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فرمان خميني براي حمله بـه پـاوه          
پيش درآمد حمله اي سـراسـري تـر بـه           

خميني در پيامـي  . تمام کردستان بود 
ساعته تعيـيـن     ۲۴که براي آن مهلتي  

کرده بود از تمامي نـيـروهـاي مسـلـح          
ميخواهد که در اين مدت زمـان وارد     
عمل شده و پاوه را از دست بـه گـفـتـه           

خــمــيــنــي و    .   آزاد کـنــنــد   "   اشـرار "   او   
دولت موقـتـش کـه مـدعـي مـذاکـره               
براي حل مسايل کردستـان بـودنـد بـه            
يکباره طرفهاي مذاکره کننده يـعـنـي          
نـــمـــايـــنـــدگـــان مـــردم کـــردســـتـــان،          
سازمانهاي سياسي و کال مردم قـيـام       
کننده عليه رژيم پـهـلـوي را اشـرار و                

 .سران اشرار لقب داد
  

 بسم اله الرحمن الرحيم
بـه رئــيـس کــل ســتــاد ارتــش و              " 

رئـيـس کـل ژانـدار مـري اسـالمـي و                  
رئيس پاسداران اکيدا دستور مـيـدهـم        
که به نيروهاي اعـزامـي بـه مـنـطـقـه                 
کردستان دستـور دهـنـد کـه اشـرار و                
مهاجمين را که در حال فرار هسـتـنـد            
تعقيب نـمـايـنـد و آنـان را دسـتـگـيـر                   
نموده و با فوريت به محاکم صـالـحـه            
تسليم و تـمـام مـرزهـاي مـنـطـقـه را                   
سريعتر ببـنـديـد کـه اشـرار بـه خـارج                  
نگريزند و اکيدا دستور مـي دهـم کـه           
سران اشرار را با کمال قدرت دستگيـر        

اهمـال در ايـن       .   نموده و تسليم نمايند  
امر تخلف از وظيفه و مورد مـواخـذه      

 .شديد خواهد شد
 روح اله الـمـوسـوي    ۱۳۵۸مرداد  

 ".الخميني
 

خميني مکـررا اطـالعـيـه صـادر           
ميکرد و مرتب اين اطالعيـه هـا کـه           
مضمون و مـحـتـواي آن حـملـه هـمـه                 
جانبه به کردستان بود از راديو تـهـران       

در محکوميت فرمـان  . خوانده ميشد 
ــهــاي                 ــه از ســوي ســازمــان ايــن حــمل
سياسي، نهادها و انجمنهاي مختلـف   

 .اطالعيه هايي منتشر شد
جريان مکتب قرآن احمـد مـفـتـي          
زاده که تا قبل از حمله به کردستان از       
سوي مردم و نـيـروهـاي سـيـاسـي بـه                 

انزوا کشيده شده بود، بر بستـر شـروع           
جنگ و حمله نيروهاي سپاه و ارتـش           

. کم کـم جـان تـازه اي بـخـود گـرفـت                   
مـفـتــي زاده بـا صـدور اطـالعــيـه از                  
خميني حمايت کرد و نيروهاي تـحـت      
فرمانش دوشا دوش پاسداران رژيـم و        
ديگر مزدوران محلـي بـه تـعـقـيـب و               
شــنــاســايــي انــقــالبــيــون و مــبــارزيــن          
ميپرداختند و در عمليات شنـاسـايـي      
و دستگيري جوانان شرکت فـعـالـي از        

نـيـروهـاي    .   خود بنمايش ميگذاشتند  
مفتي زاده از اين مقطع به بـعـد اسـت          
که با سر و صورت پوشـيـده در کـنـار            
نيروهاي رژيم حتي در اعـدام جـوانـان         

فرمـانـدهـان رژيـم و          .شرکت ميکنند 
مزدوران محلي آنان کشتار مـبـارزيـن      

خـانـه   .   و انقالبيون را شروع ميکـنـنـد       
گردي و دستگيري کسانيـکـه سـالـهـا           
عليه حکومت پهـلـوي مـبـارزه کـرده            

 .بودند آغاز ميشود
  

خلخالي جالد حکومت خـمـيـنـي        
کـه در مـعـيـت ارتـش و سـپـاه بــراي                    
کشتار انقالبيون بـه کـردسـتـان روانـه             

مـرداد    ۲۸شده بود، در بـامـداد روز          
 ۱۲ در مرحله اول در شـهـر پـاوه          ۵۸

نفر را سريعا در يک دادگاه فـرمـايشـي      
چند دقيقه اي و بـراي ايـجـاد فضـاي               

عبداله .   رعب و وحشت اعدام ميکند 
نــوري، هــوشــنــگ عــزيــزي، مــحــمــد         
عــزيــزي، يــدالــه مــحــمــدي، حســيــن           
شيباني، هرمز گرجي بياتـي، مـظـفـر          
فــتــاحــي، بــهــمــن عــزتــي، مــحــمــد              
محمودي، اصغر بـهـنـودي، آذرنـوش          
ــد                ــان و دکــتــر قــاســم رشــون مــهــدوي

 .سرداري
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 کارگران آلومينيوم المهدي در هرمزگان مديران را بيرون انداختند

 تجمع کارگران چوکا وارد ششمين روز شد 

 ١٤/  مـرداد   ٢٤(  روز يکشنبه 
هيئت امنيتي اقليم کردسـتـان   ) اوت

 سرپرستي کـريـم شـنـگـالـي وزيـر                به
 تهران سـفـر      داخلي اقليم کردستان به   

کرد و با علي شمخاني دبير شـوراي      
عالي امنيت ملي ديدار و گـفـتـگـو         

 .کرد
ــي                ــزن ــي و راي ــت ــي ــق امــن ــواف ت

جمهوري اسـالمـي بـا کـاربـدسـتـان              
اقــلــيــم کــردســتــان اتــفــاق تــازه اي             

جــمــهــوري اســالمــي در         .   نــيــســت 
احزاب حـاکـم     "   نجات" ساماندهي و   

در اقــلــيــم کــردسـتــان نــقــش و دور              
احـزاب اقـلـيـم       . مهمي داشته و دارد 

کـردسـتــان حـلــقـه بـگـوش و دســت                
بــفــرمــان اجــراي اوامــر جــمــهــوري           

 توافق امنيتي جمهوري اسالمي و اقليم کردستان       
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

 حسين عبداللهي به اتهام قتل رئيس دادگستري روانسراعدام شد
 ۳ صفحه 

 

 ۶ صفحه 
  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق                                     

 يدي محمودي :   تهيه و تنظيم   

  فرمان حمله خميني به کردستان    ۱۳۵۸مرداد    ۲۸
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 ۱از صفحه  

 مـرداد  ۲۹در مرحله دوم در روز    
 خلـخـالـي قـاتـل جـوانـان مـردم،               ۵۸

هفت نفر ديگر را به پاي جوخه اعـدام        
ــيــب مــوج         .   مــيــفــرســتــد   ــديــن تــرت ب

اعدامها از پاوه شروع و بـه مـريـوان،          
 .سنندج، سقز و مهاباد ميرسد

 در مـريـوان   ۵۸روز سوم شهريور    
نفر از دسـتـگـيـر شـدگـان در يـک                   ۹

دادگاه فـرمـايشـي تـوسـط خـلـخـالـي               
امـيـن مصـطـفـي        .   اعدام مـي شـونـد      

سلطاني، حسين مصطفي سـلـطـانـي،       
جالل نسيـمـي، حسـيـن پـيـرخضـري،              
ــد               ــتــر احــم ــيــرخضــري، دک احــمــد پ
احضري، فايق عزيزي، احمد قادرزاده      

 .و علي دادستاني
يک هفته اي از يـورش سـپـاهـيـان         
اسالم به کـردسـتـان گـذشـتـه بـود کـه                
همچنان در اعتراض به تـيـرانـدازي و         
ــي در               ــرات ــظــاه ــاســداران ت حضــور پ
سنندج و در اعتراض به کشـتـه شـدن          
يکي از جوانان شهر توسـط پـاسـدارن          

