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 ٣  صفحه 

 ٦  صفحه 

هــزار کــالس درس در             ۱۳۶ 
 سوزي معرض خطر آتش

نا امني مدارس در ايران تحـت       
حاکميت جـمـهـوري اسـالمـي جـان            

. دها نفر از کودکان را گرفـتـه اسـت      
عدم اسـتـانـداردي سـاخـتـمـانـهـاي              
مدارس، متروکه بـودن سـاخـتـمـان           
مدارس و عدم سيستـم گـرمـايشـي          
جان هزاران دانش آموز در مـدارس        
را روزانه در معرض خطر جدي قرار        

به گزارش سالمت نـيـوز       .  داده است 
هزار  کالس درس در مـعـرض    ١٣٦ 

 .خطر آتش سوزي، قرار دارند
در نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي              

.  دزدي و فساد حرف اول را ميزنـنـد       
نهادهاي وابسته به نظام جـمـهـوري         

درصورت . " اسالمي اعالم کرده اند   
ميليارد تومان اعتبـار    ٧٠٠ تأمين  

هــاي    هــا بــه ســامــانــه       هــمــه كــالس  
گرمايشي استـانـدارد مـجـهـز مـي            

ميليارد تومان بـخـش   ٧٠٠ ".  شوند
ــيــهــاي            بســيــار کــوچــکــي از دارائ
بيليوني بيت رهبري و خـامـنـه اي            

جان زنـده دانـش آمـوزان در            .  است

مـيـلـيـارد تـومـان         ٧٠٠ گرو تامين   
است که ساالنه اين مـبـالـغ و ده و              

 دولت روحاني مسئول جان دانش آموزان 
 ! و ايمني مدارس است

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 ٣  صفحه 

بعد از نـزديـک بـه سـي سـال از                  
 بمباران شيميايي سردشت

بيـش از ده هـزار نـفـر از مـردم                  
سردشت  که در حـمـالت شـيـمـيـايـي           

 در سردشت مصدوم    ٦٦ هفتم تيرماه   
شدند بزودي در کميـسـيـون پـزشـکـي          
اعزامي از تـهـران تشـکـيـل پـرونـده                

 اکـيـپ پـزشـکـان طـي             .خواهند داد  
 پـزشــک    ٢٠  آيـنـده بـا             اواخـر هـفـتـه      

متخصص و براي دو روز وارد شـهـر            
 کـمـيـسـيـون        .سردشت خـواهـنـد شـد       

 نفر ١٤٥٠ پزشکي درخواست بالغ بر    
جهت تشکيل پرونده را دريافت کـرده     

ناظران و جريانات سـيـاسـي اي         
که در اين توهم بسر مـيـبـردنـد کـه              
بشود از طريق انتخابات پـارلـمـانـي         
تحولي در سـيـسـتـم حـاکـم تـرکـيـه                 
ايجاد گردد، اکنون بـعـد از نـتـايـج              
انتخابات در ترکيه و پيـروزي حـزب      
اسـالمـي عـدالـت و تـوسـعـه بـايـد                  

 .متوجه توهمات خود شده باشند
چرا که تاثير گذاري بر نتايج آرا      
با استفاده از قدرت نظامي و قدرت       
مالي و تبليغاتي عمـال اردوغـان و          
حزبش را به موقعيتي رانده است که     
هيچ کس نميتواند انکـار کـنـد راي           

کسب شده از جانب حزب عدالـت و         
توسعه نماينده خواست دروني مردم     

زيــرا اضــافــه شـدن چــهــار        .  نـيــســت 
ميليون راي به حزب اردوغان نسبت 
به انتخابات قبلي اساسـا بـه دلـيـل            
نگراني مردم از جـنـگ و نـاآرامـي             

مردم عادي ميخواهند زندگـي  .  بود
ــد               ــبــرن . را در فضــاي امــن بســر ب

اردوغان نشان داد اگر بـه تـنـهـايـي             
قدرت دولتي را نداشته باشد امکان      
و توان اينرا دارد که جامعه ترکيه را    

اين چـهـار مـيـلـيـون         . به آتش بکشد 
راي در واقع باجي است که اردوغـان    

از مردم نگران امنيت اخـاذي کـرده          
 .است

حــزب عــدالــت و تــوســعــه در            

 پيروزي اردوغان توهم تغيير از طريق پارلمان را زير سوال برد                   

 آسو عبدي نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران

اگـر ايــن بــاور در فــکــر مــردم            "
ايجاد شود که در مسـالـه هسـتـه اي             
توافق شد پس در مسايل ديـگـر هـم            

شود توافق کرد، اين يـک خـطـر و            مي
فتـنـه بـعـد از بـرجـام             . ...  فتنه است 

  ".طوالني خواهد بود
 

 فرمانده سپاه 
اين گفته فرمانده سپاه پـاسـداران       
بيانگر عـمـق نـگـرانـي و دلـواپسـي                 
جــمــهــوري اســالمــي از اوجــگــيــري          

فـتـنـه در      .  اعتراضات توده اي اسـت     
زبان تـبـلـيـغـات آخـونـدي اسـم رمـز                  
خيزش توده اي و شـورش و انـقـالب              

در همين سخنان فرمانده سپـاه  .  است
 ۱۸ از جنگ ايران و عـراق، شـورش            

 ۸۸  ، و خيزش توده اي سـال      ۷۸ تير  
بـعــنــوان ســه فــتـنــه بــزرگ نــام بــرده              

آنچه همه اين تحوالت را از       .  ميشود
نظر مقامات حکومت به فـتـنـه بـدل          
ميکند موج نارضائي و اعتـراضـات       

. توده اي عليه نظام حکومـتـي اسـت         
حتي جنگ با عراق براي ضد انقالب       
تازه به قدرت رسيده مفر و محـمـل و         

ي در خـدمـت       " بـرکـت  "بقول خمينـي     
سرکوب و ممانعت از تداوم و تعميـق        

ــود  ۷ ٥ انــقــالب     فــرمــانــده ســپــاه     .  ب
ما در هر دهـه از انـقـالب            " ميگويد  

و تـحـوالت     "  يک فتنه بزرگ داشـتـيـم      
پس از برجـام را فـتـنـه دهـه چـهـارم                   

طـوالنـي خـواهـد بـود و            " ميداند که    

  !در راه است"  فتنه چهارم"

 

 

 

 

 

 

 

 حميد تقوايي 

 ٢  صفحه 

 ٤  صفحه 

 ٢  صفحه 

 اکـتـبـر      ٢٩ بنا به گزارشها روز     
 آبان کمپ ليبرتـي در عـراق       ٧ برابر  

ــگــهــداري اعضــا و                کــه مــحــل ن
وابستگان سازمان مـجـاهـديـن در          
عراق است، مورد حمله مسـلـحـانـه         

 ٣٠ با کاتيوشا قرار گرفته و حـدود         
نفر از ساکنين اين کـمـپ بـه قـتـل                
رسيدند و شماري نيز زخمي شده اند 
که حال برخي از آنها وخيـم گـزارش          

بدنبال اين جنايت رسانه    .  شده است 
هـــاي جـــمـــهـــوري اســـالمـــي بـــا           
خوشحالي اين خبر را بازتاب دادند      

يک  .و به جانباختگان توهين کردند    
گروه بنام جيش مخـتـار کـه خـودرا           
شيعه مـيـخـوانـد مسـئـولـيـت ايـن               

ايـن  .  جنايت را به عهده گرفته است     
چندمين بار است که بـه کـمـپـهـاي             

 

 حمله به اردوگاه سازمان مجاهدين در عراق را                  
 شديدا محکوم مي کنيم       

 مسئولين کشتار ليبرتي چه کساني هستندَ؟

 

 

 

 

 

 

 

 ٣  صفحه  کاظم نيکخواه 

 پناهندگان درهيچ جايي در دنيا           
 امنيت جاني ندارند      
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 ١ از صفحه 

 

 ١ از صفحه 

 حـدود    ٢٠١٥ انتخابات اول نوامبـر      
چهار ميليون راي بيشتر از انتخابات     

اکـنـون   .  قبلي را از آن خود کرده است  
تعداد کرسي هايش در پارلمان بـراي        
تشکيل حکومت تـک حـزبـي کـافـي            

اين برعکس نتايج انـتـخـابـات     .  است
قبلي است که بـراي تشـکـيـل دولـت             
 ناچار بود با احزاب ديگر ائتالف کند
در اين انتخابات راي حزب ملـي       

و حزب راسـت  .)  پ. د. ها( گراي کرد   
پ کم شد و به راي . ها.افراطي ترک ام 

. حزب اسالمي آک پارتي اضافه شـد        
اين تحول مستقيما به سياست جنگ 
طلبانه اردوغـان و حـزبـش مـربـوط              
است که بعد از نتايج انتخابات قبلي       

اردوغـان بـا آغـاز        .  در پـيـش گـرفـت       
ک و قــطــع پــروســه       . ک. جـنــگ بــا پ     

