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 اعتراض دانشجويان     
 ! کمپ جديد شهر سليمانيه    

ــه           ــب ــن ــش ــک ــل     ۱۹ روز ي ــري  آپ
دانشــجــويــان کــمــپ جــديــد شــهــر           
سليمانيه در اعـتـراض بـه پـرادخـت           
نشدن حقوقهايشان جاده سليـمـانـيـه        

دانشــجــويــان  .  کــرکــوک را بســتــنــد      
معترض اعالم کرده انـد کـه چـهـار             
ماه اسـت هـيـچ حـقـوقـي دريـافـت                 
نـکـرده و خـواهـان پــرداخـت فــوري              
حقوقهاي معوقه خود شدند و اعالم      

کردند که اگـر بـه زودي حـقـوقشـان              
پرداخت نشود، دست بـه اقـدامـات          

الزم بـه ذکـر       .  ديگري خواهنـد زنـد     

است که دانشجويان دانشـگـاهـهـاي        
اقليـم کـردسـتـان مـاهـيـانـه مـبـلـغ                  

 

بيماراني که در بيمارستانها    ٦  صفحه 
 ! بجاي مداوا ميميرند 

زن جواني در سردشت بر اثـر هـر        
تـأخـيـر در تشـخـيـص عـلـت               " آنـچـه     

از ســوي کــادر      "  خــونــريــزي داخــلــي    
پزشکي بيمارستان اين شـهـر عـنـوان          

 در اين   .شده جان خود را از دست داد      
قصور پزشکي که بامداد روز گذشتـه       
روي داده، عالوه بـر مـرگ عصـمـت              

 ٩  ساله، سرنوشـت جـنـيـن پسـر            ٣٥ 
 . او نيز با مرگ رقم زده ميشود        ماهه

حــادثــه مــرگ مــادر و فــرزنــد، در               
هاي اجتماعي درکردستان و بـه      شبکه

ويژه شهر سردشت با اندوه و نـگـرانـي           
 .همراه گشته است

 
 

 اعتياد
 نفـر  ٩٨٦ ، دو هزار و ٩٣ در سال  

براثر سوء مصـرف مـواد مـخـدر در             
ايران جان خود را از دست داده و ايـن        

(آمار در مقايسه با سال قبل از آن            
 .يک درصد افزايش داشته است) ٩٢ 

 ٦٩١ از مجموع اين آمار، دو هزار و        
 .انـد     نـفـر زن بـوده         ٢٩٥ نفر مرد و     

سازمان پزشکـي قـانـونـي کشـور در             
طي سال گـذشـتـه    : " باره اعالم کرد  اين

هاي تهـران، خـراسـان رضـوي،            استان
فارس و اصـفـهـان بـيـشـتـريـن آمـار                  

هاي بوشـهـر،     تلفات را داشته و استان    
غـربـي      خراسان شمالي و آذربـايـجـان        
 ." انـد    کمترين آمار تلفات را داشـتـه       

کارگران و مردم در شـرايـطـي بـه            
استقبال برگزاري روز جهـانـي کـارگـر          
ميروند که فاکتورهاي قابل اتـکـا در         
عرصه مبارزات کارگران، معلمين و      

مـعـيـشـت و       " پرستاران بـا خـواسـت         
، ده ها اعتصـاب، تـجـمـع و            " منزلت

آکسيون هاي خياباني را انـجـام داده          
اين اعتراضات خصـلـت و هـمـه         .  اند

گير بودن خواستهاي ميليونها نفر از       
مزدبگيران جامعه را رقم زده، فضاي      
سياسي ــ اعـتـراضـي را بـر يـاس و                  
نااميدي غـالـب کـرده و هـمـچـنـيـن                 

تعرض و طرح مطالبات براي افرايش      
دستمزدها، حقوق مناسب و رفـاه را          
در راس جنبش اعتراضـي قـرار داده           

 . است
عرصه هاي اصلي اعـتـراضـات؛        

 سال مبارزات کارگران بـراي      ٩٣ سال  
يـک عـرصـه      .  افزايش دسـتـمـزد بـود        

دائمي اعتراض کـارگـران در مـراکـز            
تولـيـدي و صـنـعـتـي مـبـارزه بـراي                  

هـفـتـم دي      .  افزايش دستمزدها، است  
ماه اعتصاب کارگران پـارس خـودرو        
سايپا براي افرايش دستمزد، هـفـدهـم        
دي ماه اعتصـاب غـذاي يـکـپـارچـه             
کارگران ايران خودرو در اعتـراض بـه          
کمي دستمزدها و پائـيـن بـودن پـايـه           

بـهـمـن اعـتـصـاب         ١١ حقوقي شـان،     
کـارگـران نـي بـر مـجـتـمـع کشـت و                    
صنعت کارون شوشتردراعـتـراض بـه        

ايـنـهـا نـمـونـه         .  پائين بودن دسـتـمـزد     
هايي از اعـتـصـاب و اعـتـراضـاتـي               
بودند که کارگران در يک ماه قـبـل از           

 ٩٤ مصوبه شوراي عالي کار در سال   

 ٩٤ خصلت روز جهاني کارگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 اطالعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري             
 روز جهاني کارگر روز قدرت نمايي طبقه کارگر است

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 فـرورديـن     ٢٧ روز پنـج شـنـبـه          
هزاران نفـر از مـعـلـمـان شـهـرهـاي                
سنندج، مريوان، سردشت، بـوکـان،        

بـا  ...  کامياران، سقز، قروه، پاوه و        
ديگر معلمان سراسر کشـور کـه در          
اقدامي هماهنگ و از طريق شبکـه        
ها و مـيـديـاي اجـتـمـاعـي اطـالع                 
رساني شده بود دست به تـجـمـعـات          
ــار دوم                 ــراي ب اعــتــراضــي زده و ب
خواهان تحقق خواست و مطـالـبـات       

در تجمعات اعـتـراضـي    .  خود شدند 

معلمان در سـنـنـدج خـانـواده هـاي              
دانش آمـوزان نـيـز از ايـن تـجـمـع                  

معلمان با در دسـت      .  حمايت کردند 
داشـتـن پـالکــارتـهــايـي مــبـنــي بــر             

افزايش حقوق ها، آزادي مـعـلـمـان         " 
زنداني، معلم بيدار است از تبعيض      
بيزار اسـت و مـعـيـشـت هـمـراه بـا                  

، به سخنراني تنـي چـنـد از          " منزلت
معلمان که بر خواستهاي بـر حـق و            
انساني اشان تاکيد داشـتـنـد گـوش          
فرا داده و با کف زدن مورد حمـايـت    

 . قرار دادند
جــوش و خــروش هــزاران نــفــره          
مـعــلــمــان در ســراســر کشــور بــراي           
برخورداري از يک زنـدگـي انسـانـي،          

دهـهـا   .  خواست کل جـامـعـه اسـت         
مطالبه مـعـلـمـان و در راس آنـهـا                 
خواست افزايش حقوق هـا و آزادي           
مـعـلــمـان زنـدانـي تـنــهـا بــا تــداوم                
تجمعات و اعتـراضـات گسـتـرده و           
مــتــحــدانــه مــعــلــمــان و حــمــايــت           

 تجمعات اعتراضي معلمان در شهرهاي کردستان

 ٣  صفحه  ٥  صفحه 
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 ١ از صفحه 

 ده هـا      ٩٣ در سـال      .  انجام داده انـد    
اعتصاب و اعتراض کـارگـران بـراي           
افزايش دستمزدها تـوسـط کـارگـران          

   .انجام شده است
 بــا   ٩٤ حــداقــل دســتــمــزد ســال       

 تـومـان     ٧١٢٤٢٤ درصد١٧ افرايش  
هاي چند روزه " چک و چانه"باالخره با 

دولت، کارفرما و سيـرک هـمـاهـنـگ         
تشکلهاي زرد با پايان جلسه شـوراي      

. عـالـي کـار تصـويـب و اعـالم شـد                 
همچنين براي سال آينده حق مسکـن        

 هزار تومان و پـايـه سـنـوات در              ٤٠ 
 هزار تومان تعيين شده است   ٣٠ ماه  

 هزار تـومـان   ٨٠ و حق بن کارگران از   
ــه     ــش             ١١٠ ب ــزاي ــان اف ــوم ــزار ت  ه
 با احتساب ٩٤ دستمزد سال   .يافت

پايه سـنـوات     .  حق مسکن( کل مزايا 
هـزار تـومـان      ٩٠٠ زيـر    )  و بن کارگر  

عمال ادامه رياضت کشي اقتـصـادي      
و دستـمـزد نـاچـيـز و دامـن زدن بـه                   
فالکت و فقر بيشتر براي ميليون هـا         
نفر از کارگران و مزدبگيران جـامـعـه          

با اعالم اين انـدازه از مـيـزان           .است
نرخ دستمزدها اعتراضـات کـارگـران        
در مراکز کـارگـري وارد دوره و فـاز               

کارگران اعالم کـردنـد کـه        .  جديد شد 
مصوبه شوراي عالي کار قابل قـبـول        

 . نيست
 از نـقـطـه درخشـش هـاي              يکـي 

جنبش اعتراضي کارگري و مردم در       
ــرده         ٩٣ ســال     ــراضــات گســت ، اعــت

دور جديد اين مبارزات    .  معلمان بود 
 ٦ .   شروع شـد   ٩٣ در واقع از دي ماه  

هــزار مــعــلــم طــومــاري اعــتــراضــي        
انــتــشــار دادنــد کــه در آن خــواســت            
افزايش دستمزدها را مطرح کردند و        
با اشاره به وضع نابسامان آموزش و        

. پرورش خواستهايشان را طرح کردند   
همچنين در روز آخـر دي مـاه و اول              
بهمـن مـاه مـعـلـمـان اعـتـصـابـاتـي                  
داشتند و در بسياري از مـدارس در           
تهران و شهرهاي مختلف سر کـالس        

