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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 پيام مسعود بارزاني   
 !به مناسبت سال نو

مسعود بـارزانـي رئـيـس خـود            
گمارده اقليم کردستان به منـاسـبـت        
سال نو پيامي منتشر کـرده کـه در            
آن به بحران اقلـيـم و حـکـومـتـشـان               
پراخته و اعالم کـرده کـه بـراي رفـع              
کمبود و مشکـالت تـالش خـواهـد           

 پـيـام کـه         ايـن   در بـخـشـي از       .  کرد
مربوط به اخـتـالف احـزاب بـر سـر              

رياست اقليم و دست نکشيدن خـود        
: بارزاني از اين پست است، ميگويد

در مورد رياسـت اقـلـيـم، يـکـبـار              "  
ديـگــر از هـمــه احــزابـي کــه اجــازه              
فعاليت دارند مي خواهم که بـا هـم        
جلسه برگزار کنند و ايـن مسـلـه را             

يا در باره انتخابات براي . تمام کنند
رياست اقليم تصميم بگيرند، يـا در        
باره تعيين يک نـفـر تـا انـتـخـابـات                

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 ٤  صفحه 

 ٣  صفحه 

 

تصـاويـر کـارنـاوال نـمـايشـي در              
رشت، جلوه زيـبـا، مـدرن و امـروزي             

جـوانـان   .  توسط جوانان و مردم اسـت    
خيابان و رنگ هاي زيبـا، الـگـوهـاي         

کارناوالي از اروپا، چهره هاي شـاد و       
رژه مشــتــرک زنــان و مــردان را بــه                

ايـن اقـدام بـه هـر           .  نمايش گذاشتـنـد   
بهانه اي انجام شده اقدامـي مـدرن و           
پس زدن چـادر سـيـاه نـظـام کـثـيـف                  

 . جمهوري اسالمي است
در چند سال گذشته در شهـرهـاي        
سنندج ، مـريـوان و سـقـز  تـجـارب                  
مــفــيــد، مــوثــر و مــدرن فســتــيــوال            

بــرگــزاري   .  کــودکــان بــرگــزار شــده          
ــر فضــاي ســيــاســي و                ــيــوال ب فســت

 . اعتراضي  تاثير گذار بوده
او کــه پــنـج تــن از فــرزنــدان و              
همچنين داماد خود را در مبارزه با    
داعشــيــان ايــران از دســت داد،                
سالهاي سال سـمـبـل ايسـتـادگـي و            
مقاومت و سمبل دفاع از آرمانهاي      
نسلي شد که بـيـرحـمـانـه در سـيـاه                
چالهاي حکومت اسالمي قتل عـام      

فرزندان او، زهـرا، مـحـمـود،       .  شدند
محمد، محسن و علي و همـچـنـيـن       

دامــادش ســيــامــک اســديــان طــي          
 در ايـران اعـدام       ۶۷  تا   ۶۰ سالهاي  

 .شدند
بر تارک مبارزات ايـن نسـل از           
مادران، دادخواهي يک نسـل نـقـش         

دادخـواهـي مـادران و        .  بسته اسـت   
پدراني که هيچگاه نـتـوانسـتـنـد بـا            
فرزندان خود وداع کنند، دادخواهـي    

کشمکشي کـه بـيـن جـمـهـوري            
اسالمي و دولت عـربسـتـان بـر سـر             
اعدام اعدام شيـخ نـمـر يـک آخـونـد               
شيعه طرفدار واليت فقيه، در گرفته      
است زمينـه سـيـاسـي وسـيـع تـري               

تا آنـجـا کـه بـه نـفـس اعـدام                .  دارد
مخالفين مربوط ميشود جمـهـوري       

اسالمي کارنامه بهتري از رژيـم آل          
کارنامه سياه جمهوري .  سعود ندارد 

اسالمي، از کشتار تابستان شصـت      
و هفت و قتلهاي رنجيره اي روزنامه     
نگاران و نويسـنـدگـان مـخـالـف تـا             
اعدام فرزاد کمانگرها و اعـدام زيـر        
شکنجه زهرا کاظـمـي هـا و سـتـار              

