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 ٢  صفحه 

 ماه ۱۶  سال پيش و در روز ۲۷ 
ــارس     ــنــگ           ۱۹۸۸ م ، در اوج ج

ارتجاعي ايران و عـراق، نـيـروهـاي            
حکومت بعث عـراق در يـک اقـدام             

 هـزار نـفـري        ۷۰ جنايتکارانه شهـر     
حلبچه را بمباران شيمائي کردند که      

 ۵ در کمتر از چند دقيقه، بـيـش از             
هزار نفر از مردم بي دفاع اين شـهـر       

 هزار  ۱۰ جانشان را از دست دادند و     
کشتار دسته .  نفر ديگر زخمي شدند 

جمعي مردم حلبچه لکه ننگي است    

بر پيشاني حـکـومـت بـعـث عـراق،             
رژيم جنايتکار اسالمي و اتـحـاديـه         
ميهني در پيشاپيش نيروهاي سپـاه      
پاسداران براي تصرف شهر حلبچه و      
بوجود آوردن آن جـنـايـت هـولـنـاک              

شـخـصـا در آن        .  نقش ايـفـا کـردنـد        
زمان در صفوف کومه له در منطقه      
حلبچه بـودم و تصـرف آن شـهـر و                 
بمباران آن باعث شـد کـه يـکـي از               
رزمنـده تـريـن واحـدهـاي نـظـامـي               
کومه له، گردان شوان بـطـور کـامـل        

از بين برود، دهها نفرشان در جنگي 

خبر شنيع و تـکـان دهـنـده ايـن               
 ضربه شـالق، دانـا       ٥٠ حکم   « است؛
آبــادي فــعــال دانشــجــويــي در             لــنــج

نـور سـنـنـدج، تـوسـط              دانشگاه پـيـام   
دادگاه انقالب شهرستان مريوان اجـرا      

آبادي به اتهام هـر آنـچـه       دانا لنج .شد

بـه دلـيـل      "  برهم زدن نـظـم عـمـومـي       " 
شرکت در تظاهرات اعتراضي عـلـيـه        
اعـدام زنـدانــيـان ســيـاسـي در شـهــر               
مريوان عنـوان شـده مـحـاکـمـه و از                

 ضـربـه     ٥٠ سوي دستگاه قضايي بـه       
ــا   .شــالق مــحــکــوم شــده اســت           دان

آبادي به دادگاه مريوان انـتـقـال و            لنج
 دادگاه بـه       حکم شالق وي در محوطه    

آبادي پس  دانا لنج.  اجرا درآمده است
از چهار ماه بالتکليفي در زندان، روز      
يکـم خـرداد مـاه امسـال، يـک سـال                 

تبليغ " زندان تعزيري براي وي به اتهام       
صادر و اين حـکـم هـمـان        "  عليه نظام 

 دانـا    . اش اعـالم شـد         روز بـه وکـيـل      
 از   ٩٢ ماه سـال     آبادي پنجم بهمن   لنج

اظهارات مسئول سليمانيه   
اتحاديه ميهني در باره اختالفات   

 !دروني خودشان   
روز شنبه چهاردهم ماه مارس،     
عمر شيخ لطيف مسـئـول مـنـطـقـه            
يک اتحاديه ميهني در سليمانيه بـا        
شرکت در يک مناظره تلويزيوني در      
کانال ان ار تي به اختالفات درونـي          
اتحاديه ميهني، روابط بـا ايـران و           

سئواالت ديگري از خـبـرنـگـار ايـن           
در باره .  شبکه تلويزيوني جواب داد 

اختالفات دروني اتحاديه ميـهـنـي،      
گرچه تاکيد کرد که به سواالتـي کـه          
به ضرر اتـحـاديـه مـيـهـنـي بـاشـد                  

مـا  : "  جواب نخواهد داد اما گـفـت      
اختالف داريم و آنرا از مـردم قـايـم            
نمي کنيـم، امـا حـزب دمـکـرات،              

بيانيه اتحاديه آزاد کارگران 
 ايران پيرامون تصويب مزد

 : هزار توماني٧١٢ 
 

پيش بسوي اعتراضات   
متحدانه و سراسري براي رهائي 

 از ستم معيشتي
همانطور که پيـش بـيـنـي مـي            
ــمــايــنــده هــاي دســت ســاز               شــد ن
کارگري همراه بـا دولـت تـدبـيـر و               
امــيــد ســرمــايــه داران ، پــس از              
چندين هفته تـبـلـيـغـات پـر سـر و                
صدا و الف زني هاي عوامفريبانـه       
در تامين مـعـيـشـت کـارگـران کـه              
تحت فشـار اعـتـراضـات کـارگـري            
صورت گرفت، نهايتا تصميم خـود      
مبني بر تحميل فقر و فالکـت روز         
افزون بر ميليونها خانواده کارگري     

اکنون ديگـر هـمـه       .را اعالم کردند 
چيز روشن است و سناريوي دولـت         

تدبـيـر و امـيـد سـرمـايـه داران و                  
تشکلهـا و نـهـادهـاي دسـت سـاز               
کارگري براي تحميل مـزدي خـفـت         
بار بر طبقه کارگر ايران بـه پـايـان            

اين سناريوي ننگـيـن     .  رسيده است 
در مقابل چشمان مـا کـارگـران بـا           
اعالم سـبـد هـزيـنـه بـيـش از سـه                   
ميليون توماني تـوسـط نـهـادهـاي         
دست ساز کارگري از حدود سه ماه 
پــيــش کــلــيــد خــورد و ســپــس بــا             
تـــبـــلـــيـــغـــات پـــر ســـر و صـــدا                

ايستادگي نمايـنـده هـاي بـه             حول
اصطالح کارگـري در شـورايـعـالـي           

براي افزايش حداقـل مـزد بـه             کار
 درصد ادامه پـيـدا کـرد       ٣٤ميزان  

نهايتا در چنـد روز گـذشـتـه بـا                 و
کف زدن براي خود فروختگانـي بـه       
نــام نــمــايــنــده هــاي کــارگــري در             

