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 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 

در نتيجه اعتراضات مردم    
 ! بحران حاکميت عميقتر مي شود    

 اکــتــبــر و پــس از                ۱۱ روز   
اعتراضات روزهاي قـبـل تـر، تـيـر             
اندازي نيروهاي حزب دمـکـرات بـه         
مردم و تعرض مـردم بـه مـقـرهـاي              
آنان، اختالفات احزاب حاکم چـنـان        
باال گـرفـتـه کـه در ايـن روز کـريـم                   
ســنــجــاري وزيــر داخــلــي از حــزب           

دمکرات بـه نـمـايـنـدگـي از دفـتـر                 
سياسي اين حـزب از وزراي حـزب            
گـوران خـواســتــه اســت کــه بـه ســر              
کارهاي خود نيايند و شهر اربيل را        

همچنين معـاون رئـيـس      .  ترک کنند 
پارلمان اقليم که وابسـتـه بـه حـزب             
دمکرات است از رئـيـس پـارلـمـان             

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 ٥  صفحه 

 ٦  صفحه 

 بدنبـال شـروع دور ديـگـري از             
تظاهرات و تجمعات مردم شهرهاي     
کردستـان عـراق عـلـيـه حـاکـمـيـت                
احزاب قومي اسالمي، حزب گوران      
بـعـنـوان دومـيـن حــزب شـريـک در                
حکومت و پارلمان به تکاپو افـتـاده      

ايــن حــزب  در مــقــطــع                 .  اســت
اعتراضات توده اي مردم کردسـتـان       

 در پـــز       ٢٠١١ عـــراق در ســـال           
اپوزيسيون سوار اين اعتراضات شد 
و جايگاه خـود بـعـنـوان حـزب دوم               
پارلماني بـعـد از حـزب دمـکـرات              

.  بارزاني را براي خود تحـکـيـم کـرد           
طي چهار سال اخير و بويژه در رابطه 

بحران انتخاب رئيس حـکـومـت        با

 ۱۰(  مــهــر     ۱۷روز جــمــعــه     
عراق بـار ديـگـر صـحـنـه            )  اکتبر

تظاهرات مـردم در سـراسـر ايـن             
تـوده هـاي مـعـتـرض          .  کشور بود 

مردم در بغداد، بصره و ناصـريـه،        

نجف و کربال، ديوانيه و بـابـل و            
عماره و سماوه و تعداد ديگري از      
شهرهـاي ايـن کشـور بـه مـيـدان               
آمــدنــد و عــلــيــه حــکــام فــاســد             

جنايت فـجـيـع و وحشـيـانـه در               
، )  مهـر ۱۸ ( اکتبر ١٠ آنکارا در روز  

. جامعه جهاني را شوکـه کـرده اسـت          
مردم ترکيه بـالفـاصـلـه بـعـد از ايـن                
جنايت به خيابان آمدند و در صفـوف        
دهها هزار نفره شعار دادند ما قاتلين 

و اشــاره شــان بــه        .  را مــيــشــنــاســيــم   
 . اردوغان و حزب حاکم بود

در جريان دو انفجار در تظاهـرات    
 نفـر کشـتـه       ١٠٠ روز گذشته بيش از     

 نفر مـفـقـود شـده انـد و              ١٦٠ شده و   
صــدهــا نــفــر بشــدت مــجــروح شــده           

کـار،  " تظاهرات آنکارا با شـعـار         . اند
توسط احـزاب و      "  دموکراسي و صلح 

نـــيـــروهـــاي چـــپ ازجـــملـــه حـــزب            
دمکراتيک خلقها، حزب کار تـرکـيـه،        
کنفدراسيون سنـديـکـاهـاي کـارگـران          
ــفــدراســيــون            بــخــش عــمــومــي، کــن
ســنــديــکــاهــاي انــقــالبــي کــارگــران،        

اتحاديه پزشـکـان تـرکـيـه، اتـحـاديـه              
صنفي مهندسان و معماران تـرکـيـه،       
کــانــون وکــالي آزاديــخــواه و تــعــداد          
زيادي نهاد غير دولتي فراخـوان داده        

مردم به خيابان آمده بـودنـد    .شده بود 
تا به جنگ و لشکرکشي و جـنـايـات        
دولت اردوغان اعتراض کـنـنـد و بـر             
خــواســتــهــاي رفــاهــي خــود تــاکــيــد          

بنا به گفته شـاهـدان عـيـنـي           . نمايند
بالفاصله بعد از انفجار پليـس مـانـع          
کمک رساني به زخمي ها ميشـد، بـه           
سوي جمعيت گـاز اشـک آور پـرتـاب             
کرد و عمال بـاعـث افـزايـش تـلـفـات               

  .گرديد
اين جنايـت را مـردم بـه درسـت              
پاي اردوغان و داردوسته هاي حـاکـم         

کل سياستهاي اين حکومت  . نوشتند
طي ايـن مـدت در راسـتـاي ايـجـاد                 

 تظاهرات برحق مردم کردستان عراق و نقش احزاب حاکم 

 عراق همچنان صحنه مبارزه مردم 
 عليه حکومت قومي اسالمي است

عليرغم جو امنـيـتـي سـنـگـيـن،            
عليرغم تهديد و بازداشت دههـا نـفـر        
از فعالين معلمان، امروز معلمان در      
بسياري از شهرها در مقـابـل ادارات         
آموزش و پرورش دست به تجمـع زده         

. و بر مطالبات خود پافشاري کـردنـد       
جمهوري اسالمي هـمـه تـالـشـش را             
براي جلوگيري از تجمع امـروز بـکـار          

. برد اما ايـن تـالـشـهـا نـاکـام مـانـد                 
صرفنظر از اينـکـه تـعـداد مـعـلـمـان               
شرکت کننده در تظاهرات امـروز چـه       

يـک   تعداد بود، تـجـمـع امـروز آنـهـا             
مـوفــقـيــت بـراي آنـهــا و شــکـســتــي              
سياسي بـراي حـکـومـت مـحـسـوب              

 . ميشود

دولت اقليم کـردسـتـان عـراق بـا             
ــدامــات اخــيــر حــزب دمــکــرات             اق
کردستان عراق در آستانه فـلـج شـدن           

ــت          ــه اس ــت ــرف ــرار گ ــر     ١٢ .  ق ــب ــت   اک
بدستـورمسـعـود بـارزانـي نـيـروهـاي             
امنيتي شهر اربيـل از ورود يـوسـف            
ــان              ــم ــارل ــيــس پ مــحــمــد صــادق رئ

 بحران سياسي اقليم کردستان عراق
 اعتصاب و اعتراض مردم و کارکنان، شکاف در باال                   
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 اصغر کريمي

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 ! دولت اردوغان بايد سرنگون شود

 تجمعات سراسري معلمان،
 شکستي براي حکومت بود 

 ٣  صفحه 

 

 بيانيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
 در مورد اعتراضات توده اي مردم کردستان عراق

 حکومت کردستان عراق فاسد و شکست خورده است

 ٤  صفحه 

 ٤  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 
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 ١ از صفحه 

حکومت سرهم بندي شده اقـلـيـم        
کردستان عراق با سياست و عملکـرد   
خــود اثــبــات کــرده اســت کــه يــک               
حکومت کـارتـونـي، فـاسـد و قـاتـل               

 .مردم است

تجربه ايـن حـکـومـت در مـدت             
بيست و چهار سال عمر خـود اکـنـون           
براي همگان اثبات کرده است کـه نـه          
تنها ربطي بـه خـواسـت و مـطـالـبـه                 
مردم ستمديده کردستان ندارد بـلـکـه         
در مقابل و عليه مردم بيش از پيـش          

و مـانـع اصـلـي تـحـقـق              قد علم کرده  
 .است خواست هاي مردم

 و اعتصابات توده اي      تظاهراتها
و هزاران نفره معلمان، کـارمـنـدان و           
پرسنل بيمارستانها و سـايـر حـقـوق            

کـردسـتـان کـه بـا           زحمتکـش  بگيران
خــواســت پــرداخــت ســه مــاه حــقــوق          
معوقه شروع شد، وارد دومين هفـتـه        
خود شده است تا کنون نـه تـنـهـا بـه               
مطالباتشان پاسخ داده نشـده اسـت          

توسط نيروهاي   بلکه شش نفر از آنها    
به قـتـل رسـيـده و            سرکوب حکومت 

دهــهــا نــفــر زخــمــي و صــدهــا نــفــر             
ــبــال داشــتــه          رادســتــگــيــري       بــه دن

ايــن در شــرايــطــي اســت کــه           . اسـت 
کارمندان اين اقليم نزديک بـه چـهـار           
ماه است که حقوقشان پرداخت نشـده      

حکومت اقليم نان  ميليـونـهـا         . است
انسان زحمـتـکـش را گـرو گـرفـتـه و                 
اعتراض آنها بـراي دريـافـت حـقـوق             
ناچيزشان را با سـرکـوب پـاسـخ داده            

 .است
ــالر                  ــالدزي و کـ ــر قـ ــهـ در شـ
تظاهرکنندگان را به گلوله بسـتـنـد و          

 سـالـه دجـار آتـش           ١٥ يک نـوجـوان       
مردم و جوانان خشمگيـن   . سوزي شد 

که جان به لبشان رسيده است ضـمـن          
اعتراض خياباني ابتدا مقرات حـزب       
دمکرات بارزاني را که تمام دارايي و      
پول فـروش نـفـت را در دسـت خـود                 

قبضه کرده اسـت مـورد حـملـه قـرار              
اما در ادامه اين اعـتـراضـات      . دادند

روز شنبه دهم اکتبر در چندين شـهـر          
 و تـابـلـوي        آرممردم تظـاهـر کـنـنـده           

مقرات همه احزاب شريک در پارلمان      
را پايين کشيده و با ايـن اقـدام خـود             
عمال اعالم کردنـد کـه هـمـه احـزاب              
ناسيوناليستي و احزاب اسـالمـي را         

