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 پيام مسعود بارزاني و    
 !بحران احزاب حاکم بر اقليم    

 ژوئـن مسـعـود        ۲۹ غروب روز   
بارزاني رئيس اقلـيـم کـردسـتـان در            
باره اختالفات و بـحـثـهـاي احـزاب             
حاکم براي چگونگي تغيـيـر رئـيـس          
اقليم کردستان پيامي را صادر کـرد       
کـه در آن بـارهـا در مـورد مسـلـه                   
سازش و توافق احزاب تاکيد کـرد و         
در پايان اعالم کرد که اگـر غـيـر از             
اين باشد، وي بعدا نـظـر خـودش را            

پيام بارزانـي در    !.  اعالم خواهد کرد 
 ۲۳ پي آن منتشر مي شود که روز          

ژوئن پارلمان اقليم تشکيـل جـلـسـه          
داده بود و از پـنـج حـزب تشـکـيـل                
دهنده حاکميت، فـراکسـيـون حـزب          
دمــکــرات بــه رهــبــري بــارزانــي آن          
جلسه را تحريم کردند و از شـرکـت            

در آن جلسه   .  در آن خود داري کردند    
همه احزاب ديگر بر اساس پروژهاي      
خود براي تغيير رئيس اقليم تـاکـيـد         
کرده بودند که بايد سيستم پارلماني     
و انتخابـات پـيـاده شـود و رئـيـس                
اقليم هم از طريق پارلمان انـتـخـاب          

بارزاني در بخشي از پيام خود . شود
 ژوئـن    ۲۳ آنچـه کـه در روز           " گفت  

رخــداد خــطــري اســت بــر اصــل و              
پرنسيب توافق و سازش، آن اصـلـي         

که خود پارلمان و کابينه هشـتـم بـر           
بـارزانـي در     ".  اساس آن شکل گرفته 

" بخش ديگري از پيام خـود گـفـت              
کردستـان رو بـه اوضـاعـي بسـيـار               
حساس و جداگانه مـي رود، امـروز        
بيشتر از هـر زمـانـي احـتـيـاج بـه                  

آنـچـه   .  اتحاد، توافق و سازش داريـم     
به لحاظ قانوني بايد انجام شود من   
از طرف خودم انجـام داده ام، هـمـه             

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٦  صفحه 

آکام تالج، که بر اثر     هفتم تيرماه،   
شليک نـيـروهـاي رژيـم اسـالمـي در               
تجمع اعـتـراضـي در شـهـر مـهـابـاد                

 روز دست ٥٣ زخمي شده بود، پس از 
و پــنــجــه نــرم کــردن بــا مــرگ، در                 

 .بيمارستان اروميه جان باخت
آکام تالج بعدازظهر همين روز با       
وجود تدابير شديد امـنـيـتـي تـوسـط            
نيروهاي مزدور جمهوري ساالمي بـا       
شرکت تعداد زيـادي از مـردم شـهـر              

 . مهاباد دفن شد
کــمــيـــتــه کــردســتـــان حـــزب            ( 

کمونيست کارگري ايران بـه خـانـواده          
آکام تالج و بـه مـردم شـهـر مـهـابـاد                

و مــردم شــهــر     .  تســلــيــت مــيــگــويــد   
مهاباد و شهرهـاي کـردسـتـان را بـه               
اعــتــراض بــه قــتــل آکــام تــالج فــرا              

 ).  ميخواند
 

صداي حق طلبانه کارگران را      
 !  نمي توان خاموش کرد   

 !کارگران، مردم شريف ايران     
طي مـاه هـاي اخـيـر در البـالي               
اخـــبـــار اخـــراج ســـازي کـــارگـــران،          
اعتراضات کارگري و تضييع حـقـوق        
کــارگــران از ســوي کــارفــرمــايــان و            
حاميان آنها کـه در راسـتـاي اجـراي              
سـيـاسـت هـاي نـئـولـيـبـرالـي دولـت                  

خبر اخراج تيـم  .  صورت پذيرفته است 
سرويس کارگري ايلنا توجهات را بـه         
آن سمت و سو جلب کرد خبرنگارانـي        
که اعتراضات و تجمعات کارگران را       
سوژه خبري مـي کـردنـد خـود سـوژه              

اخـراج تـيـم سـرويـس          .  خبـري شـدنـد     

 ٤  صفحه 

 ٨ طبق گزارشات دريافتي روز       
تـيـر پـرســتـاران بـيـمــارسـتـان هــاي               
مــدرس، شــهــداي تــجــريــش، امــام         

تــهــران در    خــمــيــنــي و بــهــارلــو در       
محوطه بـيـمـارسـتـان و پـرسـتـاران               
بيمارستان رسـول اکـرم در مـقـابـل             
بيمارستان دست به تـجـمـع زدنـد و             

 ٥  صفحه 

 : يک توضيحي کوتاه
در قسمت اول اين نوشـتـه بـه دو            
دوره از رياست مسـعـود بـارزانـي بـر             
اقليم کردستان عراق اشاره شـده بـود          
که بـا پـوزش از خـوانـنـدگـان عـزيـز                  

مسـعـود بـارزانـي       .  تصحيح ميگردد 
دو دوره چهار ساله و يک دوره دوساله         
رئيس حکومت اقليم کردستـان بـوده        

 از   ٢٠٠٥ بــار اول در ســال           .  اســت
طــريــق پــارلــمــان، بــار دوم در ســال             

 با آراي مردم و بـار سـوم در              ٢٠٠٩ 
 براي مدت  دو سـال از            ٢٠١٣ سال  

طريق سازش با احزاب ديگر انتخـاب   
مورد دو سال آخر بـه ايـن شـرط        .  شد

صورت گرفت که براي بار چهارم حـق      
کانديد شدن براي اين پست را نداشته       

در مجموع تا کـنـون  ده سـال           .  باشد
رئيس حکومت اقليم کردستـان بـوده        

 . است

 بحران در انتخاب رئيس 
 حکومت اقليم کردستان عراق

 بخش دوم  

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 پرستاران بيمارستان هاي تهران، اصفهان و تبريز 
 دست به تجمع اعتراضي زدند

 ٤  صفحه 

ســال از   ٢٨بــا ســپــري شــدن        
فاجعه بمباران شـيـمـيـايـي شـهـر             
سردشت، جمـهـوري اسـالمـي در          
قبال وضعيت زندگي بـيـش از ده          
هزار مصدوم بمباران شـيـمـيـايـي         
سردشت با بـي تـفـاوتـي بـرخـورد             
کرده و عـمـال بـراي آنـهـا کـاري                 

عـدم  .  مفيدي انـجـام نـداده اسـت         
ــن                ــت ــرف ــده گ ــادي ــي و ن ــدگ ــي رس

مشکالت پزشگي ـ روحـي بـيـش          
از هشت هزار نفر از مصـدومـيـن         
بمباران شـيـمـيـايـي نـارضـايـتـي              
مــردم شــهــر ســردشــت و ديــگــر            
شهرها  در کردستان بيشتـر شـده         

 . است
مردم نودشه بـا ارسـال پـيـام            
حمايتي از  مردم شهر سردشت و      

 همبستگي مردم شهرهاي کردستان ايران 
 !با مصدومين  بمباران شيميايي شهر سردشت

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 

 ٣  صفحه 

 

 در محکوميت بازداشت اسماعيل عبدي 

   معلمان در مقابل زندان اوين دست به تجمع زدند                 
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 ٢ از صفحه 

 ٢٣ بدنبال برگزاري جـلـسـه روز           
ژوئن پـارلـمـان کـردسـتـان عـراق بـا                 

گـوران،  (  شرکت چهار حزب اصـلـي         
اتحاديه ميهني، اتحاديه اسالمـي و       

کـه  )  کومه ل يا جمـعـيـت اسـالمـي             
حزب دمکرات بارزانـي آنـرا تـحـريـم            
کرده بود، چهار حزب شرکت کـنـنـده           
در پارلمان، اين اتفـاق را بـراي خـود             
يک موفقـيـت و عـدم حضـور حـزب               
دمکرات را يـک شـکـسـت ارزيـابـي              

در يــک هـفــتـه اخــيـر حــزب            .  کـردنـد  
دمــکــرات بــارزانــي نــيــز در قــبــال             
وضعيت بوجود آمـده سـاکـت و بـي              
تفاوت نـبـود و دسـت بـه اقـدامـات                
تالفي جويانه اي در نـبـرد قـدرت بـر             
سر ادامه رياست حکـومـت از سـوي         