به اين اقدام شنيع در شهر مريوان 
 ! چگونه باور کنيم

 ! شما چرا قبول کرديد

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان

 بــار ديــگــر شــورايــعــالــي کــار         
جمهوري اسالمي،  طـبـق روال هـر            
ساله اش، با تصويب افزايش حداقل   
دستمزد به ميزاني که حتي تاثيرات     
تورم واقعي در کاهش قدرت خـريـد         
کارگران را هم خـنـثـي نـمـي کـنـد،                
عــمــال بــه کــاهــش بــيــشــتــر هــمــان          
دســتــمــزد نــاچــيــز کــارگــران صــحــه        

ــذارد ــش     .  گـ ــزايـ ــدي     ١٧ افـ  درصـ
امسال، مـزد پـايـه کـارگـران را بـه                

ــي            ٧١٢٤٢٤   تــومــان در ســال آت
اين در حـالـي اسـت کـه             .  ميرساند

ــمــاعــات و               کــارگــران چــه در اجــت
اعــتــراضــات خــود و يــا از طــريــق            

طومارها و تشکل هاي خود همواره 

 بيانيه حزب کمونيست کارگري درباره
 ٩٤  درصدي حداقل دستمزد در سال ١٧ افزايش 

 !  سال بعد از بمباران شيمائي۲۷ حلبچه 
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

هزاران معلم در شيراز، يزد، خرم      
آباد، کرمانشاه و شهرکـرد دسـت بـه           
تــجــمــعــات اعــتــراضــي در مــقــابــل         

. اسـتـانـداري در ايــن شـهـرهـا زدنــد              
مــعــلــمــان هــم مــانــنــد کــارگــران و             
پرستاران خواهان افـزايـش دسـتـمـزد           
باالتر از خط فقر و ساير مـطـالـبـات            

 . عادالنه خود هستند
در تــجــمــعــات روز گــذشــتــه و            
روزهاي قبل از آن کـه در شـهـرهـاي              
چهارمحال، يزد، شيراز، کـرمـانشـاه،      
اردبيل و بجـنـورد بـرگـزار شـده بـود               
معلمـان اعـالم کـرده بـودنـد کـه بـه                  

 . تجمعات خود ادامه خواهند داد
معلمان، کارگـران و پـرسـتـاران،          
بازنشستگان و ساير حقـوق بـگـيـران          
زحمتکش منافع مشترک و سرنوشت    

خـواسـت افـزايـش       .  مشتـرکـي دارنـد     
دستمـزد بـاالي خـط فـقـر يـکـي از                  
محوري ترين خواست هاي  همه آنها        

تنها با همبستگي با خواستها .  است
و مبارزات يکديگر ميتوان جـنـبـش         
پرقدرتي براي تحقق مطالبـات بـحـق       
اکثريت مردم شکل داد و مـعـلـمـان            
ميتوانند نقشي مهم در ايـجـاد ايـن           

افـزايـش   .  صف مشترک ايـفـا کـنـنـد          
حقوق يا دستمزد، آزادي کـارگـران و          
معلمان زنـدانـي و کـلـيـه زنـدانـيـان                 
سياسي و عقيدتي، حق اعتـصـاب و         
تشکل، امنيـت شـغـلـي، اسـتـخـدام             

کارگران و معلمان روزمزد و موقـت،       
تحـصـيـل رايـگـان و طـب رايـگـان،                 
بــهــبــود شــرايــط مــدارس و حــذف             
خـرافـات از کـتــب درسـي از جـملــه                
خواست هاي مشترک دهها ميـلـيـون        

 . نفر از مردم است
 

زنده باد همبستگي کارگران، 
 معلمان و پرستاران

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۳  اسفند ۲۴ 
 ۲۰۱۵  مارس ۱۵ 

اعالم کرده اند که حـداقـل دسـتـمـزد             
بايد دستکم معادل خط فقـر رسـمـي          
يعني باالي سه ميليون تومان بـاشـد       
تا کارگر از ابتدايي تريـن امـکـانـات           

بديـن تـرتـيـب       .  زندگي برخوردار شود 
 درصدي حداقل دستـمـزد   ١٧ افزايش  

پايه بـه مـعـنـاي تـداوم سـقـوط آزاد                 
طبقه کارگر ايـران بـه قـعـر فـالکـتـي                

. هرسال سـيـاهـتـر از پـارسـال اسـت               
جنايتي که در طول حيات جـمـهـوري          
اسالمي و سرمايه داري ايران در سي       
و اندي سال گذشته بر عليه کارگران و  
اکثريت عظيم جامعه منظما اعـمـال      

 .شده است
افزايش حداقل دستمزد امسال از 
يک جهت البته جالب توجه بود، و آن         
افزودن بر پياز داغ نمايشي اسـت کـه          
هر سـال در شـورايـعـالـي کـار بـرپـا                   

عوامل خانـه کـارگـر، ايـن          .  ميکنند
ارگان دست ساخته جمهوري اسالمي     

نــمــايــنــدگــان  " کــه هــر ســال بــه نــام             
در مـذاکـرات مـربـوط بـه            "  کـارگـران  

تــعــيــيــن حــداقــل دســتــمــزد شــرکــت        
ميکنند، به منظور مهار اعتراضات   
کارگري، امسـال بسـيـار کـوشـيـدنـد             

افزايش " سازش ناپذير"خود را مدافع 
 ٣٤ آنها ابـتـدا       .  دستمزد اعالم کنند  

درصد افـزايـش دسـتـمـزد را مـطـرح               
کردند و چند سـاعـت بـعـدتـر اعـالم               
کردند که به هيـچ وجـه بـه افـزايشـي               

 درصد رضايت نخواهنـد  ٢٥ کمتر از   
اما بعد همين رقم را هم پايينتر     .  داد

 درصـد    ١٧ آوردند و دسـت آخـر بـه             

. رضايت دادند و آنـرا امضـا کـردنـد           
نمايشي الـبـتـه تـکـراري امـا قـدري                

. هيجان انگيزتـر از مـوارد گـذشـتـه             
نفس  داغ کردن اين نمايش حاکـي از      
اين بود که تا چه اندازه زمين زير پاي  

. جــمــهــوري اســالمــي داغ اســـت              
مبارزات و اعتراضات براي افـزايـش        

 بــا   ٩٣ دســتــمــزدهــا در طــي ســال           
وسعتي بي سابقه نسبت به سـالـهـاي         

