
 ا ي س ک ر ا 

!!آزادی، برابری، حکومت کارگریآزادی، برابری، حکومت کارگری   

 

        ۲۰۱۷   ژانويه          ۴ ،   ۹۵ ١٣  دي     ۱۵  سردبير عبدل گلپريان   

 www.iskraa.net  نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران چھار شنبه ھا منتشر ميشود 

 Tel: 004915142486244تلفن تماس با ما     

 ۳ صفحه 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران 
Tel: 00491635112025 
E-mail: moasangaran@googlemail.com  ۸۶۵ 

 ۳  صفحه 

 ۵  صفحه 

 ۶  صفحه 

 ۴  صفحه 

  

 ۲  صفحه 

 

 

 ۲  صفحه 

 عزيزه لطف الهي           :  تهيه و تنظيم         

بــيــش از ســه هــفــتــه اســت کــه                
کارگران مـجـتـمـع کشـت و صـنـعـت                
مـهـابـاد بـيـرون مــجـتـمـع بـه نشـانــه                   

ايـن کـارگـران      .  انـد    اعتراض چادر زده   
مي گويند مذاکـرات بـا کـارفـرمـا و              

. اسـت    نتيجه بـوده    مقامات محلي بي  
خواست اين کارگـران پـرداخـت فـوري           

 ماه دستمزد معوقه و حـق بـيـمـه        ١٦ 
کارگران به دلـيـل سـرمـاي       .  شان است 

اند و به صورت  شديد آتش روشن کرده   
شيفتي چهل و يا پنـجـاه نـفـر در ايـن               

 .چادرها حضور دارند
مجتمع صنعتي کشت و صنعـت      

 شرکت کشت و صنـعـت،   ٤ مهاباد از  
ــي،                ــمــع دامــداري و صــنــعــت مــجــت
سردخـانـه زمـزم، هـمـامـرغ مـهـابـاد                
تشکيل شده است که هم اکنون بـيـش      

 مـجـمـوعـه       ٤  کارگر در ايـن    ١٠٠ از  
ايـن کـارگـران      .  مشغول به کار هستند 

به اضافه کارگران اخراج شده بـيـش از       
 ميليارد تومان مـزد، مـزايـاي        ٥٠٠ 

 شـرکــت    ٤ مـزدي و سـنـوات از ايـن               
عالوه بر دستمزدها بـيـمـه     .  طلبکارند

ايــن کــارگــران پــرداخــت نشــده و بــا               
مشکل تمديد دفترچه هاي بيمه شـان      

کارگران ميگويـنـد تـا      .  روبرو هستند 
وقـتـي پـاسـخ نـگـيـرنـد بـه تـجـمـع و                       

  .اعتراض خود ادامه خواهند داد
کارگران کشت و صنعت مـهـابـاد      
در يکسـال گـذشـتـه در اعـتـراض بـه                 
پرداخت نشدن حقوق و مزاياي شغلـي      

 .دست به تجمع زده اند
دولت و کارفرمـاهـا بـا پـرداخـت             

 مـاه از حـقـوق و            ١٦ نکردن بيش از     
مــزايــاي شــغــلــي کــارگــران کشــت و            
صنعت از عمـلـي کـردن خـواسـتـهـاي             

و جـنـگ     .  کارگران سرپيچي ميکنند  
فــرســايشــي  را بــا کــارگــران انــجــام               

سـکـوت مـقـامـات دزد و            .  ميدهنـد 
مزدور جمهوري اسالمي در مهاباد و    
عدم رسيدگي به خواستهاي کـارگـران        
بايد با حـمـايـتـهـاي کـارگـران، مـردم                
مهاباد و خـانـواده هـاي آنـهـا جـواب                

 .   بگيرد
دولـت بــايـد فــوري حـقــوق هــاي             
پرداخـت نشـده و مـطـالـبـات مـزدي                

 کارگر کشت و صنـعـت   ١٠٠ بيش از   
 !مهاباد را پرداخت کند

ديـدار و سـفـر بـه مـحـل تـجـمــع                    
کارگـران کشـت و صـنـعـت مـهـابـاد                  

از .  تقويت عمـلـي ايـن مـبـارزه اسـت             
همه مردم مهاباد ميخواهيم کارگران     
کشت و صنعت را تنها نگذارند و بـه       

 ۲ صفحه 

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان                                   

 

 

از کارگران کشت و صنعت مهاباد      
 .حمايت کنيم 

 سنندج باز هم در دفاع از زندگي      
 عبدل گلپريان 

 

 ! متهم در مقام شاکي                
 مينا احدي

 اعتراض و تحصن کارگران کشت و صنعت مهاباد ادامه دارد                                                
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري  

 اخباري از اعتراضات کارگري                        
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 

 .  درود گرم من نثار مردم سنندج باد                               

 نسان نودينيان  

 

 عبدل گلپريان 

 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان                                            :  نگاه هفته         
 نسان نودينيان، نسرين رمضانعلي  
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 ۱ از صفحه  

هر شکـل مـمـکـن از آنـهـا حـمـايـت                    
شهر مهاباد بايد يکپـارچـه بـه      .  کنند

حـمـايــت از خـواسـت هـاي عـادالنــه                
کـارگـران بـرخـيـزد و ايـن مـبـارزه را                   

 . متحدانه به پيروزي برساند
حضــور فــعــال خــانــواده هــاي               
کارگران کشت و صنعت مـهـابـاد در           
اين مبارزه فاکتور تعيين کننده بـراي     

خـانـواده   .  به پيروزي رساندن  آن اسـت  
ها ميتوانـنـد مـانـنـد خـانـواده هـاي                
کارگران معدن سنـگ آهـن بـافـق در             
مرکز شهر و يا در مـقـابـل يـکـي از                  
ادارات دولتي چـادر بـزنـنـد و تـوجـه               
مردم شهر را به ايـن اعـتـراض مـهـم               

 . جلب کنند
هــم اکــنــون کــارگــران کشــت و              
صنعت مهاباد  اعتراض مشـتـرک و        

. متحدانه اي را هـدايـت مـيـکـنـنـد                
متکي کردن اين تجمع اعتراضـي بـه        
جلسـات مـجـمـع عـمـومـي، اراده و                
قدرت اعـتـراضـات کـارگـران را بـاال              
برده و در تقويت اعمال اراده جـمـعـي            

 .بر توان و قدرت اعتراض ميفزايد
 ١٣٩٥  دي ١٤ 

 ٢٠١٧  ژانويه ٢ 

جالدان رژيم اسالمي در سنندج      
در صدد اجراي حکم اعـدام جـوانـي            
بنام هيمن اورامي نژاد بودند کـه در       

 سالگي مرتکب قـتـل شـده        ۱۷ سن  
کـمـپـيـن     " بود که با تالش فـعـالـيـن             
و ديــگــر   "  بــخــشــش شــهــر ســنــنــدج      

شخصيتهاي اجتماعي موجب شـد،      
خانواده پويا ابوالقـاسـمـي از اجـراي            
حکم قصاص فـرزنـدشـان خـودداري           
کرده و زندگي را بـه هـيـمـن اورامـي           

ايــن اولــيــن بــار      .  نــژاد بــازگــردانــنــد   
نيست کـه فـعـالـيـن اجـتـمـاعـي در                  
ســنــنــدج در دفــاع از حــق حــيــات               
رضـايـت خـانـواده مـقـتــول را بــراي               

در پـي    .  بخـشـش جـلـب مـيـکـنـنـد             
همين تالشهاي انساني بـود کـه دوم        

 نيـز رشـاد رشـيـدي         ۹۵ شهريور ماه  
 در نـزاعـي بـه اتـهـام          ۹۱ که در سال   

قتل دلير احمدي حکم اعدام گـرفـتـه        
بود با رضايـت خـانـواده احـمـدي از              

 .مرگ نجات يافت
 ديماه نزديک بـه  ٢ ۱ روز دوشنبه  

ســه هــزار نــفــر بــر مــزار پــويـــا                       
ابوالقاسمي جمع شـدنـد مـزار او را              
گلباران کرده و بـا خـانـواده داغـدار              

در .  پويا ابراز هـمـبـسـتـگـي کـردنـد             
هـا بـطـور         چند سال گذشته بـخـشـش      

چشمگيري افزايش يافته و در ديـگـر    
شـهـرهـاي ايـران نـيـز خـانـواده هـاي                  
مقتولين بجاي کشيدن چهارپـايـه از       
زيـر پــاي مــحــکـومــيــن بــه اعــدام،             
طناب را از گـردن آنـان خـارج مـي                 

