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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 شکايت يک شرکت نفتي      
 ! از اقليم کردستان 

بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر            
دانه گاز آمـاراتـي      نفتي  شده شرکت   

در پي شکايـت خـود از حـکـومـت              
اقليم کردستان در باره ممـانـعـت از          

 ۲۵ توسعه اين شرکت کـه قـرارداد           
ساله با حکومت اقليـم بسـتـه بـود،          

 نوامبر دادگاهـي در لـنـدن          ۲۹ روز  
حکومت اقليم را بـه پـرداخـت يـک              

 ميليون دالر جريمه ۹۸۰ ميليارد و  
گـفـتـه مـيـشـود ايـن            .  محکوم کـرد  

شرکت آماراتي مي خواهد بـاز هـم          
در سال آينده حکومت اقـلـيـم را بـه            
دادگاه بکشاند، چرا که آنها خواهان      

 مـيـلـيـار دالر غـرامـت             ۳ پرداخت  
گفته مي شود که حکم اين      .  هستند

دادگــاه قــابــل تــغــيــيــر نــيــســت و             
حکومت اقليم موظف است کـه در         

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 ٤  صفحه 

 ٥  صفحه 

به همه شـمـا کـه ايـن حـزب را                
ميشناسيد و ارزش آنـرا مـيـدانـيـد            

و به شـمـا کـه ايـن           .  تبريک ميگويم 
حزب را خوب نميشناسيد تـوصـيـه         
ميکنم که سرنـوشـت ايـن حـزب را             

مـطـمـئـن بـاشـيـد کـه             .  دنبال کنيـد  
شناخت اين حزب بسـيـار بـا ارزش           
است و زندگي شما را تغيير خـواهـد     

حزب کمونيست کارگري حـزب     .  داد

حـزب  .  اميد به آينده اي بهتـر اسـت        
زنده نـگـه داشـتـن آرزوهـاي خـوب               

حزبي است کـه مـدام       .  انساني است 
به هرکس يادآور ميـشـود کـه دنـيـا             
قرار نيست چنين که هست کسـالـت       
آور و سياه و پر از جنايت و سرکوب          

حــزب .  و تــبــعــيــض بــاقــي بــمــانــد        
کمونيست کـارگـري حـزب کسـانـي           

بيست و چهارمين سالگرد تشکيل حزب کمونيست کارگري را 
 شادباش ميگويم

 

 

 

 

 

 

 

 کاظم نيکخواه 
 ٣  صفحه 

حــزب حــاکــم در تــرکــيــه حــزب           
نخست وزير و رئـيـس      .است .پ.ک.آ

 .جمهور ترکـيـه از ايـن حـزب اسـت              
ارتش و نيروهاي نظامي و انتـظـامـي      
و پــلــيــس مــخــفــي هــمــگــي تــحــت            

 .فرماندهي اين حزب عمل ميکننـد     
دولت ترکيه در تـرور طـاهـر ايـلـچـي               

ايـن تـنـهـا       .  مسئوليت مستقيم دارد  
يکي از نمونـه هـاي تـرور و کشـتـار                
مردم ترکيه تحت هدايت و حاکمـيـت         
حزب اردوغان است که در چـنـد مـاه           

 .گذشته اتفاق افتاده است
طــاهــر ايــلــچــي در جــريــان يــک           

کنفرانس مطبوعـاتـي تـرور شـد کـه             
او .  رسانه هاي زيادي حضور داشتنـد     

 .در شهر دياربکر ترور شد
کـه مـحـل      )  آمـد (  شهر دياربکـر  

 بـه    ٢٠١٥ اين ترور بود از تـابسـتـان         
ميدان اصلي کشمکش و يارگـيـري و      
رقابت دو حزب تـرکـيـه تـبـديـل شـده               

پ اکـــثـــريـــت    .د.حـــزب هـــا    .اســـت
کرسيهاي پارلماني اين شهر را عـايـد        

چشم ديـدن     .پ.ک.خود کرد و حزب آ  
تمام نـقـشـه هـاي        .  اين تحول را ندارد   

ــه و                ــبــان تــروريســتــي و جــنــگ طــل
 از ٢٠١٥ خرابکاري اردوغان در سال  

هنگامي آغاز شـده اسـت کـه حـزب             
اسالمي حاکم ترکيه اکثريت مـطـلـق         

امـا  .  خود در پارلمان را از دسـت داد     
اين نقشه شوم ترور و دسـتـگـيـرهـاي            
وسيع و جنگ با مخالفيـن و بسـتـن            
روزنامه ها و تلويزيونهاي مستقل از     

کـل تـرکـيـه را بـا آشـوب                ...دولت و 
 .مواجه کرده است

 ترور طاهر ايلچي لکه ننگ ديگري 
 در پرونده سياه اردوغان

 

 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران

 ٢  صفحه 

ــوامــبــر    ٢٩ روز يــکــشــنــبە،         ن
، ســران اتــحــاديــه اروپــا و            ٢٠١٥ 

اردوغان، در بروکسل بر سـر بـحـران        
پناهجويان  جلسه اي ويـژه بـرگـزار            

اين نشست بر سر توافـقـاتـي    .  کردند
است که ترکيه موج پناهـنـدگـي بـه            
اروپــا را مــهــار و مــانــع ورود                     

مـعـاملـه    .  پناهاندگان به اروپا شـود    

بر سر سرنوشت چند ميلـيـون مـردم          
آواره از سوريه و ديگـر کشـورهـا از            
جمله، عراق، افعانستان و ايران  بـا          

اين نشـسـت و تـوافـق           .  ترکيه است 
پيام آور امتيازات مالي کالن بيـش        
از سه ميليـارد يـورو و امـتـيـازات              
سياسي اي اسـت کـه اردوغـان در              
چند سال گذشته تـالش کـرده اسـت           

  معامله کثيف با اردوغان

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 ٦  صفحه 

 

 ) مصائب زنان از نگاه زن کارگر خانه دار                                    !  ( حاصل دسترنجم کو؟                

آذر تعدادي از مردم شهر     ٧ 
سنندج براي معرفي اقدامي  
 انساندوستانه در کوه ابيدر    

  .حضور يافتند  
کمـپـيـن پـايـان دادن بـه کـارتـن                 
خوابي از جـانـب فـعـالـيـن مـدنـي و                  
اجتماعي توسـط مـردم ايـجـاد شـده             
است، اين کمپين وسيعا دارد خود را    

کمپين پايـان دادن     .  بازتکثير ميکند 
به کارتن خوابي شعبـات خـود را در            
شهرهاي مختلف ايـران ايـجـاد کـرده          

اين اقدام فعالين کمپين پـايـان       .  است
دادن به کارتن خوابي در شهر سننـدج     

در اولين اقدام خود با استقبال روبـرو         
ما نيز مردم شهر سنندج و     . شده است 

ساير شهرهـا را مـيـخـوانـيـم کـه در                 
ايجاد تشکلهاي و کمپينهاي مشـابـه      

همچنـيـن از مـردم        .  پيش قدم باشند  
ميخواهيم کمپينهاي انسادوستانه را    

 .حمايت کنند
 

 "  هاي دود   در دخمه  "
 نمايشگاه اعتياد در کرمانشاه   

نگارخانه ميرزا رضـا کـلـهـر در            

 ٣  صفحه 

 ٥  صفحه 
 با فعالين کارگري راه به جايي نمي برد                                    ”  قضائي       -امنيتي     “ مقابله        

 نسان نودينيان   /  کارگر در سه ماه                    ٣٥٢ نا امني محيط کار و  مرگ                         ٢  صفحه 
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 ١ از صفحه 

 

دياربکر به عنوان بزرگترين شهـر      
کرد نشين در ترکيه امـا حسـاسـيـت            

ــژه ه اي دارد         ــر        .  وي ــا ه اردوغــان ب
سياست و قتل و کشـتـاري کـه شـده              
ميخواهد مردم را تسليم سياستهـاي      

مــردم شــهــر   .  اسـالمــي خــود بــکــنـد      
دياربکر يکي از مـانـع هـاي اصـلـي              

چـنـد   .  براي اجراي اين نقشه هسـتـنـد       
روز قبل از تـرور طـاهـر ايـلـچـي بـه                  
عنوان رئيس کانون وکالي اين شهـر،       
نيروهاي تروريست اردوغان مـاشـيـن       
حـامــل دمــيـرتــاش را مــورد حــملــه           

بـه دلـيـل ضـد         .  مسلحانه قرار دادند  
گلوله بودن اين مـاشـيـن دمـيـرتـاش             

 .جان سالم بدر برد
 

از روزي که انتخابات اول تـرکـيـه        
 نتـايـجـش اعـالم       ٢٠١٥ در تابستان   

ــالمــي اردوغــان                 ــزب اس ــد و ح ش
نتوانست اکثريت مطلق آرا را کسـب        

. کند، ترکيه وارد دوران تـازه اي شـد          
اکنون که در نتيجه انتخابات دوم اين  
حزب با ايـجـاد تـرس و وحشـت در                
ميان مردم توانسته اکثريـت مـطـلـق          
کرسيهاي پارلمـان و تـوان تشـکـيـل             
دولــت بــه تــنــهــايــي را کســب کــنــد            
ميخواهد انتقام خود را از مخالفـيـن        