چـنـد نـفـري در ايـن            .   برگزار ميـشـود   
تـظـاهـرات دسـتـگـيـر مـيـشـونـد کــه                  

 .تعدادي از آنها را آزاد مي کنند
 نفر از جـوانـان شـهـر           ۱۱سپس   

سنندج را که بـطـرق مـخـتـلـف و در                 
مـکــانــهــاي مــجــزا دســتــگــيــر کــرده          

روانــه فــرودگــاه ســنــنـــدج               بــودنــد  
خلخالي اين جالد خـمـيـنـي      .ميکنند
و در      ۵۸    شــهــريــورمــاه    ۵در روز     

 دقـيـقـه اي آنـهـا را بـه               ۵دادگاههاي  
اعــدام مــحــکــوم و حــکــم را اجــرا                 

 .ميکنند
احسن ناهـيـد، شـهـريـار نـاهـيـد،              
جميل يخچالي، مظفر رحيمي، عـطـا     
زنــدي، امــجــد مــبــصــري، عــيــســي           
پــيــرولــي، نــاصــر نســيــمــي، مــظــفــر          
نيازمند، يـدالـه فـوالدي و سـيـروس              

دو نفر از افراد اعدام شـده  .   منوچهري
زخمي بودند که يـکـي از آنـهـا را بـر                  
روي برانکار به محـل اجـراي کشـتـار          

 .منتقل ميکنند
همانوقت انتشـار عـکـس اعـدام           

 انسـان شـريـف و مـحـبـوب               ۱۱اين   
مردم سنندج در روزنامه هـاي داخـل          
و خارج کشور مـنـتـشـر و بـه اطـالع                

ايـن عـمـل      .   افکار عمومـي مـيـرسـد       
وحشيانه موجي از تنفر عليه قـاتـالن         

 .را دامن ميزند
ــاومــت مــردم و                  ــز مــق در ســق
نيروهاي سياسي در مقابل لشکـريـان       
و سپاهيان خمينـي ادامـه داشـت تـا              
اينکه جالد خميني از سـنـنـدج عـازم          
سقز ميشود و در آنجـا نـيـز جـنـايـت               

 نـفـر از       ۱۰.   ديگري خـلـق مـيـکـنـد          
 نفر از نـظـامـيـانـي        ۱۰جوانان شهر و  

ــبــودنــد                    ــه در مــحــل خــدمــت ن  ک
را يک روز بـعـد       )    نفر۲۰مجموعا (  

از اعدامهاي سنـنـدج يـعـنـي در روز             
 . تيرباران ميکنـنـد  ۵۸ششم شهريور  

احمد سعـيـدي، قـادر بـهـادر، طـاهـر               
خطيبي، محمد بـابـا مـيـري، نـاصـر              
حدادي، رسول اميني،محمد غفاري،    
ناجي خورشيدي، کريم رضايـي، انـور      
اردالن، عــلــي فــخــرائــي، ســيــف الــه           

عبداله بهرامـي،  )    ساله۱۴(فيضي،  
سيد حسن احمـدي، مـحـمـد درويـش            
نـقـره اي، کـريـم شـيـريـانـي، ابـوبـکــر                   
صمدي، احمد مـقـدم، جـلـيـل جـمـال               

 )ساله ۱۲( زاده و آذر گشب دارائي 
بعد از پاوه، مـريـوان، سـنـنـدج و           
سـقــز، تـدارک حــملـه ارتــش و ســپــاه               

دوش بـه    .   متوجه مـهـابـاد مـيـشـود          
دوش پــيــشــروي مــزدوران ارتــش و             
سـپـاه، خـلـخـالـي نـيـز بـا راه انـدازي                     
دادگـاهـهـاي چـنـد دقـيـقـه اي حـکـم                   
اعدام عليه دستگير شدگان را صـادر      

همزمان با اين لشکـر کشـي     .   ميکند
 ۵و اعدام جوانان توسط دادگاههـاي        

دقيقه اي خلخالي، تظـاهـرات هـا در           
شهرهاي کردستان و در محکـومـيـت      
ايــن يــورش وحشــيــانــه ادامــه پــيــدا            

 .ميکند
از سوي ديگر مـقـاومـت و وارد             
کردن ضـربـات کـاري بـر سـتـونـهـاي                 
نظامـي در مـنـاطـقـي از کـردسـتـان                 
توسط نيروهاي مسلـح سـازمـانـهـاي          
سياسي و براي مقابله با پيشـرويـهـاي     

يکي از   .   ارتش و سپاه در جريان است  
اين ستونها در مـحـور جـاده بـانـه بـا                

در .   دادن تلفات زيادي فلج مي شـود      
 فـواد مصـطـفـي       ۵۸روز نهم شهريور  

سلطاني از بنيـانـگـزاران کـومـه لـه و              
رهبر اتحاديه دهقانان مريـوان هـمـراه         
چند تن از همرزمانش در مسير جاده       
مـريـوان سـقـز بــا واحـدي مـجـهـز از                   
نيروهاي رژيم به فـرمـانـدهـي چـمـران            
روبرو مـيـشـونـد کـه در يـک جـنـگ                   
نابرابر او و يکي از همـرزمـانـش جـان         

راديو و روزنامه هـاي رژيـم        .ميبازند
با خوشحالي تمام اين خبر را منتـشـر     

انـدوه عـمـيـقـي در مـيـان              .   ميکنـنـد  
مـردم و نــيـروهـاي مســلـح سـازمــان              
کومه له بمناسبت اين واقعـه پـديـدار          

امـا مـبـارزات اعـتـراضـي           .   ميشـود 
مردم و مقاومت مسلحانه در مقابـل   
نيروهاي رژيـم کـمـاکـان ادامـه پـيـدا                

 .ميکند
روز دهم شهريور نيروهـاي ارتـش      
و سپاه با همکاري مـزدوران مـحـلـي            
بعد از زد و خـوردي بـر شـهـر بـوکـان                 

همان روز در شـمـال     . مسلط ميشوند 
کردستان در منطقه سلمـاس جـنـگـي        
ــروهــاي مســلــح                   ــي ــن مــردم و ن ــي ب
سـازمـانـهـاي سـيـاسـي بـا نـيـروهــاي                 
نظامي رژيم که با فانتوم و هليکوپتر     

در .   پشتيباني ميشدند در مـيـگـيـرد       
سـلـمـاس حــکـومـت نــظـامـي اعــالم              

شهر پيرانشهـر نـيـز تـوسـط          .   ميشود
 .ارتش تسخير و اشغال ميگردد

شهريور فاجعه قارنا روي     ۱۱در  
مـــالحســـنــي يـــکـــي از         .   مــيـــدهـــد 

مرتجعين محلي همراه تعداد زيـادي        
ــا اســتــفــاده از دو                   از پــاســداران و ب
دستگاه تانک جـهـت ايـجـاد رعـب و              
وحشت به روستاي قـارنـا در مـحـور             

 .نقده به پـيـرانشـهـر يـورش مـيـبـرنـد                
روستاي قـارنـا کـه بـيـخـبـر از تـمـام                    
جنگ ودرگـيـريـهـا بـود تـوسـط ايـن                 
ستون اشغال ميشود و پاسداران رژيـم     
همه مردم روستا از کوچک و بزرگ را     
به رگبار ميبندند که در نـتـيـجـه ايـن            

 نفر کودک، پيـر  ۶۸تهاجم ضد بشري   
روزنامه .   و جوان را قتل عام ميکنند 

هاي رژيم براي سرپـوش گـذاشـتـن بـر           
قتل عام روستاي قارنا، خبر آنرا بـعـد       

