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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

دستگيري و اذيت و آزار    
 !خبرنگاران ادامه دارد   

سنتر مـتـرو، مـرکـز مسـتـقـل               
دفاع از روزنامه نـگـاران در اقـلـيـم             

 ۲۱ کردستان در گزارشي به تـاريـخ          
 ۷۲ در   : "  دسامبر اعـالم کـرده کـه        

ساعت گذشـتـه مـدافـعـيـن قـانـون،              
نيروهاي امنيت و آسايش داخلي بـا       
لگد و قنداق تفنگ، دسـتـگـيـري و            
شکستن وسائل روزنامه نـگـاران و         

عکاسان خبرگزاريـهـاي کـي ان ان،           
کردستات نيوز و ان ار تي، بار ديگر 

ايــن    ". قـانــون را زيـر سـوال بـردنــد            
گزارش به چنـد مـورد اذيـت و آزار             
خبرنگاران اين شبکه ها در مناطـق    
تـحـت کـنــتـرل نـيــروهـاي مسـعــود              
بارزاني پرداخته و تعرض و اذيـت و         
آزار خبرنگاران را به تندي مـحـکـوم      

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 ٦  صفحه 

 ٤  صفحه 

ــع          کــارگــران نــهــالســتــان مــنــاب
طبيـعـي سـنـنـدج در اعـتـراض بـه                 
تصميم کارفرما از روز پـنـج شـنـبـه            

. گــذشــتــه دســت از کــار کشــيــدنــد          
خانواده هاي اين کارگران در تـجـمـع         
اعتراضي آنها همراه شده و در محل    

. کار و تجمع آنها حضور يـافـتـه انـد         
اين کـارگـران هـرکـدام از هـفـت تـا                 

 اعتراض کارگران نهالستان منابع طبيعي سنندج 
 همراه با خانواده هاي آنها

 

 ٥  صفحه 

 آذر تلـويـزيـون    ٢٦ روز چهارشنبه  
کانال جديد مکان  رويارويـي زنـان و          
مردان روستاي شهرويي بـهـبـهـان بـا            
حکومتي بود که مزدورانـش دو روز         

قبل جوانان جوياي کار در اين روستـا    
را به رگبار بسته و يکي از آنها را بـه            

جوانان اين روستـا سـه       .  قتل رساندند 

 حکومتي که کارگر بيکار را 
 به رگبار ميبندد بايد سرنگون شود 

 !  گرامي باد ياد مرتضي فرج نيا

اين روزها در شهرهاي سـنـنـدج،         
مريوان، سـقـز، مـيـانـدوآب، مشـهـد             
شيراز و چـنـد شـهـر ديـگـر اقـدامـي                 

ديـوار  : " انساندوستانه تـحـت عـنـوان        
براه افتاده است و مبتکرين " مهرباني

و مدافعان اين حرکت بـا درخـواسـت           
وتشويق ديگـران بـراي ارائـه وسـايـل             
بويژه آويزان کردن لباس بر روي ديـوار      

و نوشته اي با اين مضمون در کـنـار            
نــيــاز نــداري بــذار، نــيــاز داري          " آن،   
، به گسترش اين حرکـت دامـن         " بردار

تالش ديگري از همين جنس    .  زده اند 
در "  پايان کـارتـن خـوابـي        " با عنوان،   

 .سنندج دامن زده شده است
نفس اين حرکـت اقـدامـي قـابـل            

پـيـامـي کـه در         .  ارج و ستودني است 
اين تالش نهفته است گوياي احساس      
مسـئـولـيـت پـيـشـتـازان ايـن کـار و                   
حرکتي بعنوان راه حلي ولو هـر چـنـد           
کوچک در قـبـال وضـعـيـت جـامـعـه                 
چندين برابر زير خـط فـقـر و کـارتـن                

توجه و تعهـد    .  خواب را نشان ميدهد   
انساني بغايت مسئوالنه اي را نشـان      
مـيــدهـد کــه هــمـزمــان چـهــره کــريــه             

حکومت نظـامـي و مـحـاصـره           
شهرهاي کردستان ترکيه و سـرکـوب    
مـردم بـوسـيلـه ارتـش و نـيـروهــاي                
نظامي دولت اردوغان با بـيـرحـمـي          

امـا رسـانـه هـاي          . تمام ادامه دارد   
خبـري رسـمـي و بـيـن الـمـلـلـي بـا                     
سکوت مرگبار خود باعث شده انـد       

آينده بکجا ميرود، در بـهـبـهـان           
مـزدوارن سـرمـايـه تـجـمـع کـارگــران               

پدري کـه   .  بيکار را به رگبار ميبندند    
دنبال نان بود و کـار مـيـخـواسـت بـه             

کارگراني کـه جـرمشـان      .  قتل ميرسد 
اين بود که کار ميخواستند با شليـک        
گــلــوــلــه يــک نــفــرشــان کشــتــه و دو              

اين کارگران بخشي .نفرزخمي ميشود 
از هم طبقـه ايـهـا و هـمـنـوعـان مـا                   
هستند که در ابعاد کل ايران در حـال       
جدال با اختاپوس سرماميه هسـتـنـد         

نمانه هايي از آنـرا در پـايـيـن اشـاره               
  .ميکنيم

فاجعه وجود کودکان خيابـانـي و        
کودکان کـار و دخـتـران و زنـان تـن                  
فروش هر روز در ابعاد وسيعتري هـم         
طبقه اي هـاي مـا را بـه کـام خـود                    

 .ميکشد
ابعاد ميليوني معتادان جـامـعـه       
را دچار شوک کرده است و همه نگران         
جوانان خود هستند که آيا ميتـوانـنـد      

 چيست؟" ديوار مهرباني"پيام

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 

 کارگري که به گلوله بسته شد 
 چه ميخواست؟

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 

 حمله وحشيانه دولت اردوغان به مردم کردستان ترکيه 
 !بايد فورا متوقف شود

 کشتار مردم شهرهاي کردستان ترکيه وسکوت رسانه هاي خبري                  

 ٣  صفحه 
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 ١ از صفحه 

حاکمان اسالمي مفت خور در قـبـال       
شـهــرونــدان را هــم بــخــوبـي عــرضــه           

هــمــيــن ســطــح از تــالش        .  مــيــکــنــد
جامعه نيز با تـعـرض جـيـره خـواران             
حکومت اسالمي روبرو شد و به ايـن        

 . مکانها حمله ور شدند
از آنجا کـه راه حـل مشـکـالت              
عديده اقتصادي و بيشمار مـردم بـا           
اين گونه تالشها قابل حل نيست اما      
جوهر اين حرکت بـعـنـوان تـوجـه بـه               
ديگران که نيـازمـنـد هسـتـنـد خـود              

اهـمـيـت ايـن       .  قابل سـتـايـش اسـت        
تالشهـا در ايـن اسـت کـه سـنـت و                   
ــال               ــب ــه در ق ــگــي مســئــوالن ــن ــره ف
کسانيکه بشدت نـيـازمـنـد کـمـک و             
همياري هسـتـنـد را پـيـش کشـيـده                

بــيــگـمــان چـنــيــن اقــدامــاتــي       .  اسـت 
گوياي تامـيـن نـيـازمـنـدي کسـانـي              

. اســت کــه آهــي در بســاط نــدارنــد            
صدها برابر اين کمکها قطعا هزار و        
يـک درد جــامـعــه زيــر خـط فــقــر و                 
تنگدست را پاسخ نميدهـد و قـطـعـا           
ــده                ــع مشــکــالت عــدي ــل رف راه ح
شهروندان و نيازمندان در جامعه هـم    
نيـسـت امـا حـس بـرابـري و درکـي                  
پـيـشـرو را در قـبـال جـامـعـه بـيـان                     
ميکند که هر کـس درد و مـعـضـل              
ديگري را بخشي از مشکـالت خـود         

 .  بداند
نياز نداري بذار، نياز داري "واژه، 

، من را بياد توقع و درک از يک "بردار
جامعه کمونيستي انداخت مبني بـر       

به هر کس به اندازه توانش و        : " اينکه
و ايـن    "  به هرکس بـه انـدازه نـيـازش           