نه فـقـط در       .  اخير جريان داشته است 
صفوف کارگران کارخانه ها که نمونه       
هاي ارزنده اي چون مبارزات کارگران 
ايران خودرو و پتروشيـمـي هـا را بـه              
نمايش گذاردند، بلکه هـمـچـنـيـن در          
ــان و                    ــم ــل ــاران و مــع ــرســت ــن پ ــي ب
بازنشستگان ما شاهد اعتصابات و      
تظاهرات ها و تحرکـات بـي سـابـقـه             
بوديم که با خواست مشترک افـزايـش        
دستمزد باالتر از خط فقر به صـحـنـه           

تحرکي که هر روز ابـعـادش   .  آمده اند 
ــشــود        ــي ــر م ــت ــع ــکــان دادن     .  وســي ت

شمشيرهاي چوبـي تـوسـط عـنـاصـر            
خــانــه کــارگــر رژيــم بــراي افــزايــش             
دستمزد تنها حاکي از ايـن بـود کـه              
خــود حــکــومــت اســالمــي بــخــوبــي         

 درصــدي   ١٧ مــيــدانــد کــه افــزايــش       
حداقل مزد به اعـتـراضـات گسـتـرده           
جاري براي افزايـش دسـتـمـزد پـايـان             

بلکه مبارزاتي طوفاني تـر  . نمي دهد 
خـانـه   "  تالش"در پيش است و نمايش  

کارگري ها بـراي افـزايـش دسـتـمـزد              
کــوشــشــي اســت بــراي مــهــار کــردن          
اعــتــراضــاتــي کــه صــورت خــواهــد          

 . گرفت
رژيــم از يــک جــهــت ديــگــر هــم            
وحشت خود را از اوجگيري مبارزات    
کارگري بويژه حول افزايـش دسـتـمـزد          
نشــان داده اســت و آن دســتــگــيــري             
رهبران و فعالين کارگري، دادن حکـم       
ــه                 ــه ب ــمل ــدان، ح ــي زن هــاي طــوالن
اعتصابيون و تالش براي ايجاد رعب    

ربـيـعـي وزيـر کـار          .  و وحشـت اسـت      
دولت روحاني که از بنيانگذاران دم و       
دستگاه امنيت جـمـهـوري اسـالمـي           

. بوده، خود متخصص اين کار اسـت       
اما نه فعال شدن خانه کارگـري هـا و        
تالش براي مهار اعتراضات از درون       
ــه ســيــاســت رعــب و ســرکــوب                و ن
جمهوري اسالمي نمي تـوانـد پـاسـخ           
کارگران و حقوق بگيرانـي بـاشـد کـه            
اوضاع اقتصادي فوق العاده وخيـمـي       
دارند و في الحال براي بهبود اوضـاع     

مـوج رو بـه       .  خود به ميدان آمده انـد     
گسترش اعتصابات و اعتـراضـات و       
اجتماعات در بين کارگران و معلمان      
و پرستاران و بازنشستگان اين چشـم        
انداز را جلوي همه ما مـيـگـذارد کـه         
بايد اين مبارزات را در همه جا، چـه          
در محل، چه در سطح منـطـقـه اي و           

پــاســخ .  چــه ســراســري مــتــحــد کــرد        
افزايش ناچيز حداقل دستمزد و تنـهـا     
راه واقعـي افـزايـش دسـتـمـزد تـنـهـا                 
همين اتـحـاد سـراسـري و طـبـقـاتـي                

 .است
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٩٣  اسفند ٢٥ 

 ... بيانيه حزب کمونيست کارگري          

ــاي            ــروهـــــــ ــيـــــــ ســـــــــوي نـــــــ
و بــه اداره       بــازداشــت اطــالعــاتــي 

اطالعات سنندج منتقل و پـس از        
يکماه نگهداري در اداره اطالعـات      
سنندج، هفتم اسفندمـاه بـه زنـدان          

پيشتـر  .  منتقل گرديد  شهر مريوان 
ماه  آبادي در ارديبهشت نيز دانا لنج

ــقــالب          ١٣٨٩   ازســوي دادگــاه ان
ــل               ــي ــه دل ــوان ب شــهــرســتــان مــري

هاي دانشجويي و فرهنگي      فعاليت
به پنج سال حبس تعليقي محـکـوم      

ضـربـه     ٥٠ اجراي حکم  .«شده بود 
ــادي تــوســط              شــالق دانــا لــنــج آب
جــنــايــتــکــاران و قــاتــلــهــاي نــظــام        
جمهوري اسالمي در محل دادگـاه       
شهر مريوان، پيش زمينه اقدامات  
بيشتر امنيتي و دستـگـيـري هـاي          

ممانعت و جلوگـيـري     .  بيشتر است 
و نجات دانا لنـج آبـادي از دسـت              
شالق زنهاي چنـايـتـکـار اسـالمـي           
براي مردم شهر مـريـوان عـمـلـي و           

سئوال اين است چرا ايـن   .  ساده بود 
آبادي  دانا لنجاقدام شنيع در مورد  

مــردم شــهــر مــريــوان،      .  اجــرا شــد  
دانشجويان دانشگاه پيام نور زنـان       
آزاديخواه و جنبش اعتراضي زنـان       
در شــهــر مــريــوان در چــنــد ســال             
ــاي               ــه ــت ــاس ــي ــه س ــي ــل ــه ع ــت ــذش گ
سرکوبگـرانـه جـمـهـوري اسـالمـي             

ده ها .  استوار و محکم ايستاده اند 
حرکت اعتراضي و خياباني انـجـام       

اعــتــصــاب و تــظــاهــرات و         .  شــده
برگزاري فستيوال هـاي کـودکـان و          

دفــاع از کــارگــران و حــمــايــت از             
برگزاري روز چهاني زن بـخـشـهـاي          
مداوم اعتراض راديکـال مـردم در         

با وجـود تـمـام        .  شهر مريوان است  
اين دستاوردها مردم و جوانان چـرا       
گذاشتند و اقدامي تعرضي عـلـيـه         

آبـادي     اجراي حکم شالق  دانا لـنـج       
 . انجام ندادند؟

دادگـاه  .  اما، هنوز ديـر نشـده       
مريوان و کسانيکه حاضر شده انـد       
حکم شالق را اجرا کرده اند را زيـر       
منگنه فشار اعتراضات خيـابـانـي       