 .از بيست روز منتشر ميکنند
همزمان با اين وقايع بـنـي صـدر           
که آن هنگـام عضـو شـوراي انـقـالب             
بود در محل کـانـون فـرهـنـگـيـان در                
اجتماع هزاران نفر از مردم اروميه بـه     
سـخــنـرانــي در رابــطـه بـا کـردســتــان               

بــنـــي صــدر در ايـــن            .   مــيــپـــردازد  
سخنراني مدعـي بـود کـه نـيـروهـاي              
ســيــاســي بــهــانــه مــيــگــيــرنــد و                    

. را سر ميدوانـنـد     آنها ما  ماههاست  

او در اين سخنراني تالش ميکند کـه      
بـه خـط و       .   وقايع را وارونه جلوه دهد    

در   .نشان کشيدن مـتـوسـل مـيـشـود          
اگـر  :   " انتهـاي سـخـنـانـش مـيـگـويـد             

کسي پيام صلح ما را نپذيرد پيام مـا   
پـيـام صـلـح       " .   شمشير و جنگ اسـت     

بني صدر چيزي جز تحمـيـل مـاهـهـا             
جنگ به مردم کردستان و اعدامهـاي    

پـيـام صـلـح بـنـي           .   دسته جمعي نبود 
 زن و     ۶۸صدر فاجعه قارنا بـود کـه           

کـودک و پــيـر و جـوان را بــه رگـبــار                   
پــيـام صــلـح بــنـي صــدر و             .   بسـتــنــد 

رهبرش خميني خلق کردن فاجعـه اي        
. بتمام معنا در سرتاسر کردستان بود    

او با اين جمله که پاسخ ما شمشيـر و     
جنـگ اسـت، در رکـاب خـمـيـنـي و                  
خلخالي در جنگ و کشـتـاري کـه بـه           
مردم کردستان تحميل گرديد سـهـيـم         

 .شد
 بـا روشـن شـدن          ۵۸شهريور  ۱۲

هوا و با استفاده از نيروهاي هوايي و         
زميني و کوبيدن چهـار طـرف شـهـر،          
نيروهاي رژيم شـهـر مـهـابـاد را نـيـز                 

 شهريور ۱۳در روز .  تسخير ميکنند 
 بعد از يـک درگـيـري خـونـيـن در             ۵۸

گـردنـه خـان بــيـن نــيـروهـاي مسـلــح                 
سـازمــانــهـاي ســيـاســي و واحــدهــاي           

کردسـتـان، ارتـش       ۲۸اعزامي لشکر  
. و سپاه شهر بانه را تصرف ميکـنـنـد      

 شهريور نيز تکـاوران نـيـروي      ۱۵روز  
دريـايـي و هـوايـي شـيـراز هــمـراه بــا                  
ستونهاي نظامي ارتش و سپاه لشکـر    
سنندج، شهر سردشت را که خـالـي از      
سکنه بود با مقاومتي انـدک تصـرف        

 .ميکنند
ــمــان روز            ــريــور      ۱۳در ه  شــه

چــهــار نــفــر بــه اســامــي عــطــا                ۵۸
محمدي، حسين مـحـمـدي، ابـراهـيـم           
محـمـدي و حسـيـن نـوري بـه اتـهـام                   
شرکت در جنگ مسلحانه در پادگـان    
شهر سقز بـه حـکـم خـلـخـالـي اعـدام                  

 .ميشوند
بـديـن تـرتـيـب تـهـاجـم وسـيـع و                   
گسترده ارتش و سـپـاه پـاسـداران بـه               
شـهــرهــاي کــردســتـان کــه بــا صــدور             

 ۵۸ مـرداد      ۲۸فرمان خـمـيـنـي در          
روي داد از آن دست از جنايات عـلـيـه       
بشريت بود که سراسر کردستان را بـه       

در پي اين يـورش    .  خاک و خون کشيد 
چنگيز وار، مـوقـتـا اکـثـر شـهـرهـاي               
کردستان به تصرف ارتش و سپاهـيـان    

 .رژيم در آمد
حـاصــل ايـن تــهـاجــم وحشـيــانــه            
کشتـه شـدن تـعـداد زيـادي از مـردم                 
شهر و روستـاهـاي کـردسـتـان، ويـران             
نمودن خانه و کاشانـه مـردم و اعـدام           

 دقـيـقـه      ۵دهها جوان در دادگاههاي      
بديـن تـرتـيـب رژيـم          .   اي خلخالي بود  

تـازه بـقـدرت رســيـده اسـالمـي بــراي               
تــحــکــيــم پــايــه هــاي قــدرت خــود،             
کردستان را که به مرکز ادامه انقـالب   
ايران تبديل شده بود بـه خـاک و خـون           

 .کشيد
عليرغم تمام ايـن جـنـايـت و بـه                
تصرف در آوردن شـهـرهـا، اعـتـراض             
مردم شهرهاي کردسـتـان بـا خشـم و              
تنفري چندين برابر از قبل بـه حضـور         
نيـروهـاي ارتـش و سـپـاهـيـان رژيـم،                 

عـلـيـه حضـور آنـان            جسته و گريخـتـه   
هــمــزمــان بــا    .   ادامـه پــيــدا مــيــکــرد      

اعتراضات عمومي مردم که بتناوب    
در شهرهاي مـخـتـلـف روي مـيـداد،              
نيروها و سازمانهـاي مسـلـح کـه بـه               
خارج از شهرها عقـب نشـيـنـي کـرده             
بــودنــد، بــه عــمــلــيــات خــود عــلــيــه             
سرکوبگران، به پاسگاهها و پادگانهـا   
و نيروهاي در حال نقل و انتقال ادامـه     

 .داده و به آنان شبيخون ميزدند
تصرف شهرهاي کردستان توسط     
سپاهيان و ارتش دست نخـورده رژيـم         
شــاه کــه گــوش بــفــرمــان خــمــيــنــي              
جنايتکار بودند سه ماه بيـشـتـر دوام           
نياورد و در اثـر ادامـه اعـتـراضـات                
سياسي اجتماعي در داخـل شـهـرهـا            
توسط مردم و هـمـچـنـيـن عـمـلـيـات               
نظامي نيروهاي مسلح سـازمـانـهـاي        
ســيــاســي، رژيــم تــحــت فشــار و در              

 .منگنه قرار گرفت
رژيم اسالمي تنها براي سـه مـاه          
آنهم بطور نسبي و دو فاکتو توانسـت        

بـا  .   شهرها را به تصرف خـود درآورد        
ــيــروهــاي مســلــح             حضــور مــجــدد ن
ــاســي در داخــل                ــهــاي ســي ســازمــان
شهرهـا، خـلـع سـالح پـاسـگـاهـهـا و                  
مراکز کنترل و بـازرسـي، بـار ديـگـر               
فرستادن هيئت هاي مذاکره کننده از      

. سوي دولت موقت از سر گرفتـه شـد       
ادامـه ايــن وضــع و تصـرف مــجــدد              
شهرها از سوي سازمانهـاي سـيـاسـي         

 روزه سننـدج  ۲۴ تا جنگ ۵۸از آبان  
مجددا شروع ميشود و رژيم ناچار به     

تـا  .   عقب نشيني از شهرها مـيـگـردد    
 ۵۹روزه سنندج در بـهـار         ۲۴جنگ  

 مـاه، رژيـم اسـالمـي           ۵يعني بمدت    
عمال هيچ گونه قدرتي در شـهـرهـاي          

 .کردستان نداشت
  

اين نوشتـه قـبـال در مـرداد مـاه               
 و بمناسب سالگرد فرمـان حـملـه      ۹۳

خميني بـه کـردسـتـان مـنـتـشـر شـده                 
 . است

 *** 

 ...  فرمان حمله  ۱۳۵۸مرداد    ۲۸
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 ۱از صفحه  
مردم روانسر ضمن مخـالـفـت و        
مــحــکــوم کــردن مــجــازات اعــدام،          
حضور در محل اعدام را تـقـبـيـح و              

