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 ٢  صفحه 

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ٦  صفحه 

 شنگال از دست داعش    
 ! رهائي يافت  

بعد از بيش از يکسال از کنتـرل       
جنايتکاران داعش بر شهر شنگال و 

 نوامبر و    ۱۳ مناطق آن، روز جمعه     
بعد از دو روز درگـيـريـهـاي شـديـد               
نظامي اين شـهـر ايـزدي نشـيـن از               

گـفـتـه    .  دست داعش رهايـي يـافـت       
 نـفـر از     ۷۵۰۰ مي شود که بيش از      

نيروهاي اقليم کردستـان، پ ک ک،          
نيروهـاي کـردسـتـان سـوريـه، گـروه              
مسلح زنان شـنـگـال بـا هـمـکـاري               
هــوائــي نــيــروهــاي ائــتــالف عــلــيــه        
داعش در آزاد سازي شهـر شـنـگـال           

گرچه اخبـار ضـد     .  شرکت داشته اند  
و نقيض از تلفات طرفين داده مـي          
شود اما گفته مي شـود کـه جـنـازه            

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 ٢  صفحه 

 افزايش حاشيه نشيني   
 در کرمانشاه  
گـويـد در         فرماندار کرمانشاه مي  

 هزار تن در مناطـق    ۳۳۰ حال حاضر   
نشــيــن ايــن شــهــر زنــدگــي            حــاشــيــه

جمعيت کرمانشاه در سـال    .  کنند    مي
 نـفـر اعـالم        ۴۰۵  هزار و     ۸۵۱ ، ٩٠ 

 . شده است
 

سعيد جمالي بر اثر تيراندازي    
 مستقيم مأموران انتظامي   

 .جان خود را از دست داد   
اين تيراندازي در مناطـق مـرزي         
ــان                 ــت ــن در اس ــري ــي ــه قصــرش ــوم ح

. کرمانشاه بـه وقـوع پـيـوسـتـه اسـت              
.  سـال سـن داشـت         ٢١ سعيد جمالي   

اين جوان با خـريـد يـک گـالـون نـفـت                 
سفيد، مشغول کولـبـري از مـنـاطـق            

مرزي بوده و مأموران هـنـگ مـرزي          
نيز بدون هيچگونه اخطار قبلي بـه او       

 .شليک کردند و جـانـش را گـرفـتـنـد              
گزارش حاکيست که سعـيـد جـمـالـي           
امسال سربازي را به اتمام رسانده بود      

 هزار تـومـان، بـا      ٥٠ و با مبلغ ناچيز  
کولبري در مـرز قصـرشـيـريـن امـرار             

 .کرد معاش مي
 

 يازدهمين روزاعتصاب     
 کارگران سد چپرآباد اشنويه     

کارگـران سـد چـپـرآبـاد اشـنـويـه               
روز است کـه بـعـلـت وعـده            ١١ حدود  

هاي توخالي مسئوالن و کارفرمايـان      
سد عمالً دست از کار کشيده اند و با       
اعتصـاب خـود خـواسـتـار دريـافـت               

مــاه گــذشــتــه     ٩ حــقــوق و مــزايــاي          
 ٣  صفحه 

 اروپا درگيـر  ۵ ٢٠١ در نيمه اول “ 
يک جنبش رهـائـي بـخـش راديـکـال              

در نـيـمـه      .  بـود )  سيريزا و پودموس  ( 
“ انسـانـي  ” دوم توجه ها به مـوضـوع         

مـبـارزه   .  پناهنـدگـان مـعـطـوف شـد          
طبقاتي بسادگي عقب رانده شده و با       
مفهوم ليبرالي انعطاف و همبستگـي   

با کشتـار تـروريسـتـي        .  جايگزين شد 
 نوامبر حتي ١٣ پاريس در روز جمعه  

ــن مــوضــوع         ــل        (  اي ــه مســائ ــه ب ک

اقتصادي کالني مربوط     –اجتماعي  
تـحـت الشـعـاع مـخـالـفـت             )  ميشود

ساده همه نيروهاي دموکرات کـه در          
يک جنگ بيرحم با نيروهاي ترور گير       

 .افتاده اند قرار ميگيرد
… 

از “  درک عميـقـتـري    “  نبايد هيچ   
به ايـن مـعـنـا         (  تروريستهاي داعش  

اقدام اسفبار آنها در عـيـن حـال           ” که  
عــکــس الــعــمــلــي بــه دخــالــتــگــري           

وجـود داشـتـه      )  “ وحشيانه اروپا است 
داعش بايد همانطورکه هسـت    .  باشد

 -هـمـتـاي اسـالمـي       :  معـرفـي بشـود     
فاشيـسـت راسـيـسـم ضـد پـنـاهـنـده                 

اين ها دو روي يـک سـکـه              -اروپائي
بـيــائــيــد بــه مـبــارزه طــبــقــاتــي          .  انـد 

و تنها راه اين کار تاکيد بـر         -برگرديم
وحــدت جــهــانــي اســتــثــمــار شــدگــان        

 ”.است

 با پرچم جنبش چارلي ابدو 
 بايد به جنگ تروريسم اسالمي رفت

 

 

 

 

 

 

 

 حميد تقوايي 

پس از ماهها سلطه داعـش بـر          
باالخـره ايـن     )  شنگال( شهر سنجار   

. شهر از وجود داعش پاکسازي شـد    
شـهـري اسـت از        )  سنـجـار  (شنگال  

توابع استان نينوا و واقـع در غـرب            
 ١٢٠       اقليم کردستان و در فـاصـلـه        

 در    کيلومتري غرب شهر موصل که    
 پس از عقب نشينـي  ٢٠١٤  اوت  ٣ 

نيروهاي پيشمرگ، تـوسـط داعـش         

 .اشغال شد
شــنــگــال از وجــود مشــتــي از          
عناصر فاشيستي و اسالم سيـاسـي        

زنـدگـي مـردم در        .  داعش آزاد شـد    
. شنگال وارد دوره جديدي شده است     

مردم اين منطقه و شهر شنـگـال بـا           

  آزادي شنگال

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

مـــنـــتـــظـــرالـــمـــهـــدي، :  ايـــرنـــا“
سخنگوي نيروي انتظامي به زنـانـي       
که در خـودروهـاي شـخـصـي خـود               

کنند، هشـدار      مي » کشف حجاب « 
داده است که خودروي آنها توقيف و     

ــخــدمــت      «  ــوع ال ــن ــم ــد     » م  خــواه
ــد ــده        «  .  شــ ــاهــ ــورت مشــ درصــ
هاي راهبر و امنـيـت اخـالقـي         پليس

در مــورد کشــف حــجــاب داخــل              
خودرو، خودرو به پارکينگ منتـقـل       
و رسيدگي قـانـونـي انـجـام خـواهـد              

طــــي يــــک هــــفــــتــــه          ..  … شــــد
هـزار خـودرو در         ۱۰ حـدود     گذشته

اند و بـيـش        اين خصوص تذکر گرفته   
از دو هزار خودرو کالـسـه و پـرونـده             
شدند که اين موارد در حال رسيدگي 

 زنان بي حجاب 
 و خودروهاي ممنوع الخدمت در رژيم اسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 امير توکلي 

 

 ٢  صفحه 
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

 ٦ از صفحه 

 

اين بخشي از نـوشـتـه طـوالنـي             
ژيژک فيلسوف مشهور مارکسيسـت      

بـعـد از حـملـه         “  است تحت عـنـوان       
پــاريــس چــپ بــايــد بــه ريشــه هــاي             

در . “راديکاليسم غربي خود بازگردد
اين نوشته نکات قـابـل نـقـد زيـادي              
هست اما قصد من پرداختن به همـه        

بلکه ميخـواهـم هـمـيـن         .  آنها نيست 
نکته ضرورت بازگشت به ريشه هاي       
راديکاليسم غربي ومفهوم مشخـص     

 .آن در شرايط حاضر را توضيح بدهم
نشـانــه     يـکـي از تـحـوالتـي کـه            

و آنــهــم چــپ          –بــازگشــت چــپ         
اجتماعي و نه صـرفـا سـازمـانـهـا و               

ــپ      ــاي چ ــروه ــي ــاي          -ن ــه ريشــه ه ب
و در نوشته   –راديکاليسم غربي بود  

جـنـبـش       -ژيژک از قلم افـتـاده اسـت        
بـود کـه تـمـام         “  من چارلـي هسـتـم     ” 

را در بـر         -و تا حدي جهـان      –اروپا  
اين جنبش است که نيمـه اول       .  گرفت

. را به نيمه دوم وصل ميکـنـد  ۵ ٢٠١ 
پاسخ ترور اخير داعـش را مـردم از             
قبل، در جنبش من چـارلـي هسـتـم،           

 .داده بودند
ــان           ــدگــــ ــنــــ ــويســــ ــرور نــــ تــــ
وکاريکاتوريستهاي چـارلـي ابـدو بـه          

نقد و هـجـو اسـالم بـا مـوج                “  جرم” 
وسيعي از دفاع و اعالم حمايت توده        
مردم از آزادي بيـان و آزادي نـقـد و               

ايـن يـک     .  هجو مذهب پاسخ گـرفـت      
پاسخ راديکال و ريشه اي نه تنهـا بـه        
نيروهاي اسالمي بـلـکـه بـه تـزهـاي              
ظاهرا ليبرالي نظير نسبيت فرهنگي  

قـبـل از     .  و مالتي کالچراليـسـم بـود       
شکل گيري مـوج هـمـبـسـتـگـي بـا                
پناهندگان از جانب توده هـاي مـردم         
اروپا، مردم بـا دفـاع از آزادي نـقـد                

يـعـنـي    “  آن روي سـکـه      ” مذهـب بـا       
ــاي                ــهــ ــتــ ــاســ ــيــ ــرات و ســ ــظــ نــ

نسـبـيـت     کـالـچـرالـيـسـتـي            مالـتـي  
فرهنگي و انعطاف پذيري و تـحـمـل           
فرهنگ ديگران کـه ژيـژاک بـعـنـوان             
نظرات ليبرالي به آن رجوع مـيـکـنـد          