شالق زنها را در سـطـح     .  قرار دهيد 
عکس و تصـاويـر   .  شهر رسوا کنيد  

جنايتکارانه آنها را بعنوان داعـش       
هـاي اسـالمـي بـه هـمـه مـعـرفــي                 

دادگاه و فـرمـانـدار مـزدور         .  کنيد
مريوان و اميد کـريـمـيـان هـمـکـار             
جمهوري اسالمـي در مـجـلـس را            

اينها يابـد بـدانـنـد در         .  رسوا کنيد 
قبل از اجـراي سـيـاسـتـهـاي ضـد                
انساني جمهوري اسالمي همکاري    
و تـبـديـل شـدن بـه مـزدور حـلـقـه                   
بگوش اين نظام جنايتکار برايشان     

دير نيـسـت روزهـايـي        .  هزينه دارد 
که در دادگاه هاي انقالبي و علـنـي     
مزدوري شان مورد محاکـمـه قـرار         

دستگيري و احکـام شـالق      !.   گيرد
.  دانشجويان پيام نور محکوم است    

دانـا  از حرمت و کرامت انسـانـي            
 . آبادي بايد قاطعانه دفاع کرد لنج

 ١٣٩٣  اسفند ٢٧ 
 ٢٠١٥  مارس ١٧ 

 ... به اين اقدام شنيع         

 هزاران معلم در شهرهاي مختلف دست به اعتراض زدند 
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شــورايــعــالــي کــار و ســتــايــش از           
شجاعـت آنـان بـدلـيـل مـقـاومـت               
جهت افزايش حداقل مزد به ميزان 

 درصد بـه اوج خـود رسـيـد و               ٢٥
نهايـتـا بـا امضـاي آنـان بـر پـاي                  
حداقل مزدي خفت بار، بـا صـوت         
شادماني و تبريک مشمئز کـنـنـده         
وزير کار به کارگران در حـالـي بـه            
پايان رسيد که حکم زندان به جعفر 
عظيم زاده و جـمـيـل مـحـمـدي از              
هماهنگ کنندگان طـومـار چـهـل          
هزار نفري افزايش مزد و نمـايـنـده          
هاي سازش نـاپـذيـر کـارگـران، بـه             

تصـويـب افـزايـش        .آنان ابالغ شـد    
 درصـد،    ١٧حداقل مزد به ميزان      

آنهم در آخـريـن روزهـاي سـال کـه               
عمال امکان هـيـچ اعـتـراضـي از             
سوي کـارگـران وجـود نـدارد، اگـر             
براي تصويب کنندگان چنيـن مـزد      
خـفـت بـاري بـه مـعـنــاي پـايـانــي                 
مسرت بـخـش و قـابـل تـبـريـک و                 
استثنائي بود، براي مـا کـارگـران          
نميتواند معنايي چيزي جز تحميل 
فقر و گرسنگي مـطـلـق و تشـديـد              
مبارزه اي سـراسـري و مـتـحـدانـه              
براي داغ کردن زمين بـر زيـر پـاي            
چپاولگران دسـتـرنـج مـان داشـتـه             

 .باشد
دولت تدبير و امـيـد سـرمـايـه            
داران، با ناديده گرفتـن مـبـارزات         
مــا کــارگــران در طــول ســه ســال              
گذشته براي پـايـان دادن بـه سـتـم              
معيشتي که با طومار چهـل هـزار      
نفري آغاز و امسال بـا تـجـمـعـات            
مـعـلـمــان و کــارگـران در مـقـابــل               
مجلس و وزارت کار و اعتراضات      
کارگران صنـايـع خـودرو سـازي و            
برخي ديگر از کـارخـانـه هـا وارد             
مرحله تعرضي تري شد، بـيـش از          
پيش ايـن واقـعـيـت مـحـرز را در                
مقابل ما کـارگـران قـرار داد کـه               
هيچ چيزي جز اعتراضات زير و رو 
ــيــونــي و ســراســري             کــنــنــده مــيــل
نميتواند چاره ي ما کارگران بـراي        
برخورداري از يک زندگـي انسـانـي         

ايـنـان مـا کـارگـران را بــا               .بـاشـد  
حقيرترين موجودات نـيـز اشـتـبـاه          
گرفته اند، به همين دليل نيز چشم       
در چشـم مـا، خـود سـبـد هـزيـنـه                  
زندگي را باالي سه ميليون تومـان      

مــيــلــيــونــهــا     و ســطــح مــعــيــشــت     
خانواده کارگري را زيـر سـه بـرابـر            

ــر     ــق ــنــد و            خــط ف ــکــن اعــالم مــي

ــت  ــوقـــ ــي                 آنـــ ــال بـــ ــمـــ در کـــ
 ٧١٢تصويب حداقل مزد        شرمي

هزار تومانـي را کـه کـفـاف خـرج               
توي جيبي فرزندانشان را نيز نمـي       

. دهد بـه مـا تـبـريـک مـيـگـويـنـد                 
تبريک چنين مـزد خـفـت بـاري از             
ــن                    ــک دهـ ــار يـ ــر کـ ــوي وزيـ سـ

وقــيـحــانـه بــه مــيـلـيــونـهــا             کـجـي  
ــه              ــواده کــارگــري اســت کــه ب خــان

با سيل خروشان اعتراضـات       يقين
ما کارگـران و مـعـلـمـان در سـال                

پـيـش     .آينده پاسخ خـواهـد گـرفـت        
بســوي اعــتــراضــات ســراســري و          
مـتـحـدانـه بـراي رهـائــي از سـتــم                

هــمــبــســتــه تــر بــاد        .  مــعــيــشــتــي 
مبارزات کارگران و معلمان ايـران       

 براي افزايش مزد
 –اتحاديه آزاد کارگران ايـران       

 ١٣٩٣ اسفند ماه ٢٥
 

  ضربه شالق،    ٥٠ حکم  
 آبادي  دانا لنج

 ضــربــه شــالق، دانــا        ٥٠ حــکــم   
آبــادي فــعــال دانشــجــويــي در             لــنــج