بـــا اوجــالن در زنـــدان           “  مــذاکـــره ” 
. فضاي جامعه را نظامي کرد امرالي

ک هـم در      . ک. سياستهاي جـنـگـي پ      
 .اين مدت به کمک اردوغان آمد

آک پارتي همزمان که جـنـگ بـا           
ک را پيش ميبرد در شـهـرهـاي    . ک. پ

تــرکــيــه بــه چــپــهــا، مــعــتــرضــيــن و           
مخالفين خود حمله کرد و صدها نفر      

عـالوه بـر ايـن در          .  را بازداشت نمود  
جريان جنگ در شهر و خارج از شهـر          

ک و وابستگان اين حـزب     . ک. عليه پ 
در شهرها، صدها نفر کشته و زخمي        

در دو انفجار سوروچ و آنـکـارا   . شدند
که به داعش نسبـت داده شـد، هـمـه             
ميدانند که اين انفجارها و کشـتـه و          
زخمي شـدن صـدهـا نـفـر در سـايـه                   
سياستهاي آک پارتي اتفـاق افـتـاد و           
آنها مسئول مستقيم و غير مستقيـم       

  .اين کشتار بودند
رسانه هاي مستقل تـحـت فشـار       
قرار گرفتند و سيـسـتـم قضـائـي هـم             

هـمـه   .  کامال پشت اردوغان ايسـتـاد      
ايـن تـحــوالت فضـايـي در جـامـعــه               
ايجاد که مـردم نـگـران آيـنـده خـود                 
شدند و ناچارا در اين انـتـخـابـات بـه             
حزب اردوغان بـاج دادنـد کـه شـايـد             

بويژه . بتوانند در امنيت زندگي کنند 
سرنوشت ميليونهـا نـفـر مـردم آواره            
سوري را با چشم خود ديده و ويـرانـي           
کشور سوريه و عـراق را در نـزديـک               

 .خود مشاهده ميکنند
آک پارتي رسما اعـالم کـرد اگـر            
يک حزب قدرتمند در دولـت نـبـاشـد            
جامـعـه ايـنـچـنـيـن دچـار جـنـگ و                   

. ناامني و از هم گسيختگي ميشـود      
در مقابل اين سياست و پالن آگاهانه      

ک هـم بـا سـيـاسـت            . ک. اردوغان، پ  

جنگي خود و باسياست غير عـمـلـي       
اعالم کانتون و مناطق خـودمـخـتـار        
در شهرهاي کردستان تـرکـيـه، و اوج          
گرفتن فضاي جنگ و خـونـريـزي در           
ترکيه عمال بهانه و سياست اردوغـان     
را براي بخشي از مـردم قـابـل بـاور                

  .کرد
عالوه بر ايـن مـردم کشـورهـاي             
منطقه از جمله مردم تـرکـيـه نـگـران             
اين هستند که به سرنـوشـتـي شـبـيـه             
مردم سوريه و عراق مبتال بشـونـد و          
تــرکــيــه وارد دوره اي از جــنــگ و                
خونريزي وسيع مانند عراق و سـوريـه       

اين يک عامل مـهـم بـود کـه             .  بشود
بخشـي از مـردم تـرکـيـه را بـه ايـن                    
قناعت رساند که براي حفظ امـنـيـت         
کشورشان نـاچـارنـد ايـن بـار بـه آک                 
ــقــدهــا و                   ــدهــنــد و ن ــي راي ب ــارت پ
نارضايتيهاي خودشان را عـلـيـه ايـن          

 .حزب کم رنگ بکنند
دو عامل ترس از ادامه جنگ و    

خونريزي و تـبـديـل شـدن تـرکـيـه بـه                 
ســوريــه ديــگــر و نــگــران از بــحــران             
اقتصادي و بحران سياسي و مـبـتـال          
شدن به سرنوشتـي شـبـيـه سـوريـه و               
عراق، پايـه اصـلـي تـحـول امـروز و                
نـتـايـج انـتـخـابـات نـوامـبـر تـرکـيــه                   

 .هستند
بمـب گـذاري و افـزايـش فضـاي              
جــنــگــي ايــن احســاس را ايــجــاد و            
تقويت کرد که تـنـهـا يـک حـکـومـت               
قوي و پايدار مي تواند بر اين اوضاع      

 .بشود مسلط
با همه اين تحوالت هـنـوز بـايـد           
يک مسئلـه ديـگـر را در کـردسـتـان                

پ در . د. حزب ها :  ترکيه يادآور بشوم  
انــتــخــابــات قــبــلــي بــخــشــي از راي          
جريانات اسالمي و عـقـب مـانـده و             
فرصت طلب کردستان تـرکـيـه را کـه           

" جـاش " مردم در کردسـتـان آنـهـا را             
مينامند و در سالهاي گذشته مدافع       

. حزب اردوغان بودند عايد خود کـرد      
زيرا اين قبايل و عشاير و جـريـانـات           
اسالمـي عـقـب افـتـاده و هـمـيـشـه                  
مزدور حکومتها، فکر ميکردنـد آک       
پارتي در کردسـتـان تـقـسـيـم قـدرت               
کرده و با طرح مـذاکـره و سـازش بـا               

ک حاکميت کردستـان فـردا بـه         . ک. پ
ک و حزب زيرمـجـمـوعـه       . ک. دست پ 

آنها هـمـانـنـد     .  ميفتند) پ.د.ها(آن  
مزدوران کردستان عراق کـه بـعـد از            
سرنگوني صدام حسـيـن جـايشـان را           
تغيير دادند و اکنون از راي دهندگـان   
به بارزاني و طالباني هستند، ايـنـهـا         

هــم خــواســتــنــد از ســالــن مــزدوري           
اردوغان به سالن حاکم احتمالي آينده 

پ نقل مـکـان   . د. ک و ها  . ک. يعني پ 
 .کنند
بعدا از تحوالت چند مـاه اخـيـر          

در فاصله دو انتخابات متوجه شدنـد       
که حسابگريهايشان غلـط از آب در          
آمــده و دوبــاره بــه ســالــن مــزدوران             

 .اردوغان برگشتند
يکي از تـحـلـيـلـگـران مسـتـقـل               
ترکيه اوضـاع سـيـاسـي فـاصـلـه دو                

 :انتخابات را چنين تشريح ميکند
حزب عدالت و تـوسـعـه از ايـن            " 

دوره پنج مـاهـه تـا انـتـخـابـات زود                
هنگام براي سرکـوب سـازمـان هـاي           
غير دولتي و تـجـاري مـخـالـف، بـه               
کنترل در آوردن رسانه هاي منتقـد و         
ارعاب روزنامه نگاران و چهـره هـاي         
مخالف استفاده کرد و بـه نـظـر مـي             
رسد اين استراتژي دستاوردهاي قابل    
توجهـي بـراي اردوغـان بـه ارمـغـان               

وي به احتمال زياد سعـي    .  آورده است 
خـواهـد کـرد بـا بـقـيـه رسـانـه هـاي                     
منتقد، سازمان هاي غيـر دولـتـي و           
تجاري تصـفـيـه حسـاب کـنـد و در                 
نتيجه دموکراسي، حقوق و آزادي و         
حاکميت قانون در ترکيه را تضعـيـف        

 .”کند
با اين حال اکنون دوره ديگري از   

حيات سيـاسـي و تـقـابـل نـيـروهـاي                
سياسي با همديگر و تقابل مـردم بـا          

  .دولت حاکم آغاز ميشود
مردم آزاديخواه و چپ آن جامعـه        
بــايــد بــا اتــکــا بــه تــجــربــه ايــن دو               
انتخابات اکنـون بـيـش از پـيـش بـه                
قدرت خود در خيابـان بـراي تـغـيـيـر              
تعادل قـوا بـه نـفـع آزادي و رفـاه و                    
رسـيــدن بـه مــطــالـبــاتشــان مــتــکــي          

نبايد منتظر تـغـيـيـر آرايـش          . بشوند
هـمـه احـزاب      .  احزاب پارلمـانـي شـد      

. پ. د. پارلمانـي از جـملـه حـزب هـا             
مشکلي با سيستم اقتصادي حاکم و      

. روبناي سياسي اين سيستـم نـدارنـد        
ــا         مشــکــالت و    اخــتــالفــات آنــهــا ب

همديگر و تـقـابـلـشـان بـا حـزب آک                  
 .پارتي بر سر سهم خواهي است

گسترش جـنـبـشـهـاي شـهـري و              
تحکيم تشکلهاي مـدنـي و تـقـويـت             
تشکلهاي کارگري و در نهايت عـروج       
يک جريان چپ و کمونـيـسـتـي تـنـهـا              
ضامن و اهرم رسيدن مردم بـه آزادي         

 .و رفاه است
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 ... پيروزي اردوغان توهم       

