              

 .است
 

 گلناز اهنگ خوش          
گلناز اهنگ خوش در اواخر مـاه     

ــن ســال         ــکــي         ۲۰۱۴ ژوي ــزدي  در ن
روستاي برده رش از توابع شـهـرسـتـان        
اروميه به همراه چند شـهـرونـد ديـگـر           
تــوســط نــيــروهــاي ســپــاه پــاســداران           

نــيــروهــاي ســپــاه         .  بــازداشــت شــد      
پـاسـداران بـعــد از اطـالع از حضــور                
تعدادي از نيروهاي پـژاک در اطـراف            
اين روستا اقدام به محاصره مـنـطـقـه           

. کرده و با اين نيـروهـا درگـيـر شـدنـد            
آهنگ خوش و چنـد شـهـرونـد ديـگـر            
نيز در منطقه نزديک درگيري به بهانه    
قصد مـلـحـق شـده بـه پـژاک تـوسـط                   

بـه  .  نيروهاي سـپـاه بـازداشـت شـدنـد            
دليل توپ باران متطقه گلناز اهـنـگ     
خوش با برخورد ترکش زخمي شـده و     

 .در اين حالت بازداشت شده است
بعد از بازداشت نيروهاي سپاه او       
را به بازداشتگاه امـنـيـتـي سـپـاه در                

 ۴۰ اروميه منتقل کرده و بـه مـدت            
روز تحت بازجـويـي قـرار داده انـد و                
بعدا با تفهيم اتهام قصد ملحق شـدن      
به پٰژاک و محاربه به بند نسوان زنـدان     

 ۵ در روز .  مرکزي اروميه منتقل شد   
 شـهـرونـد      ۱۵  به همراه ۲۰۱۵ ژانويه  

ديگر به اتهام محاربه توسـط شـعـبـه            
يک دادگاه انقالب ارومـيـه دادگـاهـي          
شده اند اما هنچنـان حـکـمـي صـادر            

 .نشده است
 

  زينب سکانوند         
ــد در زمــان                 ــون ــب ســکــان ــن زي

 سـال سـن داشـتـه و           ۱۸ بازداشت زير  
بـعـد از ايـنـکـه شـبـکـه حـقـوق بشــر                     
کردستان براي اولين بار گـزارشـي در           
خصوص اين زنداني منتشر کـرد، بـه         
دليل فشارهاي نهادهاي بين الـمـلـلـي       
مدافع حقوق بشر، اجراي حکم ايشـان    
به صورت موقت متوقف شـده اسـت         
ولي همچنان خطر اجراي حکم وجـود       

         .دارد
 

        اسرين امين زاده        
سـالــه و    ۲۴   اسـريــن امــيــن زاده،     

دانشجوي رشتـه حسـابـداري، مـورخ           
 شــمــســي     ١٣٩٥  خــرداد مــاه         ١٧ 

توسط نيروهاي امنيـتـي شـهـرسـتـان            
مهاباد بازداشت شده است و عليرغـم    
پيگيرهاي مکرر خانواده اش تاکنـون   
مکان بازداشـت، عـلـت بـازداشـت و              
وضــعــيــت روحــي و جســمــانــي وي              

 .نامشخص مي باشد

اين دختر دانشجو در منزل پدري       
اش از ســوي دو نــفــر از مــامــوران                 
اطالعات مهاباد و با داشتن مـجـوز          
قضايي دستـگـيـر شـده و بـه مـکـان                  

از  پـس .  نامعلومي منتقل شده اسـت   
دستگيري اسرين امين زاده، خـانـواده      
وي به طور مداوم به مراکز امـنـيـتـي         
مراجعه نموده اند اما تـاکـنـون هـيـچ           
نـهــادي جـواب مــثــبـتــي نسـبــت بــه               
بازداشت اين دختر دانشـجـو بـه آنـهـا           
ارائـه نـداده اسـت و اداره اطـالعــات               
مــهــابــاد نــيــز از بــرعــهــده گــرفــتــن              
مسئوليت دسـتـگـيـري وي امـتـنـاع              

