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 ٣  صفحه 

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ٥  صفحه 

 تبريک سال نو  
 ! به خوانندگان اين ستون  

خوانندگان عزيز همچنانکه مي   
اخباري از   "  دانيد، اين آخرين ستون  

اسـت  "  رويدادهاي کردستـان عـراق        
 مـنـتـشـر مـي          ۲۰۱۵ که در سـال       

شود، شخصا در يکسال گذشته بـاز       
هم تالش کردم که اخـبـار هـفـتـگـي             
کردستان عراق را از زاويه مـنـفـعـت         
کارگران و زحمتکشان آن ديار بـراي        

خواننـدگـان فـارسـي زبـان و بـويـژه                
خوانندگان نشريه ايسکرا بازگو کنم     
و هر جا هم الزم شد به نقد و افشاي        
جريانات فافيائي حـاکـم بـر اقـلـيـم              

اميدوارم توانسته باشم بـاز     .  بپردازم
هم شما عزيزان را با گوشه هايي از          
زندگي و مبارزه مردم در کـردسـتـان      

سال نو را بـه      .  عراق آشنا کرده باشم   

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 ٦  صفحه 

 ٤  صفحه 

 ٢  صفحه 

درحاليکه کشتار مردم تـوسـط       
ارتش و دولت اردغان در کـردسـتـان         
ترکيه همچنـان ادامـه دارد احـزاب           
ناسيوناليست کرد و مدعي دفاع از      

نه تنها خفقان گرفته انـد  "  ملت کرد" 
بلـکـه قـبـل از ايـن حـمـالت بـراي                   

 .اردغان پيام تبريک ميفرستادند
در مــيــان ايــن احــزاب، حــزب          

دمکرات کـردسـتـان ايـران و حـزب             
منشعب از آن يعني حزب دمکرات      
کردستان بعنوان دو جريان سنتي در      
جنبش ناسيوناليسم کرد که اکـنـون        
به قومي گري رجـعـت کـرده انـد از              

مواضع اين  .  شاخص ترينها هستند  
دو جريـان در ارتـبـاط بـا حـمـالت                 

سفر صالح الدين دمـيـرتـاش بـه           
روسيه، با واکنش و عکس العملهـاي       

صـالح  .  متفـاوتـي روبـرو شـده اسـت           
ــر              ــب ــاش ره ــرت ــي ــن دم ــدي ــزب " ال ح

در دو انـتـخـابـات         "  دمکراتيک خـلـق   
برگـزارشـده در تـرکـيـه بـا کسـب ارا                  

باالتر از سيزده درصد وارد پـارلـمـان           
حـزب  " ترکيه شد، با ورود اين حزب،        

وارد چلنچ با حـزبـي   "  عدالت و توسعه 
کـه در    )  حزب دمکراتيک خلـق   ( شده  

تحوالت منطقه و بحران سيـاسـي در         
.  ترکيـه نـيـرويـي قـابـل تـوجـه اسـت                 

صالح الدين دميرتاش و حزب او اگـر   
که در انتخابات زود هنگام با درصـد       
آرايي کمتر وارد پارلمان ترکـيـه شـد،          
يکي از طرح هاي اگاهانه اردوغان و        

 . حزب عدالت و توسعه را ناکام کرد
سياست طـرح ريـزي و آگـاهـانـه             
رجت طيب اردوغان و حزب عدالت و      
توسعه بحاشيه رانـدن و قـفـل کـردن              

 احزاب ناسيوناليست کرد  در حاشيه سفر صالح الدين دميرتاش به روسيه               
 در کجاي وقايع کردستان ترکيه ايستاده اند؟

طبق گـزارشـي کـه از مـنـطـقـه               
پارس جنوبي عسلويه به ما رسـيـده        
است، هـزاران کـارگـر در مـنـطـقـه                
پارس جنوبي عسلويه در اعتصـاب       

اعتراض کارگران بـه     .  به سر ميبرند  
عدم پرداخـت چـنـديـن مـاه حـقـوق               

اين مـجـمـوعـه مـتـعـلـق بـه                .  است
قرارگاه سازندگـي خـاتـم االنـبـيـا و              

 . وابسته به سپاه پاسداران است
 

 و   ۲۱  و     ۲۰ کارگران فـازهـاي      
 در اين مـنـطـقـه     ۲۴  و ۲۲ همچنين  

از چندين هفته قبل مدام دسـت بـه           
در ادامـه ايـن       .  اعتـصـاب زده انـد       

اعتصـابـات، کـارگـران پـااليشـگـاه            
شرکت اويک پيمانکاري هاي متيـن       

گستر، کوراوند و البرز نوين در فـاز         
 ۵  بخاطر پرداخت نشـدن      ۲۱  و ۲۰ 

ماه حقوق معوقه، روز سـوم ديـمـاه           
در .  دست به اعتصاب مجدد زدنـد      

اين روز بخشي از کارگران علـيـرغـم       
اينـکـه سـرويـس در اخـتـيـار آنـهـا                  

 ۶ -۵ گذاشـتـه نشـده بـود، مسـيـر               

به گزارش يکي از فعالين حـزب         
از تهران، بعد از دو روز تجمع صدهـا         
نفر از اپـراتـورهـاي بـرق در مـقـابـل                 
سازمان مديريت و مجلس، کـارگـران       
چندين چادر در مقابل مجـلـس بـرپـا           
کردند و تهديد کردند که در صـورتـي          
که به خواست آنهـا رسـيـدگـي نشـود             
دست به خاموشي برق در اسفـنـدمـاه         

کارگران .  در سراسر کشور خواهند زد   
در پالکاردهاي خود نيز بـه صـراحـت          
اعالم کرده اند که در صـورت خـلـف             
وعده وزارت نيرو دست به قـطـع بـرق           

ايـن  .  در سراسـر کشـور خـواهـنـد زد            
کارگران که به نـمـايـنـدگـي از طـرف               

 اپراتور برق از سـراسـر کشـور       ۵۰۰۰ 
به تهران آمده اند خـواهـان اسـتـخـدام            

هـاي بــرق       رسـمــي فـوري در شـرکــت         
  .اي هستند منطقه

تعدادي از نمايندگان مجلس از        
ترس عملي شدن تهديد کـارگـران، در       
مالقاتي بـا کـارگـران بـاز هـم وعـده                
دادند که امضـا جـمـع مـيـکـنـنـد و                  
خواست کارگران را در صحن مجلـس     
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 نسان نودينيان 

 هزاران کارگر پااليشگاه هاي عسلويه در اعتصاب به سر ميبرند                     

 کارگران اپراتورهاي قوي برق 
 در مقابل مجلس چادر زدند

 

    عبدل گلپريان/      يادداشتهاي هفته      

 ! سکوتي که جانبدار است       
 

 تئاتر مسخره اردوغان      

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٣  صفحه 

 

 فرصت هاي شغلي، بيکاري جوانان و روايت دولت روحاني                 
 نسان نودينيان             

 

 لباس زير زنان و برق گرفتگي رئيس جمهور سريالنکا                 
 کيوان جاويد   
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 ١ از صفحه 

دروازه هاي پارلمـان تـرکـيـه بـر روي               
صــالح الــديــن دمــيــرتــاش و حــزب           

ســيــاســت .  دمــکــراتــيــک خــلــق بــود      
اردوغان در اين عرصه بـا شـکـسـت            

در بطن اين رو در رويـي      .  مواجه شد 
ها اوضاع سياسي منطفه خاورميانه  
هر چه بيشتر بحراني تـر و درگـيـري             
هاي منطقه اي در سـوريـه، عـراق و            
ترکيه بيشتر و صف بـنـدي دولـتـهـا             
حادتر و دسته بـنـدي صـفـوف آنـهـا               

 .شفاف تر شد
سفر صالح الدين دمـيـرتـاش بـه          
روسيه اگر توسط  روسـيـه و پـوتـيـن             