نـور سـنـنـدج، تـوسـط              دانشگاه پيـام  
دادگاه انقالب شهرستان مريوان اجرا     

آبادي به اتهام هـر آنـچـه       دانا لنج .شد
بـه دلـيـل      "  برهم زدن نظـم عـمـومـي        " 

شرکت در تظاهرات اعتراضي عـلـيـه      
اعدام زنـدانـيـان سـيـاسـي در شـهـر                 
مريوان عنوان شـده مـحـاکـمـه و از                

 ضـربـه     ٥٠ سوي دستگاه قضايي به      
ــا   .شــالق مــحــکــوم شــده اســت           دان

آبادي به دادگاه مريوان انـتـقـال و            لنج
ي دادگـاه       حکم شالق وي در محوطه    

آبـادي     دانا لنج .   به اجرا درآمده است   
پس از چـهـار مـاه بـالتـکـلـيـفـي در                   
زندان، روز يـکـم خـردادمـاه امسـال،            
يک سال زندان تعـزيـري بـراي وي بـه               

صادر و ايـن    "  تبليغ عليه نظام  " اتهام  
 اشـاعـالم        حکم همان روز بـه وکـيـل         

مـاه     آبادي پنجـم بـهـمـن        دانا لنج .  شد
  از سوي نيروهاي اطالعاتـي ٩٢ سال  

و به اداره اطالعات سنندج       بازداشت
منتقل و پس از يکماه نـگـهـداري در       
اداره اطــالعــات ســنــنــدج، هــفــتــم           
ــر                 ــهـ ــدان شـ ــه زنـ ــاه بـ ــدمـ ــنـ ــفـ اسـ

پـيـشـتـر نـيـز         .  منتقل گرديـد   مريوان
مـاه     آبـادي در ارديـبـهـشـت            دانا لنـج  
 ازســـوي دادگـــاه انـــقـــالب          ١٣٨٩ 

شــهــرســتــان مــريــوان بــه دلــيــل                  
هاي دانشجويي و فرهنگي به   فعاليت

پنج سال حبس تعليقي محکوم شـده        

  .بود
 

 نصب دوربين مدار بسته    
 در مدارس   

وزارت آموزش و پرورش با ابالغ      
اي مـحـرمـانـه، خـروج نـوروزي               نامه

کارمندان و معلمين اين وزارتـخـانـه          
از ايران را مستلزم مطلـع کـردن ايـن            

در اين ابالغيه کـه    .وزارت اعالم کرد 
اي از آن بـه يـکـي از مـدارس                 نسخه

شـــهـــرســـتـــان پـــيـــرانشـــهـــر در                
غربي ابالغ شده اسـت، بـر           ن  آذربايجا

ــردن                   ــرل و تســت و نصــب ک ــت ــن ک
هـــاي مـــدار بســـتـــه در               دوربـــيـــن

هـاي آمـوزشـي تـاکـيـد شـده                 محيط
  .است

 
تور دوچرخه سواري به مناسبت      

بيست و هفتمين سالگرد   
باران حلبچه و محکوم       شيميايي

 کردن اين فاجعه در سنندج    
 .برگزار شد 

کمال لطيـفـي، يـدالـه زاهـدپـور،            
کاوه رسولي، محسن صلواتي، سـيـد       
دياکو پيرظهيري، آرش ابـراهـيـمـي،          
نيما سيدمرادي و امير زمـان پـرور،          

باشند که در ايـن تـور            رکابزناني مي 
 اين .اند  دوچرخه سواري شرکت داشته   

تور دوچرخه سواري با استـقـبـال گـرم        
مسـئــوالن ورزش حــکــومــت اقــلــيــم        
کردستان مواجـه و تـمـام هـزيـنـه آن                
ــان              ــرعــهــده وزارت ورزش و جــوان ب

 .حکومت اقليم کردستان بوده است
 

صالح سعيدپور و همسرش سروه     
اميني دو شهروند اهل مريوان جهـت      
گراميداشت ياد قربـانـيـان حـلـبـچـه،            

 کـيــلـومـتـري مـيــان          ١٠٥ مسـافـت     
مريوان و حلبچه در اقليـم کُـردسـتـان         

 .زني نمودند عراق را رکاب 
در آستانه بـيـسـت و هـفـتـمـيـن                

ــبــچــه         ــگــرد فــاجــعــه حــل گــروه  ،ســال
مسيـر  شهر بانه،   ”  آربابا“ کوهنوردي  

حــلــبــچــه را بــا پــاي پــيــاده            –بــانــه   
 .پيمودند

 
 دستگيري

مختار زارعي فعال سياسي روز      
گذشته با حکم دادستاني سننـدج در        
منزل خود توسط نيروهاي امـنـيـتـي        

 حفاظت اطـالعـات      .بازداشت گرديد 
نيروي انتظامي، اتهام مختار زارعي    

بـوک     انتشار يادداشتـي در فـيـس        " را  
  .اعالم کرده است" شخصي

 
 انفجار مين

بر اثر انفجار يک قبضه مـيـن در        
حوالي يک پاسگاه مـرزي در اسـتـان           

 سـالـه بـه نـام           ٢٤ کرمانشاه جوانـي     
 زاده جان خود را از دسـت     جالل بهرام 

حمام واقـع      مين در منطقه تنگه     .داد
از توابع بـخـش      "  دارخور" در روستاي   

مرکزي قصـرشـيـريـن مـنـفـجـر شـده               
 ١٩ تاکنـون    ٩٣  از ابتداي سال     .است

نفر در اثر انفجار مين و مهـمـات بـه         
جاي مانده از جنگ ايران و عراق  در     
اين شهرستان مـجـروح و يـا کشـتـه               

 .اند شده
 

  کارگران
 ميليون شاغل   ٨ : وزير کار  

 ! بيمه نشده داريم 

وزيـر تـعـاون،      :  خبرگزاري تسنيـم  
بــيــش از   :  کــار و رفــاه اجــتــمــاعــي           

هزار بيمه شده جديد امسـال بـه     ۶۰۰ 
شدگـان اضـافـه شـدنـد، از              جمع بيمه 

 ميليون شغـل شـنـاسـايـي          ۲۳ حدود  
 ميليـون شـغـل مـربـوط بـه             ۱۵ شده  
شـدگـان هسـتـنـد و بـقـيـه ايـن                     بيمـه 