اما در واقع نـظـراتـي راسـيـسـتـي               –
. تسويه حساب کرده بـودنـد    -هستند

حمايت از پـنـاهـنـدگـان از مـوضـع                
جنبش من چارلي هستم همبستگـي      
ــا مــردم مــهــاجــر از کشــورهــاي                ب
اسالمزده در عـيـن نـقـد پـيـشـرو و                  

امروز هم بعد از .  انساني اسالم است  
ترور اخير پاريس تنها با پرچمـي کـه          
جنبش من چارلي هستم بـلـنـد کـرد            
ميتوان از يـک مـوضـع راديـکـال و                
انساني با وضعيـت حـاضـر مـقـابلـه             

 .کرد
و    در فــرهــنــگ پــيــشــرو غــرب        

که مارکسيسـم     –راديکاليسم غرب   
نـــه تـــنـــهـــا       -نـــقـــطـــه اوج آنســـت       

سکوالريسـم، بـلـکـه نـقـد ريشـه اي                
چپ . مذهب جايگاه برجسته اي دارد

ــاي عصــر                 ــه ارزشــه ــد ب ــاي ــا ب اروپ
روشنگري و نقد راديکال مذهب بـاز        

بايد بر خصـلـت جـهـانشـمـول             .گردد
مسـتـقـل از         ارزشها و آمال انسانـي    

مذهب و نژاد و مليـت آنـهـا تـاکـيـد               
کند وتمام قد در برابر تئوريهاي نـئـو       
ليبراليستي جـوامـع مـوزائـيـکـي و             
مـتـشــکـل از مــذاهـب و نــژادهـا و                

مختلـف کـه حـداکـثـر          “  فرهنگهاي” 
“ يــکــديــگــر را تــحــمــل مــيــکــنــنــد       ” 

ــد   ــايســت ــوم           .  ب ــه ــف ــه م ــازگشــت ب ب
شهروندي و جوامع يکدست مدني و       
دفاع از حقوق برابر براي همه اعـم از          
پناهنده و غـيـر پـنـاهـنـده يـک رکـن                 

. اصلي پاسخ به شرايط حاضـر اسـت     
تنها ميتوان از اين موضع و بـا ايـن          
ــگ               ــنــ ــه جــ ــري بــ ــيــ ــگــ ــتــ ــهــ جــ

ــاع          تـــروريســـم اســـالمـــي و ارتـــجـ
در منـطـقـه و در            نئوکنسرواتيستي

وحـدت  “ژيژک بر . سطح جهاني رفت  
تـاکـيـد    “  جهانـي اسـتـثـمـار شـدگـان           

اولـيـن شـرط تـامـيـن ايـن              .  ميکنـد 
وحدت تاکيد بر هويت انسانـي هـمـه         
استثمار شدگان مستقل از مذهب و       

 .قوميت و نژاد و مليت آنهاست
 ۲۰۱۵  نوامبر  ۸ ١ 

 ... با پرچم جنبش     

کوهي از مشـکـالت اجـتـمـاعـي و             
صدها نفر .  اقتصادي درگير شده اند 

از آنها جـان خـود را از دسـت داده               
ده ها نفر از زنان شهر شنگال با . اند

قوانين اسالمي بفروش رسيده اند و       
مورد تجاوز اسالمي ها قرار گرفتـه      

چندين گور دسته جمعي کشتار .  اند
زنان توسط داعش تـاکـنـون کشـف           

مال و دارايي هزاران نفر از    .  شده اند 

 .اين مردم غارت شده است
حکومت اقـلـيـم در کـردسـتـان             
عراق بايد به نيازهـاي فـوري مـردم           

ايـجـاد شـوراهـاي       .  رسيـدگـي کـنـد      
حاکميت مردمي و بـدسـت گـرفـتـن           
اداره اجتماعي امور شـهـر شـنـگـال           
گام مـهـم مـردم در شـنـگـال بـراي                  
تحقق عملي خواستهاي فوري آنـهـا        

 .است

در شنگال کودکان بـايـد داراي         
ــد      ــان و      .  مــدرســه شــون ــارســت ــم ــي ب

امکانـات پـزشـکـي و مـعـالـجـات               
ــ رواني مـردم بـايـد ايـجـاد               جسمي 

محل هاي مسکوني آباد بايد . شود
مردم آواره بايد با بيـشـتـريـن         .  شوند

احترام و با پوشش حمايتهاي مالـي        
. مجددا در شنگال مسـتـقـر شـونـد           

امنيت مالي و جاني مردن شنـگـال        
 .بايد تضمين شود

شنگال و مردم اين شـهـر بـراي            
مردم در سراسر دنيا شنـاخـتـه شـده           

مردم از ساکنان شنـگـال و       .  هستند
عليه وحشيگري داعـش در سـطـح           

 .بين المللي حمايت کردند
دخالت نهادهاي بين المللـي از        

يـو  " جمله سازمان جهاني حقوق بشر    
در شنگال امري مهم و حـيـاتـي      "  ان

 .است
شـنــگـال آزاده شـده بــايـد آبــاد             

 ... آزادي  

 ” .است
رژيم اسالمي باز هم مـزاحـمـت        
بيشتري را با دستور فرمانـده نـاجـا         
براي شهروندان تهرانـي بـويـژه زنـان           

کـنـتـرل شـبـانـه         .  ايجاد کـرده اسـت     
خودروها در خيابانها و شکار زنـان        
جسوري که يا بي حجابند و يـا بـي          

طـبـق   .  اعتنا به رعايت آن هسـتـنـد       
آمار خـودشـان دوازده هـزار مـورد            
تذکر و پرونده سازي طي يک هفـتـه،     
از يک طرف نشانگر اسالمي نبودن      
جامعه ايران است و از طرف ديـگـر       
نمايانگر استيضال و بن بست رژيـم      
اسالمي در پياده کردن قوانين ضـد     

 .انساني اش است
رژيم اسالمي هرگاه کـه تـحـت          
فشار مضاعف قرار ميگيـرد و بـه          
تنگنا مي افتد براي بقـاي بـيـشـتـر            
تعرض اش به زنان را تشـديـد مـي             

ــد  ــن ــم             .  ک ــرچ ــت و پ ــجــاب هــوي ح
جــمــهــوري اســالمــي اســت و بــي            
حجابي پايه هاي اين نظام را سست       
ــگــونــي اش را ســاده مــي                و ســرن

امروز جمهوري اسالمي چنـان   . کند
در بن بست و بحران عميقي در همه  
عرصه ها گرفتار گرديده که مجبور      
به سر کشيدن جـام زهـر هسـتـه اي              

يکي ديگر از شـکـسـت        .  شده است 

هاي سنگين رژيم اسالمي ناتـوانـي       
اش در اسـالمـي کـردن جـامـعـه و                

رژيمـي  .  حجاب دار کردن زنان است  
که با شعار يا روسـري يـا تـو سـري            

 در   ۵۸  و     ۵۷ جامعه را از سالهاي  
چنگال خود اسير کرده در تقالـسـت         
تا با فشار بر زنان شـکـسـت اش را           
در مساله اتمي و در حل مشکالت       
الينحل اقتصادي، اجتماعي جبران    

 .کند
اما جامعه وارد دوره جـديـدي          

پوشالـي اسـالمـي       شده است، رژيم    
با قوانين عصرحجري اش تـوان رد         

 ۱۲ .  کردن اين پيچ تاريخي را ندارد 
هزار تذکر و پرونده سازي طي فـقـط       
يک هفته نشانه اي از اين دوره جديد 

مشخصات زنـدگـي امـروز،         . است
توقـعـات، خـواسـتـهـا و نـيـازهـاي                
جامعه امروز ايـران مـيـرود تـا بـا               
انقالبـي ديـگـر کـه زنـان جسـور و                 
شجاع در راس آن هسـتـنـد، تـار و              
پود قـوانـيـن اسـالمـي را در آتـش                
عطش زندگي انساني، برابر و مدرن  

 .بسوزاند
 

 *** 

 ... زنان بي حجاب و      
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ــد   ــن ــرس،            .هســت ــردپ ــزارش ک ــه گ  ب
يکي از کارگران شاغل در   )  م.احمد( 

 ١٨ ( اين سد در عصر روز دوشـنـبـه          
در يک گـفـتـگـوي تـلـفـنـي             )  آبان ماه 

با توجه به اينکه از اسفندمـاه      : " گفت
سال گذشته تا کنون حـتـي يـک ريـال             
ــابــت حــقــوق و دســتــمــزد از                 هــم ب
مسئوالن سد چپرآباد اشنويه دريافت  
نکرده ايم تصميم گرفتيم که دست بـه        
اعتصاب بزنيم و موضوع را رسـانـه          

کـارگـران   : "  وي ادامه داد  ."اي نمائيم 
روز ١١ سد چپرآبـاد اشـنـويـه حـدود             

است که بعلت بدقولي هاي مسئوالن      
و کارفرمايان سد عمالً دست از کـار         
کشــيــده انــد و بــا اعــتــصــاب خــود             
خواستار دريافـت حـقـوق و مـزايـاي             

 ".ماه گذشته هستند٩ 
 

 آزادي معلمان زنداني    
 ! از زندان 

بنا به گـزارش روابـط عـمـومـي             
انجمن صنفـي مـعـلـمـان کـردسـتـان               
رامين زندنيا معلم و فـعـال صـنـفـي             
سنندجي به همراه هـمـسـرش پـرويـن            

 بـه قـيـد        ۲۶/۸/۹۴ محمدي روز     
انـجـمـن    .  وثيقه از زنـدان آزاد شـدنـد         

صنفي مـعـلـمـان کـردسـتـان ضـمـن                
تــبــريــک ايــن رويــداد بــه مــعــلــمــان            
کردستان و همچنـيـن خـانـواده آقـاي            
زندنيا و پـرويـن مـحـمـدي، از هـمـه                 
دوستان و همکاراني که به هر نـحـوي     
در ايــن مــدت جــهــت آزادي ايشــان            
تالش و همـکـاري نـمـودنـد و بـويـژه                
ــا حضــور خــود                ــي کــه ب هــمــکــاران
درمقـابـل زنـدان از آنـهـا اسـتـقـبـال                  
نمودند کمـال تشـکـر و قـدردانـي را               