فشـار ايـن       . در مقابل خود ميبينند   
اعتراضات صف حـاکـمـان فـاسـد را            
بيش از پيش دچار تشـتـت و در هـم              

 .ريختگي کرد
اين اقدام مردم هشداري جدي بـه       
بقيه احزاب شريک در حکـومـت بـود          
که قبـال سـعـي مـيـکـردنـد خـود را                  
مدافع تجمعات و مطالبات مـردم و         
مــخــالــف حــزب بــارزانــي مــعــرفــي          

بعد از اين اقـدام مـردم، هـمـه             . کنند
احزاب ناسيونـالـيـسـتـي و اسـالمـي             
شريـک در حـکـومـت اعـالم کـردنـد                

را  " تــظــاهــرات خشــونــت آمــيــز     "  کــه
هنـگـامـيـکـه هـمـه           . تحمل نميکنند 

احزاب در مـقـابـل خـواسـت و اراده               
مردم قرار گرفتند بارزاني فرصـت را         
غنيمت شمرد و يک جانبه اعالم کـرد     
که دولت و پارلمان حکومت تعطـيـل        
است، مگر اينکه رقبـاي او تسـلـيـم             

 .خواسته هاي اين حزب بشوند
اولـيـن خـواســت حـزب بـارزانــي            
تثبيت موقعيت مسعود بارزانـي در       
ــان              ــم کــردســت ــي ــل ــري اق پســت رهــب

احــــزاب رقــــيــــب ايــــنــــرا           . اســــت
امـا سـيـاسـت حـزب           . نميپذيرفـتـنـد   

بــارزانــي بــه هــمــيــن جــا خــتــم                     
يـکـي    ) گوران(  حزب تغيير  . نميشود

از احزاب مزاحم بود که مـيـخـواسـت          
او هم شريک دزديهاي بارزانـي بشـود      
و به همين دليل چند ماه قبل رقابـت         
بر سر سهم خواهي ايـن دو حـزب بـه            

بارزاني کـه نـمـيـخـواسـت          .اوج رسيد 
ــاي                ــه ــراي دزدي ــري ب ــگ ــک دي ــري ش

ميلياردي را بـپـذيـرد روز دوشـنـبـه               
دوازدهم اکتبر يک جانبه و از بـاالي           
ســر هــمــه احــزاب و ارگــانــهــاي                   
حکومتي، هم پارلمان هـم دولـت را           
تعطـيـل اعـالم کـرد و مـانـع رفـتـن                   
رئيس پارلمان مـنـطـقـه اي و وزراي             
کابينه متعـلـق بـه گـوران بـه مـحـل                 

حـزب بـارزانـي طـبــق         .  کـارشـان شـد     
سنت ديرينـه خـود ضـمـن تـايـيـد و                 
تاکيد بر بـه گـلـوـلـه بسـتـن مـردم و                   
کشتن تظـاهـرات کـنـنـدگـان، مـردم              

مـخـل نـظـم و امـنـيـت              "  معترض را 
مـخـل   "  کلـمـه رمـز      . اعالم کرد " ملي

مـثـل هـمـه         " نظـم و امـنـيـت مـلـي            
دولتهـاي سـرکـوبـگـر يـعـنـي هـمـان                 
امنيت سـرمـايـه و ثـروت سـرمـايـه                
داران که در کردستـان عـراق شـامـل            
ثروت و سرمايه همه مقامات احزاب  

مـردم   . حاکم و نزديکان آنها ميـشـود      
خشمگين و جان به لب رسيده فـريـاد          
ميزننـد حـقـوقـهـايـمـان را پـرداخـت                

و مـرتـجـع       پاسخ احزاب فاسـد  . کنيد
حاکم اين است که آنها را بـه گـلـوـلـه              

 .ببنديد
 

مردم ستمديده کردستان،     
 آزاديخواهان     

ما از ابتداي سرهـم بـنـدي شـدن            
 آنرا حـکـومـت      کارتنياين حکومت   

ــاي               ــه هــــــــــ دارودســــــــــــتــــــــــ
غــيــر    مــرتــجــع، نــاســيــونــالــيــســت،    

مسئول و سرکوبگران آزادي دانستيـم      
و اينرا مسئوالنه و بدون مالحظه بـه          

بيست و چند سال قبـل        . مردم گفتيم 
گفتيم که اينها دارودسته هاي فـاسـد        

اکـنـون   . و دزد و قاتل مـردم هسـتـنـد          
خودشان رسمـا در مـقـابـل دوربـيـن               
رسانـه هـا هـمـيـن را بـه هـمـديـگـر                     

هـر کـدام از ايـن احـزاب              . ميگوينـد 
طرف مقابل خود را فـاسـد و دزد و              

نـوشـيـروان     . قاتل معرفي مـيـکـنـنـد        
مصطـفـي بـارزانـي را قـاتـل و دزد                 

ميخواند و بارزاني مخـالـفـيـن خـود            
بـــه هـــمـــيـــن اعـــمـــال مـــتـــهـــم              را

همه آنها پـذيـرفـتـه انـد کـه               . ميکند
مـدافـع    دمـکـرات و     حکومتشـان نـه    

آزادي، بلکه ديکتاتور و سـرکـوبـگـر           
بارزاني  اکتبر ١١ روز يکشنبه . است

نوشيروان مصطفي و اتحاديه ميهني 
را به کودتاي پارلماني متـهـم کـرد و          
امروز اينـهـا بـارزانـي را کـودتـاچـي               

ــد    ــن ــخــوان ــا درســت          . مــي ــه ــه آن ــم ه
همه اين دارو دسـتـه هـاي         . ميگويند

ناسيوناليست و اسالمـي شـريـک در          
حکومت اقليـم، پـيـشـيـنـه اي بـجـز                

  .دزدي و سرکوبگري ندارند
ما ضمن حمايت از مطالبات بـر     
حق مردم کـردسـتـان عـراق از آنـهـا                
ميخواهيم ضمن پيگيري خواسته ها     
و مطالبـات خـود بـراي حـکـومـتـي               
ســکــوالر و مــدرن، مــتــشــکــل از              

بـا   . نمايندگان واقعي خود بـکـوشـنـد       
تشکيل شوراهاي مردمي در مـحـل        

زيست، نمايندگان سراسري اين  کار و 
شوراها بايد اداره جامعه را در دسـت    

مردم کردستان اليق جامـعـه       . بگيرند
ــر و                                 ــرابـــــــ اي آزاد، بـــــــ

مـردم بـا اتـکـا بـه             . هستند سکوالر
شوراها و نـمـايـنـدگـان واقـعـي خـود               
ميتوانند آزادي و رفـاه عـمـومـي و               
برابري سياسي و اقـتـصـادي واقـعـي            
براي همه شهروندان را بـه قـانـون آن              

 تبديل کنند و به حاکميت يک       جامعه
و آدمــکــش     مشــت دزد ومــرتــجــع       

ناسـيـونـالـيـسـت و اسـالمـي پـايـان                 
 .بدهند

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۴  مهر  ۲۰ 
 ۲۰۱۵  اکتبر ۱۲  

 بيانيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران
 در مورد اعتراضات توده اي مردم کردستان عراق

 حکومت کردستان عراق فاسد و شکست خورده است

 

 

اسالمي، علـيـه تـاجـران ديـن و             
ــراي              ــالمــي و ب ــاي اس ــه ــروه گ
سکوالريسم و عدالت اجتماعـي      

سخنراني کـردنـد و         شعار دادند، 
ــان               ــي خــواســت هــاي خــود را ب

ســکـوالريســم، آزادي،    .  نـمــودنـد  
ــت              ــي و عــدال حــکــومــت مــدن
ــحــوري              ــار م ــع ــي ش ــاع ــم ــت اج

 .اعتراضات مردم است
اين اعتراضات در چنـد روز       
گذشته در شـهـرهـاي کـردسـتـان            
عراق نيز عليه احزاب ارتجاعـي      
حـاکـم کـه زنــدگـي مـردم را بــه                
تباهي کشانده اند نيز سر بـلـنـد          

 .کرده است

مبارزه مردم عراق بخشي از 
عروج جـنـبـش سـکـوالريسـتـي،           
آزاديخواهانه و عادالنه مردم در   

 .کشورهاي خاور ميانه است
ــايــد بــه                  ــان ب در ايــن مــي
ناسيوناليست هايـي کـه بـجـاي           
دولت هاي تروريست و مـرتـجـع         
اسالمي در منطقه، به تـنـفـر از          
مردم عرب زبان دامن ميـزنـنـد،      
در مقابل مبارزات مـردم عـراق       
سکوت مـيـکـنـنـد و عـمـال بـا                 
جمهوري اسالمي همـسـو و هـم          

 .شرم کنيد :جهت ميشوند گفت
 

 ۲۰۱۵اکتبر  ۱۰

 ...عراق همچنان صحنه 
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 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

کردستان عـراق و از اعضـاي حـزب             
بــه شــهــر اربــيــل       )  گــوران( تــغــيــيــر    

حـزب گـوران در       .  جلوگـيـري کـردنـد      
بــيــانــيــه اي اعــالم کــرد کــه وزرا و               
مسئولين دولتي وابسته به اين حـزب   
از سوي دفتر سياسي حزب دمکرات       
از اربــيــل اخــراج شــده و از انــجــام                
وظايف قانونـي آنـان جـلـوگـيـري بـه               

محمدعلي ياسيـن،   .عمل آمده است 
سخنگوي فراکسيون حزب دمـکـرات      
کردستان در پارلمان کردستان، حـزب      
گوران را به ايجـاد اشـوب و تـوطـئـه             

 . چيني متهم کرد
سند توافقـات    ٢٠١٥ در ماه مه    

حزب بارزانـي و اتـحـاديـه مـيـهـنـي                
اين سند و تـوافـقـنـامـه      .  بپايان رسيد 