بـعـد از آن       .  هاي درس حاضر نشدند   
در سوم اسفند ماه معلمان اعتصـاب   
اخطاري ديگري داشـتـنـد کـه در آن              
هزاران مـعـلـم دسـت بـه اعـتـصـاب                 

 .زدند

 ٩٤ بــيــســت و هــفــتــم فــرورديــن        
معلمين در ابعاد گستـرده در ده هـا            
شهر دست به تـجـمـعـات اعـتـراضـي            

حمايت و شرکت دانش آمـوران     .  زدند
و دانشجويان و خانـواده هـايشـان بـر           
ابعاد قدرت تجمعات در خـيـابـانـهـا           

 اعـتـراض     ٩٣ از اوايل بهمـن      .  افزود

پرستاران و معلمين مبارزه خيابـانـي       
بـراي مـعــيـشــت و مـنــزلـت را رقــم                

معيـشـت و مـنـزلـت شـعـار              .  ميزند
عمومي ميليونها نـفـر از کـارگـران،           
معلمين، پرستاران و جوانـان بـيـکـار         

حقوق مناسب و رفاه به معني      .  است
نجات زندگي و معيشـت از زنـدگـي           
چهار برابر زير خط فقـر  بـه مسـالـه               

 . محوري جامعه کشيده شده است
روز جـــهـــانـــي کـــارگـــر يـــازده           

شــرايــط .  ارديــبــهــشــت در راه اســت       
مناسب بر بستر اعتراضات گستـرده      

شعار مشتـرک و    .   فراهم شده ٩٣ سال
همه جا "  معيشت و منزلت"همگاني  

در اعتراضات کارگران، معـلـمـيـن و          
بيـسـت و     .  پرستاران طنين انداز شده   

هفتم فروردين يک اعتراض گسـتـرده        
خياباني عليه فقر و براي معيشـت و         

 . منزلت بود
روز جهاني کارگران در موقعيـت      
بسـيــار مــتــفــاوتــي در مــقــايســه بــا           

کارگران .  سالهاي قبل برگزار ميشود   
ــط                ــيــن کــارگــري در شــراي ــعــال و ف
مساعدي به استقبال برگزاري مراسم     

شـرايـط    .  و جشن روز کارگر مـيـرونـد       
سياسي ـ اجتماعي و اعـتـراضـي در           
التهاب و تحرک معلمين و پرسـتـاران      
و مبارزه براي مـعـيـشـت و مـنـزلـت              
خصلت مـبـارزات را تـعـيـيـن کـرده               

 .   است
برگزاري ميتينگ هاي مشـتـرک       
در روز جهاني کارگر، در هماهنـگـي         
با معلمين، پرستاران و جوانان بيکار    
و دانشجـويـان نـقـطـه عـطـف بـزرگ                
مبارزه توده هاي ميليونـي نـاراضـي         

 . از زندگي زير خط فقر خواهد بود
کارگران در بيانيه هايشان اعـالم      

مـا کـارگـران در ايـن روز             " کرده اند؛   
خواهان افزايش فوري حداقل مزد بـه      
سه ميليون تومان، پايان دادن به فقـر     
و بي حقوقي و يـک زنـدگـي انسـانـي              
شاد و مرفه خواهيم شـد و پـرداخـت            
فوري دستمزدهاي عقب افتاده، لـغـو       
قراردادهاي موقـت، پـايـان دادن بـه            
ــي                  ــائ ــرپ ــق ب ــا و ح ــه ــازي ــراج س اخ
تشکلهاي مستقل کارگري را فـريـاد        

ما بر عليه صدور حـکـم        .خواهيم زد 
شــنــيــع شــالق بــر عــلــيــه کــارگــران            
معترض متحدانه اعتراض خـواهـيـم       
کرد، خواهان لغو احـکـام صـادر بـر             
عليه کارگران مـعـتـرض و نـمـايـنـده              
هاي آنان از جعفر عظيم زاده و جميل    
محمدي تا کارگران چادرملو و ديگـر     
کارگران در معرض تعقيـب قضـائـي         

در سراسر کشور خواهيم شد و بـطـور         
يکپارچه اي آزادي کارگـران دربـنـدي         
همچون شاهرخ زماني، بهنام ابراهيم    
ــداقــي و کــوروش                 ــا رســول ب زاده ت
بخشنده و يوسف آبخرابات و مـهـدي        
شانديز و ديـگـر کـارگـران دربـنـد را                

روز کـارگـر     .طنين انداز خواهيم کرد   
روز نمايش قدرت اتحاد کارگـران در        
مقياسي جهاني اسـت، مـا نـيـز در              
ايران متحدانه به اسـتـقـبـال ايـن روز             

  ."بزرگ خواهيم رفت
 ١٣٩٤ اول ارديبهشت 

     ٢٠١٥ آوريل ٢١  

 

روز جهانـي کـارگـر روز اعـالم            
کيفرخواست طـبـقـه کـارگـر عـلـيـه               
سيسـتـم حـاکـم سـرمـايـه داري بـه                 

. نمايندگي از سوي کل جامعه است  
روز به ميدان آمدن و مبارزه عـلـيـه           
فالکت همه جانبه و تـحـمـيـل شـده             
سيستم حاکم در ايران از سوي رژيـم        
اسالمي و نهادهاي ضد کـارگـريـش       

افزايش دستمزدها، برون رفت . است
از وضعيت اقتصادي زير خط فـقـر،        
ايجاد تشکلهاي کارگري مستقل از     
دولت بعنوان تنها مکانيزم دفاع از       
خواسـت و مـطـالـبـات کـارگـران و                
آزادي بــي قــيــد و شــرط تــمــامــي             
کارگران زنـدانـي و هـمـه زنـدانـيـان               
سياسي در راس دهها مـطـالـبـه اي           
اســت کــه حــاکــمــيــت و نــهــادهــاي          

. سرکوبش آنرا زير پـا گـذاشـتـه انـد            
کارگران اعالم کرده انـد تـداوم ايـن            
فـــالکـــت اقـــتـــصـــادي و اوضـــاع           
معيشتي چند برابر زير خط فقر کـه      
نودونه درصد مزدبگيران جامعه را      
شامل ميشود بـيـش از ايـن قـابـل              

اين کيفرخواست کـل    .  تحمل نيست 
جامعه عليه سيستم و نـظـام حـاکـم           
است و بايد براي برون رفـت از ايـن             

  . فالکت به ميدان آمد
هر سال بمناسبت روز جـهـانـي          

در شـهـرهـاي         کارگر نهادهاي رژيم  
کردستان و ديـگـر شـهـرهـاي ايـران              
دست به اقدامات پـيـشـگـيـرانـه اي            
نــظــيــر احضــار، پــرونــده ســازي و             
بازداشت فعالين کارگري ميزنند تـا     
بخيال خود از برگزاري روز جـهـانـي          

جـمـهـوري    .  کارگر جلوگيـري کـنـنـد       
اسالمي و ارگانهاي سرکـوبـش ايـن         

را هم بخوبي ميدانند که کارگران و        
اوضــاع و   مــردم بســتــوه آمــده از            

شــرايــط ســخــت تــحــمــيــل شــده و            
دستمزدهاي چـنـد بـرابـر زيـر خـط               

تحت هيچ عنواني کوتاه نمـي       فقر،  
آيند، آنرا نميپذيرنـد و بـا جـوش و              
خروش و در اعتراض به اين وضع به    

حاکمـان رژيـم     .  خيابان خواهند آمد  
اســالمــي مــيــدانــنــد اگــر فضــا را           
امنيتي نکنند توده هاي ميلـيـونـي        
کارگران و مردم محروم و ستـمـديـده     
درشهرهاي کردستـان و در سـراسـر           
کشور به خيابان ميايـنـد تـا عـلـيـه              
جهنمي که مفتخـوران حـاکـم بـراي           
اکثريت مردم درست کرده اند دسـت       
به اعتراض بزننـد و کـيـفـرخـواسـت             
خود را عليه بانيان ايـن جـهـنـم بـه               

تـجـمـعـات و       .  همگان اعالم کـنـنـد     
ــران و              ــارگ ــداوم ک ــراضــات م اعــت
حضورچشم گير، گسترده و هـزاران        
نفره معلمان در شهرهاي کردستان و 
در ســراســر کشــور و الــتــيــمــاتــوم             
معلمان براي برگزاري تـجـمـعـات و           
اعتـراضـات در روز مـعـلـم، نـويـد                
بــخــش حضــور گســتــرده تــمــامــي          
مزدبگيران در روز جـهـانـي کـارگـر            

چند روز مانده به روز جهانـي       .  است
کارگر جامعه متوجه شده اسـت کـه        
کــارگــران و تشــکــلــهــاي کــارگــري          
عزمشان را براي به ميـدان آمـدن و           
اعتراض بـه وضـع مـوجـود اعـالم              

همـيـن حـد از تـحـرک در              . کرده اند 
ميان فعالين و تشکلـهـاي جـنـبـش           
کــارگــري، اعــتــراض و تــجــمــعــات         
معلمان، پرستاران و بازنشستـگـان،      
سران و مقامات جمهوري اسـالمـي       

 .را به شدت نگران کرده است
کــمــيـــتــه کــردســتـــان حـــزب            
کمونيست کارگري خود را هـمـصـدا       
و در صف اول مـبـارز و اعـتـراض               
جنبش کارگري براي برپايي جامعـه       

. اي آزاد و مـرفـه و بـرابـر مـيـدانـد                 
ماعليه دستمزدهاي چند برابـر زيـر        
خط فقر و تهديد و احضار فـعـالـيـن           
کـارگــري تـوســط نــهـادهــاي رژيــم،          
مصمم و قاطـعـانـه از اعـتـراضـات            
کـارگـران، مـعــلـمـان، پـرســتـاران و              
بازنشستگان و همه مردم آزاديخواه      

