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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

بحران اقتصادي و وام بدون    
 !سود براي اعضاي پارلمان اقليم   

بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر            
شده و درحالي که حکـومـت اقـلـيـم             
ماههاست کـه از پـرداخـت حـقـوق              
اکثر کارمندان دولت خودداري مـي      
کند، معاون رئيس پارلمان خـواهـان     
وام بدون سود بـه اعضـاي پـارلـمـان             

طي درخواستي جعفر ايمنيکي .  شد

: " معاون پارلمان اقليم نوشته اسـت    
پيشنهاد مي کنيـم کـه درهـاي وام            
بدون سود به روي اعضاي پـارلـمـان          
باز شود، اما اين وامـهـا نـبـايـد از               

 ".  ميليون دنيار بيشتر باشد۲۰ 
الزم به ذکر است کـه حـاکـمـيـن            
دزد و چپاولگـر اقـلـيـم و از جـملـه                  
جناب مـعـاون پـارلـمـان خـود مـي               

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي
 ٦  صفحه 

 ٥  صفحه 

 ٥  صفحه 
 

 ) مارس۸ (    زن تاريخچه روز جهانی 

 بهمن کـارگـران      ١٧صبح روز    
نساجي قائم شهر در اعـتـراض بـه           

 ٦ ماه دستـمـزد و         ٥عدم پرداخت   
ماه حق بيمه توسط کـارفـرمـا، بـه           

هـاي ايـن      در خيابان   ساري آمدند و    
. شهر دست به راهـپـيـمـايـي زدنـد             

کارگران در مسير بلـوار ارتـش بـه           
سمت سبزميدان راهپيمايي کردنـد     
ــداري                ــان ــت ــل اس ــاب ــق ــس م ــپ و س
مازندران تجمع کـرده و خـواسـتـار           
ديدار با استاندار مـازنـدران و يـا            

جمهوري اسالمـي اعـالم کـرده         
ــل                  ــاب ــق ــي در م ــادگ ــراي آم ــه ب ک
اعتـراضـات کـارگـري مـانـور ضـد              
اغـتـشـاش بـرگـزار کـرده و در يـک                  
نمايش به يک تجمع بـازسـازي شـده           
کارگري حمله ميکنند و تعـدادي از      

ايـن  .  کارگران را دستگير ميـکـنـنـد       

 بهمن در شهر کـاللـه     ۱۶ مانور روز   
از توابع استان گـلـسـتـان در شـمـال              

گـردان هـاي     « ايران برگـزار شـده و          
بيت المقدس بـه مـنـظـور امـادگـي             
ــج ضــد                 ــروهــاي بســي ــامــل نــي ک
اغتشاش، با کارگراني که دسـت بـه       

موقعي که قاسـمـلـو ايـنـطـوري           
حرف ميزد، معلوم است کـه حـزب          
دمکرات جناح خالد عزيزي هـم در        
اين راه تـالش مـيـکـنـد کـه مـردم                  
کردستان را تشويق بـه کشـانـدن بـه            

حکومت " انتخابات"پاي صندقهاي  
 .اسالمي بکند

 

حزب زحمتکشان به رهبري عبـداهللا     
مهتدي هم بهمين سياق دارد خـاک         
در چشم مردم ميپاشد که مـيـشـود          

بـر  "  انـتـخـابـات آزاد      " داد اگر   "  راي" 
انــتــخــابــات آزاد در      ( گــزار بشــود      

جـوک سـال     )  حکومت اسالمي؟؟؟    
 بايد بـه ايـن هـمـه هـوش و              ٢٠١٦ 

 .زکاوت جايزه نوبل داد
 

تالش براي شـريـک شـدن در قـدرت             
سايه حکومت وحشت، جنايت و      در

کشــتــار، خــواب را از چشــم ايــن               
جماعت ربوده است و به هـر سـبـک            

  مانور وحشت از جنبش کارگري

 

 

 

 

 

 ٣  صفحه  اصغر کريمي

احزاب حاکم بر کـردسـتـان عـراق          
مدتها است که بـا بـحـرانـهـاي هـمـه                
جانبه نظير، بحران مالـي، سـيـاسـي،        
اجــتــمــاعــي، اخــتــالفــات بــانــدهــا و         
دستجات در درون خـود ايـن احـزاب           

غارت پول حاصـلـه از       .  روبرو هستند 
فروش نفت و گاز و گمرکات مرزي از        
يک سو و از سوي ديگر به گرو گرفتـن   
دستمزد بخش گسترده اي از حـقـوق           

بگيران، تنها گوشه اي از عـمـلـکـرد             
اين احزاب در کردسـتـان عـراق بـوده             

 .است
بــر بســتــر ايــن اوضــاع و عــدم              
پرداخت شش مـاه حـقـوق کـارکـنـان              
بــخــشــهــاي مــخــتــلــف، نــارضــايــتــي      
عمومـي مـردم هـر روز وارد ابـعـاد                
گسترده تـري مـيـشـود تـا جـائـيـکـه                 
کارکنان و کارمندان بخش پليس نيـز       
صداي اعتراض خـود را بـلـنـد کـرده              

 .اند
گسترش اين نارضايتي بدنبال آن     
اوج گرفت که اخيرا حـاکـمـان قـومـي            
اسالمي در کردستان عراق طرحي را       
بعنوان حل بحران مالي ارائه داده انـد    
ــن طــرح                 کــه در صــورت اجــراي اي
حاکمان ثروتمند تر و مـردم فـقـيـرتـر             

 طرح کوتوله هاي حاکم بر کردستان عراق
 يا غارت هستي و دسترنج مردم؟"  پس انداز"

 

 

 

 

 

 

 

 به بهانه پيام قاسملو در مورد لبيک گفتن به خميني عبدل گلپريان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رحيم يزدانپرست

 

 راهپيمايي کارگران نساجي مازندران در ساري 
  ! اينبار با خانواده هايمان مياييم

 

 نفر از کارگران خاتون آباد آزاد شدند              ۵  
  نفر ديگر همچنان در زندانند         ۲۳ 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

 

در مـقـابـل ايـن طـرح،            .  خواهند شد 
اتــحــاديــه کــارمــنــدان، مــعــلــمــان و          

 هـزار کـارمـنـد         ٢٧ همچنين تهديـد     
مــراکــز درمــانــي بــراي اعــتــصــاب           
عمومي و اعتراضات نيروي پـلـيـس          
که پيوستن به اين نـارضـايـتـي را بـا              
خود بوجود آورده است، اعـتـراضـات         
مردم وارد فاز جديدي شده اسـت کـه           

 . اکنون بخشا در جريان است
در اين طرح که در جلسه هـيـئـت          
وزيران اين احزاب و در اوايـل فـوريـه            

با توجه به :  بتصويب رسيد آمده است 
 هـزار    ١٥٠ اينکه کمترين دسـتـمـزد        

دينار و بيشترين دستمزد دو ميليـون       
دينار است لذا هر تک حقوق بـگـيـري           

 هـزار    ١٥٠ که حـقـوق مـاهـانـه اش             
 درصد از اين مـبـلـغ       ١٥ دينار است،   

نزد حکومت پس انداز خواهد شـد و          
کســانــيــکــه تــا دو مــيــلــيــون ديــنــار          

 درصد آن   ٧٥ دستمزد ماهانه دارند،    
. نزد حکومت پس انداز خـواهـد شـد          

ميانگين اين دستمزدها نيز مثال يک 
 درصد از ٥٠ تا يک و نيم ميليون نيز      

آن به همين شکل تـوسـط حـکـومـت           
. گرو گرفته مـيـشـود     "  پس انداز"بنام  