". ممکن است سالها طـول بـکـشـد       
اما اين فتنه چهارم بر خالف هـاي         
و هوي ضد آمريکائي خـمـيـنـي و            
سرداران و مقامات حکومتـي اش       
بـه نـفــوذ دشـمــن و تـوطــئـه هــاي                

هـمـه   .  آمريکا و غيره ربطـي نـدارد     
ميدانند که مذاکره و نـزديـکـي بـا            
آمـريـکـا خـطـر حـملـه نــظـامـي و                  
سناريوهـاي نـوع رژيـم چـنـجـي و               
دست بدست شدن قدرت از بـاال را         

مسـالـه بـر      .  تقريبا منتفي ميکنـد  
سر نفي هويت و بقـول خـامـنـه اي             

ضد آمريکائي حکومت و "  سيرت" 
در نتيجه تضـعـيـف اش در بـرابـر              

. موج اعتـراضـات تـوده اي اسـت           
حتي گفتـمـان نـزديـکـي بـا غـرب               
تسمه هاي اسالمي و ايدئـولـوژيـک       
کنترل جامعه را سست ميـکـنـد و          
مــوج بــچــالــش کشــيــدن اســالم و          
قوانـيـن و فـرهـنـگ و مـقـدسـات                 
اسالمي را که في الحال در جامعه       
در جريان است بمـراتـب تشـديـد و             

  .تقويت ميکند
اگر اين " فرمانده سپاه ميگويد   

باور در فکر مردم ايجـاد شـود کـه          
در مساله هسته اي توافق شد پـس        

شود توافق  در مسايل ديگر هم مي  
". کرد، اين يک خطر و فـتـنـه اسـت           

اين صـرفـا بـيـان ديـگـري از ايـن                  
واقعيت اسـت کـه مسـالـه بـر سـر                
نفس توافق با غرب نيـسـت بـلـکـه            
مشکل حکومت انـتـظـار و تـوقـع            

ايـن ريشـه و       .  مردم از توافق اسـت    
ي است که پـس از      " خطر"اساس آن  

تـوافـق هسـتـه اي مـحــور اصـلــي               
سخنراني ها و موضـعـگـيـريـهـا و            
ــدارهـــاي خـــامـــنـــه اي و                  هشـ

  .اصولگرايان بوده است

در مقابل خـط خـامـنـه اي و              
سپاه و اصولگريان، جناح روحـانـي      

رفسنجاني به خطر بـن بسـت و             -
فروپاشي اقتصادي تاکيد ميکننـد     
و تعامل با غرب را تنها راه نجات        

امـا  .  اقتصادي نظامشان ميداننـد   
اين چشم انداز هم هر روز بـيـشـتـر           

تا همينجا گـفـتـمـان        .  کور ميشود 
رفع تحريمها و بـراه افـتـادن چـرخ              
اقتصاد انتظارات و تـوقـعـاتـي در           
توده مردم ايـجـاد کـرده اسـت کـه               
حــکــومــت بــهــيــچــوجــه قــادر بــه           

حتي وزرا و   .  پاسخگوئي آن نيست 
مــقــامــات دولــت روحــانــي مــدام         
تــاکــيــد مــيــکــنــنــد رکــود و فــلــج          
اقتصادي بدتر خواهد شد تا بـلـکـه         
از سطح انتظارت مردم بکاهـنـد و         
از انفجار توقعات پاسـخ نـگـرفـتـه            

 .جلوگيري کنند
اقتـصـاد جـمـهـوري اسـالمـي            
چشم اندازي براي بهبود و رهـائـي          
از فلج و رکودي که با آن دسـت بـه             
گريبـان اسـت نـدارد ولـي مسـالـه               
ــاي               ــاحــه ــا و جــن ــده ــان ــي ب اصــل

هـر  .  حکومتي استراتژي بقـا اسـت      
دو جناح، يکي با خـط تـعـامـل و            
نزديکي بيشتر با غرب و ديـگـري          
با تشديد ضد آمريکائي گيري، در      
تـالش حــفــظ نــظــام مـتــبــوعشــان         
هستند اما آنچه سرشت جـمـهـوري     
اسالمي را رقم خواهد زد نه غـرب        
و آمريکا بـلـکـه خـيـزش تـوده اي                
عظيمي خواهد بود که هـم اکـنـون          

فتـنـه   "مقامات حکومت تحت نام     
 "اي که ميتواند سالها طول بکشد     

در مـوردش بـه يـکـديـگـر هشـدار               
  .ميدهند
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بنا به آخرين اخبار منتشر شده  
در پي حمله موشکي جنايتـکـارانـه        
به اردوگاه ليبرتي، محـل اسـتـقـرار          
اعضاي مجاهدين خلق در عراق تـا       

نفر کشته و تـعـداد      ۲۷  کنون تعداد 
زيــادي زخــمــي شــده انــد کــه حــال            
شماري از آنها وخـيـم گـزارش شـده             

 .است
يــک گــروه اســالمــي شــيــعــه             

جـيـش   ( موسوم به ارتـش مـخـتـار           
مسـئـولـيـت ايـن حـملـه            )  المخـتـار  

خونبار را بر عهده گرفته است ولـي         
نبايد شکي داشت که در پشت ايـن         
حــملــه، رژيــم آدمــکــش جــمــهــوري        

حزب کمونيست . اسالمي قرار دارد 
کارگري اين حمله را قويا مـحـکـوم          
ــواده هــاي                   ــان ــه خ ــد و ب ــن ــيــک م

ــان   ــيــ ــانــ ــربــ ــت         قــ ــايــ ــنــ ــن جــ ايــ
 .تسليت ميگويد صميمانه

همچنان که بارها اعـالم کـرده         
ايم تنها راه نجات افراد مستقـر در          
کمپ مجاهدين در عراق انتقال آنها 

ايـن  .  به يک کشور امن ثالـث اسـت        
ــه امــري اســت    ــل  ک ــق ــر     مســت از ه

سياستي که رهبري مجاهد در ايـن        
بـا اعـمـال       بـايـد    باشد مورد داشته 

فشار به دولتهاي غربي و نهـادهـاي        
بين المللي کـمـک بـه پـنـاهـنـدگـان                

 .دنبال کرد
  

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ۱۳۹۴  آبان ۸ 

 ۲۰۱۵  اکتبر ۳۰  

صد برابري آنها توسط حاکمان فاسد       
و دزد در جمهـوري اسـالمـي صـرف            
زنــدگــي شــخــصــي، هــزيــنــه ســپــاه           
پاسداران، سپاه قـدس و در اخـتـيـار             
جنايتکاراني قرار ميگيرد که ترور و      
تروريسم را با تقـويـت مـالـي ده هـا               
جريان تروريستي از اسالم سياسي را      
براي انداختن آنـهـا بـجـان مـردم در               

 .منظقه خاورميانه  بکار گرفته اند
در شهر و روستاهاي کـردسـتـان         

صدها ساختمان مدارس مـتـروکـه و         
. فاقد ايمني گرمايشي وجـود دارنـد        

جان و ايـمـنـي کـودکـان در مـدارس               
متروکه و فاقد سيستم گرمايشي در       

ما مردم شـهـر   .  خطر جدي قرار دارند 
و روستاهاي کردستان را به تشـکـيـل     
انجمن هاي حمايتي از مدارس ايمـن     
براي دستيابي به، استـانـدارد بـاال و           
مــجــهــز بــه ســيــســتــم گــرمــايشــي            

 .فرميخوانيم
چاره و راه حل سد کردن دزدي و         

فساد در گرو طرح مطلباتي است که       
با اعتراض جمـعـي و بـراي تـامـيـن               

. امنيت جاني مردم تحقق پيدا کـنـد       
انـجـمـن هـاي حـمـايـتـي از ايـمـنــي                   
مـدارس، بـا شـرکــت خـانـواده هــاي              
دانش آمـوزان، مـعـلـمـان مـبـارز و                
دوستداران زندگي و تـحـصـيـل امـن            

ــودکــان،         ــراي ک ــي       ب ــيــروي انســان ن
قدرتمندي براي حمـايـت از مـحـيـط            

تحـصـيـل      . امن براي کودکان هستند   
رايگان و مـجـهـز شـدن مـدارس بـه                

گـرمـايشـي خـواسـت هـاي              سيستـم 
اصلي اعتراض و گـفـتـمـان انـجـمـن              
هاي حمـايـتـي از ايـمـنـي مـدارس،               

  .است
انجمن هـاي طـرفـدار مـحـيـط              

زيست داراي تجارب ارزنده و مثبتي      
براي سازماندهي تـوده اي مـردم در           

. شهر و روستاهاي کردستان هستـنـد      
انتقال اين تجارب و همياري و کـمـک      

انجمن هـاي حـمـايـتـي از          "  به ايجاد  
وظــيــفــه انســانــي و      "  مــدارس ايــمــن  

اعتراضي ايـن طـيـف از مـبـارزيـن               
انقالبي اسـت کـه هـم اکـنـون فـعـال                 