هدف اردوغان اين اسـت کـه         .  بگيرد
تعادل قوا را چنان به نفع خود تغـيـيـر     
بــدهــد کــه يــک بــار ديــگــر احــزاب               
اپويسيون توان مـقـابلـه بـا حـاکـمـان              

بـدون شـک     .  اسالمي را پيدا نـکـنـنـد       
بايد اين را دانست که اين سياستهاي    
سرکوبگرانه اسالمي تا وقـتـيـکـه بـا           
شکست قطعي مواجه نشود همچنان  
خون خواهد ريخت، ترور خواهد کرد، 
رسانه ها را خـواهـد بسـت و دهـان                

ايــن .  مـخـالـفـيـن را خـواهـد دوخـت              
سياستها هم نياز سرمـايـه ايـن دوره           
است و هم ايدئولوژي اسالمي حـزب        
حاکم آنرا تجويز کرده اسـت و حـزب            
اردوغـان از هــر دو بــهـره گــرفـتــه و                

 .ميگيرد
 

حزب حاکم ترکيه حزبي اسالمـي    
و از مــنــظــر بــخــشــي از جــريــانــات            

سياسي از جـملـه مـلـي مـذهـبـيـهـا                 
. اســت"  حــزب مــيــانــه رو اســالمــي      " 

اردوغان و حزبش که اکنون آشکارا و     
رســمــا بــه مــرکــز تــوطــئــه گــري و                
سازماندهي تروريسـتـهـاي اسـالمـي         
تبديل شده اند سنگ مـحـک خـوبـي            
است که به همه گان نشان ميدهد تـا          
سيـاسـت و درک جـريـانـات اصـالح               
طلب و ملي مـذهـبـي هـا را بـهـتـر                  

 .بشناسند
 

حتما مدافعيني از نـوع اصـالح         
طلبان حکومتي و ملي مذهبيـهـا و         
پيام تبريک دولت و نـظـام جـمـهـوري             
اسالمـي بـه حـزب اسـالمـي حـاکـم                
ترکيه در دورهاي قبل باز هم تـاکـيـد          
ديگري است بر هم جنس بـودن هـمـه           

کسانيکه هنوز به   .  جريانات اسالمي 
اين قناعت نرسيده اند که جـريـانـات          

 ...اسالمي ميانه رو و پس رو تند رو
ندارند و همـه آنـهـا خـواهـان اعـمـال                
ســيــاســت بــنــدگــي و بــردگــي مــردم          
هستند و سـازمـانـهـايـي بـراي تـرور              
مخالفين هستند، اگر ريـاکـارانـي از         
نوع ملي مذهبي ها و خود جمهوري        
اسالمي نباشند فـقـط سـاده لـوحـي             

بـيـحـقـوق     .  خود را تاکيد مـيـکـنـنـد         
کردن مردم و شهروندان را به بـنـده و            
مطيع تبديل کـردن، سـيـاسـت هـمـه             

 .احزاب و جريانات اسالمي است
واقعيت اين است و تـجـربـه هـم             
اين را نشان داده است کـه جـريـانـات            
اسالمي از صدر اسالم تـا بـه امـروز            

 ظـاهـر      "ميانه رو  " فقط تا هنگامي  
ميشوند که در موقعيت حـاکـم قـرار          

هر آن اين جريانات بـه  . نگرفته باشند 
قدرت و ثـروت دسـت پـيـدا کـرده و                 
حاکم شده اند با تمام قوا و در نهايـت     
بيرحمي تالش کرده انـد هـمـگـان را             

آنـچـه امـروز      .  مطـيـع خـود بـکـنـنـد           
جمهوري اسالمي در ايران و داعـش         

انجام ميدهند،  ...درسوريه و عراق و 
و يا آنچه اردوغان در ترکيه و شـيـوخ          
آل سعود در عربستان انجام ميدهند، 
از يــک جــنــس و از يــک آبشــخــور                 

اخـتـالفـات آنـهـا        .  سرچشمه ميگيرد 

اساسا بر سر اين است که کدام يک از    
آنها حاکم بر سرنوشت مـردم و قـادر           

 . مطلق ثروت و قدرت باشد
ايدئولوژي اسـالمـي و اخـتـالف          
فرقه هاي مذهبي فقـط مشـروعـيـت        
آنــهــا از نــظــر مــذهــب فــرقــه هــاي              
متفاوت را نشان ميدهد و اين نبايـد         
و نميتواند حقيقت پايه اي تروريسـت       
بودن، بيرحم و خـون ريـز بـودن هـمـه              
آنها، ضد تمدن بودن همه آنها و ضـد          
فرهنگ پيشرو انساني هـمـه آنـهـا و            
ضد غرب بودن همه آنها را يـک ذره             

  .هم کمرنگ کند
همه جريانات اسالمي بخشـهـاي    
مـتــفـاوت جـنــبـش اسـالم سـيــاســي             

مقطع عروج اين جـنـبـش از      .  هستند
گور برخواسته نه جدال فـلـسـطـيـن و             
ــه ســيــاســتــهــاي              ــيــل اســت ن اســرائ
مماشات جويانه غرب و نه مـکـاتـب         
و سياستهاي اين و آن در دوره هـاي           

حقيقت و فـاکـتـهـاي غـيـر            .  مختلف
قابل انکار اين را به ما نشان ميدهد        
که عروج اسالم سياسي به عنوان يک        
جنبش حاصل سـيـاسـت آمـريـکـا و             

. غرب در تقابل با بلـوک شـرق اسـت            
زيرا تا قبل از عروج مـجـاهـديـن در             
افغانستان و جنگ آنها با روسهـا در         
کشور افغانستان و تا قبل از قـدرت           
گيري جمهوري اسالمي و پالن غـرب      
براي قدرت گيري خميـنـي در ايـران،           
هــمــه جــريــانــات اســالمــي در طــول          
قرنهاي گذشته در حاشيه جـامـعـه و           

 .منفور اکثريت مردم بوده اند
اردوغــان و تــروريســـت بـــودن            
سياست و ايدئولوژي حزبش از مولفه     
هاي فوق سرچشمه مـيـگـيـرد و سـر              
چشــمــه ســيــاســي هــمــه جــريــانــات           
اسالمي هم سهم خـواهـي از دنـيـاي            

 .امروز است
امــا نــبــايــد فــرامــوش کــرد کــه          
ايدئولوژي اسالمي و سنتهـاي صـدر        
اسالم و احکام و احـاديـث اسـالمـي            
منبع اصلي توجيه سياستهاي آنها و      
ايدئولوژي مشروعيت دادن بـه هـمـه          

 .آنها است
اين مهم است که مورد تاکيد ما  
قرار بگيرد زيرا جرياناتي ساده لوح و      
عمدتا رياکار از نوع اصالح طلبان و       
چپهاي پرو اسالمي و سنتي و افـراد         
تحت تـاثـيـر ايـنـهـا اغـلـب مـدعـي                  
ميشوند کـه ايـن و يـا آن جـريـان و                   
دولت اسالمـي، اسـالم رحـمـانـي را              

فـالن جـريـان      .  نماينـدگـي نـمـيـکـنـد         
اسالمي ضد غرب نيست چـون خـود        
غرب آنها را درست کرده اسـت و يـا          
حـتـي گـفـتـه مـيـشـود داعـش ضــد                  

بحـث مـن ايـن         ....اسرائيل نيست و 
است که اسالم رحماني وجود خارجي      

هيچ جريان و تشکل اسـالمـي    .  ندارد
غــيــر تــروريســت وجــود نــدارد زيــرا           
تروريست بودن، بيرحم بودن و کشتار      
مخالفـيـن در ايـدئـولـوژي اسـالمـي              

آنچه اسـالم رحـمـانـي         .  اينتگره است 
ناميـده مـيـشـود بـه دوره هـايـي از                  
حــيــات ســيــاســي ايــن يــا آن گــروه              
اسـالمــي اشــاره دارد کـه هـنــوز در              
حاکميت قرار نگرفته و يا براي مدت       
معيني به داليل سياسي خـاصـي از          
عملي کردن قوانين اسـالمـي صـرف          

اين دسته از جـريـانـات         .  نظر ميکند 
اسالمي با ريـاکـاري نـوع اسـالمـي             

 .ميخواهند مردم را تحمـيـق کـنـنـد        
اما تجربه نشان داده اسـت ايـن نـوع             

جريانات اسالمي به مـحـض ايـنـکـه          
توان و قدرت و امکان ترور و کشـتـن          
و قتل عام پـيـدا کـرده انـد، بـه قـول                  
خمينـي و بـه نـقـل از قـرآن کشـتـن                    
کافران و رفع فتنه از دنيا جز وظايـف     

 .پايه اي اسالم است
ــوري           ــه ــم ــان، داعــش، ج اردوغ
اســـالمـــي، حـــمـــاس، حـــزب اهللا،           

 ....بوکوحرام، القـاعـده، طـالـبـان و          
همگي از جنس اسالم سياسي و ترور   
 و کشتـار و بـه قـول خـودشـان رفـع                 

از جهان کار اصلي جـريـانـات        "فتنه"
اسالمي است و ايدئولوژي اسـالمـي        
براي حاکم شدن و سهم بري در دنيـاي   
امروز به اين ايـدئـولـوژي تـکـيـه زده              

 .است
 *** 

 ...ترور طاهر ايلچي لکه ننگ         

 

 