امـا نـتـيـجـه        .  تنبيه اردوغـان اسـت      
صف بندي احزاب سيـاسـي مـوجـود          

 .  در عراق و ترکيه، است

دولــت تــرکــيــه و رجــب طــيــب            
اردوغان با متحد و حلقه بگوشـشـان        
مسعود بارزانـي و حـزب دمـکـرات            
کردستان عراق سياستهاي فاشيستي 
و هژموني طلبانه خود را در منطـقـه         
و در بحراني ترين مناطق در عراق و     

 .     کردستان عراق، انجام ميدهد
پوتين و دولت روسيه به منـظـور         

ايــجــاد شــرايــط مــنــاســب در درون           
احزاب اپوزيسيون و مخالف اسد در       
سوريه به نيرو و حزبي نيـاز دارد کـه             
بتواند راه مداکرات  قـريـب الـوقـوع             

.  اسد و مـخـالـفـيـن را هـمـوار کـنـد                  
احزاب موجود از ارتش آزاديـبـخـش         
ــه و دســتــجــات مــذهــبــي و              ســوري
شوراهاي گوناگون دست سـاز غـرب        
براي پوتين نـيـروهـاي مـورد نـظـر و              

اينهـا بـراي     .  نيستند"  اعتماد" مورد  
پوتين و روسيه بـازيـگـران اصـلـي و              

پـوتـيـن    .  آلنترناتيو سياسي نيسـتـنـد     
دنبال حزب و کاريزماي مورد پسـنـد    
و با وجه و اعتبار سياسي متفـاوتـي           
است که  وزنه سياسي قابل تـوجـهـي          
داشته باشد،، از وجـه و اعـتـيـار و                
قـدرت بــاالي پــارلــمــانـي بــرخــوردار         
باشد، و اين قرعه در دل کشـمـکـش            
هاي کنوني در تـرکـيـه و سـوريـه بـا                
دخالت دادن و ميدان دادن به صـالح       
الدين دميرتاش  سناريو سازي شده،      

 . است
 

 ٩٤  دي ٧ 
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 ... در حاشيه سفر     

دولـت تـرکـيـه بـه مـردم کـردسـتـان                  
گوياي جايگاه ناسيوناليسمي اسـت      

مـلـت   " که با ادعاي دفاع از حـقـوق         
ميتواند ماهـيـت واقـعـي ايـن          "  کرد

 .ادعا را بخوبي عرضه کند
پــيــشــتــر هــر دو جــنــاح حــزب           
دمکرات، خالد عزيزي و مصـطـفـي        
هجري بمناسبت انتـخـاب اردوغـان        
به رياست جمهوري ترکيه بـه کـاسـه           
گرمتر از آش تبديل شدند و بـرايـش      

اردوغـان  .  پيامهاي تبريک فرستادند 
و هيچکس ديگري آنان را مـجـبـور           
به دادن اين پيامها نکرده بود بلـکـه          
ــن احــزاب در                  ــر اي ــي ــع حــق ــاف مــن
معادالت منطقه اي ايجاب ميکـرد    
کــه ســجــده کــردن در مــقــابــل يــک            
حکومت بغايت فـاشـيـسـت و ضـد            
مردمي که بارهـا مـردم کـردسـتـان            
ترکيه را قـبـل و بـعـد از اردوغـان                  
مورد آماج حمالت زميني و هوايي     

 . قرار داده است اتخاذ کنند
جـنـاح عـزيـزي در واکـنــش بــه              
جنايات دولت ترکيه بدون مـحـکـوم         
کـردن حــمـالت و کشـتـار دولـت و                
ارتــش ايـــن کشـــور، بـــا زبـــانـــي              
ديپلوماتيک و معامله گـرايـانـه کـه           
سنتا ويژه ساخت و پاخت در مـيـان          
جريانات ناسيوناليست کرد است از    
دو طرف درگير خـواسـتـه اسـت کـه              

. مذاکره و آشـتـي را ادامـه دهـنـد               
جناح هجري تا کنـون کـوچـکـتـريـن            
واکنشي در مقابل اين وقايع از خود  
نشان نداده است اما هر دو حزب تـا         

دلتان بـخـواهـد پـيـامـهـاي تـبـريـک                
بمناسبت تولد پيغمبر اسـالم را در          

 .سايت هايشان آزين بندي کرده اند
در سنندج، کرمانشاه، تـهـران و      
چـنــد شــهـر ديـگــر مــردم هــمـچــون             
هميشه از خـود جـرئـت و جسـارت              
نشان دادند و زير سايه وحشي تريـن        
حکومت تاريخ معاصر، در محکوم   
کــردن حــمــالت ارتــش اردغــان بــه           
خيابانها آمدند، شـعـار سـر دادنـد،           
مورد حـمـالت اوبـاشـان جـمـهـوري             
اسـالمــي قــرار گــرفــتــنـد، تــعــدادي         
دستگير شـدنـد و رسـالـت انسـانـي              
خود را در حمايت از مردم کردستان       

 .ترکيه بنمايش گذاشتند
حضـور مــردم در خـيــابــانــهــاي         
تهران و در مـحـکـومـيـت تـوحـش                
دولت ترکيه ماهيت هر گونه ادعاي      
پوچ و مسخره ناسيوناليسم کـرد را         

مـعـنـاي    .  به همگـان مـعـرفـي کـرد          
حضور مردم در تهران و در حـمـايـت       
از مردم کردستان ترکـيـه نـه تـکـرار             
مالل آور و نشخـوارهـاي چـنـديـن و            
چند ساله نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد در                

" مـلـت کـرد     " خصوص  دفاع از حق       
بلـکـه ابـراز هـمـدردي و حـمـايـتـي                  

. بمعناي انساني آن را فـريـاد زدنـد           
مـلـيـت و      " تنها انسانيت اسـت کـه         

و ديگر واژه هاي ساختـگـي را     "  نژاد
 . برسميت نميشناسد

بســتــر رويــدادهــاي ايــن دوران         
صحنه گويايي از جايگاه انسـانـيـت        

بـر  .  در حمايت از همنوع خود اسـت      

بستر اين وقايع اسـت کـه مـيـتـوان              
دکان احزاب ناسيوناليسم کرد را که       
اکنون به قومي گري رجعت کـرده و          
در چفت شـدن عـمـيـق بـا اسـالم و                  
جريانات اسالمي از همديگر قـابـل        

. تفکيک نيستند حاشيه اي تـر کـرد         
وقايع چند روز گذشته در کـردسـتـان         
ترکيه، سـيـاسـت و عـمـلـکـرد ضـد                
انساني دولت و ارتـش اردوغـان بـه            
مردم بويژه در شـهـرهـاي کـردسـتـان           
نشان داد کـه احـزاب و جـريـانـات                

دفاع از مـلـت       " ناسيوناليست کرد،   
برايشان يک دکان جهت رسيدن  "  کرد

به منافع حـقـيـر و تـاريـخ مصـرف                
" مـلـت کـرد     "واژه . گذشته شان است 

تابلويي اسـت کـه تـاريـخـا احـزاب               
ناسيـونـالـيـسـت کـرد بـر بسـتـر آن                  

 .ارتذاق کرده اند
مــواضــع هــر دو جــنــاح حــزب          
دمکرات کردستان آزمون و تـجـربـه         
خوبي براي آندسته از طرفداران ايـن         
احزاب در کردستان ايران خواهد بود     
که اگر تا کنون نسبـت بـه مـاهـيـت              
اين جريانات تـوهـمـي داشـتـه انـد،              
بدانند که اين احزاب در گذر تـاريـخ          
بارها امتحان خود را به همين نـحـو        
در پــيــشــگــاه ســرکــوبــگــران مــردم          