  دعوا بر سر چيست؟:  اعدام شيخ نمر

 

 

 

 

 

 

 حميد تقوايي 

 مهمترين خبر روز در ايران 
 ! وداع سمبل مقاومت و ايستادگي، مادر بهکيش، با ما بود

 

 

 

 

 

 

 

 مينا احدي 

 چادر سياه جمهوري اسالمي کمرنگ شده
 ! به بهانه کارناوال نمايشي در رشت

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 کــارگــر چــنــد     ۲۰۰۰ بــيــش از      
معدن شهرستان کوهبنان در کـرمـان        
در اعتراض به عدم پرداخت سـه مـاه          

 ۱۲ معوقات مزدي خود از روز شنبه  
ديماه بطور همـاهـنـگـي و هـمـزمـان              
دست به اعتصاب و تجمع اعتراضـي       

 کـارگـران مـعـدن هشـونـي در               .زدند
کوهبنان نيز اعالم کرده بودند که اگر       
تا ظهر روز شنبه حقوق آنها پـرداخـت    
نشود به جمع اعـتـصـاب کـنـنـدگـان              

 کـارگـران مـعـدن         .خواهنـد پـيـوسـت      
زمستان يورت غرب در آزادشـهـر و           
کارگران معدن زغال سنگ ملـچ آرام        

در راميان نيز دست به اعتصـاب زده     
و در مقابل فرمانداري هـاي ايـن دو            

 . شهر دست به تجمع اعتراضي زدند
بعد از اعتصابات گسترده و پـي      

در پي کارگران برخي از معادن زغـال        
سنگ شهرستان کـوهـبـنـان، ايـنـبـار            
ــه                 ــد مــعــدن دســت ب ــران چــن کــارگ
اعتصاب يکپارچـه و مـتـحـدانـه اي             

از رفتن به تونل هاي حفر زغال    زدند،  
خــودداري کــردنــد و در مــقــابــل در             

 . ورودي معدن تجمع کردند
در تجمع روز شنبه کارفرما قـول        

  کارگر ۲۰۰۰ اعتصاب همزمان 
 معادن زغال سنگ کرمان 

 ٢  صفحه 
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 ١ از صفحه 

 ١ از صفحه 

 ١ از صفحه 

 ١ از صفحه 

بهشتي ها جايگاه منحصر بفردي به      
او بعنوان رژيم رکـورد دار اعـدام در            

بنابـريـن تـبـلـيـغـات          .  دنيا داده است  
رژيم در مورد نقض حـقـوق بشـر در             
عربستان و اعدام مخالفيـن و غـيـره          
قبل از هـمـه دامـن خـود جـمـهـوري                

آل ” و   “  آل سعـود ” .  اسالمي ميگيرد 
در ســيــاســت اعــدام      “  واليــت فــقــيــه  

مخالفين هيچ فـرقـي بـاهـم نـدارنـد               
فرق شايد در اين باشد که يکي بـا          (  

شمشير گردن مـيـزنـد و ديـگـري از               
اخـتـالف و     ).  جرثقيل آويزان ميکند  

تمايزي اگر هست بر سر سياستـهـا و       
رقابتهاي منطقـه اي ايـن دو دولـت             

 . ارتجاعي است
اوضاع بهم ريخته خاورميانه در      
اثر تهاجم نظامي غرب و سياستهاي     
متـعـاقـب آن از جـانـب آمـريـکـا و                   
متحدين غربي اش، نافرجام مـانـدن        
اين سياستها و بدنبال آن وارد عـمـل          
شدن روسـيـه در رقـابـت بـا اردوگـاه                
غرب زمينه سياسي تقابلي است کـه      

رژيـم    -بين بلوک جمهـوري اسـالمـي       

روسيه از يکسو و عـربسـتـان         –اسد  
ــه       –داعــش      –ســعــودي     ــرکــي  –ت