براساس آمار سازمان پزشکي     
قانون طي سه ماهه نخست امسال    

 کارگر در حوادث مربوط بـه     ۳۵۲ 
 .کار جان خود را از دست دادند

ناامني محيط کـار بـا مـرگ           
فـرورديـن،   (  کارگر در سه ماه   ۳۵۲ 

فــاجــعــه  )  ارديــبــهــشــت و خــردار       
انساني برخورد دولت و کارفرماها     

ــد            ــنــ ــکــ ــيــ ــايــــي مــ ــمــ  .را رونــ
ــا،                   ــري ه ــارگ ــه ک ــان ــا و خ ــلــن اي

ــنــد؛      ــا     ” مــيــگــوي ــان ب کــارفــرمــاي
محاسبه ضريب سود و درآمد خود 

ــن             از پــروژه   هــا، هــراز گــاهــي اي
امکانات را براي کـارگـران فـراهـم           

ايـنـهـا بـا گـفـتـمـان             .  “ کـنـنـد      نمي
مـيـخـواهـنـد بـدروغ         “  هرازگاهي” 

 کـارگـر     ۳۵۲ اعالم کنند که مرگ     
در ظــرف ســه مــاه غــفــلــت هــاي            

 .موردي کارفرماها است
ــار در              ــط ک ــي مــحــي ــن ــاام ن
مراکزکارگري، فابريک و کـارخـانـه        
هــا در نــظــام تــحــت حــاکــمــيــت             
جــمــهــوري اســالمــي ســابــقــه اي           

در ايران نيز براساس .  طوالني دارد 
ها و تحقيقات انجـام     آخرين گزارش 

شده دست کم ساالنه حدود نـزديـک        
 هزار حادثـه نـاشـي از کـار             ٢٠ به  

افتـد کـه از ايـن تـعـداد                اتفاق مي 
 هزار حادثه در بخـش  ۵ ١ نزديک به  

ســاخــتــمــانــي بــراي کــارگــران ايــن        
در .  پـيـونـدد      صنعت به وقـوع مـي      

 تـا سـال       ١٣٨٣ فاصله سـالـهـاي        
 هزار نـفـر در       ١٢ ، بيش از ١٣٩٣ 

حوادث کار جـان خـود را ازدسـت            
 يـک هـزار و         ٩٣ در سال   .  داده اند 

 نفر در حوادث ناشي از کـار      ۴ ٩٩ 
ايـن  .  جان خود را از دسـت دادنـد          

رقم در مقايسه با يکسال پيـش از          
 ۴ ٧٩ با يـک هـزار و         )  ١٣٩٢ (آن  

مرگ کارگران بـيـشـتـر، افـزايشـي            
 . درصدي را نشان مي دهد١١ 

محيط کار محيطي اسـت کـه       
کارگر بخش اعظم زنـدگـي اش را           

نـفـس زنـدگـي       .  در آن مـيـگـذارنـد       
کردن که ديگر نـبـايـد بـراي کسـي             

. خطرات فوق برنامه داشتـه بـاشـد        
محيط کار بايد جاي امن و سـالــم         

دولت و کارفرماهـا  .  و تميزي باشد  
موظفند اين سطـح از زنـدگـي در            

 .محيط کار را تامين کنند
معادن بخش بزرگي از نـيـروي       

. کار را بخود اختصاص داده اسـت      
مــيــزان مــرگ و مصــدومــيــن در           
معادن در اثر ناامني محيـط کـار         
ــاال را بــخــود                  ــامــي ب ــار ارق آم

 اختصاص ميدهد،
استاندارد شدن محيط ايمني،    
بهداشت، مـدت و سـاعـات کـار،            
وسائل حمـل و نـقـل در مـعـادن،               
امکانات ورود بـه عـمـق مـعـادن،            
باال بودن استانداردهاي تنفسـي و       
روشنايي، امکانات نجات فوري و     
کمک هاي اوليه بخش هـاي ثـابـت          
از تامين و تضمين ايمني محـيـط        

 .کار در معادن هستند

 نا امني محيط کار و         
  کارگر در سه ماه      ٣٥٢ مرگ   

 نسان نودينيان

 ٦  صفحه 
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است که حاکـمـيـت يـک اقـلـيـت بـي                 
خاصيت سرمايه دار را ناعـادالنـه و         

. غيرمنطقي و غير انساني ميدانـنـد      
جالب است که سرمايه داران يـعـنـي           
همين يک دهم درصد حـاکـم تـبـلـيـغ             
ميکنند که سرمايه داري مـتـنـوع و          
رنگين و زيـبـا اسـت و کـمـونـيـسـم                   
جامعه اي خاکستري و يـک نـواخـت            
که گويا همه چيز از قبل مـقـدر شـده          
است و ابتکار و نوآوري و اخـتـيـاري          

آيا واقعا اين يـک    .  در آن معني ندارد   
نواختي داستان زندگي اکثريت مردم     

 درصـد    ٩٠ جهان امروز نيست؟ آيـا       
مردم دنياي امروز نـاچـار نـيـسـتـنـد             
حتي در پيشرفته تـريـن کشـورهـا و             
عليرغم پيشـرفـتـهـاي تـکـنـولـوژيـک             

 ساعت مثل پيچ ٠ ۵  – ٠ ۴ هفته اي  
و مهره کار کننـد و خـودرا از قـبـل                
پيش فروش کرده اند و صبح سر کـار     
ميروند و شب خستـه بـه خـانـه مـي               
آيند تا فردا دوباره به سر کاري برونـد         
که از قبل معلوم است که قرار اسـت          
چه چيز توليد کنند؟ اگر چـيـزي يـک            
نواخت و خـاکسـتـري بـاشـد هـمـيـن                

صبح تا شب کـار   .دنياي امروز است 
آنهم کاري يک نواخت و   .  و کار و کار   

براي اين اکـثـريـت بـطـور           .  غيرخالق
واقعي دنيا خاکستري و خسته کننده      

و .  و تــکــراري و کســالــت آور اســت          
هرروز بيشتر و بيشتر شکل ماشيني 

امـا  .  و يک نواخت به خود مـيـگـيـرد         
سرمايه داران اما تبليغ ميکنند کـه        
گويا دنـيـاي سـرمـايـه داري بسـيـار               

بلـه   .متنوع و رنگارنگ و زيـبـاسـت        
براي سرمايه داران بسـيـار مـتـنـوع             
است و از همه نـعـمـات و تـنـوعـات               

اما آيـا بـراي اکـثـريـت            .  برخوردارند
 مردم هم چنين است؟

زنــدگــي مــيــلــيــونــهــا کــارگــر و         

اکثريت مردم همـه چـيـز هسـت جـز               
. متنوع و داراي ابـتـکـار و اخـتـيـار              

کارگر اگر خيلي خوشبخت بـاشـد از        
قبل زندگي اش را فـروخـتـه اسـت و              
براي زنده ماندن بايد به هر کاري کـه          

کـارگـر در     .  به او ميسپرند تن بـدهـد      
دنياي امروز عميقا بي اختيار اسـت        
و همچون پـيـچ و مـهـره و مـاشـيـن                  

 مورد استفاده قرار ميگيرد
 

. برعکس کمونيسم يـعـنـي اخـتـيـار            
يعني ايـنـکـه انسـانـهـا         .  يعني آزادي 

کـار از حـالـت        .  خودرا انسان ببيننـد  
يکنواخت و برده وار بيرون مي آيد و         
به عمل آزاد و اراده گرايانـه و خـالق            
انسانها تبديل مـيـشـود و انسـانـهـا             
درک و خالقيت خودرا عميقا کشـف         

جـوهـر   .  ميکنند و به کار ميـگـيـرنـد     
کمونيـسـم هـمـيـن انسـانـي بـودن و                 

آن .  رنگـي بـودن و آزاد بـودن اسـت              
جوامع خـاکسـتـري بـلـوک شـرق کـه                
شاهد آن بـوديـم در واقـع ربـطـي بـه                 
کمونيسم نداشت بلکه سرمايـه داري       

 دولتي بود
 

سالگرد تشکيل حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگري يعني ارج گذاشـتـن آزادي و          

يـعـنـي بـه        .شـادي و اراده انسـانـهـا          
جامعه و آينده اي فکر کـردن کـه در            
آن انسانها عميقا آزادند و مخـتـارنـد     
و با تـمـام وجـود احسـاس شـادي و                

اين يعني کمونيسـم  .  رهايي ميکنند 
کــارگــري، ايــن يــعــنــي کــمــونــيــســم         
مــارکــس، ايــن يــعــنــي کــمــونــيــســم         

 منصور حکمت
 

زنده باد حزب کمونيست کارگري، 
 زنده باد دوستداران حزب

 ٩٤  آذر ٧ 

 ...بيست و چهارمين سالگرد      

آنرا بعنوان پايه هاي ثـبـيـت دولـت             
 . اسالمي اش در ترکيه پيش ببرد

ــيــس          "  ــورکــهــارد، رئ ــر ب ــت گــون
سازمان مدافع حقوق پـنـاهـنـدگـان           

 ۲۹ ( ، روز يــکــشــنــبــه        " پــرو آزول  " 
با نظر به وضعيت )  آذر۸ / نوامبر  

حقوق بشر در ترکيه، هشدار داد کـه   
اتحاديه اروپا نبايد به بهاي نـاديـده          

اي    مـعــاملـه  " گـرفـتــن حــقـوق بشـر           
با اين کشور صورت دهـد و    "  کثيف