لبيک بـه  (  کردستان همچون خميني  
پـيـام کـرنـش و         (  ، اردوغان   )  امام  

و ديگر بقدرت رسيده هـاي  )  تعظيم  
حاکم بر کردستان عـراق  پـس داده            

 . اند
 ٢٠١٥  دسامبر ٢٥ 

 
    

 ... احزاب ناسيوناليست کرد       

ــا،        ــنـ ــريسـ ــيـ ــاال سـ ــپـ ــريـ ــتـ ــايـ مـ
گويد که   جمهوري سريالنکا مي     رئيس
کـنـنـدگـان کـنـسـرت انـريـکـه                  برگـزار 

ــنــده مشــهــور           ايــگــلــســيــاس، خــوان
دم زهرآگين سفـره    ” اسپانيايي بايد با    

ــي  ــاه ــد     “  م ــورن ــخ ــل     .شــالق ب ــي  دل
رفـتـار بـد      « ،   رئيـس عصبانيت آقاي  

 است که در کنسرت انـريـکـه       » زناني
 ايشـان رفـتـار زنـان           .حضور داشتنـد  

غــيــر  ” حــاضــر در کــنــســرت را                 
ناميد و گفـت از شـنـيـدن         “ متمدنانه

هـاي     ها حين کنسرت، لباس  اينکه آن 
زير خود را براي اين ستاره موسيـقـي         
پرتاب کردند و براي بوسيـدن و بـغـل           
کردن او به صحنه هجوم بردند، بـهـت       

 .زده شده است
ايـن زنـان کـار        !  نه آقـاي رئـيـس       

ايــن شــمــا   .  نـاشــايســتــي نــکـرده انــد      
هستيد که از قعر قرون وسطا بـه قـرن      

دليل بهت زدگي .   پرتاب شده ايد ۲۱ 
اين شما هستيد که با   .  شما اين است  

پر و بال پيدا کردن دوباره مـذهـب در           
سياسـت و حضـور ايـن لـکـه نـنـگ                  
بشري در دولت بخود جرات داده ايـد         

. حرف از شالق زدن بـمـيـان بـيـاوريـد            
اما ايـن زنـان و مـردان سـريـالنـکـا                  
هستند که بر خـالف شـمـا نـمـايـنـده               
تمدن و آزادي فردي، و نمايـنـده عـدم            

دخالـت پـلـيـس و نـيـروي مسـلـح و                   
در زنـدگـي خصـوصـي         …  دادگاه و  

اين يک نـبـرد جـهـانـي        .  شهروندان اند 
بين تمدن بشـري و ارتـجـاع جـهـانـي              

 .است
ــن                 ــد در اي ــان حــق دارن ــن زن اي
کنسرت يا هر کنسرت ديگري بسـتـه        
به ميل و اراده خـود لـبـاس زيـر يـا                  
دسته گل يا بوسه به سوي هـر کسـي           
که ميلشان مي کشد پرتاب کنند يـا       
هر شخصي را کـه دوسـت دارنـد در              

دنـدان روي جـگــر       .  آغـوش بـکــشـنـد      
بـگـذاريــد و اگـر تـحـمــل ديــدن ايــن                
مظاهر طـبـيـعـي زنـدگـي بشـري را                

 . نداريد برويد و گورتان را گم کنيد
ادعا مي کنيد جامعه سريالنکـا      
محافظه کار و سنتي است و بـه ايـن           

دليل زنان و مرداني کـه در پـارک و               لباس زير زنان و برق گرفتگي رئيس جمهور سريالنکا
کنار ساحل دريا همديگر را بوسـيـده        

هـمـيـن    .  اند را دسـتـگـيـر کـرده ايـد             
ــدگــي              ــلــيــس در زن دخــالــت دادن پ
خصوصي مردم نشـان مـيـدهـد کـه             
مــثــل هــمــه جــاي دنــيــا ايــن مــردم            
نيستند که سنتي و مـحـافـظـه کـار              

اگر ايـنـطـور بـود نـيـازي نـبـود                .  اند
پليـس شـمـا ايـن زنـان و مـردان را                   
دستگير کند خودشان بخاطـر حـفـظ        
آن سنتي کـه شـمـا بـه آنـهـا نسـبـت                   

. ميدهيد همديگر را نمي بـوسـيـدنـد       
پس ارتجاع خودتان را به پـاي مـردم          

 .ننويسيد
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 سکوتي که    
 ! جانبدار است    

 
جنايت و کشتار دولت و ارتـش        
اردغان عليه شـهـرونـدان کـردسـتـان           
ترکيه خشم و عصبانيت هـر انسـان          
شرافتمندي را بشدت بـرانـگـيـخـتـه           

ايـن اولـيـن بـار نـيـسـت کـه                 .  اسـت 
حکومت و نيروهاي نظامي امنيتي  
دولت ترکيه عليه مـردم کـردسـتـان           
ترکيه دست به چـنـيـن جـنـايـتـي از               
جنس هم مسـلـکـان داعشـي خـود             

 . ميزنند
اگــر در پــنــجــاه ســال گــذشــتــه           
پيشرفت و دستاوردهاي تکنـولـوژي      
به حد کـنـونـي نـرسـيـده بـود و هـر                   
اتفاقي بالفاصله انعکـاس مـيـافـت         
اما سئوال اين است، حال با توجه به 
اينکه در نيمه دوم قرن بيست و يک،     
ميديـاي اجـتـمـاعـي، رسـانـه هـاي               
خبري و تکنولوژي دنيا را به هم گره      
زده است چرا رسانه هـاي رسـمـي و             
دولتي کوچکترين اشاره اي بـه ايـن          

 . جنايت  نميکنند؟
در اعتراض و ابراز خشم نسبـت    
به اين سکوت، اينجا و آنجا گـفـتـه            
ميشود گويا اين سکوت مـعـنـادار         

سکوت معنـا  "اطالق عبارت . است
" آزاد" به رسانه هاي دولـتـي و           "  دار

دادن امتياز به موقعيت آنان است و 
اين شبهه را ايجاد ميکند که گـويـا         
خود را به کوري و کري زده انـد امـا            

 .ابدا چنين نيست
رويـدادهــاي روزهــاي اخـيــر در         
کردستان تـرکـيـه و عـدم انـعـکـاس               
اخبار آن از سوي رسانه هـاي جـيـره            
خوار گوياي سکوتي جانبـدار اسـت        
که بـايـد ايـن سـکـوت را هـمـچـون                  
رسانه هاي خبري دولـت تـرکـيـه در            
کنـار اردغـان و دولـت فـاشـيـسـت                

 . ترکيه ارزيابي کرد
همچنانکه خمينـي، جـمـهـوري        
اسالمي و طالبان محصول صنعـت      
سياست دوران جنـگ سـرد بـودنـد،           

تخم و ترکه هاي ايـن مـحـصـول از              
حزب اک پارتي و داعش گـرفـتـه تـا            
ديگر جانوران اسالمي در منـطـقـه،        
همـگـي مـحـصـول سـيـاسـت نـظـم                 
خونين جهاني آمريکا بعد از دوران       

کثافتي که دنيا .  جنگ سرد هستند  
را درنورديده اسـت بـازتـابـي از بـن              
بست سيـاسـي و اقـتـصـادي نـظـام               
گنديده سرمايـه داري اسـت کـه در             
وحشــت و هــراس از ســر بــرآوردن             
تــحــرک و جــنــبــشــي آزاد، بــرابــر و            
سوسياليستي، همچنان بـه تـخـم و           
ترکه هاي اسالمي و آدم کش برآمده   
از پرتو سياستهاي خود آويزان شـده         

امروز سياست دول غـربـي و         .  است
رسانه هاي اجير شـده شـان ايـجـاب          
ميکند که بـا عـدم انـعـکـاس ايـن                
وقايع هولناک، به لجني که بر دنـيـا          