انـتـقـاد و تـعـرض حـزب             .  پارتي زد  
بارزاني به احزاب پارلماني و از جمله       
رئيس پارلمان شامـل، يـکـم زيـر پـا              
گذاشتن موازين و دستورات قانوني،     
دوم نـاديـده گـرفـتـن دسـتـور بـخــش                 
چهارم پارلمان مـبـنـي بـر حضـور و               
غياب نمايندگان احزاب پارلمـان کـه        
از آن عبور کرده و بالفاصـلـه رئـيـس            
پارلمان وارد دستور شماره پنج مبني 
بر بحث حول رياست حکومت اقـلـيـم         
کرده اسـت، سـوم ايـنـکـه روال اداره               

 ژونـن نـه       ٢٣ جلسه پارلمان در روز        
تنها مغاير با دستور روتين پـارلـمـان       
کردستان بلـکـه مـغـايـر بـا مـوازيـن                
عمومي تر در قـوانـيـن سـراسـري در             

چهارم انـتـقـاد تـنـد         .  عراق نيز هست  
حزب دمکرارات بـارزانـي از حضـور          
نمايندگان چـهـار کشـور بـويـژه و بـا                
تاکيد بر حضور سرکنسول جـمـهـوري       
اسالمي بود که آنرا مغاير با موازين       
قانوني تصويب شده و ناديده گـرفـتـن       
آن از سوي رئيس پارلمان بعنوان زيـر         
پا نهادن موازين مربوط بـه کـابـيـنـه            

 .هشتم حکومت ارزيابي کرد
 

حزب دمکرات مسعود بـارزانـي       
خطاب بـه رئـيـس پـارلـمـان يـوسـف                
محمد کـه از اعضـاي حـزب گـوران              
است گفته بود بـايـد بـخـاطـر زيـرپـا                

 ٢٣ نهادن موازيـن قـانـونـي در روز              
ژوئن در اداره و چگونـگـي پـيـشـبـرد             
روند کار پارلـمـان مـعـذرت خـواهـي             

رئيس پارلمان هم در واکنش بـه   .  کند
اين سخننان گفته است که نيـازي بـه          

نکته مهم . معذرت خواهي نمي بيند

و قابل توجه تر ايـن اسـت کـه حـزب               
بارزاني اين را هم اشاره کرده است که 
منبعد حزب گوران از مـنـظـر حـزب            
دمکرات کردستان عـراق، ديـگـر آن           

 ژوئن نـخـواهـد    ٢٣ گوران قبل از روز     
بود بلکه تنها اتـحـاديـه مـيـهـنـي را              

اما از نظر پارتـي     . جدي خواهد گرفت  
داستان تنها به موارد فوق ختم نشـد         

 ژوئـن    ٢٣ بلکه ماجراي جلـسـه روز         
پارلمان و اختـالفـاتـي کـه در مـيـان               
افراد رده باالي اين احزاب با خود بـه        
همـراه داشـت، اسـتـعـفـاي يـکـي از                 
اعضاي رهبري اتحاد اسالمي را بـا         

ديندار دوستـي  .   خود به دنبال داشت 
يکي از بـنـيـانـگـذاران حـزب اتـحـاد               
اسالمـي مـوضـع خـود را از حـزب                
مطبوعش جدا کرد و در اعتراض بـه         
روند تعيين تکليف رئيس حـکـومـت        
اقليم و دخـالـتـهـاي بـيـش از انـدازه                 
جمهوري اسالمي در حکومت اقلـيـم       
کردستان از حزب خود کـنـاره گـيـري           

 .کرد
 

مسعود بارزانـي طـي چـنـد روز            
گذشته با تهديد اعالم کـرده بـود کـه            
بزودي در رابطه با اين مسئله پيامـي    
خطاب به افکار عـمـومـي مـنـتـشـر              

بدنبال ايـن سـخـنـان از           .  خواهد کرد 
ســوي بــارزانــي، تصــمــيــمــات و                 
نشستهاي بعدي سـران چـهـار حـزب            
ديگر تا حـدودي بـه حـالـت تـعـلـيـق                 
درآمد تا جائيکه نوشيروان مصطفـي   
رهبر حزب گوران در پاسخ به يکي از     
خبرنگاران که پرسيده بـود اقـدامـات         
بعدي شما چيست و چـه تصـمـيـمـي              
گرفته ايد؟ گفته بود فـعـال مـنـتـظـر               
ــي              ــارزان ــام مســعــود ب ــي ــتــشــار پ ان

يادآوري اين نکته الزم است کـه    . است
پــنــج حــزب اصــلــي پــارلــمــانــي در            
کردستان عراق بتـرتـيـب کـرسـي هـا             

حزب دمکرات کردستان   :  عبارتند از 
 کـرسـي،     ٣٨ )   مسعود بـارزانـي       (  

نـوشـيـروان    (  حزب گوران يـا تـغـيـيـر          
 کـرسـي، اتـحـاديـه          ٢٤ )  مصطـفـي     
 ١٨ )  جـالل طــالـبــانــي       (  مـيــهـنــي     

 کرسـي و     ١٠ کرسي، اتحاد اسالمي    
بـقـيـه    .   کـرسـي    ٦ جماعت اسـالمـي      

احزاب هر کدام يک کرسي در مجلس       
اکنون براي برون رفت از بحـران       . دارند

کــنــونــي، حــزب دمــکــرات بــارزانــي        
هيئت سه نـفـره اي را کـه نـچـيـروان                 

بارزاني نخست وزيـر را هـم شـامـل              
ميشود مامور رسيـدگـي، تـمـاس و           
گفتگو با چـهـار حـزب ديـگـر کـرده                

 اوت که آخرين مهلـت  ١٩ است که تا  
براي تعين تکليف رئيـس حـکـومـت          

. اقليم اسـت راه حـلـي پـيـدا کـنـنـد                   
درخواست و پيشنهاد حل اين مسئله  
از سوي حزب دمکرات اين است کـه         
تا پايان دوره پارلمان کردستان عـراق      
مسعود بارزاني کماکان در اين پست      
بماند و آنگاه همزمان بـا انـتـخـابـات         
پارلمان کردستان عراق که دو سـال و         
شش مـاه ديـگـر بـرگـذار مـيـشـود،                 
رئيس جديد حکومت اقليم کردستـان   

 .نيز انتخاب شود
 

ظاهرا اتحاديه ميهني عـلـيـرغـم      
ــوران                 ــه حــزب گ ــت ب ــکــه نســب ــن اي
کرسيهـاي کـمـتـري دارد و در سـال                

 نيز يک توافق استـراتـژيـک بـا       ٢٠٠٧ 
پارتي بسته است، به اين پـيـشـنـهـاد           

داليـل ايـن     .  سمپاتي نشان داده است 
سمپاتي را مـيـتـوان بـر بسـتـر ايـن                  

اتـحـاديـه    :  زميـنـه هـا تـوضـيـح داد            
ميهني اکنون در درون خـود بـه سـه              
جناح تبديل شده اسـت و در غـيـاب           
جالل طالباني قادر به حل مشکـالت   

حـزب گـوران را       .  دروني خود نيـسـت    
سـنـتـا بـعـنـوان         .  رقيب خود ميـدانـد    

يکي از دو حزب اصلي و همطراز بـا           
حزب دمـکـرات بـارزانـي هـمـراه بـا                
توافقات استراتژيک ايفاي نقش کـرده       

عالوه بر اينها مسعود بارزاني .  است
هم تهديد کرده است کـه اگـر بـه يـک               
سازش سياسي دست نيابند حکومت 

ايــنــهــا و    .  را مــلــغــي خــواهــد کــرد        
فاکـتـورهـاي ديـگـري از ايـن دسـت                
مــيــتــوانــد ســبــب شــود کــه ســازش           
اتحاديه ميهـنـي و حـزب دمـکـرات             
بــتــوانــد مــعــضــل و بــحــران رئــيــس           

 .حکومت اقليم را موقتا حل کند
 

 ژوئــن   ٢٩ پــيــام روز دوشــنــبــه         
مسعود بارزاني در رابطه با بـحـرانـي         
که حکومت اقليم کردستان عـراق بـا         
آن مواجه است ممکن اسـت احـزاب          
ديگر را متقاعد سازد که تا مـقـطـع            
انتخابات پارلمان، يعني تا دو سال و     
شش ماه ديـگـر او کـمـاکـان رئـيـس                
حکومت اقليم کردستان عراق بـاقـي        

بارزاني در پيام روز دوشـنـبـه          .  بماند
طي دوسـال اخـيـر و        : "  خود ميگويد 

همچنين دو ماه گذشته بارها خطاب      

به احزاب پارلماني يادآور شده ام کـه         
 ٢٠١٥  اوت     ١٩ تا قـبـل از پـايـان            

فکري بـحـال مسـئلـه رئـيـس آيـنـده                 
حکومت اقليم بکنند اما آنچه که در       