در مجموع ميتوان گفـت کـه از کـل             
 ٥٠ دستمزد همه مزدبگيران ماهانـه     
 ٥٠ درصد آن پرداخت خواهد شـد و           

به خزانه "  پس انداز" درصد بقيه با نام    
الشخوران قـومـي اسـالمـي خـواهـد            

در عوض مي خواهند مردم را   .  رفت
بـا ايـن وعـده دل خـوش کـنــنـد کــه                   
منبعد همـيـن درصـد از حـقـوق هـا                

امـا  .  ماهانـه پـرداخـت خـواهـد شـد            
مــردم کــردســتــان عــراق در مــقــابــل          
اينچنين غارت و چپاولي از هستي و  

ايـن  . دسترنجشان به ميدان آمـده انـد        

طرح و فالک و خانه خـرابـي چـنـديـن              
ساله از سوي حاکمان، نارضـايـتـي و          
اعتراض عمومي در مـيـان مـردم را           
بشدت برانگيخته و حاکمان کـوتـوـلـه       
ناسيوناليسم کرد در اثر خشـم مـردم          
اعالم کرده اند اين طرح موقتي است       
و ممکن اسـت مـاه آيـنـده بـرداشـتـه                

 .شود
احزاب حاکم بر کردستان عراق و       
در راس آنها حزب دمکرات بـارزانـي      
ــي               ــان ــب ــهــنــي طــال ــه مــي ــحــادي و ات
ميکوشند که بار بحران مـالـي را بـر           
دوش مردم و مزدبـگـيـران سـرشـکـن            
کنند و عالوه بر به جيب زدن هـزيـنـه           
ــفــت، گــاز و                  ــروش ن ــه از ف حــاصــل

 درصـد از      ٥٠ گمرکات بـراي خـود،        
دستمزد حقوق بگيران را نيز به خزانـه     
خود واريز کننـد تـا بـقـول خـودشـان                
بحران مالي را از اين بودجـه کـاهـش         

 . دهند
وابسته به حـزب  "  روداو" تلويزيون  

دمکرات بـارزانـي در روز دوشـنـبـه              
هشتم فوريه و بـراي انـحـراف افـکـار             
عمومي چند نفر از افـراد دسـتـگـيـر             
شده داعش را در تلويزيون بـنـمـايـش          
گذاشت که گويا قصد داشتـه انـد در           

. شهر اربيل دست به انـفـجـار بـزنـنـد             
واکــنــش مــردم در خــيــابــان کــه                   
خــبــرنــگــاران ايــن شــبــکــه بــا آنــان             
مصاحبه ميکردند اين بود که چنـيـن    
داستاني ساختگي است و حـکـومـت        
اقليم تالش ميکند توجه جـامـعـه را          
از وجــود و گســتــرش ايــن فضــاي               

 .اعتراضي منحرف کند
البـتـه احـزاب قـومـي اسـالمـي              
حاکم بر کردستان عراق اين شگردهـا       
را با استفاده از آموزشـهـايـي کـه در             

محضر آيت اهللا هاي ميلياردر حاکـم       
بــر ايــران کســب نــمــوده انــد، بــکــار             
ــردم را از داعــش                     ــد و م ــرن ــيــب م

اين در حالي است که از       .  ميترسانند
بدو سربرآوردن داعـش در مـنـطـقـه،             
مقامات باالي حکومت اقليم با آنان      
روابط تجاري بويژه در زمينـه فـروش         
نفت را تا آنجا پيش برده انـد کـه هـر              
گاه رقـابـت و اخـتـالفـات بـيـن ايـن                   
احزاب باال ميگيرد خـودشـان بـطـور           

 .علني بدان اعتراف ميکنند
در حال حاضر اتحاديه مـيـهـنـي          
داد و سـتـد نـفـتـي و بـازرگـانـي بـا                      
جمهوري اسالمي از طريق کاروانهاي    
عظيم کاميونها در بـخـش شـرقـي و            
حزب دمکرات بـارزانـي نـيـز فـروش             
نفت را از طريق لـوـلـه بـه تـرکـيـه در                  
بخش شمالي و از آنجا بـه بـازارهـاي            
جهاني و بدون هيچـگـونـه حسـاب و            

 .کتاب روشني بفروش ميرسانند
شکست، بحران و بـن بسـت ايـن           
جريانـات اکـنـون ديـگـر بـخـشـي از                 
اعــتــرافــات حــامــيــانشــان در مــيــان        

. مقامات اروپايي و آمريکايي اسـت      
خودشان نـيـز شـکـسـت و بـن بسـت                 
سياسي، مالي و حيف و ميل هستي    

 .مردم را پنهان نميکنند
اعتراضـات مـردم و بـه مـيـدان              
آمدنشان بـراي بـدسـت آوردن حـق و              
حــقــوق بــغــارت بــرده شــده تــوســط             
باندهاي قومي اسالمي ايـن احـزاب         
که نام خود را حکومت گذاشتـه انـد،         

 .شايسته بيشترين حمايتها است
مردم کردستان عراق ميتوانند و      
بايد متحد، متشکل و سازمانيافـتـه       
طرح و ترفندهـاي حـکـومـت احـزاب            

پـس  " قومي اسالمي تـحـت عـنـوان            
خنثي کنند و همچنـيـن دسـت       "  انداز

يابي به شش ماه حقوق معوقـه خـود          
را تــا آخــريــن ديــنــار بــه ســرانــجــام              

با تداوم ايـن اعـتـراضـات،          .  برسانند
اعــتــصــابــات ســراســري و انــتــخــاب        
نمايندگان واقعي مردم متـشـکـل در         
شوراها ميتوان به بـيـش از دو دهـه              
فــقــر و فــالکــتــي کــه ايــن احــزاب و              
دستجات بر شهرونـدان اعـمـال کـرده           

 . اند پايان داد
 

 ٢٠١٦  فوريه ٩ 

 ... طرح کوتوله هاي حاکم       

 

وسياقي تالش ميکنند تا بـه ايـن         
حکومت بقبوالنند که ما با شـمـا         
مشکلي نداريم و در کـنـار شـمـا              
هسـتـيـم اگــر قـبـولـمــان کـنـيـد و                  
هميشـه از طـرف حـکـومـت نـيـز                
دست رد به سينه اين جماعـت زده     
شده است و لي باز هم از رو نرفـتـه           
و به هر بهانـه اي تـالـشـي دوبـاره               

 .خواهند کرد
همان موقـع کـه قـاسـمـلـو بـه               
نمايندگي از طرف حزب دمکـرات      

ما به پـيـام امـام لـبـيـک           " گفت که   
، مـردم کـردسـتـان يـک            " ميگوييم

پارچه در مقابل وحشي گـري ايـن          
حکومت ايستادند و خواهان تداوم   
انقالب براي يـک زنـدگـي انسـانـي            
شــدنــد و وقــعــي بــه ايــن لــبــيــک              

گــفـــتــنـــهــاي حــزب دمــکـــرات            
در وا قـع ايـن خـود            .  نگـداشـتـنـد    