نويد بخش اشاعه فرهنگي مـدرن و          
به هر کس به انـدازه  " انساني است که    

، " توانش و به هر کس انـدازه نـيـازش          
ــت و آرزوي              ــواسـ ــد     ٩٩ خـ  درصـ

 .شهروندان جامعه ميباشد
ديوار مهرباني اقدام اجـتـمـاعـي        
مثبت و خوبي است اما اين اقـدام و          
اقداماتي از اين نوع بايـد در جـهـت            
تشويق مردم و جامـعـه جـهـت طـرح           
خواستها و مطـالـبـاتـي چـون بـيـمـه                
بيکاري، مسکن مـنـاسـب، تـامـيـن           
معيشت باالي خـط فـقـر و زنـدگـي               

در واقع بـايـد     .  انساني را تقويت کند   
گفت که ديوار مهرباني کار ارزنـده و         
خوبي است امـا مـردم بـايـد گـلـوي                
ــبــات خــود                ــراي مــطــال ــت را ب دول

با راه انـدازي اقـدامـات و            .  بفشارند
ابتکاراتي که ميتواند حقوق پـايـمـال        
شــده مــردم را از چــنــگ حــاکــمــان             
ــا و                ــه اســالمــي درآورد ، خــواســت
مطالبات کـل جـامـعـه را مـيـتـوان                
فرياد زد و آيت اهللا هاي ميلياردر را      
وادار به زانو زدن در برابر خـواسـت و          

 .اراده عمومي جامعه کرد
همزمان با گسترش و پـيـشـبـرد           
چنين فرهنگ صميمانه اي، راه حـل        
اصــلــي انــداخــتــن و بــزيــر کشــيــدن            
حکومت اسالمي است تا بـر ويـرانـه          
هاي بيش از سه دهه فـقـر، تـبـاهـي،             
فالکت و کشتار، جامعه اي بسـازيـم       

به هرکس به اندازه توانش و   "که امر،  
به معناي "  به هرکس به اندازه نيازش    

 . واقعي تحقق يابد
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 معتاد نشوند؟

اينـهـا فـقـط نـمـونـه مشـت از                 
جــمــهــوري اســالمــي    .  خــروار اســت  

سعي ميکند هر روز جامـعـه را بـه            
ورطه فقر و فالکت و بي آيـنـدگـي و            
تا حد سقوط اخالقـي کـل جـامـعـه             

زيرا انسان مايـوس و      .نزديکتر کند 
فقر زده و کم فرهنگ بهترين طعـمـه      
براي اسـالمـيـهـا و سـرمـايـه داران               

چنانچه ما در ايـران      .  اسالمي است 
از يک طرف شاهد کوهي از ثروت و        
نعمت هستيم و از طرف ديگر فقر و       
نداري تا بيکاري و اعتياد و کـارتـن         
خوابي و بي سرپناهي در خيابـانـهـا          
ابعادي به همان انداز کـوه ثـروت را           
جلو چشمان خود ميبينيم و مجـري        
اين همه فجايع هم هميـن حـاکـمـان            

 .اسالمي هستند
فقر و ثروت که با يک دره عميق        
مردمان ايران را و يک درصـديـهـاي          
حاکم و ميلياردر را بـه دو دوصـف            

مـا  .  در مقابل هم تقسيم کرده است     
همزمان تالش و جدال اين دو صـف         

تـالـشـي کـه       .  را هم شاهـد هسـتـيـم        
يکي براي تـحـکـيـم بـرتـري خـود و                
ديگري براي تغيير اين اوضاع غـيـر         
قـابــل تــحـمــل بـه امـري دائـمــي و                

 .اجتماعي تبديل شده است
ــاي                 ــهـ ــر روز از دزديـ ــا هـ مـ
ميلياردي اين و آن آخوند و آقازاده و 
ســرمــايــه دار حــکــومــتــي مــطــلــع          
ميشويم و همان کسي که سـر بـانـد         
دزدهــا اســت ادعــا مــيــکــنــد کــه            

  .ميخواهد با دزدي مقابله نمايد
 

اين دنياي است که جمعيت هشـتـاد        
ميليوني مردم ايران در آن زنـدگـي           
ميکنـنـد و بـا حـاکـمـان اسـالمـي                 
سرمايه در حال دست و پـنـجـه نـرم              

دستگيري و زنداني .  کردن ميباشند 
کردن فعالين کارگـري، مـعـلـمـان و            
بقيه فعالين مدني به اخبار هر روزه        

 .ايران تبديل شده است
اما ما در جامعه ايران تنها بـا         
يک تصوير سياه و نا اميد کننده کـه       
فوقا به نمونه هايي از آن اشـاره شـد           

ــيــســتــيــم      ــرو ن مــردم وســيــعــا     .  روب
دراشکال مختلـف نـوع ديـگـري از            
فرهنگ و زندگي و مـنـاسـبـات را             
بـراي خــود رقــم زده انــد کـه هــيــچ               
سنخيتي با فرهنگ و قانون و توقـع        

 .حاکمان اسالمي سرمايه ندارد
عليرغم اينـکـه تشـکـل و کـار             
جمعي غير از آن چيزي که آخـونـد و          
اسالم ميپسندد در ايـران مـمـنـوع            

است، مردم به دهها نمونه از ابتکار      
مدرن، انساني و پيـشـرو دسـت زده           
اند و در حقيقت فرهنگ جامـعـه را       
بر خالف مـيـل حـاکـمـان اسـالمـي              
دارند به سمتي ميبرند کـه اسـالم و          

 آخوند در آن جايي ندارند
براي مثال در هـمـيـن سـرمـاي             
زمستان در خيابانهـاي بسـيـاري از         
شهرها ديوارهاي مهرباني برپا شـده      

مــردم انســان دوســـت بـــا            .  اســت 
فرهنگي مدرن و انسـانـي لـبـاس و            
پــوشــاک اضــافــي خــود را بــه ايــن             
محلـهـا مـي آورنـد و کسـانـي کـه                  
نيازمند هستند آزادانه بدون اينـکـه       
بداننـد صـاحـبـان ايـن وسـايـل چـه                 
کساني هستند بر ميدارنـد و از آن            

  .استفاده ميکنند
اولين خاصيت اين فرهنگ ايـن      
است که در تقابل با فرهنگ صـدقـه    

کسـي الزم نـيـسـت         .  اسالمي اسـت  
فخر بفروشد که دارد به کس ديگـري    

کسـي الزم نـيـسـت         .  کمک ميکـنـد   
تحقير بشود به اين دلـيـل کـه نـيـاز              

ايـن  .  مندي خود را دريافت ميکنـد     
فرهنگ ربطـي بـه اسـالم و تـاريـخ               
دنياي قديم و فـرهـنـگ پـادشـاهـان             

اين فرهنگي انسـانـي و       .  ندارد... و
مدرن اسـت کـه هـم در جـه اي از                   
سازماندهي اجتماعي در خود دارد    
و هم شرکت شهروندان در تـخـفـيـف         
درد و رنج همنوعان خـود نـه بـراي             
فخر فروشي بلکه براي بنا نهادن يک    

  .فرهنگ انساني و برابر است
 

چــنــد قــدم آنــطــرف تــر مــا شــاهــد             
مردماني هستيم که در مقابل اوين       

ــد        ــن ــکــن ــجــمــع مــي ــراي آزادي    .  ت ب
عزيزانشان فريـاد مـيـکـشـنـد و در              
اغلب موارد مورد تعرض حـاکـمـان        

مـعـلـم زنـدانـي در          .  قرار ميگيـرنـد   
اعتراض به حکم اسالمي عليه خود   
اعتصاب غذاي خشک مـيـکـنـد تـا           

  .صدايش را به گوش مردم بـرسـانـد     
کارگران بيکار را ميبينيم کـه بـراي         
تامين معـاش بـه خـيـابـان مـيـرود               
دخواست شغل ميکند و مواردي به      
گلوله بستـه مـيـشـود کـه بـهـبـهـان                 

 چـنـد قـدم         .آخرين نمـونـه آن اسـت        
آنطرف کارخانه ها و کارگاههـاي را       
شاهد هسـتـيـم کـه بـا اعـتـراض و                 
اعــتــصــاب خــود خــواهــان زنــدگــي        