 ژوئن در پارلمان اتفاق افتاد، ٢٣ روز 
زير پـا نـهـادن پـرنسـيـبـهـاي رئـيـس                  
پارلمان و کابينه هشـتـم دولـت بـوده            

اکــنــون نــيــز از هــمــه احــزاب          .  اســت
ميخواهـم بـخـاطـر اوضـاع حسـاس             
کنوني نظير، بحران مالي، جنـگ بـا         
داعش، وضعيت کار و زندگي مـردم        
و بويژه موقعيت پيشمرگه ها را مـد          
نظـر قـرار دهـنـد و بـه آن هـمـچـون                     

اگـر  .  مسئله اي مبرم برخـورد کـنـنـد       
برخي از احزاب به پرنسيب تـوافـق و           
سازش عمل نکنند من هـم مـوضـع           

 ".خود را اعالم خواهم کرد
 

آنچه که در ايـن پـيـام مسـعـود               
بارزاني قابل تامل است دو نکته مي 

يکم اينکه بـا دادن تصـويـري           .  باشد
بغرنج از اوضاع کردستـان عـراق کـه           
بخشا همه احزاب دخـيـل در قـدرت            
باني و مسبب آن هستند مـيـخـواهـد      
بگويد کـه تـنـهـا پـاسـخ بـه اوضـاع                   
کنوني، حـزب او و ادامـه صـدارت              
مســعــود بــارزانــي بــعــنــوان رئــيــس         
حکومت اقليم کـردسـتـان تـنـهـا راه              
چاره است و بقيه نيز بـه آن تـمـکـيـن                
کنند دوم اينکه در غـيـر ايـنـصـورت            

ايـن  .  حکومت را ملغي خواهـد کـرد       
دو فاکتور از نظـر مسـعـود بـارزانـي             

مـلـغـي    .  کامال بهم مرتبط هسـتـنـد       
اعالم کردن حکومت يـعـنـي تـبـديـل          
بحرانهاي کنوني به بحراني عميق تـر       
که با اشاره بـه آن مـيـخـواهـد بـقـيـه                  

. احزاب را دچار رعب و وحشت کـنـد        
بارزاني براي اينکه بتواند تا دو سـال         
و شش ماه ديگر همچنان بـر مسـنـد          
رئيس حکومت اقليم کردستان بـاقـي     

" دولت را ملغي مـيـکـنـم     " بماند برگه   
را به بقيه احزاب نشان ميدهد و ايـن          
يعني اينکه قانون، پـارلـمـان، قـانـون           
اساسي و غيره از منظـر او اهـمـيـت             
تعين کننده اي ندارند و اگر بـخـواهـد        
ميتواند بساط بـازي را بـرهـم بـزنـد               
مگر اينکه از طريق سازش و تـوافـق          
سياسي به نتايجي برسند که مـقـبـول     

 .پارتي باشد
 

اما آيا روند تحـوالت کـردسـتـان        
عراق بر مـحـور پـيـام تـهـديـد آمـيـز                  
بارزاني براي ماندگار شـدن بـعـنـوان           

رئيس حکومت سـيـر خـواد کـرد يـا              
پنج حزب پارلماني کنوني به سـازش       

 .و توافقاتي خواهند رسيد؟
 

حزب دمکرات کـردسـتـان عـراق         
به رهبري بارزاني کار کشته تر از آن          
است که ديـگـر احـزاب رقـيـب فـکـر                

بـارزانـي طـي ده سـال در             .  ميکننـد 
مقام رئيس حکومت اقليم کردسـتـان    
توانسته است نظر دولـت آمـريـکـا و             

. دولت ترکيه را بسوي خود جلب کند      
با توصيـه مـقـامـات آمـريـکـايـي و                
دولت ترکيه کماکان به ادامـه روابـط        
ــيــم در چــهــارچــوب             ــل حــکــومــت اق
حکومت مرکزي بـغـداد جـلـو رفـتـه              

اعـتـمـاد و اتـکـايـي کـه ايـن                 .  است
کشورها به بارزاني دارند، هنوز سران 
ديـگـر احـزاب در حـکـومـت اقـلـيــم                 

تـنـهـا    .  نتوانسته اند آنرا کسب کنـنـد      
مهره اي که مـيـتـوانسـت در چـنـيـن               
ظرفيتي ظاهر شود جـالل طـالـبـانـي           
بود که او نـيـز دوسـال اسـت بـدلـيـل                 
مشکل بيماري بطور کلي از صـحـنـه     
سياسي اوضـاع کـردسـتـان و عـراق              

بـنـظـر مـيـرسـد کـه            .  کنار رفته است  
محتمل ترين راه براي خـروج از ايـن            
بحران قبول شروط بـارزانـي از سـوي           
چــهــار حــزب ديــگــر بــاشــد، بــقــول             
خــودشــان بــا ســازش ســيــاســي بــه             
توافقاتي بـرسـنـد و تـالـشـشـان ايـن                
خواهد بود که تبـصـره اي بـه قـانـون               
اساسي اضافه کننـد کـه تـا مـقـطـع                
انتحابات پارلمان و تا دو سال و شش 
ماه ديگر بارزاني فعال بعنوان رئيـس      

. حکومت اقليم کردستان باقي بمانـد     
اگر بين پارتي و اتـحـاديـه مـيـهـنـي                
چنين توافقي صورت بگيـرد، گـوران        

 کـرسـي پــارلـمـان را           ٢٨ بـا ايـنــکـه        
بعنوان حزب دوم در اختيار دارد قادر 
به تغيير اين توافق و معادله نخواهـد    

دو .  بود و ناچار است به آن گردن نهـد        
حزب اسالمي اتحاد و جمعـيـت نـيـز        
هر چند که نيروي تعييـن کـنـنـده اي             
نيستند اما در مقابل توافق اتحاديـه       
مــيــهــنــي و حــزب دمــکــرات، کــار           
چنداني از عـهـده آنـان هـم سـاخـتـه                  
نيست و ترجيح ميـدهـنـد بـه ابـقـاي              
ــات             ــا انــتــخــاب ــارزانــي ت مســعــود ب
پارلماني دور پـنـجـم در سـپـتـامـبـر                

 . قناعت کنند٢٠١٧ 
 

 ٢٠١٥  ژوئن ٣٠ 

 ...  بحران در انتخاب رئيس        

 

 ! استقالل کردستان عراق ممکن ترين و عملي ترين راه حل براي مردم کردستان عراق است                             
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بنا بر گزارشـات دريـافـت شـده           
 تير اسماعيل عـبـدي   ٦ امروز شنبه   

دبيرکل کانون صنفي معلمان ايـران       
که بـراي پـيـگـيـري حـکـم مـمـنـوع                  
ــه                 ــش از کشــور، ب ــودن ــخــروج ب ال
دادسراي اوين مـراجـعـه کـرده بـود،            
پس از ساعتها بازجويي بازداشت و      

در عکس العمل بـه  .  روانه زندان شد  
اين مساله معلمـانـي از شـهـرهـاي            
مختلف تـهـران، مـريـوان، هـمـدان،            

ــن،           مشــهــد،  ــرج، زاهــدان، روده ک
مالرد، شهريار، قلـعـه حسـن خـان،          

کـه تـعـداد آنـهـا بـه             ...  تاکستان و    
بيش از هـفـتـاد نـفـر مـيـرسـيـد در                  

 . مقابل اوين دست به تجمع زدند
طبـق ايـن گـزارش تـعـدادي از              
معلمان شهرهاي مختلـف کـه قـرار         
گذاشته بودند، اسماعيل عـبـدي را        
همراهي کـنـنـد، بـا شـنـيـدن خـبـر                  
بازداشت او در مقـابـل زنـدان اويـن            

يکي از مـعـلـمـان بـه            . تجمع کردند 
اسم زينالزاده که به عنوان نـمـايـنـده           
معلمان به درون زنـدان رفـتـه و بـا                
بازجوها و اسماعيل عبدي صحبت     
کرده بود در ميان معـلـمـان حـاضـر            
شد و گفـت بـه بـازجـوهـا از طـرف                 
معلمان گفته است چنانچه بازداشت 
عـبــدي ادامــه يــابــد، مــعـلــمـان بــا            
جمعيت بيشتـري دسـت بـه تـجـمـع              
خواهند زد و مـقـامـات زنـدان نـيـز              
تهديدات هميشـگـي خـود را کـرده            

ــد ــودن  ۶ مــعــلــمــان در ســاعــت           .  ب
بعدازظهر به تجمع خود پايان دادنـد       
تا بـعـدا درمـورد ادامـه اعـتـراض               

امروز همچنين  .  تصميم گيري کنند  
جمعي از معلمان به نشانه حمايت و  
همبستگي با اسماعيل عـبـدي، بـا         