اي    مشاغل از مشـاغـل غـيـر بـيـمـه             
  .است

 مـيـلـيـون کـارگـر بـيـسـواد و                  ٣ 
ميليون نفر کار گـر     ٣ سواد؛  حدود      کم

بي سواد و يـا کـم سـواد در کشـور                  
وجود دارد اين افراد نه مهارت انجام       
کار را دارند و نه مهـارت خـوانـدن و             

 . نوشتن را دارا هستند

 
 سقز درهمبستگي با   معلمين

همکارشان حساب هاي خود را در       
 بانک توسعه تعاون بستند  

به دنبال اقدام شعـبـه سـقـزبـانـک            
توسعه تعاون مبني بر گرفـتـن حـکـم         
جلب بـراي يـکـي از فـرهـنـگـيـان و                   
بــازداشــت وي، مــعــلــمــان ســقــز در           
محکوميت اين عمـل کـه آن را بـي              
احترامي به خود و جايگاه فرهنگيان      

روز    و شهروندان شهر سقز ناميـدنـد،      
پنج شنبه چهاردهم اسـفـنـد مـاه، بـا             
مراجعه به بـانـک مـذکـور خـواسـتـار              

 .بســتــن حســاب هــاي خــود شــدنــد          
بـا     همچنين در ادامـه ايـن حـرکـت،          

 نفر از مـعـلـمـان       ۳۵۰ امضاي حدود  
سقزي، از هيأت هاي مديره تـعـاونـي        
مصرف، تعاوني اعتبـار و تـعـاونـي            
صــنــدوق وام ضــروري فــرهــنــگــيــان         
ــا در                  ــت تـ ــده اسـ ــت شـ ــواسـ درخـ
محکوميت و اعتراض به اين عمـل،       
حسابـهـاي ايـن تـعـاونـي هـا را کـه                   
همگي مربوط به فـرهـنـگـيـان اسـت            

 .بسته شود
 
عدم پرداخت چندماه حقوق       

کارگران شرکتي شهرداري     
 قصرشيرين  
 نــفــر از      ٨٠ حــقــوق و عــيــدي         

ــرداري            ــهـ ــي شـ ــتـ ــرکـ ــران شـ ــارگـ کـ
قصرشيرين که بيش از يک ميليارد و       

 . ميليون است پرداخت نشده٧٠٠ 
  

 مرگ يک کارگر در سقز    
 بدنبال سقوط از داربست    

محمد صادق مـيـري   :   اسفند٢١ 
کارگر پروژه هاي ساختماني  در حين      
کـار از روي داربسـت سـقــوط و در                

مـحـمـد صـادق        .نتيجه جـان بـاخـت      
ســقــز "  گــوالن" مــيــري  در شــهــرک           

مشــغــول بــه کــار بــوده کــه پــس از               
سقوط، توسـط کـارگـران حـاضـر در             
محل حادثه به بيـمـارسـتـان تـامـيـن             
اجتماعي منتقل، اما به دليل شـدت    
جراحات وارده جان خود را از دسـت           

پزشکان بيمارستان تامـيـن     .دهد  مي
اجتماعي سقز علت مرگ اين کارگـر       

 .را ضربه مغزي اعالم کردند
 

 ساله با گلوله هنگ   ٢٤ کولبري  
 مرزي مريوان کشته شد    

ــد    ٢٥  ــن ــف ســوران خســروي     :   اس
" مـوران " رئوف که در منطقـه مـرزي        

مشغول کولبري بوده، درپـي شـلـيـک          
نـيــروهـاي هـنــگ مــرزي حــکـومــت           
اسـالمــي ايــران در مــنــاطــق مــرزي          
شهرستان مريوان، يـک کـولـبـر جـان             

  .خود را از دست داد
 
يک کولبر براثر شليک نيروهاي     

 سپاه جان باخت  
فـريـدون نصـرالـهـي        :   اسفـنـد   ١٩ 

از توابـع شـهـر       "  زويران" اهل روستاي   
مريوان براثر شليک نـيـروهـاي سـپـاه            
پاسداران حکومت اسالمي ايـران در       

،  مـريـوان جـان      " آباد  آسن" نقطه مرزي 
از ابـتـداي بـه         .خود را از دسـت داد      

قدرت رسيدن دولت تـدبـيـر و امـيـد              
ــاکــنــون،     ــان          ٣٢ ت ــبــر در اســت  کــول

کـردسـتــان بــراثـر شـلـيــک نــيـروهــاي             
نـظـامــي حـکــومـت اســالمـي ايــران            

 .اند کشته و زخمي شده
 

کارگران معترض سد بنيردست     
 از کار کشيدند   

 روزدوشنبه
 نـفـر     ٦٠ تعداد    ١٧/١٢/٩٣  

از تـوابـع شـهـر          کارگر سـد بـنـيـر          از
مـطـالـبـات        مريوان ، جهت پيگيـري    

وحقوق معوقه دست ازکـارکشـيـده و          
در داخل محوطه کارگاه سـد، دسـت         

. به اعتصاب وتجمع اعتراضي زدنـد     
اين تجمع اعتراضي از ساعات اوليه       
روز دوشنبه شروع شد وهرلـحـظـه بـر           
تعداد کارگران معترض واعـتـصـابـي        

 سـاعـت بـطـول         ٧ افزوده مي شـد و         

 

 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ١ از صفحه 

 ٤  صفحه 
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 ١ از صفحه 

نابرابر با نيروهاي وحشي حـکـومـت         
اسـالمـي هـمـانــجـا جــان بـاخــتـنــد،              
تعدادي اسير شدند و حکومت قـاتـل       
و ادمکش اسالمـي چـنـد مـاه بـعـد               

 ۲۷ در   .  همگي آنان را تيرباران کـرد     
مين سالگرد اين واقعه هولناک، يـاد       
ــيــون                 ــقــالب و خــاطــره  صــفــي از ان
کمونـيـسـتـي کـه در راه آرمـانـهـاي                 
انساني خود، چه در نبردي تن به تـن          
و نابرابر با وحوش رژيـم اسـالمـي و            
چه در سـيـاه چـالـهـاي ايـن رژيـم تـا                   