به ايـن    . پاشيده اند سرپوش بگذارند 
اعتبار سکوت رسانه هاي خبري را       
نه معنـا دار بـلـکـه عـمـيـقـا بـايـد                     

 .جانبدار توصيف کرد
پايان دادن به جهـنـمـي کـه دول           
غربي و منطقه اي بـراي شـهـرونـدان        
ايجاد کرده اند کار مردم مـتـرقـي و        
مدرن، متشـکـل و سـازمـانـيـافـتـه              

رهايي مردم آزاديخواه  و حـق  . است
طلب کردستان ترکيه نـيـز تـنـهـا بـا             
اتحاد و همبستگي با مردم بسـتـوه         
آمده در سراسر کشور تـرکـيـه اسـت           
که ميتوانند دست در دست هـم بـه           
جــنــايــات حــاکــمــان اســالمــي،              

 .  فاشيستي دولت ترکيه پايان دهند
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 تئاتر مسخره اردوغان
 

ارتــش حــکــومــت اســالمــي            
اردوغان چندين روز است بـي وقـفـه          
به کشتار مـردم کـردسـتـان تـرکـيـه               
ادامه ميدهد و رسانـه هـاي خـبـري          
جيره خوار نيز کوچکترين خـبـري از         

. اين همه جنايت منعکس نميکنند     

اماهمين رسانه هاي حلـقـه بـگـوش          
براي ريختن آب پـاکـي بـر دسـتـان               
خون آلود اردوغان و دولتش، تـئـاتـر       
مسخره اي را که از قبل کارگـردانـي     

" بـوسـفـورس   " شده بود و بر روي پـل         
استانبول به اجرا در آمد را در بوق و  

 . کرنا کردند
داستان اين سناريوي مسخره بر    

نـجـات   " اساس فيلمهاي جيمزبانـد،      
نوشتـه شـده     "  جان يک جوان از مرگ   

اجراي اين نمايش مضحـک در       .  بود
حالي به روي صحـنـه بـرده شـد کـه               
ارتش و پليس سرکوبگر اردوغان بـه       
فرمان او و دولـتـش در بـخـشـهـاي               
ديگر اين کشـور مشـغـول قصـابـي            
کودکان، زنان، جوانان و شهرونـدادن      

 .در منطقه کردستان هستند
اردوغان، ارتش و دولتش بـايـد        
بدانند که با ساختن اين سناريوهاي       
آماتور و دست چندم، نـمـي تـوانـنـد         
ــت                    ــرک ــر ضــرب ح ــود را از زي خ
اعتـراضـي و مـبـارزاتـي مـردم در               
شهرهاي کردسـتـان تـرکـيـه، ديـگـر             
شــهــرهــاي ســراســر ايــن کشــور و             
اتحاديه هـاي کـارگـري بـدور نـگـه               

آبروباختگي دولـت اردوغـان       .  دارند
در تهيه و کـارگـردانـي ايـن تـئـاتـر                 
خياباني بحدي ناشيانه طراحي شـده      
بود که بـجـز اثـبـات و نشـان دادن                 
ماهيت خود و دولتش بعنوان بـانـي        
و مصــبــب کشــتــار مــردم چــيــزي            
ديگري براي تماشاگران اين سنـاريـو    

 .عرضه نکرد
اين تئاتر مسخره بـيـش از هـر            
چــيــز جــنــايــت پــيــشــکــي دولــت و           
حکومت اردوغان در کشـتـار مـردم       
کردستـان را بـنـمـايـش گـذاشـت و                

سـران و    .  تائيدي بر اين کشتار بـود      
دولتهاي آدم کش بعلـت بـي ربـطـي            
شان به دنيـاي امـروز زيـاده از حـد               
درک و شـعــور مــردم را دسـت کــم               

 .گرفته اند
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     عبدل گلپريان            /          يادداشتهاي هفته      

اما کارگران بخوبـي    .  مطرح ميکنند 
ميدانند که هدف نمايندگان مجلـس       
سردواندن کـارگـران و وقـت خـريـدن              

درست در ديماه  .  براي حکومت است  
سال قبل نيز بدنبال تجـمـع کـارگـران           
در تهران، هفتاد نماينده مجـلـس در         
نـامــه اي بـه وزارت نــيـرو خــواهــان              
رسيدگي به خـواسـت کـارگـران شـده             

اما کارگران بـدنـبـال عـمـلـي            .  بودند
نشدن اين وعده ها، حـدقـال سـه بـار             

آخـريـن   .  ديگر دست به تـجـمـع زدنـد         
تجمع اعتراضي کـارگـران در اواخـر           
فـرورديـن امسـال در مـقـابـل دفـتــر                

ايــن اعــتـراضــات بــه      .  روحـانــي بـود    
کارگران اين بار تهـديـد   . جايي نرسيد 

به اعتصاص سراسري و قطع بـرق در     
 . سراسر کشور کرده اند

اعتراض هزاران کارگـر اپـراتـور         
برق يک اعتصاب مـهـم اسـت و جـا              
دارد که از جانب کارگران و مـردم در     
سراسر کشـور مـورد حـمـايـت قـرار               

حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             .  گيـرد 
قاطعانه از خواست و مبارزه کارگران 
بــرق حــمــايــت مــيــکــنــد و از آنــهــا             

خانواده هاي خـود را نـيـز          ميخواهد  
براي تقويت مبارزه خـود بـه مـيـدان            

 . بياورند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۴  ديماه ۸ 
 ۲۰۱۵  دسامبر ۲۹  

کيلومتري را پيـاده طـي کـرده و در              
 و نــيــم صــبــح درهــاي            ۴ ســاعــت    

پااليشگاه را بسـتـنـد، جـلـوي ورود             
نيروها و ماشين آالت به داخل فاز را 
گرفتـنـد و پـااليشـگـاه را تـعـطـيـل                   

 ٢٢ کارگران پتروسينا و فـاز      .  کردند
 نيز در اقدامي مشابه درهـا را    ۴ ٢ و  

 و کـارخـانـه را بـه تـعـطـيـلـي                  بستند
کارگران درها را بـا       .  کامل کشاندند 

ــا                ــد ت ــردن ــاري مســدود ک ــک ــوش ج
نيروهاي سرکوب نتوانند خـود را بـه        

 . محوطه برسانند
 

کارگران به نمـايـنـدگـانـي کـه از             
طرف وزارت نـفـت اعـزام شـده انـد                
اعالم کرده اند که اگر حقوق ماههاي      
مرداد، شـهـريـور و مـهـر را امـروز                 

 ديماه و حقوق ماههاي آبـان    ۴ جمعه  
 ديــمــاه بــه     ۵ و آذرمــاه روز شــنــبــه          

حساب کارگران واريز شـود، بـه سـر            

کار برميگردند در غير اينصورت بـه       
 . اعتصاب ادامه خواهند داد

 
بدنبال اين اعتصاب وزارت نفت     
حقوق مرداد و شهريور را به حسـاب         
کارگران واريز کرد امـا کـارگـران بـا             
خواست پرداخت فوري بقيـه مـعـوقـه         

. همچنان به اعتصاب ادامه ميدهند  
کارگران اين فازها در حـال بـحـث و              
ــه                 ــراي دســت زدن ب ــظــر ب ــبــادل ن ت

 . اقدامات بعدي خود ميباشند
 

الزم به توضيح است که کارگـران      
هـم در    ۱۶  و     ۱۵ ، ۱۴ ،  ۱۳ فازهاي  

وضعيت مشابهي به سر مـيـبـرنـد و           
 . مدام در حال اعتصاب هستند

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

۱۳۹۴  ديماه ۵   
۲۰۱۵  دسامبر ۲۵    

 ...هزاران کارگر پااليشگاه         

 ... کارگران اپراتورهاي 

 



 

812شماره &1!�ا                                            ا                                                 4 صفحه   