مـا هـمـه مـردم         .  حمايت ميکـنـيـم    
آزاديخواه و زحـمـتـکـش را دعـوت             
ميکنيم که در يازدهم ارديـبـهـشـت         
روز جهاني کارگر و متعاقب آن در          
دوازدهم ارديبهشت روز مـعـلـم در           
صفي متحد، متشکل و گسترده به       

ما اطمينان داريم که    .  ميدان بيايند 
فعالين و تشکلهاي کارگـري هـمـراه        
با مردم آزاديخواه روز جهاني کارگر      
را شايسته تـر از هـر سـال بـرگـزار                 

کميته کردستان حـزب  .  خواهند کرد 
از همه فعالين و رهـبـران کـارگـري،           
تشـکـلـهـاي کـارگـري، مـعـلـمـان و                 
پرستاران و مردم شريف ميـخـواهـد        
براي عـمـلـي کـردن مـطـالـبـاتشـان                
متحدانه بـه مـيـدان بـيـايـنـد و بـه                  
اقدامات سـرکـوبـگـرانـه جـمـهـوري             
اسالمي اعتراض کنـنـد و خـود را            
براي حضور گسترده در خيـابـان هـا        

  . در روز جهاني کارگر آماده کنند
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٩٤  ارديبهشت ١ 

 ٢٠١٥  آوريل ٢١ 

 ...خصلت روز جهاني کارگر        
 اطالعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري             

 روز جهاني کارگر روز قدرت نمايي طبقه کارگر است
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، آمار تلفات نـاشـي از         ٩٣ طي سال   
ــدي              اعــتــيــاد بــه مــواد مــخــدر رون
صعودي در پيش گرفته به نحوي کـه         
آمار کلي تلفات اعيتاد با رشـد يـک         
درصدي و آمار تـلـفـات اعـتـيـاد در              

 . مواجه بوده است٢٨.٣ زنان با رشد 

 نـفـر بـه        ٧٠  سال اخير هر روز ٥ طي  
تعداد مبتاليان به مـواد مـخـدر در            

پــيــشــتــر   .ايــران افــزوده شــده اســت        
خبرگزاري مهر به نـقـل از مـديـرکـل             

هـاي اجـتـمـاعـي وزارت             دفتر آسيب 
تعاون، کار و رفاه اجـتـمـاعـي اعـالم            

هـاي     از دسـتـگـيـري      %  ٤٤ : کرده بود 
هـاي     از دستـگـيـري   %  ١٩ مستقيم و   

 سال گذشته در     ٣٥ غيرمستقيم طي   
ارتباط با مواد مخدر نـظـيـر تـريـاک            

 روزبـه کـردونـي،           بـه گـفـتـه       .اند  بوده
از %  ١٣ از مصرف جهانـي و        %  ٤٢ 

کــنــنـدگــان جــهـان در ايــران            مصـرف 
طـالق  %  ٥٠ هستند که عامل اصلي  

همچنين سـن   .باشد قتل مي%  ٢٠ و  
 بـيـن     ۸۶ شروع مصرف مواد تا سال  

 سـال    ۶  بود که طي مدت ۲۴  تا  ۲۳ 
آمـارهـاي    . سال رسـيـده اسـت     ۲۱ به  

گويند بيـش از چـهـار           غيررسمي مي 
ميليون نفر از ايرانـيـان مـعـتـادنـد و              
هزاران نفر نيز بـطـور تـفـنـنـي مـواد                

کـنـنـد، ايـن در            مخدر مصـرف مـي     
حالي اسـت کـه قـائـم مـقـام سـتـاد                   
مبارزه با مواد مخدر از وجـود يـک            

 هزار معتاد در ايـران   ۳۲۵ ميليون و   
 .دهد خبر مي

 
 يط زيست    سالم سازي مح 

مـحـيـطـي       انجمن زيست سنندج؛  
آسو در سنندج با توجه به بحـران آب          
در اين شهر، اقدام به چـاپ و تـوزيـع             
ــدارس،                ــحــران آب در م ــر ب ــوســت پ

ها و ادارات سنندج      ها، بانک   دانشگاه
هاي  کاهش بارندگي و آب .کرده است

سطحي و کاهش ذخيـره آب در سـد             
قشالق، شهروندان سـنـنـدجـي را بـا             
بــحــران آب مــواجــه کــرده اســت و               

هاي مديران حوزه آب   براساس گزارش 
در اسـتـان کُـردسـتـان و در صـورت                 
ادامه روند فعـلـي، سـنـنـدج يـکـمـاه               

آبي روبـرو خـواهـد          ديگر با بحران بي   
 .شد

جــوانـان و دوســتــداران      ارومـيــه؛    
محيط زيست در اقدامي خـودجـوش     

 اصله نهال از درخـتـان فـنـدق،           ٥٠٠ 
آلبالو و ساير درختان جنگـلـي را در           

ــخــش        "  راژان" روســتــاي     ــع ب ــواب از ت
هـا      اين نهال  .سيلوانا اروميه کاشتند  

انـد و       راژان کاشته شـده "  ربط" در دره   
دوستداران محيـط زيسـت هـدف از           

مـحـيـطـي را حـفـظ              اين اقدام زيست 
 .محيط زيست عنوان کردند

 
 محکومين به اعدام   

؛  صدور حکم اعدام بـراي      مهاباد
صـابـر شـيـخ       « :  سه فـعـال سـيـاسـي         

 و   » حسـيـن عـثـمـانـي        « ،   » عبداهللا
 سه فعال سياسي  »زاده دياکو رسول«

اهل مـهـابـاد، از سـوي شـعـبـه اول                  
دادگاه انقـالب مـهـابـاد بـه ريـاسـت               

 به اتـهـام     » کيا احمد جوادي« قاضي  
و "  گـذاري    محـاربـه از طـريـق بـمـب            " 
به اعدام "  عضويت در حزب کومه له" 

 .محکوم شدند
 

 دستگيري 
بـديـع   " فعال مدني   :   فروردين۲۸ 

توسط نيروهـاي اداره     "  حسين پناهي 
ــتــان                ــرس ــه ــم در ش ــات رژي اطــالع

بــازداشــت و بــه مــکــان         "  دهــگــالن" 
 نـيـروهـاي      .نامعلومي مـنـتـقـل شـد        

لـبـاس شـخــصـي وزارت اطـالعــات            
رژيم، با يورش به منـزل پـدري بـديـع             

" قـروچـاي  " حسين پناهي در روستاي      
از توابع شهرسـتـان دهـگـالن ضـمـن             
ايجاد فضاي رعب و وحشت اقدام بـه    

گفتني است از   .  بازداشت وي نمودند 
دليل بازداشت و مـحـل حـبـس ايـن              

 .فعال مدني اطالعي در دست نيست
 

 ويژه اعتراضات معلمين   
فروردين تجمعات     ٢٧ در 

  استان و ٣١ معلمين در  
  شهر  ٧٠ بيش از  

بصورت هماهنگ، منظم و     
 . باشکوه برگزار شد  

هزاران معلم در سراسر ايران     
  برگزار کردند   اعتراضي تجمع  

  فـرورديـن    ٢٧ معلمان معتـرض     

در شهرهاي تهران، کرج، اراک، ساوه،    
خمين، دهدشت، شهرکرد، سـنـنـدج،        
قروه، مـريـوان، خـرم آبـاد، بـروجـرد،              
اليگودرز، نورآباد، دلفان، کرمانشاه، 
يــزد، بــجــنــورد، ســبــزوار، جــاجــرم،         
ــن، مشــهــد،              ــزوي ــهــر، ق ــجــان، اب زن
بنـدرعـبـاس، بـنـدر امـام، بـوشـهـر،                
قــزويــن، هــمــدان، شــاهــرود، ايــالم،         
رشت، شهرضا، زاهدان، زرين دشت،     

 .تـجـمـع  کـردنـد         ...  داراب، ايوان و  

تجمـعـات اعـتـراضـي مـعـلـمـان در                
ها مقابل ادارات آمـوزش       بيشتر شهر 

در تهـران    .و پرورش برگزار شده است    
عالوه بر تجمع بيـش از هـزار نـفـري              
مــعــلــمــان مــقــابــل اداره آمــوزش و           

ــي          ــروه ــرورش، گ ــره از        ۳۰۰ پ ــف  ن
 .معلمان مقابل مجلس تجمع کردنـد     

معلمين معترض خواسـتـار افـزايـش         
ها، بهبود وضعيت معيشتي   دستمزد

و رفع تبعيض حقـوقـي بـيـن خـود و               
 در اين .ساير کارمندان دولت هستند

تجمعات پالکاردهايي در حمايـت از     
معلمان زنداني و در اعتراض به طرح  
رتبه بندي بطور گسـتـرده  بـه چشـم               

ماموران نيروي انتظامـي  .   خورد  مي
در رشت با معلماني که مقابـل اداره         
آموزش و پرورش استان گيالن تجمـع     
کرده بودند با خشونت بـرخـورد شـده           

معلـمـان مـعـتـرض عـالوه بـر              .  بود  
فروردين، يـکـبـار      ٢٧ تجمع سراسري   
 اسفند در بيـشـتـر    ۱۰ ديگر در تاريخ  

شهرهاي ايران بـه صـورت هـمـزمـان            
 . تجمع کرده بودند

 
گزارشي از تجمع بيست و هفت      

حقوق معلم   .  فروردين سقز  
 وکارگر،طاهر قادر زاده      

در پي تصميم فرهنگيان سـراسـر       
کشــور، بــراي تــجــمــع در ادارات و             
ــرورش،            ــهــاي آمــوزش و پ ســازمــان
معلمان سقزي نيز همپاي هـمـکـاران         
ديگر شـهـرهـاي مـخـتـلـف، تـجـمـع                 
اعتراضي خود را در اداره آمـوزش و         