 .بهتري هستند
زنان برابري طلبي را ميـبـيـنـيـم        
که تمام قوانين و تبليغـات رژيـم را           

سـرکـوبـهـاي     .  به سخـره گـرفـتـه انـد          

جمهـوري اسـالمـي بـراي تـحـمـيـل               
حجاب را ناچار به عقب نشـيـنـي و         
شکست کرده است و نتوانسـتـه انـد          
فرهنگ و پوشش اسالمي را بـه او           

 .تحميل کنند
در دل چنين جامعه پـيـچـيـده و           
چند بعدي ما شاهد صدهها نفـر از          
فعالين کارگري و مـدنـي در زنـدان            
ــراي                  ــيــم و در عــيــن حــال ب هســت

ميليونـهـا   .  آزاديشان تالش ميکنيم 
. انسان زير خط فقر زندگي ميکننـد   

اما مردم در ابـعـادي وسـيـع تـالش            
ميکنند با گسترش نوع دوستي اين  
رنج و فـقـر را تـخـفـيـف بـدهـنـد و                     
همزمان راه مقـابلـه بـا آن را نشـان               

مــردمــي کــه هــم      .  داده مــيــدهــنــد   
همياري و نوع دوستـي را سـازمـان           
ميدهند و هم در خيـابـان بـا فـريـاد           
زنده باد رفاه و امـنـيـت در جـدالـي               

مـردم در    .  دائمي با حاکمان هستند   
خيابان آزادي را فـريـاد مـيـزنـنـد و               
خواهان دخالت مستقـيـم خـودشـان         

چـنـد   .  در سرنوشت جامعه هسـتـنـد      
قدم آن طـرف مـيـبـيـنـيـم در صـف                 
مــقــابــل مــردم حــاکــمــان اســالمــي        
سرمايه در سـالـنـهـا و مـجـالـس و                
پـارلــمـان و بـيــت رهــبــري و اطــاق              

مشغول زد بند ... فرماندهي سپاه و 
هستندکه چه ترکيبي را از صـنـدوق        

  .بيرون بياورند
بنابر اين ما در ايران با دو صف 
دو فرهنگ دو طبقه و دو جهانبيني      

. متفاوت و متضاد مواجه هسـتـيـم       
يک صف با آموزه هـاي اسـالمـي و          
سرمايه، با بيرحمي و شقـاوت و بـا         
تاريخـي پـر از سـر بـريـدن و خـون                   
ريختن و دروغ و ريا گفتن و سرمايه 
اندوختن، و صفي که در طول تاريـخ        
براي بهـبـود زنـدگـي کـل جـامـحـه                
تالش کرده است و با هـزار افـتـد و              
خيز اما قدم به قدم پيروزي را عايـد          
خود کرده است و انسانيت را امـروز        
به جايي رسانده است که ناچار است       
از اين دنياي طبقاتي و نابرابرعـبـور     

ما خود را بخشي از اين تالش  .کند
براي عبور از جامعـه طـبـقـاتـي بـه              
جامعه اي انسـانـي و آزاد و مـرفـه               

 .ميدانيم
 زنده باد آزادي، رفقاه و

  انسانيت انسانها
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٩٤  آذر ٣٠ 

 ٢٠١٥  مارس ٢٠ 

 ...  کارگري که به گلوله بسته شد           
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ــع                  ــجــم ــه ت ــي دســت ب ــوال ــت روز م
در سومين روز ايـن      .  اعتراضي زدند 

تجمع نيروي انـتـظـامـي روي مـردم              
آتش گشود و مرتضي فرج نيا را بـه           

ابراهيم شهرويي نـيـز از        .  قتل رساند 
ــيــه مــجــروح و راهــي                 ــل ــه ک ــاحــي ن

طبـق گـزارش مـردم        .  بيمارستان شد 
شهرويي، مزدوران حـکـومـت اجـازه          
ندادند مرتضي فورا به بـيـمـارسـتـان           
منتقل شود و او متاسفانه بـه دلـيـل         

 . خونريزي جان باخت
محمدرضا اسـحـاقـي فـرمـانـده           
انــتــظــامــي خــوزســتــان، اســتــانــدار        
خوزستان و فرماندار بهبهان و رسانه      
هاي مختلف حکومتي از ايـلـنـا تـا            
فارس و خوزنيوز و عصر ايران در دو        
روز گذشته همه تالش خود را بـکـار        
بردند که تيراندازي را به مردم نسبت       
بدهند و حکومت کثيـف شـان را از            

چـنـان بـه      .  زير ضـرب خـارج کـنـنـد           
وحشت افتاده اند که شوراي تـامـيـن       
استان را فورا به جلسه فراخواندند تـا       
تصميم بگيرند که چگونه اين جنايت     
را توجيه کنند و چگونه جلو طـغـيـان      

اما امروز يـکـي از       . مردم را بگيرند 
مزدوران حکومت در پاسخ به مـردم        
شــهــرويــي در کــانــال جــديــد رســمــا           
اعتراف کرد که نيروي انتظامي براي      
پراکنده کردن جوانان شهرويي دسـت        
به تـيـرانـدازي زده اسـت و از مـردم                 
ميخواست بجاي اعتراض از مسـيـر       

. قانوني مساله را پـيـگـيـري کـنـنـد              
طبق گزارشي که به ما رسيده سه نفر       

. از مردم شهرويي دستگير شـده انـد         
نام دو نفر از دستگير شدگان افشيـن         

مــردم شــهــرويــي    .  و داريــوش اســت     
ميگويند اين جنايـت را بـي پـاسـخ             

 . نخواهند گذاشت
قتل مرتضي فـرج نـيـا يـک بـار              
ديگر تاکيد ميکند که کارگران بـايـد      
بـطـور جـدي دسـت بـه کــار بـه زيــر                   
کشــيــدن ايــن حــکــومــت کــثــيــف و           

. جنـايـتـکـار سـرمـايـه داران شـونـد               
حکومتي که بجاي تامين کار و رفاه       
براي مردم، کارگر و جوان بـيـکـار را            

. به قتل ميرساند بايد سرنگون شـود       
عاملين و آمرين قتل مـرتضـي فـرح          

دسـتـگـيـر     .  نيا بايد محاکمـه شـونـد       
سـران  .  شدگان بايد فـورا آزاد شـونـد         

جمهوري اسـالمـي بـا ايـن جـنـايـت               
پرونـده سـيـاه خـود را سـنـگـيـن تـر                    

 . کردند
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري بـه               
خانواده و دوستان مرتضي فـرج نـيـا          
صميمانه تسليت ميگـويـد و دسـت           
مردمي را که امروز در گراميـداشـت     
مرتضي دست به تجـمـع زدنـد و در              
کانال جديد خبررساني کردند و پاسخ   
مقامات حکومت را دادند صميمانه    

حـزب مـردم بـهـبـهـان را             .  ميفشارد
فراميخوانـد دسـت در دسـت مـردم             
شهرويي بـه ايـن جـنـايـت اعـتـراض               

وسيعا در مراسم بـزرگـداشـت        .  کنند
مرتضي شرکـت کـنـنـد و يـادش را               

ايـن واقـعـه بـايـد در            .  گرامي بدارند 
سراسر کشور مورد اعتراض کارگران 
و جوانان و همه انسان هاي معتـرض        

مبـارزه بـراي     .  و آزاديخواه قرار گيرد   
رفاه و کار يا بيمه بيکاري را بايد در        

 . سراسر کشور گسترش داد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴  آذر ۲۶ 

 ۲۰۱۵  دسامبر ۱۷  

 حکومتي که کارگر بيکار را         

که مردم دنيا از فجايع اين مـنـطـقـه      
حکومت نظـامـي در       . بيخبر باشند 

شهرهاي کردنشيـن جـنـوب شـرقـي           
شروع شـده و     ۲۰۱۵  ترکيه از ژوئيه 

 . تا کنون ادامه دارد
طبق آمار منتشر شده از طـرف       
دولت ترکيه و سـازمـانـهـاي حـقـوق            
بشري در جريان ايـن درگـيـريـهـا تـا              
کنون صدها نفر کشتـه و زخـمـي و             
حدود دويست هزار نفر از مردم ايـن         