 در روانسـر کـرمـانشـاه و در               . کنند
برخي شهرهاي ديـگـر مـردم بـجـاي             
تماشاي مراسم قتل عمد دولـتـي در      
مقابل منزل خانواده مقتـول تـجـمـع          
ميکنند و ضمن ابـراز هـمـدردي بـا            

. آنان، درخواست بخشش مـيـکـنـنـد        
در ايـنـگـونـه مـوارد خـانـواده هــاي                
داغدار به تـجـمـع کـنـنـدگـان پـاسـخ                

اين سنـت  .  مثبت و انساني ميدهند  

در کشــوري جــا بــاز مــيــکــنــد کــه              
ــريــن آمــار اعــدامــهــا در آن                 ــاالت ب

 . صورت ميگيرد
اما داستان به هـمـيـنـجـا خـتـم               

همزمان با تالش فـعـالـيـن       .  نميشود
اجتماعي در سـنـنـدج بـراي نـجـات              
ــن                 ــي ــال ــمــن اورامــي، فــع ــي جــان ه
اجــتــمــاعــي و مــردم آزاديــخــواه در           
تهران  در دفاع از آزادي، در دفاع از       
حـق حــيـات و حـرمـت انسـانـي در                 
مقـابـل زنـدان حـکـومـت آدمـکـش               
اســالمــي تــجــمــع اعــتــراضــي بــرپــا         
ميکنند و خواهـان آزادي زنـدانـيـان           

تـجـمـع مـردم تـهـران در             .  ميشـونـد  
مقابل زندان اويـن بـراي آزادي آرش           
صادقي، گلرخ ابـراهـيـمـي و ديـگـر              
ــه دســت بــه                    ــنــد ک ــيــان درب ــدان زن
اعتصاب غذا زده اند شور و شـعـف         

 . انساني را در جامعه نويد ميدهد
فعالين پيشرو و مـردم بـا رايـج            
ساختن اين روشها و جا انـداخـتـن آن       
بعنوان يک سنت و براي نـجـات جـان       
فرد محکوم به زندان و مـحـکـوم بـه          
اعدام، تا کـنـون نشـان داده انـد کـه                
اين حکومتگران، قانـون قصـاص و         
ديگر قوانين ضد انسـانـي اسـالمـي           
حاکم بر جـامـعـه اسـت کـه بـانـي و                   
مســبــب تــبــاهــي زنــدگــي مــردم و            

فـقـر، بـيـکـاري و          .  جوانان شده است 
تحميل مشکالت عديده در جامـعـه    
از داليل بروز اينگونه اتفاقات اسـت     
که از سوي حـکـومـت اسـالمـي بـه                

قـتـل عـمـد       .  مردم تحميل شده است 
دولتي، قانون قصاص، احـکـام ضـد        
انساني زندان و غـيـره، تـنـهـا بـراي                 
ايــجــاد فضــاي رعــب و وحشــت از             

حـکــومــت  .  سـوي حـاکــمـيــت اســت       
جـمـهـوري اســالمـي مـاهــيـتـا ضــد              
انسان اسـت و جـان هـيـچ جـانـداري                

از سـوي    .  برايش پشيزي ارزش ندارد 
ــي کــردن               ديــگــر ســرکــوب و زنــدان

فعالين سياسي و اجتمـاعـي بـدلـيـل          
اعتراض به احـکـام اعـدام، زنـدان و             
در اعــتــراض بــه نــابســامــانــيــهــاي           
اقــتــصــادي زنــدگــي روزمــره مــردم          
گوشه ديگري از سياست سرکـوب و         
ساکت کردن صداي آزاديـخـواهـي و          

امـا جـامـعـه       .  عدالت طـلـبـي اسـت       
تشنه رفاه، تشنه آزادي و عـدالـت و           
تشـنــه حــرمـت و کـرامــت انســانــي             

ابـن  .  هيچگـاه سـاکـت نـبـوده اسـت            
ــعــات                   ــجــم ــا و ايــن ت ــخــشــش ه ب
اعتراضي در دفـاع از زنـدگـي و در             
دفـــاع از زنـــدانـــيـــان دربـــنـــد در                 
اسارتگاهـهـاي حـاکـمـان اسـالمـي،            
پاسخ محـکـمـي ار سـوي مـردم بـه                
دستگاه آدم کشي جمهوري اسالمـي    
است که هر روز براي ايـجـاد فضـاي            
رعــب و وحشــت در جــامــعــه جــان             
شماري را از طريق اعدام مـي گـيـرد        
و يا اينکه مدافعان حقوق انساني را    

 .در زندان نگه ميدارد
تالش فعالين اجـتـمـاعـي شـهـر            
سنندج و همبستگي مردم اين شـهـر     
با آنان براي دفـاع از حـق حـيـات را                
ميتوان در سراسـر کشـور گسـتـرش            

ايـن فـعـالــيـتــهـاي شـورانــگـيــز             .  داد
ــي             مــيــتــوانــد قــوانــيــن ضــد انســان
قصاص و قتـل عـمـد دولـتـي را تـا                 
تعـيـيـن تـکـلـيـف نـهـايـي مـردم بـا                     
ــده و آدم کــش                 حــکــومــت درمــان

 .اسالمي عقيم سازد
 

  ۹۵  دي ۱۳ 
 ۲۰۱۷  ژانويه ۳ 

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 .. از  کارگران کشت و صنعت                     سنندج باز هم در دفاع از زندگي      

بيش از سـه هـفـتـه اسـت کـه                   
کارگران مجتمع کشـت و صـنـعـت           
ــراض و                  ــه اعــت ــاد دســت ب ــاب مــه

ــران  .  اعـــتـــصـــاب زده انـــد         کـــارگـ
اعــتــصــابــي در مــحــوطــه بــيــرون            
مجتمع بـه نشـانـه اعـتـراض چـادر              

ايـن کـارگـران مـي گـويـنـد              .  اند  زده
مذاکرات تا کنوني بـا کـارفـرمـا و            

ــي          ــتــيــجــه      مــقــامــات مــحــلــي ب ن
خواست کارگران کشت و .  است  بوده

 ١٦ صنعت مهاباد پرداخت فـوري       
ماه دستمزد مـعـوقـه و حـق بـيـمـه                

اين کارگران به دليل سـرمـاي   .  است
انـد و بــه         شـديـد آتـش روشـن کـرده           

صورت شـيـفـتـي در ايـن چـادرهـا                
 .حضور دارند

مـجــتــمــع صــنــعــتــي کشــت و          
 شرکـت کشـت     ٤ صنعت مهاباد از    

و صـنـعـت، مــجـتـمـع دامـداري و                
صنعتي، سردخانه زمزم، هـمـامـرغ      
مهاباد، تشکيل شده اسـت کـه هـم         

کـارگـر در ايـن        ١٠٠ اکنون بيش از  
. مجموعه مشغول به کار هسـتـنـد        

ايـن کـارگــران بـه اضــافـه کـارگــران              
اخراج شده بيش از پانصد ميلـيـارد       
تومان دستـمـزد مـعـوقـه، مـزايـاي             
مزدي و سنوات از کشت و صنعـت     

عــالوه بــر    .  مــهــابــاد طــلــبــکــارنــد     
بيمه اين کارگـران نـيـز         دستمزدها،  

پرداخت نشده و با مشـکـل تـمـديـد         
. دفترچه هاي بيمـه روبـرو هسـتـنـد           

کارگران ميگويند تا وقـتـي پـاسـخ           

نگيرند به تجمـع و اعـتـراض خـود             
  .ادامه خواهند داد

 
مردم آزاديخواه مهاباد                 

 ! کارگران     
اعتـراض و تـحـصـن کـارگـران             
مجتمع کشت و صـنـعـت مـهـابـاد             
بخشي از اعتراض کارگران و هـمـه         
مردم تحت ستم و زحمتکش عـلـيـه     
قوانين ضد کارگري و سـيـاسـتـهـاي       
سرکوبگرانه کارفرمايان و حـاکـمـان     

الزم است با حضور در محـل  .  است
تحصن کارگران و اعالم حمـايـت از       
آنها ابعاد اين اعتراض را گسـتـرش      

کارگران متـحـصـن انـتـظـار         .  بدهيم
دارند که همه فعالين و تشـکـلـهـاي        

اشـکـال    کارگري و مردم مهاباد به       
ــراض را                ــتـ ــن اعـ ــف ايـ ــلـ ــتـ مـــخـ

 . قدرتمندترکنند
خانواده هاي کـارگـران و مـردم          
آزاديخـواه مـهـابـاد مـيـتـوانـنـد بـا                 
ــا                حضــور در مــحــل چــادرهــا و ب
اعــتــراضــات حــمــايــتــي خــود، از            
خواستهاي برحق کارگران معـتـرض    