 !هستند
جلوگيري از ده ها حادثه ناگـوار       

از قبيل رويداد آتش گرفتـن مـدرسـه          
 کـه بـاعـث        ٩١ در سـال      "  شين آباد " 

دانش آموز و مـرگ  ٢٨ مصدوم شدن   
، وظـيـفـه انسـانـي          دانش آموز شد   ٢ 

مردم شريف و آزاديخواه در شـهـر و            
 .روستاهاي کردستان، است

 گزارش سالمت نيوز در شـشـم          
اگــر در   : " ســالمــت نــيــوز  آبـان مــاه؛      

خـوانـيـد،       تهران ايـن گـزارش را مـي          
درجـه اسـت     ۲۲ دماي هوا نزديک به      

امـا  .  که البته چندان هم سرد نيـسـت       
كيلومتر دورتـر از شـمـا        ٦٠٠ تقريبا  

درجه و ١٧ دماي هوا  "  شين آباد"در  
 ١٤ هـم    "  تكاب" البته در جايي مثل   

حاال تصـويـري از نـامـه         .  درجه است 
وزارت نيرو هم منتشر شده كه نشـان        

دهد، زمستان بسيار سـرد و پـر             مي
بارشي در پيش است؛چيزي شبيه بـه         

زودي    هوا به .  ٨٦ زمستان سرد سال   
تـر     در بسياري از نـقـاط كشـور سـرد           

عمده اين مناطـق الـبـتـه         . خواهد شد 
. در نقاط محروم و روستايي هستنـد      

هـاي   جايي كه در آنها همچنان كالس    
هــاي    درس بــا اســتــفــاده از بــخــاري         

شوند كه هر لـحـظـه         غيرايمن گرم مي  
ديـگـري   "  شـيـن آبـاد     " احتمـال تـكـرار     

هـــزار كــــالس      ١٣٦ .  وجـــود دارد     
همچنان فاقـد سـامـانـه گـرمـايشـي              

گفتـه رئـيـس        استاندارد هستند كه به   
سازمان نوسازي، توسعه و تـجـهـيـز           
ــان امســال              ــاي ــا پ مــدارس كشــور ت

هزار كالس درس ديگر به سامانه ٤٠ 
گرمايشي استاندارد حرارت مـركـزي      
شامـل پـكـيـج و راديـاتـور مـجـهـز                  

شوند؛ پايان امسال يعنـي وقـتـي         مي
هــاي جــديــد       بــهــار آمــده و بــخــاري       

هـاي آيــنــده       نـوشــدارويــي بـراي ســال      
هزار بخـاري  ۱۰۰ هنوز .  خواهند بود 

غــيــراســتــانــدارد در مــدارس، جــان         
. كـنـد     آمـوزان را تـهـديـد مـي              دانش

مــيــلــيــارد ٧٠٠ درصــورت تــأمــيــن      
هـا بـه        تومان اعـتـبـار هـمـه كـالس            

هاي گـرمـايشـي اسـتـانـدارد             سامانه
 ."مجهز مي شوند
 ٩٤ آبان   ٩ 

 ٢٠١٥  اکتبر  ٣١ 

 ... دولت روحاني مسئول       

 حمله به اردوگاه سازمان مجاهدين در عراق را 
 شديدا محکوم مي کنيم

 

نگهداري اعضـاي مـجـاهـديـن در            
عراق حمله مسـلـحـانـه مـيـشـود و              

 .شماري به قتل ميرسند
اولين نکته اي کـه بـايـد تـوجـه            
کرد اينست که عليرغم هر اختـالف    
و موضعي که ما نسبت به سازمان    
مــجــاهــديــن داشــتــه بــاشــيــم ايــن          
موضوع به همه ما و به هر انسانـي         

من شخصا . مستقيما مربوط است
نــقــدهــا و اخــتــالفــات زيــادي بــا             
سازمان مجاهدين دارم و جـداگـانـه        

اما اينجا . نوشته ام و خواهم نوشت
بحث بر سر سياست مجاهديـن کـه         
ــه چــنــيــن               عــمــال اعضــايــش را ب
سرانجـام فـاجـعـه بـاري رسـانـده و                
تالشي بـراي خـروج آنـهـا از عـراق               

مساله اينسـت کـه      .  نميکند نيست 
اين جماعت هرکه هستند و بـه هـر         
سازماني که ربط داشته اند، اکنـون    
رسما بعنوان اسير جنگي در عـراق        
نگه داري مـيـشـونـد و در چـنـگ                 
ارتش آمريکا بوده انـد و آمـريـکـا              
آنها را به دولت عراق تـحـويـل داده           

اين دو دولت موظفند کـه از      .  است
ايـن  .  جان اين افراد نگه داري کننـد      

افراد به دليل اينکه مجـاهـديـن در          
ليست تروريسم قرار دارد امکـان و        
اجازه خروج از عراق و پـنـاهـنـدگـي           

عـمـال   .  در کشور ثـالـث را نـدارنـد           

ــه                    ــراد را ک ــن اف ــراق اي ــت ع دول
شمارشان بنا به برخي گزارشـهـا بـه          

ــفــر مــيــرســد در          ٠٠ ۵ ٢ حــدود     ن
شرايطي قرار داده که هر از چند گاه        
يک گروه تروريستي براحتي به آنـهـا         
حمله ميکند و دهها تن از آنـهـا را        

دولـت  .  وحشيانه کشـتـار مـيـکـنـد         
آمريکا که اين افراد را بعنوان اسير       
در چنگ خود داشت و دولت عـراق         
که توسط آمريکـا سـرکـار کشـيـده            
شد مسئوليت مستقيم حفاظـت از       
جان ساکنين لـيـبـرتـي را دارنـد و                

 اکـتـبـر را مـثـل            ٢٩ جنـايـت روز       
جنايات قبلي بايد بـه پـاي اهـمـال             

اگـر در خـيـابـان         .  کاري آنها نوشت  
يک قاتـل بـه کسـي حـملـه کـنـد و                   
پليس شاهد باشد و کاري نکند چـه        

 کسي مقصر است؟
و اين قاتلين و تروريسـتـهـا کـه        
اين بار بنام جـيـش الـمـخـتـار وارد              
شده اند اساسا نيروهـاي جـمـهـوري          
اسالمي هستند کـه يـک بـار بـنـام              
سربازان عراقي و يک بار بنام جيش       
المختار و امـثـالـهـم بـه ايـن افـراد                

ايــن کشــتــارهــا   .  حـملــه مـيــکــنـنــد     
جنايت آشکار و زيـر پـا گـذاشـتـن               
ساده ترين نرمها و معيارهاي بـيـن         
المللي توسط دولت عـراق و دولـت        

روشـن   .  آمريکا را نشـان مـيـدهـد         

است که دولت عراق در واقع دولـت         
نيست و از مجموعه اي از باندهاي       
رقيب تشکيل ميشود و هرکدام بـه        
قدرت و دولتي وابستـه هسـتـنـد و             

امـا ايـن يـک        .  کار خودرا ميکننـد   
ذره از مسئوليت آنها در قبال جـان         

ولـي  .  زندانيان و اسرا کم نـمـيـکـنـد         
ارتــش آمــريــکــا اگــر مــيــخــواســت        
ميتـوانسـت مـانـع ايـن فـاجـعـه و                 
فجايع مشـابـه تـوسـط آدمـکـشـان             

ــه از        .  اســالمــي شــود     ــچ درج ــي ه
اختالف با مجاهدين نبايـد بـاعـث         

در .  شود که اين جنايت را نـبـيـيـنـم        
واقع ايـن رژيـم کـثـيـف جـمـهـوري                 
اسالمي است که دارد با چراغ سبـز        
دولـت آمــريـکـا و دولـت عـراق از                
مخالفينـش در يـک کشـور ديـگـر              

همان کـاري کـه بـا        .  انتقام ميگيرد 
ترور مـخـالـفـيـنـش در کشـورهـاي              
ديگر انجام ميدهد را اينجا بـا يـک      
گــروه مســلــح و مــجــهــز بــه انــواع            
سالحها با دست و دل بـازي انـجـام          

بايد به اين دولـتـهـا فشـار         .  ميدهد
آورد که هرچه سريعتر افـراد کـمـپ           
ليبرتي را به کشوري امن مـنـتـقـل           

اين جنايت زير پـا گـذاشـتـن          .  کنند
ابتدايي ترين معيارها و پيمـانـهـاي       
بين المللي در مورد رفتار با اسرا و       

 *. زندانيان و پناهندگان است
 

 ۵ ٢٠١  اکتبر  ٣٠ 

 ... مسئولين کشتار ليبرتي      
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 اعزام اين تيم پزشـکـي کـه در            .است
گزارش خبرگزاري مهر عنوان شده در   
حالي است که بنا بـه اعـالم انـجـمـن              
ــي              ــاي ــمــي ــاع از مصــدومــان شــي دف