. شهرها آواره و بي مسکن شـده انـد        
آمار دستگيري و بازداشت شـدگـان        

 . به هزاران نفر ميرسد
در ابتداي درگيريـهـا نـيـروهـاي          
گارد ويژه و پليس به سرکوب مـردم         
پرداختند اما بـعـد از چـنـد هـفـتـه                 
دولــت نــاتــوان از ســرکــوب مــردم،          
ارتش را براي محاصـره و سـرکـوب           

اکنون ارتش بـا تـوپ و          .  اعزام کرد 
تانک و هليکوپتر در حال توپ باران       

در هـر     . و بمباران اين شهرها اسـت      
شهري که مقاومت در مقابل ارتـش       
اردوغان شروع ميشود آن شـهـر در          
محاصره کامل قرار ميگيرد و آب        

قطع مـيـشـود و         ...  و برق و تلفن و    
ستونهاي نظامي به کشتار مـردم و       

 . تخريب شهر ميپردازند
جنگ کوچه به کوچه اکـنـون در         
چندين شهر جنوب شرقي ترکيـه در        

ــان اســت     ــاطــق     . ک. پ . جــري ــن ک م
اعـالم  "  خود مـديـريـت     " کردستان را   

کرده و از نيروهاي خود در شـهـرهـا           
خواسته است به مقاومت مسلحانـه      

دولت ترکيـه بـا سـرکـوب           . بپردازند
مخالفين خود اعالم کرده اسـت کـه         

هـا را نـابـود        " تـروريسـت   ميخواهد  
 . کند

ديـاربـکـر،     تا کنون در شهرهـاي  
مارديـن، شـيـرنـاک، بـوتـان، سـور،              
کرپوران، جزير و نصبين و سـلـوپـي           

حکومت نظامي اعالم شـده و       ...و
 .جنگ و گريز خياباني ادامه دارد

طبق آخرين اخبار منتشـر شـده        
اکنون در شهر دياربـکـر بـزرگـتـريـن            
شهر کردنشيـن تـرکـيـه در مـقـابـل               
حکومت نـظـامـي دولـت، مـردم و              

پ اعتـصـاب عـمـومـي        . د. حزب ها 
اعالم کرده و تمام شهر تعطيل است       
و در گوشه و کـنـار شـهـر جـنـگ و                 
گريز در مـيـان مـردم و نـيـروهـاي                 

 . ارتش ترکيه ادامه دارد
فضــاي جــنــگــي و کشــتــار و             
آوارگي، زندگي عـادي مـيـلـيـونـهـا             
شهروند ساکـن ايـن مـنـطـقـه را بـا                 

. مشکالت جدي مواجه کـرده اسـت      
ــت                ــي دول ــعــن دو طــرف جــنــگ ي

ک شکـسـت طـرف       . ک. اردوغان و پ  
 . مقابل را هدف خود اعالم کرده اند

کــمـــيـــتــه کـــردســتـــان حـــزب          
کمونيست کارگري دولـت تـرکـيـه و           
سياست سرکوبگرانه و فـاشـيـسـتـي          

جنگ و   .  آنرا شديد محکوم ميکند   
حکومت نظامي در شهرهاي ترکيـه      
بايد فورا پايـان داده شـود و کـلـيـه                
دستگير شدگان و زندانيان سيـاسـي       
ــرط آزاد                      ــد و ش ــي ــي ق ــورا و ب ف

مردم کردسـتـان تـرکـيـه حـق             . شوند
دارند در يـک رفـرانـدوم آزاد شـيـوه               

 . اداره جامعه خود را تعيين کنند
مردم کردستان در چهار کشـور       

منطقه ترکيه، سوريه، عراق و ايـران        
از بعد از جنگ جهاني اول و تقسيـم   
مجدد جـهـان در مـيـان قـدرتـهـاي                
جهاني تا کنون از حقوق اوليه خـود         
ــاي                  ــه ــت ــد و دول ــده ان ــروم ش مــح
سرکـوبـگـر يـکـي بـعـد از ديـگـري                  
فجايعي شبيه آنچه امروز در ترکـيـه    
شاهد هستيم را به اين مردم تحميل 

 . کرده اند
اين سياست سرکوبگرانـه و بـي        
حــقــوقــي مــردم کــرد زبــان در ايــن            
مناطق عمال باعث شـده اسـت کـه            
جريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد و                 
ناسيوناليستهاي مـلـت بـاال دسـت          
مبارزات حق طـلـبـانـه مـردم را بـه               
جنگ قومي تقليل دهـنـد و نـفـرت          

 . قومي را دامن بزنند
ما از همـه مـردم آزاديـخـواه و              
سازمانهاي چـپ و مـدافـع حـقـوق              
انساني ميخواهيم قاطعانه سياست    
ســرکــوبــگــرانــه دولــت اردوغــان را          

از حـقـوق پـايـه اي          محکوم کنند و   
مــردم کــردســتــان تــرکــيــه فــعــاالنــه        

   . حمايت نمايند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٥  دسامبر ٢٢ 
 

 ... حمله وحشيانه دولت اردوغان به مردم              

 ما از همه مردم آزاديخواه و سازمانهاي چپ و مدافع حقوق انساني ميخواهيم                               
 قاطعانه سياست سرکوبگرانه دولت اردوغان را محکوم کنند                   

 از حقوق پايه اي مردم کردستان ترکيه              و  
   .  فعاالنه حمايت نمايند       
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به ديوار مهرباني تاسيس شده    
   توسط مردم شهر سقز حمله شد    

ديوار مهرباني به نقـل از کـانـال           
سقز توسط، رحمـانـپـور، تـيـفـوري ،             

. وفادار و رحيم زاده فرو ريـخـتـه شـد         
اين کانال از مردم شهر سقز تقاضـاي        

تـا  .  همکاري و همـيـاري کـرده اسـت          
ديوارهاي مـهـربـانـي را هـر روز در                

 مــردم   .ابـعــادي تــازه بــه آن بـدهــنـد           
شريف شهر سقز در مقابل مزدورانـي     
بــايــد صــفــي از مــقــاومــت ايــجــاد            

اسامي اين مزدوران را همراه بـا        . کرد
ايـن تـعـرض      .  عکس منتشـر کـنـيـد       

اشکار به پايه اي ترين حـقـوق مـردم            
بايد پاسخ محکمي از جـانـب شـمـا             

 . بگيرد
 

در خيابان ارتش ديوار     : مريوان  
مهرباني در شهر مريوان با استقبال   

 مردم روبرو شد   
مردم مريوان نيز ديوار مهربـانـي      

بر اساس گـزارشـات      .  را ايجاد کردند  
رسيده اگر چه برايش زياد تبليغ نشده       

 ا کسـب اطـالع از        اما مـردم بـ      .  بود
ايجاد ديوار مهرباني خودشان را بـه          

 .محل رساندند
ديوارهاي مهرباني در شهر سـقـز       

ــد       ــل شــ ــيــ ــکــ ــوان      !!!تشــ ــراخــ  فــ
مي تواني بپـوشـان      ." ديوارمهرباني" 

نمي تواني بپوش دستان پرمـهـرشـمـا      
همشهريان عزيز پشتيبان مـاخـواهـد       

 البسه مستعمل قابـل اسـتـفـاده           بود
 محل هـا ديـوار        خود را جهت نصب   

دخانيـات قسـمـت بـلـوار کـردسـتـان               
 .ديوار جنب ثبت احوال

 
   !تصاوير گوياست  

ــران               در حــالــي کــه مــردم در اي
کــمــپــيــن ســيــگــار بــده گــل بــگــيــر،           
ديوارهاي مهرباني، کمپين مبارزه با    
اعتياد، کمپين پايان دادن به کـارتـن         

درس .  خوابي را سـازمـان مـيـدهـنـد          
مبارزه و انسادوستي و زندگي مدني      

سـران حـکـومـت هـار          .  را مـيـدهـنـد     
ــت را                ــوحــش و خشــون اســالمــي ت

مـردم بـا     .  ميخواهد نهادينـه کـنـنـد       
تـمــامـي تـوان خـود ايـن حـکــومــت               
وحشي اسالمي سرمايه داري را پـس    

مـردم نشـان مـيـدهـنـد در             .  ميزننـد 
مقابل تـوحـش رژيـم هـار اسـالمـي               