 .نموده و علنا آنرا انکار مي کند
 

 شهال محمديان        
 سـالـه در       ۲۸ شهال مـحـمـديـان         

زندان تـبـريـز در شـهـر مـهـابـاد سـال                   
 گذشتته دشتگير شد

 
و شش سال       مريم مقدسي      

  زندان بدون حق مرخصي             
مريم مقدسي، زنداني سياسي از      
کردستان محبوس در زنـدان اويـن کە           

بـازداشـت شـدە اسـت،         ١٣٨٩ از سال   
 ســال از زمــان          ٦ پــس از گــذشــت          

بـازداشـت هـمـچـنــان از داشـتـن حــق                
ايــن .  بــاشــد   مــرخصــي مــحــروم مــي      

زنداني سياسي که از سـوي دسـتـگـاه           
 سـال    ٩ قضايي رژيم ايران به تـحـمـل          

حـبـس تـعـزيــري مـحــکـوم شــد طــي                
چندسال گذشتە نـيـز از بـيـمـاري رنـج               

بــــنـــا بـــه گــــزارش           .  بـــردە اســـت      
ــگــاو ”  ــدســي ســال           ،“ هەن ــم مــق مــري

 و پس از اعدام فرزاد کمانـگـر   ١٣٨٩ 
و تني چنـد از فـعـالـيـن سـيـاسـي کە                   
مـنـجـر بە اعـتــصـابـات گسـتـردە در                 

شدە بود بـازداشـت      شهرهاي کردستان 
فعاليت و تبـلـيـغ عـلـيە نـظـام و              " و بە   

همکاري با يکي از احـزاب مـخـالـف          
مريم مقـدسـي   . شد متهم " رژيم ايران 

هم اکنون ششمين سال حبس خـود را       
بـــدون مـــرخصـــي در زنـــدان اويـــن               

 .کند سپري مي تهران 
 

  منيژه فاتحي       
ــاتــحــي       ــوکــان        مــنــيــژه ف اهــل ب

اسفندماه سـال گـذشـتـه       ۱۵ ساله، ۲۲ 
توسط نيروهاي اطالعـات بـازداشـت         

 شد
 

 افسانه بايزيدي         
افسانه بايزيدي زنداني سياسـي و     
فعال دانشجو از کزدستان کـه مـدتـي           

سـال حـکـم و        ۴ پيش جهت گـذرانـدن       
تـبــعـيــد، بــه زنــدان مــرکـزي کـرمــان              
منتقل شده بود، بعـد از درگـيـري بـا            

چند زنـدانـي ديـگـر بـه انـفـرادي ايـن                  
بـه گـزارش     .  زندان منتقل شـده اسـت       

کانون مدافعان حقوق بشر کردسـتـان،    
اين فعـال دانشـجـو بـدسـتـور شـوراي               
انضـبــاطـي زنـدان کـرمــان بــه عــلــت              
درگيري به چند زنداني ديـگـر کـه بـه             
وي توهين و ناسزا گـفـتـه بـودنـد، بـه                
مدت هـفـت روز بـه سـلـول انـفـرادي                  

يک منبع مطلع در .  منتقل شده است 
کـانـون مـدافـعـان حـقـوق            " اين باره به    

گـفـتـه اسـت کـه ايـن             "  بشر کردستـان  
ــدانــي ســيــاســي تــوســط شــوراي               زن
انضـبــاطـي زنـدان کـرمــان بــه عــلــت              
درگيري با زندانياني که به وي توهين       
و ناسزا گـفـتەانـد، بـه سـلـول انـفـرادي                
زندان منتقل شد و اين در حـالـيـسـت          
که مسئولين زندان کـرمـان از ديـگـر            
زندانيان حمايت کرده و خانم بايـزيـدي    

روز بــه ســلــول هــاي         ۷ را بــه مــدت        
انفرادي منتقل و ممـنـوع الـمـالقـات         