طبق گـزارش رسـيـده          .تحريم کردند 
به کميته کردستان حزب کمونـيـسـت      
کارگري ايران رئيس دادگستري شهـر     

 بـهـمـن سـال       ۲۱روانسر سليم قنبري  
نـيـروهــاي   .    بـه قــتـل رسـيــد         ۱۳۹۳

انتظامي همان روز يک نـفـر بـه اسـم              
حسين عبداللهي را به اتهام قـتـل او           

حسين عـبـدالـلـهـي         .دستگير کردند 
قبال طي شکايتي مدعـي شـده بـود          
که قـاضـي مـربـوطـه رشـوه کـالنـي                 
دريافت کـرده اسـت و امـالک او را                 

کـرده   غصب و به اسـم کـس ديـگـري          
امـا بــا وجـود ايــن شـکـايــت             .   اسـت 

قاضي مربـوطـه پـرونـده مـذکـور را               
چـنـانـچـه        .مختومه اعالم کرده بود   

حين رسيدگي به پرونده قتل قنبـري،      
مأموران آگاهي متوجه فساد پـولـي        
بــزرگــي، در حــدود يــک مــيــلــيــارد             
تومان، در پرونده مالـي دادگسـتـري        
شده بودند که اين امـر بـه تـخـفـيـف                
ــد                ــه حــبــس اب مــجــازات حســيــن ب

اما چنـد روز قـبـل بـنـابـه             .  انجاميد
ــل اســتــان                ــري ک ــور دادگســت دســت

کرمانشا، حـکـم مـجـددا بـه اعـدام               
 . تغيير و امروز به اجرا گذاشته شد

ــنــج شــنــبــه             مــرداد    ۲۱روز پ
ــر              ۱۳۹۵ ــم اســالمــي در شــه  رژي

روانسر و در مقابـل مـقـر نـيـروهـاي              
انتظامي خود حسين عبـدالـلـهـي را          

ديروز مـردم روانسـر          .به دار آويخت 
از طريق رسانه ها مطـلـع شـدنـد کـه              
قرار است روز پنج شنبه اين جـنـايـت     

فعالين علـيـه اعـدام از        .   اتفاق بيفتد 
طريق شبکه ها و ميدياي اجتماعـي      
ضمن اعالم مخالـفـت بـا مـجـازات             
اعدام همگان را فـراخـوانـدنـد کـه در           
ايـن مــراسـم شــنـيــع رژيـم اسـالمــي               

امـروز بـجـز رئـيـس             .شرکت نکنند 
دادگســتــري و دادســتــان عــمــومــي          
ــعــدادي از                اســتــان کــرمــانشــاه و ت
عوامل رژيم اسالمي مـردم روانسـر         
قاطعانـه حضـور در ايـن مـراسـم را                

در چند هـفـتـه اخـيـر             .تحريم کردند 
 نفر در ايران اعـدام شـده       ۹۴بيش از   
 نفرشان از مـنـاطـق کـرد           ٣٥اند که   

مـحـمـد    .   نشين غرب کشور بوده اند    
عبدالهي فعال سياسي محـبـوس در        
زندان اروميه بـه جـرم هـمـکـاري بـا                 

 .احزاب اپوزيسيون يکي از آنها بود

کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب          
کـمـونــيـسـت کـارگــري ايـران ضـمــن               
مـحـکــوم کـردن ايـن جـنـايــت رژيــم                
اسالمي، از فعاليـن عـلـيـه اعـدام و              
مردم روانسر قدرداني ميکند که در      
ايــن مــراســم حــکــومــتــي شــرکــت             

بــطــور قــطــع ايــن اقــدام             .نــکــردنــد 
شايسته مردم روانسر و مخالفتـشـان     
با اعدام همراه با تحريم کردن مراسـم     
آدم کشي جمهوري اسالمي ميتوانـد   

ما هـمـه فـعـالـيـن و              .آموزنده باشد 
مردم آزاديخواه را فراميخـوانـيـم کـه          
در مــقــابــل مــوج اعــدامــهــا و آدم              
کشيهاي جمهوري اسالمي قاطعـانـه    

جمهوري اسـالمـي     .   به ميدان بيايند  
بــا ســازمــان دادن مــوج اعــدامــهــا            
ميخواهد فضاي رعب و وحشـت در       

اما مردم آگاه .   جامعه بوجود بياورد 
و هشيار هستند و سياستهـاي رژيـم          

  .را با شکست مواجه خواهند کرد
 

 زنده باد مبارزه عليه اعدام    
 سرنگون باد جمهوري اسالمي  

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۹۵ مرداد ۲۱

 حسين عبداللهي به اتهام قتل رئيس دادگستري روانسراعدام شد                                                       
روابـط ايـنـهـا در         .   اسالمي هسـتـنـد     

روابـط دولـتـهـا       "   قوانيـن " چارچوب و   
فراتر است و عمال کاربدستـان اقـلـيـم        
کردستان بخشي از مجريان پيـشـبـرد         
سياسـتـهـاي جـمـهـوري اسـالمـي در               

 .منطقه، هستند
آنچه در توافق امنيـتـي فـاکـتـور           
جديدي اسـت، تـهـديـدهـاي نـظـامـي               
جمهوري اسالمي علـيـه اپـوزيسـيـون         
ــردســتــان عــراق و                    ــر در ک مســتــق
همـچـنـيـن اجـراي پـروژه جـديـدي از                 
ميليتاريزم در مـرزهـا در کـردسـتـان            

 . ايران است
کريم شنگالي وزير داخلي اقـلـيـم        
کردستان در ديدار دبير شوراي عالـي        
امـنــيــت مــلـي ايــران بــا تــأکــيــد بــر               
حسـاسـيـت ويـژه اقـلـيـم بـراي حـفــظ                  
امنيت و ثبات در مرزهاي مشـتـرک          

به هيچ گروهي اجـازه  «:  با ايران گفت 
شرارت در مـنـاطـق مـرزي ايـران را                
نخواهيم داد و بـا بسـيـج مـجـمـوعـه             

هاي نظامي و امنيتي خـود    توانمندي
گـران در مـرزهـاي مشـتـرک               با اخالل 

 .»کنيم مقابله مي
کـريـم   صحبـتـهـاي تـهـديـد آمـيـز            

 تهديدي جدي اسـت عـلـيـه           شنگالي،
اپوزيسيون و همچنين هزاران نـفـر از          
ــان عــراق                  ــردســت ــکــه بــه ک ــي کســان
مهاجرت کرده اند، و عـلـيـه صـدهـا              
نفر از مخالفيـن سـيـاسـي جـمـهـوري              
اسـالمــي اســت کــه بــه زنــدگــي دوم              

در )   بدليل نا امني جـانـي در ايـران         ( 
کردستان عـراق روي آورده و سـاکـن              

 .هستند
اپوزيسيـون مـخـالـف جـمـهـوري            
اسالمي، مستقر در کردستـان عـراق         

" لـوکـس  " نميتواند تا ابد بـه ادبـيـات          
رابطه جمهوري اسـالمـي و اقـلـيـم             «

کردستان، روابط ديپلمـاسـي اسـت و          
اگر در ايـن ظـرفـيـت بـمـانـد ضـرري                    

 خـودش را راضـي         »بحال مـا نـدارد     
 .  نگه دارد

رابطه جمهوري اسالمي با اقلـيـم        
 سـال    »يپلمـاسـي  «کردستان از دايره    

ــرده                ــد اســت، عــبــور ک . هــاي مــدي
بــخــشــهــايــي از عــنــاصــر در درون               

سـازمـانـهــاي اقـلـيــم عـمـال بـعـنــوان                
هــمــکــار اســتــخــدام شــده جــمــهــوري         
اسالمي عليه اپـوزيسـيـون و ايـرانـي             

مـا  .   هاي ساکن در کردستان هستـنـد    
در کردستان عراق اقدامات نظـامـي،     
لشکر کشي و ترور توسط جـمـهـوري       