. پرورش اين شهرستان برگزار کـردنـد       
فـرورديـن   ٢٧ در اين تـجـمـع کـه روز             

 برگزار شد، در ميان جمعيـت  ١٣٩٤ 
صدها نفري معلمان، حضور تعدادي      
از هــمــکــاران بــه هــمــراه هــمــســر و             
فرزندانشان مـورد تـوجـه و تشـويـق              

حضـور جـمـع      .  سايرين قرار گرفـتـنـد     
قابل توجهي از همکاران زن، نشان از 

 اين اعتراضات  تر شدن دامنه گسترده
از ديگر موارد قابل ذکر آنکه . داشت

تعدادي از همکاران براي اولـيـن بـار           
بود کـه در ايـنـگـونـه فـعـالـيـتـهـا و                     

بـرخـي   .  تحصنها مشارکت ميکردند  
از مديران و معاونين مدارس نيـز در     

. بين معلمان متحصن حضور يافتند    
همچنين تعدادي از مسئوليـن اداره،     
مانند تجمع دهم اسفند، مـحـل کـار          
خود را ترک و به جمعيت معـتـرضـان          

بدون شک هـرکـدام از ايـن          .  پيوستند
 روشـنـي را بـراي ادامـه              موارد آينده 

فعاليتـهـاي صـنـفـي فـرهـنـگـيـان و                 
بلندتر شدن فرياد مظلومـيـت و حـق          

مـعـلـمـان      .طلبي آنان نويد مـيـدهـد       
حاضر در تجمع سـقـز، بـا در دسـت               
گرفتن تراکتهاي مختلف، نارضايتي    
شديد خود را از وضعيـت مـوجـود و         
عدم رسيدگي به خواستهايشان نشان     
دادند و تـاکـيـد کـردنـد در صـورت                 
ادامه اين وضعيت، در هفتـه مـعـلـم            

رفع تبعيض  .  نيز تجمع خواهند نمود   
در پرداختها، آزادي زندانيان، افزايش 
دستمزدها، افزايش بودجه آموزش و      

 قــانــون   ١٥ پـرورش و اجــراي اصــل          
از خــواســتــه هــاي       …  اســاســي و      

آنان همچنـيـن    .  معلمان معترض بود  
ــرورش و                 وعــده هــاي آمــوزش و پ
نطقهاي اخير براي طرح رتبه بندي را    
فريبي بيش ندانسته و بـررسـي آن را          
پيش از اجراي کامل نـظـام پـرداخـت           
هماهنگ و رفع تبعيضهاي موجـود،    

 . عبث و بيهوده دانستند
  

 کارگران
 بازداشت آرام وفواد زندي      

دو برادر و فعال کارگري توسط     
 نيروهاي لباس شخصي    

بنا بـه گـزارش رسـيـده روز سـه                
 آرام  و فـواد          ٩٤  فروردين ٢٥ شنبه  

زندي دوفعال کارگري در شهر سنندج    
 ظهر با يورش مـامـوران    ١٢ ساعات  

لـبـاس شــخـصـي بـه مــنـزل مــادري               
نامبـردگـان بـازداشـت و بـه مـکـان                 

تـا   .نامشخصي انـتـقـال داده شـدنـد          
لــحــظــه دريــافــت ايــن خــبــر عــلــت             
بــازداشــت ايــن دو فــعــال کــارگــري            
مشخص نبوده و مادر نامبردگان از       
وضعيت فرزندان خود بـي خـبـر مـي            

کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي ضـمـن                . باشد
محکوم کردن دسـتـگـيـري  ايـن دو               
فعال کارگري خواستار آزادي ايـن دو        
بــرادرو ديــگــر کــارگــران و فــعــالــيــن          

  . کارگري در بند مي باشد

کميته هماهنگي براي کمک به  
 ايجاد تشکل هاي کارگري

 ٩٤   فروردين٢٥  
 

در محکوميت حکم زندان و      
شالق براي يداهللا صمدي و اقبال     

شباني از فعالين کارگري شهر   
 سنندج

هاي کـارگـري ،      کارگران ، تشکل 
يــداهللا !  هــاي شــريــف و آزاده          انســان

انـجـمـن       دبـيـر     صمدي فعال کارگري  
صنفي کارگران خبازيهاي سنـنـدج و        
حومه و هـمـچـنـيـن عضـو هـيـئـت                   
اجـرائـي کـمـيــتـه دفــاع از فــعـالـيــن                
کارگري مهاباد به همراه اقبال شباني 

بــازرس انــجــمــن صــنــفــي       )  عــمــر(  
کارگران خبازيهاي سننـدج و حـومـه          
که در آذر ماه سال گذشتـه بـه اتـهـام              
شـرکـت در تــجـمـع روز حـمـايـت از                  
مـقـاومـت مـردم کـوبـانـي در شـهــر                 
سنندج بازداشت شده بودند و بعد از         

 بازداشت با سپردن وثـيـقـه تـا              مدتي
هنگام دادگاه آزاد شده بودند بعـد از         
دادگاهي حکم زنـدان و شـالق بـراي             
آنها صادر شد ، اين فعالين کـارگـري      
ضمن رد اتهام شرکت در اين تـجـمـع          
به اين حکم اعتراض کرده بودند زيـرا      
در آن روز و آن ساعت آنـهـا خـود در               
جلسه انجمن صنفي حاضر بـودنـد و          
نه در تجمع حمايتي روز کوباني امـا         

 ۳۰  ماه زنـدان و         ۵ با اين حال حکم     
 ۵ ضربه شالق به آنها ابـالغ شـد کـه            

 سـال حـکـم        ۵ ماه زندان تعزيري بـه        
 ضـربـه شـالق      ۳۰ تعليق تبديل شد و  

ايـن   . همچنان به جاي خود باقيست    
اولين بار نيست که همچـيـن احـکـام           

 و ضـد کـارگـري بـراي                ضد انسانـي  
کارگران و فعالين کـارگـري در ايـران           

 نـيـز     ۱۳۸۷ صادر ميشود ، در سال      
از فعـالـيـن کـارگـري عضـو              چند تن 

 براي کمک به ايجاد       کميته هماهنگي 
هاي کارگري در شهر سـنـنـدج         تشکل

حکم زندان و شالق براي آنها صادر و       
اجرا شد و همين چندي پيش هم چند         
تن از کارگران معـدن چـادرمـلـو هـم              
حـکــم زنــدان و شــالق گـرفــتــنـد کــه              

 ايــن کــارگــران و فــعــالــيــن             هــمــگــي
کارگري فقط و فقط به خاطر دفاع از        

هـاي خـود        اي   حقوق خود و هم طبقـه     
دادگاهي شدند و هـمـچـيـن احـکـام               
قــرون وســطــايــي از ســوي حــاکــمــان          

 .سرمايه براي آنها صادر شده اسـت       

کمـيـتـه دفـاع از فـعـالـيـن کـارگـري                   
مهاباد ضمن محکوميت اين حـکـم        

 و ضد کـارگـري از هـمـه              ضد انساني 
دلسوزان و مدافعان طبـقـه کـارگـر و            

خواهد کـه نسـبـت بـه             زحمتکش مي 
احضار ، تهديد ، بازداشت و شکنجه   
فعالين کـارگـري و کـارگـان زنـدانـي              
سکوت نکرده و به هر شيوه مـمـکـن           
که ميتوانند اعتراض خـود را نشـان          
دهند زيـرا شـالقـي کـه بـر تـن ايـن                    
کارگـران و فـعـالـيـن کـارگـري فـرود                 
مـيـايـد شـالقـي اسـت کـه از ســوي                  
حاکمان سرمايه بر تن طبـقـه کـارگـر            

 ٤  صفحه 

 ١ از صفحه 
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کـمـيـتـه دفـاع از           .ايران فرود ميايـد   
 فعالين کارگري مهاباد

 
ضرب و شتم و بازداشت حامد    

محمودي نژاد توسط مامورين      
 لباس شخصي   

 ٢٩ به گزارش رسيده روز شـنـبـه          
فروردين نيروهاي لباس شخـصـي در       
شهر سنندج حـامـد مـحـمـودي نـژاد             
فــعــال كــارگــري و عضــو كــمــيــتــه              
هماهنگي را به شكل وحشـيـانـه اي           
مــورد ضــرب و شــتــم قــرار داده و                

بر اساس گـفـتـه ي       .بازداشت نمودند 
شــاهــدان عــيــنــي مــامــوران لــبــاس         
شخصي اين فعال كارگري را كه براي       
خريد نان از مـنـزل خـارج شـده بـود                 
كمي باالتر از خـانـه اش مـحـاصـره               
كرده و چند نفري به او حـملـه كـرده و          
حامد را در زير ضربات مشت و لگد    

الزم به   .به شدت مصدوم مي نمايند    
يادآوري مي باشد كه نامبرده بعد از        
يك ماه كار طاقت فرساي جوشكاري      
اسكلت ساختـمـان در شـهـر هـمـدان              
براي دو روز استحراحت و سركشي به   
خانواده اش به سنندج آمـده بـود كـه            

 .توسط مامورين بازداشـت گـرديـد       

كميته ي هماهنگـي بـراي كـمـك بـه              
ايجاد تشكل هاي كـارگـري، ضـمـن           
محكوم كردن بـازداشـت و ضـرب و            
شتم حامد محمودي نـژاد، خـواهـان          
آزادي فوري و بي قيد شرط اين فعـال     
كارگري و ساير كارگران و زنـدانـيـان           

كميته هماهنگـي   . باشد سياسي مي 
براي كمـك بـه ايـجـاد تشـكـل هـاي                 

 ١٣٩٤  فروردين ٣٠ كارگري
 

انتقال ريبوار عبداللهي به    
 زندان مرکزي سنندج   

ريبوار عبداللهي فعـال کـارگـري        
) شـعـبـه يـک      ( که در دادگـاه اولـيـه            