خـواهـان    و اعتصابي دفاع کـرده و        
اجرايي شدن مطالبات اين کارگـران      

در محالت مختـلـف شـهـر       .  بشوند
مردم آزاديخواه و فعالين اجتماعـي      
ميتوانند اخـبـار ايـن اعـتـراض را               
وسيعا و بهر طريق ممکن به گـوش     
ديــگــران بــرســانــنــد و ابــعــاد ايــن              

. اعــتــراض را گســـتــرش دهــنـــد             
کارگران ديگر مراکز کارگري شـهـر        

 
 
 
 
 

 
 نسان نودينيان          

اعتراض و تحصن کارگران کشت و صنعت                                  
 مهاباد ادامه دارد              

ميتوانند به شکلهاي مختلف بـه ايـن         
 . اعتراض بپيوندند

تشکلها و فعالين کارگـري عـالوه        
بر انتشار خبر و گزارش ايـن اعـتـراض        
ميتوانند هيئت هايي را براي ديـدار و       
اعــالم حــمــايــت از ايــن کــارگــران بــه              

مـحـل تـجـمـع و          .  مهابـاد بـفـرسـتـنـد        
تحصن کارگران مهابـاد مـيـتـوانـد بـه            
محل ديدار و تصميم گيري فعالـيـن و        
تشکلهاي کارگري براي اعـمـال فشـار          
به کارفرمايـان و دولـت حـامـي آنـهـا                 

 . تبديل شود

کارگران اعـتـصـابـي بـا اتـکـا بـه                 
مجـامـع عـمـومـي خـود مـيـتـوانـنـد                  
اعضاي خانواده هـاي کـارگـران را بـه               
عــنــوان اعضــاي مــجــمــع عــمــومــي            
دعوت کنند و تصـمـيـم جـمـعـي ايـن                 
مجامع ميتواند مبناي فـعـالـيـتـهـاي          
آتي کارگران اعتصابي براي رسيدن بـه      

قدرت کارگـران بـه     .  مطالباتشان باشد 
وحـدت و هــمــدلــي هــمــه کــارگــران و              
همراهي تـعـداد هـر چـه بـيـشـتـري از                   
مدافعين حقوق انساني با اين حـرکـت          

 . حق طلبانه است

کـمـيـتــه کـردســتـان حــزب ضـمــن             
حمايت قاطع از مطالبات و اعـتـراض      
کارگران کشت و صـنـعـت مـهـابـاد از              
همه فعـالـيـن و تشـکـلـهـاي کـارگـري                  
مـيــخـواهــد حــمـايــت خــود را از ايــن               
کـارگــران گســتــرش دهــنــد و خــبــر و              

 .گزارش آنرا وسيعا منتشر کنند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۹۵  دي ۱۴ 
 ۲۰۱۷  ژانويه ۳ 
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ــه گــزارش اتــحــاديــه آزاد               بــنــا ب
هــنــوز ســه مــاه از            کــارگــران ايــران،   

 ساله جعـفـر عـظـيـم        ۱۱ محکوميت  
زاده و شاپور احسانـي راد در شـعـبـه             
اول دادگاه انقالب ساوه نگذشته است     
که دادستاني تهران، مالـک کـارخـانـه          
نورد و لوله صفا را متهـم اقـتـصـادي        
معرفي و از مصادره اين کـارخـانـه و           
برخي ديگر از شرکتهاي مـتـعـلـق بـه            

رستمـي صـفـا      .  رستمي صفا خبر داد  
شاکي اين دو فعال کارگري در پرونـده      
آنان در شعبه اول دادگاه انقالب سـاوه     

شـاپـور احسـانـي راد و جـعـفــر               .  بـود 
 ۹۴ عظيم زاده ارديبهشت مـاه سـال           

بدنبال اعتـصـاب کـارگـران کـارخـانـه             
نــورد و لــوــلــه صــفــا و حــمــايــت از                 
خواستهاي کارگران اين کـارخـانـه، بـا         
شکايت رستمي صفا بـازداشـت و در         

 سال حـکـم     ۱۱ حال حاضر هر کدام با  
زندان منتظر راي دادگاه تجديـد نـظـر        

 .هستند
خـبـر   از سوي ديگر بنا به گزارش    

دادســتــان تــهــران از      : " گــزاري فــارس  
 مــيـلــيــارد    ۱۰۰  هــزار و       ۵ انـتــقـال     

تومان از اموال گروه رستمي صفـا بـه      
 "بانک پارسيان خبر داد

حقايقي ولو اندک اما گويا تـر از          
اين را نـمـيـشـود در اخـتـيـار افـکـار                    

ايـن  .  عمومـي در جـامـعـه قـرار داد             
تنها مشـتـي از خـروار اسـت کـه در                 
ايــران تــحــت حــاکــمــيــت الشــخــوران          
اسالمي سود و سرمايه نهادينـه شـده      

رستمي صفاها اعضاي شبـکـه   .  است
ها و بانـدهـاي مـافـيـايـي حـکـومـت                 

کــم نــيــســتــنــد      .  اســالمــي هســتــنــد    
کارفرمـايـانـي کـه از قـبـل دسـتـرنـج                  
کارگـران و بـا هـمـکـاري و حـمـايـت                   

دولت به ثروتهاي نجومي دست يافته   
آنـان در کـنـار کـاربـدسـتـان قـوه                 .  اند

قضــائـــيــه، دادســـتــانـــي و ديـــگـــر              
مفتخوران اسالمي، هستي جامعه و     
دسترنج کارگران را در بانکهـايـي کـه           
با همکاري شرکاي دزدشان در دولـت     
ــاال                    ــد ب ــه ان ــاشــت ــب و حــکــومــت ان

 ۵ دسـت بـه دسـت شـدن             .  ميکشنـد 
 مــيــلــيـارد تــومــان از         ۱۰۰ هـزار و      

رستمي صفا به بانـک پـارسـيـان و يـا               
بلعکس، هستي و دسترنج کارگـرانـي      
است که با هر گونه صـداي اعـتـراض            
و نارضايتي براي حـق خـواهـي شـان،          
آنان را با اتهامات واهي و نـخ نـمـاي            

 .  امنيتي روانه زندان ميکنند
به عنوان نـمـونـه،     دادستان تهران   

به اقدامات اخير دادستاني در پرونـده   
گـروه رســتـمــي صـفــا اشـاره کــرده و                

نامـبـرده يـعـنـي رسـتـمـي             : " ميگويد
صفا، شش تا هـفـت هـزار مـيـلـيـارد                
بدهي بانکـي بـا احـتـسـاب خسـارت              
ــس از                     ــه داشــتــه و پ ــادي ــر ت ــي ــأخ ت
دستگيـري و بـازداشـت اولـيـه، قـول                
همکاري داد و در اين راستـا امـوالـي       
را به بانک منتقل نمود، اما بـا آزادي      
از طريق توديع قرار وثيقه، در مقـابـل    
استرداد وجوه بانک مقاومت نمود که   
پس از بـازداشـت مـجـدد بـا اعـطـاي               

 هـزار و      ۵ وکالت رسمـي، تـا کـنـون            
ميليارد تومان از امـوال خـود        ۱۰۰ 

را به بانک پـارسـيـان مـنـتـقـل نـمـوده                 
دادستان تهـران احصـاء بـرخـي         .  است

از اموال منتـقـل شـده بـه شـاکـي در                 
پرونـده گـروه رسـتـمـي صـفـا شـامـل                  

ــه   ــان ــارخ ــبــرز               ک ــورد ال هــاي ذوب ن
تاکسـتـان، صـفـا طـوس، گـالـوانـيـزه                
سروش ري، گـروه صـنـعـتـي آمـل و                 
شرکت صنعتي توليدي استاد جـمـعـاً       

 مـيـلـيـارد تـومـان، از             ۷۱۰ به مبلغ  

انتقال کارخانجات نورد و لوله صـفـا،    
هـاي فـلـزي       نورد و پروفيل ساوه، سازه 

صفا و ساختمان دفتـر مـرکـزي واقـع            
در بلوار کشاورز در مجموع به مبـلـغ    

 ميـلـيـارد تـومـان بـه           ۹۵۰  هزار و ٢ 
 جـعـفــري     .بـانـک پـارســيـان خـبـر داد            

چنين به تـوافـق مـيـان          آبادي هم   دولت
بانک و مـتـهـم در خصـوص انـتـقـال                  
شرکت نورد و پروفيل ادبيکو واقع در 
ابوظبي، زميـن مـتـعـلـق بـه شـرکـت                
کارون واقـع در اسـتـان خـوزسـتـان و                 
شرکت کشت و صنعت صفا واقـع در       
محمودآباد در مجموع به ارزش يـک         

ميليارد تـومـان اشـاره           ۴۵۰ هزار و  
هاي مـربـوط    نامه وکالت:  کرد و افزود 