آخرين نفس خود مقاومت کـردنـد و          
بــه آرمــانــهــايشــان وفــادار مــانــدنــد         

 بـار ديـگـر يـاد هـمـه               !!.گرامي بـاد  
قربانيان بي دفاع شهر حلبـچـه را بـا            
تالش براي بـنـيـاد نـهـادن، دنـيـايـي               
عاري از جنگ و کشـتـار، عـاري از            
فقر و گرسنگي، عاري از حـاکـمـانـي          
دزد، قــاتــل و جــنــايــتــکــار گــرامــي          

   .بداريم
 

 ٢٠١٥  مارس ١٧ 

 ...  سال بعد     ۲۷ حلبچه    

انــجــامــيــد کــه درنــهــايــت کــارگــران        
معترض اعالم کردند تا رسـيـدن بـه            
مطالبات برحقشـان ودسـتـيـابـي بـه            

 مـاه تـا       ٦ که از   (حقوق معوقه شان  
اين اعتصاب وتجمـع  )  يکسال است   

اعتراضي را در روزهـاي آيـنـده نـيـز             
ــکــرار خــواهــنــد      ــه     .övn ت ــت ــمــي ک

هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                  
 تشکل هاي کارگري

 
دستگيري کورش بخشنده و      

 بي خبري ازوضعيت وي    
عصر روز شانـزدهـم اسـفـنـدمـاه           
کورش بـخـشـنـده فـعـال کـارگـري و                 
عضو کميته هماهنگي براي کمک به      
ايــجــاد تشــکــل هــاي کــارگــري در            
نزديکي منزل خود توسط نـيـروهـاي        
اداره اطالعات بازداشت و به مـکـان        

. نامعـلـومـي مـنـتـقـل شـده اسـت                  
ساعاتي بعد از دستگيري،مـامـوران      
لباس شخصي به بهانه اينـکـه گـويـا          
ــامــبــرده را              قــرار اســت داروهــاي ن
برايشان ببرنـد، مـنـزل وي را مـورد              

به    الزم.  تفتيش و بازرسي قراردادند   
تــوضــيــح اســت مــامــوريــن هــيــچ            
توضيحي در مورد محل نـگـهـداري         
اين فعال کارگري نداده اند و تا لحظه  
درج اين خبر مشـخـص نـيـسـت کـه              
کورش بخشنده به چه دليل بازداشـت    

زنـدانـي اسـت؟         شده ودر کدام مکان 
الزم به يـادآوري اسـت کـه خـانـواده               
کورش از هنگام دسـتـگـيـري تـا بـه               
امروز هيچ خبري از وي نـداشـتـه و              
کامالً در بي خبري و نگراني بـه سـر           

کميتـه هـمـاهـنـگـي بـراي              .مي برند 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري          

ــخــشــنــده را          دســتــگــيــري  کــورش ب
محکوم نموده و خواهان آزادي فوري      
و بدون قيد و شرط اين فعال کارگـري    

کميته هـمـاهـنـگـي بـراي            .مي باشد 
 کمک به ايجا دتشکل هاي کارگري

 
کارگران سد داريان اعتراض      

 به عدم پرداخت دستمزدها      

 تـن از کـارگـران          ٥٠٠ بيش از     
در اعـتـراض بـه عــدم          "  سـد داريـان    " 

پــرداخــت دســتــمــزدهــا و ســايــر                 
مطالـبـاتشـان دسـت بـه اعـتـصـاب               

در سـد    "  سانـا " کارگران شرکت .زدند
داريان از توابـع شـهـرسـتـان پـاوه در               

ــق             ــعــوي ــه ت  مــاه از      ٦ اعــتــراض ب
ــر                ــه و ســاي ــعــوق ــزدهــاي م ــم دســت
مطالبات خود دسـت بـه اعـتـصـاب           
زده و از رفتن بر سـر کـار خـودداري              

کارگران مـعـتـرض اعـالم        .  نموده اند 
کرده اند تا رسيدن به خـواسـت هـا و            
پرداخت حقوقشان به اعتصاب خـود       

 .*ادامه خواهند داد

گوران و يکگرتو اختـالفـات درونـي       
وي ".  دارند و آنرا علني نمي کـنـنـد         

همچنين تاکيد کرد که نـبـود جـالل          
طالباني نه تنها باعـث اخـتـالفـات          
دروني اتحاديه ميهني شده، بـلـکـه         
در سراسر عراق هم تاثـيـر گـذاشـتـه            

شيخ لطيف در باره روابط بـا        .  است
کسـي  : "  جمهـوري اسـالمـي گـفـت         

نمي توانـد دوسـتـي ايـران را بـراي                
کورد و جنبش کـورد انـکـار کـنـد،              
ضروريست که با جمهوري اسالمـي      
روابطي دوستانـه داشـتـه بـاشـيـم و              

در بــاره قـاســم سـلــيـمـانــي           ".  داريـم 
: " مسئـول سـپـاه قـدس هـم گـفـت               

حکومت اقليم و با او نشست داشته 
و ممکن است در جنگ بـا داعـش           

الزم بـه    ".  هم او متحد شده بـاشـيـم        
ذکر است که گفته هاي مسئـول اول      
سليمانيه اتحاديـه مـيـهـنـي تـنـهـا               
بخش کوچکي از حقايق اختـالفـات        
دروني خودشان و روابط با يکـي از          
جنايتکارترين حکومتهاي منطقـه،    
يعني جمهوري اسـالمـي را بـرمـال           
مي کند، امـا امـروز ديـگـر نـقـش               
جانيان حکومت اسالمي بر اقـلـيـم          
کردستان هم مـثـل بـقـيـه مـنـاطـق               
عراق نه تـنـهـا بـر کسـي پـوشـيـده                   
نيست، بلکه اين قاسم سليمانيها و       
فرماندهان منفور سـپـاه پـاسـداران          
هستند که حـتـي در چـنـد و چـون                 
ــزاب              ــتـــي احـ ــتـــالفـــات و آشـ اخـ
نــاســيــونــالــيــســت کــرد در اقــلــيــم          