 هـزار نـفـر از          ۱۰ سردشت هم اکنون    
مــردم ايــن شــهــرســتــان مــدعــي                

 .مصدومـيـت و جـانـبـازي هسـتـنـد              
همچنين سال گذشته گروه ديگـري از     
پزشکان متخصص به سردشت اعـزام    

را %  ٢٥ شدند که مصدومـان بـاالي         
مورد معاينه قرار دادنـد امـا اقـدام             

 .عملي در اين باره صـورت نـگـرفـت           
بـاران     شود اثر شـيـمـيـايـي             گفته مي 

 سـال در      ١٠٠  تـا      ٧٠ سردشت بين    
بدن افراد آلوده و محيط زيست باقـي   

ماند و اثرات ژنـتـيـکـي نـيـز بـه                  مي
 شهر سردشـت در هـفـتـم         .دنبال دارد 
 تـوسـط هـواپـيـمـاهـاي            ٦٦ تـيـرمـاه      

ــاران              ــمــب ــعــث عــراق ب حــکــومــت ب
مـاه     شيميايي شد و در کمتر از يـک           
 ١٤٠ پس از اين بمباران شيـمـيـايـي           

 .نفر جان خود را از دست دادند
 

 افزايش مرگ و مير ناشي   
 مصرف مواد مخدر     از سوء

در طول شش ماه نـخـسـت سـال            
جاري، يکهزار و چهارصد و هـفـتـاد           

 مصـرف       نفر در ايران به دلـيـل سـوء         
مواد مخدر جـان خـود را از دسـت               

 سـال گـذشـتـه ايـن تـعـداد،                .اند  داده
 نفر بود که افزايش هفت دهـم  ١٤٦٠ 

 تـريـاک،     .دهـد    درصدي را نشان مـي     
تـريـن      شيشه، کراک و هروئين از مهـم      

 .مواد اعتيادآور در ايران ميـبـاشـنـد        
سازمان پزشکي قانونـي بـا انـتـشـار            

از :  آمارهاي جديد اعالم کـرده اسـت       
کل تـلـفـات مصـرف مـواد مـخـدر،               

 نـفـر     ١٦٠  نفر مرد و ٣١٠ يكهزار و   
هـاي تـهـران،         استان .اند  ديگر زن بوده  

 ٦٧١ خراسان رضوي و اصـفـهـان بـا          
نفر بيشترين آمار فـوتـي را بـه خـود              

ــد   اخــتــصــاص داده     ــيــن      .ان  هــمــچــن
گــزارشــات چــنــد ســال اخــيــر نشــان           

دهد که فروشندگان مواد مـخـدر          مي
براي افزايش حـجـم مـواد مـخـدر از              

داروهايي نـظـيـر داروهـاي اعصـاب            
 طــبــق آمــار      .کــنــنــد   اســتــفــاده مــي   

 ٢.٥ نهادهاي حکومـتـي، بـيـش از            
 مـواد مـخـدر          کننده   ميليون مصرف 

در ايــران وجــود دارنــد کــه الــگــوي             
مصرف آنها به سمت مواد صنـعـتـي         

 .باشد و روانگردان مي
 
 

 واکنش عفو بين الملل    
 به حکم اعدام ميالد عظيمي   

جان ميالد عـظـيـمـي بـه دلـيـل               
ــوي                  ــدام از سـ ــم اعـ ــکـ ــدور حـ صـ
دادگستري استان کرمانشاه در خـطـر       

الملل به اين      عفو بين  .جدي قرار دارد  
اي  حکم واکنش نشان داده و در بيانيه  

مــيــالد عــظــيــمــي در        :  اعــالم کــرد   
و "  قويا غـيـرمـنـصـفـانـه        " اي    محاکمه

بـه  "  برپايه اعترافات زيـر شـکـنـجـه          " 
 گـزارش    .اعدام محکوم گشتـه اسـت      

بشـر اضـافـه         اين نهاد مدافع حقـوق       
کـرده کــه ايــن جـوان در ســن هــفــده                
سالگي به اتهام قتل بازداشت شده و        
درخواست وي جهت دادرسي مجدد،      
از سوي دستگاه قضايي ايران رد شده 

 ميالد عظيمـي اواخـر آذرمـاه          .است
 در کرمانشاه بازداشت گـرديـد و         ٩٢ 

در دادگاه به قتل يک مـرد مـتـهـم و               
 .سپس براي او حکم اعدام صادر شـد     

صــدور حــکــم اعــدام بــراي مــيــالد            
عظـيـمـي درحـالـي اسـت کـه طـبـق                  
کنوانسيون حقوق کودک که ايران نيـز        

 ١٨ عضو آن است اعدام کودکان زير     
ــاشــد    ســال مــمــنــوع مــي         طــبــق    .ب

 ٤ گزارشات انتشار يـافـتـه، حـداقـل            
زنداني که در سنين نوجـوانـي و زيـر            
هيجده سـال بـازداشـت و بـه اعـدام                 

انـد، در زنـدان سـنـنـدج              محکوم شده 
 دبيـرکـل سـازمـان        .محبوس هستند 

مـلـل، اتــحـاديـه اروپـا و نـهـادهــاي                
بشـر چـنـدي قـبـل بـه                مدافع حقـوق     

هاي فـاطـمـه     اجراي حکم دو نفر به نام  
هـاي    سالبهي و صمد ذهابي در زندان     

حکومت ايران که زيـر سـن قـانـونـي             
اعـدام شـدنـد،      )   سـال   ١٨ کمتر از   (  

 ايـران،    .بيانيه اعتراضي صـادر کـرد      
عربستان، پاکستان و سـودان تـنـهـا            
کشورهايي هستند که هـمـچـنـان بـه           

 .دهند اعدام کودکان ادامه مي
 

 سابقه    باران بي
 در ايالم و کرمانشاه   

ــي    ــاران ب ــالم و              ب ــقــه در اي ســاب
شـنـبـه و         کرمانشاه که روزهاي پنـج       

ايـن  )  اواخر مهـر مـاه     ( جمعه گذشته   
دو استان را درنورديـد، مـيـلـيـاردهـا           
تومان به تأسيسات زيربنايي، مراکز      
ــازل                 ــحــي و مــن ــري ــف ــ ت آمــوزشــي ـ

 مـيـزان     .مسکوني خسارت وارد کرد   
ها در استان ايالم بنا بـه اعـالم            بارش

اداره هواشناسي ايـالم در صـد سـال           
 استاندار .گذشته بي سابقه بوده است    

بـر  :  ايالم به خبرنگـار تسـنـيـم گـفـت            
اساس برآوردهاي ابـتـدايـي و اولـيـه             

 مـيـلـيـارد       ٥٠ تاکنـون يـک هـزار و            
تومان خسارت در استان ايالم به بـار        

 .آمده است
 

آزادي طاها احمدي به صورت       
 مشروط از زندان   

مـاه يـکـي از فـعـالـيـن                نهم آبان   
سياسي زندان مرکزي مريوان بـه نـام        
طاها احمدي به صـورت مشـروط از          

 ٥٨  طاها احمدي .زندان رهايي يافت
 تـوسـط     ٨٦ ساله در اواسط زمستان     

مأموران امنيتي مـريـوان بـازداشـت         
 طــاهــا احــمــدي پــس از           .شــده بــود  

ــبــاط و                ــه ارت ــازداشــت، مــتــهــم ب ب
همـکـاري بـا يـکـي از احـزاب کـرد                  
اپوزيسيون حکومت اسـالمـي ايـران         
شده بـود و بـعـدهـا دادگـاه انـقـالب                 
سنندج براي وي حـکـم اعـدام صـادر            

مـاه و    ٦  سرانجام پس از گذشت   .کرد
 مسـتـدل و کـافـي، دادگـاه              نبود ادله 

تجديد نظر اسـتـان کـردسـتـان حـکـم              
 . سال زندان کاهـش داد      ٩ قبلي را به    

 نـزديـکـان آقـاي            همچنين بـه گـفـتـه       
 سال نخست زندان،    ٦ احمدي، وي در    

اي از ســوي        از هــرگــونــه مــرخصــي      
 .مقامـات زنـدان مـحـروم شـده بـود              

 فرزنـد  ٤ طاها احمدي داراي همسر و   
اش    اکنون در کنار خانـواده      است و هم  

 .باشد مي
 

  کالس اولي    ٢٠٠ نزديک به  
از مدارس استان کردستان     

 اند    بازمانده
 سال به باال ٥  کودک ١٩٨ اکنون  

در شــهــرهــا و روســتــاهــاي اســتــان            
کردستان از خواندن و نوشتن مـحـروم    

 محروميت ايـن تـعـداد از           .اند  گشته
کودکان بنابه گفته معاون آمـوزش و        
پرورش اسـتـان کـردسـتـان بـه دلـيـل                