 .دارد
 

با حضور بيش از هزار نفر از      
کوهنوردان، فعاالن زيست محيطي         

و مردم طبيعت دوست سنندج در    
 مراتع سوخته آبيدر   

 .بذر پاشي به عمل آمد  
مـحـيـطـي از          اين فعاليت زيست  

سـوي کــانــون کــوهـنــوردان ســنــنــدج         
ريزي شده بود و چهار نقطه کوه     برنامه

آبيدر که پوشش گياهـي آن در آتـش            
هاي اخير از بين رفته بـود، بـا          سوزي

 تُـن  ٢ هدف احياي اين نواحي، حدود      
 در بـذرپـاشـي        .بذرپاشي انـجـام شـد      

آبيدر از بذرهاي ترکيبـي نـظـيـر لـو،             

ماشک، خمام، تـوت بـاد، يـونـجـه و              
 ١٥ خاشه استفاده شد و نيز بيش از          

انجمن فرهنگـي و گـروه خـودجـوش            
اجتماعي در بـه انـجـام رسـانـدن آن                

هـاي     زخـم "         برنـامـه   .شرکت داشتند 
بـا سـخـنـرانـي دکـتـر            "  ناسـور آبـيـدر     

 شعر از سـوي خـالـد       خسروي و دکلمه  
ــا              عــبــاس روح    ــتــاح و ب ــت ــهــي اف ال

هاي مسير آبيدر پايان     آوري زباله   جمع
 از ديــگــر ســو، تــعــدادي از            .يــافــت

دوستداران طبيعـيـت بـا صـعـود بـه              
 متري بـرکـبـود در      ٢٥٠٠ ارتفاعات  
شهرستان گـيـالنـغـرب     "  چله"دهستان  
 هزار بذر درختان بـلـوط و          ٥ بيش از   

بنه در مناطق جنگلي که چندي قبـل   
به علت آتـش سـوزي طـعـمـه حـريـق                

 ايـن بـرنـامـه       .شدند را کاشت نمودند   
که همزمان با آبيدر سـنـنـدج در روز            

 گذشته برگزار گرديد، هـدف از         جمعه
آن احياء درختان بلوط و بـنـه آسـيـب         
ديده در ارتفاعات برکبود عنوان شده    

 .است
 

 نامه اي از بهنام ابراهيم زاده  
به گزارش راديو فرهنـگ بـهـنـام          

در کـمـتـر از دو          : " ابراهيم زاده گفت  
ماه جامعه کارگري دو تن از بهتـريـن       
پيشروان فعالـيـن کـارگـري، شـاهـرخ            
زماني و کوروش بخشنده را از دسـت    
داد، اکنون با انتشار پيام تسليت مـا     
سه تن از فعـالـيـن کـارگـري مـحـمـد                
جراحي، مـهـدي فـراهـي شـانـديـز و                

ــم      ــراهــي ــام اب ــهــن ــا       زاده، عــده      ب اي ب
تفسيرهاي غلط و جهت دار سعي در       

اول  .هاي کارگري دارنـد     تخريب چهره 
اينکه هيچ قصد و غـرضـي و حـس              
انساني را در پيام تسليتمان نداشته و 
نداريم و معتقديم کوروش بـخـشـنـده          
عزيز يک سوسياليـسـت واقـع گـرا و             
هوشمند بود نـه انسـانـي مـتـوهـم و               

 .خيال زده
مرگ اين دو فـعـال کـارگـري بـا              
گــرايشــات کــامــالً مــارکســيــســتــي        
دوستان را به واکـنـش وا داشـت، بـا              

اي محدود  کمال تاسف بايد گفت عده 
که به هيچ اصول و منطقـي پـايـبـنـد             
نبوده و همواره ديگران را در مـظـان            

اسـاس قـرار        هـاي واهـي و بـي            اتهام
دهند و شرافت قـلـم را لـگـدمـال               مي
کنند بديهات وشان و کرامت يـک        مي

فعال چپ کارگري و زنداني سـيـاسـي       
را ناديده گرفته و کينه جويانـه يـا از             
روي ناداني و يا در راسـتـاي اهـداف            

وزارت ( دشمنـان جـنـبـش کـارگـري             
اي    به شکل تخريب کننده )  اطالعات

در فضاي سايبري بر علـيـه فـعـالـيـن            
صادق و پيش رو کـارگـري اقـدام بـه              

کنند  تخريب و جوسازي و شانتاژ مي     
 .دارند و قدم بر مي

اين افراد گماشته شده در کـمـال          
شرمي پا از ايـن فـرا گـذاشـتـه و                 بي  

حتي بر عليه فـعـالـيـن کـارگـري کـه                
سالهاست در زندان و زير فشـار بسـر          

برند و بـا حـاکـمـيـت مـمـاشـات                  مي
کــنــنــد، جــوســازي و شــانــتــاژ            نــمــي
کـوروش بـخـشـنـده عـزيـز             .کنند  مي

فعال کارگري و يـک سـوسـيـالـيـسـت              
هـا و مـوانـع         پيشرو و او نيز از تنگنا  

هـا و       هـاي کـور و انـجـمـاد              تعـصـب  
شنـاخـت و       ها را خوب مي     اخالقي  بي

 .ها زخم بر تن داشت گاه از آن حتي
در شرايطي که طبقه کارگـري بـه        
وحدت و ايجـاد يـک جـبـهـه مـتـحـد                 
سراسري نيازمند است و اين وحـدت        
قـبـل از هـر چــيـز وحـدت فـکـري و                    

     اي چـپ نـمـا         سياسي است حاال عده   
همان دشمنان طبقه کارگر در مقابـل       
فعاليـن صـادق جـنـبـش کـارگـري و                
اعضاء و گـروهـهـاي مـدافـع حـقـوق              

خواهند اين    اند و مي    کارگران ايستاده 
اتحاد و همبستگي را به هم ريخته و    

ايـنـان فـعـالـيـت         .  مانع تراشي کنـنـد    
اي از      تفرقه جويانه خود را زيـر پـرده         

سخنان دورويانه و عوام فريـبـانـه کـه           
گويا مـدافـع حـقـوق طـبـقـه کـارگـر                   

پوشانند، از اين رو بـايـد           هستند مي 
سوءاستفاده و نيرنگ آميز آنان را از        
اين شعار بزرگ بـر مـال گـردد و در               
پيـشـانـي آنـان هـمـچـون ويـرانـگـران                 
وحدت و تخريب کـنـنـد گـان طـبـقـه                

  .کارگر داغ ننگ زده شود
مــن زنــدانــي ســيــاســي بــهــنــام          

زاده بـعـنـوان يـک فـعـال چـپ                 ابراهيم
هاي چـپ     کارگري که همواره به آرمان    
ام و ايـن         و سوسياليست وفا دار بوده  

وفاداري را با مقاومت و پـايـداري و           
مماشـات نـکـردن بـا حـاکـمـيـت بـه                  

ام اکنون در کنـار تـمـام           اثبات رسانده 
ها و محـکـومـيـت         ها و تهديد    سختي

ســالــه و بــيــمــاري فــرزنــدم بــجــاي           ۸ 
همدردي و حمايت از خانواده و اميـد        

ها هر چند گاهي از زنـدان       دادن به آن  
بايد بشنوم که فالن شخص بر عـلـيـه          
شما و در راستاي تخريب من و ديگر    
فعالين صادق کـارگـري مـطـلـبـي را             

واقـعـا    .انـد    اند و منتشر کـرده       نوشته
خجالت آور و شـرم آور اسـت و اوج                

اخالقي کـه در فضـاي مـجـازي،               بي
اي و سايبري و محفلـي بـجـاي            رسانه

دفاع بـه تـخـريـب افـراد کـارگـري و                  
سياسي پرداخته شود که سـالـهـاسـت         
ســرســخــتــانــه بــخــاطــر وفــاداري بــه          

 .برند هايشان بسر مي آرمان
فرجام سخن اينکه راستي ايـنـان        

اند خانواده بـهـنـام در           از خود پرسيده  
برند؟ آيا از ايـن   چه وضعيتي بسر مي  

همه تهديد و فشار و احضار پدر پـيـر          
بهنام هر چند گاهي به دفتر پيگيـري         
وزارت اطالعات خبر دارند؟ راسـتـي       
شما جز کوبيدن و تخريب ديـگـران و           

هـاي     سنگ اندازي جلـوي پـاي نـيـرو          
دلسوز و متعـهـد و صـادق کـه کـار                

برند کار  اي و خبري را پيش مي    رسانه
ديگري هم بلد هستيد؟ راستي شـمـا         
چــه قــدمــي بــراي آزادي زنــدانــيــان             
سياسـي و کـارگـري و دلـجـويـي از                  

 …ايد؟؟؟؟؟ هايشان برداشته خانواده

  زاده ابراهيم) بهنام(اسعد 
وبالگ نويس، فـعـال کـارگـري و           
کودک و از اعضاء کميته پيگـيـري و          

 .هاي آزاد کارگران ايجاد تشکل
زندان رجـايـي شـهـر،، آبـان مـاه              

 ١٣٩٤ 
 

اعترافات يک مقام بلند پايه   
 حکومتي درباره    

 اوضاع فاجعه بار کارگران     
مطابق مطالب منتشـره تـوسـط        

خبربا ( خبرگزاري شبه حکومتي ايلنا   
ــد     ، )  ٣١٩٤٩٨  و        ٣١٢٠٢٤ کـ

حسين کمالي که يکي از مـقـامـات           
بلند پايه ي حکومـتـي ايـران بـوده و            
هســت زبــان بــه اعــتــراف دربــاره ي            
اوضاع فاجعه بار معيشتي کـارگـران       

 حسين کمالي، .در ايران گشوده است 
در دولت هاي ششم تـا هشـتـم وزيـر             
کار وهمچنيـن درسـه دوره نـخـسـت              
مجلس، نماينده مجلس از تـهـران و          
همزمان دبير کل تشکل ضد کارگري    