 . کردستان دخيل هستند
  

اطالعيه شهردار اربيل در     
 باره اثابت چند موشک داعش     

 ! به اين شهر
ــه          ــب ــکــشــن ــارس    ۱۵ روز ي  م

نيروهاي داعش با سه موشک شـهـر        
اربيل پايتخت اقلـيـم کـردسـتـان را             

در ايـن بـاره     .  مورد حمله قرار دادند 
شهردار اربـيـل طـي اطـالعـيـه اي               
مردم را به آرامـش دعـوت کـرده و             

دو باره به مـردم کـردسـتـان         : "  گفت
اطمينان مي دهـيـم کـه داعـش در             
حال نابودي است و چنين تقالهايـي       

 ".آنها را نجات نخواهد داد

 
اظهارات مسعود بارزاني در     
 !رابطه با جنايت عليه مردم ايزدي    

مــاه مـارس، مســعــود      ۱۵ روز   
از آنـهـايـي    : "  بارزاني اعالم کرده که 

که عليه زنان ايزدي جنـايـت انـجـام           
وي کـه در      ".  داده اند نـمـي گـذريـم         

ديدار با عشـايـر مـنـطـقـه زومـار،               
ربيعه و سنـونـي صـحـب مـي کـرد               

آنـهـايـي کـه در ايـن            : "  اضافه کـرد  
مناطق جنايت انجام داده اند، بايـد        
مســئــولــيــت جــنــايــتــهــاي خــود را         

الزم بــه ذکـر اسـت کــه           ".  بـپـذيـرنــد   
شنگال و منـاطـق وسـيـعـي از آن،               
قــبــل از حــملــه داعــش در دســت              
نيروهاي مسعود بارزاني بود و آنها      
بدون کوچکترين مـقـاومـتـي پـا بـه             
فرار گذشتند و در يک تباني جنايت       
کارانه مردم بي دفـاع ايـزدي را در             
دست نيروهاي داعش رها کردنـد و        
اگر مسعود بـارزانـي ذره اي بـراي             
گفته هاي خودش ارزش قائـل بـود،        
حاال بايد ماهها بود که بـخـشـي از           
نيروهاي تحت فرمان خـود بـه جـرم           
رابطه اقتصادي با داعـش، بـه جـرم         
تحويل مناطق شـنـگـال بـه داعـش           

اشـک تـمـسـاح       .  محاکمه مي شدنـد  
زنان شنگـال،     مسعود بارزاني براي 

تنها شانه خالي کردن خود و رهبران 
احزاب ناسيوناليستي حاکم بر اقليم   
کردستان از جنات عليه زنـان اسـت         
وگرنه کيست که نـدانـد، در اقـلـيـم              

 ســال   ۲۴ تـحــت حــاکــمــيــت او در          
 هزار زن قـربـانـي         ۵ گذشته بيش از    

شده اند، بدونه اينکه حتي يـک نـفـر           
محاکمه شده باشد، آنجا کـه ديـگـر          

 . دست داعش نيست؟
 
 تن از نيروهاي داعـش خـود          ۷ 

 !را به نيروهاي اقليم تسليم کردند
بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر            
شده، شب چهاردهم مـاه مـارس در        
جبهه مخمور هفت تن از نـيـروهـاي         
داعش خود را تسليم نيروهاي اقليم      

 ۶۰ مـخـمـور در        .  کردستان کـردنـد   
کيلومتري شهر اربيل مـي بـاشـد و         

هم اکنون يکي از جبهه هاي نبرد با     
  .داعش مي باشد

  
 ديدار هئيت حزب دمکرات      

 ! از جالل طالباني 
 مــاه مــارس،      ۱۴ روز شــنــبــه      

هئيتي بلند پـايـه بـه رهـبـري فـازل               
ميراني رئيس دفتر سـيـاسـي حـزب        
دمکرات از جالل طالباني دبير کـل       
اتحاديه ميهني و رئـيـس جـمـهـور             

حــزب .  قـبـلـي عـراق ديـدار کـردنـد             
دمکرات اعالم کـرده کـه هـدف از             
اين ديدار، رسـانـدن پـيـام مسـعـود             

الزم بـه    .  بارزاني به طالـبـانـي بـوده        
ذکر است که طـالـبـانـي و بـارزانـي               
بعنوان دو حـزب اصـلـي حـاکـم بـر                
اقليم کردستان، در گذشته بـارهـا و         
بارها عليه هم دست به اسلحه بـرده         
اند و صدهها نفر نه تنها از طرفـيـن          
بلکه مردم عادي که تنها جـرمشـان        
زندگي در مناطق تحت حـاکـمـيـت          
اينها بوده جانشان را از دسـت داده          

اما چند سالي اسـت اتـحـاديـه         .  اند
مــيــهــنــي بــدلــيــل بــيــمــاري جــالل          
طالباني و اختـالفـات درونـي خـود           
دچار بحران و تشتت مي بـاشـد کـه           
همين امر بارزاني و حـزبـش را بـه              
حزب اول احزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي            

 . حاکم بر اقليم کردستان تبديل کرده
 

در منطقه کرکوک ده روستاي      
 ! ديگر از دست داعش آزاد شد    

هــيــوا عــبــداهللا ســخــنــگــوئــي        
نيروهاي پيشمرگه اقليم در منـطـقـه        
کرکوک اعالم کرده کـه در روزهـاي           

 و چــهــارده مــاه مــارس ده            ســيــزده
روستاي ديگر از مناطق کرکـوک از        

 . دست نيروهاي داعش خارج شده
 

 خودکشي هشت نفر      
 !در يک هفته  

بر اسـاس گـزارشـي از سـايـت              
روداو، تنها در يک هـفـتـه در شـهـر              
سليمانيه هشت نفر خودکشي کـرده       

. اند و جانشان را از دسـت داده انـد           
ظاهرا هيچ آماري از خـودکشـي در         
اقليم کردستان و يا شهر سليـمـانـيـه          
وجود ندارد، اما هـمـيـن آمـار يـک             
هفته اي به تنهاي خود عمق فاجعـه        

. پديده خودکشي را نشان مـي دهـد        
الزم به ذکر است که يکي از افـرادي        
که اخيرا در شهر سليمانيه خوکشـي    

 سـالـه     ۷۵ کرده، فواد محمد توفيق     
و رئيس پيشين دادگاه سـلـيـمـانـيـه            

 *. بوده

 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه 
 

 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ٣ از صفحه 
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