 .   اسالمي را تجربه کرده ايم
جــمــهــوري اســالمــي بــارهــا بــه           
مناطق مـرزي ايـران و عـراق حـملـه                
کرده است، روستاها را مـورد حـملـه            
قرار داده و اقدام به توپ باران مـحـل        
مســکــونــي مــردم در مــرزهــا کــرده           

 . است
حضور مرگبـار نـيـروي نـظـامـي            
جمهوري اسالمي در مرزها، تشـديـد       
نا امن کردن مرزها براي کـولـبـران و            

 .بکام مرگ کشيدن آنها است
ــه             ــا حــمل جــمــهــوري اســالمــي ب
نظامي، با هـمـکـاري احـزاب اقـلـيـم               
کردستان ميتواند مرزها را کنـتـرل و       
بر ميزان قربانـيـان حـمـالت نـظـامـي             

امـا هـمـزمـان بـا يـک             .   خود بيفـزايـد   
واقعيت جـدي در داخـل ايـران و در                

 . شهرها و روستاها روبرو است
مردم در شهرهاي کردستان ايـران     
از نــظـام جـمــهــوري اســالمـي تـنــفــر              

ايـن نـظـام اسـالمـي          .   عميـقـي دارنـد     
مـخـالـف    .   جنايتکار را نميـخـواهـنـد      
شـهـرهـاي    .   اسـالم سـيـاسـي هسـتـنـد           

کردستان به کانون اعتراضـات مـدرن      
در دفاع از حرمت و کرامت انسـانـهـا     

ده هـا کـانـون و          .   تبـديـل شـده اسـت        
انجمن و فـعـالـيـتـهـاي ابـتـکـاري در                 
عرصه دفاع از حقوق کودکان، زنان و    

 . کارگران حضور دارند
با توافق امنيتي و عـربـده کشـي         
هاي نظامي نميتوانـنـد اعـتـراضـات           

هـزيـنـه    .   مدرن شهري را بعقب براننـد     
هاي ميـلـيـونـي،  اعـزام و اسـتـقـرار                  
نيروهاي امنيتي در مرزها بر بـحـران         
و ورشکسـتـگـي بـيـشـتـر و بـيـشـتـر                    
اقتصادي در نظام جمهوري اسـالمـي        

 . ميفزايد
 

 ١٣٩٥مرداد ٢٦
 ٢٠١٦ اوت ١٦

 . . . توافق امنيتي            
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ايـوب  « سالە و   ٢٦، »احمد عزيز پور«
ــانە« ســالە کە اهــل           ٣٤،   »ظــاهــري  و   »ب

مــتــاهـــل بــودنـــد، هــرکـــدام در روزهـــاي                 
، در حين ٢٧/٤/٢٠١٦ و ٨/٣/٢٠١٦

فرار از دست مامورين در سانحە غـرق شـدن          
 .جانشان را از دست داده اند

 الـي    ١٣ميانگين سني کـارگـران بـيـن            
هرساله بـيـش از صـدهـا           .   باشد  سال مي٦٠

نفر از کارگران کولبر جان خودرا درمـرزهـاي         
دهـنـد بـيـشـتـر آنـهـا                کُردستان از دسـت مـي      

مورد تيراندازي نيـروهـاي مـرزي جـمـهـوري             
بـيـشـتـريـن آمـار         .  اسالمي ايران قرارميگرند 

کشته شدگان کولبران به شـهـرهـاي مـريـوان،          
سردشت، اشنويه، بانه، پيرانشـهـر و نـوسـود           

 .کرمانشاه تعلق دارد
 

 مرگ يک کولبر         
" نـي " هادي مينويي کولبر اهل روستاي      
 .بە ضرب گلولە ماموران مرزي کشتە شد

 
 مرگ بر اثر تيراندازي            
 توسط سپاه پاسداران           

بيست و سوم مـردادمـاه رضـا آيـتـي در             
مناطق مرزي مـرگـور از تـوابـع شـهـرسـتـان                 
اروميه در کمين نيروهاي مسلح سـپـاه قـرار          

 رضا آيتي با دو گلوله از ناحيـه لـگـن      .گرفت
و شکم مورد اصابت قرار گرفته و بـه شـدت          

امـام  " اکنون در بيمارستان    زخمي گشته و هم  
 .برد در کما بسر مي" خميني
 

 تهديد مجدد محمد عبدي پور                  
 توسط اداره اطالعات سقز            

بر اساس گزارش کميته هماهنگـي بـراي      
کمک به ايجـاد تشـکـل هـاي کـارگـري، روز                  

مـحـمـد    "  مردادماه، يك بار ديـگـر     ٢٣شنبه  
از فعالين كارگـري و از اعضـاي         "  عبدي پور 

كــمــيــتــه هــمــاهــنــگــي مــوردتــهــديــد اداره              
بـراسـاس ايـن       .اطالعات سـقـز قـرار گـرفـت          

گزارش ايـن تـهـديـد و ارعـاب در شـرايـطـي                    
صورت گرفت كه محمد عبدي پور همراه بـا       
تعداد زيادي از فعاليـن كـارگـري در مـراسـم             

. يــاد بــود عــمــر شــاكــري حضــور داشــتــنــد             
مــامــوريــن اداره اطــالعــات بــه ايــن فــعــال               
کارگري ، شديدا تذكر داده اند كه نبايد هـيـچ    
گونه مراسمي براي رفيق عمر شاكري برگـزار     

 .گردد
 

 يداهللا صمدي        
 :فعال صنفي کارگران خباز کردستان                    

مــقــامــات دولــتــي حــاضــر بــه رايــزنــي            
دخل و خرج خبازان با هم سـازگـار     /   نيستند
 نيست
له صمدي « ، دبير انجمن صـنـفـي      »يداـل

کارگران خباز سنندج در گفتگو با ايـلـنـا بـا               
در :   انتقاد از انـجـمـاد مـزدي خـبـازان گـفـت               

ماههاي گذشـتـه خـواسـتـار افـزايـش مـزدي                
کارگران خباز شديم و در همين رابطه چنديـن        

هاي دولتي مانـنـد اسـتـانـداري          نامه به ارگان  
کردستان و فرمانداري سنندج ارسـال کـرديـم           

پـاسـخ      هـا بـي       که تا کنون اين نـامـه نـگـاري            
وي با بيان اين که مـزد خـبـازان       .مانده است 

سنندج در يک سال و نيم گذشته ثابت مـانـده         
در طــول ايــن مــدت قــيــمــت           :   اسـت، گــفــت   

کاالهاي اساسي خانوارهاي کارگري به طـور        
صـمـدي    .سـرسـام آور افـزايـش يـافـتـه اسـت                

با وجود گذشتـن نـيـمـي از سـال،            :   ادامه داد 
گويا مسئوالن دولتي قصد ندارند به مذاکـره   
با نمايندگان کـارگـران بـپـردازنـد و افـزايـش                 
مزدي خبازان را در دستور کار قرار دهـنـد و         
اين مساله اي است که به شدت نگران کننـده        

اين انجماد مزدي اخيـر هـم بـر        :   افزود .است
وخـامــت اوضــاع افــزوده اســت و از جــانــب               
انـجـمـن صـنـفـي خـبـازان سـنـنـدج بـه طــور                       
مشخص به بي توجهـي مسـئـولـيـن دولـتـي               

صمـدي در ادامـه بـه           . کردستان معترضيم 
اظهارات مديرکل اشتغال وزارت کار مبـنـي         
بر آمادگي دولـت بـراي ارزان سـازي نـيـروي                

از قــرار مــعــلــوم      :   کــار اشــاره کــرد و گــفــت         
مقامات دولتي قصد دارند حداقل دسـتـمـزد      
زير خط فقر را هم به بهانه رونق اقتصـاد زيـر       
سوال ببرد و سـيـاسـت سـرکـوب و انـجـمـاد                    
مزدي را نه فقط بـراي خـبـازان، بـلـکـه بـراي                