 .کردەاند
 

 سودابه حسن خاني         
سـالــه  ۳۱  : سـودابـه حسـن خـانـي         

مهندس کامپيـوتـر و اهـل حـلـب از               
توابع شهرستان بـيـجـار، ايـن زنـدانـي            

 از سـوي      ۸۳ سياسي خردادماه سـال      
نــيــروهــاي امــنــيــتــي شــهــر بــيــجــار            

 مـاه در      ٩ بازداشت شد و نزديـک بـه          
بـازداشــتــگــاه اطــالعـات بــيــجــار در           
بازداشت و بالتکليفي بـه سـر بـرده و           

 ۸۳ اســفــنــدمــاه ســال      ۱۴ ســرانــجــام   
تــوســط دادگــاه انــقــالب بــيــجــار بــه            

جاسوسي با کشور بـيـگـانـه و         « اتهام
 بـه    » فعاليت تـبـلـيـغـي عـلـيـه نـظـام               

 .سال حبس محکوم شد۹ تحمل 
در حالـيـکـه در پـرونـده سـودابـه                
حسن خاني تبعيد نداشتـه و تـبـعـيـد             
ايشان به زندان کرمان پس از گـذشـت        

مـاه تــحـمــل زنــدان در بــيـجــار بــه                ۷ 
کرمان منتقل شد و اينک نـزديـک بـه             
يک سال است در زندان کـرمـان دوران         

 سالـه خـود را سـپـري           ٩ محکوميت  
 . مي کند

  
   کژال حسيني     

کـژال حسـيـنـي اهـل کـردسـتــان،              
ــع            ۲۸  ــطـ ــقـ ــجـــوي مـ ــه، دانشـ ســـالـ

کارشناسي رشتە کامپيوتـر دانشـگـاه       
ارديبـهـشـت مـاه       ٦ تبريز که در تاريخ  

 شـمـسـي از سـوي مـامـوران             ١٣٩٥ 
اطالعات سپاه مهاباد بازداشـت شـد        

 الـف سـپـاه در زنـدان اويـن                ٢ به بند    
 ١٥ روز شـنـبـه      " منتقل شد است وي     

مـاه   ٦  شمسي، پس از ١٣٩٥ آبانماه  
دستگيري و شکنجه و بي اطـالعـي،        

 

 اخبار و گزارشات هفتگي                     
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           

 

 ۷  صفحه 
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 ٦ کژال اجازه داشـتـه اسـت تـا تـنـهـا                  
 ".دقيقه با خانواده اش صبحت نمايد

 
  الوين کريمي      

الوين کريمي زنداني سـيـاسـي از          
کــردســتــان و دانشــجــوي لــيــســانــس          

 از روز        مديريت در زندان هـمـدان كـه        
 از ســوي        ١٣٩٤  مــراددمــاه         ٢٤ 

 اتـهـام        نيروهـاي اطـالعـات سـقـز بـه            
همكاري با يكي از احـزاب مـخـالـف            

 اسـت ، در دادگـاهـي               بازداشت شـده  
 سال و شش ماه حبـس  ٥      به   ناعادالنه

 .تعزيزي محكوم شد
ــاســي و                  ــعــال ســي ــن ف حــكــم اي

ــه    ٢٦ دانشــجــوي      ــس از              ســال  ، پ
اعتـراض وكـيـل مـدافـعـش از سـوي                

 سال حـبـس و       ٣   دادگاه تجديد نظر به 
 . زندان همدان تقليل يافت تبعيد به

در گـزارشـي     "  روژي كـورد  " مركز  
   وضعيت الوين كريمي نـوشـتـه    در باره 

 ، ايــن فــعــال ســيــاســي در                 بــود كــه  
  بازداشتگاه اطالعات مورد شكـنـجـه    

 و بـهـمـيـن دلـيـل                شديد قرار گـرفـتـه      
اكنون از ناراحتي و خـونـريـزي شـديـد             