بوده و هم اکـنـون نـيـز         "  خانه کارگر "  
دبير کل تشکل ضد کارگري موسـوم       

و هـمـزمـان      "  حزب اسالمي کـار   "  به  
مشاور رئيس تشـخـيـص مصـلـحـت           

 حسين کمالي مـيـگـويـد         .نظام است 
کـه کـارگـران در        )  نقل به مضـمـون     ( 

چنين اوضاع اقتـصـادي و بـا وجـود             
چنين مشکالت معيشـتـي در واقـع          
زندگي نميکنند، بلکه تنها زنـده انـد         
و دستمزد و قدرت خريد آنان پيوستـه      

وي اعـتـراف     .  در حال کـاهـش اسـت        
اگـر چـه در کـل جـهـان              :  ميکند که   

" شکاف طبقاتي و فـاصـلـه ي بـيـن               
ــي      ــيــف     "  و   "  غــن ــه   (  ضــع ــاصــل ف
در حال افزايش است، امـا      )  طبقاتي  

شرايط براي کارگران در ايران از ساير      
 .نقاط دنيا وخـيـم تـر و بـدتـر اسـت                 

کمالي که خود ساليان سال از قـانـون       
ــا و                  ــان ه ــان ارگ گــذاران و مــجــري
نهادهاي دولـتـي و بـراي مـدتـي در               
راس تشکل هاي ضد کارگري بوده و      
هست و يکي از عـوامـل مسـقـيـم و             
جـدي ســرکــوب کــارگــران و فــعــاالن          
کارگري، طي چـنـد دهـه اخـيـر بـوده              
است، اعتراف مـيـکـنـد کـه نسـبـت               
درآمدي بين افراد مختلف جـامـعـه،         

 . بـرابـر اسـت     ١٠٠  تا ٥٠ عددي بين  
کمالي ضمن اعتراف به اينکه بودجه      
کالن حاصل از درآمـد هـاي نـفـتـي،             
برخالف گفته ي مسـووالن کـه ادعـا           
کرده بودند بين افراد جامعه تـقـسـيـم         
خواهـد شـد، تـمـامـاً نصـيـب افـراد                 

. خاص و دارايان جامـعـه شـده اسـت           
وي همچنين به سياست هاي فريبنده       
ي مبارزه با مفاسد اقـتـصـادي مـي            
پردازد که بـه هـيـچ عـنـوان بـه ايـن                    
نتيجه منتـج نشـده کـه ثـروت هـاي               
عـمـومـي جـامـعـه حـتـا از لـيـســت                   

 نفره ي بـدهـکـاران عـمـده ي            ٩٠٠٠ 
 .سيستم بانکي باز پس گرفـتـه شـود         

کمالي با اشاره به آمارهاي اعـتـيـاد،         
اوضاع سخت معيـشـتـي مـعـلـمـان،            
بيمه هاي ناکارآمد اجـتـمـاعـي و از             
جملـه نـقـص جـدي بـيـمـه بـيـکـاري                   
کـارگـران و مـوارد بسـيـاري از ايــن                
دست در واقع به بـخـشـي از اوضـاع             
فالکت بار طبقه کارگر ايران اعتـراف       

 اگر چه نامبـرده  پـس از            .کرده است 
اعــتــراف بــه  اوضــاع فــالکــت بــار              
معيشتي کارگران تالش ميکـنـد راه        
حل را در تقويت جناح سياسي طلـب        
اصـالح طـلــب و کــمـک بـه تـقــويــت                
جايگاه آنها در مجلس خالصه کـنـد         
اما کارگران و فعاالن کـارگـري نـيـک           
ميدانند که کمالي و جناح متبوعش      
همچون رقباي اصولگراي انها تنها و   
تنها در بزنگاه هاي انتخاباتي دسـت      
به افشاي سيـاسـت هـاي اقـتـصـادي             
يکديگر مـيـزنـنـد تـا بـلـکـه از ايـن                   
رهــگــذر بــتــوانــنــد بــراي کســب راي          
بيشتر و در نتيجه تامين منافع ضـد        
کارگري خود توفيق بيـشـتـري کسـب          

 .کنند
کارگران و فـعـاالن کـارگـري بـه              
خوبي با ماهيت ضد کارگري تشکل       

حـزب  "  و   "  خـانـه کـارگـر      "  هاي چون    
و تشـکـل هـاي ضـد           "  اسالمـي کـار    

کارگري متصل بـه آن هـا هـمـچـون                
شوراي اسالمي کـار، انـجـمـن هـاي             
صنفي و امثالـهـم آشـنـا هسـتـنـد و                
يگانه راه کسـب مـنـافـع کـارگـري و               
طبقاتي خود را در تقـويـت و ايـجـاد            
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تشــکــل هــاي مســتــقــل کــارگــري و          
در اين راه جـنـاح     .  طبقاتي مي دانند 

هاي مختلف سرمايه داري همگي با      
اتحاد و به شکل يکسان و شـبـيـه بـه          
همي در سرکوب کارگران و فـعـالـيـن          
کارگري و تشکل هاي مستقل رفتـار       

کميته هـمـاهـنـگـي بـراي             .کرده اند 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري           
ضــمــن اعــالم حــمــايــت مــجــدد از            
کارگران و فعالين کارگري اي کـه در          
اين راه مورد سرکوب قرار گفـتـه انـد           
از تمامي کـارگـران و تشـکـل هـاي               
کارگري مي خواهد کـه بـراي کسـب            
مطالبات طبقاتـي و کـارگـري خـود            
بيش از پـيـش در راسـتـاي تـقـويـت                 

 کـمـيـتـه      .اتحاد طبقاتي کوشا باشند   
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 ١٣٩٤  آبان ٢٢ تشکل هاي کارگري 
 

 ! ويژه جعفر عظيم زاده
ايميل ارسالي از يک کارگر زن      

درباره اتهامات واهي به    : بازنشسته 
 . جعفر عظيم زاده  

بـازنشـسـتـه      من يـک کـارگـرزن          
تــامــيــن اجــتــمــاعــي هســتــم وقــتــي         
خبراتهامات و مصـاديـق آنـهـارا بـه            
آقاي جعفر عظيم زاده دبـيـر هـيـيـت             
مديره اتحاديه آزاد کارگران ايـران را         
شنيدم شـوکـه شـدم کـه ايـن انسـان                 
شريف که تمام دغدعـه اش تـنـهـا و              
ــران                 ــارگ ــوق ک ــاع از حــق ــا دف ــه ــن ت

چگونه اين چنين حکم ظالمـانـه    بوده  
جهت داري را دريـافـت و بـراي اجـرا             
شدن آن راهي زندان اوين مـيـشـود ،            
تعجب ميکنم که اين فرزند شريف و        
خلف ايران به کدامين گناه بايد حکـم    
ناعادالنه شش سـال زنـدان را پشـت            

اتهـام اول اقـدام عـلـيـه             .  سر بگذارد 
از کدام امنـيـت مـلـي         :  امنيت ملي   

سخن ميگويند؟ کسـانـي کـه امـوال           
کشور را به غارت و تـاراج بـرده انـد              
تنها حکمش پرداخت جريمه دويسـت     
هزار توماني مي شـود کـه صـنـدوق            
سازمان تامين اجتماعي رابه يـغـمـا         

ارث  برد و گويا بودجه آن صندوق ،          
پدري آقاي مرتضوي بود که حاال هـم        

تـامـيـن      بازنشسته هـا و شـاغـلـيـن           
اجتـمـاعـي ايـنـگـونـه در فـالکـت و                  

البته که نامش ! بدبختي زندگي کنند 
ديگر زندگي نيست و مرگ تدريـجـي       

کـارگـري کـه      .  جامعه کارگري اسـت      
استثمار ميشود بـيـشـتـريـن نـيـروي             
ــن                 ــري ــا کــمــت کــارش را مــيــدهــد ت
دستمزدي که سه بـار زيـر خـط فـقـر                

کند واگـر خـود يـا          را دريافت    است  
خانواده اش دچار بـيـمـاري شـود کـه             

 . ديگر وا مصيبتا 
بله آقاي جعفر عظـيـم زاده بـراي           
دفاع از حقوق کارگر ان و زحمتکشان 

دزدي افرادي که حمله     با صداي بلند    
کردن به صندوق زحمتکشان را اعالم     
تا به گوش جامعه برسانـد تـا بـلـکـه              
همراه بقيه شاکيان حـقـوق بـه يـغـمـا              

ايا اين گناه اوست    ,  رفته را برمالکند  
شما را خبر کنـد اي دولـتـمـردان آيـا              
ايـنــگـونــه چــپــاول صــنـدوق تـامــيــن           

حق کارگر است با کمترين     اجتماعي  
تا سـيـل نشـده بـه فـکـر               !  دستمزد ؟ 

زحمتکشان باشيد نگـذاريـد فـاجـعـه          
بـرهـم زدن نـظـم           -٢ .  عظيم بپا شود  

کدام نظم عمومي را آقـاي      :  عمومي  
جعفر عظيم زاده بر هـم زده چـون از              
حقوق کارگر که زيرخط فقر قرار دارد       
سخن گفته؟ از کارگران اخـراجـي کـه          
زير فشار کارفرما تـحـت ظـلـم قـرار              
گرفته و از سر درد مندي و استيصال       
ناچار به امضاء قرارداد هاي سـفـيـد          

تازه آن هم با بـيـشـتـريـن             ؟.  ميشود
ساعت کاري ده تا دوازده سـاعـت و            
گرفتن حداقل دستمزد و ايـن بـاعـث           
شــده کــارگــر از شــدت فشــار کــارو             
ــه خــودکشــي زده               ــدگــي دســت ب زن

آقاي جعفر عظيم .  سکته ميکنند  يا  
زاده براي دفا ع از حقوق کـارگـران از           
زندگي خود گذشته بدون هـيـچـگـونـه         
چشم داشتـي حـتـي از حـقـوق خـود                