جـوانـان و     .  ايران ميتوان مقابله کـرد     
زنــان و مــردان حضــورشــان در ايــن            
کمپينها و در خيابانها بايد گستـرش       

ايجاد صفي که منـزجـر از کـل        . يابد
. مناسبات ارتجاعي پـوسـيـده اسـت        

صفي ميليوني که رژيم نميتـوانـد در         
مقابلش با احضار و شکنجه و زنـدان     
و اعدام بـه عـقـب نشـيـنـي وادارش                
ــقــل و اســتــحــکــام               کــنــد، مــرکــز ث

زنـده بـاد       .جنبشهـاي امـروز اسـت       
 آزادي و برابري

 
برگرفته از کانال گروه مردمي   

 . پايان کارتن خوابي   
گروه مـردمـي    !  "کارگروه سنندج " 

پـايــان کــارتــن خــوابـي بــراي ايــجــاد           
فضايـي گـرم و سـرشـار از عشـق و                  
محبت در شب يلدا از همشـهـريـانـي           
که تمايل بـه هـمـکـاري و هـمـراهـي                
دارند تقاضا ميکند کمک هاي خـود        

، مـيـوه، تـنـقـالت و            ) دلمـه (  غذا ( 
را دوشـنـبـه مـورخ       )  لباس دست دوم  

 بـه    ۱۸  الـي      ۱۷  ساعت   ۹۴.۹.۳۰ 
مرکز سرپناه شبانه معتادين واقع در      
خيابان شيخان جنب مرقد چهل مرده 
ي شيخان آورده تا توسط جـمـعـي از            
ياراني که تمايل به شرکت در تـوزيـع          

 به محـل تـجـمـع       ۱۸ دارند از ساعت  
افراد نيازمند و کارتن خواب انـتـقـال        

 عزيـزانـي هـم کـه          .داده و توزيع شود   
تمايل به کـمـک نـقـدي دارنـد لـطـفـا                  
مبالغ اهدايي خود را به شماره کارت     
بانـکـي مسـئـول خـزانـه گـروه آقـاي                 

 کميتـه   .فرشيد مردوخي واريز نمايند   
 هماهنگي و اطالع رساني

 
 ويژه کمپين دفاع از  

 آزادي جعفر عظيم زاده    

:  خانواده محمود صالحي     
  !جعفرعظيم زاده را آزاد کنيد    

کارگران، تشکل هاي کارگـري و       
همچنان که اطـالع   ! مردم آزاديخواه 

داريد جعفرعظيم زاده کارگر مبارز و      
معترض به وضع موجـود در تـاريـخ            

 بـا قـدم هـاي اسـتــوار             ۴ ١٧/٨/٩ 
 ســال حــبــس     ۶ بــراي ســپــري کــردن        

تعزيري کە به ناحق عليە ايشان صـادر      
شــدە بــود، خــود را بــه زنــدان اويــن              

جعفر عظيم زاده خـوب      .  معرفي کرد 
 روز   ٢١٩٠ مي دانست کـه تـحـمـل           

 روز از   ۵۵ زندان در شرايطي که تنها  
مرگ کارگر مبارز و تسلـيـم نـاپـذيـر            
شاهرخ زماني که بـر اثـر فشـارهـاي             
روحي و رواني در زنـدان در گـذشـت             
مي گذرد، يعني رفتـن بـه زنـدان در             

امـا   . اين شرايط بدون هزينـه نـيـسـت         
بدون هيج ترديدي  و به دليل حقانيت  
ــدان                  راە و اهــدافــش خــود را بــه زن

 .معرفي کرد
هـمـه مـا بـخـوبـي مـي              :  عزيزان

دانيم که جعفر عـظـيـم زاده و بـقـيـه                 
کارگران محکوم شده بـه زنـدان و يـا            
کارگراني کە با گذاشـتـن قـرار وثـيـقە             
سنگين از زنـدان آزاد شـدە و مـدام               
مورد تهديد و فشار هسـتـنـد، هـيـچ             

. جرم و خطايـي مـرتـکـب نشـده انـد              
تنها جرم کارگران زنـدانـي، دفـاع از            
حــقــوق انســانــي خــود وهــم طــبــقــه            

طبقه کارگر و بـخـش   .  ايهايشان است 
اگاه و انساندوست جامعە بـه خـوبـي            
اطالع دارند و ميدانند که مـجـرمـان         
اصلي جامعه چه کسـانـي هسـتـنـد؟           
مـــا،اعضـــاي خـــانـــواده مـــحـــمـــود       
صالحي، ضمن محکوم کـردن حـکـم        
صادره عليه جعـفـر عـظـيـم زادە، از              
کمپين براي آزادي جعفر عـظـيـم زاده        

مـا  خـود را در           .  حمايت مـيـکـنـم        
صفوف اعضـاي ايـن کـمـپـيـن مـي                
بــيــنــيــم و آمــاده هــر نــوع کــمــک و               

 .همکاري با اين عزيزان هستيم
 

 ديدار با جعفر عظيم زاده    
بر اساس گزارشات دريافت شده،     

 آذر خانواده جعفر عظيم زاده      ٢٥ روز  
تـوانســتــنــد بــا ايــن رهــبــر كــارگــري           

جعفر عـظـيـم      .  مالقات داشته باشند  
زاده از روحيه بسيار خوب و بـااليـي          

اما تـعـداد زنـدانـيـان          .  برخودار است 
تـعـدادي   .  بيش از ظرفيت زندان است   

ــيــل جــاي خــواب و                 بــه هــمــيــن دل
وضعيت بهداشـتـي    .  استراحت ندارند 

بشدت بد است و احـتـمـال مـريضـي             
اکـنـون   .  هاي واگـيـر دار زيـاد اسـت           

ديگر جعفر نه در مسـجـد زنـدان بـه              
دلــيــل پــر بــودن مســجــد زنــدان از              

زنداني، بلكه در يـك سـلـول و کـف                
وضـعـيـت غـيـره        .  زميـن مـيـخـوابـد       

بهداشتي و غـيـره اسـتـانـدارد زنـدان             
سالمتي روحي و جسمي زندانيان را        

کمـپـيـن بـراي       .  بشدت تهديد ميکند  
آزادي جــعـفــر عــظـيــم زاده خـواهــان            
بهبـود امـكـانـات زيسـتـي زنـدان و                
آزادي فوري و بدون قيد و شرط جعفر       
عظيم زاده و تمامي زندانيان سياسي      

  کـمـپـيـن بــراي           ٩٤  آذر     ٢٥ .  اسـت 
 آزادي جعفر عظيم زاده

 
   " زاده  ابراهيم ) اسعد(بهنام "

زنداني سياسي، فعال کارگـري و       
حقوق کودکان کار و خيابان که پيـش         

 آبان ماه از بنـد  ۵ تر در روز سه شنبه      
دو زندان رجايي شهر کرج معروف بـه     

 ۳۰  سالن   ۱۰ به اندرزگاه "  دارالقرآن" 
اين زندان مـنـتـقـل شـده اسـت، روز                

 آذرمـاه سـال جـاري          ۲۵ چهارشنـبـه     
جهـت مـعـالـجـه مشـکـالت سـتـون                

بـه  )  فاصلـه بـيـن مـهـره هـا            ( فقرات  
بيمارستان خمينـي اعـزام و پـس از             
انجام معاينات اولـيـه و تشـخـيـص             
پزشکـان مـبـنـي بـر آزمـايـش هـاي                 
بيشتر جهت درمان و عـمـل جـراحـي          

 .مجددا به زندان عودت داده شد
 

 درگذشت زهرا کرمي،      
باختگان    مادر دو تن از جان 

 دهه شصت در سنندج   

، مـادر    ) زهرا کرمي" ( دايه زارا" 
دو تـن    "  وزيري  سيروس و قاسم امين   " 

هـاي حـکـومـت          باختگان قتـل   از جان 
اسالمي در دهه شصت، پس از طـي         

اي براي درمـان سـرطـان، نـيـمـه               دوره
 (۱۳۹۴  آذرمـاه      ۲۵ شنبه    شب پنج 