قاسملو و حزبش بود که به خمينـي   
در حـال    .  جنايتکار لبيک گـفـتـنـد       

حاضر هم جواب مردم کردستان به     
 و   ٣٠ اين جماعت هـمـان جـواب           

چند سال پيش است، با اين تفاوت     
که امروز مردم بـا آگـاهـي و درک             
روشنتري جواب نه بزرگ را هم بـه         
حکومت اسالمي از هـر طـيـف و           
قماشش و هم به حزب دمکـرات و       
جماعت زحمتکشان خوهند داد و      
خواهند گفت که نه تنها نبـايـد در          
اين مضحکه شرکت کرد برعکـس      
بايد اين مضحکه انتخاباتي را بـر     

 .سر برگذار کنندگانش خراب کرد
 *** 

 ... به بهانه پيام قاسملو       
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 ١ از صفحه 

 

 ١ از صفحه 

زده )  بصـورت نـمـايشـي      ( اغتشـاش    
 .«بودند برخورد کردند

  
 :اين حکايت از چند چيز دارد

اول، وحشت جمهوري اسالمي از     
گسترش اعتراضات کارگري را نشان      

متوجه شـده انـد نـيـروهـاي            .  ميدهد
حراست و انتظامي و بسيـج و غـيـره            
کافي نـيـسـت و حـريـف نـمـيـشـونـد                  
بنابراين به منـظـور آمـادگـي کـامـل            
گردان هاي وابسته به بسيج مشـغـول        

ميگويند شـش هـزار      .  مانور شده اند  
 به مـنـظـور       ۸۸ گردان بدنبال انقالب    

مقابله بـا خـيـزش هـاي مـردم بـراي                
سرنگوني حکومت درست کرده اند و      
اکنون راه انداختن مانور بـه مـنـظـور           
مــقــابلــه بــا اعــتــراضــات کــارگــري           
نشاندهنده وزن و ثقل سيـاسـي اسـت         
که جنبش کارگري در جـامـعـه پـيـدا             

 .کرده است
دوم، کمتر حکـومـتـي رسـمـا و              

علنا در خيابانها به منظور مقابله با        
جنبش کارگري مانور نظامي بـرگـزار      

من الاقل در تاريخ معـاصـر     .  ميکند
همه نيروهاي نظامي و   .  نشنيده بودم 

انتظامي طبقات حاکم اسـاسـا بـراي          
سرکوب مـبـارزات مـردم سـاخـتـه و              
پرداخته ميشوند اما هميـشـه تـحـت          
عنوان دفاع از کشور و سـرزمـيـن بـه            

ايـنــکــه  .  خـورد مـردم داده مـيــشــود         
امروز صريحا اعتراف ميکـنـنـد کـه          
براي مقابله با اعتـراضـات کـارگـران           
مانور ترتيب داده اند، خود شکستـي       
بـــراي حـــکـــومـــت و اعـــالم يـــک               
ورشکستگـي سـيـاسـي تـمـام عـيـار               

حـکـومـتـي کـه رسـمـا اعـالم               .  است
ميکند عليه کارگران مشغول مـانـور      
نظامي است دارد اعالم ميکـنـد کـه          
نه تنها در ظاهر هم که شده نمـايـنـده            

 نيست بـلـکـه مشـغـول        »ملت«همه  

صف بندي نظامي عليه اکـثـريـت آن          
جامعه است و رسمـا از خـود سـلـب              

ــه   .  مشــروعــيــت کــرده اســت       از زاوي
ديــگــري هــم ايــن شــکــســتــي بــراي            
حکومت است که اعالم ميکند تـوان       
پاسخگويي به خواست هاي مـردم را        
نــدارد و خــود را بــراي مــقــابلــه بــا                

 .اعتراض آنها آماده ميکند
ســـوم، ايــــن ادامــــه اعــــالم               

ممنوعيت تجمعات کارگري تـوسـط       
دادگستري خـوزسـتـان در چـنـد مـاه              
گذشته و ادامـه مـحـاکـمـه کـارگـران              

در واقـع ايـن       .  اعتصابي بافـق اسـت     
مــانــور نشــان مــيــدهــد کــه چــه آش            
شورتري بعد از برجام بـراي کـارگـران           

اقـتـصـاد مــقـاومـتـي و           .  پـخـتـه انــد     
رياضت کشـي اقـتـصـادي و خـالـي               
کردن سفره کارگران سـيـاسـت اعـالم           
شده خامنه اي و دولت روحانـي و بـه        

. يــک مــعــنــي کــل حــکــومــت اســت         
ميدانند که اينبار کارگران در ابـعـاد        

. وســيــعــتــري بــه مــيــدان مــيــايــنــد           
ميخواهند هم ارعاب ايجاد کنـنـد و       
هم چون ميدانند که ارعاب مشـکـل          
را حل نـمـيـکـنـد و مـردم مـرعـوب                  
نميشونـد، عـمـال خـودشـان را بـراي               
مقابله با شورش ها و خيزش هاي نـه        
تنها کارگران مراکـز تـولـيـدي بـلـکـه              
همچنين کارگـران بـيـکـار، جـوانـان،            
بازنشستگان و توده هاي وسيع مـردم   

 .آماده ميکنند
چهارم، در يکي دو سال گذشـتـه         

دولت روحاني به دستگـيـري رهـبـران          
اعـتــصــابـات شــدت داده و هــر روز             
همراه با مجـلـس اسـالمـي مشـغـول             
تصويب قوانيني عليه کارگران اسـت       
و اليحه پشت اليحه عليه کارگـران و         
جوانان جوياي کار و حتي نـوجـوانـان          

اخــيــرا دادگســتــري   .  وضــع مــيــکــنــد  
خوزستان نـيـز اعـالم کـرده بـود کـه                 

امـا  .  تجمع کـارگـري مـمـنـوع اسـت            
کارگران بالفاصله با تجمعات متعدد 

 .جواب فرمانداري را دادند
  

ســوال مــهــم ايــن اســت کــه آيــا             
کارگران توان مقابله با اين تعـرضـات    

 و اين مانورها را دارند؟
کارگران در سالهاي اخير تجاربي     
غني در اعتصابات و مبارزات خـود       

از يک سال و نيم قبل     .  کسب کرده اند  
حضــور خــانــواده هــاي کــارگــري در           
تجمعات گسترش چشمگيري يافته و     
اخيرا چندين مرکز کارگري دسـت بـه         

اعتصـابـات   .  حرکات مشترک زده اند  
نه تنها در سالهاي اخير به شهـرهـا و         
مراکز کارگري مختلف کشـيـده شـده         
بلکه شاهد اعتصابات طوالني مدت  
يک هفته و دو هفته و چند هـفـتـه اي          

. در مراکز بـزرگ تـولـيـدي بـوده ايـم              
پاسخ کارگران در مـقـابـل تشـبـثـات             
حکومت دست زدن به اقداماتي براي      

حضـور  .  بسيج نيروي بـيـشـتـر اسـت          
خانواده هاي کارگران در تجمعات، و       
اعتصاب و تجمـع هـمـزمـان مـراکـز             
مختلف کارگري بايد در ابعاد هر چـه   

روي آوري   .  گستـرده تـر ادامـه يـابـد           
کارگران به مدياي اجتماعي و شبکـه       
هــاي اجــتــمــاعــي رو بــه رشــدي کــه            
مشغول شکـل دادن بـه آن هسـتـنـد               
ابزاري براي بسيج نـيـروي بـيـشـتـر و              
اتحاد و آمادگـي بـيـشـتـر در سـطـح                

بعالوه توده هـاي وسـيـع      .  کشور است 
مردم بشدت از اوضاع ناراضي اند و        
جامعه در آستانه يـک خـيـزش بـزرگ           