او فرياد شـرايـط فـالکـتـبـار           .  گذشته
حدا قل دستمزد بگيـرزيـر خـط فـقـر             
بـود حــال جـعــفـر عــظـيـم زاده نـظــم                 
عـمـومـي را بـر هــم زده يـا سـعـيــد                    
مرتضوي و بابک زنجاني هـا يـا اون            
خاوري دزد چندصد مـيـلـيـاردي کـه            
فرارکرد کانادا ما غارتگران کشور را  

اي  .  فـــرامـــوش نـــخـــواهـــيـــم کـــرد       
طـبـقـه کـارگـر کـارد بـه               !  دولتمردان

رسيده اسـت از ظـلـم و             استخوانش  
تبـلـغ      -۳  .  ستم روا داشته شده بر او  

چــگــونــه يــک کــارگــر      :  عــيلــه نــظــام     
زحمتکش صادق که حتي در صفـحـه     
سفيد پرونده اش نقطه سياهي وجـود        

بـه   .  ندارد را اين گونه متهم ميکنيد     
جرم صداقت و دفاع از محروم تـريـن          
طبقه کارگر و فقط از حقوق قـانـونـي          
اين طبقه زحمت کش مـانـنـد مـن و             
امثال من دفاع کرده تا واقـعـيـت بـه           

آيـا دفـاع از       .  گوش دولتمردان برسـد   
حقوق کارگران وتالش بـراي افـزايـش         

دستمزد و سطح معيشت زندگي و يا       
جمع آوري امضاء براي بيان خواسـتـه      
هــاي قــانــونــي وبــرحــق کــارگــران و            
اعتراض به نحوه افزايش مزد تبـلـيـغ         

ايـن بـگـيـر و          عليـه نـظـام اسـت ؟             
ببدندهـا تـا کـي مـيـخـواهـد ادامـه                 
داشته باشد چرا نميخـواهـيـد صـداي          
در گلو خفته کارگران زحمـت کـش و           

, محروم از حداقل زندگي را بشنـويـد       
اين کارگر فعال در دل چند صد هـزار       
کارگر و زحمتـکـش جـاي دارد چـون             
فقط از حقوق کارگران دفـاع کـرده و            
دزدان ميلـيـاردي و کـالهـبـردارن از             

آيا وا  . تامين اجتماعي را افشا کرده
قعيت هاي دزدي ازدسـتـرنـج طـبـقـه            
کارگر را گفتن جرم است ؟ آيـا بـا بـه         
بند کشيدن فعالين شاخـص جـنـبـش          
کارگري و معلمان مشکل را حل مي  
کنيد يا برمشکالت بـيـش از بـيـش             

جامعه در بـرابـر      افزوده خواهد شد ؟     
اين حکم هاي نا عادالنـه وبـه زنـدان            
ــران و                 ــارگــــ ــدن کــــ ــنــــ ــکــــ افــــ

ايستادگـي خـواهـد کـرد و            معلمين  
آرام نخـواهـد نشـسـت و روزي چـون               

مـن  .  سيل خروشان روان خواهـد شـد       
بـازنشـسـتـه      بعـنـوان يـک کـارگـرزن            

خواستار ازادي بـدون قـيـد و شـرط               
آقاي جعفر عظيم زاده و ديگر فعالين    
جنبش کارگري وجنبش معلـمـانـمـان        
امثال آقا رسول بداقي و ديگر عزيزان 

يــک کــارگـــر زن         .  در بـــنــدهســـتــم     
  ٩٤  آبان ٢٥ بازنشسته 

 
از کميته هماهنگي براي کمک      

 ! به ايجاد تشکلهاي کارگري   
! تشکل هـاي کـارگـري       !  کارگران

مردم آزادي خواه و عدالت طلب ايران  
 سرانجام جعفر عظـيـم زاده،     !و جهان 

دبيـر هـيـئـت مـديـره اتـحـاديـه آزاد                  
کارگران ايران، پـس از تـأيـيـد حـکـم              
شش سال زندان خود تـوسـط شـعـبـه             
پنجاه و چهارم دادگاه تجديد نظر و به  
دنبال آن، ابالغيه ي شعبه اول اجـراي       

 ٣٣ احکام کيفري دادسـراي نـاحـيـه            
زندان اوين، حاکي از معرفي نامبرده      

 ١٧ به اين زندان، در روز يـکـشـنـبـه              
آبان، بـراي تـحـمـل دوره شـش سـال                 
زندان خود، به دادسـراي مسـتـقـر در          
زندان اوين مراجعه و به بند عمـومـي      

وي در   .  اين زندان منتقل شـده اسـت       
نيمه شب روز دهم ارديـبـهـشـت مـاه            
توسط نيروهاي امـنـيـتـي در مـنـزل             

 ٤٩ خود بازداشت و پس از تـحـمـل             
 زنـدان اويـن،       ٢٠٩ روز حبس در بند  

 ميليون تـومـانـي      ١٠٠ با قرار وثيقه   
اين فعال کارگري در   .  موقتاً آزاد شد  

 دادگاه انقالب، به ريـاسـت       ١٥ شعبه  

قاضي صلواتي محاکمه و بـه اتـهـام           
اجتماع و تـبـانـي بـر ضـد امـنـيـت                 " 

، در   " تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام             " و   "  ملـي 
 سـال حـبـس تـعـزيـري             ٦ مجموع به    

 سـال    ٦  حـکـم       .محکوم شـده اسـت      
 سـال  ٩ زندان براي جعفر عظيم زاده و  

زندان براي محمود صالحي و احکـام       
سنگيني از ايـن دسـت بـراي ديـگـر               
کارگران  و فعاالن جنبش کـارگـري و          
جنبش هاي اجتماعي، آشکارا نشـان     
از بغـض و کـيـنـه انـبـاشـتـه شـده و                     
فزاينده سرمايه داري حاکم، نسبت به   
اين جنـبـش هـا و بـه ويـژه جـنـبـش                    

از نــظــر صــاحــبــان        .کــارگــري دارد  
سرمايه، کارگران و فعاالني که بـراي        
افزايش دستمزدهاي تـا چـهـار بـرابـر            
زير خط فقر، که همه ساله از جـانـب            
عــوامــل ســرمــايــه و بــه اصــطــالح            

بخوان مـجـمـع      " (  شوراي عالي کار  " 
بـه  )  مدافع سرمايه و سرمايه داران        

کارگران تحميل مي شود، اعـتـراض        
مي کننـد؛ کـارگـرانـي کـه حـقـوق و                 
مزاياي معوقه و پـرداخـت نشـده ي              
خود را از کـارفـرمـايـان طـلـب مـي                 
نمايند؛ فعاالني که خواهان امـنـيـت         
شغلي و لغو قـراردادهـاي مـوقـت و             
سفيد امضا به عنـوان قـراردادهـايـي        
اسارت بار و قرون وسطايي هسـتـنـد؛      
کوشندگاني از جنـبـش کـارگـري کـه            
جلوگيري از اخـراج و بـيـکـارسـازي              
کارگران و هم طبقه اي هـاي خـود را            
وجهه همـت خـويـش قـرار داده انـد؛               
کارگران آگاه و پـيـشـرويـي کـه بـراي               
برخورداري طبقه کارگر و تـوده هـاي         
زحمتکش مردم از بيـمـه بـيـکـاري و           
انواع بيمه هاي اجـتـمـاعـي تـالش و             
کوشش مي کنند و سرانجام کارگران       
و فعاالني که براي بهـبـود زنـدگـي و             
معيشت اين طبقه و رهايي ميـلـيـون       
ها کارگر از فقرو فالکت و تيره روزي      
و در بدري و در يک کالم مـنـاسـبـات            
نابرابر و نـکـبـت بـار سـرمـايـه داري                

. . . فعاليت و مبارزه مي کـنـنـد و            
ــت         " هــمــگــي مــخــل      ــي ــظــم و امــن ن

ـــ کـه در واقـع اسـم رمـز                 " عـمـومـي    ـ
امنيت و منافع مشتي سرمايه دار، " 

براي بهره کشـي و اسـتـثـمـار هـرچـه                
ــ به شـمـار       بيرحمانه تر کارگران است 
آمده و بايد به عنوان اقدام کنـنـدگـان          

" امنيت ملـي " و  "  نظم عمومي " عليه  
با آن ها بـرخـورد شـود و بـراي سـال                 
هــاي طــوالنــي در کــنــج زنــدان هــا             

 اين قبيل اعـمـال و         .محبوس باشند 
طـبـقـه    .  رفتارها البته تازگي نـدارنـد      

سرمايه دار، به حکم ماهيت طبقاتي 
خويش، در طول تاريخ حـيـات خـود،          

همواره تالش نموده است تا با توسـل        
به انواع فشـارهـا و تضـيـيـقـات، از                
جمله دستگيري و زندان و گـاه حـتـي           
اعدام کارگران و فعاالن آگاه و پيشـرو    
اين طبقه و ايـن جـنـبـش، و از ايـن                  
طريق ايجاد فضاي رعب و وحشـت،       
حتي المقدور کارگران را از پيـگـيـري         
اهداف و خواسـت هـاي خـويـش بـاز              
داشته، از تالش و مـبـارزه بـراي بـه               

. کرسي نشاندن آن ها منصرف نمايـد   
دستگـيـري و زنـدانـي کـردن جـعـفـر                 
عظيم زاده و مـحـمـود صـالـحـي و                 
احکام صادره عليه بسياري ديگـر از        
کارگران، معلمان و فعاالن دلسـوز و         
مخلص کارگـري، هـمـچـون شـاهـرخ            
زماني وکوروش بخشنده و بسـيـاري         
ديگر را که حتي جان خود را در ايـن            
راه گذاشته اند، تنها مي توان در اين        

از نظر سـرمـايـه     .  راستا ارزيابي نمود  
داران و عوامل آنان، کـارگـران آگـاه،           
معلمان، پرسـتـاران و فـعـالـيـن ايـن               
جـنــبــش هـا کــه خــواهـان از مــيــان               
برداشتن مصائب ومعضالت عـديـده    
نظام سـرمـايـه داري هـمـچـون فـقـر،                
بيکاري، فحشا، گراني، بي خانمانـي      
و مصائبي از اين دست، مبارزه مـي     
کنند و براي تحقق آن هـا، از جـملـه               
حق ايجاد تشکل و حق اعتصـاب، و     
ساير حقـوق سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي                
کارگران دفاع مي نمـايـنـد، بـايـد بـه            