ــي از          )  ۱۲ -۱۶ -۲۰۱۵  در يـــکـ
  .هاي تهران درگذشت بيمارستان

ــه زارا   “  ــه        ”  داي ــان حــمل در جــري
در "  سنندج" عوامل حکومت به شهر    

، ۵۷ روزهـــاي پـــس از انـــقـــالب               
دوشادوش فرزندانش به دفاع از مردم   
ــاخــتــن                 پــرداخــت و پــس از جــان ب
فرزندانش داغدار شد؛ امـا هـرگـز از           
تالش و حمايت از فعالين سياسـي و         

 .مدني دست برنداشت

هـاي     زهرا کرمي يـکـي از نـمـاد          
عـام     مقاومت و مبارزه بر عليه قـتـل       

شهروندان توسط حکومـت اسـالمـي        
هاي سياه شصـت اسـت، ايـن           در سال 

ــده هــرگــز در هــيــچ              مــادر داغ       دي
دادگاهي امکان دادخواهي عـادالنـه      

 .نيافت
دايـه  " کميته کردستان درگذشـت      

را به خانواده و فـزنـدان گـرامـي         "  زارا
اش و به مـردم سـنـنـدج صـمـيـمـانـه                 

 !تسليت ميگويد
ياد عزيزش گـرامـي و جـاودانـه            

 .خواهد ماند
 
 

  سال بيکاري  ١٠ روايتي از  
   !پس از يک حادثه  

 سال بـيـکـاري    ۱۰ روايتي از رنج    
گـذران زنـدگـي      / پس از يـک حـادثـه         

 هــزار   ۲۰۰  نــفــره بــا       ۵ اي      خـانــواده 
يـک  "  اباذر مـحـسـنـي     " !تومان حقوق 

 بـه    ١٣٨٠ کارگر ساده است که سال       
اميد زندگي بهتر از شهرستان خميـن       
به کاشـان رفـت و در يـک کـارخـانـه                  

 ٢٠ بافي مشغول بـه کـار شـد،              فرش
روز مــانــده بــه عــيــد از بــد روزگــار              

رود   دستش زير دستگاه قاليبافي مي    
و سه تا از انگشتان دست راستش را         

 پدرش پارکينـسـون   .دهد از دست مي 
گــيــر شــده و        ديــگــر زمــيــن  ...  دارد   

خودش متـولـد   ...  توانايي کار ندارد    
است و در يک خانواده تقريبا     "  خمين" 

آنـقـدر از     ...  پرچمعيت به دنيا آمـده       
هـايـش بـدي ديـده کـه               روزگار و آدم    

کـنـد کـه         اش ديگر ياري نـمـي        حافظه
حتي تعداد اعضاي خانواده را يکجـا     

ــد       ــگــوي ــر لــب             ...  ب آهســتــه و زي
 تـا  ٤ .  يک، دو، سه، چهار!  شمارد  مي

: گـويـد      مـي   . بـرادر   ٤ خواهر دارم و      
اش اسـت و ديـگـر             شرمنده خـانـواده   

... چيزي براي از دسـت دادن نـدارد            
بارها دستش را به نشانه تاکـيـد روي      

خـواهـد      کوبد کـه فـقـط مـي           ميز مي 
.... ي براي خودش داشته باشد      " کار" 

نـه تـنـهـا       ...  بيکاري عـذابـش داده         
.  نـفـره اش را       ٤ خودش بلکه خانواده    

عـکـس   ...  سه پسر قد و نيم قد دارد        
خانـواده را بـه هـمـراه دارد و حـتـي                   

ها کـه نـکـنـد؛ حـرف              شناسنامه بچه 
يک بـه يـک       ....  هايش را باور نکنيم  

از پــوشــه نــارنــجــي رنــگــش بــيــرون           
ايـن امـيـر      : "دهد آورد و نشان مي  مي

حسينه، کالس هشـتـمـه، ايـن يـکـي            
 سال داره و اون پسرم ٤ اميرحافظ که   

 سـال    ٢ که کوچکتر از هـمـه هسـت؛           
خـوره   داره و هنوز شير مادرش را مي     

 

 

 ١ از صفحه  ...نگاه هفته مجموعه اخبار

 ٥  صفحه 
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ولي براي امير حافظ بايـد از بـيـرون           
 تمـام آرزوي ايـن مـرد           ."شير بخريم 

 ســالــه کــه مـعــلــوم اســت؛ تــازه             ٤٠ 
مــوهــايــش جــوگــنــدمــي شــده و از            

گـذرد در       اش زمان زيادي نمي  جواني
دسـت  ...  خالصه شده   "  کار"  داشتن  

از کار "  دست" ست    هايش براي مدتي  
...        و بــه ســکــون رســيــده            کشــيــده

گويد؛ دوست دارد، صـدايـش را            مي
وزير کار بشنود و ببينـد کـه بـا ايـن              

شـود؛     شرايـط و وضـعـيـت آيـا مـي              
زندگي کرد يا نه؟ از هـمـه جـا قـطـع               
ــد                   ــط ب ــد کــرده و حــاال شــراي امــي

هـا فـريــاد        اش را در رسـانـه           زنـدگـي  
... اي برسد     زند تا شايد به نتيجه      مي

از زادگاهش به تهران آمده تـا شـايـد           
اش تـکـانـي         فرجـي شـود و زنـدگـي          

وجو آدرس    و حاال با پرس ...  بخورد  
خبرگزاري را پيدا کرده و خـودش را           

  .به اينجا رسانده است
نشــيــنــد و بــا         رو بــه رويــم مــي       

هايش را     طمانينه خاصي قصه غصه   
کند، اباذر محسـنـي يـک          تعريف مي 

 بـه    ٨٠ کارگر سـاده اسـت کـه سـال              
اميد زندگي بهتر از خمين به کاشـان        

بـافـي      رفت و در يک کـارخـانـه فـرش           
 روز مانده به ٢٠ مشغول به کار شد،     

عــيــد از بــد روزگــار دســتــش زيــر               
رود و سه تا از        دستگاه قاليبافي مي  

انگشتان دست راستـش را از دسـت           
ابـاذر دربـاره اتـفـاقـي کـه             .  دهـد   مي

 سال پيش بـرايـش افـتـاد؛           ١٠ حدود  
زمـانـي کـه      : "دهد بيشتر توضيح مي 

انگشتان دستم قطع شد، يک تکـه از         
پهلويم را برداشتند و به دستم اضافـه   

بعد از سه چهار ماه کـه طـول     . کردند
درمانـم تـمـام شـد، بـه کـمـيـسـيـون                   

 درصـد از      ٥٥ پزشکي قـم رفـتـم و            
آن .  کارافتادگي برايم درنظر گرفـتـنـد      

دانستم که بـايـد اعـتـراض           زمان نمي 
ديه که هيچي ندادند و در آخـر         .  کنم

 !کار هم من را مقصر اعـالم کـردنـد        
پول عـمـل دسـتـم را کـه حـدود يـک                   

 هزار تـومـان شـد را          ٧٠٠ ميليون و  
صاحب کارم داد، اما پول پـانسـمـان          

وآمدهايم را خودم دادم؛  بعدش و رفت
آن هم در شرايطي کـه هـر بـار بـراي                
عوض کردن پانسمان بايد از کـاشـان      

از او دربـاره      .  رفتم  به آران بيدگل مي   
اينکه چرا در اين اتفاق مقـصـر شـد،         

آن زمـان بـازرس آمـد و           "  پرسم،    مي
چون دستگاه حفاظ داشت؛ گفت کـه        
دستگاه مشکلي نـداشـتـه و خـودت           

در ايــن بــيــن از         !  مــقــصــر هســتــي    
مـعـرفـتـي هـمـکـارانـش هـم گلـه                   بي

کارگرهايي که آنـجـا بـا      ... " کند    مي
روز بـه    ٢٠ کـرديـم چـون           هم کار مـي   

خـواسـتـنـد؛        عيد مانده بـود و نـمـي          
کارشان را از دست بدهند، هيچ کدام       

پس از اتفاقي کـه     " ."شهادت ندادند 
 هـزار    ٤٠ برايم افتاد، برج اول حقوقم  

 هزار تـومـان و       ٤٥ تومان و برج دوم    
 هــزار تـومــان اضـافــه         ١٠ هـر سـال       