 
فرهنگيان سنندج ، باز هم   

 ! متفاوت عمل کردند  
برپايي ديوار مـهـربـانـي تـوسـط            

در   گروه پياده روي فرهنگيان سنندج 
اقدامي مدني و بسيار زيبا و انسـان         
دوستانه، گروه پياده روي فرهنـگـيـان        
سنندج ، جمعه ايـن هـفـتـه، چـهـارم               
ديماه نود و چهار را به ايـجـاد ديـوار            

سنـنـدج مـحلـه نـايسـر             مهرباني در 
اخـتـصـاص       "حاجي فيضـه " چهار راه   

فـعـالـيـت هـاي        و   دادند تا مدنيـت         
مدني  اين شهر و نگراني از دغـدغـه          
هاي جـامـعـه را بـه گـوش هـمـگـان                  

 لطفا در طول هـفـتـه لـبـاس         .برسانند
هايي که نياز نداريد را براي کمک بـه          

 .مردم تنگدست اين منـطـقـه بـبـريـد           
 برگـرفـتـه از      ... کفش، کيف، پالتو و 

  کانال تلگرامي فرهنگيان
 

مردم شهر سنندج در مقابل   
توحش و جنايت دولت اردوغان        

   ! .تجمع کردند  
مزدوران و سرکوبگران جمـهـوري      
اســالمــي تــالش داشــتــنــد، صــداي          
انساندوسـتـي، صـداي حـق طـلـبـي،              
مردم شهر سنندج را بـا سـرکـوب و              

در جـريـان     .  دستگيري پراکنده کنـنـد    
اين تجمع تعدادي مورد ضرب شـتـم         

 . قرار گرفتنداند

 
 معتاد  نفر  ٢٣ مرگ 

 در شهر سنندج 
 نـفـر     ٢٣ طي هشت ماه گذشته،     

در شهر سنندج به دليل اسـتـفـاده از            
مواد مخدر جـان خـود را از دسـت               
دادەاند و اين در حالي است که آمـار          
ارائه شده نسبت به سـال گـذشـتـه بـا               

 درصــدي روبــرو بــوده         ٣٢ افــزايــش    
  .است

 
 زاده   فرهاد شفيع 

 از زندان آزاد گرديد    
زاده    ماه،  فرهاد شـفـيـع        ششم دي 

دانشجوي رشـتـه فـلـسـفـه دانشـگـاه               
تبريز، بيستم شهريورماه سال گذشته     

اخالل در نـظـم و       " در مريوان به اتهام   
هـاي سـيـاسـي          انتقاد از شـخـصـيـت       

تـوسـط نـيـروهـاي امـنـيـتـي              "  کشور
حکومت اسالمي ايـران بـازداشـت و         

سال حبس از زنـدان        پس از تحمل يک   
 .آزاد شد
 

ابهام در سرنوشت فرشاد اميني    
 دانشجوي سال آخر رشته    

 باستان شناسي 
ســرنــوشــت فــرشــاد امــيــنــي              
دانشجوي سـال آخـر رشـتـه بـاسـتـان               
شــنــاســي دانشــگــاه تــهــران پــس از           
بازداشت توسط نيروهاي امنيتي در      

فـرشـاد   .  اي از ابـهـام قـرار دارد             هاله
مـاه     شـنـبـه يـکـم دي            روز سـه    اميني

توسط نيروهاي اطالعاتي در تـهـران        
شـود،     گفته مـي   .بازداشت شده است  

عليرغم مراجعه خانواده و بسـتـگـان         
اين دانشجو به نهادهاي امـنـيـتـي و           
قضايي، تاکنون آنان پاسخ مثبتي از      

 .انـد    سوي اين نهادها دريافت نکرده    

فــرشــاد امــيــنــي يــکــي از فــعــاالن            
باشد و  دانشجويي دانشگاه تهران مي  

هاي زيست محيطي و  در اکثر کمپين  
اجتماعـي نـقـش فـعـالـي را داشـتـه                 

 .است
 

مرگ يکي ديگر از     / نودشه
 قربانيان شيميايي 

يکي از مصدوميـن شـيـمـيـايـي           
شهر نودشه در استان کرمـانشـاه، بـه          

در روز جـمـعـه    "  هادي اسماعيلي" نام  
هـاي      ديماه در يکي از بيمـارسـتـان        ٤ 

هادي اسمـاعـيـلـي      .تهران جان باخت 
خورشيدي، بـه عـلـت        ١٣٦٦ در سال   

بمباران شيميايي حکومـت بـعـث از          
ناحيه دست و صورت مصـدوم و در           
همان سال، اين بـار بـر اثـر بـمـبـاران                
شيميايي با گاز خردل شيمـيـايـي در          

از توابع سروآبا در " قلعه جي " روستاي  
ناحيه سينـه و ريـه بشـدت مـجـروح               

وي مـعـلـم،مـدارس شـهـرسـتـان            .شد
او بــه عــلــت تشــديــد         .مــريــوان بــود  

بيماري ريوي و مشکالت تنفسـي از       
سه سال گدشته قادر به ادامه تدريس       

هادي اسماعيلي در  .در مدرسه نبود
 در شهر نودشه از تـوابـع     ١٣٥٤ سال  

شهرستـان پـاوه مـتـولـد و در شـهـر                  

شهر نـودشـه     .مريوان سکونت داشت  
 کيلومتري مرز ايران و   ١٠ در فاصله   

ــال                        ــده و در سـ ــع شـ ــراق واقـ عـ
خورشيدي براثر جنگ ايران و   ١٣٦٦ 

عراق مردم اين شهر دچارشـيـمـيـايـي       
 سال گذشته از ٢٨ اند که در طول  شده

 نفر مصـدوم بـيـش از          ٥٠٠ مجموع  
 . نفر جان باختند١٠٠ 

کميته کردستان حزب کمونيسـت   
ــادي               ــواده ه ــخــان ــران ب ــري اي ــارگ ک
اسـمـاعـيـلـي و مـردم شـهـر نـودشــه                  

 . تسليت ميگويد
 

بيانيه جمعي از معلمان   
 اخراجي سنندج   

جمعي از معلمان اخـراجـي سـال         
 سنندج و حومه با انتشار بيانـيـه    ٥٩ 

" رضـا امـجـدي     " اي ضمن حمايت از      
فعال کارگري و از اعضـاي کـمـيـتـه               
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري، براي وي آرزوي       

در  .ســالمــتــي و بــهــبــود کــرده انــد         
اين : "  بخشي از اين بيانيه آمده است  

دومين بار اسـت کـه رضـا امـجـدي               
فعال کارگري به دليل بيماري قـلـبـي          
از زندان به بيمـارسـتـان انـتـقـال مـي               

ما معلمـيـن يـقـيـن داريـم کـه               .  يابد
عوامل رژيم در زندان با اعمال فشـار       
و اسـتـرس بـر ايــن فـعـال کـارگــري،                 
موجب ناراحتي رواني و بروز بيماري      

ما با صـداي رسـا     .  قلبي وي شده اند   
اعالم مي داريم کـه رژيـم جـمـهـوري             
اسالمي و عواملش مسبـب واقـعـي         
نـاراحـتــي، رنـج و بــيـمـاري فـعــاالن               

 ."کارگري در زندان هستند
 

 ! زنده باد جنبش ديوار مهرباني
در حاليکه نظـام سـرمـايـه داري           
براي نـجـات اقـتـصـاد بـه بـن بسـت                  
رسيده خود آخـريـن رمـقـهـاي مـردم              
کارگر و زحمتـکـش را گـرفـتـه و بـا                  
ايجاد بيکاري و بي تأميني، روزگـار       
تــوده هــاي وســيــعــي از انســانــهــاي           
جـامــعــه را بــه تــبــاهــي و ســيــاهــي             
کشانده، در حاليکه پديده هـاي شـوم         
کارتن خوابي، گرسنگي، تن فـروشـي       
و اعتياد بـه واقـعـيـتـهـاي مـلـمـوس                
جامعه تبديل شده اند، در حـالـيـکـه            
جمع کثير انسانهـا بـه خـاطـر حـفـظ              
منافع يک اقليت صاحب سرمايـه لـه        
ــر                    ــک ب ــاري ــرده اي ت مــي شــود و پ
رخسارجامعه کشيده شده است، امـا       