امارات از سـوي ديـگـر بـراي بسـط              
نفوذ و تقويت موقعيتشان در گرفـتـه       

اعدام شيخ نمر و پيامدهاي آن . است
محکوم کردن آن از جانب خـامـنـه       (  

اي و روحاني و تظاهرات حکومتي و    
به آتش کشيدن سفارت عـربسـتـان و          

تنها تحول و اپيزود معيني از    )  غيره
اين تقابل سياسي عمومي تر است و      
تا وقتي اين کشمکش بر سر دامنه و     
بسط نفوذ بين ايـن دو بـلـوک وجـود             
دارد بايد منتظر حوادث بيشتـري از        

 . اين قبيل بود
از نقطه نظر توده مردم در ايـران          
و عربستان و هـمـه مـنـطـقـه پـاسـخ                 
اعدامهـاي حـکـومـتـهـاي اسـالمـي             
عربستان و ايران خالص شدن از شـر       

پاسخ همانسـت   .  اين حکومتها است  
که از ماهـهـا قـبـل مـردم عـراق در                 

نه شيعه، نه   :  خيابانها اعالم کرده اند   
 .سني، جامعه سکوالر و مدني

 ٢٠١٦  ژانويه ٤ 

 ... اعدام شيخ نمر      

توجه مردم و جامعه بـه حـقـوق         
فضـاي  .  کودکان بيشتـر چـلـب شـده         

سياسي به نفع کودکان و حقوق پايـه        
اي جلب و مورد حمايت وسيع قـرار         

به اتحاد و اعـتـمـاد بـه       . گرفته است 
نفس،  همبستگي مردم و جـامـعـه            

 .افزوده شده است
وجود کارناوال هاي نمـايشـي و        
فستيوالـهـاي شـادي عـرصـه مـهـم              
مبارزه جوانان در خيابانها براي پس  
زدن چهره اسالم سـيـاسـي و کـوتـاه              
کردن دست کثيف مذهب و خرافات    

 .  اسالمي است
قدرت اعتـراض و ابـراز وجـود            
جوانان مدرن و الگوهاي شادي آنها       
در کارناوالهاي شادي و نمايشي  در  
خيابانها به نـفـع مـدرنـيـسـم و آزاد               

 . شدن از حجاب اسالم است
 

 ٩٤  دي ١٤ 
 ٢٠١٦ ژانويه  ٤ 

 ... چادر سياه جمهوري اسالمي        

 

 

 

فرزنداني که نتوانستند بـوسـه اي بـر          
گونه مادران و پدران قـهـرمـان خـود            

بـغـض   .  زده وبه آنها بدرود بـگـويـنـد         
وفرياد خشم ميليونها نـفـر را مـادر            
بهکيش ها با سـيـنـه اي سـتـبـر در                 
مقابل جالدان نمايندگي کردند و بـا         
متانت و آرامش كفتنـد کـه نـه مـي              

 .بخشيم و نه فراموش ميکنيم
اگر امـروز خـاورانـي هسـت کـه             
نامش در دنيا معروف شده و مـايـه           
ننك و انزجار از داعشيـان حـاکـم بـر            
ايــران اســت، ايــنــرا مــديــون مــادر             
بهکيش ها هستيم، اگر هـر سـال در        
اين گورستان که ميزبـان قـهـرمـانـان           
زيادي است، سرودهاي رزمي خوانده     
ميشود و از آينده بهتر گفته ميشـود        
، اينرا مديون مادراني همانند مـادر       

 .بهکيش ها هستيم

پــس امــروز ايــران يــکــي از                  
مهمترين شـخـصـيـت هـايـش را از               

در هر جا که هسـتـيـد بـه         .  دست داد 
احترام خانم بهکيش از جا برخـاسـتـه         
و به وي و همرزمـانـش اداي احـتـرام             

 .کنيد
در مراسم وداع بـا ايـن سـمـبـل               
مبارزه وعدالت خواهـي در بـهـشـت           
زهرا حضور بهم رسـانـيـد و يـکـبـار               
ديگر اعالم کـنـيـد کـه نـام و يـاد و                   
خاطره ايـن نسـل مـبـارز و مـادران               
قهرماني که در صف اول مـبـارزه بـا           
داعش ايستادند، همواره در قلب مـا       