 به مـنـظـور تـقـسـيـم            ٢٠٠٥ در سال   
ريـاسـت جـمـهـوري        ( قدرت در عراق     

و رئيس اقليم کردستان نوشته )  عراق
 .  شده بود

حکومت اقليم کـردسـتـان عـراق          
تشکيالت سرهم بندي شـده ائـتـالف         

. پارلماني با دخالت دول غـرب اسـت      
اين تشکيالت سر هم بنـدي شـده در           
عــيــن حــال حــاصــل تــوافــق و قــرار             
دادهــاي ســازش دو حــزب  حــزب               
دموکرات کردستان عراق و اتـحـاديـه       

احـزاب اسـالمـي و        .   ميهـنـي اسـت     
سپس با جدا شدن شاخـه اي نسـبـتـا            
بزرگ از اتحاديه ميهني به اسم حزب 
ــبــش گــوران در چــارچــوب                ــا جــن ي
توافقنامه دو حزب ناسيـونـالـيـسـتـي         

 .بوجود آمدند
با گسترش اعتصابات معلمان و     
کارکنان ادارات از جـملـه کـارکـنـان             
ــا و                   ــه ــان ــت ــارس ــم ــي ــا و ب ــاه ه دادگ
اعتراضات کارگران، اوضاع سياسـي     
در کردستان عراق بسمت نارضايـتـي       

 . هاي عمومي رفت
دولت اقليم با نپرداخـتـن حـقـوق          
چهـارمـاه مـعـلـمـان و کـارکـنـان در                  
کردستان با چالش بزرگ و تـنـدي بـا            

در .  مردم و جامعه مواجه شده اسـت      
شهرهاي سلـيـمـانـيـه، رانـيـه، کـالر،              
حلبجه اعـتـصـابـات و اعـتـراضـات              

 . ادامه دارد
نيروهاي امنيتـي آسـايـش بـراي          

پايـان اعـتـصـابـات و مـمـانـعـت از                  
برپايي اعتراضات خيابـانـي کـه هـر            
روزه در شهرها بـرگـزار مـيـشـود بـه               
بسيج و کشاندن نيرهاي نـظـامـي بـه           
خيابانها متوسل و تاکنون چنـد نـفـر          
از جوانان و مردم معترض جان خـود         

 .را از دست داده اند
چالش مردم ناراضي با حـاکـمـان       
اقليم افق و دورنماي سازمـانـدهـي و          
دخالت موثر را بـه مـوضـوع روز و               
فوري احزاب و فعالـيـن اعـتـراضـات           

 . تبديل کرده است
با گسـتـرش اعـتـراضـات مـردم             
: سليمانيه دهها نهاد مدني، از جملـه     

نويسندگان، شـاعـران، هـنـرمـنـدان،           
احزاب سياسي و فعالين سياسـي در        

سازمان هـدايـت    " يک اقدام هماهنگ    
 .را سازماندهي کرده اند" اعتراضات

از ششم اکتبرچندين حزب سياسي و       
مــدنــي بــا فــراخــوانــي مشــتــرک از            
اعـتـصـابـات کـارکــنـان و مـعـلـمــان                

در ايـن فـراخـوان        .  حمايت کـرده انـد      
بــا تشــکــل و اتــحــاد        "  :آمــده اســت  

ميتوانيم خواست و مطالباتمان را به      
. حاکمان در قـدرت تـحـمـيـل کـنـيـم               

ــصــادي و                 ــت ــي، اق ــاس ــي ــران س ــح ب
اجتماعي کنوني در کردستان برآمـده      
از حــاکــمــيــت حــکــومــت اقــلــيــم در          

در شـرايـط کـنـونـي          .  کردستان است 
جــنــگ و کشــمــکــش هــاي اقــلــيــم             
کردستان با دولت مرکزي و جنگ بـا        
داعش از عوامل فشارهاي بيشـتـري       

اوضـاع  .  بر مـردم کـردسـتـان، اسـت           
کـنــونــي آيــنــده مــردم در شــهــرهــاي           
کردستان را پر مخاطره تر از گذشـتـه         

در بيسـت و چـهـار سـال            .  کرده است 
گذشته تا کنون احزاب در قـدرت در          
کردستان برابر به ستم و نابرابري هاي       
مردم کردستان، نامسئوالنه بـرخـورد      

ــد    ــر             .  کــرده ان ــا امــن و پ شــرايــط ن
مخـاطـره در شـهـرهـاي کـردسـتـان،               
بيکاري بيش از صد هزار نـفـر، عـدم           
امکـانـات خـدمـاتـي، ازديـاد مـوج              
آوارگــي جــوانــان، پــرداخــت نــکــردن         
حقوق ها، فساد مالي و ازديـاد فـقـر           
زندگي عادي را بـر مـردم تـنـگ تـر                

عليه شرايط کنوني مردم   .  کرده است 
و شهروندان در شـهـرهـاي کـردسـتـان            

مـا جـمـعـي از         .  اعتـراض کـرده انـد       
سازمان هاي سياسي، تشـکـل هـاي          
مدنـي، شـخـصـيـتـهـاي سـيـاسـي و                 
اجــتــمــاعــي و روشــنــفــکــر از زاويــه           
احساس مسئـولـيـت حـق زنـدگـي و              
معيشت و بـراي تـامـيـن آيـنـده اي                 

روشن براي شهروندان در کردستـان و         
به مـنـظـور هـدايـت سـازمـانـيـاقـتـه                 

ســـازمــان هــدايـــت      " اعــتــراضــات       
را ايــجــاد کــرده و             "  اعــتــراضــات  

مطالبات زير را بعنوان خـواسـتـهـاي          
ــ پـرداخـت      ١ پايه اي اعالم ميکنيم؛      

حقوقهاي ماهانه بصورت منظم  بـه         
تمام حقوق بگيران، پـرداخـت حـقـوق           

ـــ     .۹  و     ۸ ، ۷ ماههاي   ــ  تـامـيـن         ٢ ـ
آب .  خدمات اجتماعي از جملـه بـرق       

امکانات سـوخـت بـراي        .  سالم شرب 
ــ درمـان و طـب          ٣   .تمام شـهـرونـدان    

رايگان، تامين امکانات پزشکي در      
بيمارستانـهـا، بـهـبـود در سـيـسـتـم                

ـ پايان دادن بـه فسـاد و           ٤  .سالمتي
ــ  پـايـيـن         ٥   .معرفي آنها  به دادگـاه    

آوردن حقوق کسانيـکـه در رده هـاي            
بـاال قــرار گــرفــتـه انــد و در عــوض                
افزايش حقوق کسانيکه در رده هـاي         

ـ پرداخت و تـامـيـن      ٦   .پايين هستند 
بيمه بيکاري و ايـجـاد فـرصـت هـاي           

 .شغلي براي شهروندان در کـردسـتـان        
 ـ معرفي ليست اسامي کسانـيـکـه      ٧ 

شرکت داشته ) ئه نفال(در نسل کشي
آزادي    ـ آزادي بيان،   ٨   .اند، به دادگاه  

بـرپــايـي تـظــاهـرات و اعــتـصــاب و              
 ."تشکل

يکي از فاکتورهاي جدي شکاف     
کنوني و شقه شقه شدن دولت اقـلـيـم           
کردستان حاصل يکم؛ گستـرده شـدن        
اعتصابها و اعـتـراضـات خـيـابـانـي             
مردم عليه فسـاد مـالـي و دزدي و               
براي تامـيـن حـقـوق و رفـاه، عـلـيـه                  
بيکاري بيش از صدهزار جوان بيکار      
از يک طرف و برآمده از بـرمـال شـدن             
دزدي هاي ميلياردي حزب دمکرات     
کـردســتـان حـزب بـارزانــي، دزدي و             
ــه              ــحــادي فســاد روز افــزون حــزب ات

 . ميهني است
نتيجه استفاده از شکاف و فـلـج         
شدن اقليم کـردسـتـان بـايـد بـه نـفـع                  

. پيشروي مردم معترض تـمـام شـود          
گام اول تعميق اعتراضات تـا سـطـح           
عــمــلــي شــدن و تــحــمــيــل آنــهــا بــه             

تالش .   ارگانهاي در قدرت بايد باشد 
ــراي مــتــشــکــل کــردن مــردم در                ب
ارگانهاي اعمال اراده مستقـيـم آنـهـا          
در محالت و شهرها و مراکـز کـار و        
تــحــصــيــل هــرجــا و بــه هــر درجــه               

جنبش اعـتـراضـي      .  امکانپذير باشد 
در شهرهاي کردستان عراق بايد ايـن        
گــام را بــردارد و مــردم را بســمــت               
متشکـل شـدن در سـطـح سـراسـري               

 .هدايت کند
   ١٣٩٤ مهر  ٢٠ 
 ٢٠١٥  اکتبر  ١٢ 

 ... بحران سياسي اقليم        

 

 

تهران، مشهد، اهواز، سنندج،    
همدان، بـوشـهـر، قـزويـن، رشـت،              
کرج، مريوان، سقز، تربت حـيـدريـه        
و دليجان از جمله شهرهايـي اسـت      
ــهــا تــجــمــعــات               کــه امــروز در آن

در .  اعتراضي معلمان برگـزار شـد      
ــاردهــاي              ــعــات پــالک ــجــم ــن ت اي
مــتــعــددي حــاوي خــواســت هــاي         
معلمان و اعتراض آنهـا بـه دولـت           

مـعـلـمـان     .  در دست معـلـمـان بـود       
قطعنامه خـوانـدنـد و سـخـنـرانـي              
ــه                کــردنــد و اعــتــراض خــود را ب
آموزش و پرورش و حکومت بـيـان        

خـواهـان آزادي مـعـلـمــان          .  کـردنـد  
زنداني و بطور مشـخـص بـداقـي،           
باغاني، عبدي، بهشتي و هاشمـي      