 .خانواده او ديدار و گفتگو کردند
عکس العمل بموقع معلمان بـه      
احضار و بازداشت اسماعيل عبـدي      
و تنها نگذاشتن او موقع معرفي بـه    
دادسرا، اقدامي بسيار هوشيارانه و     
قدمـي بـه پـيـش در مـبـارزات تـا                  

اين تـاکـتـيـک       . کنوني معلمان است 
مبارزاتي را بايد به تـاکـتـيـک هـمـه             
فـعــالـيــن کــارگــري و سـيــاسـي کــه             

. احضــار مــيــشــونــد بــکــار گــرفــت        
جمهوري اسالمي بايد بداند کـه هـر        
احضاري با مقابله فوري همکاران و      

. خانواده هاي آنها مواجـه مـيـشـود         
جمهوري اسالمي بايد بداند کـه هـر        
احضار و بازداشتي برايش سنـگـيـن       
تمام ميشود و به نـيـروي مـحـرکـي             
براي به ميدان آمدن بـيـشـتـر مـردم             

 . تبديل ميشود
ــخــاطــر           اســمــاعــيــل عــبــدي ب
مبارزاتش براي خواسـتـهـاي بـرحـق          
معلمان احضار و زنداني شده و بايد       
مورد وسيعترين پشتيباني از جانب     
معلمان و خانواده هاي آنها و کـلـيـه          

ــرد         ــي ــرار گ ــردم ق ــري    .  م ــگــي ــت دس
اسماعيل عبدي دبير کانون صنـفـي      

مـعــلــمــان، تــالش حــکــومــت بــراي        
مقابله با اعـتـراضـات رو بـه رشـد               
معلمان است و بايد با عکس العمل 

. اعتراضـي گسـتـرده پـاسـخ گـيـرد             
خواست افزايش حقوقهـا بـه رقـمـي           
باالتر از خط فقر و تحصيل رايگـان        
براي همه دو خواست مهم معـلـمـان          
است که خواست دهها ميليون نـفـر          

بــعــالوه اعــتــراض    .  از مــردم اســت     
معلمـان در مـاهـهـاي گـذشـتـه راه                
مبارزه ساير بخش هاي جـامـعـه را           
هموارتر کرده و با استقبال گرم کليـه    
مردم معترض و جان به لب رسـيـده          

دسـتـگـيـري هـر        .  مواجه شده اسـت    
معلمي نيز بايد با همبستگي وسيع    
و فــعــال مــردم بــا خــواســت هــا و               
تجمعات اعتراضي معلمـان هـمـراه        

 . شود
ــر             اســمــاعــيــل عــبــدي و ســاي
معلمان زنداني رسول بداغي، عـلـي       
اکبر باغاني، عـلـيـرضـا هـاشـمـي،             
محمود باقري و عبدالرضا قـنـبـري         
بايد فورا و بـي قـيـد و شـرط آزاد                  

کــلــيــه کــارگــران زنــدانــي،        .  شــونــد
معلمان در بند و زندانيان سـيـاسـي          

 . بايد فورا آزاد شوند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴ تيرماه  ۶ 

 ۲۰۱۵ ژوئن  ۲۷ 

مصدوميـن بـمـبـاران شـيـمـيـايـي              
خواهان رسيدگي فوري نـهـادهـاي        

 .    جمهور اسالمي شدند
در ششم تير ماه در سـالـگـرد           
بمباران شيميائـي شـهـر سـردشـت           
مراسمي با حضور فعالين محيـط      
زيست شهرهاي کردسـتـان بـرگـزار         

در مــراســمــي کــه فــعــالــيــن         .  شــد
محيط زيست کردستـان، انـجـمـن         
سبز چـيـا مـريـوان، بـا هـمـکـاري                
انـــجـــمـــن پـــاژيـــن شـــهـــر بـــانـــه            
سازماندهي شده بود  فعالين ايـن      
عرصه هاي اجـتـمـاعـي بـه طـرف              

. شــهــر ســردشــت حــرکــت کــردنــد         
فعالين محيـط زيسـت شـهـرهـاي           
کردستان بحالت نـمـاديـن چـکـش           

 .سبز را  به شهر سردشت ميبرند
فــعــاالن مــدنــي ســردشــت بــا          
انتشار پيامي در آستانه بيسـت و        
هشتمين سالروز بمباران شيميايي  
ايــن شــهــر از تــمــامــي مــردم در             

هاي سـراسـر ايـران         شهرها و استان  
خواستند که با يـادبـود قـربـانـيـان            
شيميايي سردشت، تمامي اقشـار      
مردم با عمق فجايعي از اين دست 
آشنا شوند و آگاهي و هـمـگـرايـي           

هاي الزم بـراي عـدم         حاصل زمينه 
تکرار چنين فـجـايـعـي در اقصـي            

 .نــقــاط جــهــان را فــراهــم آورنــد          

مـا  : " گويـنـد    فعاالن سردشتي مي   
ــالش             ــدان ســردشــت در ت شــهــرون
هستيم با نامگذاري سـردشـت بـه          

بستر مناسبـي  "  شهر صلح " عنوان  
براي رساندن پيام اقـيـانـوس دلـي           
مردمان سردشت را بـه جـهـانـيـان            
ايجاد كنيم تا اعالم نماييم كه مـا    
قرباني ددمنشـي ديـكـتـاتـورهـاي          

در اين پيـام آمـده      ." ايم  تاريخ بوده 
بنا داريـم بـا تـزريـق پـيـام              : " است

ــي        "  ــت ــح و دوس ــد      "  صــل ــب ــال ــه ك ب
تــعــامــالت انســانــي، بســتــرهــاي        

هاي  همدلي و سالمت رواني انسان
ايـن   ." جهانشهـر را فـراهـم آوريـم          

خواهند در اين    فعاالن از مردم مي   
مسير با آنها هـمـگـام بـاشـنـد تـا               

شـهـر   " شهـر سـردشـت بـه عـنـوان               
در بـمـبـاران       .شناخته شـود "  صلح

 تــيــر   ٧شــيــمــيــايــي ســردشــت در        
، حکومت بـعـث عـراق بـا           ١٣٦٦

هـاي شـيـمـيـايـي            استفاده از بـمـب    
چهار نقطه پر ازدحام سـردشـت از          
توابع استان آذربايـجـان غـربـي را           

 .بمباران کرد
بمباران شـيـمـيـايـي سـردشـت            
تراژدي انساني و دردناکي بود کـه       
با سپري شدن بيست و هشت سـال        
از آن تاريخ هنوز زخـم آن بـر بـدن              
هزاران نـفـر از مـردم سـردشـت و                
صدها مصدوم بمباران شده دردي      

اخــتــالس و دزدي     .  عــمــيــق اســت  
توسط مزدوران جمهوري اسـالمـي     
با حذف بيش از ششصـد مصـدوم          
بــمــيــاران شــده، لــکــه نــنــگــيــن و           
سـيـاهـي اسـت کـه ايـن نـظـام بـر                    
پرونده سرتا پا جـنـايـتـش اضـافـه             

 . کرده است
حمايت و بـرگـزاري فسـتـيـوال           
مردم شهرهاي کردستـان از مـردم         
شهر سـردشـت بـايـد خـواسـتـهـاي               
مصــدومــيــن را تــفــويــت کــنــد و            
مجرايي براي تـغـيـيـر  و بـهـبـود                 

 .    زندگي آنها شود
جــنــگ هشــت ســالــه ايــران و          
عراق و کشتار بيش از يک ميليون   
از مردم شهرها در ايران و عـراق،          
بـــمـــبـــاران شـــهـــرهـــا و آوارگـــي           
ميـلـيـونـي، بـمـيـاران شـيـمـيـايـي                 
شهرهاي حلبچه و سردشت جنايت     

مردم  در ايران .  عليه بشريت است 
و عراق از آمرين و عـامـلـيـن ايـن             
جنايتها ابراز انزجار و نفـرت مـي         

جمهوري اسالمي  مسـبـب       .  کنند
کشتار ميلـيـونـي مـردم در ايـران             

 . است

اقدامات مـتـحـدانـه فـعـالـيـن            
عرصه هـاي اجـتـمـاعـي و مـردم                
شهرهاي سردشت، مريوان، نودشه    
و بانه در حمـايـت از مصـدومـيـن             
شهر سردشت سرآغاز دور جـديـدي      
از هماهنگي متـحـدانـه مـردم در           
شهرهاي کردستان در عرصه هـاي       

 . اجتماعي است
 ١٣٩٤ تير ٩
 ٢٠١٥ژوئن  ٣٠

   معلمان در مقابل زندان اوين دست به تجمع زدند                   ...همبستگي مردم شهرهاي
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خواهان رسيدگي فـوري بـه خـواسـت           
پرستاران بيمارستان . هاي خود شدند