ــرار دارد    ــط          .  ق ــراي ــوع ش ــم ــج در م
سياسي از يـکـطـرف و تـجـاربـي کـه                
جنبش کـارگـري در سـالـهـاي اخـيـر                
اندوخته است، کـارگـران و کـل تـوده             
هاي مردم را در مـوقـعـيـت بـهـتـري               
براي مقابله با اين تعرضات قرار داده  

 .است
 ٢٠١٦  فوريه ٧ 

 ... مانور وحشت از     

کارگران پس از   .  معاون او شدند  
ــل              ــاب ــقــي تــجــمــع در مــق دقــاي
ــحــصــن در                ــه ت ــداري ب ــان ــت اس

روي مــقــابــل ســاخــتــمــان         پــيــاده
استانداري پرداختند و شروع بـه       

هـاي     نـيـروي  .  شعار دادن کـردنـد    
امنيتي استانداري با قرار دادن      

هاي آهـن و کـوچـک کـردن               ميله
ــل اســتــانــداري              فضــاي مــقــاب
خواستند کارگران را از مـقـابـل         
اســتــانــداري عــقــب بــرانــنــد کــه        
مــوجــب تــرافــيــک ســنــگــيــن در        
خيابان انقالب تا ميدان ساعـت      

  .و خيابان قارن شد
کــارگــران شــروع بــه شــعــار        

دادن کردند و خواهان ديـدار بـا          
مسئوالن استانـداري مـازنـدران       
شدند، اما هيچيک از مسئـوالن      
استانـداري مـازنـدران در جـمـع            

پــس از   .  کـارگــران حــاضــر نشــد     
گــذشــت دو ســاعــت از تــجــمــع          
اعتراضي، کارگران نسـاجـي در       
وسط خيـابـان انـقـالب تـحـصـن             

 . کردند
با ادامه اعتراض کـارگـران        

ــان            ــتــظــامــي اســت ــده ان ــرمــان ف
ــدران در جــمــع کــارگــران            مــازن
حاضر شد و با گفتن اينکه بهتر      

درخواست صنفي آنان بـه      " است  
استان تـبـديـل      "  مشکل امنيتي 

نشـــود، قـــول رســـيـــدگـــي بـــه            
ــران داد و             ــارگ ــهــاي ک خــواســت
خواهان ترک محل از سوي آنـان        

 ٥کارگران اعالم کردند که      .  شد
ماه حقوق طلب دارند، دفـتـرچـه         
هاي بيمه شـان را نـمـيـتـوانـنـد               
تمديد کنند و شب عيـد نـزديـک          
است و اين وضـع تـحـمـل پـذيـر              
نيست و اعالم کردنـد اگـر فـورا           

طلبهايشان پرداخـت نشـود، بـه         
اعتراض ادامه ميدهند و اينبار  

  .با خانواده هايشان خواهند آمد
  

حضور خانواده هاي کارگري    
در تجمعات اعتراضي بسـرعـت      

در دو سـه      .  گسترش مـي يـابـد       
ماه اخير کارگران معدن پابـدانـا      
در کرمان، کارگران پتروشـيـمـي        
ــران مــس               ــام، کــارگ ــنــدر ام ب
سرچشمه، کـارگـران نـهـالسـتـان           
مـنــابـع طــبـيــعـي در سـنــنــدج،            

، کارگران مـعـدن الـبـرز شـرقـي            
ــورت و               ــدن يـ ــعـ ــران مـ ــارگـ کـ

از جمله مراکزي بودند     کارگران  
که همراه با خانـواده هـاي خـود           
دست به تجمع زدند و کـارگـران          
آتش نشانـي تـهـران نـيـز اعـالم              
کرده بودنـد هـمـراه بـا خـانـواده              

 . هايشان خواهند آمد
اين يک پـيـشـروي مـهـم در             

جنبش کارگري است کـه قـدرت         
ــت             ــقــوي ــر را ت اعــتــراض کــارگ
ميکند، وزن سياسي کـارگـر در        
جامعه را باال ميبرد و زمـيـنـه           
بسيج ساير مردم زحمـتـکـش را         

اين .  بيش از پيش فراهم ميکند    
يکي از داليل وحشت حکـومـت       
است که مجبور ميـشـود دسـت          
ــراي آمــاده کــردن              ــور ب بــه مــان
نيـروهـاي سـرکـوب در مـقـابـل              

کـارگـران هـرچـه       .  کارگران بـزنـد    
بيشتر بايـد نـيـروي خـود را بـه               

 . ميدان بياورند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴ بهمن ۱۹

 ۲۰۱۶ فوريه ۸ 

 ...راهپيمايي کارگران نساجي 

 

 

 کارگران هرچه بيشتر بايد 
 نيروي خود را به ميدان بياورند 
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تجمع اعتراضي رانندگان     
 ! شخصي مسافربر در سنندج  

ــده روز                 ــي ــزارش رس ــه گ ــا ب ــن ب
 جــمــع    ١٥/١١/٩٤ پــنــجــشــنــبــه     

کثيري از رانندگان شخصي مسافربـر   
شهر سنندج، در مقـابـل اسـتـانـداري           
اين شهر دست به تجـمـع اعـتـراضـي             

اعــتــراض ايــن رانــنــدگــان بــه        .  زدنــد
طــرحــي اســت کــه جــديــدا از طــرف            
راهنـمـايـي و رانـنـدگـي و سـازمـان                 
تاکسيراني اين شهر براي اجـرا ابـالغ         

بر اساس ايـن طـرح بـراي          .  شده است 
جـلـوگـيــري و مــمـانـعـت از تـردد و                  
جابجايي مسافر توسط وسايل نقليـه      
شخصي در شهر سنندج، جـريـمـه اي        

 هزار تومان در نظر گرفته     ٨٠ معادل  
 اين رانندگان در اين تجمع .شده است 

اعالم کـردنـد کـه بـاتـوجـه بـه آمـار                   
گسترده بيکاري در سنـنـدج و نـبـود            
هيچگونه فرصت شغلي مناسـب کـه       
بتوانند حداقل نيازهاي اوليه زنـدگـي      
خود و خانـواده هـايشـان را تـامـيـن               
کنند به ناچار دست به مسـافـرکشـي         
مي زنند و تنها منبع درآمدشان نيـز        
همين کار مي باشد و از مسـئـولـيـن           
استانـداري خـواسـتـار رسـيـدگـي بـه               

ــد        ــجــام  .  وضــعــيــت خــود شــدن ســران
مديريت برنامه ريزي اسـتـانـداري بـه          
ميان رانندگان معـتـرض آمـده و بـه             
آنان قول دادند که تـا روز شـنـبـه بـه                 

  .اعتراض آنان رسيدگي خواهد شد
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه          

 بهمن   ١٥ ايجاد تشکل هاي کارگري     
 ١٣٩٤ 
 

    !دستگيري در کامياران  
نـيـروهـاي اطـالعــاتـي در شـهــر             
کامياران، براي سومين بار در چـهـار        

را "  حسـيـن کـمـانـگـر        " سال گذشتـه        
 عليـرغـم پـيـگـيـري          .بازداشت کردند 

خانواده حسين کمانگر بـه نـهـادهـاي        
امنيتي، تاکنون از عـلـت بـازداشـت           

 .وي هيچ اطالعي در دست نيست
 

 

     زندگي در  " کودکان کارگردان
ي برلين   از جشنواره   " مرز

  !بازماندند 
بـه  " زندگي در مرز" فيلم مستند  

کارگرداني هشت کودک از کوبانـي و        
مـاه در       شنگال بيست و نـهـم بـهـمـن          

در شـصـت و       "  ويژه ردکـارپـت   " بخش  
 بيـن الـمـلـلـي            جشنواره   ششمين دوره 