گفتنـد جـاي مـعـلـم زنـدان             .  شدند
نيست، فضاي امـنـيـتـي بـايـد از              
آموزش و پرورش حـذف شـود، بـه           
سرکوب معلمان و تشکل هايشـان      
بــايــد پــايــان داده شــود، خــواهــان          
تحصيل رايگان شدنـد، بـه حـقـوق           
زير خط فقر اعتراض کـردنـد و از            
زواياي مختلف سيستم آمـوزش و       

 . پرورش را زير سوال بردند
در هفته هاي گذشته جمهـوري      
اسالمـي تـعـدادي از مسـئـولـيـن              
کانون صنفي معلمان را دستـگـيـر        
کرد تا معلمان را مرعوب کـنـد و           

ايـن  .  جلو تجمعات آنها را بـگـيـرد       
فشارها و انواع تهديدها باعث شد      

 ۱۳ تجمع معلمان که قرار بود روز       
مهر برگزار شـود، سـه روز عـقـب              
بيفتد اما تجـمـعـات لـغـو نشـد و               
فراخوان تـجـمـع سـراسـري در روز              

 مـهــر از جـانــب         ۱۶ پـنـجــشـنــبـه       
جــمــهــوري .  مــعــلــمــان اعــالم شــد     
 ۲۵  مهر   ۱۲ اسالمي روز دوشنبه   

نفر از فعالين مـعـلـمـان را کـه در               
جلسه اي مشغول بـحـث و تـبـادل             
نظر درمورد نحوه برگزاري تـجـمـع         
بودند، دستگير کرد و آنها را تحت     
فشار گذاشت که فراخوان تجمع در      

 مهر لغو شود اما معلمان     ۱۶ روز  
تـجـمـع    .  بازداشتي زير بار نرفـتـنـد      

اعالم شده برگزار شـد و در هـيـچ              
کجـا عـلـيـرغـم فضـاي امـنـيـتـي                 

شديدي که در همه شـهـرهـا حـاکـم            
کرده بودند، نتوانستند مانع تجمع      

در بـرخـي شـهـرهـا          . معلمان شوند 
خانواده هاي مـعـلـمـان و خـانـواده             
هاي دانش آمـوزان در تـجـمـعـات            
شرکت کردند تا حمايت خود را از         

 . خواست هاي معلمان ابراز کنند
معلمان در بسياري از شهـرهـا       
اعالم کردند تا به مطالـبـات آنـهـا           
پــاســخ داده نشــود، اعــتــراضــات         

سال تحصيلـي  .  ادامه خواهد يافت 
جديد شروع شده و هيچ چيز مـانـع          

. تداوم مبارزه معلمان نخواهد شـد     
مبارزات سالهاي گذشته و بـطـور         
مشخص مبارزه اي که از روزهـاي        
آخر ديماه سـال قـبـل شـروع شـده،              
معلمان را آبـديـده کـرده و صـدهـا             
معلم جوان را به جلو صحنـه آورده         

ــتــکــارات         .  اســت ــا اب مــعــلــمــان ب
مختلف خود را سازمان ميـدهـنـد        
و جمع هـاي خـود را از جـملـه بـه                 
شکل راهپيمايي روزهـاي جـمـعـه          
براي همفکري حول تـداوم مـبـارزه          

اين تحرکي اسـت     .  برگزار ميکنند 
کــه در ســراســر کشــور در مــيــان             
مــعــلــمــان ريشــه دوانــده و چــنــان           
گســتــرده و عــمــيــق اســت کــه بــا             

 . دستگيري و تهديد از بين نميرود
خواست هاي معلمان بايد فورا 

به حـقـوق هـاي زيـر          .  متحقق شود 
خط فـقـر بـايـد پـايـان داده شـود،                 
معلمان زنداني بايد آزاد شـونـد و           
حق تشکل و اعتراض به رسـمـيـت       
شناخته شود، تحصيل بـايـد بـراي         
همه مـردم در سـطـوح مـخـتـلـف                
تحصيلي رايگان باشـد و مـدارس         
بايد به مکاني امن، شاد، خالق و        

. سازنده براي کودکان تبديـل شـود       
بساط آخـونـد و مسـجـد بـايـد از                
مدارس برچيده شود و مذهب و هر   
نوع خرافه اي از کتاب هاي درسـي      

 . پاک شود
حزب کمونيـسـت کـارگـري بـه           
معلمان آزاده، به سازماندهنـدگـان      
و فعالين مبارزات معـلـمـان درود         
ميفرستد و همه جانبـه از مـبـارزه           
حق طلبانه آنها حمايت ميـکـنـد و       
کليه کارگران و مردم زحمتـکـش و       
حق طلب را به حمايت از خـواسـت          
ــان               ــمـ ــلـ ــعـ ــارزات مـ ــبـ ــا و مـ هـ

 . فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۴  مهر  ۱۶ 
 ۲۰۱۵  اکتبر ۸  

 ...تجمعات سراسري معلمان        
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اقليم کردستان، حزب گوران و حـزب        
دمکرات بارزاني بيشتـريـن تـنـش و           
اختالف را در مقايسه با بقيه احـزاب      
نسبت به همديگر از خـود بـروز داده           

بعد از گذشت بيش از سه ماه از   .  اند
الينحل ماندن بحران انتخاب رئـيـس       
حکومت اقـلـيـم و سـهـم خـواهـي و                  
تقسيم قدرت، عدم پـرداخـت حـقـوق           
سه ماه معلمان و ديگر کارمـنـدان و          
تجمعات اعتراضي آنان و همـچـنـيـن      
نارضايـتـي عـمـومـي مـردم از کـل                
حکومت، حزب گوران مـوقـعـيـت را          
غنيمت شمرده است که اين بار نيز بر   
بستر اعتراضات عمومي مردم عليه     
کل حکومت، بـر نـارضـايـتـي مـردم             
سوار شده و اختالف و رقابت خود بـا         
حزب دمکـرات کـردسـتـان عـراق را             

 . بنفع موقعيت خود سمت و سو دهد
در هميـن رابـطـه و بـعـد از اوج                 
گيري تظاهرات مردم شهر قالدزه کـه       
منجر به کشته شدن سه نفر و زخـمـي      
شدن بيش از ده نفر شد، و مـتـعـاقـب         
آن مــقــر حــزب دمــکــرات بــه آتــش             

 اکتبر حـزب   ٩ کشيده شد، روز جمعه     
گــوران در ســلــيــمــانــيــه جــلــســه اي            

بعـد از اتـمـام        .  اضطراري برگزار کرد  
يـکـي از     "  جـالل جـوهـر     " اين جـلـسـه       

اعضــاي رهــبــري حــزب گــوران در             
کنفرانس مطبوعاتي کـه بـه هـمـيـن             
مناسبت برگذار کرد، مواضـع حـزب        
گوران در مورد اعتراضات اخـيـر را           

: او در اين کنفرانس گفـت .  اعالم کرد 
ما از خـواسـتـهـاي مـردم حـمـايـت                " 

ميکنيم اما تظاهرات بايد بـه شـيـوه         
ــد              ــاش ــي ب ــدن ــد   .  اي آرام و م ــاي ــب ن

تظاهرات مردم به نهادهاي حکومـت     
مـا  .  و مراکز امنيتي ضـرر بـرسـانـد          

عليه هرگونه خشونت علـيـه مـردم و          
ايـن  ."  عليه نيروهاي امنيتي هستيـم    

مواضع از سوي گوران در حالي بيـان        
ميشود که گفته ميشود آتش گرفتـن       
دفتـر حـزب دمـکـرات در قـالدزه و                
تيراندازي متقابـل تـوسـط هـواداران          
گوران صورت گرفته اسـت و شـبـيـه             

 اکتبـر   ١٠ همين حرکت در روز شنبه      
در شهرهاي کالر و سيد صادق نيز از  
سوي هواداران حزب گوران در شـرف        

 . وقوع بود که همچنان ادامه دارد

از سوي ديـگـر قـبـاد طـالـبـانـي               
معاون نـخـسـت وزيـر و از اعضـاي               
رهبري اتحاديه ميـهـنـي روز شـنـبـه             

 اکتبر در اقدامي تصميم گـرفـت         ١٠ 
که براي ديدار و مالقات با مقامـات        
حزب دمکرات بارزاني به مقر شاخـه       
چهار اين حزب در سليمانيه برود و به  
آنان اطمينان دهد که در صورت بروز       
هـر واقــعـه اي شــبـيــه آنــچـه کـه در                  
قالدزه، کالر و سيد صادق روي داده         
است، مورد تاييد اتحاديه مـيـهـنـي           
نيـسـت و از سـوي ديـگـر هـواداران                 
اتحاديه ميهني را متوجه سـازد کـه          
واقعه قالدزه در سليمانيه عليه حـزب    

ديدار قـبـاد   .  دمکرات را نمي پسندد   
طالباني از مقر شاخه چهار پارتي در    
سـلــيــمـانــيــه بــنــوعـي مــرزبـنــدي بــا            
اقدامات و سياست گوران نيز هسـت     
اما عليرغم اين تالـشـهـا بـعـداظـهـر             
شنبه دهم اکتبر در سليمانيه تعدادي      

وابسـتـه بـه      "  روداو" به دفتر تلويزيون     
حزب دمـکـرات حـملـه کـردنـد و بـا                 
سنـگ شـيـشـه هـاي سـاخـتـمـان را                  

براي اطـالع خـوانـنـدگـان          .  شکستند
بــگــويــم کــه شــروع اعــتــراضــات در          

 ابـتـدا   ٢٠١١ کردستان عراق در سال     
با به آتش کشيده شـدن مـقـر شـاخـه               

. چهار پارتي در سليمانيه همـراه بـود        
حزب گوران و اتحـاديـه مـيـهـنـي در              
شهر سليمانيه نفوذ بالمنازع دارند و      

 . حزب دمکرات در اقليت است
حزب گوران بعنوان رقيب حـزب      

دمکرات تـالش مـيـکـنـد بـر مـوج                 
اعتراض و نـارضـايـتـي مـردم سـوار             