هـا از جـانـب           به اين اموال و شـرکـت        
مالکان امضا شده و حسـب تـوافـق،            
اموال مذکور به صـورت قـطـعـي بـه              

گرديد که جمع اين امـوال    واگذار   بانک
صد مـيـلـيـارد تـومـان          پنج هزار و يک 

وي افزود انتقال اموال نامبـرده   .  است
به بانک از طريق اعطاي وکالـت و در         
قالب عقد صـلـح يـا اجـاره بـه شـرط                  

 "تمليک انجام شده است
ــره               ــي حــکــومــت اســالمــي و ج
ــي تــهــران                 خــوارانــش در دادســتــان
هيچگونه دعوايي با امثـال رسـتـمـي          

کافـي اسـت رسـتـمـي          .  صفاها ندارند 
صــفــا يــا ديــگــر کــارفــرمــايــان قــول             
همکاري داده و بـخـشـي از دسـتـرنـج              
چپاول شده کارگران را به بانک تحويل       
دهند آنگـاه مـي تـوانـنـد بـا آرامـش                 
خاطر راست راست راه بروند و عـلـيـه         
فعالين کارگري شکـايـت نـامـه هـاي            

 . جديدي به دادگاه ارائه دهند
آنچه که بـه عـنـوان امـوال گـروه                
رسـتـمــي صـفــا از سـوي دادســتـانــي               

. بـرشـمـرده شـده، امـوال مـردم اســت              
ــن امــوال                 ــه از اي ســودهــاي حــاصــل
دسترنج کارگران است که در صـورت         
شــکــايــت و اعــتــراض کــارگــران از              
باندهاي دزد، فعالين کارگري تـوسـط    
شبکه اي مافيايي بـنـام  دادسـتـانـي             
تــهــران بــا اتــهــامــي تــحــت عــنــوان              

در جايگاه متهـم قـرار     "  امنيت ملي " 
 .داده ميشوند

کارفرمايان، نمايندگـان دولـت و        
نهادهاي قضايي آن دست از متهـمـان      
درجــه اولــي هســتــنــد کــه هســتــي                
جـامـعـه، زمـيـنـهـا، کـارخـانـه هـا و                    
شرکتهـاي مـتـعـدد و ديـگـر مـراکـز                 
توليدي توسط اين مفتخوران غضـب       
شـده اســت، مــيـلــيـاردهــا تــومـان را              
روزانه بجيب ميزنند و با نام قانـون و      
امنيت، جامعه اي هشتاد ميلـيـونـي        
را در فقر، ناامني و فالکت قـرار داده      

 .اند
تالشهاي کارفـرمـا و هـمـدسـتـي            
دادستاني با او عليه فعالين کـارگـري         
را بايد بـا اعـتـراضـات قـدرتـمـنـد و                   
متشکل کارگري در جاي واقعي خود   

متهمان اصـلـي در پـرونـده           .  قرار داد 
ــد از                   ــارتــن هــاي قــطــور دزدي عــب
کارفرمايان، نمايندگان دولت و ديگـر   
کاربدستان قوه قضائيه، داسـتـانـي و          
ــخــور                   ــت ــت اهللا هــاي مــف ديــگــر آي

شاکـيـان واقـعـي کـارگـران،           . اسالمي
فعالـيـن کـارگـري و ديـگـر فـعـالـيـن                    
جنبشـهـاي اعـتـراضـي عـلـيـه وضـع                
موجود هستند که بعنوان نمـايـنـده و        
سخنگويان اکثريت مردم شايستـگـي      
و مشروعيت دادخواهي کل جـامـعـه       

 .را دارند
کـــارگـــران در اعـــتـــراضـــات و            
تــجــمــعــات روزانــه خــود در مــراکــز            
کارگري، مقابل نهادهاي حـکـومـتـي       
و در خيابانها بايد بتواننـد مـتـحـد و          
قدرتمند همـراه بـا خـانـواده هـايشـان              
عليه اين متهمـان اصـلـي بـه مـيـدان              

خواست افزايش دستمزدهـا و    .  بيايند
برداشته شدن اتهامات واهي امنيتـي    
دو خـواسـت اصـلـي در کـنـار دهـهـا                  
خواست و مـطـالـبـه ديـگـر جـنـبـش                   
کارگري و کل نيروي کارکـن جـامـعـه          

ســايــه شــوم و ضــد کــارگــري           .  اســت

احکام امـنـيـتـي بـايـد از بـاالي سـر                   
. فــعــالــيــن کــارگــري بــرداشــتــه شــود         

محکوميت زندان جعفر عظـيـم زاده،      
ــي راد، اســمــاعــيــل              شــاپــور احســان
عبدي، بهنام ابـراهـيـم زاده و ديـگـر                
فعالين کارگري و اجتماعي بايد لـغـو         

دادسـتـانـي تـهـران اگـر شـريـک               . شود
چپاول و دزدي گـروه رسـتـمـي صـفـا                
نيست و اگر ريـگـي بـه کـفـش نـدارد                
ميتواند و بايد بر اساس ارائه گـزارش      
پرونده رستمي صفا و گـروه او حـکـم             
زندان و وثيقـه جـعـفـر عـظـيـم زاده و                  
شاپور احساني راد را فـوري و بـدون              

امـا  .  قيد و شرط لغو شده اعالم کنـد       
کارگران، خانواده هـايشـان، فـعـالـيـن            
جنبش کارگري و کل جامـعـه چـنـيـن         

. توهمي نسبت به دادسـتـانـي نـدارنـد        
خواست افزايش دستمزدها که اکـنـون      
چهار پنج بـرابـر زيـر خـط فـقـر قـرار                   

 و خواسـت پـايـان      ۹۶ دارد، براي سال  
دادن به اتهامات پوچ و بي سـر و تـه           
امنيتي عليه فعالين کارگري و ديگـر   
فعالين جنبشـهـاي اجـتـمـاعـي را بـا               
بــرپــايــي اعــتــراضــات و تــجــمــعــات          
گسترده و قدرتمند ميتوان به کـرسـي         

 .نشاند
  ۹۵  دي ۱۰ 

  ۲۰۱۶  دسامبر ۳۰ 
 

 ! متهم در مقام شاکي  

 

 عبدل گلپريان 

 

در ايــن اولــيــن روزهــاي ســال            
 ، واقعه نجات جان هـيـمـن      ٢٠١٧ 

در زندان سنندج و عـکـس الـعـمـل            
انساني و متحدانه مردم سنندج بـه     
بخشش و زندگي بخـشـيـدن، يـکـي         
از اتفاقات مهم و زيباي اين روزهـا      

امروز حدود سه هزار نفـر بـر      .  است
مزار پويا ابوالقاسمي جمع شدند و       
مـزار او را گـلــبـاران کـردنــد و بــا                  
خانواده داغدار او ابراز همبستـگـي     
کردند و در عين حال پيـامـي بـراي         
همه مردم ايران و جهان فرستـادنـد،      
اعدام پاسخ هيچ معضلي نـيـسـت،       
بايد تحت هر شرايطي به کشـتـن و         
ــت و                      ــف ــه گ ــد افــراد ن ــل عــم قــت
بخصوص در ايران تحت حاکـمـيـت        
جنايتکاران اسالمي بايـد بـا تـمـام           
وجـود عـلــيـه اعـدام بـود چـرا کــه                  
حــکــومــت خــود قــاتــل هــزاران و            

هزاران نـفـر اسـت و بـا ايـن حـربـه                    
اعدام مـيـکـشـد و وحشـت ايـجـاد               
ميکند تا بتواند مـردم را سـاکـت             

براي فعالـيـن جـنـبـش عـلـيـه             .  کند
اعدام براي مـا و جـنـبـش انسـانـي              
عليه اعدام اين واقعه و اين اخـبـار،       

 .بسـيـار مسـرت بــخـش هســتـنـد            
ــي و                 ــيــن مــدن دســت هــمــه فــعــال
مـخــالــفــيــن اعــدام در ســنــنــدج و            
کردستان و در همه جاي ايران را بـه       

 . *گرمي مي فشارم

 .  درود گرم من نثار مردم سنندج باد                               
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي         
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 روز شمار کمپين بخشش           
  تـجـمـع        ٩٥  دي مـاه    ٢ دوشنبه  

 نــفــر در مــراســم          ٣٠٠٠ بــيــش از       
 گلباران مزار پوريا ابوالقاسمي

 
 مردم شهر سنندج         
 !راه را نشان ميدهند           

ــواده                    ــانـ ــدر و خـ ــاد پـ ــده بـ زنـ
ابوالقاسمي پدر پويا طناب دار را بـر        