ي  فيلم برلين در کشور آلمان روي پرده  
 بدين مـنـظـور      .سينماها خواهد رفت  

از هشت کودک کارگردان ايـن فـيـلـم             
دعوت شده بود تا هـنـگـام نـمـايـش              
فيلم خود در جشنواره حضور داشـتـه      

 خـبـري        باشند و براي آنان مصـاحـبـه      
ــژه ــواره و                    ويـ ــنـ ــرف جشـ اي از طـ

المللي آماده کـرده      هاي بين   خبرگزاري
بودند، اما به دليل نداشتن گذرنـامـه        
نتوانستند در جشنواره حضور داشته      

 اين فيلم نمايانگر وضـعـيـت       .باشند
زندگي کودکان جـنـگ زده از نـگـاه              
خودشان است و بـا ايـن کـار صـداي              
خود را به گوش جهان ميرسانـنـد بـه            
هــمــيــن دلــيــل ايــن فــيــلــم از طــرف            

الـمـلـلـي فـيـلـم و               هاي بـيـن      جشنواره
محافل هنري و سياسي جهان مـورد       

 فيلم مسـتـنـد       .گيرد  حمايت قرار مي  
با ايـده و مـديـريـت          "  زندگي در مرز  " 

 کـودک    ٨ بهمن قبادي به کارگردانـي       
از شهرهـاي کـوبـانـي و شـنـگـال در                 

ها و همچنين در شهر کـوبـانـي            کمپ
پس از آزادسازي اين شـهـر از دسـت            

" دولـت اسـالمــي    " گـروه مـوسـوم بـه           
 ايـن کـودکـان بـه           .ساخته شده اسـت    

مدت دو ماه توسط مشاوران و گـروه        
اند و سپس  کارگرداني تعليم داده شده  

از ميان آنها چند نفر برگزيـده شـده و         
به عنوان کارگردانان کـوچـک، هشـت         

 ايـن    .انـد    مستند کـوتـاه را سـاخـتـه           
مستندها که در مجموع شامـل يـک         

شـود،     اي مـي     دقيقه٧٣ مستند بلند  
تـهـيـه شـده       "  مژفيلـم " توسط کمپاني   

 .است
 

تهديد شما غير   ! آقاي اسانلو
 .  مسئوالنه و تنفر برانگيز است  

بازهم مـيـگـويـم اسـم مـا را از                 
ليسـت بـيـانـيـه هـمـبـسـتـگـي خـود                   

من بـهـنـام ابـراهـيـم زاده و                ! برداريد
پدرم رحمان ابراهيم زاده نامه داديم و     
اعالم کرديم که چون در جريـان مـتـن        
کامل بيانيه همبستگي همبسـتـگـي      
براي دمکراسي و حقوق بشر در ايران      
در بــاره انــتــخــابــات مــجــلــس دهــم           
همبستگي براي دمکراسي و حـقـوق        
بشــر در ايــران در بــاره انــتــخــابــات             
مجلس دهم قرار نداشته ايم، و وقتـي    
متن کامل را ديديم آنـرا بـيـانـيـه اي             
انحرافي دانستيم و با آن مـخـالـفـيـم             
خواستار حذف اسـمـمـان از لـيـسـت              

مـا در    .  اسامي زير اين بيانيه شـديـم      
نــامــه خــود در ايــن رابــطــه چــنــيــن             

ما در جريـان مـتـن کـامـل             :نوشتيم
خصـوصـا در     .  اين بيانيه نـبـوده ايـم        

بخشي از اين بيانيـه بـا اسـتـنـاد بـه                
قانون اساسي از دولت خواسـتـه شـده        
ــاتــي                  ــخــاب ــط انــت ــت کــه شــراي اس

مـا آنـرا     .  دمکراتيکي را فراهم کـنـد     
توهمي بـيـش نـمـيـدانـيـم و شـديـدا                   

انتخابات ها براي مـن      .  مخالف آنيم 
به عنوان کارگري کـه جـوانـيـم را در              
زندان گذرانده ام، براي من که همسرم      
و خانواده ام همراه با من در زير فشار 
و آزار دائم قـرار داشـتـه انـد، جـايـي                

انتخابات براي ما کارگران کـه  .  ندارد
نپرداختن دستمزد به روشي مـعـمـول         
در جامعه تبديل شده است و سـي و         
چند سال است که زندگي زير خط فقر 
فرزندانمان و جـانـمـان را تـبـاه کـرده                

ايـن  .  است، معنـا و مـکـانـي نـدارد            
چيزي است که داريم با اعـتـراض هـر       
روزه مان در کارخانـجـات مـخـتـلـف            

اين چيزي است که من  .  فرياد ميزنيم 
ما .  و امثال من بخاطرش در زندانيم     

. در اين انتخابات شرکت نـمـيـکـنـيـم          
ما به آنچه بر سر من کـارگـر و تـوده              
محروم مـردم آمـده اسـت اعـتـراض              

اکنون آقاي اسانلو حرف مـن        ".دارم
را تحريف کرده و با مغـلـقـه کـردن و              
هياهو کردن بر سر اينکه گويا صداي   
من را ضبط کـرده و عـلـنـي پـخـش                
خواهد کرد، ما را مورد تهديـد قـرار          
داده و با اين کار ميکوشد خرابکاري     
هايشان را راست و ريس کند و بـراي          

ايـن  .  کار خود مقبوليت کسب نمايـد     
تهديد کردن ها جدا تنفر بـرانـگـيـز و             

پاسخ وي   .  کمال بي مسئوليتي است   
به حدي نازل است که حاضر به ادامـه   
بحث بر سر آن نيستم و تنها سوالم از        
ايشان اينست که چرا امضاي افـرادي    
مثل ما و زندانيان سياسـي ديـگـري           
چون ارژنگ داودي و محمد جـراحـي         

که اصال خبري از اين بيانيه نـداشـتـه          
 اند، را از ليست خود بـر نـمـيـداريـد؟           
بهنام ابراهـيـم زاده فـعـال کـارگـري،              
عضو کميته پـيـگـيـري بـراي ايـجـاد              

زنـدان رجـايـي      .  تشکلـهـاي کـارگـري      
 ٥    رجـايـي شـهـر        ١٠ شهر، اندرزگاه    

به نقل از صفحـه پـايـگـاه       .  ٩٤ بهمن  
 .خبري خانواده بهنام ابراهيم زاده

 
شرايط نامناسب کارگران     
مهاجر ايراني شاغل در پروژه     

 ! نيروگاه شط البصره عراق  
نفر از کـارگـران شـاغـل در             ٦٠  

پروژه نـيـرگـاه شـط الـبـصـره عـراق،                  
طــرف قــرارداد بــا شــرکــت عــراقــي            

 هستـنـد، سـه مـاه         »قمرالمستقبل« 
. معوقات مزدي پرداخت نشده دارنـد    

به گفتـه ايـن کـارگـران، کـمـپ هـاي                 
محل اقامت آنها شرايط بسيار بـدي     
دارد  و عــالوه بـر ايــن، امـکـانــات                
محيطي بسيار نامناسب و سـاعـات       

. کاري آنـهـا بسـيـار طـوالنـي اسـت               
ــي                 ــن ــروهــاي ف ــي ــه از ن ــران ک کــارگ
متخصص برقکار و جوشکار هستند 
توسط شرکت ايراني  کـالچ بـه ايـن              
شرکت عراقي معرفي و بـراي انـجـام          