 نيز از ٢٠١١ اين حزب در سال . شود
موضع اپوزيسيون اعتراضات مـردم      
عــلــيــه کــل حــکــومــت را بــا وعــده             
اصالحات از مسير اصلي خود خارج 
ساخت و بر بستر اعتراضات توده اي      

بعنوان دومين حـزب     ٢٠١١ در سال   
اينبار نـيـز   .  در پارلمان جا خوش کرد    

حزب گوران تالش ميکـنـد هـمـچـون           
دور قــبــل و بــا ادعــاي حـمــايــت از              
خواستهاي مردم در موازنه قدرت بـا     
حزب دمکرات، موقعيت برتري براي     

ادعاي حـمـايـت    .  خود دست و پا کند   
از خواستهاي مـردم از سـوي گـوران            
سياستي براي تحکيم موقعيت خـود       
در مقابل حـزب دمـکـرات بـارزانـي             
است و از سوي ديگر وحشـت گـوران           
از تعرض مردم به نهـادهـا و مـراکـز              
حکومتي و امنيتـي، تـالـشـي بـراي            
مهار خشم و نارضايتي مـردم اسـت          
که خود نيز در آن شـريـک اسـت امـا               

اينجا و آنجا نيز با تحـريـک و بـا بـه                
بيراهه کشانيدن حـرکـت اعـتـراضـي           
مردم سعي در ايجاد تشـنـج و آلـوده            

 . کردن اعتراضات مردم را دارد
حــزب گــوران و ديــگــر احــزاب            

حاکم بر اقليم کـردسـتـان عـراق طـي             
 سال گذشته بجز فقـر، فـالکـت و        ٢٤ 

ناامني چيز ديـگـري بـراي مـردم بـه              
فسـاد و دزدي      .  ارمغان نيـاورده انـد     

توسط سـران و کـاربـدسـتـان اصـلـي               
حکومت و احزاب قومي مذهبي در       
پارلمان از يک سو و از سـوي ديـگـر             
تباهي زنـدگـي مـردم، کـاسـه صـبـر               

آنـچـه کـه      .  مردم را لبريز کـرده اسـت       
ــن اســت کــه مــردم                 مــهــم اســت اي
شهرهاي کردستان عراق بايد هوشيار 
باشند و اجازه ندهند که حزب گـوران     
در راســتــاي رقـابــت خــود بــا حــزب            
دمکرات اعتراضـات و نـارضـايـتـي           
عمومي را وسيله معامله در رقـابـت        

. با ديگر احزاب حکومتي قرار دهـد        
احزاب حاکم در اقليم کردستان بـانـي        
و مسبب فقر و فالکت، نـا امـنـي و              
غــارت هســتــي و دســتــرنــج مــردم             

 .کردستان عراق هستند
اعتراض و تظاهرات برحق مـردم      
شهرهاي کردستـان عـراق مـيـتـوانـد            
بشکل متشکل، سازمانيافته و توده     
اي، خواستهاي خود را در تجـمـعـات         

مـردم بـايـد      .  اعتراضي مطـرح کـنـد      
هــوشــيــار بــاشــنــد کــه اعــتــراض و            
نارضايتي آنان دستـخـوش مـعـاملـه          

متحـد  .  بين احزاب رقيب قرار نگيرد    
و متشکل ظاهر شدن در مقابل کـل         
سـيــســتــم حــکــومــت و تــالش بــراي           
دستيابي به خواستهاي عـمـومـي آن          
مسيري است که ميتـوانـد بـه هـدف            

نبايد تحت تـاثـيـر       .  نهايي خود برسد  
تحريکات هر يک از ايـن احـزاب کـه           
براي تقسيم قـدرت و سـهـم خـواهـي              
خود، زندگي مـردم را بـه فـالکـت و               

 . تباهي کشانيده اند قرار گرفت
حضور مردم در خيابانهـا، طـرح        
خواست و مطالباتي که بـيـش از دو           
دهــه اســت از مــردم مــحــروم و                    
زحمتکش سلب شده است و نـهـايـتـا           
اعتصـابـات يـکـدسـت و قـدرتـمـنـد                
ميتواند حاکمان اقليم را بـه زانـو در           

اگر حاکمان قومي اسالمي در      .  آورد
اقليم کردستان به خواسـتـهـاي مـردم          
پاسخ ندهند آنگاه مردم ميتوانند بـه      
شيوه هاي ديـگـري کـه خـود درسـت              

. تشخيص ميدهند وارد عمل شـونـد       
نبايد به هيچکدام از احزاب رقيب در    
حکومت و پارلمان کمترين تـوهـمـي         

انتـخـاب شـوراي مـعـلـمـان،            .  داشت

کارمندان، کارگـران، دانشـجـويـان و          
ديــگــر اقشــار جــامــعــه و انــتــخــاب           
نمايندگاني از ميـان آنـان مـيـتـوانـد             
خواسـت و مـطـالـبـات مـردم را در                 
مقابل کل حکومت اقليم نماينـدگـي        

کند و مانع از به انحـراف کشـانـيـدن            
حقانيت مـردم از سـوي هـر يـک از                  

 .احزاب رقيب باشد
 

   ٢٠١٥  اکتبر  ١٠ 

  ...  تظاهرات برحق مردم         

فضاي جنـگ و تـرور و کشـتـار و                
. سرکوب و رعب حرکت کرده اسـت       
 ۷ دولـت اردوغــان در انــتــخــابــات          

موفق به کسـب    )   خرداد ۱۷ ( ژوئن  
آراي الزم براي تغيير قانون اسـاسـي       
نشد و خود را بازنده احساس کرد و         
پس از آن، فضاي جامعه تـرکـيـه را           
نظامي کرد و تبليغات فاشيستي و      
ناسيوناليستي را دامن زد و صدها      

فــعــالــيــن چــپ و فــعــالــيــن         نــفــر از  
  .اپوزيسيون کرد را به قتل رساند

واقعيت ايـن اسـت کـه دولـت              
ترکيه در چند سال اخـيـر از جـانـب             
ــخــواه،             ــروهــاي آزادي ــي احــزاب و ن
اتحاديه هاي کارگري و يک جنـبـش        
اجتماعي چپ و سـکـوالر بـچـالـش           
کشيده شده است، و جـنـايـت اخـيـر            
حـلــقــه ديــگــري از حــمـالت دولــت           
اردوغــان و نــيــروهــاي اســالمــي و          
باندسياهي مورد حمايت او به ايـن        

ايـن   . نيروي چـپ و سـکـوالر اسـت           
حمله در راستاي سياست سرکوب و      
ــجــاد فضــاي رعــب و وحشــت               اي
حکومت اردوغان و حزب اسـالمـي       

حزب اسالمـي اردوغـان بـا        .  اوست
در پـي هــمـان اهـدافــي           ايـن حـملــه    

که با يورش به تـظـاهـراتـهـاي            است
توده اي قيام گزي، با بمـبـگـذاري و          

، با بمبـگـذاري در      " سروچ" قتل عام   
ــي حــزب             ــات ــتــخــاب ــيــنــگ ان ــت مــي
دمکراتيک خلقها در ديار بـکـر، بـا          
محاصره شهرها، گـروگـان گـرفـتـن           
مردم و حمله نظامي و قتل عام در          
کردستان تـرکـيـه و بـا حـمـايـت از                 
نيروهاي سـيـاه اسـالمـي هـمـچـون             

آنـان در     و النصره و تـجـهـيـز      داعش
ايـن حـملـه      .  سوريه، دنبال ميـکـنـد     

تروريستي امتداد سياسـت پـلـيـس         
 ۴ ويژه اردوغـان اسـت کـه در روز               

اکتبر پس از بـه اسـارت در آوردن              
در شــهــر   "  حــاج لــقــمــان بــيــرلــيــک     " 

شيرناک و در حاليکه زخمي بـود بـا      
گلوله او را وحشيـانـه بـه        ۲۸  شليک

قتل رساند و جسد وي را با طـنـاب       
به پشت زره پوش بست و در شـهـر            
گرداند و براي ارعاب مردم ويديـوي     
آن را در مدياي اجتماعي به نمايش      

 .در آورد

ــيــروهــاي               واکــنــش مــرم و ن
آزاديخـواه، بـرابـري طـلـب و چـپ،               
تظاهرات گسترده دهها هزار نـفـري        
بـالفـاصـلــه پـس از ايـن حـملـه در                  
آنکارا، استانبول، دياربکر، ازميـر،     
موال و ديگر شهرها و هـمـيـنـطـور             
فراخوان اتحـاديـه هـاي کـارگـري و             
نهـادهـا و کـانـونـهـاي صـنـفـي بـه                   
ــي در              ــومــ ــمــ ــاب عــ ــصــ ــتــ اعــ

ــه      ۱۳  و ۱۲  روزهــاي اکــتــبــر نشــان
فضاي اعتراضي حاکم در ترکـيـه و         
شکست سياست ارعاب اردوغان و     

اضمـحـالل    دولت اسالمي او و آغاز  
 . آن است

ــاز                  ــل ب ــب ــه دوره ق ــه ب ــي ــرک ت
اردوغــان مــيــخــواهــد     .  نــمــيــگــردد 

انتخابات را بـبـرد امـا فـي الـحـال               
حتـي اگـر در       .  ترکيه را باخته است   

انتخابات اول نوامـبـر بـتـوانـنـد بـا              
جنايت و فضـا سـازي و مـرعـوب              
کردن مـردم بـعـنـوان بـرنـده ظـاهـر                
شونـد، حـزب اسـالمـي عـدالـت و               
توسعه بايد بداند که ديـگـر بـا ايـن             
جنايت دوره اش تمام شـده و مـردم           

. ترکيه آنرا به زير خـواهـنـد کشـيـد            
ترکيـه بـه دوره ديـگـري وارد شـده                