الزهرا در اصفهان و پرستاران چنديـن   
بيمارستان در تـبـريـز و اهـواز نـيـز                 
امـروز تـجــمـعـات اعـتـراضــي بـرپــا              

 . کردند
اين تجمعات با فراخوان قـبـلـي          

در هفته هاي گذشـتـه   .  صورت گرفت 
پرستاران تعدادي از بيمـارسـتـان هـا          
تجمعات اعتراضي را شروع کـرده و         
فضــاي اعــتــراضــي بــه ســرعــت بــه           
بــيــمــارســتــان هــاي ســراســر کشــور          

 . گسترش مي يابد
پرستاران به تبعيضات مختلـف     

از جمله حقوق هاي چند ده ميليونـي         
برخي پزشکـان و مـديـران و حـقـوق               
هاي نـاچـيـز خـود اعـتـراض دارنـد،               
خواهان اجراي هرچه سريعتـر تـعـرفـه        
گـذاري پــرسـتــاري، افــزايـش حــقــوق          
باالتر از خط فقر، استـخـدام رسـمـي            
پرستاران پيماني، لغو اضـافـه کـاري         
ــخــدام                ــاري و در عــوض اســت اجــب

 . پرستاران بيشتر هستند

  
حـزب کــمـونـيــسـت کــارگـري از            
خــواســت هــا و اعــتــراضــات بــحــق           
پرستاران حمايت ميکند و پرستـاران      
سراسر کشور، کارکنان بـيـمـارسـتـان          
ها و پزشکان شريف و مـعـتـرض بـه             
ــاد و                      ــح ــت را بــه ات ــن وضــعــي اي

مـعـلـمـان     .  يکپارچگي فرامـيـخـوانـد     
ــگــوهــاي رزمــنــده و مــوثــري از               ال

. اعتراضات سراسري بدست داده انـد     
پـرسـتـاران نـيـز بـايـد خـود را بــراي                   
اعتراض همزمان در سـراسـر کشـور          

خواست هاي پـرسـتـاران      .  آماده کنند 
استخـدام  .  به همه مردم مربوط است    

پرستار بيشتر و لـغـو اضـافـه کـاري              
اجباري، افـزايـش حـقـوق پـرسـتـاران             
باالتر از خط فقر و همينطور درمـان         
رايگان بايد به خواست عـمـوم مـردم          

 . تبديل شود
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
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 ...پرستاران بيمارستان هاي      

 

اسماعيل عبدي دبير کـانـون       
صنفي معلمان ايران ديروز شنبـه      
بدنبال حضور در دادسـراي اويـن         
جهت پيگيـري مـمـنـوع الـخـروج            

بـازداشـت   .  بودنش، بازداشت شد  
اسماعيل عبدي و احضار بـرخـي        
ديگر از معلمان در سطـح کشـور         
در حالي صورت ميگيرد که طـي   
سه ماهه ي اول سالـجـاري، گـروه       
اخــبــار کــارگــري ايــلــنــا بــدلــيــل          
مقاومت در برابر سانسور اخـبـار       
کـارگــري بــطــور گــروهــي از کــار          
اخراج شدند، بـازداشـت اعضـاي         
تشکلهاي مسـتـقـل کـارگـري بـا             
دستـگـيـري داود رضـوي، پـدرام            
نصراللـهـي، آرام و فـواد زنـدي،              
نظام صادقي، محمود صـالـحـي،       
عــثــمــان اســمــاعــيــلــي، ابــراهــيــم      
مددي، رضـا امـجـدي و حـامـد              
محمود نژاد ابعاد هر چه گسترده      
تـري بـر خـود گـرفـت، عـلـيـرغـم                  
صدور حکم شش سال حبس بـراي     
جعفر عـظـيـم زاده دبـيـر هـيـات                
مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران     
و صدور حکم ممنـوع الـخـروجـي         
براي نامبرده، بـار ديـگـر وي بـه             
هــمــراه شــاپـــور احســانــي راد               
بازداشت و پرونـده اي بـا جـرايـم             
امنيتي براي آنان در دادگسـتـري        
شهرستان سـاوه تشـکـيـل شـد و              

ــه          ــه      هــمــزمــان دامــن ــعــرض ب ت
اعــتــراضــات کــارگــران و ديــگــر         
اقشار زحمتکش مـردم ايـران در          
ــرز                ــف از م ــل ــخــت ــاي م ــره ــه ش
بازداشت و تعقـيـب قضـائـي، بـه            
حمله ي رو در رو توسط نيروهـاي   

امنيـتـي بـه ايـن اعـتـراضـات و                
استفاده از گاز اشـک آور و جـان             

 .باختن کارگران بسط پيدا کرد
گسترش کم سابقـه بـازداشـت       
کارگران و معـلـمـان مـعـتـرض و              
تعقيب قضائي آنان در سه مـاهـه        
ي اول سالجاري و کشاندن سـطـح        
اين سرکوب گريها از بازداشت و       

رو در    تعقيب قضائي به يـورش        
ــه                ــي ب ــت ــي ــن ــاي ام ــروه ــي روي ن
اعتراضات کارگري، حـکـايـت از        
تشديد سياست سرکوب عريـان و       
بــي چــون چــراي اعــتــراضــات               
کارگران و معلمان و ديگر اقشـار       

به عـنـوان      زحمتکش مردم ايران    
يگانـه پـاسـخ حـکـومـتـگـران بـه                

 .مطالبات بر حق آنان دارد
اتخاذ چنين سياستي از سوي 
سـرمـايـه داري حـاکـم بـر ايـران،                
همچنانکه تـاکـنـون روشـن شـده            
است، نه تنها ميليونها کـارگـر و      
معلم و انسـان زحـمـتـکـش را از              
دست يابي به مطالـبـات بـر حـق            
ــب                 ــه عــق شــان، ذره اي وادار ب
نشيني نخواهد کرد بلکه شرايـط       
ــروز                 ــراي ب ــيــش ب ــيــش از پ را ب
مصافي تـعـيـيـن کـنـنـده بـر سـر                 
زندگي و معيشت اکثريت عظـيـم       

. مردم ايران مهيا خـواهـد نـمـود          
مصافي که با سـيـاسـت کـنـونـي             
حــکــومــت گــران، يــک ســوي آن            
تشديد هر چـه بـيـشـتـر سـرکـوب               
اعتراضات ميلـيـونـهـا کـارگـر و            
معلم خواهد بود و سوي ديگر آن     
گســتــرش بــي مــحــابــانــه تــر                 
اعتراضات کارگران و معلـمـان و        

ديـگـر اقشــار زحـمـتــکـش مــردم            
مـگـر مـي شـود آنـهـم در               .  ايران

کشوري مانند ايران به ميليونـهـا       
کارگر و معلم، زندگي سـه چـهـار          
برابر زير خط فقر را تحميـل کـرد       
آنوقت به ضرب زندان و بازداشت      
و تعقيب قضائي جلوي اعـتـراض       
و حرف زدن و تجمع و اعـتـصـاب          

 .آنان را گرفت
حــق اعــتــراض، اعــتــصــاب،       
تجمع و تشکل يابـي، حـتـي اگـر            
قانوني براي بـرسـمـيـت شـنـاسـي            
آنها وجود نـداشـتـه بـاشـد، جـزو              
بديهـي تـريـن، قـانـونـي تـريـن و                 

. اساسي ترين حقوق انسانهـاسـت     
اسماعيل عبدي و ديگر معلـمـان       
و کارگران زندانـي و در مـعـرض            
تعقيب قضائي، هيج جـرمـي جـز         
دفاع از زندگي و هسـتـي خـود و            

. همکاران شان مرتکب نشده انـد     
ايـنــان نــمــايــنـدگــان پــرشــور حــق          
خواهي کارگران و معلمـان ايـران         
هستند و مـا در اتـحـاديـه آزاد               
کارگران ايران دوشادوش معلمـان     

از  کشور لحظه اي در حـمـايـت             
 .اين عزيزان درنگ نخواهيم کرد

مـــا خـــود را بـــخـــشـــي از              
اعتراضات بر حق معلمان کشـور      
ميدانيم و بدينوسيله بار ديگر با       
حمايت قاطعانـه از اعـتـراضـات          
معـلـمـان، بـازداشـت و تـعـقـيـب                
قضــائــي اســمــاعــيــل عــبــدي و           
همکارانش را قويا محـکـوم مـي        
کنيم و بدينوسيله خواهـان آزادي       
فوري و بـي قـيـد و شـرط هـمـه                   
کارگران و معلمان زنداني، مـنـع         
تعقيب قضائي آنان، پـايـان دادن        
به هر گونه سرکوب و تحقق فوري 
ــان کشــور              ــم ــل ــع ــات م ــب ــال ــط م