 .همه مشمولين قانون کار اجرايي کنند
وي در پايان با طرح اين پرسـش کـه اگـر              
قرار باشد نامه نگاري و رايـزنـي بـه نـتـيـجـه                  
نرسد چه راهکار ديگري در دسترس کارگـران   

در شرايط فعلي کارگـران  :   هست؛ ابراز داشت  
قدرت اعـتـراض و چـانـه زنـي چـنـدانـي هـم                     

توانـنـد از مـطـالـبـات خـود بـه                  ندارند و نمي 
 . يافته دفاع کنند صورت سازمان

 
 اتحاديه آزاد کارگران ايران       

 

 

 گزارش آماري          /   کولبر طي پنج ماه گذشته کشتە و يا زخمي شدەاند                            ٥٣ 
 

هر سال تعداد زيادي از کولبران از سوي نيروهاي هنگ مرزي و ديگر نيـروهـاي مسـلـح کشـتـه شـدەانـد کە در                     
 .مواردي نيز بە دليل سکوت خانوادە کشتەشدگان، اسامي ثبت نشدەاند

تيراندازي اين نيروها به سمت کاسبکاران مرزي، بدون اعالم هـيـچ گـونـه هشـدار و شـلـيـک هـوايـي صـورت                            
 .ميگيرد

از طرفي ديگر شکايت خانوادەهاي کشتە يا زخمي شدگان نيز تاکنون بـه جـز مـتـقـبـل شـدن زنـدان و جـريـمە                             
نقدي بابت گلولەهاي شليک شده، هيچ چيز ديگري را دربر نداشـتە و لـذا افـراد زيـادي نـيـز بـا مـيـن هـايـي کـه در                                   

 به جا مانده، کشته و يا معلول مـي شـونـد کـه  رژيـم              ١٩٨٠مناطق مرزي که از دوران جنگ ايران و عراق در دهه  
اسالمي ايران، در اقدام و جمع آوري آنها از اين مناطق هنوز عملي به جا نياورده، و تعدادي هم بـر اثـر بـارش بـرف                 

 .و باران شديد، ريزش بهمن، زياد شدن آب رودخانەها و سقوط به دره جان خود را از دست ميدهند
بيشترين آمار مربوط به قربانيان کاسبکاران مرزي مربوط بـه کسـانـي مـي بـاشـد، کـه بـر اثـر تـيـرانـدازي                                    

 .مستقيم نيروهاي نظامي کشتە شدەاند
آمار کشتە شدگاني کە با شليک مستقيم نيروهاي انتظامي و يا سپاە، از اواخر زمستان و اوايـل بـهـار امسـال                  

  نفر ميباشد،٥٣تاکنون کشته و يا زخمي شدەاند، در مرکز آمار کانون مدافعان حقوق بشر کردستان 
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  ساله متاهل٢٧ »سردشت« شهرستان »محمد اميني«١٢/٧/٢٠١٦
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طبق گزارش رسانه هـاي دولـتـي          
 مردادماه، دو   ۲۰فارس و ايسنا روز   

هزار کارگر شرکت آلومينيوم المهدي      
در اعتراض به کاهش حـقـوق آنـهـا و            
تصميـمـات ضـد کـارگـري مـديـريـت               
کارخانه، در مقـابـل دفـتـر مـديـريـت               
دســت بــه تــجــمــع زدنــد و چــنــان از                
ــد کــه               ــودن ــريــت خشــمــگــيــن ب مــدي
بالفاصله نصوري مدير عامل شرکت     
و ساير مديران وابسـتـه بـه کـارفـرمـا               
مـتــواري شـدنــد و کــارگــران کــنــتــرل            

 .کارخانه را به دست گرفتند
طبق گزارش رسانه هاي وابسـتـه         

به حکومت، نصوري مديـر کـارخـانـه         
حــدود يــک ســوم حــقــوق کــارکــنــان              
ــد                   ــور مــحــم ــه دســت ــه را ب ــان کــارخ
عليمحـمـدي، کـارفـرمـاي کـارخـانـه،             

کـارکـنـان کـنـتـرل         .   کاهش داده اسـت    
کارخانه را به دست گرفـتـه و از ورود          
عــوامــل و مــنــتــصــبــيــن مــحــمــد               
عـلـيــمـحـمــدي جــلـوگـيــري بـه عـمــل                

 طبق اين گـزارشـات حـقـوق          .اند  آورده
تيرماه کارگران آلوميـنـيـوم الـمـهـدي           
هرمزآل پرداخت نشده، با حـذف آيـتـم         
هايي از حـقـوق کـارکـنـان کـارخـانـه،                
حداقل يک سوم حـقـوق آنـهـا، يـعـنـي                

 هـزار    ۸۰۰ تـا      ۷۰۰بطور متوسط    
 ۵۰تومان، کاهش يافته و بـيـش از             

نفر از کارکنان اخراجي اين شرکـت بـا       
ــار                مـــخـــالـــفـــت کـــارفـــرمـــا بـــه کـ

  .اند بازنگشته

صبح بيـسـتـم مـرداد هـمـيـنـکـه                
کارگران از دسـتـورالـعـمـل کـارفـرمـا،            

 و دستمزد خـود      متوجه کاهش حقوق  
ميشوند، بـه سـمـت دفـتـر او يـورش                
ميرند اما محـمـد نصـوري پـيـش از              
رسيدن کـارگـران از مـحـل کـارخـانـه                

 . گريخته بود
الزم بــه تــوضــيــح اســت کــه در              

ارديبهشت امسال نـيـز کـارگـران ايـن             
کارخانه دست به اعتصاب و تـحـصـن      

ــد و روز                    ــي مــدت زدن  ۱۵طــوالن
ارديبهشت همراه با اعضـاي خـانـواده         
هاي خود و جمع کثيري از مردم شهـر     
دست به تجمع اعتراضـي در مـقـابـل           

 نـفـر     ۶۲۰استانداري زدند و به اخراج  
از کارگران اين مجتمع، حذف حـقـوق       
شرايط سخت و زيان آور محيط کـار،        
افزايش سـاعـات کـاري، عـدم وجـود             
امنيت شغلي، عدم پرداخت به موقـع     
حـقــوق و عــدم پــرداخــت حــق بـيــمــه              

قـبـل از آن       .   تکميلي اعتراض کردنـد   
نيز کارگران اين کارخانه در اعـتـراض      
به عدم رسيدگي به خواست هاي خـود   

 ايـن    .درب کارخانـه را بسـتـه بـودنـد            
مجتمع به مبلغي چند برابر کمـتـر از           
قيمت واقعي آن به بـخـش خصـوصـي           
فروخته شده و کارفـرمـاي آن بـه جـان             
کارگران افتاده، حقوق و مزايـاي آنـان          
را بــاال کشــيــده و تــعــداد زيــادي از                
کــارگــران را اخــراج کــرده حــقــوق و               

 . مزاياي کارگران را کاهش داده است

کــارگــران مــجــمــتــمــع الــمــهــدي         
هرمزگان تجارب مبارزاتي ارزشمـنـد      
و مــهــمــي دارنــد کـه بــه کــمــک ايــن                
تــجــارب و فضـــاي انــفــجــاري در                  
هرمزگان ميتوانند خواست هاي خود    

کارگران بـا ايـن       . را به کرسي بنشانند 
اعتراض خود در موقعيتـي هسـتـنـد           
که ميتوانند کارگـران اخـراجـي را بـه            
کارخانه بازگردانند و از آنها بخواهنـد   
در تجـمـعـات آنـهـا فـعـاالنـه شـرکـت                  