گفت؛  کـه اتـحـاديـه اروپـا نـبـايـد                   
او ".  حقوق بشر را نـاديـده بـگـيـرد           " 

افزود، قراردادي کـه بـيـن اتـحـاديـه            
اروپـا و تـرکـيـه در زمـيـنـه مـهــار                   

شود به معنـاي   پناهندگان بسته مي 
بـراي خـط سـيـاسـي          "  گـرمـي    پشت" 

رئيس جمهور رجب طيـب اردوغـان        
که به گفته بورکهـارد،  ".   خواهد بود 

سياستي است کـه بـه حـقـوق بشـر               
مـقـابـل دوربـيـن        .  گذارد  احترام نمي 

رسانه هـا وکـيـل مـتـرقـي را تـرور                 
در کشـتـار و مـيـلـيـتـاريـزم              .  کردند

شهرهاي کردستان سياستي از نـوع       
هيتلر و نازي ها را اتخاذ کـرده، در          
روز روشـن بـه مـردم مـعـتـرض در                
مراکز شهرهاي استانبول و آنـکـارا         

ميـلـيـتـاريـزم      .  حمله نظامي ميکند  
نظامي و دستگيري را بـراي حـفـظ           

. سيادت ارتجاعي اش اتخـاذ کـرده       
در دل اين اوضاع نابسامان و بحران    
سياسي اردوغان و دولتـش زمـزمـه         

 . احکام اعدام را گسترش داده اند
ترکيه نقشي کليـدي در بـحـران          

کـنـد، زيــرا        پـنـاهـنـدگـي ايـفــا مـي           
بسياري از پناهجويان از خـاک ايـن          

گذرند تا خود را بـه اروپـا      کشور مي 
ــد   ــنـ ــانـ ــرسـ ــا          .بـ ــه اروپـ ــاديـ ــحـ  اتـ

پيشنهادهايي را بـه دولـت تـرکـيـه             
عرضه کرده و در بـرابـر از تـرکـيـه                 

خواهـد کـه تـعـهـد کـنـد مـانـع                    مي
کساني شود که بدون حق پناهندگي     

 .خواهند به اروپا بروند مي
ميليونيها نفر از  پناهنـدگـانـي        
که به ترکيه وارد ميشوند، کسـانـي         
هستند که از جـنـگ و بـمـبـاران و               
کشته شدن، راه هاي پر از مخـاطـره         

ــد                 ــه ان . اي را پشــت ســر گــذاشــت
بيشترين تعداد اين پنـاهـجـويـان از          

عـالوه بـر     .  کشور سوريه مـي آيـنـد       
 ٣٢ پنـاهـجـويـان لـيـبـي و مصـر،                 

درصد نيز از کشـورهـاي اريـتـره ،              
افغانستـان، نـيـجـريـه و سـومـالـي                

 .هستند
 ٤ در دو سال گذشته نزديک بـه          

هـزار نـفــر در آبــهـاي دريـاي اژه و                 
اقيانوسهاي مديترانه جان خود را از 

 . دست داده اند
هـزار   ٤٠٠ هم اکنـون بـيـش از           

ــواده هــاي آواره و                 کــودک از خــان
پــنــاهــنــده در تــرکــيــه از درس و                

. امکانات حداقل زندگي محرومند   
کودکان راهي جز تـحـمـيـل شـرايـط           

. سخت و بي سـرپـنـاهـي را نـدارنـد             
بيش از دو ميليون مردم جنگ  زده      
در ترکيـه و اردوگـاه هـاي آوارگـان              
زندگي سخت و پر از خطر معيشتي   

 . و جاني را ميگذرانند
اتحاديه اروپا بـارهـا از طـريـق            
رسـانــه هــاي خــبـري خــود زنــدگــي           
تاسف آور ميليونها پناهنده مستقر   

 .در ترکيه را منعکس کرده است
معامله کثيف اتحاديه اروپا بـا      
دولت اردوغان  رويـکـرد سـيـاسـي             
اولترا راست سـران اتـحـاديـه اروپـا             

است که جنايـتـهـاي آشـکـار دولـت            
ــده              ــاديـ ــان را نـ اســـالمـــي اردوغـ

 . ميگيرند
مهار و کـنـد کـردن وارد شـدن              
پناهندگان بـه اروپـا تـوسـط دولـت             
اردوغان و اتحـاديـه اروپـا اقـدامـي            
جنايتکارانه از نـوع سـيـاسـيـتـهـاي            
اولترا راست دولتهاي اروپايي اسـت      
که تاکنون چـنـد بـار و هـر بـار بـا                    
اتحاذ سـيـاسـتـهـاي ضـد انسـانـي،              
زندگي مردم در سوريه و عراق را بـا      
جنگ و بمباران و مـيـدان دادن بـه             
جــريــانــهــاي ارتــجــاعــي و کــثــيــف         
ــوري               ــه ــم ــي، داعــش و ج اســالم
اسالمي و تشکيل دولتهاي قـومـي       
و مذهبي جامعه و زندگي مردم در      
سوريه و عراق را طعمه زورآزمـايـي         

 .هاي منطقه اي خود قرار داده اند
دولــت اســالمــي ديــکــتــاتــوري      
اردوغان تحفه ناجوري براي مـرکـل        
و دولت ائتالف و بـراي اووالنـد در            
فرانسه و براي يونکر رئيس اتحاديه       

آيا مردم ميـتـوانـنـد بـا         .  اروپا است 
سياستهاي دولتهاي اروپايـي کـنـار        
بيانيد و ورود تـرکـيـه بـا سـيـادت                 
دولت اسـالمـي و ديـکـتـاتـور قـرن               

 ! بيست و يکمي را بپذيرند؟
عـقــب زدن سـيــاسـتــهـاي ضــد           
پناهندگي اتحـاديـه اروپـا و دولـت            
اسالمـي تـرکـيـه، تـوسـط مـردم و                
ــاســي و                  ــي ــزاب س ــان و اح ــازم س
مدافعين حقوق پناهندگي و حـقـوق       
انسـانــي، گــامــي مــهــم در عــقــيــم           
ساختن شرايط و سياستهايي اسـت       
که اينها نقشه شوم و سياه آن را در           

 .دست دارند
 

  ٩٤ آذر  ١٠ 
         ٢٠١٥  دسامبر ١ 
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هيچ کس تا کـنـون نـگـفـتـه کـه                
, زندگي ما بـي مشـکـل بـوده اسـت             

همه ما در مسير پر پيچ وخم زندگـي         
با مشکالت بسيار دست وپنجه نـرم        

انباشته شـدن مشـکـالت         .مي کنيم 
احساسمان را , بدون بر طرف شدنشان

, خسته وجسم مان را فرسوده ميکند     
وروال طببعي زنـدگـيـمـان را بـه هـم                

وباعث کاهـش انـرژي درمـا         , ميريزد
ودقيقا بـه هـمـيـن خـاطـر           ,  مي گردد 

است که بـايـد مشـکـالت شـخـصـي              
؛خانوادگي؛ را در جامعه ريشه يـابـي        

اين که من در زندگي شخصـي       .کنيم
ــحــاظ               ــاد از ل ــيــرغــم تــالش زي عــل

اين کـه     ,اقتصادي در تنگنا ميباشم   
من در زنـدگـي شـخـصـي عـلـيـرغـم                 
تالش زياد در روابط خانوادگي سالـم      
با همسرم وفرزندانم نتيجه مـطـلـوب          

مرا متـهـم بـه       lهمسرم   ,را نمي گيرم  
که دقـيـقـا انـرا رد         , کار هايي ميکند  

وفـرزنـدانـم مـرا مسـبـب            !مي نمايـم  
 ：کــه   , مشــگــالتشــان مــي دانــنــد    

؛براي انها در زندگي گامي بر نداشته       
ايـنـکـه از صـبـح تـاشـب بـراي                 !  ام ؛ 

زنــدگــي خــانــواده ام بــرنــامــه هــاي             
منطقي جدول بـنـدي مـي کـنـم وبـا                
ــور                  ــه شـ ــواده ام بـ ــانـ ــاي خـ اعضـ

ولي از طرف انها استقـبـال      , مينشينم
همه در اجتمـاع بـايـد ريشـه           ,  نمشوم

 .يابي شوند
ريشــه مشــکـــالت شــخــصـــي           
وخانـوادگـي در زنـدگـي اجـتـمـاعـي               

مـن در خـانـه ايـن            .تفسير ميشونـد  
, اجــتــمــاع کــوچــک هــر چــقــدر نــظــم          

از ان جـايـي       ,  را طراحي کنـم  , عدالت
که خانه من با اجتمـاع بـيـرون از ان              
وقــوانــيــن حــاکــم بــر جــامــعــه گــره              

پـس   .ديگر شخصي نيست,  ميخورد
چه بايد کرد ؟ زيرا اين مشکالت نـه           
تنها در دستان من همسرو فـرزنـدانـم         

بلکه هـر روز      , گره گشايي نمي شوند 
 ...به گره هاي ان افـزوده مـي گـردد           

همسرم از صبح تا پاسي از شب کـار      

ودر اول هر ماه مـبـلـغـي را         ,  ميکند
بابت خرج زنـدگـي بـه مـن پـرداخـت               
مينمايد ؛ انتظار او از ان مـبـلـغ نـه               