  . هستيم
  

اتحاديه آزاد کارگران ايران  
 هفتم تير ماه –

بازداشت اسماعيل عبدي و گسترش دامنه سياست سرکوب 
 اعتراضات کارگران و معلمان را قويا محکوم مي کنيم
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کارگري ايلنا در حالي از سوي خـانـه          
کارگر در راس آن عليرضا محـجـوب        
ــزاري صــورت               ــرگ ــب ــت خ ــري ــدي و م
پذيرفته، که به گفته خود آنها پوشـش    
اخبار اعتراضات کارگران، معلمـان،      

همـچـنـيـن مصـاحـبـه          ...  پرستاران و 
هاي کارگري و انتشار اخباري مبنـي    
بر تضييع حقوق کارگران و استـثـمـار         
آنها و نيز موضوع تشـکـيـل تشـکـل         
صنفي خود که از ابتدابي و بـديـهـي            
ترين حق شناخته شده کـارگـران مـي         
باشد و گويا با مخالفت شديد خـانـه           
کارگر و مديريـت خـبـرگـزاري ايـلـنـا              
روبرو گشتـه، از داليـل اخـراج خـود              

  .اند قلمداد کرده
ما کارگران خبازي هاي سـنـنـدج     
و مريوان حمايت و پشتيباني خود را       
از خواست و مطالبات تيـم سـرويـس          
کارگري ايلنا از جمله خواست ايـجـاد       
تشکل صنفي خبرنگاران اعالم مـي       
داريم و بر اين عقيده ايم که تشکالت    
صنفي کارگران بـايـد بـا خـواسـت و               
اراده خـود کــارگـران ايـجــاد شـود و               
دولت ها موظف اند اين تشـکـل هـا           

بـه  .  را ثبت و بـرسـمـيـت بشـنـاسـنـد              
همين خاطر ما کارگران خباز ضـمـن        
محکوم کـردن اخـراج تـيـم سـرويـس              
کارگري ايلنا،  بار ديگر با تکـيـه بـر            
موضع گيري پيشين خود مبـنـي بـر           
اينکه سياست هاي خانه کارگر و در       
راس آن عليرضا محجوب هـيـچ گـاه          
در راستاي منافع طبقه کارگـر ايـران         

اخراج تـيـم سـرويـس         .  نبوده و نيست  
کارگري ايلنا  از سوي سرمايـه داران         
و نهاد ضـد کـارگـري وابسـتـه بـه آن                
يعني خانه کارگر همزمان با بـرخـورد    
پليس در چند تجمـع اخـيـر کـارگـران            
جز در راستاي خفه کردن صـداي حـق      
طلبانه کارگران نمي تـوانـد تـحـلـيـل             

به زعـم  . ديگري را در بر داشته باشد  
ما اطالع رساني آزاد و بدون سانسور 
حق خدشه ناپذير و اجـتـمـاعـي آحـاد           
مردم علي الخصوص کـارگـران مـي          

لذا ما خواهان بازگشت به کار   .  باشد
تيم سرويس کارگري ايلنا هستيـم تـا         
اين روزنه هر چند محدود که صـداي         
کارگران را رو به جامعه انعکاس مي     

انـجـمـن صـنـفـي          .داد، بستـه نشـود     
کــارگــران خــبــازي هــاي ســنــنــدج و           

انجمن صنفي کارگران خبازي . حومه
 هاي مريوان و سروآباد

 
عدم پرداخت نه ماه دستمزد    

 " جيرآباد "کارگران سد   
 مـاه اسـت کـه شـرکـت              ٩ مدت  

اشنويه حقوق  "  چپرآباد" پيمانکار سد   
و دستمزد کارگران را پرداخت نـکـرده        
،مسئوالن اين شرکت به بهانه کمبود      
بودجه از پـرداخـت کـامـل حـقـوق و                
مزاياي کارگران خوداري کرده و پـس        

 ماه از تـعـويـق پـرداخـت        ٩ از گذشت  
حقوق و دسـتـمـزد کـارگـران بـه هـر                  

 هــزار تــومــان      ٢٠٠ کــارگــر مــبــلــغ      
 به گفته يـکـي از     .پرداخت کرده است  

کارگران اين شرکـت، افـرادي کـه در             
اين شرکت مشغول بـه کـار هسـتـنـد             
همگي به پول نياز داشته و وضعـيـت         
زنــدگــي آنــهــا نــامــطــلــوب و وخــيــم           

بــاشــد و بــه دلــيــل تــهــديــدات               مــي
کارفـرمـايـان مـبـنـي بـر ايـنـکـه در                   
صورت هـر گـونـه اعـتـراض از کـار                

شوند، دست بـه اعـتـراض           اخراج مي 
نزده، همچنين به دليل نبود فـرصـت         
شغلي در جاهـاي ديـگـر، هـمـچـنـان              

 به گفته اين شهرونـد   .اند  سکوت کرده 
و کارگر شرکت سد چپرآباد اشـنـويـه،       
آن دسته از کارگرهايي کـه بـه دلـيـل             
کمي دستمزد و تعـويـق در پـرداخـت            

کشند، به  حقوقشان، دست از کار مي  
جاي دريافت حـقـوق چـنـديـن مـاهـه              
خود از سوي کارفرمايان اين شـرکـت        

 .گيـرنـد    ماهه تحويل مي٧  يا   ٦ چک  
قبال نيز اين شرکت بر عدم پـرداخـت           

 ٢٠ دستمـزد کـارگـران، بـيـشـتـر از                
کارگر شاغل را بدون دليل و تنها بـر          
اساس تصميم کارفرما، اخـراج کـرده        

بـا ارتـفـاع      "  چپرآبـاد "  سد اشنويه  .بود
 ١٣٠  متر و حجم آب تنـظـيـمـي       ٣٤ 

 ٨٢ ميليون متر مـکـعـب، از سـال              
آغاز و تاکنون افتتاح نشـده اسـت و            

 کارگر در آن مشغول بـه  ٤٠ بيشتر از   
 .کار هستند

 
  !اسماعيل عبدي بازداشت شد   

 اسماعيل عبدي دبيرکل کانون    

صنفي معلمـان ايـران کـه بـراي             
پيگيري علت ممنوع الخروج بودنش     
به دادسراي اوين مراجـعـه کـرده بـود            
پس از ساعت ها بازجويي بـازداشـت       

شنبه ششم تيرمـاه پـيـرو نـامـه             .شد
دادسراي زندان اوين مبني بر ممنوع       
الــخــروج بــودن اســمــاعــيــل عــبــدي          
دبيرکل کانون صنفي معلمان ايـران،       

با توجه  .ايشان به اوين مراجعه نمود    
به مراجعه آقايان علي اکبر باغاني و       
عليرضا هاشمي و مانـدگـار شـدن و           
انتقالشان به درون زندان، مـقـرر شـد           
تعدادي از فـعـاالن صـنـفـي سـراسـر               
کشور وي را هـمـراهـي نـمـوده و تـا                  
بازگشت ايشان مـقـابـل زنـدان اويـن            

پـيـرو گـزارش قـبـلـي            .تحصن کننـد  
مــبــنــي بــر مــمــنــوع الــخــروج شــدن          
اسماعيـل عـبـدي، دبـيـرکـل کـانـون               
صنفي معلمان ايران، روز چهارشنبـه      
سوم تيرماه، ايشـان بـراي پـيـگـيـري              
ــي               ــت قضــاي ــاون ــه مــع مــوضــوع ب

 .دادستاني کل کشور مراجعه کردند 

در معاونت قضايي نامه اي به شماره 
ــه       ٩٠٠١/١٧٣/٢٤٠  ــورخــ  مــ

 از طرف دادسرا زندان ١٣٩٤/٣/٦ 
اوين به وي تحويل داده و خـواسـتـنـد         

با مشـورت    .  که به اوين مراجعه کند    
پيمان حاج مـحـمـود عـطـار، وکـيـل              
کانون صنفي معلمان ايران، قرار شـد       
که روز شنبه آينـده بـه دادسـرا اويـن               

به گـفـتـه ي عـطـار بـر             .  مراجعه کند 
 ساعت پس از ابالغ  ٧٢ اساس قانون   

 .نامه فرصت مـراجـعـه وجـود دارد          

الزم به ذکر است که به گفته يکـي از           
 ٢٤٠ ماموران معاونت قضايي کـد        

پايان شماره نامه مربوط به بند سپـاه    
 مــربــوط بــه     ٣٥٠ پــاســداران و کــد       

با تـوجـه بـه         .وزارت اطالعات است  
 الـف  ٢ اين که رسول بداقي نيز به بند  

اوين منتقل شده است و اين بند نـيـز       
به سپاه تعلق دارد، احتمال مـي رود          
که پرونده ها به سپاه ارجاع داده شـده         