. !گـردان مــتـهـم بـه اعـدام بــاز کـرد                
بازهم بخششي ازنـوع مـهـربـانـي در              

کــوشــش فــعــالــيــن      .  شــهــر ســنــنــدج    
احتماعي ودوستان وآشنايان خـانـوادە      
محترم وانساندوست ابوالقاسمي پـدر      
داغديدە پوريا طـنـاب دار را ازگـردن           

تبريـک و    . هيمن اورامي نژاد برداشت 
تشکرازکساني کە در مدت زمان ايـن     
تصـمــيــم گــيــري ســخــت درکــنــارايــن         

ازطــرف کــمــپــيــن      .  خــانــوادە بــودنــد    
 .بخشش شهرسنندج

 
تجمع مردم سنندج براي دفاع                 

  بود  از هيمن اورامي نژاد که قرار                 
 . در زندان سنندج اعدام شود               

 بـراي    ۹۵  دي     ۱۲   روز يکشنبـه  
فعالـيـن و مـردم شـهـر سـنـنـدج روز                   

مردم بـا تـجـمـع       . سرنوشت سازي بود 
در مسجد حسن آباد سنـنـدج تـجـمـع         
کردند و فعالين مدني عليه مجـازات    

در ايـن تـجـمـع       .  اعدام صحبت کردند 
بـر اسـاس     .  حضور زنان مشهـود بـود      

گزارشات رسيـده جـمـعـيـتـي بـلـغ بـر                 
نفر در مـقـابـل زنـدان سـنـنـدج                ١٥٠ 

ــد      ــن       .  تــجــمــع کــردن ــمــپــي شــوراي ک
ضـمـن تشـکـرازهـمـکـاري          )  بخشش( 

وهمياري فعالين فرهنگي، اجتماعـي   
،کارگري ومردم انساندوست سـنـنـدج      
، جهت قدرداني وتشـکـر از گـذشـت             
ــدرومـــادر داغـــدار               ــخـــشـــش پـ وبـ

 ٣  سـاعـت          ابوالقاسمي روز دوشـنـبـه     
 بــهــشــت مــحــمــدي بــا         ٤       درقــطــعــه

 گــلــبــاران      هـاي گــل اقـدام بــه            شـاخــه 
 امـيـد        بـه .  آرامگاه اين جـوان کـردنـد      

   کن شدن خشـونـت در جـامـعـه               ريشه
 . وخانواده

ــ سهراب جـاللـي         سيمين چايچي ـ
ــ فايق تـاشـان     ــ فرخ لقامعتمد وزيري ـ ـ
ــ           ــ ــ مختـار زارعـي ـ ــ مظفرصالح نيا 

 دلير اسکندري
درراســتــاي پــيــشــبــرد فــرهــنــگ        
مهرورزي و گذشت درجامعـه اي کـه          
ارزشهاي انساني روز به روز کم رنـگ       
ترشـده وفشـارهـاي درونـي وبـيـرونـي              
مــوجــب ايــجــاد جــو پــرخــاشــگــري             
وخشونت بخـصـوص در نسـل جـوان             
گرديده است، ارتکاب جـرم وجـنـايـت         
هاي خواسته وناخواسته پيـامـد هـاي       
جبران ناپذيري برپـيـکـر اجـتـمـاع زده            
وبا داغدارکردن خانواده قربـانـيـان بـه           

 .سالمت رواني جامعه لطمه ميزند
با هدف تـوجـه   )  بخشش( کمپين  

بيشتر جامعه و مسئولين به کـنـتـرل           
نـاهـنـجـاريــهـا وارائـه راه کـارتـوســط               
متـخـصـصـان حـوزه هـاي مـخـتـلـف                 
زيـربـط خـواهـان اعـالم هــمـکـاري و                
همراهي دلسوزان وفعالين اجتـمـاعـي     

  .ميباشد
 سفير مهرباني خوش امدي

محمد باختر؛سربازي کـه پـايـش          
 .را براي نجات يک سگ از دست داد 

 آذر، محمد باخـتـر، در     ٢٧ روز شنبه  
پادگان عجب شيـر مـتـوجـه گـرفـتـار              
شدن يک سگ در گوشـه پـادگـان الي         

ايـن سـربـاز بــراي        .  سـيـم خـاردار شـد        
نجات جان سـگ اقـدام کـرد امـا در                
هنگام خـارج کـردن سـگ از مـحـل                
گرفتار شده، يک مين منفـجـر شـد و             
اين سرباز از ناحـيـه مـچ پـاي راسـت                
دچـار جــراحـات شــد کــه در نــهـايــت               

او بـه  .منجر به قطع پاي او از زانو شد  
زادگاهـش مـريـوان بـرگشـت ومـورد             
استقبال گرم مردم شهر مـريـوان قـرار          

 .گرفت 
 دستگيري    

صــبــاح بــاســامــي جــمــعــه دهــم           

مــاه، تــوســط مــامــوران لــبــاس              دي
سخصي وزارت اطالعات در سنـنـدج     

 .بازداشت شد
 محکوميت سامان کريمي                

  سال زندان تعليقي           ٥ به  
سامان کريمي فعـال مـدنـي اهـل          

 سـال زنـدان تـعـلـيـقـي              ٥ مريـوان بـه       
 ايـن حـکـم شـنـبـه             .محـکـوم گـرديـد      

 ١٠١ ماه از سوي شـعـبـه            يازدهم دي 
دادگاه انقالب مـريـوان بـه ايـن فـعـال              

 دســتــگــاه   .مـدنــي ابــالغ شـده اســت         
قضايي حکومت اسالمي ايـن جـوان         

 سالـه را بـه اتـهـام عضـويـت در                 ٢٦ 
 سـال    ٥ به   "  نه به تانکر مرگ" کمپين  

 .زندان تعليقي محکوم کرده است
 

 حکم حبس ابد       
 والي درودي لغو شد            

طي چند روز اخير، حـکـم حـبـس        
ابد والي درودي، زنداني سـيـاسـي بـه            

 سال زندان تخـفـيـف يـافـت والـي           ٢٥ 
ــم    ــنــون در زنــدان يــزد                 درودي ه اک

شود، بـيـش از بـيـسـت              نگهداري مي 
 .بـرد    سال است که در حبس بسـر مـي     

هـاي مـکـرر والـي            پس از درخـواسـت    
 وي بـراي پـيـگـيـري            درودي و خانواده  

وضعيت حکم او، سرانجام کميسيـون     
عفو و بخشودگي دستگاه قضايي بـا      
کــاهــش حــکــم زنــدان والــي درودي             

 سال حبس ١٨  پس از .موافقت نمود 
 ٨  به والي درودي     ٩٣ ماه سال  در دي 

 .روز مرخصي داده شد
 

ديده       هزار حادثه        ١٥ ايران با     
 .کارگري در دنيا رکورددار است                   

اين گفتـه احـمـد شـوکـت رئـيـس               
کانون کارگران ساختـمـانـي اسـت کـه            
توسط خبرگزاري مهر مـنـتـشـر شـده           

تعداد کارگران ساخـتـمـانـي در       .  است
 هـزار    ٤٠٠ ايران حدود يک ميليون و     

نفر هستند که دومين تشکل صنـفـي     
در .  بزرگ کشور محسوب مـي شـود     

 ٢٠٠٠ سال جاري و تاکنون بيـش از       
. کارگر جان خود را از دست داده انـد         

درصـدي مـرگ کـارگـران         ٥٠ افزايش  
نـاشـي از نـا امـنــي مـحـيــط کـار و                    

 کـارگـر،     ٢٠٠٠ جانباختن بـيـش از         
ــتــه دولــت و               جــنــايــت ســازمــانــيــاف

 ! کارفرماها عليه کارگران است
 

 عدم امنيت شغلي        
در “  کارگر پنـهـان  “  چهار ميليون 

بيش از چهار ميليون کارگر بـه    . ايران
شکل پنهاني فعاليت مـيـکـنـنـد کـه             
تحت پوشش قانون کار نيستنـد و از           

اي و حـقـوق و         هيچگونه حمايت بيمه  
 .دستمزد قانوني برخوردار نيستند

 

 يک جوان سنندجي           
 بازداشت شد       

بنا به اخبار مـنـتـشـر شـده، روز               
يـک جـوان       ۹۵  دي     دهـم يـکـشـنـبـه           
 سـالـه مـتـاهـل بـنـام              ٢٦ سنـنـدجـي      

صباح بـاسـامـي تـوسـط  نـيـروهـاي                 
امنـيـتـي  لـبـاس شـخـصـي  وزارت                   
اطالعات سنندج بازداشـت و سـپـس         
او را به مـکـان نـامـعـلـومـي انـتـقـال                   