بلکه به مـن بـه     , تنها هم خواني ندارد 
ديده يک معجزه گـر نـگـاه مـيـکـنـد                

فرزندانم نه تـنـهـا هـر           .ومتوقع است 
روز چند بار خـواسـتـه هـاي خـود را               

بـلـکـه مـر کـه بـه             ,  ليست ميکـنـنـد    
خواسته هاي انها بي توجـهـم مـتـهـم            

ومن خانه تـنـهـا کسـي          ,  !! مينمايند
, نه تنهـا در امـار نـمـيـبـاشـم              , هستم

بلکه خواسته اي هـم نـبـايـد داشـتـه                
اين کمبود ها کـه خـود نـقـطـه           .باشم

اغــاز اخــتــالف وجــر وبــحــث هــاي             
خانوادگي است را مـن ريشـه در نـا              

, برابـري ؛نـبـود عـدالـت اجـتـمـاعـي               
 .نداشتن تامين اجتماعي مـي دانـم       

امروز در قرن بيست يک در بسـيـاري         
که کارگران براي داشـتـن   ,  از کشورها 

روزانه چهار ساعت کار در روز با کار   
در کشور مـن   ,  فرمايشان بحث دارند  

ايران نه تنها کار گران بيش از دوازده    
که همان هشـت    , کار ميکنند , ساعت

ــوب             ــسـ ــحـ ــان مـ ــرايشـ ــت بـ ــاعـ سـ
؛بلکه دستمزد هـمـان هشـت        , ميشود

يا ماهها ,يا نميدهد,ساعت کار راهم
وحتي سالهـا بـه عـقـب مـي انـدازد                
وکارفرما اورا يا وعده بـه ايـنـده ويـا             

هـمـسـر مـن در کـار             .تهديد ميکند 
وقتي با کار فـرمـايـش بـر سـر           ,  خانه

کـار فـرمـا      ,  دستمزدش جدال ميکند  
يک برگه سپيد به بهانه تـمـديـد قـرار              

تـاا امضـا     , داد بـه دسـتـش مـيـدهـد           
؛ هـيـچ کـجـا در هـيـچ کـتـاب                   , کند

حقوقي کارگري اين عمل کـار فـرمـا          
ولي در کار خـانـه       ,  توجيه نشده است  

  .اتفاق مي افتد
کـار فـرمـا را زيـر           , هيچ نـهـادي    

در نتيجه اين اتفاق در      ,سوال نميبرد 
کار خانه در رفتار همـسـرم در خـانـه             
نمود پيدا ميکـنـد وبـامـن در خـانـه              

ايا اين مشکل من , جروبحث ميکند
با همسرم در خـانـه بـه خـاطـر وضـع                

نابسـامـان اقـتـصـادي يـک مشـکـل               
خانوادگي محسوب ميشود؟؟؟ مـن      
مي گويم اري خـانـوادگـي اسـت کـه              
ريشه ان درجامعه نا بـرابـر سـرمـايـه            

اين حق مـن اسـت        .داري نهفته است  
يک کـار گـرم اگـر چـه             ： که بگويم   

به ظاهـر کـار     .  سمتم خانه داري است 
ــدارم      ــي نـ ــايـ ــرمـ ــار     ,  فـ ــت کـ ــاعـ سـ

اضافه کـار نـدارم يـک کـارگـر              , ندارم
دسـتـمـزدي    , بيست و چهار ساعتـه ام      

من تعطيلـي نـدارم مـرخصـي          .  ندارم
ساالنه ندارم عيدانه ندارم من ,ماهانه

بـه خـانـواده ام        .  شاغـل در خـانـه ام         
بدون کمتـريـن چشـم       , خدمات ميدهم 

نـــه  ,  نـــه دســـتـــمـــزدي        ,, داشـــتـــي 
بـه دلـيـل      !!!  بلکه بر عـکـس    , پاداشي

هـمـيـشـه     , تنها بودن ودر خانه مـانـدن   
اگـر   .اماده شديد ترين بر خـوردهـايـم       
مـن  , اقتصاد خانواده بـحـرانـي گـردد        

اگـر خـواسـتـه هـاي          , زير سوال ميروم  
فرزندم به دليـل فـقـر اقـتـصـادي بـي               
حواب بماند زن خانه دار نشانه گيـري    

سنگ صبور تر از زن خـانـه     .  ميشود
کسي را سـراغ داريـد؟؟؟ اوسـت کـه             

عشـق را بـه       . صبورانه لبخند ميـزنـد    
اگـر  ,  همسرو فرزندانش حواله ميکند   
چـرا؟  ,  چه يک حواله يک طرفـه بـاشـد         

 نا توان از حـل مشـکـالت          ： چون  
  .اقتصادي است

او در يک جامعه طبقاتي چگونـه       
زن خـانـه دار       ,  ميتواند عمل کند ؟؟   

کارگري است که استثمار مضـاعـف        
بـلـکـه    ,  انهم نه از نوع مدرن     ,ميشود

 .....,استثمار مضاعف عقب افتاده 
کارگـري  .  کارگرم. من ان زن خانه دارم  

, که کـار فـرمـايـم مـقـابـلـم نـيـسـت                   
کارگري کـه بـرگـه سـپـيـد امضـا بـه                  

امـا در عـوض بـا          , دستش نداده انـد    
امضــاهــاي ســنــد ازدواجــش ؛عــقــد         

؛ امضاي دايمي اش را کـرده        ,  ؛نامه
که تا اخرين , او تعهد داده است, است

ــه                 نــفــس کــارگــر بــي مــزد در خــان
مـن ان     .......,يـک خـانـه دار       , باشـد 

حـتـي   ,  به ظاهر ازادم   ,  کارگر خانه ام  
به باالترين مقام   , در کتابهاي مذهبي  

ولي به لـحـاظ حـقـوق       , صعود ميکنم 
انساني در صفحه هاي تاريخ گذشتـه       

ــورم      ونــــاديــــده ام     , خــــاک مــــيــــخــ
جـانـم را نصـف وارثـم را             , ميگيـرنـد  

ــي                 ــابــــ ــرد ارزيــــ ــف مــــ رانصــــ
, شهادتم را وقتي ميپذيرنـد    , ميکنند

, که يک شاهـد ديـگـر حـاضـر بـاشـد               
که مـن در وجـودم پـرورش          ,جنينم را 

دو بـرابـر مـن        , ميدهم اگر پسر باشـد    
من کـارگـر خـانـه        .ارزشيابي ميشود 

در کارت ملي فرزندانم , دار يک مادر

واســمــي از مــن      , جــايــگــاهــي نــدارم   
نـام مـرا از فـرزنـدم گـرفـتـه                .  نيسـت 

همان هايي که بهشت را زير پايـم      , اند
همان هايي که با وعـده   .قرار داده اند  

هاي انشا خواني جهنم را در اين دنيا  
 .برايم هديه اورده اند

مجسم کنيد کارگر در قبال برگـه     
در پشـت    ,  سپيد امضا اعتراض کند   

در کار خانه بيکاران زيادي در صـف         
ايستاده اند تا در صورت اخـراج يـک          

يـکـي از انـهـا را جـايـگـزيـن                 , کارگر
؟؟؟؟ تـنـهـا      !!!!! چه وحشتنـاک !!!  کند

چيزي که در ايـن مـعـاملـه در نـظـر                 
گرفته نميشود حقوق کارگر وخانـواده      

زن خــانــه دار     ,  حــال مــن  ,  اش اســت  
کارگري نيستـم کـه در کـارخـانـه بـا                
کارفرمايم بحث داشته باشم در منزل      
از طرف هـمـسـر کـارگـرم مـورد بـي                

مـن هـمـسـر       .  مهـري واقـع مـيـشـوم         
 .مـادر کـار گـران ايـنـده ام             , کارگرم

شبها کـه هـمـسـرم خسـتـه بـه خـانـه                   
تـا  , من اوراحـمـايـت مـيـکـنـم          , ميايد

تـا روز بـعـد بـتـوانـد             , تجديد قواکنـد  
نيروي کارش را در ازا بـرگـه سـپـيـد               
امضا باحد اقل دستمزد زندگي ؛زيـر        

مـن مـادر کـارگـر          .خط فقر؛ بفروشد 
اگر چـه سـمـتـم خـانـه داري               , اينده ام 

فرزاندانم را پرورش ميـدهـم تـا         . است
چـــون پـــدر    , وقـــتـــي بـــزرگ شـــدنـــد      

کارگرشان توسط کار فرما استـثـمـار        

وسرمايه سـرمـايـه دار راچـاق           , شوند
 .چاق تر کنند

نـه  , کار گر خانه دار  ,  زن خانه دار  
نـه اتـحـاديـه و         , نـه صـنـفـي      , تشکلـي 

هـيـچ نـدارد ودقـيـقـا بـه              , سنديکاري
ومـحـروم   .  همين خاطر در خانه اسـت    

از تــمــامــي انــهــا صــبــور چــون                    
پشتيـبـان هـمـسـر کـارگـرش در              , کوه

وايـن نـظـام      , خانه استثـمـار مـيـشـود        
کـه ايـن     , سرمايـه داري حـاکـم اسـت          

استثمار مضاعف را به کارگران خانه   
به خـاطـر خـانـه دار           ,  دار روا ميدارد 

در , به خاطر تنها بـودنشـان     ,  بودنشان
اما اگر کارگران خانه دار ,  !!! خانه اند 