به نقل از سايت حقوق معلم و       .است
 کارگر
 

احضار و بازجويي معلمان      
 همچنان ادامه دارد   

بر اساس گزارش رسيده در تاريخ      
بـيــسـت و پـنــجـم خــرداد بــه دنــبــال               
ــرف اداره                   ــه از ط ــه اي ک احضــاري
اطالعات نورآباد ممسني از طـريـق         
پاسگاه فهليان به گودرز شفيعيـان از      
معلمان فعال صنـفـي اسـتـان فـارس            
ابـالغ شــد، وي بـه اداره اطــالعــات             

بـه  .  نورآباد ممسـنـي مـراجـعـه کـرد           
گفته ايشان از همان بـرخـورد اول بـا             

شيوه اي خشن و آمرانه با او بـرخـورد        
اتهام وي را تـحـريـک و دعـوت              .شد

مـعـلـمــان بـه تــجـمـع و اعـتـراض و                   
گرچه گـودرز  .  اعتصاب عنوان کردند  

شفيعيان آنـان را بـه مـواد مـتـعـدد                 
قانوني ارجاع داد ولي ماموران او را    
زيــر فشــار روحــي و روانــي شــديــد              
بازجويي کرده و با تـهـديـد از ايشـان             
خواسته بودند که در مـورد مـعـرفـي            
ديگران با آنان هـمـکـاري کـرده و در            
آينده بـه حـرکـات اعـتـراضـي ادامـه               

 حقوق معلم و کارگر : منبع .ندهد
 

درصدي    ٣٠ رشد  : مرکز آمار 
 قيمت آب، برق و سوخت    

گزارش مرکز آمار ايران از تغييـر   
 گـروه کـااليـي در          ۳۰ قيمت بيش از   

يک سال اخير نشان مي دهد، قيـمـت         
 ۳۰.۱ آب، برق و سـوخـت بـا رشـد                

درصد در دوازده ماهـه مـنـتـهـي بـه              
 نسبت بـه مـدت مشـابـه            ۹۴ خرداد  

هـا اسـت و         سال قبل رکورددار گراني   
 درصد و مـيـوه بـا       ٢١ حمل و نقل با     

 درصد در جايگاه بـعـدي قـرار      ٩.١٩ 
 .دارند

 
 دستگيري رضا امجدي و    

 فردين ميرکي وانتقال به زندان    
به گزارش رسيده روز چهارشـنـبـه        

 رضا امجدي فعال ٣/٤/٩٤ مورخ  
کارگري و عضو کميته ي هماهنگـي        
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 
کــارگــري و فــرديــن مــيــرکــي فــعــال           
کارگري که براي پيگيري و اطـالع از         
حـکــم پــرونـده اشــان بــه دادگســتــري           
استان کردستان مراجعه کرده بـودنـد         

 اجـراي احـکـام        ٤ از طرف شعبـه ي        
دادگستري شهر سنندج دسـتـگـيـر و           

 .روانه ي زندان مرکزي سنندج شدند     

الزم به ذکر است که رضا امجدي در         
ــهــشــت        ٥ روز    ــب ــوســط     ٩٤  اردي  ت

نيروهاي لباس شخصي بـازداشـت و         
 ميليوني ٣٠  روز با وثيقه ١٥ بعد از   

هــمــچــنــيــن فــرديــن     .  آزاد شــده بــود    
 تـوسـط     ٩٣  آذر     ١ ميرکـي در روز        

 ٢ نيروهاي امينتي دستگير و بعد از     
 ميلـيـون   ١٠٠ ماه بازداشت با وثيقه     

رضـا امـجـدي      .  توماني آزاد گـرديـد     
 دادگاه انقالب به اتـهـام       ١ درشعبه ي   

 ٣ عضويت درکميته ي هماهنگي به      
ماه و يک روز و فـرديـن مـيـرکـي بـه                 

 ماه تـحـمـل حـبـس          ٩ همين اتهام به  
کميته ي  .تعزيري محکوم شده بودند 

هماهنگي براي کمک به ايجادتشکـل    
هاي کارگري احـکـام صـادره عـلـيـه              
رضا امجـدي و فـرديـن مـيـرکـي را                
محکوم و خـواهـان آزادي کـارگـران             
زنداني و فعاليـن کـارگـري دربـنـد و              

  .زندانيان سياسي مي باشد

 ١٣٩٤  تير ٣ . کميته هماهنگي

 
  سال زندان  ٢ صدور حکم    

 براي فرزاد مرادي نيا 
به گزارش رسيده روز سـه شـنـبـه            

، فرزاد مرادي نـيـا   ٢/٤/٩٤ مورخ  
فعال کارگري و از اعضـاي کـمـيـتـه               
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري با تاييد شعبه ي   

 دادگاه تجديد نظر استان کردستـان     ٤ 
 سال حـبـس تـعـزيـري مـحـکـوم               ٢ به  

حکم اوليه اين فعال کـارگـري     .  گرديد
 اسـتـان     ١ توسط دادگاه بدوي شعبـه       

الزم به ذکر  .کردستان صادر شده بود 
است که فرزاد مرادي نـيـا در تـاريـخ          

 در حالـي کـه بـه خـاطـر            ٩٣  آذر ١٦ 
بيماري مزمن گوارشي در وضـعـيـت         
نامناسب جسمي قرار داشت تـوسـط       
مامورين در منزلش دستگير و بـعـد        

 ١١/١٠/٩٣  روز در تاريـخ       ٢٥ از  
 ميـلـيـون تـومـانـي          ٧٠ با قرار وثيقه    
کميته هماهنگي بـراي   .آزاد شده بود 

کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري           
ضمن محکوم نـمـودن حـکـم صـادره            
بــراي فــرزاد مــرادي نــيــا، خــواهــان           
شکسته شدن اين حکم و هـمـچـنـيـن            
آزادي فوري ساير کارگران و فعـالـيـن          
کارگري دربند و زنـدانـيـان سـيـاسـي             

  .مي باشد

 ١٣٩٤  تير ٣ کميته هماهنگي 

 ١ از صفحه 

 

 دو کارگر شرکت استيم پتروشيمي ايالم کشته شدند                                            
دو تن از کارگران شرکت استيم پتروشيمي ايالم بر اثر شکسته شدن و سقـوط           

 بوم جرثقيل جان باختند
طبق اخبار رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران آقايان محمدحواسي و نـوروز             

 کيلومتري شهر ايـالم  ١٥ شرکت استيم پتروشيمي ايالم که در   کريمي از کارگران    
 تيرماه بـر اثـر شـکـسـتـه شـدن و سـقـوط بـوم                         ٧ واقع شده است در روز يکشنبه       

 جرثقيل دچار حادثه شدند و در دم جان باختند
 الزم به ذکر است اين کارگران متاهل بوده اند

اتحاديه آزاد کارگران ايران به خانواده اين عزيزان و کـارگـران شـرکـت اسـتـيـم                  
 اين ضايعه را تسليت ميگويد

 ٩٤  تير ٩ اتحاديه آزاد کارگران ايران  
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جريانات يک وظيفه ملي را بر عـهـده         
 آگـوسـت بـه        ۲۰ دارند که تا قبل از        

اگر هم جـريـانـات بـر         .  توافقي برسند 
اســاس پــرنســيــب ســازش و تــوافــق           
حرکت نکردند، آنگـاه مـن هـم نـظـر              

الزم بـه    ".  خودم را اعالم خواهم کـرد      
ذکر است که اساس بحران امروز ايـن        
است که حـزب دمـکـرات و شـخـص             
مسعود بارزاني که بيـش از ده سـال            
است رياست اقليـم کـردسـتـان را بـر              
عهده دارد، حاضر نيستيد اين پسـت       
را بهيچوجه تحويل جريـانـات ديـگـر          
بدهند و مسعود بارزاني بار ديگر بـر     
اين مسله تاکيد و تهديد کرد که اگـر       
چنين نشـود آنـگـاه نـظـر خـودش را                

ايـنــکـه مسـلــه      .  اعـالم خـواهـد کـرد        
سازش و توافق احزاب بورژواي حاکـم    
به کجا مي آنجامد هنـوز مشـخـص          
نيست، اما آنچه که مشخص است و        
امروز هم در پـرتـو ايـن بـحـثـهـا بـه                    
روشني مي توان ديـد ايـن اسـت کـه              
احزاب حاکم مشروعيت خود را نه از       
صندوقهاي راي و نظـر مـردم اقـلـيـم             
کــردســتــان، بــلــکــه در کــريــدورهــاي         
احزاب حاکم و از باالي سر مردم و به       

پـرنـيـسـب     "  قول خودشان بـر اسـاس         
بدست مـي آورنـد و        "  سازش و توافق  