 .باشـد   فعاليت در مشاغل کاذب مي    
 ٣٩١ طـي ســال تــحــصــيــل جــديــد،           

آمـوز بـازمـانـده از تـحـصـيـل                  دانش
ــي و          ــاي ــاس ــن ــذب        ١٩٣ ش ــر ج ــف  ن
  .آموزشگاه شدند

 
نارضايتي کارگران پيمانکاري      

 شهرداري سنندج   
 از نحوه محاسبه مزد  

کارگران پيـمـانـکـاري شـهـرداري          
سنندج از ايـنـکـه مصـوبـات مـزدي             
شوراي عالي کار در مورد آنهـا اجـرا      

هـزار  ٢ حدود .   نمي شود انتقاد دارند 
کارگر شهرداري سنندج که به صورت  
فصـلـي و بـه واسـطـه چـنـد شـرکــت                   
پــيــمــانــکــاري در نــقــاط مــخــتــلــف          

بـه  .  شهرسنندج مشغول کار هستـنـد     
گفته آنان پيمانکـاري طـرف قـرارداد          
شهرداري سنندج  است در محـاسـبـه        
دستمزد کارگران مصـوبـات شـوراي         

هر مـاه    .  کند  عالي کار را لحاظ نمي    
اي از مـزد آنـهـا تـوسـط               بخش عمده 

شود و بـا ايـن          پيمانکار برداشت مي  
هاي پرداختـي     شيوه محاسبه دستمزد  

هـاي زنـدگـي آنـهـا             پاسخگوي هزينه 
مـعـوقـات مـزدي کـارگـران           .  نيـسـت  

شهرداري سنندج از دو تا هشت مـاه         
طبق اين اظهـارات  .  بر آورد مي شود   

، کارگران به غير از چـنـد مـاه مـزد              
پرداخت نشده بابت مقدار معيني از       
مانده مرخصي نيز طلبکارند و جـدا         
از آن هنوز طرح طبقه بندي مشاغـل        
براي اين آنها  اجرا نمي شود و عالوه         
بر اين به دليل پيماني بودن مـاهـيـت        
قرارداد هرلحظه احتمال بيکاري آنهـا     

 .وجود دارد
 

روايت يک کارگر ساکن ايران       
 از شرايط کار    

 در اقليم کردستان عراق   
کار در اقلـيـم کُـردسـتـان عـراق،             

. شــرايــط خــاص خــودش را دارد               
خــالهــاي بــيــشــمــار قــانــونــي دامــن         
بسياري از کارگران ايراني را گـرفـتـه          

شرايـط زمـانـي بـراي ايـرانـي             .  است
سخت تر مي شود که در هنگام کـار          

 آمـارهـاي     .دچار سانحه شده بـاشـنـد      
غــيــر رســمــي از اشــتــغــال بــيــش از            

هزار ايراني در اقـلـيـم کـردسـتـان           ٥٠ 
خـبـر مـي      ٩٢ عراق تا پيش از سـال         

سـالـه اسـت،      ٣٢  کمال جواني     .دهند
حدود ده سال در کـارگـاه بـلـوک زنـي              

بـه  ٩٢ کار کـرده اسـت وي در سـال                
دليـل مشـکـالت مـالـي و کسـادي               
بازار، کارگاه کوچک بلوک زني اش را    
با بدهي هاي فراواني جا مي گذارد و 

. به کردستان عراق مهاجرت مي کند  
به قول خودش خيلي ها رفتند  و بـا             

 اين اسـتـاد    .سرمايه خوبي بازگشتند  
بلوک زني در شرکتي کـه پـيـمـانـکـار             
احداث سوله هـاي کـارگـاهـي اسـت             
استخدام مي شود، با دستمـزدي کـه          
تقريباً هفت برابر آن درآمدي بـود کـه          
از کارگاه بلوک زني برايش باقي مـي         

هـزارتـومـان    ٣٠٠ به قول کمال   .  ماند
کفاف هـزيـنـه هـاي زنـدگـي خـود و                 
همسـر و دخـتـر يـازده سـالـه اش و                   

هزارتوماني نمـي  ٢٠٠ پرداخت اجاره  
  .داده است

در کرکوک مشغول به کـار شـدم،         
در منطقه اي به نـام داقـوق، سـرگـرم             

روز از   ٢٠ حـدود    .  نصب سولـه بـودم     
هـنـوز   .  اقامتم در عراق مي گـذشـت       

حقوق ماه اول کارم را نگرفته بودم بـه   
ناگاه از روي سوله که پايه اش درست        
در بتن محکم نشـده بـود از ارتـفـاع              

مــتــري بــر روي زمــيــن        ١٥ تــقــريــبــا   
 به علّت شدت ضربه اي که به        .افتادم

کمرم وارد شده بود، چند مهره پشـتـم         
امـکـانـات    .  دچـار شـکـسـتـگـي شـد           

پزشکي مـحـدودي در بـيـمـارسـتـان              
محل بسـتـري ام در کـرکـوک وجـود               
داشت، همان جا فهميدم دچـار خـون          
ريزي داخلي شده ام دکتـرهـاي عـرب          
زبان را با هزار بدبختي بـه ايـن بـاور           

. رساندم که از من آزمايش بـگـيـرنـد          
بعد از معاينه پزشـکـان، سـريـعـاً بـه             
اتاق عمل منتقل شدم، بعد از چـنـد           
روز به بيمارستانـي در  سـلـيـمـانـيـه                 

 پـدر پـيـرم، کـه کـارگـر              .انتقال يافتم 
ساده است با پولـي کـه از دوسـت و               
آشنا قرض گرفته بـود خـودش را بـه             

دکـتـرهـا بـه او گـفـتـه              .  عراق رسانـد  
بودند که دچار لـه شـدگـي نـخـاع در              

 صـاحـب شـرکـت         .ناحيه کمر شده ام    
هـــمـــان روز اول در کـــرکـــوک بـــه                 
بيمارستان آمـد از خـال قـانـونـي در               
اقليم کردستان استفاده کرد و ناپـديـد     

همه هزينه هاي بيمارستان را از   .  شد
عـجـب   " جيب خودم پـرداخـت کـردم           

شانسي، رفته بودم براي کار و کسـب         
بعد از يک ماه و نيم، عليـل  !  و درآمد 

حدود دو سـال      "!  و بدهکارتر برگشتم  
است خانه نشين شـده ام از کـمـر بـه               
پايين تقريبـاً فـلـج شـده ام و ديـگـر                  
تـــوانـــايـــي پـــرداخـــت آن دويســـت            
هزارتومان کرايه پارکـيـنـگـي کـه بـه            
عنوان خانه اجاره کـرده بـودم را هـم              

با همسر و دخـتـرم بـه خـانـه          .  نداشتم
پدري بازگشتم، خانه اي که يک اتـاق         

هزينه هاي فيزيوتـراپـي   .  بيشتر ندارد 
و درمان هم که به جاي خود، ماهانـه         
حدود يـک ونـيـم مـيـلـيـون آب مـي                   
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چندين بار بـا مـديـر شـرکـت            .  خورند
تمـاس گـرفـتـم جـوابـي نـگـرفـتـم بـا                    
وقاحت تمـام بـا ادبـيـاتـي رکـيـک و                  
تهديد آميز از من مي خواهد ديـگـر          

ــهــزيســتــي      .مــزاحــمــش نشــوم     ــه ب ب
مراجعه کردم هيچ نوع کمکـي نشـده         

اداره کار هم مـي گـويـد قـبـل از               .  ام
رفتن به عراق، بـايـد مـجـوز کـار در             
خارج از کشور مي گرفتـي در عـراق         
هم اقامت نگرفته بودم مثل بسياري       
از کارگران ديگر هر مـاه مـي آمـدم              
لب مرز و گذرنامه ام را دوباره مـهـر           

به گـفـتـه کـارشـنـاسـان در              .مي زدم 
اقليم کُردستان، قانوني براي حمـايـت       

. از نيروي کار خـارجـي وجـود نـدارد            
صدها هزار افغانستاني، پاکستانـي،     
فليپيني، اندونزيايي و عرب تبـار در      

. اين کشور مشغول به کـار هسـتـنـد           
کارگراني که تن به هر شرايـطـي مـي           
دهند تا موقعيت شغليشان را حـفـظ        

پيمانکارها هم از اين فـرصـت     . کنند
سوء استفاده مي کنند و بـا بـدتـريـن           
شيوه ممکن با کارگـران رفـتـار مـي            

با توجه به حضور کنسولگـري       .کنند
و نــمــايــنــدگــي هــاي ديــپــلــمــاتــيــک          
کشورمان در شهرهاي مختلف اقليـم     
کردستان، بسياري از ايراني هايي که      
در عراق هنگام کار دچار سانحه مي       
شوند به نـمـايـنـدگـي هـاي سـيـاسـي                