در جامعه خواسته هاي صنفي خـود        
بـا هـمـکـاران خـانـه           , را مطالبه کنند  

دارشان تشکـيـالت صـنـفـي داشـتـه             
وصداي خود را به گـوش هـم          ,  باشند

ديـگـر   , طبقه اي هاي خـود بـرسـانـنـد         
ــيــســتــنــد      ودر حــرکــتــهــاي     , تــنــهــا ن

اجتماعي ميتوانند به خواستـه هـاي        
کـارگـران خـانـه       .  صنفي اشان برسنـد   

دار ســتــون مــحــکــمــي هســتــنــد در          
حمايت همسرانشـان و در پـيـشـبـرد             
اهداف طبقه کارگر ايـران پـرچـم دار             
مبارزه طبقاتي عليه نظام طـبـقـاتـي          

 پايان..... مي باشند
 ايميل ارسالي به 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٩٤ آذر ٦ 

 ! حاصل دسترنجم کو؟     
 ) مصائب زنان از نگاه زن کارگر خانه دار           (

 

 



 

808شماره &1!�ا                                            ا                                                 5 صفحه   

کرمانشاه ميزبان نمايشـگـاه عـکـس        
بـاشـد    حاج مي هنرمند حسين عيسي  

 قطعه عکس در ژانر مسـتـنـد    ٣٢ که  
اجتماعي و با مـوضـوع اعـتـيـاد بـه              

 نمايشگـاه   .نمايش گذاشته شده است   
نام گـرفـتـه و تـا           "  هاي دود   در دخمه " 

 .بـاشـد      آيـنـده بـرپـا مـي              اوايل هفته 
 نمـايشـگـاه       حاج درباره   حسين عيسي 

در اســتــان    "  ايســنــا" بــه خــبــرنــگــار       
هـدف از ايـن       : " کرمانشاه گفته است  

نــمــايشــگــاه نشــان دادن اعــتــيــاد و           
پيامدهاي آن در جامعه به زبان هـنـر          
بود تـا اثـرگـذاري بـيـشـتـري داشـتـه                 

 طبق آمارهاي رسـمـي حـدود        ." باشد
 هزار معتاد در استان کرمـانشـاه     ٦٠ 

 فـعـاالن        وجود دارد که بنـابـه گـفـتـه          
 هـزار    ١٥٠ مدني اين رقم نزديک بـه        

 گـذشـتـه          هـفـتـه     .شود  نفر برآورد مي  
دبير شوراي همـاهـنـگـي مـبـارزه بـا              

 ٩٤ مواد مخدر کرمانشاه از مـرگ          
مصرف مـواد مـخـدر          نفر بر اثر سوء   

 .خبر داده بود
 

 سال زندان تعزيري   ٢ حکم  
 براي افسانه بايزيدي   

 يک دادگـاه انـقـالب شـهـر              شعبه
 سـال زنـدان تـعـزيـري          ٢ مهاباد حکم  

بـــراي افســـانـــه بـــايـــزيـــدي صـــادر           
عــالوه بــر   "   افســانــه بــايــزيــدي  " .کــرد

 سال زندان، به زندان مرکـزي  ٢ تحمل  
کرمانشاه تبعيد گرديده و ايـن حـکـم          

قـاضـي   .   کـنـد     را در آنجا سپري مـي     
تــوهـيــن بــه    " دادگـاه، افســانـه را بــه           

مـتـهـم    "  تبليغ عليه نـظـام    " و "  رهبري
 افسانه بايزيدي از داشـتـن       .کرده بود 

وکيل تعييني محروم بوده و از سـوي        
قــاضــي جــنــايــتــکــار     ( کــيــا      جــوادي
حرمتي قرار گرفـتـه       مورد بي )  دادگاه
 .است

 
انجمن محيط زيستي پاژين بانه     

اي به اداره حفاظت      با ارسال نامه
محيط زيست استان کردستان،      

خواستار توقف ساخت سدهاي       
   .چومان و کاني گويژان بانه شد   

انجمن زيست مـحـيـطـي پـاژيـن            
اي به اداره حفاظـت   بانه با ارسال نامه  

محيط زيست استان کردستـان، ايـن        
اداره را از عـواقـب سـاخـت سـدهـاي              
چومان و کانـي گـويـژان بـر مـحـيـط               

هـمـچـنـيـن ايـن           .زيست مطلع نـمـود   
انجمن در اين نامه اعالم کرده اسـت          
که انتقال آب بانه به اروميه مـتـوقـف     

بـهـتـر    : " گـويـد     اين انجمـن مـي     .شود
است به جاي سد سازي هاي بي رويـه         
بيشتر به روش هاي جايگزين جـهـت          
مهار آب و کنترل سيالب انـديشـيـده       

هيئت مديره انـجـمـن پـاژيـن           " .شود
راهکارهاي پيشنهادي جهت کاهـش      
تأثيرات مخـرب سـاخـت سـدهـا بـر               
محيط زيست بـه اداره حـفـاظـت از              

طـي    .محيط زيست ارائه داده اسـت       
چند سال گذشته، عـمـلـيـات سـاخـت          
سدها در کـردسـتـان ايـران افـزايـش                
يافته و خسـارات مـخـرب انسـانـي،             

مـحـيـطـي درپـي           اجتماعي و زيسـت   
 .داشته است

 
الوي، در نتيجه     مالمال حمه 

تيراندازي مستقيم نيروهاي   
حکومت اسالمي جان خود را از      

 . دست داد 
الوي، اهـل مـهـابـاد          مالمال حمه 

شب دوشنبـه سـوم آذرمـاه، در حـال              
برگشتن به مهاباد از تهران در جـاده          
تهران ــ آبـيـک در کـمـيـن نـيـروهـاي                   
نظامي جمهوري اسالمي افتاد و در        
نتيجه تيراندازي مستقيـم نـيـروهـاي         

حکومت اسـالمـي جـان خـود را از               
نامبرده اهل کانـي سـيـب      .  دست داد 

 .مهاباد بود

 
به رفقاي  : محمود صالحي    

هيئت مديره واعضاي سنديکاهاي      
 ! .کارگري فرانسه با درود هاي گرم    

رفـــقـــا، و اعضـــاي گـــرامـــي،           
اقدامات تروريسـتـي اخـيـر        “  شخصا

در کشورهاي ترکـيـه، لـبـنـان،عـراق،           
سومالي،مالي، فرانسه و تمام جـهـان     
را که صدها انسان بيگناه را قـربـانـي      
کرده اسـت مـحـکـوم مـيـکـنـم و از                   
صــمــيــم قــلــب بــه شــمــا و خــانــواده             
جانباخته گان اين جنايتهـاي فـجـيـع          
تسليت عـرض مـي نـمـايـم و بـراي                  
همگي شما آرزوي دنيايـي عـاري از          

هـمـچـنـيـن       .ستم و جـنـايـت را دارم          
بدينوسيله از شما رفقاي عزيزم، براي     
حمايت هاي بي دريغتان از جـنـبـش           
کارگري ايـران و بـه طـور مشـخـص                
نامه حمـايـتـي شـمـا هـا کـه اخـيـرا                   
بصورت جمعي ارسال نـمـوده بـوديـد           
کمال تشـکـر را دارم و سـپـاسـگـزار                

حمـايـت سـنـديـکـا         .  زحماتتان هستم 
هاي فرانسه از کارگران و مزدبگيـران       
ايران از جملـه مـعـلـمـان و فـعـالـيـن                  
کارگري در بند، نشان از اين دارد کـه        
ما کارگران ايـران در مـبـارزات هـر              

دفــاع و    .روزمــان تــنــهــا نــيــســتــيــم      
همبستـگـي بـيـن الـمـلـلـي جـنـبـش                  
کــارگــري و بــه ويــژه ســنــديــکــاهــاي           
کارگري فرانسه از تالشهاي کـارگـران       
و به ويژه فعالين کـارگـري در ديـگـر              
کشورها مايـه دلـگـرمـي و تـقـويـت               

روحيه مـبـارزاتـي کـارگـران خـواهـد              
يک بار ديـگـر از شـمـا            “  شخصا. شد

رفقاي گرامي بابت دفـاع و زحـمـات          
ــران                 ــران اي ــارگ ــان از ک ــت ــغ ــي دري ب

  .تشکرميکنم
زنده با اتحاد طبقاتي کارگران 

   . در سراسر جها
 با صميمانه ترين درود ها 

   ۹/۹۴ /٥  محمود صالحي
  

 ۱۰ . بحران بيکاري در روستاها   
 ميليون روستايي بيکارند   

جديدترين گزارش وزارت کـار از        
وضعـيـت اشـتـغـال و بـازار کـار در                  
روســتــاهــا نشــان مــي دهــد کــه از              

هـزار    ۱۸۴ مـيـلـيـون و           ۱۷ مجموع  
 ۳۴۰ ميليون و  ۶ جمعيت روستايي،  

هـزار نـفـر        ۴۷۸ هزار نفـر شـاغـل و           
نـکـتـه حـائـز        .  جوياي شغل هسـتـنـد      

 ۱۰ اهميـت در ايـن بـخـش ايـنـکـه                  
هزار نفر از جمـعـيـت      ۳۶۵ ميليون و   

روستايي کشـور از نـظـر اقـتـصـادي              
غيرفعال و در واقـع دچـار بـيـکـاري               