   .است
ما اين جنايت هولـنـاک را بـه             

عـوامـل و     .  شدت محکوم ميکنيم  
ايادي اين جنايـت و در راس آنـهـا              
ــاي                ــاه ه ــد در دادگ ــاي اردوغــان ب
صــالــحــه بــه جــرم جــنــايــت عــلــيــه          
انســانــيــت مــحــاکــمــه و مــجــازات        

ما خود را در سـوگ مـردم          .  گردند
آزاديخواه ترکيه و بستگان از دسـت       
رفـتــگــان در ايــن جــنــايـت شــريــک           
ميدانيم و صميمانه به آنان تسلـيـت       

 .ميگوييم
تشکيل يک قـطـب نـيـرومـنـد             

چپ، آزاديـخـواه، بـرابـري طـلـب و               
سکوالر در ترکيه وظيفه اي مـبـرم           
در پيشبرد مبارزه براي سـرنـگـونـي         
حکومت جنايتکار ترکيه و ايـجـاد        

  . جامعه اي آزاد و برابر است
 

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ۱۳۹۴  مهرماه  ۱۹ 

 ۲۰۱۵  اکتبر  ۱۱ 

 ... دولت اردوغان بايد     
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 جمهوري اسالمي ضد سينما     
 و آزادي بيان 

 دادگاه انقـالب تـهـران         ٢٨     شعبه
کيوان کريمي  را به دليل ساخت فيلم      

 سـال    ٦ بـه تـحـمـل         "  نوشتن بر شهـر " 
 ضــربــه شــالق      ٢٢٣ زنــدان وحــکــم      

حکم سـنـگـيـن        .محکوم  کرده است   
صادره به دليل ساخت فيلمي دربـاره        
ديوارنويسي سياسي ـ اجتـمـاعـي در         
ــي                 ــگــاه قضــاي ــوده و دســت ــران ب اي
حکومتي آن را تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام                

نـوشـتـن بـر       " مستند  .کند تفسير مي 
تاکنون به نمايش عـمـومـي در         "  شهر

 .نيامده است
  

در دشت گوالن مردم مريوان      
به همراه کودکانشان روز جهاني       

 . کودک را گرامي داشتند  

در دشـت گـوالن مـردم          مهر   ١٦ 
مريوان بـه هـمـراه کـودکـانشـان روز               

در .  جهاني کودک را گرامي داشـتـنـد       
اين مراسم صدهـا کـودک بـه هـمـراه              

. خانـواده هـايشـان حضـور داشـتـنـد             
نمايش مردم براي دنياي شاد، آزاد و      
برابر براي ساعاتي دنياي کودکـان را        

. پر از شـادي و نشـات نشـان دادنـد              
منافع کودکان يک جـامـعـه بـر هـمـه             
ــان                 ــودک ــت دارد و ک ــي ــز ارجــع ــي چ

 .مقدمند

 
در شهر بوکان روز جهاني     

  کودک گرامي داشته شد   

 ١٦ مهر دنياي شاد کودکان، ١٦ 
مهر از سوي مردم شهر بوکـان رنـگ          

لبخند کودکان بـه    .  و بوي ديگري داد   
همراه تجمـعـات مـعـلـمـان نشـان از               

جامعه اي اسـت کـه تشـنـه آزادي و               
نشان از تالشي است که . برابري است 

اعالم مـيـکـنـد جـمـهـوري اسـالمـي               
وصله ناجور به تن جـامـعـه و مـردم              

 .ايران است
 

چرا در شهر سنندج مراسم روز    
 ! جهاني کودک برگزار نشد    

بر اسـاس گـزارشـات رسـيـده بـه              
کميته کردستـان حـزب کـمـونـيـسـت             
کـارگــري ايــران امســال مــردم شــهــر          

. سنندج روز جهاني برگـذار نـکـردنـد         
در حالي که از ماهها پيش فعالين و      
تشکلهاي مسـتـقـل کـودکـان تـالش            
داشتند مراسمهاي روز جهاني کودک     

اما امسال با  تهديـد  .  را برگزار کنند  
نيروهاي اطالعات و سپاه و با نـدادن       
مجور از برگزاري روز جهانـي کـودک         

آنچه پرواضح بود بيش    .  ممانعت شد 
از دو ماه است فعالين کودکان تحـت        
فشار بوده اند که هيچ گـونـه مـراسـم          

رژيم اسالمـي  .  مستقلي برگزار نشود 
ميداند سنت بـرگـزاري روز جـهـانـي             
کودک در شهرهاي کردستان نهاديـنـه       

هر سال شاهد مراسمهـاي     .  شده است 
رژيـم دزدان و      .  باشکوهي بوده اسـت   

چپاولگران امسال تالش داشـت ايـن         
سنت نـهـاديـنـه شـده تـوسـط مـردم                 
آزاديــخــواه و بــرابــري طــلــب و ايــن             
دستاورد که حاصل سـالـهـا مـبـارزه            
فعالين دفاع از حـقـوق، تشـکـلـهـاي             
مدافع کودک، زنان و کارگران بـدسـت        
آمده است را مانع شود و در رسـانـه          
هايشـان اعـالم کـردنـد مـراسـم روز               

. جهاني کودک را بـرگـزار مـيـکـنـنـد             
نيرهاي امنيتي و نهادهاي دولتي از       
مردم و چهرهاي مدافع حقوق کـودک        
خـواسـتـنـد در مــراسـمـهـاي دولـتــي               

مـردم خـواهـان      .  حضور داشته باشند  
مراسـم مسـتـقـل خـود بـودنـد و در                  
مراسم دولـتـي، دولـتـي کـه دشـمـن                
شماره يـک کـودکـان اسـت، شـرکـت               

رژيـم بـار ديـگـر پـوزه اش              .  نکـردنـد  
مردم مبارز شـهـر      .  بخاک ماليده شد  

سنـنـدج بـار ديـگـر نـه قـاطـعـي بـه                     
زنده بـاد آزادي    .  مزدوران رژيم دادند   

 برابري

 
 اعدام
 زنداني در زندان اروميه ٨ اعدام 

سحرگاه دوشنبه، بيستم مهرمـاه     
 زندان دريـا در         زنداني  در محوطه    ٨ 

 .اروميه به دار آويخته شدند

ها پس از انتقال شبانـه        اين اعدام 
زندانيان به سـلـول انـفـرادي صـورت              

 اسامي پنچ تن از اعدامـي    .گيرد  مي
ــ رسـتـم      ٢ کـامـران رشـيـدي         ــ    ١ ها؛  

ــ يـعـقـوب       ٤ ـ خليل عبدالي ٣ پريزين  
 .ـجهانگير صحرايي٥ عليزاده 

 
 کميته دفاع  ٦١ اطالعيه شماره   

 ! از فعالين کارگري مهاباد 
کارگران، تشکل هاي کارگـري و       

کـوروش   !انسانهـاي شـريـف و آزاده         
بخشنده از اعضاي کميته هماهنگي      
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي          
کارگري و عضو هيات اجرايي کميته      
دفاع از فعالين کارگري مهـابـاد روز         

 در   ٩٤  مهر مـاه       ٢٠ دوشنبه مورخ   
شعبه اول دادگاه انقالب سـنـنـدج بـه            
رياسـت قـاضـي سـعـيـدي بـه اتـهـام                  
همکاري با کومه له، تـبـلـيـغ عـلـيـه              
نظام، شرکت در راهـپـيـمـايـي مـردم             
سنندج در حمايت از مقاومت مـردم        
کــوبــانــي و عضــويــت در کــمــيــتــه             
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

. تشکلهاي کارگري، محاکمه گـرديـد     
در اين محاکمه که حدود يک ساعـت         
و نـيـم بـه طـول انـجـامـيـد کـوروش                    
بخشنده تمامي اتهـامـات امـنـيـتـي           
وارده بــه خــود و ارتــبــاط کــمــيــتــه              
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
ــزاب               ــا اح ــري ب ــارگ ــهــاي ک تشــکــل
اپوزيسون خارج از کشور را کـذب و           
بي پايه و اساس دانسته و از فعاليـت       
هاي کـارگـري و عضـويـت خـود در                
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      

 . تشکلهاي کارگري دفاع نمود
همچنين حسن رسول نژاد ديـگـر        
عضو کميته هماهنگي براي کمک بـه   
ايجاد تشکلهـاي کـارگـري در شـهـر             

 ماه حـبـس   ٦ بوکان براي سپري کردن  
تعزيري به اتهام عضويت در کـمـيـتـه          

 بعـدالـظـهـر روز        ٢ هماهنگي ساعت   
 ٩٤  مـهـر مـاه          ١٩ يکشنبه مـورخ      

خود را به زندان مـرکـزي شـهـرسـتـان             
الزم بـه يـادآوري       .  بوکان معرفي کرد  

است کـه حسـن رسـول نـژا د مـورخ                 
 به اتهام عضويـت در    ٢٩/١١/٩٣ 

کميته هماهنگي دستگير و بـعـد از          
 ٤٠  روز باز داشت با قـرار وثـيـقـه             ٨ 

ميليون تومانـي بـطـور مـوقـت آزاد             
در شعبه اول دادگـاه انـقـالب           . گرديد

اسـالمــي بــوکــان بـه ريــاســت عــلــي            
حسيني؛ حسن رسول نژاد به يکـسـال        
حبس تعزيـري مـحـکـوم گـرديـد کـه               
دادگاه تجديد نظر استان آذربـايـجـان         
غربي حکـم بـدوي يـک سـال حـبـس                 
تعزيري عليه نامبرده را به شـش مـاه      

اعضـاي   .حبس تعزيري تـقـلـيـل داد         

کمـيـتـه دفـاع از فـعـالـيـن کـارگـري                   
مهاباد، صدور کـيـفـرخـواسـت بـراي            
کوروش بخشـنـده و ديـگـر فـعـالـيـن                
ــت در                ــل عضــوي ــي ــه دل کــارگــري ب
تشکالت مستقل کارگري و فعاليـت       
هاي کارگـري را مـحـکـوم و صـدور               
شش ماه حبس تعزيـري بـراي حسـن           
رسول نژاد را غـيـر قـانـونـي و غـيـر                  
انساني مي داند و خواستار آزادي بي 
قيد و شـرط نـامـبـرده و فـعـالـيـن و                   
پيشروان جنبـش کـارگـري دربـنـد را             