. پروژه به کشور عراق اعزام شـده انـد        
به گفته اين کارگران پيش از اين نـيـز       
گروههاي کارگران متخصص ايـرانـي      

 »شط البـصـره  « براي کار در نيروگاه     
به عراق اعزام شده بودند که تا زمـان     
بازگشت بـه ايـران بـخـش زيـادي از                
معوقات مزدي آنها پـرداخـت نشـده           

 .باقي مانده بود
 

با سالم و درود بر کارگران و   
  !همشهريان عزيز    

انجمن کـارگـران و اسـتـادکـاران            
ساختماني شهرستان هاي مـريـوان و        
سروآباد بار ديگر در اهـداف عـالـي            
خود براي رفـاه بـيـشـتـر کـارگـران و                  
اعضاي خود تصمـيـم دارد صـنـدوق           
قرض الحسنه اي را تـاسـيـس و بـه                

در ايـن  .زودي شروع به فعاليت نمايد  
خصـــوص از کـــلـــيـــه کـــارگـــران ،              
استـادکـاران ، دلسـوزان کـارگـري و              
فعالين کارگري دعوت مي شـود تـا          
ــخ                      ــاري ــه ت ــه ب ــب ــن ــچ ش ــن در روز پ

ــاعــت          ٩٤/١٠/١٧   ١٠  راس س

صبح در دفتـر انـجـمـن کـارگـران بـه                
نبش .  اداره راه قديم   . مريوان  ( آدرس  

حضـور  ) ساختمان تامين اجتمـاعـي      
به عمل آورند و با حضور خود و ثبت       
نام در ايـن صـنـدوق از تسـهـيـالت                 
مادي و معنوي آن بهرمند شوند کـه         
بـتـوانـيــم بـا ايــن قـدم بــراي خـود و                   
خانواده هايمان زندگي بهتر و راحتـي     

 .با سپاس. را به ارمغان بياوريم 
 

مخالفت اداره کار کردستان با      
تشکيل شوراي کارگران     

  !تراکتورسازي کردستان    
بنا به گزارش ارسـالـي اداره کـار         
کردستان مجددا با تشکـيـل شـوراي         
ــازي            ــورس ــت ــراک ــران شــرکــت ت ــارگ ک

در پــي    .کـردســتــان مــخــالــفـت کــرد      
برگزاري تجمعات کارگران در بـهـمـن        
ماه، حراست اين کارخانه تعـدادي از        
پرسنل را فراخوانـده اسـت و آنـان را              

همچنين .  تهديد به اخراج نموده است   
اداره کار سنندج طي تماس تلفنـي و        
اخطار به چـنـد تـن از کـانـديـداهـاي                 
نمايندگي خواهان استـعـفـا و کـنـاره            
گيري آنان از نمايندگـي شـوراي کـار           

همچنين شرکـت مـالـک ايـن          .  گرديد
) تـراکـتـور سـازي تـبـريـز           ( کارخـانـه     

تـهــديـد کـرده اســت کــه در صــورت              
پيگيري مجدد و تجمع پرسنل اقـدام        
به جمع آوري و تـعـطـيـلـي ايـن واحـد             

ــه       .خــواهــد کــرد     کــارگــران کــارخــان
تراکتور سازي کردستان هـيـچـگـونـه          
تشکل کارگـري نـداشـتـه و تـاکـنـون               
چندين بار از طريق مکاتبـه بـا اداره           
کار خواستار شده اند تـا مـقـدمـاتـي            
فــراهــم شــود تــا کــارگــران بــتــوانــنــد          

 .نمايندگان خود را انتـخـاب کـنـنـد          

کميته همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه                 
ايجاد تشکل هـاي کـارگـري بـر ايـن              
باور است که کارگران تنها با اتکا بـه        
نيروي خويش و بدون کسب اجـازه از          
هر نوع نـهـاد يـا اداره دولـتـي مـي                  
توانند اقدام به انتخـاب نـمـايـنـدگـان            
خود و ايجاد تشکل مستقل نموده و       
براي دستيابي به مطالباتشـان اقـدام        

  .نمايند
کميته هماهنگي براي کمک به  

 ايجاد تشکل هاي کارگري 
 ١٣٩٤  بهمن ١٢ 

 

 

مجموعه اخبار و رويدادهاي             : نگاه هفته  
 هفته از شهرهاي کردستان        
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جمهوري اسالمي امروز پـس از        
 نــفــر از کــارگــران مــس          ۵  روز     ۱۳ 

 بــهــمــن    ۶ خــاتــون آبــاد را کــه روز             
 ۲۳ دستگير کرده بود، آزاد کرد امـا         

نفر ديگر از کـارگـران هـمـچـنـان در                
بـراي  .  زندان شهر بابک به سر ميبرنـد      

 کارگر آزاد شده پرونده سازي کـرده         ۵ 
 . و آنها را با قرار وثيقه آزاد کرده اند

 
اين بخشي از تـالش حـکـومـت            
بـــراي عـــقـــب رانـــدن کـــارگـــران و              

. اعتراضات رو به گسترش آنان اسـت   

همين دو روز قبل کـارگـران نسـاجـي           
مازندران براي چندمين بار در بهـمـن        
ماه دست به تجمع اعتراضي زدنـد و        
در خيابان هاي سـاري راهـپـيـمـايـي              
کردنـد و اعـالم کـردنـد وعـده هـاي                 
مـقــامــات پــوچ اســت و ايــنـبــار بــا             

تـجـمـعـات     .  خانواده هايمان ميـايـيـم     
اعتراضي پي در پـي کـارگـران ايـران            
صدراي بوشهر، کارگران پيمـانـکـاري       

 عسلويه، کارگران پتروشيمي    ۱۹ فاز  
فراورش در ماهشهر، کارگران کاشـي    
ايـفـا سـرام، کــارگـران شــهـرداري در              

مناطق مختلف کرمانشاه، کـارگـران      
کارخانـه تـولـيـد ايـزوگـام، کـارگـران               
ساختماني در کـرمـانشـاه، کـارگـران           
شرکت توليدي گااسياب و کـارگـران         
بازنشسته معدن طرزه، گـوشـه اي از         
اعتراضات گسترده کـارگـري در سـه          

بيجهت نيسـت کـه     .  روز گذشته است  
جمهوري اسالمي کارگران اعتصابـي     
را دستگير ميکند، تهديد مـيـکـنـد،       
محاکمه ميکند، بخـشـنـامـه عـلـيـه            
تجمعات کارگري صـادر مـيـکـنـد و            

 »اغتشاشـات « مانور آمادگي عليه    
ــدازد            ــي ان ــري راه م ــارگ فضــاي .  ک

التهاب بسياري از مراکز کارگـري را        
فراگرفته و کارگران زمين را زير پـاي       

 . مقامات داغ کرده اند
کارگران ميتوانند اين تعـرضـات      
حکومت را خنثي کنند و اعتصابات 
و تجمعات رو به گسترش آنها نشـان         
ــدامــات             مــيــدهــد کــه مــرعــوب اق

بـه  .  سرکوبگرانه حکومـت نشـده انـد        
ميدان آمدن خانواده ها که به سرعت       
در سراسر کشـور در حـال گسـتـرش              
اسـت و اعـتـصـابـات پـي در پـي و                    
راهپيمايي و تجـمـعـات هـر روزه در             
مــقــابــل مــراکــز دولــتــي از جــانــب            
کارگران شاغل و بازنشسته گوشه اي      
از قدرت عظـيـم کـارگـران اسـت کـه               