ــه                   مــي ــش  ( شــد و االن هــم ک ــي ف
اش را از داخل پوشه نارنـجـي          حقوقي

ــيــرون مــي        فــيــش )  کشــد   رنــگــش ب
 هزار و سيصد و سـي    ١٥٩ ام   حقوقي

: دهـد    ادامـه مـي    ".  و دو تومان است   
تـوانسـتـم در         ها ديـگـر نـمـي       آن سال " 

کاشان زندگي کنم به همين خاطر بـه      
خمين برگشتم و از آن موقع تـاکـنـون          

. در همين شهرستـان سـاکـن هسـتـم           
 تـومـان پـول        ٢٢٥ حاال کل درآمدم     

 هـزار تـومـان حـقـوق            ١٥٩ يارانه و    
 هـزار    ١٠٠ است که از ايـن مـقـدار            

دهـم و بـراي          تومان اجاره خونه مـي     
 مـيـلـيـون       ٢ دادن پـول پـيـش خـانـه             

تومان از بانک رفاه گرفتم که بابت آن        
 هزار تومان از حـقـوقـم کسـر           ٨٣ هم  
 تمام حرف اباذر اين است     ."شود  مي

که حقـوقـش درسـت بشـود و کـاري               
داشته باشد تا مـحـتـاج نـان شـبـش               

شايد بـراي خـودم       : " گويد مي.  نباشد
مـي  ! ...  خوب نباشد، اما مي گويم    

گويم که مجبورم برنج کيلويـي بـراي         
گـويـم کـه بـعـضـي              مـي .  خانه بـخـرم   

هـا     روم تا بچه   ها اصال خانه نمي     وقت
از من چـيـزي نـخـواهـنـد؛ چـون اگـر                 
ــازي از مــن                  ــا اســبــاب ب ــزي ي چــي
بخواهند در توانم نـيـسـت، حـاال بـه             

دهـنـد و        خاطر دستم کار به من نمي     
کنند و    ها هم سوءاستفاده مي  بعضي

هزار تـومـان   ٥ گويند؛ روزي   مثال مي 
گـويـد؛ تـنـهـا            مـي   !دهـيـم     بهت مـي  

مـانـده بـرايـم را در ايـن                 حل باقي   راه
دانم که ايـنـجـا بـيـايـم تـا شـايـد                  مي

صدايم را وزير کار بشنود و ببيند آيا    
مي شود؛ کسي با اين حقوق زنـدگـي     

.... کـنـد        کند؟ در اينجا مکث مـي     
مـا کـه     :  گـويـد     کشد و مـي       آهي مي 

. ايـم    کـنـيـم، فـقـط زنـده             زندگي نمـي  
خـواهـم؛ صـدايـم بـه خـود وزيـر                   مي

برسد، چند سال اسـت از دوره قـبـل              
دهـم و بـه جـايـي              تاکنون نامـه مـي     

آقاي وزير وضعيـت زنـدگـي       .  نرسيدم
 .*من را ببينيد
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. بيست و نه سال سابقه ي کار دارنـد        

آنها چهار ماه حقوقشان بـه تـعـويـق          
ــود    ــعــد از چــهــار مــاه          .  افــتــاده ب ب

پيمانکار حقوق دومـاه کـارگـران را           
اما حـقـوقـهـاي       .  پرداخت کرده است  

آنها هر کدام با کسري صد وچهل تـا         
صد و پنجاه هزار کمتر از قـرار داد            

 فيمابين پرداخت شده است
کارفرمـا دلـيـل کسـري حـقـوق             
: کارگران را اينطور اعالم کرده اسـت     

در طول اين چهار ماهي که حقوقهـا        
بـه تــعــويــق افـتــاده اســت کــارگــران            
گلدانهاي بذر درخت را کم پـر کـرده            

 .اند
بهانه کسري حقوق کـارگـران در         
شرايطي چنين اعالم شده اسـت کـه           
ــون کــار               ايــن کــارگــران طــبــق قــان

آنها نه روز مزد و   .  استخدام شده اند  
ــوده انــد             امــا .  نــه کــنــتــرات کــار ب

هنگاميکه پيمانـکـار بـا اعـتـراض           
کارگران مـواجـه شـده اسـت بـا بـي                
اعتنايي و پاسخ سر باال به کارگـران        
اعالم کرده است هر ماه اين مبلغ از        

کارفرمـا  .  دستمزد آنها کسر ميشود  
شرط پرداخت حقوق کامل کـارگـران      

گلدان در روزاعـالم    ۷۵۰ را پر کردن    
کارگران نهالستان شـهـر      .  کرده است 

سنندج در اعتراض به ايـن تصـمـيـم          
پيمانکار از روز پنجشنـبـه گـذشـتـه           
دست از کار کشيده و بـه تـجـمـع و                
اعتراض در محل کار دست زده انـد        
و خانواده هاي اين کارگران هم آنـهـا          

 .را همراهي ميکنند
کــمــيــتــه کــردســتــان حــزب از            
خواست و مطالبه کارگران نهالستان    
منابع طبيعي سنندج دفاع ميکـنـد       

و تصــمــيـم پــيـمــانــکـار مــبـنــي بــر              
نپرداختن دستمزد کامل به کارگـران      
را نقـض حـقـوق پـايـه اي کـارگـران                 

مـا حضـور خـانـواده هـاي            .  ميداند
کارگران در ايـن اعـتـراض و هـمـه                 
اعتراضات کارگري را اقدامي موثر     
مــيــدانــيــم و از هــمــه کــارگــران و               
تشــکــلــهــاي کــارگــري ســنــنــدج               
ميخواهيم از اعتراض اين کـارگـران       

 .حمايت کنند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 
 ٩٤  آذر ٢٥ 

 ٢٠١٥  دسامبر ١٦ 

 ...اعتراض کارگران نهالستان         
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 . کرده
ــه ذکــر اســت کــه تــرور،                الزم ب
ربـودن، دسـتـگـيــري و اذيـت و آزار                
خبرنگاران در اقليم کردستان نـه کـار        

 ساله احزاب   ۲۴ امروز، بلکه داستان    
حاکم را پشـت سـر دارد کـه تـا هـم                   
اکنون دهها نفر قرباني سـيـاسـتـهـاي           

. سرکوبگرانه احزاب حـاکـم شـده انـد          
تنها نکـتـه جـديـد ايـن اسـت حـزب                 
دمکرات در پي اختالفات دور جديـد     
احزاب حاکم به طـرز بـي سـابـقـه اي               
فعاليت خبرنگاراني کـه وابسـتـه بـه            
خودشان نباشند را محدود کرده و بـا        
وحشيانه ترين شيوه از تهـيـه خـبـر و             
گزارش از مناطق تحت کنـتـرل خـود          

 . جلوگيري مي کند
 

اظهارات بارزاني در باره     
 ! استقالل کردستان 

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
شده، روز بيستم دسامبـر در جـلـسـه           
انــجــمــن رهــبــري حــزب دمــکــرات،         
مسعود بـارزانـي در بـاره اسـتـقـالل               
اقليم کردستان باز هم صحبت کرده و   

گــزارشــهــا .  خــواهــان رفــرانــدوم شــده     
بايد در   : "  حاکيست که بارزاني گفته   

بهار و نوروز سال آينده راي گيـري در      
باره استقالل انجـام بـگـيـرد و مـردم              

 ". اقليم با آري يا نه تصميم بگيرند
الزم بــه ذکــر اســت کــه در بــاره             
استقالل کردسـتـان از سـال گـذشـتـه               
کميسيوني تشکيل شده و قـرار بـود           

 ۵۳۵ اين کمـيـسـيـون بـا اسـتـخـدام                
 ماه زمينه مراجعـه     ٩ کارمند بعد از    