انسانيت همچنان و بـه شـيـوه هـاي               
مختلف در دل تاريکيها و بـا عـبـور         
ازهر ديواري صف خود را به جلو مي   
کشد و بارقه هاي اميدش ژرفاي ايـن       

ديــوار .  تــاريــکــي را مــي شــکــافــد          
مهرباني که فعالـيـن آن بـا احسـاس             
مسؤليت نسبت به همنوعان گرفـتـار      
در فقر خود دست به کار جـمـع آوري            
برخي ضروريـات هـر چـنـد مـحـدود              
براي آنها شده اند ودرعين حال بـيـان          
کننده عمق فاجعه فقروفالکت وسـيـع       
اجتماعي ست تـازه تـريـن شـيـوه ي               

. خودنمائي اين صف انسانيـت اسـت      
اين اقدام در زماني اتفـاق افـتـاد کـه           
مدافعان سرمايه داري وحشـيـانـه بـه          
گرسنگان و بي خـانـمـانـهـاي کـارتـن             
خواب که قربانيان خود نظام سرمايـه       
داري هستند، حملـه بـردنـد و تـنـهـا               
سرپناهايشان که چادرها و نايلونهاي     
پاره پاره اي بودند را به آتش کشيدنـد      

اقـدامـات    .و با افتخار به آن باليـدنـد     
انسان دوستانه ديوار مهرباني که در        
ــدکــي مــحــالت و                ــان ان مــدت زم
خــيــابــانــهــاي شــهــرهــاي زيــادي را           
فراگرفته بايد بـه يـک بسـتـروسـيـع و               
سراسري در دفاع ازجنـبـش دفـاع از           
ــعــيــشــت و مــنــزلــت تــبــديــل                   م

جنبشي که کارگران و مـعـلـمـان     . شود
با خواست افـزايـش دسـتـمـزد بـاالي             
خط فقر و بيکاران با خواست کار يـا         
پرداخت بيمه بـيـکـاري پـرچـم دارش             

اين حرکت وسيع و اجتماعـي  . هستند
که انسانهاي شريف و آگاه فعال در آن  
با قرار دادن اندک امکانات خـود در          
اختيار انسانهاي رنج ديده از فـقـر و            
بيکاري از قبيل غذا، پوشاک و کفش      
وغيره که بعضا ممکن است خود بـه         
آن نيازمند باشـنـد، اگـر چـه درمـان              
کننده حتـي يـکـي از هـزاران درد و                
مصيبتي که  اين ميليونها انسان در       
نتيجه اين شرايط ضد انسانـي خـلـق          
شــده تــوســط ســرمــايــه داري عــنــان          
گسيخته به آن دچار شده اند، نيسـت،   
اما مي توان اميدوار بود با گسترش       
آن و همزمان حمايـت از مـطـالـبـات             
کارگران و معلـمـان و در رأس آنـهـا               
ــل              ــوري حــداق ــش ف ــزاي خــواســت اف
دسـتـمـزد بـاالي خـط فـقـر و بـيـمــه                    
بيکاري که تحقق آنها راه حـل فـوري          
بـراي زدودن چــهــره دردنــاک فــقــر از            
جامعه است بـه ايـن آرزوي انسـانـي             

اتحـاديـه آزاد کـارگـران          .دست يافت 
 ١٣٩٤  دي ٧ ايران

 
بيانيه انجمن صنفي معلمان   

 !  )مريوان (کردستان  
آقاي محمود بهشتي لنـگـرودي،      
سخنگوي کانون صنفي معلمان،  از       
فعالين خستگي ناپذيري کـه پـس از          
پشت سر نهـادن اعـتـصـابـي سـخـت              

سي ويک روزه اعتصاب خشک و تـر       ( 
فـريـاد   )  در مجموع سه مـاه گـذشـتـه        

حق خـواهـيـشـان را بـا هـمـراهـي و                   
همصدايي قاطع جـامـعـه مـعـلـمـان،            
فعالين کارگري و مـدنـي سـر داد و              
پــيــروزي ديــگــري بــر کــارنــامــه ي              
مبارزات بر حـق صـنـفـي مـعـلـمـان                

در ايــن مــدت پشــتــيــبــانــي         .  افــزود
جامعه معلمان و نهادهاي مـدنـي و          
تشــکــل هــاي کــارگــري و خــانــواده            
شايسته ايشان،  لزوم اتحـاد هـر چـه             
بيـشـتـر تـمـامـي فـعـالـيـن اصـنـاف                   
مختلف و تـاثـيـر چشـمـگـيـر آن بـر                  
پيشبرد اهداف و برنامه هاي صنفـي       
و مدني را هر چه بيشتر اثبات کـرده          
و نشان داد که تهديد، فشار، زندان و      
احکام ناعادالنه نـه تـنـهـا کـمـتـريـن               
تزلزلي در اراده راسخ معلمان ايـجـاد      
نمي کند بلکه زمينه را براي پيوستن     
تــعــداد بــيــشــتــري از مــعــلــمــان بــه            
اعــتــصــاب و ســايــر ابــزارهــاي حــق           

 .خواهي  را فراهم مي کند
براي فرهنگيان و همچنين عموم     
مردم زحـمـتـکـش و آگـاه ايـران ايـن                 
سوال اساسي مطرح است که چگـونـه        
شريف ترين معلمان به خاطر مطالبه      
ابتدايي ترين حقوق و مطالبات خـود       
و براي مطالبه عدالت بايد اين چنين        
آزار و اذيت شده و تعدادي حتا حبس       

و اين !   هاي طوالني را تحمل  کنند؟ 
وضعيت در حاليسـت کـه مـفـسـدان             
اقتصادي و غارتگران دسترنج مـردم       
کمترين زحمت براي پاسخ دادن بابـت     
اعمال خود و يا پـيـگـرد قضـايـي را              

انجمن صنفي معـلـمـان     .نچشيده اند 
اين دسـتـاورد را      )  مريوان( کردستان  

به جامعه فرهنگيان ايران، فعاليـن و       
تشکل هـاي صـنـفـي و مـردم ايـران                
تبريک مي گويد و بر لـزوم آزادي هـر        
چه زودتر ساير فعالـيـن دربـنـد، رفـع             
فشار بر کنـشـگـران صـنـفـي و لـغـو                 
احکام ناعادالنه عليه آنان پـاي مـي          

 .*فشارد

 

 

 ١ از صفحه  ...نگاه هفته مجموعه اخبار
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 جـمـعـيـت       ۴ ١٣٩ در اوايل سال     
جمعيت .   ميليون نفر شد۷۷.۸ ايران  

 ميليون نفر و جمـعـيـت    ۵۶.۴ شهري  
 ميـلـيـون نـفـر        ۲۱.۴ روستايي حدود   

ــاه           .  بـــوده اســـت     در اوائـــل دي مـ
سايت مشرق نوشته بود؛ آمـارهـا    ۴ ٩ 

ميلـيـون فـرد      ۴۰.۲ دهد از     نشان مي 
 تـا    ۲۰  ميليون نـفـر     ۱۱.۳ غيرفعال،

اند که بايد در دوره طـاليـي         ساله۳۴ 
جستجو براي شغل بـوده و يـا کـاري           
براي خود دست و پا کرده باشند امـا          