افــراد امــنــيــتــي بــه هــنــگــام          .دادنـد 
بازداشت، منزل ايـن جـوان را مـورد             
تفتيش قرار داده و بـرخـي از وسـايـل            

تـاپ و       شخـصـي نـظـيـر کـتـاب، لـپ              
 . جــزوات او را نــيــز بــا خــود بــرنــد               

سرنوشت صـبـاح پـس از انـتـقـال بـه                  
اي از ابـهـام          مکان نامعلوم، در هـالـه    

ــواده بــاســامــي از                قــرار دارد و خــان
از  . انـد    اطـالع    فرزنـدشـان کـامـال بـي         

انگيزه اصلي بازداشت ايـن شـهـرونـد           
اطالع دقيقي در دسترس نيسـت امـا      

کـنـنـد       منابع خبري کُردپا عنوان مـي    
که صبـاح بـاسـامـي چـنـديـن بـار بـه                   

 اطـالعـات سـنـنـدج         ستاد خبري اداره 
ــار در                  ــده و آخــريــن ب احضــار گــردي

 ٧٠ مردادماه امسال با توديع وثيقـه       
ميليون توماني موقتا از زنـدان آزاد         

 .گرديد
 

تحميل شرايط سخت و نا امن به                
بهنام ابراهيم زاده را در زندان قويا                        

 محکوم ميکنيم       
روز دوشنبه هـفـتـه جـاري مـديـر             

داريـوش  ( داخلي زندان رجائـي شـهـر          
با هدف آزار و اذيت بـهـنـام       )  اميريان

 ٣٥ ابراهيم زاده، وي را بـه سـوئـيـت               
بـهـانـه داريـوش       .  بند ده منتقـل کـرد      

اميريان بـراي ايـنـکـار، عـدم حضـور              
بهنام بر سر آمار، کالسهـاي  قـرآن و           
مراسمهاي رسـمـي اسـت کـه در ايـن               

اين در حـالـي     .  بند اجباري  مي باشد 
است که از بيش از دو سال پـيـش کـه           
بهنام به اين بند مـنـتـقـل شـده اسـت                
هيچگاه نه بر سـر آمـار حـاضـر شـده               
است  و نه در مـراسـمـهـاي رسـمـي و                 

 .کــالس قــرآن شــرکــت کــرده اســت            
 زنـدان رجـائـي        ١٠  بـنـد     ٣٥ سوئيت  

 مـتـر مـربـع فضـا،          ٥٠ شهر با حدود    
محل نگهـداري زنـدانـيـان تـنـبـيـهـي               

 نفر زنـدانـي   ٤٠ است و اغلب بيش از    
در اين فضاي محدود که دسترسي بـه   
ــدارد نــگــهــداري               هــوا خــوري نــيــز ن

بهنام ابراهيم زاده به دنـبـال    .ميشوند
 و تحريک برخـي  ٣٥ انتقال به سوئيت    

زندانيان براي ضرب شتم اش تـوسـط          
داريوش اميريان و خـودداري آنـان از           
انجام اين عمل، اعـالم کـرده بـود در             
صورت عدم انتقال به بند قـبـلـي اش          

. دست به اعتصـاب غـذا خـواهـد زد             
بدنبال اين اولتيماتوم از سوي بهنام و       
درگيري خونيـنـي کـه ديـروز در ايـن                
سوئيت ما بين زندانـيـان  عـادي رخ             

سـالـن    ( ٣١ داد وي ديروز بـه سـالـن            
منتقل و مقرر شـده اسـت         )  فرهنگي

اوايل هفته آينـده بـه بـنـد قـبـلـي اش                 
بهنـام ابـراهـيـم زاده          .بازگردانده شود 

فعال کارگري و فعال حـقـوق کـودکـان         
کار نزديـک بـه هـفـت سـال اسـت کـه                   
ــرغــم                    ــي ــاشــد و عــل ــي مــي ب ــدان زن
اعتراضات گستـرده اي کـه تـاکـنـون             
نسبت بـه تـداوم حـبـس وي صـورت                
گرفته است نـه تـنـهـا اقـدامـي بـراي                  
آزادي اين فعال شناخته شـده جـنـبـش         
کارگري انجام نگرفته،  بلکه وي را با     
اتهامات واهي بار ديگر بـه هـفـت و             

 .نيم سال زنـدان مـحـکـوم کـرده انـد              
اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران اعـمـال                
ــيــم زاده و                    ــراه ــام اب ــهــن ــر ب فشــار ب
تالشهـاي مسـئـولـيـن زنـدان رجـائـي               
شـهـر بـراي آزار و اذيـت او را قـويــا                    
محکوم ميـکـنـد و بـا جـلـب تـوجـه                  
سـازمـانــهـا و نـهــادهـاي کــارگـري و                
حقوق بشري نسبت به وضعيت بهنـام     
و ديگر زندانيان صنـفـي و سـيـاسـي،           
خواهـان آزادي فـوري ايشـان و هـمـه                
فعالين سياسي و صنفي از زندانـهـاي       
کشـور و بــرداشـتـه شــدن ااتـهـامــات              
امـنـيــتـي از پـرونـده هـاي آنــان مــي                  

 .باشد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران        

 ١٣٩٥   دي ماه ٩  
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 تعيين وقت جلسه رسيدگي              
 به اتهامات منيژه فاتحي                

  مهاباد        اهل   دانشجوي     
وقت جلسه دادگـاه رسـيـدگـي بـه           
اتهامات منيـژه فـاتـحـي دانشـجـوي            

بـه    . ساله اهل بوکان، تعييـن شـد    ۲۳ 
گزارش خبرگزاري هرانا، ارگان خبـري     
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايـران،   

دي مـاه در دادگـاه         ۲۸ منيژه فاتحي  
 .انقالب مهاباد محاکمه خواهـد شـد      

يک منبع نزديک به خانواده فاتحي بـا     
که تاريخ دادگاه تعـيـيـن شـده        بيان اين 

بـه وکـيــل وي رمضـانــي ابـالغ شــده               
: اســت، بــه گــزارشــگــر هــرانــا گــفــت           

خــانــواده مــنــيــژه نــمــي دانــنــد چــه             " 
 ۲۳ او   .  سرنوشتي در انتظارش اسـت    

ســال بــيــشــتــر نــدارد و مــاهــهــا در                
بــازداشــت، ســخــتــي هــاي زيــادي را           

نمي داننـد قـاضـي      .  تحمل کرده است 
پرونده چه حکمي صادر خواهد کرد و   

 ".از اين بابت بسيار نگران هستند
کـه مـنـيـژه         الزم به يادآوري اسـت  

فاتحي در ابـتـدا در اداره اطـالعـات              
بوکان سپس در مهاباد و دو ماه آخـر      
را در اروميه نـگـهـداري شـده بـود و                 
نهايتا براي جلسه بازپرسي بـه بـوکـان        
منتقل شد و در شـعـبـه يـک دادگـاه                 
انقالب مهاباد توسط قاضي جـوادي      

 مـيـلـيـون       ۱۵۰ کيا با صدور وثيـقـه        
توماني و توديع آن بـه طـور مـوقـت               

منـيـژه فـاتـحـي در تـاريـخ              ". آزاد شد 
پــانــزدهــم اســفــنــدمــاه ســال گــذشــتــه         
بازداشت شده بود، اتهام مطـرح شـده          

ــرونــده را          ــا احــزاب        " در پ ارتــبــاط ب
 .عنوان کرده بود" مخالف کرد

 
 روژين پايا زنداني سياسي               

اهل اورميه علي رغـم    روژين پايا 
ــمــام مــدت زمــان حــبــس خــود،                ات

 .همچنان در زنـدان بـه سـر مـيـبـرد                
روژين پايا زنداني سيـاسـي در زنـدان            

 سـال حـبـس      ۶ ياسوج که مدت زمان    
خود را سپـري کـرده، بـا کـارشـکـنـي               
دستگاه قضايي جـمـهـوري اسـالمـي           

از  .تاکنون از زنـدان آزاد نشـده اسـت           
شهريورماه سال جاري خانواده روژيـن       
پـايـا چـنــديـن بــار بــه زنـدان يـاســوج                  
مراجعه کرده اند اما بـا وجـود اتـمـام          

 سـالـه وي، او         ۶ مدت زمان حـبـس        
هــمــچــنــان در زنــدان بــه ســر بــرده و               
دستگاه قضايـي در رابـطـه بـا آزادي              

وي پـيـشـتـر نـيـز            .کـنـد    وي تعلل مي  
جهت مراجعه به پـزشـک در خـارج از           
بيمارستان در رابـطـه بـه مشـکـالت               
کليوي، با مخالفت مسئولين مواجه     