به آراي مردم را فراهم کند و عالوه بر      
کردستان در  عراق نيز بـه راي مـردم         

بهـرحـال آنـچـه مسـلـم           .  گذاشته شود 
ــزاب                     ــه احـ ــت کـ ــن اسـ ــت ايـ اسـ
ناسـيـونـالـيـسـت حـاکـم و از جـملـه                   
مسعود بارزاني هر از گاهي بحـث و         
جدل در باره اسـتـقـالل کـردسـتـان را               
براي امتيازگيري از رقيبان خود و يـا     
دولت مرکزي پيش مي کشـنـد و در           
نهايت هم آنرا دوباره به بايگاني مـي     
سپارند چرا کـه احـزاب حـاکـم خـود               
دريافته انـد کـه آنـهـا در جـدايـي و                   
استقالل منفعتي نـه تـنـهـا نـدارنـد،              
بلکه اين مسله مي تواند مـوقـعـيـت           
آنها را در مقابل مردم و مبارزه براي        
رفاه و شادي و حـقـوقـهـاي از دسـت               
رفتـه خـود، ايـن احـزاب را بـه لـبـه                    

 سـال    ۲۵ پرتگاهي بکشاند، کـه در         

گذشته آنان در مقابل هر اعتـراضـي،     
بهانه اختالف و قطع بودجه از طـرف         
دولت مرکزي را پيش کشـيـده انـد و            
تالش کرده اند مـردم را روانـه خـانـه              

از طــرف ديــگــر     .  هــايشــان بــکــنــنــد   
احزاب حاکم کنوني خود هـر يـک بـا             
يکي از دولتهاي مرتجع و سرکوبـگـر       
منطقه چنان رابطه حسـنـه اي دارنـد           
که بدون چـراغ سـبـز آنـهـا دسـت بـه                  
هيچکاري نمي زنند و قطعا در بـاره          
استقالل نيز يکي از موانع مي توانـد        

 .دولتهاي مرتجع منطقه باشد
 

 ديدار وزير دفاع کانادا    
 ! از اربيل

روز بــيــســتــم دســامــبــر هــرجــت        
سينگ ساجان وزير دفاع کانادا وارد    
اربيل شد و با مـقـامـات حـکـومـت              

اين ديـدار    .  اقليم ديدار و گفتگو کرد    
در حالي انـجـام شـده کـه چـنـد روز                   
پيشتر نيروهاي نظامي کـانـادا بـراي         
در هم شکستن حمله نيروهاي داعش  
وارد جنگ شـده بـودنـد و نـيـروهـاي              

 . اقليم را ياري داده بودند
الزم به ذکر است که گرچه دولـت         
جديـد تـرودو اعـالم کـرده کـه شـش                 
جنگده خود را از عمـان فـرا خـواهـد             
خواند، اما وزير دفاع کـانـادا اعـالم           
کرده که دولت کانادا از راههاي ديگر  
و از جـملــه کــمـک هـاي نـظــامـي و                  
آموزش به جبهه عليه داعـش کـمـک           

در اين ديدار وزيـر دفـاع     . خواهد کرد 
کانادا با مسـعـود بـارزانـي ديـدار و              
گفتگو کرده و اين در حـالـيـسـت کـه           

 آگــوســت بــه ايــن طــرف          ۱۹ وي از     
مـهـلـت قـانـونـيــش بـعـنـوان رئـيــس                 
حکومت اقليم به پايان رسيده و از آن        
تاريخ به بعـد احـزاب حـاکـم بـر سـر                  
چگونگي تـعـيـيـن رئـيـس اقـلـيـم و                  
بسيـاري مسـائـل ديـگـر بـا هـم در                  

و بـارزانـي        اختالف و جدال هسـتـنـد     
هم تا هم اکنون حاضر به تـرک پسـت           
خود نشده و کماکان بـعـنـوان رئـيـس            
اقليم با مقامات کشورهاي خـارجـي        

 . ديدار و گفتگو مي کند
 

تهديد رئيس مجسمه سازي      
 !دانشگاه صالح الدين   

روز بيستم دسامبر، آزاد کـرديـم        
محمد رئيس بخش مجـسـمـه سـازي          
دانشگاه صالح الـديـن در نـامـه اي              
سرگشاده اعـالم کـرده کـه يـکـي از                
معلماني که وابسته به احزاب حـاکـم         

است او را نه تنها تـهـديـد بـه اخـراج                
کرده، بلکه او را تهديد کرده که حتـي         
نخواهد گذاشت وي در شهر اربيل که       

آقاي .  محل تولدش است زندگي کند    
محمد در نامه خود ضمن اعالم اسـم   
فرد وابسته به احزاب حاکم، خـواهـان        
رسيدگي به تهديدات و خودسـريـهـاي     
وابستگان به احزاب حاکم در مدارس      

الزم به ذکـر    .  و دانشگاهها شده است   
اســت کــه ســلــســلــه مــراتــب ادارات           
دولتي، مدارس و دانشـگـاهـا چـنـان           
توسط احزاب حاکم و وابستگان آنهـا       
اداره مي شونـد کـه اگـر وابسـتـه بـه                 
يکي از احزاب حاکم نباشيد، کـمـتـر          
کسي مي تواند در جـايـگـاه مـهـمـي            

  . قرار بگيرد
 

 اظهارات نچيروان بارزاني      
 ! در باره بحران اقتصادي  

ــه        ــب ــر،     ۲۱ روز دوشــن  دســامــب
نيچيروان بارزاني نخست وزير اقـلـيـم        
کردستان در جـلـسـه انـجـمـن وزيـران              

حـکـومـت اقـلـيـم در           "  اعالم کرد که  
بحران اقتصادي بسيار سخـتـي بسـر         

همچـنـيـن بـارزانـي اشـاره           ".  مي برد 
کرده کـه در عـيـن افـزايـش در آمـد                  
حکومت بايد مخارج را کـم کـرد تـا            
بتوان بـحـران کـنـونـي را پشـت سـر                  

 . گذاشت
الزم به ذکر اسـت کـه حـکـومـت             
اقليم در حالي بـا بـحـران اقـتـصـادي            
سخت روبرو اسـت کـه کـمـتـر روزي               
است که اخبار و گزارشاتـي از دزدي          

ن حـکـومـت مـنـتـشـر               و چپاول سـرا    
ايــنــجــا هــم هــمــچــون هــمــه         .  نشــود

ــورژواهــا مــي             ــا، ب ــي کشــورهــاي دن
خواهند بـار بـحـران ورشـکـسـتـگـي               
اقتصادي خود را بر دوش توده کارگر       

. و زحمتکش آن جـامـعـه بشـکـنـنـد              
کارگران و مردم زحمتکش در مقابـل       
دزدان و چپاولگران حـاکـم بـر اقـلـيـم              
کردستان راهي جز مـبـارزه و تـالش            
متحدانه براي شکستن بار بحرانشان      

   .بر سر ايجاد کنندگان آن ندارند
 

  ساله  ۲۱ خودکشي جواني    
 !در شهر چمچمال   

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
 دسامبر جنازه جواني  ۲۱ غروب روز   

 سـالـه پـيـدا مـي شـود و روانـه                    ۲۱ 
. پزشک قانوني ايـن شـهـر مـي شـود             

تحقيقات انجام شـده نشـان داده کـه            
اين جوان با خفه کـردن خـود در آب              
عمدا دسـت بـه خـودکشـي زده و از                
طرف ديگر پـلـيـس اعـالم کـرده کـه                

تحقيقات در بـاره عـلـت خـودکشـي             
 . ادامه دارد

 
 حمله نيروهاي داعش     

 ! در هم شکسته شد 
 دســامــبــر    ۱۶ روز چــهــاشــنــبــه      

نيروهاي جنايتـکـار داعـش از پـنـج             
جبهه به نيروهاي اقليم کردسـتـان در         
مناطق مخمور، نـاوه ران، بـاشـيـک،           
تل آسود، خارز و کوه زه رتـک حـملـه             
کردند و جـنـگ و درگـيـري در ايـن                 

مناطق براي ساعتها ادامه داشـت و        
در پايـان نـيـروهـاي داعـش بـعـد از                 
تلـفـات سـنـگـيـنـي وادار بـه عـقـب                   

الزم به ذکـر اسـت کـه          .  نشيني شدند 
عالوه بر نيروي هوائي ائتالف عـلـيـه         
داعش، نيروهاي زميني کانـادا نـيـز         
که در چند کليومتري درگيريها قـرار        
داشتند بـه کـمـک نـيـروهـاي اقـلـيـم                  
شتافتند و بـا نـيـروهـاي داعـش بـه                

 * .جنگ پرداختند

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