چون طـبـق   .  کشور مراجعه نمي کنند   
ــي از              ــت کــنــســول ــيــن، حــمــاي قــوان
نـيـروهـايــي صـورت مـي گــيـرد کــه               

مسـالـه اي     .  مجوز کار داشته باشند   
که غالب ايراني هاي شاغل در اقليـم       

  .پشت گوش انداخته اند
بخشي ازيـک گـزارش مـکـريـان            

 آبان ١ بتاريخ 
 

 
دست اندازي دولت به صندوق       

 درمان تامين اجتماعي،   
 حمله اي جديد به کارگران      

بر اساس اخبار منـتـشـره وزارت         
بهداشت ضمن طرح ادعايي مبني بر 
وجود بدهي هاي برخي صندوق هـاي       
درمان به بيمـارسـتـان هـاي دولـتـي،             
اعالم کرده اسـت کـه  قصـد تـمـلـک                 

صندوق درمـانـي سـازمـان تـامـيـن            " 
 بـرخـالف ادعـاي       .را دارد "  اجتماعي

کــذب ، بــدهــي ســازمــان تــامــيــن             
اجتماعي، اين دولت است که مبـالـغ        
بسيار هنگفتي که بالغ بر صـد هـزار          
ميليـارد تـومـان اسـت بـه سـازمـان                

. تامين اجتـمـاعـي بـدهـکـار اسـت               

سازمان تامـيـن اجـتـمـاعـي نـهـادي              
است که بايد بـه دسـت نـمـايـنـدگـان                
کارگري اداره و سازمانـدهـي شـود و         
تــاکــنــون مــديــريــت دولــتــي و ضــد           
کارگري حاکم بر اين سازمـان بـاعـث       
شده است که بسياري از منابع مالـي        
کارگران به هـدر رفـتـه و هـمـچـنـيـن                 
مطالبات کـارگـري مـرتـبـط بـا ايـن               

در چــنــيــن   .  سـازمــان بــرآورده نشــود     
شرايطي طرح ادعاي دروغيـن طـلـب        
وزارت بهداشت از سـازمـان تـامـيـن           
اجتماعي به هدف تصـرف و تـمـلـک             
صندوق درمان اين سـازمـان، چـيـزي        
جز ادامه ي روند اجراي سياست هاي     
ضد کارگري در جامعه ي ما نيـسـت          

کميته هماهنـگـي بـراي کـمـک بـه               .
ايجاد تشکل هـاي کـارگـري ضـمـن             
محکوم کردن ادعاهاي واهي وزارت      
بهداشت، خـواهـان پـرداخـت بـدهـي             
ــامــيــن              هــاي دولــت بــه ســازمــان ت
اجتماعي و نيز خواهان اجرايي شـدن     
اداره ي کــلــيــت ســازمــان تــامــيــن             
اجتماعي به دست کارگران و تشـکـل        
ها و نمايـنـدگـان مسـتـقـل کـارگـري               

کميـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي              .ميباشد
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري           

 ١٣٩٤  آبان ٩ 
 

 آرام و فواد زندي آزاد شدند     
 ابـان    ٥ به گزارش رسيـده امـروز        

، آرام وفواد زندي از فعـالـيـن         ٩٤ ماه  
کارگري شهر سنندج بعد از گـذرانـدن        
مدت مـحـکـومـيـت شـان در زنـدان               

 ايـن    .مرکزي شهر سنندج آزاد شدنـد     
 فروردين  ٢٥ دو فعال کارگري در روز      

 بـــا يـــورش نـــيـــروهـــاي اداره              ٩٤ 
اطالعات شـهـر سـنـنـدج در مـنـزل                

روز در  ٤٧ شخصي بازداشت و مدت     
آن اداره مورد بازجويي قرار گرفتند و   

ميليـون  ١٠٠ سپس هر کدام با وثيقه      
نامبردگـان در    . توماني آزاد گرديدند 

شعبه اول دادگاه انـقـالب  بـه اتـهـام               
فعاليتهاي کارگري از جـملـه شـرکـت          
در مراسمهاي روز جهاني کارگر، روز  
جهاني زن، گلگشت هـاي کـارگـري،          
همکاري با کميته هماهنگي،  دفـاع      
از کــارگــران زنــدانــي و شــرکــت در              
راهــپــيــمــايــي در حــمــايــت از مــردم          
کوباني  هر يک به چهـار مـاه حـبـس              

 الزم بـه ذکـر         .تعزيري محکوم شدند  
است که قرار بود اين فعالين کارگري       

 آبان آزاد شوند که در ٤ روز دوشنبه      
اين ارتباط جمعي از فعالين کارگري       
و اعضــاي کــمــيــتــه هــمــاهــنــگــي و          

خانواده نامبرده گان جهت استقبال از 
اين دو فعال کارگري در اطراف منـزل    
آنان جمع شده بـودنـد کـه مـقـامـات               
زندان جهـت جـلـو گـيـري از تـجـمـع                  
فعالين، آزادي  اين فعاليـن کـارگـري         

 کـمـيـتـه       .را به امروز موکول کـردنـد       
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگـري ضـمـن تـبـريـک            
آزادي آرام و فــواد زنــدي بــه هــمــه                
کارگران و خانـواده و دوسـتـان آنـان،             
خواهان آزادي فوري ساير کارگـران و        
فعالين کارگري و زندانيـان سـيـاسـي          

 کميته هـمـاهـنـگـي        .دربند مي باشد  
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 

 ١٣٩٤  آبان ٥ . کارگري
  

 خودکشي کودکان،      
 بخشهايي از يک گزارش     

آمـوز     هفتـه گـذشـتـه يـک دانـش            
کالس ششم ابتدايي که در يـکـي از            

کـرد،     مدارس اشنويه تـحـصـيـل مـي        
 روزنامه شرق با .آويز کرد خود را حلق

اشاره به اين خبر، در مـطـلـبـي آورده            
 ســالــه و      ١٠ شــوان، پســري      :  اســت

هـا و       پسـري بـا ايـده       .  محـصـل بـود     
آرزوهايش قـطـعـا      .  آرزوهاي کودکانه 

تــر و بــيــشــتــر از ديــگــر                      بــزرگ
هايش در شهرستان اشنويه      کالسي  هم

اما شايـد دور از دسـت بـودن            .  نبود
آرزوها و رؤياها او را بـه انـدازه يـک               

 رسـيـده بــزرگ           آخـر خـط         انسـان بـه    
شــوان درســت در هــمــان        .  کــنــد   مــي

تـوانسـت خـيـره بـه             لحظاتي کـه مـي     
تلويزيون خودش را جاي شـخـصـيـت          

اش تصـور کـنـد،           محبوب کارتـونـي   
بافت براي خودکشي و       دار مي    طناب

 .آويـز کـرد       عاقبـت خـودش را حـلـق          
داليل ضد و نقيضي براي اين حـادثـه    

هــا    عــنــوان شــده کــه بــرخــي رســانــه         
هاي مردمي مـدرسـه    کردن کمک   طلب

باره  در اين. اند را عامل آن اعالم کرده
گفته شـده مـبـلـغـي کـه خـانـواده از                  

اند و کـودک بـا         پرداخت آن عاجز بوده   
تــهــديــد خــانــواده بــه خــودکشــي در           
صورت عدم تأميـن ايـن هـزيـنـه بـه                

وپنجه  اتاقش پناه برده و در حال دست
کردن با ترس حقـارت و تـمـسـخـر             نرم

هايش تصمـيـم      کالسي  شدن توسط هم  
 .اش خـاتـمـه دهـد         گيرد به زندگي    مي

اگر چنين چيزي صحت داشته باشـد،       
شايد شوان تمام اين صحنـه را بـراي           
ترساندن خانواده طراحـي کـرده بـود؛          

اي که متأسفانه واقعيت تلخي   صحنه
را تا ابد در ذهن خـانـواده وي ثـبـت                

هرچند مسـئـوالن مـحـل        .  کرده است 
زنــدگــي شــوان ايــن مــوضــوع را در            

ــا          گــفــت  ــب   «شــرق»وگــو ب ــکــذي ت
 در روزهاي اخير خبر وقوع      .کنند  مي

دو خودکشي در بين کودکان بـاز هـم         
. اذهان عمومي را حساس کرده است     

شـوان  »نخستين خبر، خبر خودکشي   
 ساله اهل اشنويه ١٠ کودک  «هاوري

جان  پيکر بي.  بود)  آذربايجان غربي( 
آمـوز هـنـگـامـي تـوسـط               اين دانـش  

والدينش کشف شده کـه از کـارگـري           
هاي سيب حومه شهر به منـزل      در باغ 

بازگشـتـه بـودنـد؛ زمـانـي کـه بـراي                 
شـان     آويـزشـده     نجات جان پسـر حـلـق        

ــود         ــر ب ــار دي ــه      .  بســي ــي مــحل ــال اه
الــديــن کــه در دو مــاه، شــاهــد               تــاج