ــود    ــي            .  شــده ب ــا از اهــال ــاي روژيــن پ
ــل                ــيـــه در اوايـ ــتـــان ارومـ ــرسـ شـــهـ

 در اين شهرستـان  ۸۹ شهريورماه سال  
او پس از چند مـاه  .  بازداشت شده بود 

بازداشت و شـکـنـجـه، سـرانـجـام در                
هـمـکـاري بـا       "  با اتهام ۸۹ اواخر سال  

تفهيم اتهام شـده و در        "  احزاب کردي 
 ســال   ۶ دادگـاه انـقــالب ارومــيــه بــه            

ــدان                 حــبــس شــامــل ســه ســال در زن
اروميه و سه سال حبس توام با تبعيد       

وي  .به زندان ياسوج محکوم شده بود 
 بعد ۹۲ در روز ششم شهريورماه سال   

 سال حبس خـود در      ۳ از سپري کردن    
زندان اروميه جهت گـذرانـدن مـابـقـي         
مـدت زمــان حـبــس خــود بــه زنــدان              

ــقــل شــد             ــاســوج مــنــت از اوايــل     .  ي
 مـدت زمــان      ۹۵ شـهـريـورمــاه سـال         

حبس روژين پايا بـه اتـمـام رسـيـده و               
اکنون به صورت غيرقانوني در زنـدان   

 .نگهداري ميشود
 

اعتصاب غذا الوين کريمي              
 زنداني سياسي        

الوين کريمي زنداني سيـاسـي در        
زندان همـدان مـدت چـنـد مـاه اسـت                
دچار خونريزي معده مـي بـاشـد امـا            
مسئوالن زندان حاضر به انـتـقـال وي           

الويـن  . به خارج از زندان نمي بـاشـنـد      
کريمي دانشجوي کارشـنـاسـي رشـتـه          
مديريت که در مرداد مـاه امسـال از            
طرف اداره اطالعات بـازداشـت و در          
هنگام بازجويي مورد شکنـجـه قـرار          

. گرفت و دچار خـونـريـزي مـعـده شـد             
سپس به اتهام همـکـاري بـا يـکـي از               

 سال زندان و تبعيـد  ٣ احزاب کردي به  
به زندان همدان شد و در اين مدت کـه    
در زندان همدان مي باشد همچنـان از      
خونـريـزي مـعـده رنـج مـي بـرد امـا                   
مسئوالن زندان حاضر به انـتـقـال وي           

بـه  .  به خارج از زنـدان نـمـي بـاشـنـد                 
همين خاطر از اول دي مـاه دسـت بـه              
اعـتـصـاب غـذا زده وتـا رسـيـدن بــه                  
خواسته هايش همچنان به اعـتـصـاب       

 . غذاي خود ادامه خواهد داد
 

سهيال مينايي در اعتراض به                
ضرب شتم از سوي ماموران                

  اطالعات، اعالم اعتصاب کرد             
به گـزارش بـازداشـت بـه نـقـل از                
رژي کرد سهيال مينايي از زنـدانـيـان         
سيـاسـي هـمـراه بـا مـوج اعـتـصـاب                  
غذاي زندانيان سياسي در زنـدانـهـاي          
ايران، که به دلـيـل شـرايـط سـخـت و                 
رفتار غـيـرانسـانـي مسـئـوالن زنـدان              
ــه                 ــتــه اســت، دســت ب صــورت گــرف

  .اعتصاب غذا زد
سهيال مينايي زنـدانـي سـيـاسـي          

 ۲ ١ اهل ديواندره، صبـح روز شـنـبـه            
دي ماه  در زنـدان کـرمـان بـه دلـيـل                  
ضرب و شتـم چـنـد تـن از مـامـوران                
زنــدان، در اعــتــراض بــه ايــن عــمــل              
غيرانساني دست بـه اعـتـصـاب غـذا            

 سهيال ميـنـايـي هـمـراه بـا چـنـد                 .زد
زنداني سياسي ديگر از جمله افسـانـه       
بايزيدي در زنـدان کـرمـان مـحـبـوس              

وي در دادگاه انقـالب سـنـنـدج       .  است
به سه سال و يک روز حبـس مـحـکـوم          

  .شده است
پدر اين زندانـي سـيـاسـي جـريـان             
دستگيري دخترش را چـنـيـن بـازگـو             

 ١١  سـاعـت       ٩٤ مـرداد مـاه       : " کـرد 
شب ماموران بـه خـانـه مـن آمـدنـد،               
سهيال خانه نبود خانه خـواهـرم بـود،           
آنها با زور از من خواستنـد تـا زنـگ            
بزنم تا به منزل برگردد، من هم نـمـي         
خواستم زنگ بزنم چون ترسيـده بـودم         
اما به زور گوشي همـراه خـودم را در            
دستم گذاشتند و گفـتـنـد زنـگ بـزن،            
منم ناچارا به او زنگ زدم و به دخترم       
گفتم مادرت مريض است تـا ايـنـکـه          

شريـف  "  .برگشت و دستگيرش کردند 
مينـايـي پـدر ايـن زنـدانـي سـيـاسـي                   

روز نــيــز در بــنــد        ۱۰ او   :  گــويــد   مـي 
مـاه در    ۴ عمومي اطـالعـات بـود و           

زندان ديواندره در بـالتـکـلـيـفـي بسـر              
بـرد، تـا ايـنـکــه در دادگـاه سـنـنــدج                  

سال و يک روز به اتهام همـکـاري بـا      ۳ 
حزب دمکـرات حـکـم داده شـد امـا               
هنوز بـراي مـن سـوال بـي پـاسـخـي                   

چرا او را به زندان کرمـان   " مانده است   
 در   ." مـنــتــقــل و تــبــعــيــد کـرده انــد            

روزهاي گذشته هاجر پيري که هـمـراه       
با فسانه بايزيدي و سهيال مينايي در    
ــه               زنــدان کــرمــان مــحــبــوس بــود، ب
منظور سخت تر کردن شـرايـط زنـدان       
براي اين سه زنـدانـي، او را بـه زنـدان                

 .تبريز منتقل کردند
 

 تظاهرات شماري از زنان                
 در بغداد براي آزادي               

 نگار     يک زن روزنامه         
خبرگزاري فرانسه گزارش داد کـه     
در تظاهراتي براي آزادي افراح شوقـي      
بيش از هزار نفر از شهروندان عـراقـي        

بـــيـــشـــتـــر  .  شـــرکـــت کـــرده بـــودنـــد       
کنندگان زنان عـراقـي طـرفـدار           شرکت

ــد           ــودنـ ــان بـ ــيـ ــي از       .آزادي بـ ــکـ يـ
تــظــاهــرکــنــنــدگــان، صــنــا رســول بــه          

مـا  : " خبرگزاري فرانسـه گـفـتـه اسـت          
خــواهــيــم افــراح شــوقــي را آزاد              مــي

دانيم چـه کسـي او را             کنند، اما نمي  
مـرد مسـلــح کــه         ۸ ".   ربـوده اســت؟   

اونيفورم پليس را به تن داشتنـد، ايـن       
 سـالـه عـراقـي را           ۴۳ نـگـار        روزنامه

 دســامــبــر از       ۲۶ غــروب دوشــنــبــه       
خـــواهـــر ايـــن     .  مـــنـــزلـــش ربـــودنـــد    

نگار فرداي آن روز خبر را بـه            روزنامه
زبـان     يک نشريه عـراقـي انـگـلـيـسـي               

افـــراح شـــوقـــي     .  اطـــالع داده بـــود       
خواري و   هايي انتقادي از رانت     گزارش

فساد اقـتـصـادي در عـراق مـنـتـشـر                
 . کرد مي

 
 سال در       ۱۴  دختر زير     ۵۳۳ 

 اصفهان به عقد ازدواج در آمدند                   
 ديـمـاه، مـديـر کـل ثـبـت                ۹ روز   

احوال استان اصفهـان، آمـار جـديـدي           
از ازدواج دختر بچه ها اعـالم كـرد و          

 سـال در      ۱۴  دختر زيـر    ۵۳۳ : " گفت
سطح استان اصفهـان سـرسـفـره عـقـد             

 عـروس، کـمـتـر از           ۵ نشـسـتـنـد کـه          
حاج رحيميان اضـافـه   " .سال دارند۱۰ 

 ۲۶ ،   ۹۵ كرد كه طي هشت ماه سال   
 ازدواج در اسـتـان ثـبـت         ۲۵۰ هزار و  

ــعــداد،          .  شــده اســت     ۵۲۸ از ايــن ت
 ۶  ساله هستنـد و      ۱۴  تا ۱۰ عروس  
 سـالـه     ۱۹  تا ۱۵  نفر هم ۵۴۰ هزار و 