 . حکومت را به وحشت انداخته است
 

 کارگر بازداشتي خاتون آبـاد    ۲۳ 
بايد فورا آزاد شوند و هر نوع وثيقه و       

 کـارگـر     ۲۸ پرونده سازي علـيـه ايـن          
 کـارگـر مـعـدن         ۹ .  بايد ملغـي شـود     

سنگ آهن بافق نيـز قـرار اسـت روز             
کـارگـران   .   بهمن محاکمـه شـونـد     ۲۷ 

ميتوانند همراه با خانواده هاي خـود        
به ميدان بيايند و همـکـاران خـود را         
آزاد کنند و کاري کنند که حکـومـت          
جرات دست درازي بيشتر به فعاليـت       

 . اعتصابات را نداشته باشد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ، ۱۳۹۴  بهمن ۱۹ 
 ۲۰۱۶  فوريه ۸ 

 نفر از کارگران خاتون آباد آزاد شدند             ۵ 
  نفر ديگر همچنان در زندانند          ۲۳ 

 زن تاريخچه روز جهانی 

 ) مارس۸ (   
 

و در اعتراض به پايين بودن   زنان كارگر كارخانجات نساجی در شھر نيويورك برای بھبود شرايط كارشان    ١٨٧۵  مارس  ٨ روز  
و پليس بطور وحشيانه ای   انجاميد   پليس آمريکا   قھر آميز با   اين حركت به درگيری  . سطح دستمزد شان ، دست به تظاھرات زدند 

مارس     ٨  روز   .و دستگير شدند  زخمی   تظاھر كننده   از زنان   عده ای  . و آنرا سركوب نمود  کارگران زن حمله کرد   به تطاھرات  
تظاھرات آنھا با   كه اين بار ھم   زدند   تظاھرات   به   دست    ساعت كار روزانه  ١٠ با خواست   نساج آمريكا   زنان    مجددا  ١٩٠٧ 

در اين تظاھرات عده ی زيادی از مردان كارگر و زنان  . سركوب پليس روبرو گرديد و به دستگيری بسياری از زنان منجر شد 
 .نيز شركت کردند  طبقات ديگر جامعه  

در  . در انتخابات اقدام کرد  زنان   رأی   حق   كمپين   حزب سوسياليست آمريكا به تشكيل كميته ملی زنان برای     ١٩٠٨  در سال  
كودكان و كسب حق رأی زنان درنيويورك   كار برای   كردن   مارس ھمان سال كارگران زن بافنده سوزنی با خواست ممنوع  

 اين روز بعنوان نخستين روز ملی  ١٩٠٩  مارس ھمان سال سبب گرديد كه در سال بعد يعنی سال  ٨ رويدادھای   .  تظاھرات کردند 
 .تثبيت شود  زنان در آمريكا  

برای زنان تبديل   و كارفرمايان، با خواست بھبود شرايط كار و حقوق اجتماعی   دولت   با   اين روز كم كم به روز مخالفت زنان كارگر 
 . گرديد 

 

  برگزار گرديد ،  دانمارك    در كپنھاگ  ١٩١٠ سال   كه در   بين المللی سوسياليستھا     کنگره ی  در  

کنگره اين پيشنھاد را تصويب   .  مارس را بعنوان روز جھانی زن پيشنھاد کرد ٨ از حزب سوسيال دموكرات آلمان  " زتكين    كWرا " 
   . نمود 

تظاھراتھايی به اين    و استرا ليا  دانمارك ، سويس    احزاب چپ و کمونيستھا در كشورھای آلمان ،  ١٩١١ سا ل    مارس  ٨ در  
در   در ھمين سال  . حق رأی مساوی زنان و مردان ، حق كار و آموزش حرفه ای برای زنان شدند  خواھان   . مناسبت سازمان دادند 

   . مارس بر گزار شد ٨ تظاھراتی به مناسبت   روسيه و چين ھم  

مارس را بر عليه     ٨ زنان کمونيست در اين سالھا تظاھرات    .جنگ جھانی اول ، ميليونھا مرد به جبھه ھا گسيل شدند   با شروع  
 . و خرابی ناشی از آ ن برگزار کردند  و كشتار    جنگ  

ھشت  . كارگران دست به تظاھرات زدند    در روسيه زنان عليه افزايش قيمت ھا، تعطيلی كارخانجات و اخراج ١٩١٧ مارس     ٨ در  
 در اکثر کشورھای سرمايه داری با پيشتازی کمونيستھا سازماندھی شد  ١٩١٧ مارس به عنوان روز جھانی زن بعداز انقWب اکتبر  

 . و به عنوان يک روز جھانی بيش از پيش ابعادی توده ای و جھانی يافت 

 . به رسميت شناخت  روز جھانی زن،    به عنوان   مارس را  ٨  يونسكو  ١٩٧٧ سال  
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دانند که هم اکنون صدها هزار نفر از        
مردم اقليم کردستان چندين ماه است 
حقوقهايشان را نگرفته و هر گـاه هـم          
دست به اعتراض مي زنند، سرکـوب       
خشن يکي از شيوهاي کثيفـي اسـت         
که حاکمين دزد و چـپـاولـگـر عـلـيـه               
مردم بکار مي برند، اما در مـقـابـل           
ايــنــچــنــيــن ســخــاوتــمــدانــه خــواهــان      
وامهاي سنگين به شريک دزدان خود       

 . مي شوند
 

 دانشجويان دانشگاه    
صالح الدين جاده اربيل     

 !کرکوک را بستند   
ــه               ــوري ــم ف ــه هشــت ــب ــن روز دوش
دانشجويان بخـش داخـلـي دانشـگـاه           
صالح الدين در اعتراض بـه کـمـبـود           
آب و برق به خيـابـان آمـدنـد و جـاده              

دانشـجـويـان    .  اربيل کرکوک را بستند 
گفته اند که در شبانه روز تنهـا چـنـد            
ساعت آب و برق دارند و بويژه نـبـود            
برق آنها را با مشکالت جدي مواجـه      

ــرده اســت     در ادامــه اعــتــراض         .  ک
نماينده دانشجويان با شهردار اربـيـل      
ديدار مي کند و خـواهـان رسـيـدگـي            
فوري به خواسـتـه هـاي دانشـجـويـان            

 . مي شود
 

 !اعتصابات همچنان ادامه دارد   
ــرادخــت نشــدن             ــه پ اعــتــراض ب
حــقــوقــهــا در بســيــاري از شــهــر و               
شهرکاي اقليم کـردسـتـان هـمـچـنـان             

روز ششم فوريه بـخـشـي      .  ادامه دارد 
از بيمارستانهاي شهر سـلـيـمـانـيـه و            
همچنين کـارمـنـدان عـبـور و مـرور              
دست به اعتصاب زدند و از رفتن بـر       

اخـبــار  .  سـر کــار خـود داري کـردنــد           
منتشر شده در اين باره حاکيست کـه        
در شــهــرهــاي دربــنــديــخــان، رانــيــه،        
حلبجه و بسياري ديـگـر از شـهـرهـا              
اعتصـابـات پـراکـنـده وجـود دارد و               
بخشهايي از کارکنان دسـتـگـاهـهـاي       
دولتي با نرفتن بر سر کارهاي خـود،          
خواهان پـرداخـت فـوري حـقـوقـهـاي              