و افرادي که عـلـيـه    "  اخالل گر " عنوان  
اقدام مي کنـنـد    "  نظم و امنيت ملي   " 

از حرکت بازداشت و به کنج زندان ها  
کارگران  و فعاالن کارگري اي . افکند

چــون جــعــفــرعــظــيــم زاده، مــحــمــود        
صالحي، مـحـمـد جـراحـي،  بـهـنـام                
ابراهيم زاده، هادي تنـومـنـد، جـمـال           
مينا شيري، محمد کريمي، قـاسـم و         
ابراهيم مصطفي پور،  حسـن رسـول          
نژاد، رسول بداقي ، اسماعيل عبدي، 
علي اکبر باغاني، محمود بهـشـتـي،      
هاشمي که با چنين اتهامات و بهانـه     
هايي روانه زندان شده، يا در معـرض        
اجراي حکم زندان هستـنـد، در واقـع           
تاوان دفاع و حـمـايـتـشـان از طـبـقـه                
کارگر و جنبش کارگري و  مطالبـات       

 .بـرحـق آن هـا را پـس مـي دهـنـد                   

کارگران آگاه و وجدان هاي بـيـدار و            
عدالت طلب جامعه خود شاهد بـوده       
اند که عوامل سرمايه طي ايـن سـال          
ها، چگونه با تشديد فشار و سرکوب       
و ايجاد فضاي پليسي و امـنـيـتـي و            
ــد، احضــار،               ــهــدي در ايــن راســتــا ت
بازداشت و زنـدانـي کـردن کـارگـران              
پيشرو، معلمان آگاه، فعالين کارگري    

 ٥  صفحه 
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ــاي                  ــش ه ــب ــن ــگــر ج ــاالن دي ــع و ف
اجتماعي، سعي در مـرعـوب کـردن          
کارگران و مردم به جان آمده نمـوده و     
در جهت متوقف کردن طبقه کارگر و      
مردم ستمديده از پيـگـيـري خـواسـت           
ها و مطالبات برحق آنان در عـرصـه          
هــاي مــخــتــلــف، ازجــملــه انــحــالل           
تشکلهاي مستقل ومتکـي بـه خـود          
ــيـــچ کـــوشـــشـــي              کـــارگـــران، از هـ

تا آن جا که بـارهـا و     .  فروگذارنکردند
بارها کارگران و فعالين کارگري را به       

تـبـلـيـغ     " هاي واهي از قـبـيـل       ¬ بهانه  
اقـدام عـلـيـه امـنـيـت            " ،   " عليه نظـام  

و "  تـجـمـع بـه قصـد تـبـانـي              " ،   " ملي
برچسب هايي از اين دست به دادگـاه        
ها و محاکم قضاييِ  حامي سرمايـه        
کشانده و به حبس ها و زنـدان هـاي              

 .طوالني مدت محکوم نـمـوده انـد         

اما تاريخ جنبش کارگري، متقـابـالً        
گواه اين حقيقت نيز بوده و هست کـه         
اعمال اين گونه فشـارهـا و سـرکـوب           
ها علـيـه کـارگـران آگـاه و فـعـالـيـن                   
پيشرو و دلسـوز کـارگـري هـيـچـگـاه             
نتوانسته و نمي تواند براي هـمـيـشـه           
اين جنبش و اين فعالين را از تـالش          
و ممارست براي پيگيري خـواسـت و        
مطالبات بـرحـق کـارگـران و اقشـاز              
زحمتکش مردم بازداشته و آن هـا را         
از تالش و فعاليت براي دستيابي بـه          
يک زندگي در خور انسان، که چـيـزي          
جز رهايي کارگران از ستم و استثمـار    
سرمايه و ايجاد جامعه اي انساني و        

کـمـيـتـه ي          .برابر نيست بـاز دارد      
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري ضمن مـحـکـوم         
نمودن احکام صـادره عـلـيـه جـعـفـر               
عظيم زاده و ديگر کارگران و فـعـاالن         
کارگري و اعالم حـمـايـت از اهـداف             
انساني و برحق آنان، خـواهـان آزادي          
فوري و بدون قيد و شرط اين عزيـز و        
ديگـر کـارگـران و فـعـاالن کـارگـري                
دربند بوده و به سهم خود از هـمـه ي             
کـارگـران، تشـکــل هــاي کــارگـري و             
مردم آزادي خواه و عدالت طلب ايران  
و جهان مي خواهد که در حد توان از      
آزادي تــمــامــي کــارگــران زنــدانــي و          
زندانيان سياسـي و عـقـيـدتـي دفـاع              

کميته هماهنگي براي کـمـک      .  نمايند
 ٢١ به ايـجـاد تشـکـلـهـاي کـارگـري                

 ١٣٩٤ نوامبر 
 

بي نظمي   : معلم بازنشسته 
حاصل مديريت سرمايه داران است         

 نه کار گران  
ــر                 ــارگ ــم زاده ک ــي ــظ ــر ع ــف ــع ج

ــوشــکــار   ــدن        , ج ــذران ــراي گ ــال ۶ ب س
محکوميتش بـه زنـدان فـرا خـوانـده             

به چه جرمي ؟ بر هم زدن نـظـم       .. شد
؟ ما کـارگـران جـهـان را         !!!!! عمومي

ساخته ايم ونظم را در جـهـان ايـجـاد             
نظمي که خودمان از ان بـي        , کرده ايم 

نصيب ميباشيم وسرمايه داران از ان      
سود ميبرند وبراي ما کارگران چيزي       

چـيـزي   ,  جز بي نظمي در توزيع ثروت     
سرمايـه داران چـگـونـه         .  نمي گذارند 

ميتوانند صحبت از نـظـم عـمـومـي            
وقتي که در سـراسـر ايـران بـي             , کنند

نظمي حاکم است؟از بي نظمـي هـاي         
تا بي نظـمـي در صـنـعـت            , اقتصادي

بي نظمي در مـديـريـت     ,  مواد غذايي 
وبـيـمـه تـامـيـن         , بـيـمـه هـا      ,  بانـکـهـا   

اجتماعي بطور اخـص از کـدامشـان           
بايد گفـت؟؟؟ از نـظـمـي کـه دانـش                 
امـوزش بــه خــاطـر پـولــي کــه از او                
خواسته وپدر بيکارش ناتوان از دادن     

به زندگي خـود پـايـان مـيـدهـد             ,  پول
از خـود    ,  وخود را حلق اويز مـيـکـنـد        

ســوزي کــارگــر اخــراجــي در جــلــوي           
کارخانه بگويـم ؟ اري مـا کـارگـران              
اينهارا بي نظمي مـي دانـيـم وشـمـا              
سرمايه داران را مسول اين بي نظمي       

وخود را مبرا از   .  در جامعه ميبينيم 
ايـن  .  تمامي اين اتهامات مـيـدانـيـم       

سرمايه داري حاکم است کـه بـر هـم             
نـه  , زننده نظم در جـامـعـه مـيـبـاشـد             

ــر      ــارگ ــه   …………  ک ــاي ســرم
داري در ايـران بـاگسـتـرش بـيـکـاري              

فحـشـا گـرانـي واخـتـالس هـاي              , فقر
ميلياردي درشت درشت بر هم زنـنـده     

نه کارگري که عمـري را    , نظم ميباشد 
در تـالش و زنـدگـي را بـه سـخـتــي                   

 ما کارگران نه تـنـهـا ايـن         .ميگذراند
بــلــکــه , اتــهــامــات را رد مــيــکــنــيــم       

 چرا ايـران بـا داشـتـن            ： ميگوييم  
اين همه ثروت عـظـيـم ومـنـابـع زيـر               

بيشتر مردمش زير خط فـقـر       , زميني
ميباشند ؟ ايا اين خود نشانـگـر بـي          
نظمي در جامـعـه نـيـسـت؟ ان وقـت              
ــم                      ــه ــت ــرم م ــن ج ــه اي ــر را ب ــارگ ک

طــبــقــه کــارگــر ايــران       !!  مــيــکــثــيــد؟ 
داشـتـن   , بـيـکـاريـهـا     , عليرغم فشارها 

طراح نـظـم در جـامـعـه           , سفره خاليها 
کسي نميتواند مارا بـه بـي      ,  ميباشد

بـي  , نظمي وبر هم زدن نظم متهم کند      
نظمي حاصل مديريت سرمايه داران      

اتـحــاديـه آزاد     .  .نـه کـار گــران      , اسـت 
 کارگران ايران 
 ايميل ارسالي به(

 ) اتحاديه آزاد کارگران ايران

جعفر عظيم زاده کارگر     
 سال  ٦ جوشکار براي گذراندن     
  !زندان به اوين رفت   

ــظــام              ــه ن ــيــاي وارون آيــا ايــن دن
سرمايه داري  ضـد انسـانـي نـبـايـد                
نابود گردد؟ ايا کـارگـرانـي هـمـچـون            
جعفر عظيم زاده که براي  مطالـبـات          
حداقلي خود معترض مـي شـونـد ،             

 سال زندان محکوم شـونـد؟     ٦ بايد به   
حداقل حقوقي که مـاهـهـا پـرداخـت            

حــداقـل دســتـمــزدي کــه       . نـمـي گـردد     
چــنــديــن بــرابــر زيــر خــظ فــقــر قــرار            

قــراردادهــاي مــوقــت کــه عــدم        . دارد
نداشتن تشـکـل     .  امنيت شغلي است  

کارگري که از حقوق بديهي کـارگـران          
سرکوب  تجمـعـات     .به شمار ميرود 

ــران                    ــارگـــــ ــت وازار کـــــ ،اذيـــــ
معترض،تشکيل بي دادگـاهـاي پـي        
درپي براي محکـومـيـت فـعـالـيـن و              
نمايندگان کارگران، به زندان انداختن     
کارگران معترض ونـمـايـنـدگـا نشـان           
همان وارونه بودن اين نظـام سـرمـايـه        