توسط قاضي سعـيـدي بـه يـک سـال              

حبس تعزيري محکوم شـده بـود روز          
 ٩٤  فـرورديـن       ٢٢ يکشنـبـه مـورخ        

 احضـار  ٤ جهت اجراي حکم به شعبه      
و از آنجا به زنـدان مـرکـزي سـنـنـدج               

الزم به ياد آوري است که  .منتقل شد
ريبوار در اين مدت به حـکـم صـادره           
معترض بوده و در دادگاه تجديد نظر       
استان کردستان بررسي و دوباره حکم      
يک سال زندان بـراي نـامـبـرده ابـقـاء              

نامبرده کارگر ساختماني و     .  گردديد
 . ماهه مي بـاشـد  ٦ داراي يک فرزند  

کميته ي هماهنگـي بـراي کـمـک بـه              
ايجاد تشکل هـاي کـارگـري ضـمـن             
محکوم کردن حکم ريبوار عبداللهـي      
خــواســتــار آزادي فــوري و بــي قــيــد            
وشرط نامبرده و تمامـي کـارگـران ،           
فعالين کارگري و زندانيـان سـيـاسـي          

کميته هـمـاهـنـگـي       .دربند مي باشد 
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 

 ١٣٩٤  فروردين ٢٦ کارگري 
 

 هزار پرستار خطاب به     ٣ 
عدالت را به سيستم   : روحاني  

 درماني بازگردانيد  
 مــاه از تــجـمــع        ۴ در حـالــيـکـه        

پرستاران در مـقـابـل نـهـاد ريـاسـت               
گذرد هنوز هيـچ پـاسـخ         جمهوري مي 

مثبتي از سوي مسـولـيـن در مـورد            
تحقق مطالبات جـامـعـه پـرسـتـاري            

 جمعي از پرستـاران      .داده نشده است  
اي    استان خـراسـان رضـوي در نـامـه            

خطاب به رئيس جمـهـور، خـواسـتـار           
پيگيري مطالبات جامعه پرستاري و   
پـايــان دادن بــه تــبـعــيــض در نــظــام             
پرداخت ها بين پزشکان و پـرسـتـاران      

 امضاء کنندگان اين نامه کـه        .شدند
گروهـهـاي مـخـتـلـف کـادر درمـان،               

، ۱۱۵ هاي پزشکي   پرستاران، فوريت 
تکنيسين اتـاق عـمـل و بـيـهـوشـي                
هستند آمده است، که اجراي تـعـرفـه          
گذاري نه تنها بار مالي بـراي دولـت           

نــخــواهــد داشــت بــلــکــه بــه جــهــت            
قانونمند شدن  پرداخت ها ، مـنـجـر           
به تسريع در روند درمان بيماران و در 

  .ها خواهـد شـد      نهايت کاهش هزينه      
گويند، پـس از تـجـمـع            پرستاران مي 

مـقــابــل نــهــاد ريــاســت         ۹۳ آذر   ۲۳ 
جــمــهــوري، کــه کــمــيــتــه پــيــگــيــري          
مطالبات پرستاري با نـهـاد ريـاسـت          
جمهوري جلساتي را در جـهـت رفـع             
مشکالت جامعه پـرسـتـاري بـرگـزار          
کرد هنوزجوابي از سوي نهاد رياست     

.هـا داده نشـده اسـت            جمهوري به آن  
 )بخشي از گرارش ايلنا(

 
 ويژه روز جهاني کارگران      

فراخوان کارگران     -اهواز   
 فصلي خوزستان    

 براي روز جهاني کارگر    
کــارگــران فصــلــي    :  فــرورديــن٢٩ 

ــه            ــي ــان ــي ــان در ب ــت ــوزس ــراي       خ اي ب
بزرگداشت روز کارگر فراخوان دادنـد        

دانيم کـه      همه مي :  و از جمله نوشتند   
تـريـن      کارگران در ايران فراموش شـده     

قشــر و مــحــرومــتــريــن و ســرکــوب           
تريـن قشـر هسـتـنـد کـه فـقـر و                     شده
ــتــي و ســتــم و ســرکــوب                 بــي عــدال
شـود  و         صورت قانوني اعمال مي     به

اي شـده کـه بـرخـي از                شرايط بگونه 
کارگران به ناچار کليه يا اعضاي بدن       
خود را براي تأمين دارو و درمـان يـا        
ــه حــراج               ــدگــي ب ــيــه زن مــخــارج اول

اند شرايطي که تحمل و ادامه      گذاشته
آن امکانپذير نيست به همين خـاطـر         
مــا از هــمــه کــارگــران مــيــهــنــمــان            

خواهيم که روز جهاني کـارگـر را            مي
عدالتي و ستم و  به روز فرياد عليه بي 

تبعيض حـاکـم تـبـديـل کـنـيـم، روز                 
کارگر روز فرياد و اعـتـراض مـاسـت          
ــه                  ــبـ ــنـ ــشـ ــجـ ــنـ ــا روز پـ ــده مـ وعـ

ارديـبـهـشـت جـلـوي اسـتـانـداري              ١٠ 
 . خوزستان

ما کارگران متحدانه به استقـبـال    
اول ماه مه روز جهاني کارگر خواهيم   

ول ماه مه روز جهاني کـارگـر،      ا!  رفت

روز اعــتــراض کــارگــران بــه ســتــم و            
ايـن  .  نابرابري در سراسر جهان اسـت      

روز، روز اعتراض کـارگـران و کـيـفـر           
خواست آنان عليه سـرمـايـه داران و             
روز اتحاد و همبـسـتـگـي و مـبـارزه              
براي گرفتن دهها خواسته ومـطـالـبـه         

امسال ما کارگران .  بر حق مي باشد  
ايران، در شرايطي به استقبال اول ماه      
مه ميرويم که سال پر جنب و جوشـي       
از اعتراضات کارگري را پشـت سـر           

اعتراضاتي که نـقـطـه اوج        .  گذاشتيم
آن بـــراي افـــزايـــش دســـتـــمـــزدهـــا            

مشاهـده کـرديـم کـه کـارگـران،             .بود  
معلمـان و ديـگـر زحـمـتـکـشـان در                 
تمامي نقاط کشـور، هـمـگـي بـراي             
افزايش دستمزدهايشان به اعتراض و 

. اعــتــصــاب و تــجــمــع دســت زدنــد          
 چهل هـزار   ٩٢ عليرغم اينکه از سال     

کارگر با امضاء و تهـيـه طـومـار در             
اعتـراض بـه مـيـزان دسـتـمـزدهـا و                 
برگزاري تجمـع و اعـتـراض و نـامـه               
خواستار افـزايـش حـداقـل دسـتـمـزد             
طبق تورم واقعي و سبد هزينه شـدنـد      
ولي دولت تدبـيـر و امـيـد سـرمـايـه                

 ٧١٢ داران با تعيين مزد خفـت بـار           
هــزار تــومــانــي و دهــان کــجــي بــه              
خواستهاي کارگران کـه طـبـق سـبـد             
هزينه مي بايد بـاالي سـه مـيـلـيـون              
تومان تعيين مي شد نشـان داد کـه            
اعتراضات ما کارگران براي افـزايـش     
مزد بايد با اتحاد و قدرت تـعـرضـي           
بسيار بيشتر و در اتـحـاد بـا ديـگـر               
مزد بـگـيـران هـمـچـون مـعـلـمـان و                   

مــا .  پــرســتــاران ادامــه پــيــدا کــنــد          
کارگران با پشت سر گذاشتـن سـالـي          
پر از اعتراض و مطرح کردن خواست       
ــران                ــارگ ــزد از ســوي ک ــش م ــزاي اف
کــارخــانــه هــايــي مــهــمــي هــمــچــون        
ايــرانــخــودور و پــارس خــودرو و                 
همچنين مبارزات متحدانه معلـمـان    
براي افزايش حقوق، اول ماه مـه روز          
جهاني کارگر را فرصتي ميدانيم کـه        
ميشود و بـايـد در ايـن روز فـريـاد                  
اعتراض خود را بلندتر کنيم و نشـان        
دهيم که تا رسيدن به مـطـالـبـاتـمـان             
ــر                 دســت از اعــتــراض و مــبــارزه ب

ما کارگران در ايـن       .  نخواهيم داشت 
روز خواهان افـزايـش فـوري حـداقـل             
مزد به سه مـيـلـيـون تـومـان، پـايـان               
دادن بـه فـقـر و بـي حـقـوقـي و يـک                      
زندگي انساني شاد و مرفه خـواهـيـم          
شد و پـرداخـت فـوري دسـتـمـزدهـاي             
عقب افتاده، لغو قراردادهاي موقت، 
پايان دادن به اخراج سـازيـهـا و حـق              
برپائي تشکلهاي مستقل کارگري را      

ما بر عليه صـدور    .  فرياد خواهيم زد  

حکم شنيع شالق بر عـلـيـه کـارگـران             
معترض متحدانه اعتراض خـواهـيـم       
کرد، خواهان لغو احـکـام صـادر بـر             
عليه کارگران مـعـتـرض و نـمـايـنـده              
هاي آنان از جعفر عظيم زاده و جميل    
محمدي تا کارگران چادرملو و ديگـر     
کارگران در معرض تعقيـب قضـائـي         
در سراسر کشور خواهيم شد و بـطـور         
يکپارچه اي آزادي کارگـران دربـنـدي         
همچون شاهرخ زماني، بهنام ابراهيم    
ــداقــي و کــوروش                 ــا رســول ب زاده ت
بخشنده و يوسف آبخرابات و مـهـدي        
شانديز و ديـگـر کـارگـران دربـنـد را                

روز کـارگـر     .  طنين انداز خواهيم کرد   
روز نمايش قدرت اتحاد کارگـران در        
مقياسي جهاني اسـت، مـا نـيـز در              
ايران متحدانه به اسـتـقـبـال ايـن روز             