دهـنــد در کُــنــج خــانــه           تـرجــيــح مــي   
 !بنشينند

بيکاري ميليوني معـضـل جـدي        
ايـن دولـت بـا        .  دولت روحانـي اسـت     

ــاي                ــالشــه ــن چ ــري ــت ــزرگ ــکــي از ب ي
اجتماعي مساله بـيـکـاري و اخـراج            

در کـمـتــر     .  سـازي روبـرو شـده اسـت          

دولتهاي تاکنوني مساله بيکـاري در     
. سطح مـيـلـيـونـي رشـد کـرده اسـت               

دستگاه فکري، سايتهاي وابسـتـه بـه         
دولــت و تشــکــلــهــاي بــه اصــطــالح           

خانه کارگـريـهـا و سـايـت          “ کارگري” 
هاي ايلـنـا، مشـرق، مـهـر، ايـرنـا و                 
تسنيم هرکدام به نوبه خود در تالشي       
آکاهانه ميزان و تعداد بيکـاري هـاي        

بـجـاي   !!(ميليوني را با تعابير تعديل 
! نشـيـن  “  کُنـج خـانـه     ” و در   )  بيکاري

 .بخورد مردم و جامعه ميدهند
کُـنـج   ” و در     “  تعديـل ” ترند هاي   

از شـرايـط ابـژکـتـيـو           !  نشـيـن  “  خـانـه  
اجتماعي جـامـعـه در ايـران نشـئـت              

شوک ناشي از بـيـکـاري       .  گرفته است 
ميليوني کل نظام جمهوري اسـالمـي      
و دولت روحاني را در معرض تعرض       

. و اعتراضات جدي، قرار داده اسـت        

شرايط کنوني بيکاري مـيـلـيـونـي و            
اخــراج ســازي هــاي مــيــلــيــونــي در           
جامعه به مشکل جدي تـبـديـل شـده           

مدتي قبل سايت مهر نوشـت؛      .  است
دولت روحاني عاجز از حل بـيـکـاري          
است و رسما ناکامي دولـت يـازدهـم          
در حل مشـکـل بـيـکـاري را اعـالم                

به گلوله بستن جوانان جويـاي  .  کردند
، ) بـهـبـهـان    ( کار در روستاي شهروئي   

گلوله بجاي کار يا بيمه بـيـکـاري، و            
کـنـج   ” بکار گرفتن ترندهاي تعديل و      

نشيني، بخـشـي از اقـدامـات          “  خانه
امنيتي و تبليغاتـي دولـت روحـانـي           
براي فرونشاندن نارضايتي ميليونهـا      

 .جوان بيکار و جوياي کار است
 ۱۱.۳ “  دولت روحاني ميگويد؛   

انـد کـه         سـالـه    ۳۴  تا ۲۰ ميليون نفر  
بايد در دوره طاليـي جسـتـجـو بـراي             

شغل بوده و يا کاري براي خود دسـت       
دهنـد   و پا کرده باشند اما ترجيح مي    

ــد                     ــن ــن ــي ــش ــن ــه ب ــان ــج خ ــن  !” در کُ
به سخره گرفتـن سـرنـوشـت و آيـنـده               
ــ مـعـيـشـتـي بـيـش از يـازده                  شغلي 

 سـال سـن،       ۳۴  تا    ۲۰ ميليون جوان   
تنها و تـنـهـا از عـهـده سـيـسـتـمـي                    
برميايد که زندگي و دنـيـاي شـيـريـن          
آنها را با تحميل سخت ترين شـرايـط       
ــ معيشتي نـابـود کـرده و بـه             زندگي 

بي دليـل نـيـسـت        .  هيچ رسانده است  
که اعتياد و فحشا، که از پيامدهـاي        
بي افقي و شرايط تحميـلـي مـوجـود           
اســت، در مــيــان جــوانــان در ايــران             

بي دليل نيست که .  ميليوني ميشود 
دستگاه امنيتي دولت روحاني روزانه 

دوره ” تعدادي از جوانـان مـحـروم از            
را، يا بجرم اعتياد اعـدام و         “  طاليي

حلق آويزمي کند و سرنوشت آنـهـا را       
با مرگ و نيستي رقم ميـزنـد، يـا بـا          

کنج خـانـه   ” منتصب کردن آنها به در    
تالش مي کند بـر بـيـکـاري        “  نشيني

بيش ازپنچ ميليون جـوان تـحـصـيـل           
کرده و دوبرابر شدن نرخ بـيـکـاري در           
ميان زنان سرپوش بگذارد و در واقـع        
صورت مسئله ميليونـهـا بـيـکـار را           

 .پاک کند
کذب محض براي توجيه      
 ! بيکاري و اخراج و بيکارسازيها   

 
جـمـعـيـت     « دولت روحاني ميگويـد؛     

ميليوني غيرفعال، يعني گروهي کـه       
نه تنها کمکي براي بحرکت در آوردن       
چرخ هاي توسعه و فعاليت اقتصادي      

کنند، بلکه خود را نيز بـر قـطـار          نمي
توسعه کشور تحميل کـرده و بـاعـث           

هر چه از   .  کُندي سرعت آن مي شوند    
تعداد غيرفعاالن در کشوري کـاسـتـه        
شود، يعني اينکه موتور تـوسـعـه بـا         
قدرت بيشتري فعاليت خواهد کرد و       

هرچه بر تـعـداد غـيـرفـعـاالن افـزوده               
شود، به مـعـنـاي قـرار گـرفـتـن بـار                  
اضافه در قـطـار تـوسـعـه آن کشـور                 

ادعاي دولت روحانـي وجـود     .  » است
جمعـيـت غـيـر فـعـال جـوانـان دروغ                 
بزرگي است که براي توجيه بـيـکـاري        

کدام جـوان تـحـصـيـل          .  بکار ميبرند 
کرده بيکار که تا کـنـون دروازه هـاي            
بازارکار دهها بار دست رد به سـيـنـه         
اش زده، ايـن فـرمـولـبـنـدي را بـاور                 

ما هر روزه شاهديم که دولت و   . دارد
کارفرماها به بهانه هـاي مـخـتـلـف،           
کمبود نقدينگي، پايين بودن تقاضا،     
کــمــبــود مــواد اولــيــه بــراي تــولــيــد           
کارخانه و مراکز کـار را تـعـطـيـل و                
کارگران را با سـابـقـه هـاي بـيـش از                

. بيست سال از کار اخراج مـيـکـنـنـد           
صحنه اقتصاد و بازار کار مملـول از      
اخراج و بيـکـارسـازي اسـت، ادعـاي            
دولــت روحــانــي مــبــنــي بــر وجــود             
جمعيت ميليوني غير فعال، تـوجـيـه        
شرايط کنونـي و تـحـمـيـل ريـاضـت               

 .کشي اقتصادي است
فرصت هاي شـغـلـي فـقـل شـده               

شانس وارد شـدن بـراي چـنـد             .  است
ميليون جوان تحصيل کـرده مسـدود        
شده، اخراج و بـيـکـارسـازي بشـکـل              
گسترده در جريان است، چند ميليون       
کارگر با سوابق کار بيش از بـيـسـت            
سال اخراج شده انـد، دولـت روحـانـي           
چاره اي جز متوسل شدن بـه دروغ و            
وارونـه نشـان دادن شـرايـط کـنـونـي                
کارگران و جـوانـان تـحـصـيـل کـرده                

ناکامي دولت يازدهم در حـل       .  ندارد
بحران بيکاري را بايد با دامن زدن به      
اعتراضات توده اي و با مطالبه کـار         
يا بيمه بيکاري مـکـفـي عـمـيـق تـر                

 .کرد
 *** 

 

 فرصت هاي شغلي، بيکاري جوانان و روايت دولت روحاني
 

 نسان نودينيان
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همه شما عزيزان تبريک مي گـويـم و           
اميدوارم سال آتي سالي پر از شـادي         
و خوشي براي خود و خانواده هايـتـان      