کـارگـران مـيـتـوانـنـد مـانـنـد               .   کننـد 
اعــتــراض ارديــبــهــشــت مــاه، مــردم          
معترض شهر و اعضاي خانواده هـاي      
خود را فرابخوانند کـه در تـجـمـعـات             
آنها شرکت کنند و نه تـنـهـا خـواهـان            
لـغـو هـمـه دسـتـورات ضـد کـارگــري                 
کارفرما و مديريـت کـارخـانـه شـونـد              
بلکه پرچم افزايش دستمزد باالي خط     
فقر، ممنوعيت هر نـوع اخـراج، حـق           
تشکل و سـايـر خـواسـت هـاي بـحـق                 
خود را باال ببرند و بر آنـهـا پـافشـاري         

 . کنند
اعتـراض کـارگـران الـمـهـدي در              

ــده فضــاي                   ــن ــن حــال نشــان ده عــي
اعتراضي بـااليـي در جـنـبـش رو بـه                
رشــد کــارگــري اســت کــه امــروز در              
مراکز مهـم تـولـيـدي از جـملـه ايـران                 

در چـنـيـن      .   ترانسفو شاهد آن هستيـم    
شرايطي کارگران عـالوه بـر خـواسـت             
هاي فوري و مهم خـود مـانـنـد لـغـو                
اخراج و بازگرداندن کارگران اخـراجـي         
به سر کار، افزايش فـوري و پـرداخـت            
بموقع دستمزدها، مـيـتـوانـنـد پـرچـم             
مطالبات عمومي مانند طب رايگان    
و تحصيل رايگان را نيز بلند کنـنـد و       
همبستگي ميليون هاي نفر از مـردم        
را از مبارزات و خواسـت هـاي بـحـق              

  . خود جلب کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ۱۳۹۵ مرداد ۲۱
 ۲۰۱۶ اوت ۱۱ 

 ۱۰۰۰تجمعـات اعـتـراضـي         
کارگر کارخـانـه صـنـايـع و کـاغـذ               

 جـاده رضـوان     ۸چوکا در کيلومتر   
 مـرداد  ۱۸شهر به تالش که از روز    

شروع شده اسـت هـمـچـنـان ادامـه              
کارگران خواهـان ادامـه کـار        .   دارد

کارخانه و امـنـيـت شـغـلـي خـود،               
پــرداخــت حــقــوق هــاي مــعــوقــه،           
پرداخت حق بيمه تکميلـي تـوسـط       
کــارفــرمــا و امــکــان اســتــفــاده از           

 . خدمات درماني هستند
 
کارگران اين کـارخـانـه از روز            
 مرداد در مقابل درب کارخانه ۱۸

چادر زده و شبـانـه روز و بصـورت             
. شيفتي دست به تـحـصـن زده انـد            

کارفرما مدعي شده بود که پـولـي       
بـراي پــرداخـت حـقــوق نــدارد امــا             
اعتصاب متحدانه کارگران و پـس       

 مـرداد    ۲۱از آنکه کارگران در روز  
تجمع خود را از مقابل کارخانه بـه       
شهر تالش کشاندند باعث شـد کـه         

. حقوق دو ماه آنان را پرداخت کنـد    
کارگران در تـجـمـع خـود در شـهـر               
تالش خواهان حضور نماينده رژيـم       
از ايـن شـهـر و سـايـر مسـئـولـيــن                   
حکومتي شدنـد و پـافشـاري آنـان            
باعث شد که فرمانـداران تـالـش و            
رضوانشهر و نماينـده مـجـلـس در           
جــمــع کــارگــران حــاضــر شــونــد و            
بالفاصله دو ماه حقوق معـوقـه بـه       

ــد             . حســـاب کـــارگـــران واريـــز شـ
مقامات حـکـومـتـي ضـمـن قـول              
هايي به کارگران، از آنها خواستـنـد    
که آرامـش را حـفـظ کـنـنـد و بـه                    
تجمع پايان دهند اما کـارگـران کـه       
از اين قول و قرارهاي توخالي زيـاد        
شنيده انـد بـه تـجـمـع خـود ادامـه                 

 . دادند
در ماههاي گذشـتـه کـارگـران          

ايــن کــارخــانــه بــارهــا عــلــيــه ايــن            
وضعيت و بـراي تـحـقـق خـواسـت               
هاي خـود دسـت بـه اعـتـصـاب و                 

در .   تــجــمــع اعــتــراضــي زده انــد           
ماههـاي فـرورديـن، ارديـبـهـشـت،            

خرداد و تير بارها کارگـران تـجـمـع        
در برخي از اين تجمعـات  .  کرده اند 

خانواده هاي کارگران نـيـز شـرکـت           
از حوالي نيمـه خـردادمـاه      .  داشتند

کارگران به مدت يک ماه مـتـوالـي         
 ۲۲روز   .   دســت بــه تــجــمــع زدنــد       

 ۱۲تيرماه با شـکـايـت کـارفـرمـا             
کارگر که به گفته او نقـش کـلـيـدي          
در اعتراض داشته اند، بـه مـراجـع         

. قضايي حکـومـت احضـار شـدنـد          
الزم به توضيح است که از يکـسـال       
قبل توليد کارخـانـه خـوابـيـده امـا            

 ۱۵۰کارگران با دريافتـي مـاهـي          
 هــزار تــومــان مشــغــول         ۲۰۰تــا   

بازسازي کارخانه بودند اما بعـد از     
بازسازي نـيـز تـولـيـد راه نـيـفـتـاده                 

 . است
 
کارگران ايران چوکا عـلـيـرغـم         

سرسختي و عزم و اراده قاطع بـراي     
ادامـه مـبــارزه، هـنـوز اهـرم هــاي              
مهمي دارند کـه بـه کـار نـيـفـتـاده                

ــاي         .   اســـت ــهـ ــروهـ ــل گـ ــيـ ــکـ تشـ
خبررساني در مديـاي اجـتـمـاعـي،          
راهپيمايي در شهر تالش و رشـت،         
همراه کردن خانواده هـاي کـارگـران         
ــب                  ــهــا و جــل ــمــاعــات آن در اجــت
همبستگي مردم شهر ابزار مهـمـي    
است که کارگران را در مـقـابلـه بـا            
کارفرما و ارگـان هـاي دولـتـي از               

. قدرت بيشتري برخوردار ميـکـنـد     
تــجـــارب مـــبــارزاتـــي کـــارگـــران          
آلومينيوم المهدي و ايران ترانسفـو      
ــيــش                  ــا مشــکــالت کــم و ب کــه ب
مواجهي هستـنـد بسـيـار کـارسـاز            

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري          .   است
ضمن حمايت از خواست هاي بحـق   
کـارگــران، اعضـاي خــانـواده هــاي           
آنها و مردم آزاديخواه را به حمايـت    
فــعــال از کــارگــران و شــرکــت در               

 . اجتماعات آنها فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۵ مرداد ۲۳

 ۲۰۱۶ اوت ۱۳ 

 تجمع کارگران چوکا وارد ششمين روز شد  کارگران آلومينيوم المهدي در هرمزگان مديران را بيرون انداختند                                                         
  



 
845شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ترور يک روزنامه نگار ديگر                  
 ! در اقليم کردستان          

بـر اســاس گــزارشـهـاي مـنــتـشــر             
ــوســت        ۱۳شــده، روز        وه دات    "  آگ
خبرنگـار روژ نـيـوز در          "   حسين علي 

شهر دهوک ربـوده مـي شـود و چـنـد                
ساعت بعد جنازه شکـنـجـه شـده اش            

سيميـل پـيـدا مـي           -در مسير دهوک 
ترور اين روزنامه نگار با مـوج    .   شود

وســيــعــي از اعــتــراضــات مــردم و               
نـهــادهـاي مـدافــع روزنــامـه نـگــاران             

گرچه هنوز هويت کـس     .   مواجه شده 
و يا کساني که علي را ترور کرده انـد          
مشخص نشده، اما با توجه به سابقـه      
سرکوبگرانه حزب دمکرات و ايـنـکـه       
علي در مناطق تحت حاکميـت آنـهـا        
ربوده شده بيشتر نهادها و سازمانـهـا       
انــگــشــت اتــهــام را بــه ســوي حــزب              
دمکرات به رهبري مسعـود بـارزانـي        