 حسن محمدي. بزرگ خواهيم رفت
 

پيش به  : شاپور احساني راد  
سوي برگزاري با شکوه اول ماه مه   
يازده ارديبهشت روز جهاني کارگر        

 "!  معيشت ، منزلت  " با فرياد 
اول ماه مه، يـازده ارديـبـهـشـت            
امسال از جهات زيادي براي کارگران      
ايران قابل اهميت و تعين کننده مـي         
باشد اهميت اين روز و بويژه در سـال        

 از ايــن رو مــي بــاشــد کــه                       ٩٤ 
اعتراضات، اعتصابات و تجـمـعـات       
کارگري هم قبل و هم بعد از توافقات   
لوزان ابعاد گسترده و بهم پيوسته اي    
را نشان ميدهد و پـروسـه ي حـرکـت             

مـعـيـشـت و       "  اين جنبش مطالباتي    
هــمــبــســتــگــي و اتــحــاد         " مــنــزلــت   

طبقاتي طيف هاي مختلف کارگـري      
اعـم از بــازنشـســتــگــان، مــعــلــمــان،         
پرستاران و همه مـزد بـگـيـران را در            
مقابل يورش وحشيانه سرمايه داري      

 ٩٣ اگر در اواخر سـال        .  نويد ميدهد 
اعـتـصـابــات قـدرتــمـنـد کـارگـران و               
تــجــمــعــات پــرشــکــوه پــرســتــاران و          
معلمان فرياد معيشت منزلت را سر       
ــمــزدهــا را               ــزايــش دســت ــد و اف دادن
خــواســتــار شــدنــد، اعــتــصــابــات و          
تجمعات کارگران و معلمان از اوليـن       

 بـه روشـنـي مـي           ٩٤ روزهاي کاري    
مـعـيـشـت و       "  گويد ما زحمتکشـان      

مان را به هيچ وجه به آينـده       "  منزلت  
شکننده توافقات لـوزان و سـيـاسـت            

. هاي صبر و انتظار گره نخواهيـم زد        
نکبت و مصبت با شروع تحريمها بر       
طبقه کارگرنازل نشده است که با لغو       
آنها پايان يابد بنا براين همـه حـقـوق           
بگيراني که به دستمزدهاي زيـر خـط         
فقر، به حقوق هاي معوقه، بـه حـکـم            
شالق و زندان کارگران، به بيکـاري و         

 ٥  صفحه 
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اخراج، به تبـعـيـض و نـابـرابـري، بـه                
قوانين ضد کارگري و به همه حـقـوق          
پايمال شده انسـانـي خـود اعـتـراض             

روز    دارند بـايـد يـازده ارديـبـهـشـت             
جهاني کارگر را به جنبشي با شـکـوه         
براي مطالبات خود بدل کـنـنـد و بـا             
ــازده                 ــد ي ــن ــن ــالم ک ــت اع ــي ــع ــاط ق
ارديبهشت روز جهاني مـا کـارگـران          
است روز اعـتـراض مـا بـه تـمـامـي                
حقوق پايمـال شـده مـاسـت و هـيـچ                

و منصبي حق نـدارد ايـن روز             مقام
مـا در ايـن       .  جهاني را از ما بگـيـرد      

روز به خيابان مي آييـم و بـا صـداي              
بلند فرياد بر مي آوريم در زماني کـه         
در اين مملکت کساني ماهيانـه يـک       

شـمـا      ميليارد تومـان درآمـد دارنـد        
 ٧١٢ حق نداريد دستمزد کـارگـر را           

هـزار تـومـان اعــالم کـنـيـد، درآمــد               
ميلياردي آنها از استثمار وحشـيـانـه        
ماست و صريحا اعـالم مـي کـنـيـم              
کساني که به نمايندگـي از کـارگـران           
در شوراي عالي کـار ايـن دسـتـمـزد              
حــقــارت آمــيــز را تصــويــب کــردنــد          
مزدروان و جيره خواران سرمايه داري      
هستند ما به تصـويـب ايـن حـداقـل              

شديـدا  )   هزارتومان ٧١٢ ( دستمزد  
معترض هستيم و خـواهـان تـجـديـد            

ما با صداي . نظر فوري آن مي باشيم
در هيچ جاي    بلند فرياد بر مي آوريم    

دنــيــا، کــارگــر را بــه جــرم دفــاع از               
دستمزدش به شالق و زندان محـکـوم        
نــمــي کــنــنــد، شــالق و زنــدان اليــق            
کارخانه دارانـي اسـت کـه حـقـوق و                
دستمزد کـارگـران را مـاه هـا نـمـي                 
ــق و                 ــدان و شــالق الي ــد، زن ــردازن پ
شايسته ، بانکداران، سرمايـه داران،       
زمين خوران، اختالس گران و دزداني 
است که به قيمـت بـيـکـاري، فـقـر و                
گرسنگي ميليونها انسان غارتـگـري       
ميکنند، ما فرياد بر مي آوريم شمـا        
حق نـداريـد هـر روز نـان ايـن قـوت                   

کـنـيـد       اليموت زحمتکشان را گـران     
شما حق نداريـد هـر روز اجـنـاس را               

ما فرياد بـر مـي آوريـم          .  کنيد   گران
اعتراض، اعتصاب، تجمع و تشـکـل    
و برخورداري از يک زندگي مطابق بـا        
استانداردهاي زندگـي امـروزي بشـر         

و ما در دفـاع از          حق مسلم ماست    
تمامي اين خواستهايمان لحظه اي از   

در    پاي نخواهيم نشست و قاطـعـانـه       
دفاع از معيشت و منـزلـت خـود بـا              

 .تمام توانمان ايستادگي خواهيم کرد
 

تشديد فشار بر روي فعالين    
اخباري   ! کارگري در آستانه اول مه 

از بازداشت فعالين کارگري و    
 صدور احکام زندان براي       

 .  رهبران کارگري   
با گسترش اعتراضات کارگري و  
ــش               ــزاي ــراي خــواســت اف ــبــش ب ــن ج
دستمزدها و بويژه با نزديک شدن اول        
مه روز جهاني کارگر فشار و تـهـديـد          
بر روي فعالـيـن و رهـبـران کـارگـري                

در اطـالعـيـه      .  شدت پيدا کرده اسـت    
 سال و سه سال ۶ هاي قبلي از صدور    

و نيم زندان بـراي دو تـن از رهـبـران                
کـارگــري شــنــاخــتـه شــده و رهــبــران            

 هــزار امضــا بــر ســر            ٠ ۴ طــومــار    
خواست افزايش دستمـزدهـا، جـعـفـر          
عظيم زاده و جميل محمـدي گـزارش         

هــمــچــنــيــن در ايــن مــدت         .  کــرديــم
فشارسنگيني بر روي بهنام ابـراهـيـم        
زاده از چــهــره هــاي شــنــاخــتــه شــده            
کارگري در زندان وارد شـده اسـت و             
حتي در هفته اخير همسر و پسـر او            
را مورد تهديد و بـازجـويـي شـديـدي            
قرار داده اند، تا از اين طريق بهنام را  

ضـمـن   .  در فشار بيشتري قرار دهـنـد      
اينکه خـبـرهـا از تـدارک بـازجـويـي                
جديدي از بهنام ابراهيم زاده حکايـت       

عالوه بر اين موارد اخبـار زيـر           .دارد
مربوط به فشارهاي رژيم اسالمي بـر       
روي فعاليـن کـارگـري در دو هـفـتـه                

ريبوار عبدالـلـهـي فـعـال           .اخير است 
ريـبـوار   .  کارگري راهـي زنـدانـي شـد         

عبداللهـي فـعـال کـارگـري و عضـو               
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      

 ۲۲ تشکلهاي کارگري روز يکشنـبـه        
 جهت اجـراي حـکـم       ۴ ٩ فروردين ماه   

 احضـار و      ۴ يک سال زندان به شعبه       
سپس به زندان مرکزي سنندج انتقـال       

مــدت بــازداشــت کــورش            .يــافــت 
کـورش  .  بخشنده يک ماه تمـديـد شـد      

بخشنده فعال کارگري و عضو کميتـه   
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهاي کـارگـري در سـنـنـدج روز             

 اســفـنــد در نـزديــکـي مـنــزلــش             ۶ ١ 
توسط ماموران امنـيـتـي بـازداشـت          
شدند و به مکان نا معلومي منتـقـل       

. شد و تا يک ماه از وي خـبـري نـبـود         
آخرين خبـر ايـنـکـه اداره اطـالعـات              
قرار بازداشت وي را يـکـمـاه ديـگـر               

الزم به ذکـر اسـت        .  تمديد کرده است  
که کورش بخشنده چند روز قـبـل از            
دستگيـري در بـيـمـارسـتـان رجـايـي               
تهران تحت عمل جراحي قـلـب قـرار           
گرفته بود و پزشک معالـجـش وي را           

از برخي فعاليت هاي روزانه مـعـاف          
بازداشت کورش مـيـتـوانـد     .  کرده بود 

نــظــام   .بــه وي آســيــب جــانــي بــزنــد          
صادقي فعال کـارگـري در اداره کـار            

روز .  سنندج در بازداشت بسر ميبـرد    
 فروردين نظام صادقي  ۱۹ چهارشنبه  

فعال کارگري و از اعضـاي کـمـيـتـه              
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هـاي کـارگـري کـه در شـهـر                 
سنندج به همـراه هـمـسـرش در حـال              
سوار شدن به اتوبوسي که عازم سـقـز          

و از او خـبـري در        .  بود، دستگير شد  
يداهللا صمدي و اقـبـال   .  .دست نيست 

شباني دو فعال کارگري اهل سنـنـدج        
 ضـربـه     ۳۰  ماه حبس تعزيري و      ۵ به  

“ يداهللا صـمـدي  "شالق محکوم شدند  
روزنامه نگار هفته نامه ديار کهـن و      
دبير انجمن صنفي خبازان سنندج بـه   