 . باشد
 

 ديدار نيچيروان بارزاني     
 ! از ترکيه 

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده     
 دسامبر نيـچـيـروان بـارزانـي        ۲۶ روز  

رئيس اقليم کردستان به ترکيه رفت و       
با رئيس جمهور و نـخـسـت وزيـر آن               

گفته مـي   .  کشور ديدار و گفتگو کرد    
" شود که بارزاني با اردوغان در بـاره         

جنگ عليه تروريزم و روابط ترکيـه و         
". اقليم کردسـتـان مـذاکـره کـرده انـد             

الزم به ذکر است که بارزاني در حالي        
وارد ترکيه مي شود که بـيـش از دو             
هفـتـه اسـت کـه ارتـش و نـيـروهـاي                   
جــنــايــتــکــار آن کشــور بســيــاري از           
شــهــرهــاي کــردســتــان تــرکــيــه را بــه          
محاصره خود در آورده انـد و جـنـگ          
نابرابر و غير انساني را بـه مـردم آن             
مناطق تحميل کرده انـد کـه تـا هـم               
اکنون صدها نفر جان خود را از دست 
داده اند، تعداد نـامـعـلـومـي تـوسـط            
نيروهاي سرکوب حکومت دستـگـيـر       

 هـزار نـفـر        ۲۰۰ شده اند و بـيـش از          
مجبور شده اند خانه و کاشـانـه خـود           
را ترک کنند و آواره منـاطـق ديـگـري         

بي شرمي بارزاني و حکومت    .  گردند
کارتني شان اينجاست که دقـيـقـا در          
هــمــيــن روز در دهــهــا شــهــر دنــيــا              
تــظــاهــراتــهــاي گســتــرده اي عــلــيــه          
جــنــايــتــهــاي دولــت تــرکــيــه صــورت        
گرفت، اما احزاب هـمـيـشـه نـوکـر و              
مزدور حاکم بر اقـلـيـم کـردسـتـان نـه               
تنها کوچکترين اعتراضي بـه دولـت         
ترکيه ننموده اند، بلکه مي خـواهـنـد         

بـا  "  جنگ عليه تروريـزم "  در رابطه با    
ياران داعـش و سـرکـوبـگـران مـردم               

 . کردستان ترکيه مذاکره کنند
 

 اختالفات اتحاديه ميهني   
 !باز هم باال مي گيرد 

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده     

اختالفات داخلي اتحـاديـه مـيـهـنـي            
دوباره باال گرفته و گويا قرار است که      

بـه  "  پروژه تغيـيـرات  "  پروژه اي به اسم     
اعضاي رهبـري آن حـزب از هـر دو               
جناح ارائه شود و بر سر آن بتوانند به         

گفته مي شود کـه اگـر        .  توافق برسند 
اين پروژه به توافق هر دو جناح بـرسـد     
قرار است تا کـنـگـره آتـي، اتـحـاديـه               
ميهني توسط کوسرت رسول، بـرهـم         
صالح، هيرو ابراهيم احمد، قادر حمه      

الزم بـه    .  جان و عمر فتاح اداره شـود       
ذکر است که اتـحـاديـه مـيـهـنـي کـه                
يکي از تشکيل دهندگان حـکـومـت         
اقليم مي باشـد سـالـهـا اسـت دچـار               
بحران و تشتت مي باشد، اما از سال     
گـذشـتـه و بـدنـبـال حـملـه داعـش و                    
همچنين بحران اقتصادي، اختالفات    

. آنها کمي به حاشيه رانـده شـده بـود            
گفتني اسـت کـه جـنـبـش گـوران بـه                 
رهبري نـوشـيـروان مصـطـفـي کـه از               
اتحاديه ميهني جـدا شـدنـد بـر ايـن               

" تـغـيـيـر    "  اساس که گويا قرار اسـت         
بوجود بياورند و هـم اکـنـون بـاز هـم               
قرار است جناحهاي داخلي اتـحـاديـه        
ميهني به توافق برسند بر اساس يـک      

، اما واقعيت اين است     " تغيير"  پروژه  
که احزاب ناسيونـالـيـسـت حـاکـم بـر              

 سال گـذشـتـه     ۲۴ اقليم کردستان طي    
چنان در دزدي و چپـاول، سـرکـوب و            
تحميل بي حقوقي به اکثـريـت مـردم           
جامعه پيش رفـتـه انـد کـه بـا هـيـچ                  
تغيير و تحولي نمي توان آنـهـا را از             
ادامـــه دزدي و چـــپـــاولـــهـــايشـــان            

  . بازداشت
 

اعتراض مردم در شهر سليمانيه    
 !به کمبود آب 

 دسـامـبـر مـردم         ۲۶ روز شنـبـه      
محله شيخ مجيد در شهر سليمـانـيـه         
در اعتراض به کبمود آب و خـدمـات         

مـردم  .  شهري دست به اعتراض زدنـد     
خواهان رفع کمبود آب و هـمـچـنـيـن            

. اسفالت جاده هاي محله خود شـدنـد     
الزم به ذکر است که کمبود آب و بـرق   

و بسياري ديگر از خـدمـات شـهـري             
يکي از مشکـالتـي اسـت کـه مـردم              

 سـال    ۲۴ اقلـيـم کـردسـتـان در طـي               
ــزاب                ــت احـ ــيـ ــمـ ــاکـ ــه حـ ــتـ ــذشـ گـ
ناسيونالسيتي با آن روبرو بوده انـد و         
بر سر اين مسائل مردم بارهـا دسـت          
به تجمع و اعتراض و مبارزه زده اند،      
اما از سوي مقامات حـکـومـتـي نـه            
تـنـهـا کـمـتـريــن تـالـشـي بـراي رفــع                   
مشکالت مردم نشده بـلـکـه احـزاب           
دزد و چپاولگر حاکم بـارهـا مـبـارزه            

 . مردم را به خاک و خون کشيده اند
 

 اطالعيه وزارت برق    
 ! در باره کمبود برق  

 دســامــبــر    ۲۷ روز يــکــشــنــبــه       
سخنگوئي وزارت برق حکومت اقليم 
اعالم کرد که، در روزهـاي آتـي بـرق             
ملي کـمـتـر مـي شـود بـه روزي ده                   

الزم بـه ذکـر       .  ساعت خواهـد رسـيـد      
اســت کــه چــنــدي پــيــش و در پــي                 
اعتراضات مـردم بـه کـمـبـود بـرق،                
وزارت برق اعالم کرده بود که در ايـام    
سال جديد برق را افزايش خواهند داد       

 ساعت در شـبـانـه روز مـي           ۲۱ و به  
رسانند، اما با اين تصميم جديد و به        
بهانه از کار افتادن ايستـگـاه تـولـيـد            
برق حاکمين اقليم باز هم و اينبار در         
ســرمــاي زمســتــان دور ديــگــري از           
کمبود برق را به مردم تـحـمـيـل مـي            

 . کنند
 

مردم جاده دربنديخان     
 !سليمانيه را بستند

بر اساس گزارشهاي منتشر شده،  
 دسامبر مردم شـهـرک   ۲۵ غروب روز   

زه ره يان در اعتراض به کـمـبـود بـرق          
ملي دست به اعتراض زدنـد و جـاده           

دربـنـديـخـان را         -اصلي سـلـيـمـانـيـه        
مــردم مــعــتــرض خــواهــان      .  بســتــنــد

افزايش ساعات روزانه برق هستند و        
اين در حـالـي اسـت کـه وزارت بـرق                
اخيرا باز هم اعالم کرده که برق را کم         
خواهند کرد و به ده ساعت در شبانـه         

  .روز مي رسد
 *** 

  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استقالل کردستان عراق             
 ممکن ترين و عملي ترين راه حل              
 !  براي مردم کردستان عراق است                