همچنـيـن ايـن کـمـيـتـه ادامـه               . دارد
بازداشت علي نجاتي فعال کارگري و      
از اعضاي هيـات مـديـره سـنـديـکـا               
کارگران نيشکر هفت تپه را محـکـوم        
کرده و اعالم مي دارد که فعاليت در    
تشکلهاي مستقل کارگري از حـقـوق       
دمکراتيک طبقـه کـارگـر ايـران مـي             

 .باشد و نبايد جرم تلقي گردد
 

 انتقال حسن رسول نژاد   
 !به زندان بوکان   

بر اساس گـزارش دريـافـتـي روز           
 بعد از ظـهـر   ٢ ، ساعت ٩٤  مهر   ١٩ 

حسن رسول نژاد فعال کـارگـري و از            
اعضاي کميته هماهنگي براي کمـک       
به ايجاد تشکل هاي کارگـري جـهـت        

 مـاه حـکـم روانـه زنـدان              ٦ گذارنـدن    
 کميته هـمـاهـنـگـي بـراي           .بوکان شد 

کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري           
ضمن محکوم کردن ايـن حـکـم ضـد            
کارگري، خواهان آزادي فـوري حسـن        
رسول نژاد و ساير کارگران و فعـالـيـن         
کارگري دربند و زنـدانـيـان سـيـاسـي             

 کميته هـمـاهـنـگـي بـراي           .مي باشد 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري           

 ١٣٩٤  مهر ١٩ 
 

بخشهايي از گزارش تجمعات      
معلمان در شهرهاي همدان      

 ! ،کرمانشاه،سقز و سنندج   
به دنبال صدور اطالعيه شـوراي        
هماهنگي تشکلهاي صنفي معلمـان     
کشـور مـبــنـي بـر بـرگــزاري تــجـمــع               
معلمان در سراسر کشور به مـنـظـور          
اعالم خواسته هاي صنفي و به بهانـه        
روز جهاني معلم، مـعـلـمـان سـراسـر             
ــح روز                  کشــور از ســاعــت ده صــب
پنجشنبه شانزدهم مهرماه در مقابل     
ادارات کل آموزش و پـرورش مـراکـز       
استان ها و ادارات آموزش و پـرورش        

 عـلـيـرغـم       .شهرستانها آغاز نمـودنـد    
احضـارهـا، فشـارهــا و تـهــديـدهــاي            
متعدد از سوي نيـروهـاي امـنـيـتـي،           
استقبال گسترده اي از اين تجـمـع بـه          

  . عمل آمد
تـجـمـع     :  تجمع معلمان سـقـز    

فرهنگيان  در محوطه اداره آمـوزش        
و پــرورش ايــن شــهــرســتــان بــرگــزار           

 با وجود شايعه پراکنـي هـاي         .گرديد
هــدفــدار، ســعــي در مــمــانــعــت از             
مشارکت معلـمـان و حـتـي فـعـاالن              
صنفي در اين تـجـمـع مـيـشـد، امـا                

 نفر از معلمان در حمايت ٢٥٠ حدود  
از همکاران در بنـدشـان و پـيـگـيـري              
مطالبات قبلي، با در دست داشـتـن          
پالکاردهايي مرتبط با اهداف تجمع     

در ابـتـداي مـراسـم         .  حضور داشتـنـد   
بيانيه فراخوان شـوراي هـمـاهـنـگـي             

در پـايـان مـراسـم نـيـز             .  قـرائـت شـد     
قطعنامه سراسري بـا صـداي رسـا و            
قاطع يکي از همکاران براي حاضران      
قرائت و همچنين نسخه هايي از ايـن      
قطعنامه در بـيـن هـمـکـاران تـوزيـع              

 الزم به ذکر است که نيروهـاي    .گرديد
امنيتي در نـقـاط مـخـتـلـف داخـل                
محوطه اداره مستقر بوده و برخي از        
آنان نيز در طـول مـدت مـراسـم  بـه                 

  .تهيه فيلم و عکس مشغول بودند
از   ! تحمع  معلمان سـنـنـدج      

 و نيم صبح روز پنج شـنـبـه        ٩ ساعت  
 مهر ماه معـلـمـان در مـحـوطـه              ١٦ 

اداره کل  آموزش و پرورش کردستـان     
بــه هــمــديــگــر مــي پــيــوســتــنــد تــا             
اتحادشان را بـار ديـگـر بـه نـمـايـش                

ــد  ــذارنـ ــگـ ــل          .  بـ ــاغـ ــا، شـ ــوان هـ جـ
 مـعـلـمـان       .وبازنشسـتـه، مـرد و زن         

بصورت نمادين حـلـقـه اي تشـکـيـل             
داده و دور تا دور محوطـه اداره کـل            
آموزش و پرورش کردستان را چنديـن      

 تعدادي از مـامـوريـن         .بار دور زدند  
ارگــانــهــاي امــنــيــتــي نــيــز حضــور           

در پايان سخنراني کوتـاهـي      .  داشتند
توسط آقاي مهدي فتحي ايراد شد و        
مشکـالت مـعـيـشـتـي مـعـلـمـان و                 
بازنشستگان و همچنيـن مشـکـالت        

 در   .دانش آموزان نيز مـطـرح گشـت        
تجمع  سنندج، جـمـعـيـتـي بـالـغ بـر                 

  .نفر شرکت داشتند٦٠٠ 
راس !  تجمع معلمان هـمـدان    

 صبح بـا تـاخـيـري چـنـد             ۱۰ ساعت  
دقيقه اي دروازه اداره کـل آمـوزش و           
پرورش باز شد و همکاران به محوطه    

هر لحظه جمعيت بيشـتـر   . وارد شدند 
ميشد، جمعيتي بالغ بـر چـهـار صـد            

در ايـن تـجـمـع خـواسـتـه هـاي                 .  نفر
صنفي و مطالبات معلـمـان بـر روي           

حــدود .   پـالکـاردهـايـي نــوشـتـه شـد           
 حلقه  اتحاد انسـانـي در          ۱۱ ساعت  

در پـايـان     .  محوطه اداره شکل گرفت 
نيز قطعنامه پاياني در بين همکاران      
توزيع گرديد گفتني اسـت بـا وجـود             
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وابسته به گوران خواسته که دسـت از     
کار بکشد و ديگر نمي توانـد رئـيـس       

از طرف ديگر جنـبـش      .  پارلمان باشد 
گوران به رهبري نوشيروان مصطفـي،      
طي بـيـانـيـه اي ايـن حـرکـت حـزب                   
دمکرات را محـکـوم کـرده و اعـالم             
کرده که حزب دمکرات که خود يکي       
از اعضاي تشکيل دهنده حـکـومـت         
اقليم مي باشـد حـق نـدارد مـوازيـن              

 . خود را به ديگران ديکته کند
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه در                  
اعتـراضـات اخـيـر حـزب دمـکـرات              
جنبش گوران را متهم کرده است کـه          
گويا به تشويق آنان عده اي معتـرض         
به مقرها و پايگاههاي آن حزب حمله   

بــهــرحــال تــا هــمــيــنــجــا        .  کــرده انــد  
اعتراضات وسيع مردم حاکمين دزد      
و چپاولگر اقليم کردستان را بـه جـان          
هم انـداخـتـه و مـي رود کـه بسـاط                  
پارلمان و دولت کارتوني آنـهـا را بـه             

قطعا رهبـري اعـتـراضـات       .  هم بريزد 
اخير به هر اندازه بتواند بدون توهم به        
ــر                 ــخــشــي از حــاکــمــيــت ب هــيــچ ب
خواستهاي فوري و بدون قيد و شـرط         
خــود پــافشــاري کــنــد مــي تــوانــد،            
حاکمين را وادار به عقب نشيني کند      
و خــواســتــه هــاي خــود و از جــملــه              
پـرداخـت حـقــوقـهــاي مــعـوقــه، رفــع            

 .کمبود آب و برق را به کرسي نشاند
  

در تظاهرات چند روز گذشته     
 عده زيادي از معترضين    

 ! دستگير شده اند
بعد از تظاهرات روزهاي جمـعـه،      
شنبه ويکشنبـه گـذشـتـه، نـيـروهـاي             

کـه وابســتـه بــه       )  آسـايـش  ( امـنـيـت      
اتحاديه ميهني مـي بـاشـنـد اعـالم             
کرده اند که تـا هـم اکـنـون بـيـش از                  

از طـرف    .   نفر دستگير شده اند ۱۸۶ 
ديگر روز يازدهم اکـتـبـر بـخـشـي از              
خانواده دستگير شدگـان در مـفـابـل           
مقر امنيت شهر سليمانيه دسـت بـه          
اعتراض زندند و خواهان آزادي فوري    

 . عزيزان خود شدند
الزم به ذکر اسـت کـه نـيـروهـاي              
اتحاديه ميهني که خـود بـخـشـي از            
حاکميت هستند به ظاهر در سرکوب    
اعتراضات اخير نقشي نداشته انـد و        
حتي رهبري اتحاديـه مـيـهـنـي طـي             
بيانيه اي از خـواسـت مـعـتـرضـيـن                
حـمـايـت کـرده، امـا هـمـيـن تـعـداد                   
ــبــتــه حــاکــمــيــت              دســتــگــيــري و ال

 ساله آنها به روشنـي      ۲۴ سرکوبگرانه  

نشان داده است که احزاب حـاکـم تـا             
آنجا که به سرکوب و تعرض به حقوق      
مردم بر مي گردد با هم کوچکـتـريـن          
تــفــاوتــي نــدارنــد و هــر پــنــج حــزب             
اسالمي و ناسيوناليستـي حـاکـم بـه           
اندازه هم در سرکوب مردم و دزدي و       
چپاول شريک و سهيمند و مردم راهي   
ندارند به جـز کـنـار زدن کـلـيـه ايـن                   