بـازرس ايـن     “  اقـبـال شـبـانـي       ” همراه  
دادگاه جـزايـي،   ۱۰۶ انجمن در شعبه  
حـامـد سـلـطـان آب          ” ازسوي قاضي    

 ۵ بـه    “  اخالل در نظم  ” به اتهام   “  کنار
 ضربه شالق محکوم ۳۰ ماه حبس و    

گرديدند که حکم فوق الذکـر در حـال         
 سـال بـه حـالـت           ۵ حاضر بـه مـدت        

نفس اين حـکـم،    .  تعليق درآمده است  
تـعــرضــي بــه کـل کــارگـران اســت و              
کارگران و فعالين کارگري با بـيـانـيـه           
هاي پرشور خود اعتراض خود را بـه       

عـلـي     .اين بـربـريـت اعـالم داشـتـنـد            
خوشنـمـک فـعـال کـارگـري از شـهـر                 
مريوان به سه سال زندان محکوم شـد       
علي خوشنمک فعـال کـارگـري شـهـر            

 روز بـازداشـت و         ٧٠ مريوان پس از    
هــاي انــفــرادي      نــگــهــداري در ســلــول    

ي اطــالعــات ســنــنــدج، در                 اداره
ماه سال گذشته به بند عمـومـي      بهمن

ايـن  .  زندان شهر مريوان منتـقـل شـد        
فعال کارگري هفته گذشته در جـلـسـه        
دادگـاهــي خـود در دادگـاه انــقــالب            
اسـالمــي شــهــر مـريــوان، بــه اتــهــام            

تبليغ عليه نظام و همکاري با يکـي     ” 
بــه “  از احــزاب مــخــالــف حــکــومــت      

.  سال زنـدان مـحـکـوم شـد            ٣ تحمل  
 سـالـه و داراي         ٢ ۵ علي خوشنمک،    

او از فـعـاالن     .   فرزند است٣ همسر و  
شهر مريوان است که در تاريخ هشتم        

، توسط نيروهـاي   ١٣٩٣ آذرماه سال   
لــبــاس شــخــصــي اداره اطــالعــات           
شهـرسـتـان مـريـوان بـازداشـت شـده               

آرام و فــواد زنــدي دو فــعــال              .اســت
ظهر .  کارگري سنندج بازداشت شدند   

 فـــرورديـــن    ۲۵ روز ســـه شـــنـــبـــه           
 آرام وفـوادزنـدي دوفـعـال          ۱۳۹۴ ماه

کـارگـري شـهــر سـنـنــدج، بـا يــورش               
ماموران لباس شـخـصـي بـه مـنـزل              

بازداشت و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي                
حامد محـمـودي نـژاد         .منتقل شدند 

 ٢٩ روز   .  در سننـدج دسـتـگـيـر شـد           
فروردين حامد محمودي نـژاد فـعـال          
کارگري و عضو کميته بـراي ايـجـاد            
تشکلهاي کارگري در حالـيـکـه بـراي          
خريد نان رفته بود از سوي ماموريـن        

عـلـيـرضـا       .امنـيـتـي بـازداشـت شـد          
هاشمي، دبير کل سازمان مـعـلـمـان          

 ٣٠ صـبـح روز       .  ايران بازداشت شـد    
فروردين عليرضا هاشمي سـنـجـانـي        
ــان              ــازم ــزي س ــرک عضــو شــوراي م

در .  مــعــلــمــان ايــران بــازداشــت شــد       
هنگام دستگيري عليرضـا هـاشـمـي         
در مدرسه بود و هـمـسـر وي در پـي               
ورود ماموران به مـنـزل بـه او خـبـر                
ميدهد و وقتي عليرضا به منزل مي       

آيد دسـتـگـيـر و راهـي زنـدان اويـن                  
عليرضا هاشمي مـتـعـاقـب       .  ميشود

 صـادر شـده       ۸۹ حکمي که در سـال        
عليرضا هاشـمـي   .  بود، بازداشت شد 
اجتماع و تـبـانـي      « با اتهاماتي چون  

 و   » به قصد برهم زدن امنيـت مـلـي         
 سال زنـدان    ۵  به » تبليغ عليه نظام « 

بـه بـازداشـت و          .محکوم شـده اسـت     
احضار فعالـيـن و رهـبـران کـارگـري              

همه کـارگـران     .  وسيعا اعتراض کنيم  
زنداني و زندانيان سياسي بايـد فـورا         

 .آزاد شوند
 کمپين براي آزادي 

 کارگران زنداني
   ۴ ١٣٩  فرودين ٣١  

 ۵ ٢٠١  آپريل ٢٠ 

 

 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ٤ از صفحه 
بخشهاي مـخـتـلـف مـردم از آنـان              

 .ميسر است
کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب              
کمونيست کارگري به همه معلـمـان       
درود مـيـفـرسـتـد و از خـواسـت و                 
مــطــالــبــات بــرحــق آنــان حــمــايــت         

افـزايـش دسـتـمـزدهـا يـک            . ميکند
مسئله محـوري و عـمـومـي بـراي             

. نيروي کـارکـن در جـامـعـه اسـت              
يازده ارديبهشت روز جهاني کارگـر      
و دوازدهم ارديبهشت روز معلم  در 

در ايــن دو مــنــاســبــت،       .  راه اســت  
کــارگــران، مــعــلــمــان، پــرســتــاران،       
بازنشستگان، کارمـنـدان و ديـگـر           

مزدبگيران چند برابر زير خـط فـقـر          
مي تواننـد هـمـگـام و مـتـحـد در                 
تجمعاتي که بـه ايـن مـنـاسـبـتـهـا                
برگزار ميشوند بار ديـگـر بـمـيـدان            
آمــده و در قــامــتــي گســتــرده و                
قــدرتــمــنــد بــا بــرافــراشــتــن پــرچــم          
مطالباتي خود روز جهاني کارگر و      
روز معلم را هـرچـه بـا شـکـوهـتـر                 

 .برگزار کنند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري

   ٩٤  فروردين ٢٧ 
 ٢٠١٥  آوريل ١٦ 

 ...  تجمعات اعتراضي معلمان        

 



 

776شماره &1!�ا                                            ا                                                 6 صفحه   

ناچيزي را از وزارت آمـوزش عـالـي            
دريافت مي کـنـنـد کـه دانشـجـويـان             
کمپ جديد چهار ماه اسـت حـقـوقـي            

 .دريافت نکرده اند
 

 اعالم موجوديت     
 ! مرکز سکوالريزم در کردستان      

 آپريل با شرکـت  ۱۹ روز يکشنبه  
تعداد زيادي از مـردم آزاديـخـواه در            
شهر سليمانيه نهادي بـه اسـم مـرکـز            
ــزم در کــردســتــان اعــالم            ســکــوالري

بـنـيـان گـذاران ايـن          .  موجوديت کـرد  
ساالر باسيره، آسو      مرکزعبارتند از، 

کمال، گونا سـعـيـد و فـتـاح خـلـيـل                  
زاخوئي که هر يک به نوبـت هـدف از          
تاسيس اين مرکز را توضيح دادند و        
به بندهاي اصلي بيانـيـه ايـن مـرکـز             
اشاره کردند که عبارتند از، جـدائـي          
دين از دولـت و قـانـونـي کـردن آن،                  
برابري انسانها بدون در نظـر گـرفـتـن            

. مذهب، عقيده، جنسيـت و مـلـيـت          
برابري زن و مرد در تـمـام شـئـونـات              
زندگي، آزادي عقيده، آزادي وجـدان،       

 .... آزادي نقد و
بنا به گـزارش يـکـي از شـرکـت               
کنندگان اين جلسه، تاسيس، بـنـيـاد        
سکوالريزم با استقبال وسيع شـرکـت        
کنندگان روبرو شد و در همان سـالـن          
جــلــســه تــعــدادي زيــادي از شــرکــت          
کنـنـدگـان بـا در اخـتـيـار گـذاشـتـن                   
مشخصات و کانالهاي ارتباتي خـود      
اعالم آمادگي براي کار و فعاليت بـا        

   .اين مرکز کردند
  

 بيانيه هاي پ ک ک  
 ! و حزب دمکرات عليه همديگر    

روز چـهـارشـنـبــه هشـتـم آپـريــل              
کــومــا "  دوران کــالــکــان از رهــبــري        

)" کـي سـي کـي       ( جفاکين کردستان    
کردستان وابسته به پ ک ک به تـنـدي        
از سيستم حکومت اقليـم کـردسـتـان         
: انتقاد مي کند و اعالم مي کند کـه        

اربيل نبايد حاکم کردستان باشـد و        "  
سيستم مرکزي، سيستم مـنـاسـبـبـي         

بـعـد از     ".  براي اداره کردستان نيسـت    
اين اظهارات، دفتـر سـيـاسـي حـزب            
دمکرات کردستان به رهبري مسعود   
بارزاني جواب تنـدي را بـه سـخـنـان              
کالکان مي دهد و اعالم مي کـنـنـد           

اين تالشي است بـراي دخـالـت        : "  که
در اداره اقليم کردستان و تـفـرقـه در             

بـاز هـم بـه دنـبـال            ".  بين ملـت کـرد     
 آپريل ۱۹ بيانيه حزب دمکرات، روز     

باز هـم    "  کوما جفاکين"  گروه رهبري   
به حزب دمکرات جواب مي دهـد و          
با انتشار بيانيه اي ضمن حمـايـت از       
صحبتهاي کلکان، اعـالم مـي کـنـد           

حزب کارگران کردستان و حزب   : "  که
دمــکــرات کــردســتــان دو جــنــبــش           
ســيــاســي هســتــنــد کــه بــه لــحــاظ             
ــم                 ــاســي از ه ــک و ســي ــوژي ــول ــدئ اي