هزار نـفـر نـيـز داراي           ۹۰۰ هستند و  
 .درآمد بدون کار هستند

 
 هزار کودک در سيستان و     ۱۰۰ 

 اند  بلوچستان از تحصيل بازمانده    

عليرضا نـخـعـي، مـديـر         آ ذر ٧  
کل آموزش و پرورش استان سيستـان    

 هـزار    ۱۰۰ و بلوچستان از بازماندن      
کودک اين استان از تحصيل خبر داد       

 درصـد ايـن دانـش        ۳۰ و گفت حدود    
 .هستند" سرباز"آموزان در شهرستان 

 *** 

 

 

 ١ از صفحه  ...نگاه هفته مجموعه اخبار

 - :نويسنده
ــه              ــطــي کــه چــهــره کــري درشــراي
فقروفالکت بـرزنـدگـي مـيـلـيـون هـا               
کارگر سايه شوم خودراافکنـده اسـت        
نــمــيــتــوان بــاشــيــوه هــاي قضــايــي           
وامنيتي به مقابله بـااعـتـراض هـاي          
ــبــش کــارگــري             ــه گســتــرش جــن روب
وساکت و خـامـوش کـردن کـارگـران             

درشـرايـطـي کـه سـرمـايــه            .پـرداخـت  
داران با حرص وولعي سيري ناپذير به 
وحشيانه ترين شکـلـي آخـريـن رمـق            
هاي ما کارگران را مي کشند وهـيـچ     
خط قرمزي بـراي خـود تصـور نـمـي              
کنند،وبا ابزارهاي امنيتي بـردامـنـه        
سرکوب افزوده اند وهزينـه اعـتـراض         
به اين جهنم بي حقوقي را بخصـوص        
درميان کارگران ومعلمـان بـاال بـرده          
اند، و درشرايطي که به گفته خودشان 

درکمتر از يک دهه سـطـح مـعـيـشـت          
کارگران به يک پـنـجـم سـقـوط کـرده               
است، دراين زمان يـکـي از رهـبـران             
محبوب وچهره شناخته شده کارگـري      
آقـاي جــعـفـرعــظـيـم زاده را بــدلـيــل               
پيگيري مطالبات قانـونـي کـارگـران         
بويژه ارتقاء سطـح دسـتـمـزد وتـالش           
بــراي مــتــشــکــل ويــکــپــارچــه کــردن        
مبارزات سراسري کارگران بـه زنـدان        
طويـل الـمـدت شـش ومـحـرومـيـت               

 .دوساله اجتماعي محکوم کرده انـد     
درشرايطي که دولت بعنوان بزرگترين     
کارفرماي کشور ازتـمـامـي خـطـوط           
قرمز درتهاجم به سفره اندک کارگـران        
عـبـور کـرده اســت،امـا از کـارگــران              

 .انتظار فرمان بري و سکـوت دارنـد        
مــا اعــالم مــي کــنــيــم مــطــالــبــات           
انباشته کارگري به نقطه غـيـر قـابـل            

تحملي رسيده اسـت وطـبـقـه کـارگـر             
ايران کـه هسـتـي اش بـه مـخـاطـره                  
وروزشمار افـتـاده اسـت مصـمـم بـه               
پيگيري مطالباتش اسـت ومـنـتـظـر           
اجازه کسي براي ابراز اعتراض به بي       
حقوقي اش وپيگير سهم خواهي خود 
از ثروت هايي که آفريده خـود اوسـت       
معطل نخواهد ماند ودرنگ نخواهد     

ما اعـالم مـي کـنـيـم رهـبـران                .کرد
ــيــم گــذاشــت            ــخــواه ــا ن ــه ــن خــودرات
وقاطعانه هشدار مي دهيم که ضمـن       

تاکيد بر مـطـالـبـات فـوري خـود از                
افـزايـش حـداقـل مـزد بــه            -۱ جـملـه     

چهارميليون تومان براي گـذران يـک         
بــه رســمــيــت    -۲ زنــدگــي حــداقــلــي       

شــنــاخــتــن تشــکــل هــاي مســتــقــل          
کارگري وبستـن قـراردادهـاي دسـتـه           

حـقـوق بـرابـر زنــان         -۳ جـمـعـي کــار        
بـرچـيـدن    -۴ ومردان درمحـيـط کـار         

قراردادهاي مـوقـت وسـفـيـد امضـا             
 -۵  .وهرنوع داللـي درايـن زمـيـنـه          

مجرمانه بـودن مـعـوقـات حـقـوقـي              
مــاايــن مــطــالــبــات      ....کــارگــري و  

دردســـتـــور فـــوري خـــود قـــرارداده           

واعالم مي کنـيـم هـرچـه زودتـر            . ايم  
بايستي تـمـامـي فـعـالـيـن کـارگـري               
وزندانيان سـيـاسـي واز جـملـه آقـاي              
جعفر عظيم زاده هـرچـه سـريـعـتـر از             

ما تشکـل را حـق         .زندان آزاد گردند  
طبيعي خود مي دانيـم ودرايـن امـر           
ازهيچ تالشي فـروگـذاري نـخـواهـيـم            

 کرد
 کارگر ايرانخودرو

 ٩٤  آذر ٣ 
 ايميل ارسالي به 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 با فعالين کارگري راه به جايي نمي برد             ” قضائي   -امنيتي  “ مقابله  
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 روز مـبــلــغ يـاد شــده را             ۲۸ مـدت    
گرچه در همه دنيا شرکتهاي   .  بپردازد

نفتي چه با خريد ارزان نفت و گـاز و            
چه با قرار دادهاي اسارت بـار مـردم          
بسياري از کشورها را به خـاک سـيـاه         
ــه حــاکــمــان                 ــد و خــود ب ــده ان نشــان
بالمنازع اين دنيـاي وارونـه تـبـديـل             
شده اند، امـا قـطـعـا شـکـايـت ايـن                  
شرکت و برنده شدن آن در دادگـاه را             
نبايد تنها به حساب زرنگي و يا پول         
و امکانات شرکتهاي نفتي گذاشـت،       
بلکه حاکمين اقليـم کـردسـتـان بـراي           
آسانکاري در دزدي و چپاول خود نيـز    
بارها تن به قراردادهاي خفت باري نه   
تنها با شرکـتـهـاي نـفـتـي بـلـکـه بـا                   
دولتهاي مرتجـع مـنـطـقـه نـيـز داده               

حــاکــمــيــن دزد و مــافــيــائــي             . انــد
کردستان عراق مـبـارزه و اعـتـراض            
مردم را بـراي پـرداخـت حـقـوقـهـاي                
معوقه را با گلوله و زندان جواب مي        
دهند و اين در حاليست که در هميـن     

اينها بودجه سه مـاه       يک قلم ناقابل،    
کليه کارمندان دولت را به اين شرکت 
باختند و قطعا ايـن نـه اولـيـن و نـه                  
آخرين مورد از نـوع مـعـاملـه گـري               
حاکميني اسـت کـه دزدي و چـپـاول              

" درخشـان "  يکي  از اجزاي کـارنـامـه        
   .آنهاست

 
 پيدا شدن چهار جنازه    

 ! در شهر کرکوک   
ــه          ــب ــکــشــن ــر     ۲۹ روز ي ــوامــب  ن

نيروهاي امنيـتـي شـهـر کـرکـوک در              
منطقه ليالن اين شهر چهار جنازه را        

بـر اسـاس گـزارشـهـاي          .  پيدا کـردنـد    
منتشـر شـده جـنـازه هـا بـه پـزشـک                   
قانوني منتقل شده اند و تا هم اکنون       
هيچ کس و گروهي مسـئـولـيـت ايـن            

الزم به .  کشتار را بعهده نگرفته است    
ذکر است کـه جـنـگ و نـا امـنـي و                   
کشتار در شهـر نـفـت خـيـز کـرکـوک                
بدليل نزديک بودن داعش به مرزهاي      
آن و هـم بـدلـيــل اخـتـالفـات دولــت                 
مرکزي و اقليم کردستان و همچـنـيـن         
اختالف شهروندان آن بر سر حاکميـت      

 . آن به امري روزمره تبديل شده
 

فرار فالح مصطفي از دست     
 ! کمونيستها و آزاديخواهان    

 نــوامــبــر فــالح     ۲۷ روز جــمــعــه     
مصطفي مسئـول روابـط حـکـومـت           
اقليم کـردسـتـان در شـهـر تـورنـتـوي                

ــادا،     ــک             کــان ــگــامــي کــه در ي هــن
کنفرانس خبـري شـرکـت کـرده بـود،             
وقتي با سـئـواالت کـمـونـيـسـتـهـا و                
آزاديخواهان کـه از دزدي و چـپـاول              
حکومت اقليم خبر داشتند روبرو شد      
فرار را بر قرار ترجيح داد و صـحـنـه            

در ايـن    .  کنفرانـس را بـجـا گـذاشـت           
کنفرانس خبري ابتدا آراس رشـيـد از          
کادرهاي حزب کمونـيـسـت کـارگـري          

نچـيـروان بـارزانـي       "  کردستان پرسيد   
داماد مسعود بارزانـي رهـبـر حـزب           
دمکرات کـردسـتـان در مـاه اکـتـبـر               
امسال کابينـه هشـتـم حـکـومـت را              

سپس سرگول احـمـد   .  معلق کرد چرا؟ 
از حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري چـپ                