سن قانونـي ازدواج بـراي       .  مي باشند 
 ۱۳ دختران در جـمـهـوري اسـالمـي              

سال مي باشد و دختران زير ايـن سـن           
هم مي تـوانـنـد بـا رضـايـت پـدر يـا                    

 .سرپرست به عقد ازدواج در بيايند
 

 نرخ بيکاري زنان جوان               
 پانزده استان کشور             

  درصد است        ۴۷.۳ باالتر از     
نتايج طرح آمارگيري نيروي کـار      

 که از سوي مـرکـز آمـار        ۹۵ تابستان  
ايران انتشار يافـتـه نشـان مـي دهـد،              
ميانگيـن نـرخ بـيـکـاري زنـان جـوان                
کشــور در تـــابســـتـــان امســـال بـــه               

 در ايـن       .درصد رسـيـده اسـت     ۴۷.۳ 
استان چهار محال و بختيـاري     ميان،

 درصــد، بــيــشــتــريــن نــرخ         ۷۳.۷ بــا   
 سـالـه را       ۲۴  تـا      ۱۵ بيـکـاري زنـان        

 .دارند
در آمارگيري قبـلـي کـه در سـال             

 ۹۵  انـجـام شـده و در فـرورديـن                ۹۴ 
منتشر شد، حکومت آمار بـيـکـاري          

 درصــد اعــالم     ۴۰.۲ زنـان جــوان را        
 درصـد    ۷ کرده بود کـه نشـانـدهـنـده             

افزايش بيکاري در طي فقط يک سـال        
 .است

 
  ساله ايي        ۱۹ در سقز دختر      

 به زندگي خود پايان داد                
عصر روز چهارشنبه هشتم ديمـاه   

" م.  س   "   ساله ايي  به اسـم   ۱۹ دختر  
اهل مـحلـه صـالـح آبـاد شـهـر سـفـز                    
خـودکشـي کـرد کـه هـنـوز دلـيـل آن                   

بر طبق آمار تـعـداد   .  مشخص نيست 
دختراني که دست بـه خـودکشـي زده            

 . نفر رسيد۶ ۱ اند در ماه گذشته به 
 

  در ترکيه      ٢٠١٦  سال  
  زن کشته شده اند          ٣٢٨  
، سازمـان  ٢٠١٧  دوم ژانويه   روز

ما در مقابل خشونت عليه زنان مي  " 
، گـزارش سـاالنــه خــود در            " ايسـتــيـم  

مورد خشونت عليه زنان در ترکيه را         
منتشر کرد و در ايـن گـزارش آمـده               

 ٣٢٨  در ترکيـه    ٢٠١٦ است که سال  
زن کشته شده اند که نصـف ايـن زنـان         
بعد از اعالم وضعيـت اضـطـراري در            
ترکيه کشـتـه شـده انـد و در هـمـيـن                    

 کودک مادران خـود را از      ١٢٨ رابطه  
در ايـن گـزارش آمـده          .  دست داده اند 

 درصـد زنـانـي کـه در             ٤٥ اسـت کـه       
ترکيه کشته شده اند بـخـار ايـن بـوده            
که مـيـخـواسـتـه انـد خـود در مـورد                  
زنـدگـي و سـرنــوشـت خـود تصــمـيــم                

 درصـد آنـان مـتـاهـل و            ٤٦ .  بگيرند
 درصد در ٢٠ . صاحب فرزند بوده اند 

سنين مختلف بـوده انـد کـه تـوسـط               
همسرانشان بقتل رسيده انـد کـه يـک             

.  سال سـن داشـتـه اسـت        ١٥ مورد آن   
 درصد اين زنـان  ٧٠ بنا به اين گزارش  

بوسيله اسلحه و ابزاري همچون چـاقـو    
 . کشته شده اند
 زن،   ١٧    زن، آدانـا     ٣٤ استانبول  

 زن، آنتالـيـا   ١٦  زن، ازمير ١٦ آنکارا  
 ١١  زن، کوجالـي    ١٤  زن، ديلوک ١٤ 

 ژن   ١٠  زن، مانيسـا    ١١ ژن، موغال   
 . زن کشته شده اند١٠ و در قونيا 

 همزمان با کشته شـدن زنـان، در          
 در ترکيه تجاوز و اذيـت      ٢٠١٦ سال  

 ٧٦ .  و آزار کودکان انجام گرفته است  
کــودک بــا داد و ســتــد جــهــت ســو                  
استفاده سکسي مواجه شـده انـد کـه            
يکي از آنها کودکي نه ساله از ازمـيـر     

 سـالـه اهـل مـرعـش            ٨ و يکي ديگر     
 .بوده است

ن گـزارش    يـ  از ا    يگريدر بخش د  
 است که کشتن، تعرض جـنـسـي       آمده

و اذيت و آزار زنان در ترکيه از زمـان            
افـزايـش   "  ا ک پـارتـي      " بقدرت رسيدن   
 .پيدا کرده است

 *** 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                     

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           :  تهيه و تنظيم         

 



 
865شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

کارگـران پـلـي اکـريـل شـش مـاه                
دستـمـزدشـان تـوسـط کـارفـرمـا بـاال                

بـه امـام جـمـعـه          .  کشـيـده شـده اسـت        
مراجعه کردند و سپس فـرمـانـدار بـه            
ميان آنها آمد و حرفهاي تـکـراري زد         
و کارگران دسـت بـه راهـپـيـمـايـي در                
خيابان هاي اصفهـان زدنـد تـا تـوجـه              
مردم را به اعتراض بحق خـود جـلـب           

 . کنند
مــديــريــت کــارگــران گــروه مــلــي         
صــنــعــتــي پــس از ســه بــار تــجــمــع                
کارگران، پرداخت طلب هايشان را بـه        

. افزايش توليـد مشـروط کـرده اسـت            
يعني هم طلب کارگران را باال کشيـده     
اند و هـم از آنـهـا مـيـخـواهـنـد کـار                      

طـبـق گـزارشـات       .  بيـشـتـري بـکـنـنـد         
مقامات در گروه ملي فوالد اختالس    
کرده اند و حاضر بـه پـرداخـت طـلـب               

 . کارگران نيستند

کارگـران قـنـد يـاسـوج دسـتـمـزد               
مهـر، آبـان و آذر امسـال و مـزايـاي                  

 را طـلـب       ۹۴  و     ۹۳ مزدي سالهـاي     
دارند و در اعتراض به ايـن وضـعـيـت           

 روز است دسـت بـه اعـتـصـاب زده            ۸ 
 . اند

کارگران المهدي هـرمـزگـان چـنـد          
سال است مبارزات سرسختانـه اي را          

 ۸ روز   .  عليه اخراج ادامـه مـيـدهـنـد         
 نـفـر     ۲۳۰ ديماه کارفرما مانع ورود      

از کارگران به کارخانه شد و کـارگـران        
 . دست به تجمع زدند

تجمع کارگران بازنشسته نيشـکـر     
هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخـت   

. مطالبات بازنشسـتـگـي آنـهـا اسـت           
 نفر از کارگران نيشکر هفت تپه ۲۰۰ 

 تاکـنـون بـازنشـسـتـه         ۹۴ که از اسفند  
شده اند مطالبات بازنشستـگـي آنـهـا        

 . پرداخت نشده است

اينها گوشه اي از اعتـصـابـات و          
تجمعات اعتراضي کارگران است کـه       

 . هر روزه در سراسر کشور جريان دارد
ــراضــات                ــن اعــت ــدام از اي ــرک ه

مـيــتــوانـد بــا حضــور خـانــواده هــاي             
کارگري، تحصن در مراکز شـهـرهـا و         
جلب حمايت مـردم، بـه اعـتـراضـات             

کـارگـران در     .  قدرتمندي تبديل شـود    
هزاران مرکز کـارگـري بـا مشـکـالت             

. مشابهي دست و پنجه نرم ميکـنـنـد    
تحصن کارگران و خانواده هـاي آنـهـا            
در مراکز شهرها ميتواند به کـانـونـي        
بـراي اعـتــراضـات مــتـحــد کــارگــران            
مراکز مختلف و کـارگـران و جـوانـان            

 . بيکار تبديل شود
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۵  ديماه ۹ 
 ۲۰۱۶  دسامبر ۲۹ 

 کارگران پلي اکريل اصفهان پس از چندين بار تجمع،           .
 در خيابان هاي اصفهان راهپيمايي کردند        

 کارگران قند ياسوج هشت روز است در اعتصاب به سر ميبرند               .
 کارگران آلومينيوم المهدي هرمزگان دست به تجمع زدند               .

 کارگران بازنشسته نيشکر هفته دومين تجمع خود را برگزار کردند               .
 کارکنان شرکت گروه ملي فوالد تجمع کردند          .