الزم به ذکر اسـت کـه پ          ".  متفاوتند
ک ک و حزب دمـکـرات و نـيـروهـاي              
وابسته اشان چـه در عـراق و چـه در               
سوريه بارها عليه همديگر اطالعـيـه       
صادر کرده اند و حـتـي در مـواردي             
عليه همديگر دست به اسـلـحـه بـرده            

اختالف اينبار گرچـه ظـاهـرا بـر         . اند
سر يک بيانيه اسـت، امـا ايـنـهـا در                
مورد چـگـونـگـي اداره بسـيـاري از               
مناطق و از جمله شنگال بشـدت بـا           

 .هم اختالف و رقابت دارند
 

اعتراض پرستاران قراردادي     
 ! شهر سليمانيه

 آپريل پرستـاران  ۱۹ روز يکشنبه  
ــهــاي شــهــر          قــراردادي بــيــمــارســتــان
سليمانيه در اعـتـراض بـه پـرداخـت              
ــه               نشــدن حــقــوق هــايشــان دســت ب
اعتراض زندند و به مدت يک ساعـت   
از عــبــور و مــرور مــاشــيــنــهــا بــه               
ساختمان مرکزي بهداشت عـمـومـي        

پـرسـتـاران    .  شهر جـلـوگـيـري کـردنـد          
قراردادي مي گويند بـه مـدت پـنـج             
ماه است که حقوقي دريـافـت نـکـرده        
اند و ديگر امـکـان کـار کـردن بـدون             

در جريـان اعـتـراض      .  حقوق را ندارند  
پرستاران رئيس بـهـداشـت عـمـومـي           
شهر در ميان معترضين حاضر شد و 
اعالم کردن که پرسـتـاران حـق دارنـد          
که اعتراض کنند، اما بـايـد اوضـاع         
وخيم اقتصادي اقليم را نيـز در نـظـر           

وي همچنين گفـت مـا     . داشته باشند 
 کـه سـازمـانـي       WHOاز سازمان   

جــهــانــيــســت و قــرار اســت حــقــوق             
پرستاران را آنها پرداخت کـنـنـد مـي        
خواهيم که هر چـه سـريـعـتـر حـقـوق                

. معوقه پرستاران را پرداخت نمـايـنـد       
از طرف ديگر پرستاران معتـرض در        
جواب به مسئول بهداشت گفتند کـه         
اين چندمين بار است که به ما وعـده       
هاي توخالي داده مي شود و خواهان      

 . اقدامات عملي فوري شدند
 

 جلسه مشترک   
 !سران اتحاديه ميهني  

سران اتحـاديـه مـيـهـنـي کـه در               
اختالفات عميقي به سـر مـي بـرنـد              

 آپريـل بـا تشـکـيـل          ۱۹ روز يکشنبه   
جلسه اي به بررسي اخـتـالفـات خـود           

در ايـن جـلـسـه کـوسـرت             .  پرداختند
رسول علي و برهم صالح از معاونيـن    
دبير اتحاديه ميهني و هـيـرو احـمـد            
ابراهيم عضو دفتر سياسي اتـحـاديـه        
ميهنـي و هـمـسـر جـالل طـالـبـانـي                  
شرکت داشته اند و گفته مي شود بـه          
تــوافــقــاتــي رســيــده انــد و گــويــا در            
ــن نشــت                 ــج اي ــاي ــت ــي ن روزهــاي آت

الزم بـه ذکـر       .  مشخص خـواهـد شـد      
اســت کــه بــعــد از مــريضــي جــالل              
طــالــبــانــي، در چــنــد ســال گــذشــتــه          
اخــتــالفــات جــنــاحــهــاي مــخــلــتــف        
اتحاديه ميهني منظما در حال رشـد        
بوده و بارها جناحهـاي درگـيـر بـراي            
خاتمه دادن به اختالفات خود بـا هـم          
نشست داشته اند و حتي چندي پيش       
در يکي از خبرها آمده بود که قـاسـم          
سليماني يکي از فـرمـانـدهـان سـپـاه            
پاسداران و نمـايـنـده ويـژه جـمـهـوري              
اســالمــي در عــراق نــيــز بــا ســران               
اتحاديه ميهني بر سر اختـالفـاتشـان        

 .جلسه داشته است
 

 !انفجاري مهيت در شهر اربيل    
 آپريـل مـاشـيـنـي         ۱۷ روز جمعه   

بمب گذاري شده در شهر اربيـل و در           
نزديکيـهـاي کـنـسـولـگـري آمـريـکـا               
منفجر شد که دو کشـتـه و تـعـدادي            

بـنـا بـه      .  زخمي را بـر جـاي گـذاشـت          
گزارشـهـاي مـنـتـشـر شـده مـاشـيـن                 
منفجر شده در حال نـزديـک شـدن بـه            
کنسولگري آمريکا در منطقـه عـيـن       
کاوه بوده که با تير اندازي نـيـروهـاي           
آسايش اقليم روبـرو مـي شـود و در              

. مقابل کافي شاپي منفجر مي شود     
الزم به ذکر است که هر دو نـفـري کـه          
در اين انفجار جـانشـان را از دسـت              
دادند اهل کردستان ترکيه بوده و در         
اقليم کردستان مشغول بـه کـار بـوده           
اند، همچنين ساعـاتـي بـعـد از ايـن             

سر کنسولگري آمـريـکـا در          انفجار،
اربيل اعالم کرده بود که هيچ زيـانـي       

 .به کارمندان آنها وارد نشده است
 

برگزاري جلسه مشترک    
 ! اتحاديه ميهني و حزب دمکرات  

 آپـريـل دفـتـر         ۱۴ روز سه شنبـه      

سياسي اتـحـاديـه مـيـهـنـي و دفـتـر                 
سياسي حزب دمـکـرات بـا نـظـارت            
ــم              ــي ــل ــيــس اق ــي رئ ــارزان مســعــود ب

در .  کردستان تشکيل جـلـسـه دادنـد         
اين جلسه به اوضـاع عـراق، اوضـاع           
اقليم کردستان، جنـگ بـا داعـش و            
اختالفات اتحاديه ميـهـنـي و حـزب           

گـزارشـهـاي    .  دمکرات پرداختـه شـده     
منتشر شده از اين نشست حاکيسـت       
که دو طرف بر حـل اخـتـالفـات فـي               

و گسترش روابط شان تاکـيـد          مابين
نمي شود به شـيـوه       "  کرده و گفته اند     

کنوني عليه هم تبليغات کرد و بـايـد         
الزم بـه    ".  روابط را عادي تـر سـازيـم        

ذکر است که احزاب ناسـيـونـالـيـسـت        
حـاکـم بـر اقـلـيـم کـردسـتـان بـر سـر                      
موضوعات مختلفي با هم اخـتـالف       
دارنـــد و هـــر از گـــاهـــي چـــنـــان                 
اختالفاتشان باال مـي گـيـرد کـه تـا               
سطح اسلحه کشيدن به روي هم پيـش   

   .مي روند
 

 تعطيلي کارخانه نورد     
 در سليمانيه 

در شهرک  صنـعـتـي        :  سليمانيه    
 کـيـلـو مـتـري  جـاده               ٢٠ بازيان در    
چمچمال  کارخـانـه نـورد        -سليمانيه  

)ذوب فـلـزات و مـيـلـگـرد سـازي             ( 
ازطرف مديرت و بدون اطالع قـبـلـي         
به  کارگران اين کارخانه گفته شد کـه         
بعلت  نبود مواد اوليه و  پول  از اين           

 .ساعت کار تعطيل  مي با شد
ظرفيت کارگران اين  مرکز حـود        

 نفر مي باشند  وبا سخت تريـن  ٢٠٠ 
بـه گـفـتـه       . شرايط کار درگير بوده انـد   

يک کارگر قديمي  قرارداد  کتبي  را        

 رسما به کارگران  تحـويـل نـداده انـد            
اما با تـوجـه بـه دخـالـت  فـعـالـيـن                     
کارگري  وکارگران مهاجر، فشارهاي      
زيــادي  بــه نــهــادي مــانــنــد بــيــمــه              
اجتماعي در اين مراکز واز جمله اين        
بخش   صنعتي  تمام کارگران  داراي 
 سابقه طوالني مدت کار مي با شند

اکـنـون  کـارگــران مـهــاجـر از،                
نپال، پاکستان، بنگالدش وهـنـد بـه          
علت تعهداتي که به کمپانيهاي خـود        
مبني بر اينکه  حق هرگونه  مطالبـه         
و خواسته هايشان از آنها سلـب شـده           
وترس از ديپورت  وجريمه  داده اند ،         
دچار تفرقه شده  وجـمـع ديـگـر نـيـز                  
پيگير  مسئله مي با شنـد و اکـنـون         

 .در جريان  است
مبرم ترين  مـطـالـبـه کـارگـران              

مهاجر اخراجي، دست يابـي بـه حـق           
سنوات  در ازاي هرسـال  چـنـد مـاه               

ر حـال حـاظـر          د.حقوق بيکاري است  
سنديکاي کارگري بخش  تـولـيـد ات       
صــنــعــتــي مشــکــلــش بــا کــارگــران           
نداشتن قرارداد کتبي  است اما اداره  
بيمه  در جريان  قضيه  اشتغال  ايـن       

 . کارگران است
در اطراف اربيل و سليمانيه نيـز       

تعداد زيادي از اين نوع کارگـاه هـاي       
توليدي و موقت و سود آور از طـرف       
عده اي مـديـر از کشـورهـاي ايـران،              
ترکيه، هند و پاکستان  که  اسـاسـش        
وجــود نــيــروي کــار ارزان اســت راه              
اندازي شده که شرايط کاري در آنـهـا          
بصورت برده وار  و در حد کـار هـاي        
قرون  وستايي  اين  شرايط را  بـيـش            

 .از هر چيز ديگر فراهم نموده اند
 *** 
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