من هم سوال دارم، : "  عراق مي پرسد 
الزم است جواب بـدهـيـد، در مـورد             
درآمدهاي حکومـت، در آمـد نـفـت            
توضيح دهـيـد، ولـي چـرا فـرار مـي                

: " سرگـول ادامـه مـي دهـد          ".  کنيد؟
حزب دمکرات در کـردسـتـان تـعـداد           
زيادي از روزنامه نگـاران را ربـود و            
آنــهــا را بــه قــتــل رســانــد از جــملــه               
سردشت عثمان، سوراني مامه حمه،     

   ".عبدل ستار طاهر شريف
فـرار فــالح مصــطـفـي و جــواب            
ندادن به سواالت شرکت کنندگان در       
ايــن کــنــفــرانــس خــبــري شــکــســتــي         
مفتضحانه براي حكـومـت کـارتـنـي          
اقليـم و احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت و                  

بايد همه جا اينها .  مذهبي حاکم بود 
را رسوا کرد و نگذاشت در خـارج پـز            
دمــکــرات بــودن را بــزنــنــد امــا در             
منطقه حاکميت خودشان دست به هر 

  .جنايت و وحشيگري بزنند
   

اظهارات رئيس دفتر سياسي    
حزب دمکرات در باره رئيس     

 ! پارلمان 
 نــوامــبــر فــازل      ۲۷ روز جــمــعــه     

ميراني رئيس دفتـر سـيـاسـي حـزب            
دمکرات در گفتگوئي بـا تـلـويـزيـون          
کردستان در بـاره بـحـران حـکـومـت              
اقليم و برکناري رئيس پارلمان آن از          

: " طرف حزب متبوعش اعـالم کـرد        
الزم است که رئيس پارلمان کردستان      

وي "  به شيـوه قـانـونـي تـغـيـيـر کـنـد                 
همچنين تاکيد مي کنـد کـه رئـيـس            
کنوني پـارلـمـان بـار ديـگـر امـکـان                 

 . انتخاب شدن را ندارد
جالب است که ميراني در حـالـي        
دم از اقدامات قانونـي مـي زنـد کـه              

 اکـتـبـر بـه         ۱۲ حزب متبوعش روز      
شيوه اي غير قانوني و قلدرمابانـه از     
ورود رئيس پارلمان بـه شـهـر اربـيـل              
جلوگيري کرد و متـعـاقـب آن چـهـار              
نماينده ديـگـر از جـنـبـش گـوران را                
مـمــنــوع الــورود بــه شــهــر اربــيــل و             
پارلمان کرد و اين در حالي اسـت کـه        
خود بارزاني چنان بـرصـدارت اقـلـيـم          
کردستان لم داده کـه بـعـد اتـمـام دو                

 آگـوسـت     ۱۹ دوره و نيـمـه خـود کـه             
آخرين مهلت قانوني آن بود هنوز هـم     
حاظر نيست دست از کـار بـکـشـد و             
خود را رئـيـس خـود گـمـارده اقـلـيـم                 

 . ميداند
 

جلسه دادور عمومي شهر     
 ! سليانيه با تعداي از اعضاي پارلمان  

 نوامبـر بـخـتـيـار عـلـي             ۲۹ روز  
دادور عمومي شـهـر سـلـيـمـانـيـه بـا                
تعدادي از اعضاي پارلمان تشـکـيـل         
جلسه داد و در مورد شـفـاف نـبـودن            
در آمد نفت و گاز بـا آنـهـا گـفـتـگـو                 

بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر            .  کرد
شده در اين جلسه خود پارلـمـانـتـاران         
هم بر شفاف نبودن پروسه استخراج و     

 . فروش نفت و گاز تاکيد کرده اند
الزم بـه ذکـر اسـت کـه دزدي و                 
چپاول از اموال مردم و بـويـژه از در              
آمد نفت و گاز از طرف احزاب حاکـم       
به يکي از مباحثات مهـم در مـيـان            

امروز همگان مي     . مردم تبديل شده  
دانند که در کـنـار تـحـمـيـل فـقـر و                    
فالکت به مردم، در کنار بـه تـعـويـق             
افتادن چـنـديـن و چـنـد مـاه حـقـوق                  
کارمندان، در کـنـار تـعـرض بـه هـر                
اعتراض و اعتصاب بـه حـق مـردم،            
احزاب حاکم روز بـه روز بـر دارائـي               
هاي نـجـومـي خـود مـي فـزايـنـد و                  
حاصل دسترنج مردم کارکن جامـعـه       
را به شيوه مافياهاي دنيـا بـه جـيـب             

   .مي زنند
 

 اظهارات قباد طالباني   
 ! در باره بحران حکومتي   

 نوامبر قـبـاد طـالـبـانـي         ۲۵ روز  
مــعــاون رئــيــس حــکــومــت اقــلــيــم           
کردسـتـان در جـلـسـه اي بـا وزرا و                   
نمايندگان پارلمان از حزب اتـحـاديـه         

در مقايسه با : " ميهني اظهار داشت
بــحــرانــهــاي ديــگــر، بــحــران مــالــي          
خطرناکترين بحران اسـت، کـمـي در           
آمد و مخارج زياد حکومت بحران را 
به مقياس بسيار خطرنـاکـي رسـانـده          

اگر چه قباد طـالـبـانـي هـيـچ           ".  است

آمار و ارقامي را ارائـه نـکـرد، امـا               
خود همين اظهارات و بـحـرانـي کـه             
احزاب قومي مذهـبـي حـاکـم در آن             
گرفتارند و اعتراض و مـبـارزه تـوده           
هاي مردم عليه دزدي و چپاول و بـي          
حقوقي که اينها بـه مـردم تـحـمـيـل                
ــاســخ                   ــا ســرکــوب پ ــد را ب کــرده ان
ميدهند، نشان از عمق بحراني اسـت       

 سـال    ۲۵ که احـزاب حـاکـم بـعـد از               
راه حـل    .  حاکميت در آن گـرفـتـارنـد          

بحران سياسي، اقتصادي موجود بـر       
اقليم کردستان تنهـا و تـنـهـا کـوتـاه               
کردن دست مـافـيـاي احـزاب دزد و              
چپاولگر قومـي مـذهـبـي حـاکـم بـر               
اقليم کـردسـتـان و سـپـردن اخـيـتـار                 
جامعه به دست کساني است که هيچ     
منفعتي در اسـتـثـمـار و بـي حـقـوق                

 .کردن مردم ندارند
 

 *** 
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دولت و کارفـرمـاهـا بـا طـرح            
مشترک رياضت کشي اقتصـادي،     
مقيد کردن کـارگـران در مـحـيـط            
کار با قوانين و مقرارتي کـه سـود          
آوري بــيــشــتــري را ايــجــاد کــنــد،         
مسببين اصلي نا امنـي مـحـيـط          

 .کار و مرگ کارگران هستند
 کارگر در سه مـاه    ۳۵۲ مرگ  

فروردين، ارديـبـهـشـت و خـرداد           ( 
عمال بـمـعـنـي جـنـگ         )  ۴ ١٣٩ در

نظام اسالمي و کارفرماها، علـيـه       
. بخش مشخصي از جامعه اسـت      

 !.عليه طبقه کارگر
 و بـهـداشـت        يتضمين ايمـنـ   ” 

محيط کار و تقـلـيـل مـخـاطـرات            
کار به حداقل ممکن، بـدون هـيـچ          
صــرفــه جــويــي، بــا اســتــفــاده از            
پــيــشــرفــتــه تــريــن تســهــيــالت و          
امکانات مورد استفاده در سـطـح      

نظارت و معاينه پـزشـکـي        .  جهان
مــنــظــم در بــرابــر مــخــاطــرات و           
بيماري هاي حرفه اي و نـاشـي از            
کــار، تــوســط مــراجــع پــزشــکــي          
مستقل از کـارفـرمـا، بـه هـزيـنـه               

 “.کارفرمايان و دولت
بــيــمــه کــامــل کــارگــران در         ” 

مقابل صدمات و خسارات ناشـي      
از کار، اعم از اينکـه در مـحـيـط             

کار و يا خارج آن رخ دهـد و بـدون         
اينکـه کـارگـر نـيـازي بـه اثـبـات                 
قصـور کـارفــرمـا و يــا مـديـريــت              

پرداخت حقوق کامل   .  داشته باشد 
بازنشستگي به کارگـرانـي کـه در           
نتيـجـه صـدمـات نـاشـي از کـار                
تـوانــايــي کــار کــردن را از دســت            

 .“ميدهند
دولت و کارفرماها بايـد بـراي        
تامين ايمني محيط کـار هـزيـنـه           
هاي بااليي را تحمل کنند، امـري      
که از تن دادن بـه آنـهـا خـودداري              

 .ميکنند
فاکتور مهم براي پايين آوردن      
مــيــزان حــوادث کــارو نــا امــنــي           
محيط کار، حق اعتراض و دسـت       
کشيدن از کار در زماني است کـه         
کارگر احساس کند استانداردهـاي    
ايمني محيط کـار رعـايـت نشـده           
اند، و کارفرما بايد موظف بـاشـد        
به اين اعتراض ترتبيب اثـر دهـد،         
امري که در محيطهاي کار بخاطر  
سود کارفرما و به پشتوانه حمايت     
دولت و قوانين از کـارفـرمـا هـيـچ            

 .وقت رعايت نمي شود
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 ...  نا امني محيط کار       