  مسئوالن زندان بـه .   رنج ميبرد   معده
 وزارت اطـالعـات          اند كـه    الوين گفته 

اجــازه خــروج ايشــان را بــه خــارج از               
الويـن  .  زندان، جهت درمان نمي دهـد     

هــــم اكــــنــــون دوران            كــــريــــمــــي      
محكـومـيـتـش را در زنـدان هـمـدان                 

 .سپري مي كند 
 

 فريده خوشنام       
ســالـه اهــل    ۳۲  : فـريــده خــوشـنــام    

شهرستان تـکـاب و داراي لـيـسـانـس              
اين زنـدانـي سـيـاسـي        . حقوق ميباشد 

 در شهرستان ۸۴ هفتم مردادماه سال    
تکاب از سوي ماموران امنـيـتـي در           

خـوشـنـام    .   محل کارش بازداشت شد 
مــاه در بــازداشــتــگــاه        ۵ نــزديــک بــه       

اطالعات همان شهر تحت بـازجـويـي         
و زير شکنجه هاي جسـمـي و روحـي            
ــه چشــم                       ــوده اســت کــه از نــاحــي ب
دچارعارضه شديد چشم و پا درد شده     

 .است
بهمن مـاه    ۲۴ اين زنداني سياسي  

دادگــاه ۲  تــوســط شــعــبــه          ۸۴ ســال   
اقـدام عـلـيـه       "  انقالب تکاب به اتهام    

امنيت کشور، از طـريـق ارتـبـاط بـا               
" اطالعات حکومت اقليم کـردسـتـان        

ضـربـه     ۸۰ سـال حـبـس        ۱۴ به تحمل   

شــالق و تــبــعــيــد بــه زنــدان کــرمــان              
فــريــده خــوشــنــام در       .  مــحــکــوم شــد   

خردادماه سال جاري بدستـور قـاضـي         
پرونده از زندان تکاب به زندان کرمـان     
مــنــتــقــل شــد و هــم اکــنــون دوران                 
محکوميت چهارده ساله خود را مـي    

 .گذراند
 

 سحر فيضي     
سـالـه   ۲۴ سحر فيضي اهل سـقـز         

در رشته مديريت بازرگانـي دانشـگـاه        
تـيـرمـاه سـال جـاري از            ۲۳ تبريز، که   

بـه عـلـت       سوي ماموران اطالعات و    
تيرمـاه سـال جـاري در          ۲۲ شرکت در   

اعـتـصـاب عـمـومــي کـردســتـان، بــه              
مناسبت سالروز تـرور عـبـدلـرحـمـان             

مــامــوران  . شــد قــاســمــلــو بــازداشــت    
اطالعاتي بدون داشتن مجوز قانونـي     
با هجوم به خـانـه ايـن دانشـجـوي  و                 
ضـمــن تــفــتـيــش و بــازرســي مــنــزل،            
وسايل شخصي ايشان از قـبـيـل، لـب           
تاپ، گوشي تلـفـن هـمـراه و چـنـديـن                
کـتـاب را ضــبـط کـرده و نــيـروهــاي                 
امنيتي که با ايـجـاد فضـاي رعـب و            
وحشت براي بـازداشـت سـحـرفـيـضـي            

سحر فيضي نسبـت بـه     .  هجوم آوردند 
بازداشت غير قانوني اش در مـقـابـل          
نيروهاي اطالعات اعـتـراض کـرده و          
مــامــوران بــا واکــنــش خــانــواده اش           

 مـاه بـا       ٥ وي پـس از        .  مواجه شدند 
 مليون تومـانـي آزاد     ٢٠٠ قيد وثيقه   

شده است و طي هميـن هـفـتـه جـهـت               
صـدور حـکــم بــايــد بــه دادگــاه ســقــز              