کــارگــران .  داري و دولــتــشــان اســت        
توليد کنندگان  ثروتهاي اجـتـمـاعـي          
ــي            وهســتــي بــخــش جــوامــع انســان
ــي  ايــــن                     ــان اصــــلــ ــبــ ــاحــ صــ

وشايسته يـک دنـيـاي بـهـتـر             . جهانند
 مـا کـارگـران از          .براي همه انسانـهـا    

تمامي سازمانـهـا و اتـحـاديـه هـاي              
کارگري وديگر سـازمـانـهـاي مـدافـع          
حقوق بشـر مـي خـواهـيـم کـه بـراي                  
ازادي کارگران  زنداني ، ما کـارگـران       

 کـارگـر زنـدانـي           .ايران را ياري دهند   
. زنـدانــي ســيـاســي ازاد بــايـد گــردد           

کميته پيـگـيـري ايـجـاد تشـکـلـهـاي               
 ٩٤ آبان ٢١ کارگري ايران 

 
 :  جوانمير مرادي  

 ! کارگران و امنيت ملي 
 جـعـفـر عـظـيـم         ٩٤  آبان   ١٧ روز  

زاده دبير هيئت مديره اتـحـاديـه آزاد          
کارگران ايران و از فعالين سـرشـنـاس        
جنبش کارگري ايران بـراي گـذرانـدن           

 سال زندان راهي زنـدان اويـن       ٦ حکم  
مجموعه فعاليتهاي جعفر طـي      .  شد

ده ساله گذشته در دفاع از حق حيات       
خود به عنـوان يـک کـارگـر و ديـگـر                 
کارگران هـم سـرنـوشـتـش، از سـوي               
قاضي پرونده مصـداق اقـدام عـلـيـه             
امنيت ملي، اخالل در نظم عمـومـي        
و تبليغ عليه نظام تشخيص داده شده  

 سال زندان بر عليـه  ٦ و بنابراين حکم  
يکـي از مـؤخـر        .  او صادر کرده است 

ترين اقدامات جعفر ايفاي نـقـش بـه           
عنوان يکي از هماهنـگ کـنـنـدگـان           

 هزار امضاء کـارگـران      ٤٠ جمع آوري   
در اعتراض به پايين بـودن دسـتـمـزد           

ايـن نـمـونـه اي اسـت از              .  بوده اسـت  
جرمهائي که کارگران مدام به خـاطـر         
شرايط اسفبار زندگـيـشـان مـرتـکـب           
مي شوند و جعفر عظيم زاده هـم بـه             
عنوان يک کارگر که هزاران مصيبـت       
از جـانـب سـرمـايـه داران بـر او روا                   
داشته شده است و به ايـن وضـعـيـت             
اعتراض داشته، مرتـکـب ايـن گـنـاه            

طـي ده هـا سـال          .  کبيره گشته اسـت   
گذشـتـه کـارگـران زيـادي بـه خـاطـر                 
شرکت در اعتراضات نسبت به عـدم        
پرداخت حقوقـهـاي چـنـديـن مـاه بـه               
تعويق افتاده يا پـايـيـن بـودن سـطـح              
دستمزد و وجود ديگر مشکالتي کـه       
کارفرمايان باني انـهـا بـوده انـد، از              
سوي حراست و نيـروي انـتـظـامـي و             
ــازداشــت و            ــي احضــار، ب اطــالعــات

کالم مشـتـرک هـمـه        .  زنداني شده اند  
بــازجــوهــا در بــرخــورد بــه کــارگــران          
بازداشتي، جمله هائي از قـبـيـل بـه             
مخاطره انـداخـتـن امـنـيـت مـلـي و                

چرا بايـد  .  اخالل در نظم عمومي بوده  
کارگر به اين موارد متهم شـود؟ چـه          
خصومت و بيگانگي اي ميان کارگر      
و اين نوع نظم و امنيت هست؟ آنچـه        
که به تجربه مي شـود  از مـعـنـا و                  
مفهوم اين جمالت طي بيـش از سـه           
دهه گذشته فهميد، اين است کـه مـا          
دهها ميليون کارگر به همراه خانـواده    
هايمان از دايره امنيت خارج بـوده و          
نظم در زندگيهايمان رخـت بـر بسـتـه          

ما حق ورود بـه ايـن دايـره را              .  است
نداريم و اگر بخواهيم مشمول امنيت      
قـرار گــيـريــم، امـنــيــت مــلــي را بــه              

ما حـق نـداريـم      !  مخاطره مي اندازيم 
امنيت شغلـي داشـتـه بـاشـيـم، حـق               

 بـرابـر زيـر        ٥ نداريم سر ماه دستمزد      
ــم، حــق                 ــري ــگــي ــقــرمــان را ب خــط ف
برخورداري از بيمه بيکاري، دستمـزد      
باالي خط فـقـر، سـرپـنـاه مـنـاسـب،               
بهداشت و درمان نداريم ، فرزندانمان      
به خاطر فقر و نداري بايد از تحصيـل   
باز بمانند و تبديل بـه کـودکـان کـار              
شوند تا گرفتار باندهاي مواد مخـدر      
و فحشاء گردند و به دليل وجود ايـن          
مصائب که از جانب سرمايه داري بر       
ما اعـمـال گشـتـه، شـيـرازه زنـدگـي                
يعني همان نظـم، از هـم پـاشـيـده و                 
بـــاعـــث فـــروپـــاشـــي زنـــدگـــيـــهـــا،         
خودکشيها، اعتياد، فحشاء و دههـا      

اينها فقط گوشه .  بدبختي ديگر شود  
اي از تاوانهاي بي شمـاري اسـت کـه            
کارگران بايد براي حـفـظ امـنـيـت و              

امـنـيـتـي کـه        .  منافع ملي بپـردازنـد    
خود کارگران خارج از آن قرار دارند و        
چنانچه خواهان برخورداري از امنيت 
و حفظ نظم و از هم نپاشيدن شـيـرازه           
خانواده هايشان شوند،يعني کـار يـا         
بيمه بيکاري بـخـواهـنـد، سـرپـنـاه و               
درمـان بـخـواهـنـد و بـه طـور کـلــي                   
بخواهند از يک شرايط انسانـي بـراي         
زندگي برخوردار باشند، در تعارض و 
ضديت با امـنـيـت مـلـي قـرار مـي                 
گيرند و باعـث اخـالل در نـظـم مـي                

ــد  ــن         ! شــون وجــود صــدهــا هــزارکــارت
خواب، حاشيه نشين و کـودکـان کـار          
که همگي از خانـواده هـاي کـارگـري            
اي هستند که يا کارشان را از دسـت        
داده و يا به خـاطـر کـفـايـت نـکـردن                  
دستمزدشان به چنين وضـعـيـتـهـائـي          
گرفتار شده اند، هـمـه الزمـه حـفـظ              
منافع و امنيت سرمايه هاي سرمايه  

بايد اين بخشهاي وسـيـع   .  داران است 
و ميليوني جامعه از بـديـهـي تـريـن              
ملزومات زندگي، حتي از نان خوردن 
محروم شوند و هيچ امنيت و پناهـي        
نــداشــتــه بــاشــنــد و در عــيــن حــال              
صدايشان در نيايد تا سرمـايـه داران         
در آرامش و امنيت کامل به چـپـاول          
از کارگران و همه انسانهاي کم درآمد 
کـه اکــثـريــت جــمـعــيــت جـامــعــه را              

ــد           . تشــکــيــل مــي دهــنــد، بــپــردازن
امنيتي که کارگران معترض به جـرم         
ــازداشــت،             ــداخــتــنــش ب بــه خــطــر ان
محاکمه و زنداني مي شوند، چـيـزي         
جز تعرض به منافع سرمايـه داران و          
به هم خوردن آرامش آنها و فضـائـي           
که بتوانند کارگران را بـه وحشـيـانـه             
ترين و قرون وسـطـائـي تـريـن شـيـوه                
تحت فشار گـذاشـتـه و مـورد بـهـره                

اگر غيـر از    .  کشي قرار دهند، نيست 
اين بود اين کارگران هسـتـنـد کـه بـه             
عنوان تـولـيـدکـنـنـدگـان و اکـثـريـت                
انسانهاي جامعه مي بايسـت از هـر          

 .حيث از امنيت برخوردار مي بودنـد     
واقعيت آن اسـت کـه ايـن کـارگـران                 
هستند که امنيتشان همواره به خطـر       
افتاده و نظم اداره زنـدگـيـشـان دچـار           
شديدتريـن اخـتـالالت شـده اسـت و              
بنابراين و در واقع کارگـران هسـتـنـد           
که خواهان امنيت و وجود نـظـم مـي        

امنـيـتـي کـه در آن شـرايـط               .  باشند
زندگي انساني بـراي هـمـه انسـانـهـا              
تضمين و تأمين باشد و بـه آن نـظـم              

  .ببخشد
 ١٣٩٤  آبان ٢٠ 
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 نفر از نيروهاي داعـش    ۳۰۰ بيش از  
در اين مـيـان و در          .  بجا مانده است  

گرماگرم آزادسازي شنگال و مناطـق      
آن از دست داعش، حزب دمکرات به 
رهبري مسعود بارزاني که گفته مـي     
شود کمترين دخالت را در آزادسـازي     
شنگال داشته است، شروع به تـهـديـد      
و خط و نشان کشيدن براي دخالـت و     
يا ماندن و نمـانـدن بـقـيـه نـيـروهـاي                 

 . دخيل در آزاد سازي شنگال کرد
الزم به ذکر است که هنگام حمله       
داعش به شنگال دهها هـزار نـفـر از            
مردم اين ديار ناچار بـه فـرار و آواره             
کوهها و بيابانهاي اطـراف شـدنـد و            
چند هزار نفر آز آنان نيز که توان فـرار          
را نداشتند توسط جانيان داعش قتل   