 . معوقه خود هستند
 

عصبانيت رئيس امنيت   
 ! از اعتراضات مردم  ) پاراستن(

نضهت حالي عضو رهبري حزب     
دمکرات کردستان و رئيس دسـتـگـاه      

اخيرا طي مطلبي ) پاراستن( امنيت
ترس و نگراني خود را از اعتراضـات        

درسـت  : "  مردم اعالم کـرده و گـفـتـه          

است که ما بـلـحـاظ عـمـلـي مـوفـق                
نبوده ايم و توانائي هاي زيادي را از          
دست داده ايـم و بـايـد بـر آن واقـف                   
باشيم، اما اين به معني آن نيست که 
عده اي بخواهـنـد از ايـن وضـعـيـت               
استفاده کنند و فـراخـوان انـقـالب را            

 ". بدهند
الزم به ذکـر اسـت کـه دسـتـگـاه               
امنيت يا پاراستن وابستـه بـه حـزب           
دمکرات به رهبري مسعود بـارزانـي        

 سال گذشته کارنـامـه   ۲۵ است که در  
ســيــاهــي از تــرور، ربــودن، زنــدان،            
شکنجه و دهها اقـدام سـرکـوبـگـرانـه            
ديگر عليه شهروندان و هر آنکس کـه         
خواستـه اعـتـراض و مـبـارزه اي را                

گفـتـه   .  سازمان دهد مرتکب شده اند    
هاي رئيس اين دستگاه سرکوبـگـر و         
مخوف، کشيدن خط و نشـان عـلـيـه          
اعتراضات و اعتصاباتي است که در    
اعتراض به تعويق حقوقهـا بسـيـاري          
از شهر و شهرکهاي اقليم کردستان را      

 . فرا گرفته است
 

کارگري ديگر در حين کار     
 ! جانباخت 

روز پنج شنبه چـهـارم فـوريـه در            
شهر سليمانيه کارگر ديگري هـنـگـام        
کار از باالي ساختماني سـقـوط مـي          

. کند و جانش را از دسـت مـي دهـد          
اين خبر را رئيس بخـش سـلـيـمـانـيـه              
سنديکاي کارگران ساختماني اعـالم      

 سـالـه و       ۲۴ کرد و گفته اين کـارگـر         
ــوده و                  ــه ب ــوري ــان س ــت ــردس ــل ک اه

. تحقيقات در ايـن بـاره ادامـه دارد             
الزم به ذکر اسـت کـه بـخـاطـر سـود                
جوئي دولت و صاحبان کـار و نـبـود            
ايمني مـحـيـط کـار سـاالنـه دهـهـا                 
کارگر قرباني سود سرمايه داران مي       

ــد  ــان            .  شــون ــه در اســت ــذشــت ســال گ
 کـاگـر در حـيـن کـار              ۲۳ سليمانيـه    

 . جانشان را از دست دادند
 

بمباران روستاهاي مرزي    
 !توسط نيروهاي ارتش ترکيه     

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
شب چهارم فوريه هواپيماهاي ارتـش       
ترکيه چندين روستـاي مـرزي اقـلـيـم            

گزارشـهـا   .  کردستان را بمباران کردند   
حاکيست که هواپيماهـا ابـتـدا بـراي           
اولين بار يکي از روستـاهـاي اسـتـان        
دهوک به اسم زينافا را براي اولين بار    
بــمــبــاران کــردنــد و ســپــس چــنــديــن          

روستاي ديگر در منطقه کوهستـانـي      
گـفـتـه مـي       .  قنديل را بمباران کردنـد   

شود که اين بمبارانها خسارات جاني      
نداشته اما خسارات مالي زيادي بـه        

. مردم اين مناطـق وارد کـرده اسـت            
الزم بــه ذکــر اســت کــه نــيــروهــاي               
سرکوبگر و جنايت پيشه دولت ترکيه     
اين بمبـارانـهـا را بـه بـهـانـه حضـور                  
نيروهاي پ ک ک در مـنـطـقـه انـجـام              
داده اند، اما هـمـگـان امـروز درنـده              
ــروهــاي              ــي ــري ن ــي و وحشــگــي خــوئ
فاشيست حکومت ترکيه را نه تـنـهـا       
در مناطق مرزي و کشتار مـردم بـي          
دفاع اين مناطق بلکه در بسياري از        
شهرهاي کردستان ترکيه را بـه چشـم          

جالب اينجاست که در    .  خود ديده اند  
مقابل وحشيگريهـاي دولـت تـرکـيـه           
بخشي از ناسيوناليزم کرد و از جـملـه    
حزب دمکرات بـه رهـبـري مسـعـود            
بارزاني نه تنها سکوت را پيشه کـرده   
اند، بلکه رسـمـا و عـلـنـا در کـمـپ                   
اردوغان و دولت فاشيست ترکيه قرار  

 . گرفته اند
 

  نفر  ۱۳۴ غرق شدن  
 !تنها در يک ماه

روز شنبه ششم فوريه فدراسـيـون       
پناهندگان عراقي در يک کـنـفـرانـس          
خبري اعالم کرد کـه، تـنـهـا در مـاه               

 تــن از اهـالــي اقــلــيــم          ۱۳۴ ژانـويــه    
کردستان در آبهاي اژه غرق شده اند و       

اين خبر  .  جانشان را از دست داده اند     
همچنين مي افزايد که از اين تـعـداد          

 تن از غـرق شـدگـان          ۵۰ هنوز جنازه   
هــمــچــنــيــن ايــن    .  پــيــدا نشــده اســت    

فدراسيـون اعـالم کـرده کـه در سـال                
 هـزار نـفـر از          ۲۰۰  بيش از      ۲۰۱۵ 

مردم عراق و اقـلـيـم از عـراق خـارج               
الزم بـه ذکـر اسـت کـه در               .  شده انـد  

ماههاي اخير بدليل بيـکـاري، دزدي      
و چپاول حاکمـيـن اقـلـيـم کـردسـتـان               
هزاران نفر و بويژه جوانان براي رهائي  
از وضعيت فالکتباري کـه بـه مـردم            
تحميل شده راهي ترکيه، يونـان شـده         
و بسياري از آنها متاسفانه در مسير       

روزانــه اخــبــار   .  راه جــانــبــاخــتــه انــد     
وحشتناکي از غـرق شـد و از بـيـن                 
رفتن پناهندگان به گـوش مـي رسـد           

 نفر تـنـهـا در      ۱۳۴ که جانباختن اين   
يک ماه گوشه کوچکي از تراژدي فرار   
صدها هزار انساني است که بـدنـبـال          
آينده اي بهتـر حـاضـرنـد تـن بـه هـر                  

 . خطراتي بدهند
 

تير اندازي هوائي در مقابل    
 !دفتر سازمان ملل 

روز هفتم فوريه هوادان پ ک ک          
در شهر اربيل اعتراضي را در مقابل        
دفتـر سـازمـان مـلـل در ايـن شـهـر                   
ــد و خــواهــان آزادي              ســازمــان دادن
عبداهللا اوجالن رهبر زنداني خـود از         

مـعـتـرضـيـن کـه قصـد            .  ترکيه شدند 

رفتن به داخل ساختمان سازمان ملل  
را داشتند با واکنش نيروهاي امنيت      
مواجه شدند و بـراي مـتـفـرق کـردن               
معترضين شروع بـه شـلـيـک هـوائـي            

گزارشها حاکيست که در پـي       .  کردند
زد و خرد بين پليس و معترضيـن دو     
تن از اعتراض کنندگان زخـمـي شـده       

 . *اند

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