حکم وي هنوز نامعلـوم  .  مراجعه کند 
 .است

 
 سهيال مينايي       

سـالـه اهـل      ۲۷  سهيـال مـيـنـايـي       
مــرداد ســال گــذشــتــه       ۱۹ ديــوانــدره،   

توسط ماموران اطالعات ايـن شـهـر          
مـاه  ۶ دستگيـر شـد پـس از تـحـمـل                 

بازداشت و بالتکليفي در بازداشتگـاه     
ديـوانــدره کـه پــرونـده وي بـه دادگــاه                
انقالب سنندج موکول گـرديـده و در            
همان دادگاه به اتهام ارتباط بـا يـکـي        

سـال  ۳ از احزاب اپوزيسيون جمعا بـه         
و يک روز زنـدان و تـبـعـيـد بـه زنـدان                    
کرمان محکوم شد و اينـک مـدت نـه         
ماه از حبس بـاقـيـمـانـده خـود را در                  

 .زندان کرمان مي گذراند
  

  ساله     ۲۸ اوين مولود شيخو           
   سوريه      تبعه 

  ساله     ۲۵ قديسه قادري          
  ترکيه      تبعه 

يک منبع محلي به کمـپـيـن بـيـن          
المللي حقوق بشر در ايـران گـفـت کـه             
دو زن زنداني سياسي ساکن کردستـان    

 ۲۸ به نامهاي اوين مـولـود شـيـخـو              
 ۲۵  سوريه و قديسه قادري      ساله تبعه 
 ترکيـه کـه قـبـال بـه اتـهـام                  ساله تبعه 

 سـال    ۷ ک هر دو به   .ک.همکاري با پ 
اند در طـول      زندان قطعي محکوم شده   

سال جاري به صورت مستمر از سـوي    
 اطالعات به حـفـاظـت          بازجويان اداره 

زندان احضار شده و تحت فشـار بـراي         
گــرفــتــن اعــتــرافــات تــلــويــزيــونــي و           
همکـاري بـا وزارت اطـالعـات قـرار              

 *.اند گرفته

 ...  اخبار و گزارشات هفتگي                   

 

ايــن چــپ درمــانــده بــه          "  نــقــد" 
کمونيسم کارگـري از ايـن رو اسـت             
که افتضاحات فوق را از ديـد مـردم       
بپوشاند اما افتضاحات فوق اسنـاد    
تاريخي ثبت شـده اي در کـارنـامـه             
اين جـريـان اسـت کـه نـمـيـتـوان بـا                    
ايـجـاد چـنـيـن گـردوخـاکـي آنـرا از                  

در .  حافظه مردم کردستان کنـار زد      
" مـنـطـق   "يک کالم بايد گفت که اين  

از سر همسويي و همسرنوشتي ايـن        
جريـان و ايـن طـيـفـهـا بـا جـنـبـش                     
ناسيوناليستي کرد در منطقه مايـه      

 .ميگيرد
اگــر در فــرداي ســرنــگــونــي                
جمهـوري اسـالمـي يـک حـکـومـت              

کـارگـري و کـمـونـيـسـتـي در ايـران                  
بقدرت بـرسـد از مـنـظـر ايـن چـپ                   
مــريــخــي دولــت ســوســيــالــيــســتــي        
کارگري نبـايـد نـمـايـنـده اش را بـه                 

؟ مـتـاسـفـانـه        !سازمان ملل بفرستد 
اين چپ منـجـمـد عـالقـمـنـد اسـت               
همچنان در لباس اپوزيسيون فـقـط         
بــا نــيــروهــاي نــاســيــونــالــيــســت و           
اسالمي در نوار مـرزي بـراي بـکـار           
گرفته شدن در شکافهاي منطقه اي    
ــپــردازد و در                    ــه خــوش و بــش ب ب
مــقــرهــايشــان اداي ديــد و بــازديــد           
احزاب حـاکـم بـر اقـلـيـم کـردسـتـان                 

 . عراق را از خود دربياورند
 ۲۰۱۷  نوامبر ۶  

 ... يادداشتهاي هفته             