 .دستگاه دزدي و چپاولگري
   

 معترضين شهر قالدزه   
 !به رگبار بسته شدند 

روز نهم اکتبر مردم شـهـر قـلـعـه            
ديزه در اعتراض به فـقـر و نـداري و                
کمبودن امکانات رفـاهـي دسـت بـه            
اعتـراض زدنـد کـه اعـتـراض مـردم               
توسط نيروهاي حـزب دمـکـرات بـا            
واکنش تند و تيرانـدازي بسـوي آنـان           

مردم مـعـتـرض پـس از           .  مواجه شد 
مشاهده وحشيگيري نيروهاي حـزب      
دمکرات به هر دو مقر اين حـزب در          
شهر حمله کردند و آنـهـا را بـه اتـش                

همچـنـيـن بـراي سـاعـتـهـا             .  کشيدند
کنترل بخهشاي زيادي از شهـر را در         
دست خود گرفتند و نيـروهـاي حـزب          

. دمکرات را از مـحـل فـراري دادنـد           
همچـنـيـن روز شـنـبـه هـمـزمـان بـا                   
اعتراضات سراسري در بسـيـاري از          
شهرهاي ديگر اقليم کردستان، مـردم      
قال دزه به تمامـي مـقـرهـاي احـزاب             
حاکم حمله کردند و پرچم هاي آنها را        
پايين کشيدند و خـواهـان مـحـاکـمـه            
کساني شدند که به روي مردم اسلحـه      

 . کشيده اند
 

 مردمي   اعتراضات  
بسياري از شهرهاي اقليم   

 ! کردستان را فرا گرفت   
بــدنــبــال اعــتــراض مــردم شــهــر         
قالدزه در روز نهم اکتبرعليه حاکمان       
اقليم کردستان و تير اندازي نيروهـاي       
حـزب دمــکــرات بـه روي مــردم کــه             
منجر به کشته و زخمي شدن بيش از        

 نفـر گـرديـد، روزهـاي جـمـعـه و                ۲۰ 
شنبه نيز بسياري از شهرهاي اقـلـيـم          
کردستان شاهد اعتراض مردم علـيـه       
حــاکــمــان دزد و چــپــاولــگــر اقــلــيــم            

بـنـا بـه گـزارشـهـاي           .  کردسـتـان بـود     
منتشر شده روز جمـعـه و شـنـبـه در               
شهرهاي دربـنـديـخـان، سـلـيـمـانـيـه،              
کـالر، حــلـبــچـه، پــيـنــجـويـن، سـيــد              
ــه و قــالدزه                  ــوي ــه، ک ــي صــادق، ران
اعتراضات مردم ادامه داشـت و در          

شهر قالدزه يـک روز پـس از کشـتـه                
 نـفـر     ۱۷ شدن سه جوان و زخمي شده       

ــاي حــزب                 ــروه ــي ــط ن ــوس ــر ت ــگ دي
دمکرات، معتـرضـيـن پـرچـم کـلـيـه              
احزاب حاکم را به پائين کشـيـدنـد و            
بدين ترتيب حمله نيروهاي سرکوبگـر      
به اعتراضات به حق خود را محکـوم       

    .کردند
 

معترضين در شهر سليمانيه يکي   
 ! از خيابانهاي اصلي شهر را بستند  

روز دهــم اکــتــبــر مــردم شــهــر             
سليمانيه نيـز بـه خـيـابـان آمـدنـد و                  
خيابان مولوي را براي مدتي مسدود      
کردند، همچنين در اين روز معلـمـان        
شهر براي دهمين روز تجـمـع و عـدم            
حضور در کالسهـاي درس را ادامـه           
دادند و در مقابل آموزش و پـرورش          

الزم بـه ذکـر اسـت کـه           .  تجمع کردند 
امروز مردم در بسـيـاري از شـهـر و               
شهرکهاي اقليم کـردسـتـان دسـت بـه            
اعتراض زدند و گفـتـه مـي شـود از               
ترس تعرض مردم مقرهاي بسـيـاري        
از نيروها و از جمله مـقـرهـاي حـزب           

در اعتـراضـات   .  دمکرات تخليه شده 
اخير بدليل وحشـيـگـري و دسـت بـه              
اسلحه بردن عليه مردم گـرچـه حـزب           
دمکرات مورد تـعـرض مـردم بـوده،           
اما همگان مي دانند که مسبب فقـر       
و بدبختي مردم هـمـه احـزاب حـاکـم             
هستند و کليه آنان در دزدي و چپـاول    
اموال مردم و بـه تـعـويـق انـداخـتـن                 
حقوق کارمنـدان و کـمـبـود امـکـان              

 . رفاهي و بهداشتي مجرم و شريکند
 

حمله نيروهاي حزب دمکرات     
فاتر کانال تلويزيوني ان ار تي    دبه 

 ! در شهرهاي دهوک و اربيل    
بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               

شب دهم اکتبر نيروهاي امنيت       شده
وابسته به حزب دمـکـرات     "آسايش" 

به رهبري مسعود بارزاني با حمله بـه      
دفتر کانال تلويزيونـي ان ار تـي، بـا              
فشار، تهديد و ارعاب دفاتر آنـان را           
در اين دو شهـر مـي بـنـدنـد وکـلـيـه                  

. کارمندان آن را دستگير مي کـنـنـد         
گفته مي شود کارمندان اربـيـل ايـن          
کانال تلويزيوني از شهـر اخـراج شـده           
اند و آنها را روانه شهر سليمانيه کرده  

 . اند
الزم به ذکر است کـه ايـن عـمـل            
سرکوبگرانه نيروهاي حزب دمکـرات     
از طـرف بسـيـاري از سـازمـانـهـا و                 
نهادهاي مدني محکوم شده و حـزب      
کمونيست کارگري چپ عراق نيـز در        

اين باره بيانيه اي منتشر کـرده و در           
آن اين اقدام ضد آزادي و سرکوبگرانه       
حزب دمکرات را بشـدت مـحـکـوم            
کرده و اعالم کرده که اين قدام، گرچـه    
هدف آن جـلـوگـيـري از اعـتـراضـات              
مردم و سانسور حقايـق مـي بـاشـد،             
اما حزب دمکرات با اين رفتار خـود        
تنها نفرت و انزجار مردم را نسبت به   

 . خود بيشتر مي کند
 

  تشکل   ۳۱۸ بيانيه 
 !در حمايت از اعتراضات مردم     

 تشـکـل و       ۳۱۸ روز دهم اکتبـر      
سازمـان و اشـخـاص از بـخـشـهـاي                
مختلف کردستان عراق، طي بيـانـيـه        

اي از خواسته هـاي مـردم مـعـتـرض            
حمايت کردند و خواهان دسـتـگـيـري          
کساني شدند که به روي مـردم آتـش           

در بيانيه ايـن تشـکـلـهـا          .  گشوده اند 
اعتراض و اعتصاب : "  آمده است که  

مدني حق ابتدائـي مـردم کـردسـتـان            
است و اين تـنـهـا راه بـراي دريـافـت                
حقوق خود است و نبايد حقوق مـردم      
به هيچ بـهـانـه اي زيـر پـا گـذاشـتـه                    

 ۱۸۰ هفته گذشته نيز بيش از ."  شود
تشــکــل طــي بــيــانــيــه اي خــواهــان            
پرداخت فوري حقوق کارمندان دولت     
بـدون هـيـچ عـذر و بـهــانـه اي شــده                   

  .بودند
 ***   

 

  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه 

فشار هايي که براي عدم بـرگـزاري         
اين تجمع اعتراضي وجود داشت و 
با حضور نيروهاي امنيتي، تجـمـع    
بدون هيچ گونه حاشيه اي  به پايان       

  .رسيد
از !  تحمع معلمـان کـرمـانشـاه       

اولين ساعات پنج شنبه  همکاران      
کرمانشاه به همديگر مي پيوستند   
تا اتحادشان را بار ديگر به نمايش       

ــگــذارنــد   ــوانــان، شــاغــل و          .  ب ج
عـده اي از      . بازنشسته، مـرد و زن      

) نـفـر  ۱۵۰ بالغ بـر    ( بازنشستگان  
تا آخر بيرون از اداره مانـدنـد و بـا             
هيچ ادله اي قانع نشـدنـد کـه وارد            

 .اداره شوند

 
 پنج ميليون 

 دانش آموخته بيکار   
رئـيــس کــمـيــسـيــون بــرنـامــه،         
بــودجــه و مــحــاســبــات مــجــلــس         

هـم اکـنـون      : " شوراي اسالمي گفت 
پــنــج مــيــلــيــون دانــش آمــوخــتــه           

. ليسانس بيکـار در کشـور داريـم          
اگر وضعيت کنوني ايجاد اشتغـال       
در کشور ادامه داشته باشد در سـه     
ــن فــارغ                   ــار اي ــم ــده ش ــن ــال آي س
التحصيالن دانشگاهي بـيـکـار بـه        

 ."هشت ميليون نفر خواهد رسيد
 

  *** 

 ... مجموعه اي از اخبار          : نگاه هفته  ٥ از صفحه  

 

 نمايشگاه عکس کارگران در مريوان              
نمايشکاه عکس کارگران در مـريـوان بـه ابـتـکـار انـجـمـن                     

. صنفي کارگران ساختماني شهرستان مريوان برگزار شـده اسـت     
اين نمايشگاه تصويري از کار، ستم طبقاتي و رنج و اسـتـثـمـار                

اين تـالـشـي ارزنـده و شـکـل               .  کارگران و خانواده هايشان است   
دادن به سنتي ارزنده است براي آگاهـي دادن، مـتـحـد کـردن و                    

 .ايجاد همبستگي با کارگران و مبارزات آنها
 نسان نودينيان

   

 