هر گاه هم مثل امرز منفعت يکي از       
آنها بخطر بيفتد، اينها مـي تـوانـنـد           

 .حمام خون بپا کنند
 

تشکيل جلسه دفتر سياسي   
 اتحاديه ميهني  

 !در باره تعيين رئيس اقليم 
 ژوئـن عـيـمـاد         ۲۸ روز يکشنبه   

احمد، سخنگوئي اتحاديـه مـيـهـنـي          
اعالم کرد کـه، روز دوشـنـبـه دفـتـر                
سياسي اتـحـاديـه مـيـهـنـي در بـاره                
چــگــونــگــي تــعــيــيــن رئــيــس اقــلــيــم        

. کردستان تشکيل جلسه خواهـد داد      
احمد گفت قرار است در ايـن جـلـسـه            

و مـالقـات     "  سـازش مـلـي     "  در باره    
. جريانات ديگر بحث و گفتگـو شـود     

الزم بــه ذکــر اســت کــه هــم اکــنــون               
چــگــونــگــي تــعــيــيــن رئــيــس اقــلــيــم        
کردستان به يکي از مـبـاحـث مـيـان            
جريانات حاکم بـر اقـلـيـم کـردسـتـان              
تبديل شده و سه شنبه هفته پيش نيز        
به غير از فراکسيون حزب دمـکـرات         
که آنرا تحريم کرده بود، بقيـه احـزاب          
در پارلمان جمع شدند و هر يک پـروژه        

خود را ارائه دادند و همگي بر تعيين      
رئيس اقـلـيـم از طـريـق انـتـخـابـات                  

ظــاهــرا  .  پـارلــمــانــي تــاکــيــد کــردنــد     
تشکيل جلسه دفتر سياسي اتحـاديـه       
ميهني و مذاکره با جريانات ديگر و        
سازش ملي قـرار اسـت راهـي بـراي              
توافق بورژوازي کرد بر سـر دور تـازه           
اي از تقسيم قدرت مـيـان خـود بـاز              

 . کند
 

 کم کردن فروش نفت از      
 ! طريق شرکت سوموي عراقي     

 ژوئــن ســفــيــن دزه ي            ۲۷ روز   
سخنگوئي حکومت اقليـم کـرسـتـان         
اعالم کرد که بدليل پـايـبـنـد نـبـودن             
حکومت بغداد به توافـقـات خـود بـا          
اقليم از اين ماه به بعد، فـروش نـفـت          
اقلـيـم از طـريـق شـرکـت سـومـوئـي                  

دزه ي در     .  عـراقـي کـم خـواهـد شـد            
" بخش ديگري از اظهارات خود گفت     

توافقات اقلـيـم و بـغـداد بـه لـحـاظ                 
اقتصادي به نفع اقليم نبود، امـا مـا          
در ماههاي گذشته به توافقـات خـود         
پايبند بوديم و ايـن بـغـداد بـود کـه                 
بودجه اقليـم را بـطـور کـامـل نـمـي                  

الزم بــه ذکــر اســت کــه           ".  فــرســتــاد 
اختالفـات دولـت مـرکـزي و اقـلـيـم                
کردستان با وجود بـارهـا نشـسـت و             
توافق باز هم دچار بحران است و هـر          
از گاهي يکي از طرفـيـن ديـگـري را           
متهم به پيشنبردن تـعـهـدادت خـود            

دزه ي گرچه اعالم نکرد کـه  .  مي کند 
به چه ميـزان فـروش نـفـت اقـلـيـم از                  
طريق شـرکـت سـومـوئـي عـراق کـم                
خواهد شد، امـا قـبـال تـوافـق کـرده                

 ۱۷ بـودنـد کــه در قــبـال فــرسـتـادن                
درصد بودجه عراق به اقليم، آنها نيـز        

 هزار بشکه نفت اقـلـيـم      ۵۵۰ ماهانه  
را از طـريـق شـرکـت سـومـو صـادر                 

  . کنند
 

 تظاهرات مردم اربيل    
 ! در دفاع از مردم کوباني  

ــاعــات      ــب       ۹ س  ژوئــن    ۲۶  ش
تظاهرات با شکوهي عليه داعـش و         
در دفاع از مـردم کـوبـانـي در شـهـر                

تظاهرات کنندگـان   .  اربيل برگزار شد  
حمله اخير داعش به شهر کـوبـانـي و           
قتل عام مردم را به شـدت مـحـکـوم             
کردند و از مقاومت مردم و نيروهاي       

الزم .  دفاع از کوباني حمايت کـردنـد       

 ۲۵ به ذکر است که شهر کوباني روز         
ژوئن از طرف نيروهاي جنايت پيـشـه      
اسالمـي داعـش مـورد حـملـه قـرار               
گرفت و صدها نفر از مردم بي دفـاع          
اين شهر توسط جانيان داعش دسـتـه       

آخرين خبرهـا   .  جمعي قتل عام شدند   
در اين باره حاکيست که متاسفانه در 

 ۲۶۸ جريان حمله داعش به کوبـانـي         
نفر که اکـثـريـت آنـهـا زن، کـودک و                  
سالخوردگان را تشکـيـل مـي دادنـد          

 نفر ديگر زخـمـي شـده        ۵۰۶ کشته و  
هم اکنون شهر تماما در اخيـتـار        .  اند

نــيــروهــاي مــدافــع کــوبــانــيــســت و           
جنايتکاران داعش باز هم در کوباني      
شکست خوردند و با بر جا گـذاشـتـن           
تلفات سـنـگـيـنـي نـاچـار بـه عـقـب                  

 . نشيني شدند
  

 سلب اعتماد از  
 ! شهر دار شهر حلبچه  

 ژوئـن انـجـمـن        ۳۰ روز سه شنبه    
استان سليمانيه راي اعتماد خـود را         
از خدر کريم رئيـس شـهـرداري شـهـر             

الزم به ذکر اسـت      .  حلبچه پس گرفت  
که گرچه در اين گزارش اشـاره اي بـه            
داليل پس گيري راي اعتماد از شـهـر    
دار حلبچه نشـده امـا چـنـدي پـيـش               

نـقـش شـهـر دار            بحثهـايـي در بـاره       
حلبچه در دزدي و چپاول مطرح بـوده        
و گويا قبال چـنـد بـار بـه وي تـذکـر                   

 . بودند  داده
  

دو روز از اعتصاب کارمندان     
 ! شهرداري حلبچه مي گذرد   

 ژوئن کارمـنـدان   ۳۰ روز دوشنبه  
شهرداري شهر حلبچه بـراي دومـيـن           
روز اعتصاب کردند و از رفتن به سـر        

خـواسـت ايـن      .  کار خود داري کـردنـد    
کارمندان پرداخت به موقع حـقـوق و         
همچنين پرداخت حقوقهـاي مـعـوقـه         
است و تـاکـيـد کـرده انـد کـه ديـگـر                   
تحمل پرداخت نشدن حقوقهاي خـود       

 . را ندارند
 

 ! اظهارات محمود سنگاوي   
هفته گذشته محمـود سـنـگـاوي         
عضو دفتر سياسي اتحاديه ميـهـنـي        
در يک برنامه تـلـويـزيـونـي بـه سـوال               

ــگــاران       ــرن ــي   " خــب ــه از وي      "  ار، ت ک
ــاره امــوال و                  ــود، در ب ــه ب خــواســت
دارائيهاي خود و هـمـچـنـيـن اتـهـام               
دست داشتن در قتل يکي از روزنامه   
نگاران صحبت کـنـد، سـر پـوشـيـده              
جواب داد و خود را بي گناه قـلـمـداد       

: " در اين باره سـنـگـاوي گـفـت         .  کرد

ــه ام و                 ــدارم، خــان هــيــچ امــوالــي ن
ماشينهايم اموال اتحاديـه مـيـهـنـي          
است، در مورد قتل کاوه گـرمـيـانـي           

". هم دادگاه، مرا بي گـنـاه شـنـاخـت          
الزم به ذکر است که دزدي، چـپـاول و       
سود جوئـي در اقـلـيـم کـردسـتـان و                  
توسط احزاب حاکم چنان باالست کـه      
امروزه رهبران و مسـئـولـيـن احـزاب            
حاکم بارها تـوسـط مـيـديـا در بـاره               

ــهــاي خــود مــورد               ــي امــوال و دارائ
بازخواست قرار گرفته اند که محمـود   
سنـگـاوي عـالوه بـر اتـهـام دزدي و                 
چپاول متهم به دست داشتن در قـتـل         
کـاوه گــرمـيــانـي يـکــي از روزنـامــه              
نگاران جسوري است که عليـه دزدي        
و چپاول احزاب حاکم افشـاگـري مـي         

 . کرد
 *** 
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