همچـنـيـن مسـلـه ربـودن           .  عام شدند 
زنان شنگالي و استفاده هاي جنـسـي    
از آنان و حتي باز کردن بـازار فـروش         
زنان در شهر موصل و يا در شهرهاي 
سوريه از جمله جنايـاتـي بـود کـه از              
گور برخواستگان داعش عليـه مـردم       

. بي دفاع اين منـاطـق انـجـام دادنـد            
حتي حمالت هواي نيروهاي ائـتـالف       
عليه داعش بعد از مشاهده جنايـات    
داعش و آوارگـي دهـهـا هـزار نـفـره                 

در .  مردم اين مناطق صورت گـرفـت      
آن هنگام نيروهاي مسعـود بـارزانـي         
که کنترل اين مـنـاطـق را در دسـت               
داشتند، بدون کوچکترين مقـاومـتـي       
آنرا تسلـيـم داعـش کـردنـد و حـتـي                  
آنزمان در بسياري از خبرها آمده بود   
که آوارگي و کشتار مردم شـنـگـال و            
فرار نيروهاي تحت فـرمـان بـارزانـي            
توطئه اي از پيش طراحي شـده بـوده          

بهرحال گرچه آزادي شنگـال از      .  است
دست داعش به معني آزادي کـامـل          
مردم اين مناطق در داشتـن زنـدگـي          
آرام و شايسته انسام امروزي نيسـت،       
اما قطعا کوتاه کردن دست داعش از      
اين مناطق به معني قـدمـي بسـيـار           
مهم در پايان دادن به دوره اي سياه و      
خونبار از حاکميت مشـتـي قـاتـل و            
جنايت پيشه است کـه کـوچـکـتـريـن             

 .ارزشي براي انسان قايل نيستند
 

 پيام زنان شنگال به  
 !حزب دمکرات  

در جواب به تهديدات نـيـروهـاي         
حزب دمکرات عليه بقيه نيـروهـايـي        
که در آزاد سازي شنگال نقش داشتـه        
اند و بويژه نيروهاي پ ک ک ، گـروه             
انجمن زنان ايـزدي طـي بـيـانـيـه اي                
خطاب به حزب دمکرات اعالم کـرده       

ما تصميم مي گيريـم کـه     : "  است که 
در ".  کي در شنگال بماند و کي بـرود     

بخـشـي از اطـالعـيـه انـجـمـن زنـان                  
در آگـوسـت     : "  شنگال آمده است کـه    

، ايزديها و بويژه زنان در     ۲۰۱۴ سال  
مقابل درندانه تريـن حـملـه دزدهـاي            
داعش قرار گرفتند و به همين خـاطـر    
هم هزاران نفر به شيوه اي وحشـيـانـه           
قتل عام شـدنـد و صـدهـا زن اسـيـر                 

مقصر آن قتل عام عـمـومـي،      .  شدند
آنهايي بـودنـد کـه قـول داده بـودنـد                 
امنيت ما را حفظ کنند و همچـنـيـن       

در قسـمـت   ".  متشکل نبودن خود ما   
ديگـري از اطـالعـيـه انـجـمـن زنـان                 
خــطــاب بــه حــزب دمــکــرات آمــده            

براي اينکـه مـردم کـردسـتـان           :"  است
شما را ببخشـنـد، تـنـهـا يـک راه در                 
پيش داريد و آنهم شرکتتان در آزادي        
سازي شنگال است، شما اين حـق را          
نـداريـد کـه عـلـيـه هـيـچ نـيـروي در                     
شنگال فرمان صادر کـنـيـد کـه کـي              

 " . بماند و کي برود
گفتني است که مسعود بـارزانـي     
براي جبران افتضاحات قبلي خـود و         
حزب مـتـبـوعـش در تسـلـيـم کـردن                
شنگال به داعش و فرار نيروهـايشـان        

، ايـنـبـار خـود بـه          ۲۰۱۴ در آگوست  
شنگال رفتـه بـود و ادعـا کـرده کـه                 
رهبري عمليات آزادي سازي شنگـال      

 .را بعهده دارد
 

 خطر درگيري ميان پ ک ک    
 ! و نيروهاي اقليم کردستان 

 نـوامـبـر، مـال         ۱۶ روز دو شنبه    
بخيتار رئيس دفتر سياسي اتـحـاديـه        

مهيني در شهر سليمانيه اعالم کـرد        
امروز نزديک بود که در شـنـگـال    :" که

جنگ ميان نـيـروهـاي پـيـشـمـرگ و              
مـال  ".  گريالهاي پ ک ک شروع شـود      

بختيار که در يـک جـلـسـه سـيـاسـي                
صحبت مي کرد توضيحات بيشتري     
در اين باره نـداد، امـا از بـدو آزادي               
شــنــگــال کشــمــکــش مــيــان احــزاب         
ناسيوناليست حاکم با نيروهاي پ ک      
ک و طرفداران آنها شروع شده و تا هم     
اکنون چنديـن بـار عـلـيـه هـمـديـگـر                 
اطالعيه هاي شديد الحن صادر کرده 

 . اند
اعتراض دانشجويان دانشگاه      

 ! شهر سليمانيه ادامه دارد 
ــر            ــه ــان دانشــگــاه ش دانشــجــوي
سليمانيه در ادامه اعتـراضـات خـود        

 نوامبر نيز دست به اعتراض      ۱۳ روز  
زدند و خواهان رفع مشکالت رفاهي      
و پــرداخــت فـوري حــقــوقـهــاي خــود           

اعتراض دانشجـويـان در ايـن         .  شدند
روز با دخالت نيروهاي پلـيـس روبـرو          
مي شود و گفته مي شود چهار تن از 
نيروهاي پـلـيـس کـه بـراي سـرکـوب                
دانشجويان به محوطه دانشگاه رفتـه      
بودند توسط دانشجويان زخمـي مـي       

از طرف ديگر خساراتي به در     .  شوند
. ورودي دانشــگــاه وارده شــده اســت         

گفتني اسـت کـه هـفـتـه پـيـش نـيـز                    
ــن              ــي ــم ــان ه ــعــدادي از دانشــجــوي ت
داشنگاه در اعتراض به ممنوع کردن      
اتومبيل هايشان به محوطه دانشگاه 
دست به اعتراض زدند و براي مـدتـي     

گفته مـي    .  ورودي دانشگاه را بستند   
شود که رئيس دانشگاه اخيرا تهـديـد        
ــه در                   ــي ک ــان ــوي ــه دانشــج ــرده ک ک
اعتراضات اخير شـرکـت کـرده انـد،            
ممکن است تا يـکـسـال از ورود بـه               

 .دانشگاه محروم شوند
 

 جنگ و درگيري در   
 ! دوز خورماتو ادامه دارد   

 نوامبر بعد از دو تـوافـق        ۱۴ روز  
ميان نيـروهـاي اقـلـيـم کـردسـتـان و                
نيروهاي داوطلب شيعـه مـوسـوم بـه           

، جـنـگ و درگـيـري           " حشد شـعـبـي    " 
ميان اين نـيـروهـا هـنـوز هـم ادامـه                

جنـگ و درگـيـري مـيـان ايـن               .  دارد
 ۱۲ نيروها زماني آغاز شـد کـه روز          

نوامبر نيروهاي حشد شعبي با عبور     
از يک پست بارزرسي نيروهاي اقلـيـم        
و اهميت ندادن بـه بـازرسـي آنـان بـه               
سوي هم تـيـر انـدازي مـي کـنـنـد و                  

. تعدادي کشته و زخمـي مـي شـونـد           

بعد از اين درگيـري نـيـروهـاي حشـد             
شعبي وابسته به جريانـات اسـالمـي          
شيعه که از پشتيباني رژيم اسـالمـي        
برخوردارند جنگ را بـه داخـل شـهـر            
دوز خورماتو مـي کشـانـنـد کـه در               
نتيجه دهها نفر کشته و زخـمـي مـي          

همچنين گفته مـي شـود کـه           .  شوند
حشـد شــعـبـي در شــهـر مــغـازهــاي              
تعدادي از مردم کرد زبان را بـه آتـش         

 نـفـر از       ۷۰ کشيده اند و نـزديـک بـه           
مردم بي دفاع را با خود برده انـد کـه            
هنوز از سـرنـوشـت آنـهـا خـبـري در                 

 ۱۳ هـمـچـنـيـن روز          .  دست نـيـسـت     
نوامبر هئيتي از طرف رژيم اسالمي      
براي ميانجيگري به شهر دوز خورتـو       
آمــده و در جــريــان مــذاکــرات ايــن              

متاسفانه آنـچـه   . روزشان شرکت کرده 
در يک هفـتـه گـذشـتـه در شـهـر دوز                 
خورماتو اتـفـاق افـتـاده آيـنـه اي از                
اوضاع امروز عراق، تحت حاکـمـيـت        

گروههاي قومي و مذهبي اسـت کـه          
براي در قـدرت مـانـدن و بـدر کـردن                
رقيبان خود از هيچ جنايتي فـروگـذار     
نيستند و تنها راه حل هم همانا پرچم     
و شعاريسـت کـه ايـن روز هـا و در                  
ماههاي گذشتـه بـدرسـتـي اکـثـريـت             
مردم عراق در خيابانهاي آن کشور با       

نـه قـومـي،      "  صداي رسا اعالم کردند   
در " .  نه مذهبي، عدالت اجـتـمـاعـي       

مورد دخالـت رژيـم جـنـايـت پـيـشـه                
" ميانـجـيـگـري    "  اسالمي به اسطالح    

آنها هم، همگان مي دانـنـد کـه يـک              
پاي جنگ و خونـريـزي نـه تـنـهـا در                
عراق بلـکـه در تـمـامـي کشـورهـاي               
منطقه رژيم دزدان و قاتالن اسـالمـي      
اسـت و اتــفـاقـا اگـر مــردم عـراق و                  
منطقه بخواهـنـد کـه در امـنـيـت و                
آسايش زندگي کنند يک قدم مـهـم و           
حياطي کوتاه کردن دسـت ايـن رژيـم           

 .*تروريست و جنايت پيشه است

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