انـد،     ساالن بـوده     دومين خودکشي کم  

دربـــاره عـــلـــت خـــودکشـــي شـــوان           
گويند که پدر او در مراسم تشييع     مي

صبح روز حادثه،   »گفته    فرزندش مي 
به او و مادرش گفته بود که مـدرسـه           
ــد تــجــهــيــزات از هــمــه                ــراي خــري ب

آموزان پول خواسته و اگر آنـهـا           دانش
ايــن پــول را نــدهــنــد، او خــودش را              

تا اين حدس و گمـان   .«خواهد کشت 
 آيد که اين درخـواسـت بـراي            به وجود 

آمـوز     پدر و مادر کـارگـر ايـن دانـش           
سنگين بوده و در نتيجه آنچه نبـايـد،      

اي شدن ايـن      از رسانه.روي داده است  
خبر ساعاتي نگذشته بـود کـه خـبـر             
رسيد اتفاقي مشابـه در تـهـران روي            

کـه  ( داده و پسربچه دبستاني ديگري      
آموز کـالس پـنـجـم           ساله و دانش  ١٠ 

آويزکردن خود با  با حلق) دبستان بوده
. روسري از ميله بـارفـيـکـس، بـدرود          

آمـارهـا نشـان      .  حيـات گـفـتـه اسـت         
 ٩٢  ماه ابتدايـي سـال         ٩ دهد در     مي

 نــفــر  مــرگ        ١١ هــر روز بــيــش از          
بـر  .  انـد    مشکوک به خودکشي داشتـه    

شــده از ســوي          اســاس آمــار اعــالم      
 مـاهـه     ٩ سازمان پزشکي قانوني در     

 نـفـر     ١٢٥  هـزار و           سال گذشته سـه    
از مــيــان ايــن     .  انــد   خــودکشــي کــرده  

 ١٤٣  نفر زن و دو هزار و ٩٨٢ افراد،  
بر همين اسـاس در       .  اند  نفر مرد بوده  

 نيز دو هـزار و       ٩١ مدت مشابه سال    
 نفر بـه عـلـت آنـچـه پـزشـکـي                  ٧٤٠ 

قانوني آن را خودکشي تشخيص داده    
  .انـد    بود، جان خود را از دسـت داده          

 شرق: منبع
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بـــازگـــردانـــدن پـــنـــاهـــجـــويـــان      
افــغــانســتــانــي بە ســوي ســرنــوشــت           
نامعلوم يک عمل ضد انساني و ضـد        
پناهندگي و جـنـايـت بـزرگـي عـلـيـه               

بر اساس .  انسانيت محسوب ميشود 
تصويب قوانين جديد پناهـنـدگـي در        
آلمان بايد نزديک بە شـش هـزار نـفـر               
پناهجوي افغانسـتـانـي در آلـمـان بە             
کشورشان افـغـانسـتـان بـاز گـردانـدە             

اين در حقيقت بە خطر انداختن . شوند
جان شش هزارنفر پناهجو و فرستادن      
آنها به سوي يک سرنوشـت نـامـعـلـوم         
است که از ترس کشته شـدن و نـبـود             
امنيت جاني از دست نيـروهـاي ضـد       
انسان وجنگهـاي پـي در پـي مـيـان               
ــبــان در                ــان طــال حــکــومــت و جــري
افغانستان، تمام هستي ونيستي خود 
را هــزيــنــه فــرار از کشــور بــه ســوي              

حـدود سـي     .  کشوري امنتر کرده انـد     
سال جنگ ميان حکومت و نيروهاي      
طالبان زندگي را بر مردم افغانسـتـان        
تلخ کـرده وکشـورافـغـانسـتـان را بـه                
ويرانه اي تبديل کـرده اسـت بـخـاطـر             
ــتــصــادي            ــابســامــان اق وضــعــيــت ن

 ۹۰ وسـيــاســي در مـنــطــقــه، حــدود           
درصد از مردم افغانستان بيکارنـد و        

 درصـد مـردم       ۷۰  تـا      ۶۰ نزديک به    
ــانــي                 ــوق انس ــان از حــق ــانســت ــغ اف
وامکانات زندکي وآب وبرق بهداشت     

 .محروم هستند
ــتــي اســت کــه               در چــنــيــن حــال
ــگــر اکــثــر مــردم              ــران جــنــگــهــاي وي
افغانستان را ناچار بـه فـرار ازکشـور           
کرده است پناجويان افغانسـتـانـي در         
چندين سال گذشه در کشور ايران هـم        
در امان نبودند وهميشه مورد تحقير      
و آزار واذيت نيروهاي حکومتي ايران 
قــرار گــرفــتــه انــد و نــگــذاشــتــه انــد             
پناهجويان ازيک زندگي نسبـتـا امـن        

زينه هاي کـالن    ،ه.تر برخوردار باشند  
براي گرفتن اقامت موقت باعث شده      
اکثر جوانان افغانستاني در ايـران از          

در همان  حال .  تحصيل محروم شوند  
هر سال  شـاهـد بـازگـردانـدن تـعـداد                

ز پناهجويان افـغـانسـتـان بـه          ازيادي  
کشــورشـــان از طـــرف حــکـــومـــت            

بـا وجـود     .  جمهوري اسالمي هستيـم   
اينکه تمام دنيا هر روزه شاهد کشتـه         
شدن پناهجويـان در مـرزهـاي ايـران            

ر آبـهـاي    دوغرق شدن هزاران پناهجو     
مديترانه هسـتـنـد ودولـت الـمـان بـه               
وضوع ميداند پناجوياني که به آلمان      
يا کشورهاي ديگر رسيدند در مسيـر       
راه هـزاران بـار جـان داده انـد وزنـده                 
شدند و از ناچاري اين مسيره پر خطر        

ــد                 ــده ان ــاجــان خــود خــري در و   را ب
کشورشان هيچ گونه امـنـيـت جـانـي           
وجود نـدارد بـاز قصـد بـازگـردانـدن               
پناهجويان افغانستاني به کشورشـان      

اين در حالي است که دولـت        .  را دارد 
افغانستان به شدت درگير جـنـگـهـاي       
قومي مذهبي است و هر روزه تعـداد        
زيادي از مردم بي گناه قرباني اهداف 
ضد انساني حکومت ومخـالـفـيـنـش         

برخالف .  ونيروهاي طالبان مي شوند   
ادعاهاي آمريکا مـبـنـي بـر ايـجـاد              
امنيـت بـراي مـردم، امـا تـا کـنـون                  
آمريکا ومتحدينش نتوانسته انـد در       
افغانستان حتي بـراي خـود امـنـيـت            
برقرار نماينـد کـه در مـوارد زيـادي              
مورد تـعـرض جـريـان طـالـبـان قـرار                

 درصـد    ۶۰ وقـتـيـکـه در         .  ميگيرنـد 
منطقه جغرافيايي افغـانسـتـان هـيـچ          
امنيتي وجود ندارد مردم چگونه مي    
توانند در چـنـيـن شـرايـطـي زنـدگـي                

از طــرف ديــگــر حــکــومــت         .  کــنــنــد
مرکزي افغـانسـتـان کـه بـراي حـفـظ               
قواي خـود شـديـدا مـحـتـاج نـيـروي                

ــي آواره شــدن                ــان ــي اســت وب انســان
مليونها انسان از خانه وکاشانه شـان         
است وهزاران هزار مردم بي گـنـاه را           
قرباني اهداف ارتجـاعـي خـود کـرده           
است در يک مصاحبه اي با نـمـايـنـده           

در کشـور    : " دولت آلمان مي گـويـنـد       
افغانستان امنيت بر قرار اسـت مـي          
تــوانــيــد پــنــاهــجــويــان افــغــان را بــه          

با وجود اينکه   ". کشورشان بازگردانيد 
ــا حــقــوق                ــمــان ب ــد آل ــيــن جــدي قــوان
دمــکــراتــيــک ذکــر شــده در قــانــون             

 بسـيـار     ۱۹۵۱ پناهندگـي ژنـوسـال        
تناقض دارد وبازگرداندن پناجويان به    
کشورشان که در حال جنگ ونا امني     
است مخالف قوانين ژنو و در هـمـان          
حال عملي غيره انساني  است و بـاز           
قصـــد بـــازگـــردانـــدن پـــاهـــجـــويـــان        

. افغانستاني بـه کشـورشـان را دارد           
پناهجويان افغانستانـي در مـعـرض         
خطرديپورت قرارگرفته انـد و تـا بـه             
حال چندين پناهجواز ترس ديـپـورت        
دســت بــه خــودکشــي زده انــد وايــن            
ــي                 ــام ــم ــان ت ــم ــد آل ــدي ــن ج ــي ــوان ق
پناهجويان راسخت نگران کـرده وهـر        
روزه تعدادي زيادي از بـالتـکـلـيـفـي             
وترس از ديپورت به کشورهاي ديگـر       

 . اتحاديه اروپاه فرار مي کنند 
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