 تـا    ۲۰۰۸از سـال    .  نشانه مي گيرند 
هم اکنون اين پنجمين روزنامه نـگـار       

در کردسـتـان   .   است که ترور مي شود  
تحت حاکميت احزاب ناسيوناليـسـت      
کــرد تــا هــم اکــنــون دهــهــا نــفــر از                  
ــامــه نــگــاران و                 ــون، روزن ــالبــي ــق ان
مخالفين حـکـومـت تـرور شـده انـد،              
بدونه اينکه حتي يک نفر دستـگـيـر و          

 . يا محاکمه شود
 

 ديدار هئيت امنيتي اقليم               
 ! از ايران    

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده        
 آگوست هئيتي امـنـيـتـي از         ۱۴روز  

اقليم کردستان بـه سـرپـرسـتـي کـريـم               
سـنـجـاري وزيــر داخـلـي اقـلـيـم وارد                 
تهران شد و با علي شمخـانـي رئـيـس             
شوراي عالـي امـنـيـت مـلـي بـر سـر                  
مشکالت مرزي اقليم و ايران گفتگو       

در اين ديدار شمخاني اظـهـار     .   کردند
برهم زدن امـنـيـت مـرزهـاي          : "   داشته

ايران و اقليم خـط قـرمـز اسـت و بـه                   

از " .   تندي با آن مقابله خـواهـيـم کـرد          
طرف ديگر سنجاري هم اعـالم کـرده          
که حکومت اقليم اجازه به هيچ گـروه      
و دسته اي که بخواهند مـرزهـا را بـر         

الزم بـه ذکـر       " .   هم بزنـنـد نـمـي دهـد          
است که اين گفتگوها و ديـدارهـا در            
پي آن مي آيد که در چند ماه گذشـتـه       
نيروهـاي حـزب دمـکـرات در داخـل              
خاک ايران چـنـديـن بـار بـا نـيـروهـاي                  
رژيــم اســالمــي درگــيــر شــده انــد و               
حکومت اسالمي هم اقليم کردسـتـان     
را تهديد کرده بود که اگر بطور جـدي          
مانع ورود نيـروهـاي اپـوزيسـيـون بـه              
خاک ايران نشوند، آنها بـه اقـلـيـم هـم              

بـهـرحـال روابـط       .   حمله خواهنـد کـرد     
ــا کشــورهــا امــري               ــيــک ب ــمــات ديــپــل
ــزاب               ــط احـ ــا روابـ ــت، امـ عـــاديسـ
نـاســيــونــالـيــســتــي حــاکــم بـر اقــلــيــم            
کردستان از جنس روابـط سـيـاسـي و            
ديپلماتيک بـيـن دو کشـور نـيـسـت،               
ــا ســطــح مــزدوري                 ــارهــا ت ايــنــهــا ب
دولتهاي کيثف و سـرکـوبـگـر پـيـش               
رفـتـه انـد و گـاهـا چـنـان تـعـريـف و                       
تمجيدي از اين کشورهـا مـي کـنـنـد             

رژيـم  .   که انگار اينها ناجـيـان بشـرنـد         
اسـالمـي در طـول دو دهـه گـذشـتــه                 
دهها بار مناطـق اقـلـيـم را بـمـبـاران                
کرده، دهها تـرور سـيـاسـي را انـجـام               
داده و باز هم جنـاب سـنـجـاري رژيـم             

دولـتــي قــابــل اعــتـمــاد و          "   ايـران را      
 ". دوست مردم کردستان مي نامد

  
 روستاي ديگر          ۱۲نيروهاي اقليم        

 ! را از دست داعش رها کردند               
بر اساس گزارشهاي منتشر شـده        
روزهـاي چـهــارده و پـانــزده آگــوســت             
نيروهاي پيشمرگ اقليم کردسـتـان بـا       
هـمـکـاري نـيـروهـاي ائـتـالف عـلـيــه                 

 روسـتـا در مسـيـر جـاده              ۱۲داعش  
موسل در منطـقـه خـازر را            -کرکوک

فــرمـانـده نـيـروهــاي       .   کـنـتـرل کـردنـد       
پيشمرگ اقليم اعالم کرده که دو روز      
جنگ با داعش خاتمه يافته و در کـل    

 کيلـومـتـر    ۱۵۰ روستا به وسعت ۱۲
مربع از دست نـيـروهـاي داعـش بـاز               

همچنين گـفـتـه مـي       .  پس گرفته شده 
 نفر از نيروهاي ۱۳۰شود که بيش از   

داعـش ايـن     .   داعش کشـتـه شـده انـد         
نـيــروي جـنــايــات پـيــشــه هـنــوز هــم               
مناطق وسيعي از عـراق و از جـملـه              
دومين شهر بزرگ عراق موسل را در     
دست دارد و روزانه در مناطق تـحـت      
کـنـتــرل خــود دسـت بـه جـنـايــتـهــاي                 

 .بيشماري مي زند
 

 ! ديدار برهم صالح از تهران               
بر اساس گزارشهاي منتشر شـده        

 آگـوسـت بـرهـم صـالـح           ۱۳روز شنبه  
معاون دوم اتحاديه ميهني هـمـراه بـا       
هئيتي از اعضـاي رهـبـري اتـحـاديـه              
ميهني بـراي ديـداري سـه روزه وارد              

آخرين خبـرهـا حـاکـيـسـت         .   تهران شد 
که تا هم اکنون برهم صالح و هـئـيـت        
ــعــدادي از مــقــامــات                 ــا ت هــرمــاه ب
حکومت اسالمي و از جملـه اسـحـاق       
ــاون دوم حســن                 ــري مــع ــگــي ــان جــه
روحــانــي، عــلــي شــمــخــانــي رئــيــس          
شوراي عالي امنيت ملي، شاهـرودي   
رئيس هئيت عـالـي حـل اخـتـالف و               
تنظيم روابط قواي سه گانه و محمود   
علوي وزير اطالعات ديدار و گفتگـو        

برهم صالـح اظـهـار داشـتـه          .  کرده اند 
مهم است که سيستم امـنـيـتـي       :  "   که

منطقـه مـتـحـدانـه بـه مسـلـه تـرور،                  
تندروي و احـتـرام گـذاشـتـن بـه حـق                  

" . ملتهـاي مـنـطـقـه بـرخـورد کـنـنـد                
همچنين معاون رئيس جمـهـور ايـران         
حمايت خود را براي گسـتـرش روابـط        
بازرگاني و اقـتـصـادي بـا حـکـومـت              

الزم به ذکر اسـت  . اقليم را اعالم کرده 
که گرچه در خبرها اشاره اي بـه فشـار       
حکومت اسالمي بر اقليم کـردسـتـان       
براي فشار آوردن به اپوزيسـيـون رژيـم         
اسالمي مستقر در عراق نشـده، امـا        
قطعا يکي از مـوضـوعـات مـذاکـره             

محـدوديـت بـيـشـتـر بـر اپـوزيسـيـون                 
جمهوري اسالمي در اقليم کـردسـتـان       

اتحاديه مـيـهـنـي در دو دهـه              .   است
گذشته نشان داده که مي خواهد رژيم       
جنايت پيشه اسالمي را بـعـنـوان يـک         

دوست  و طـرفـدار مـردم          "   حکومت  
در کنار خود داشته باشد، "   کردستان  

 ۳۷وگرنه کيست نداند که کـارنـامـه          
ساله حکومت اسالمي جـز کشـتـار،          

قتل عام، ترور و حمايت از گروههـاي      
تــروريســتــي چــيــز ديــگــري نــبــوده و           
حکومت اسالمـي را مـدافـع حـقـوق             
ملتها خواندن تنها از سران احزابي بـر    
مي آيد که براي سرکـار مـانـدن خـود             
حاضر به همکاري با جنايتـکـارتـريـن         

 .کشورهاي منطقه هستند
 

 *** 
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