  .جاودانه خواهد ماند
  زنده باد ياد عزيز مادر بهکيش

زنده باد جنـبـش دادخـواهـي در           
  ايران

 *** 

داد که يـکـمـاه حـقـوق کـارگـران را                  ... مهمترين خبر روز      
بپردازد اما کارگران روز يـکـشـنـبـه           
نيز دست به تجمع زدنـد و خـواهـان            
پرداخت حداقل دو ماه حـقـوق خـود          

 . شدند
گفته مـيـشـود هـنـگـامـي کـه               

کارگران اين سـه مـعـدن دولـتـي از               
مسئوالن معدن درخـواسـت حـقـوق         
ميکنند به آنها اعالم مي کنند کـه         
شرکت ذوب آهن اصفهان پول ذغـال    
خريداري شده را بـه مـا نـپـرداخـتـه               
است و مسئوالن ذوب آهن نيز گفته   
اند که آهن ما به فروش نـمـي رسـد             
اگر مي خواهيد به جاي پول به شمـا       

 ! آهن مي دهيم
کارگـران مـعـدن زغـال سـنـگ             
زمســتــان يــورت شــمــال غــرب در           
آزادشهر استان گلستـان و کـارگـران          
معدن زغـال سـنـگ مـلـچ آرام در                

 ديـمـان دسـت      ۱۳ راميان نيز امروز  
بــه اعــتــصــاب زده و در مــقــابــل               
فرمانداري اين دو شهر تجمع کردنـد    

 مـاه    ۱۰ و خواهان پـرداخـت فـوري         
عـالوه بـر ايـن        .  حقوق معوقه شدند  

حق بيمه کارگران نيز با تاخير چـنـد          
ماهه به تامين اجتماعـي پـرداخـت         

هــاي    شــود و عــمــال دفــتــرچــه           مــي
درماني تعـداد زيـادي از کـارگـران             

 کـارگـران     .فاقد اعتـبـار شـده اسـت         

همچنين به نحوه اجراي طرح طبـقـه         
. بــنــدي مشــاغــل اعــتــراض دارنــد       

کارگران ميگويند که حقوقشان پس     
از اجراي طرح طبقه بندي مشـاغـل        

 . تغييري نکرده است
اعتصـاب هـمـزمـان کـارگـران            

معادن کرمان يک گام بزرگ به پيش    
در جهت متحد شدن و دست زدن به        
اعتـصـابـات بـزرگ و مـنـطـقـه اي                 

حزب کمونيسـت کـارگـري از        .  است
مبارزات کارگران معادن قـاطـعـانـه        
عليه دولت و کارفرمـايـان حـمـايـت           
ميکند و آنها را به تشکيل مـجـمـع          
عمومي بويژه در حـيـن اعـتـصـاب             
براي تصميم گيري جمعي، ارتـبـاط         
فشرده نمايندگان معادن مختلـف و     
حضــور اعضــاي خــانــواده هــاي              

. کارگران در تجمعات فرامـيـخـوانـد       
اين اقـدامـات مـبـارزه کـارگـران را              

. بسيار قوي تر و موثـرتـر مـيـکـنـد            
حزب از کارگران معادن، بويژه نسـل   
جوان خانواده هاي آنهـا مـيـخـواهـد          
که هرچه بيشـتـر از طـريـق مـديـاي              
اجتماعـي و هـمـچـنـيـن از طـريـق                 
تماس بـا تـلـويـزيـون کـانـال جـديـد                  
خبررساني کنند و کمـک کـنـنـد کـه             
اعتراضات کارگران هرچه بيشتر در      

 . همه جا منعکس شود
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۱۳۹۴  ديماه ۱۳ 
 ۲۰۱۶  ژانويه ۳ 

 ...  کارگر   ۲۰۰۰ اعتصاب همزمان      
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 جانباختن فعال سياسي 
 رفيق نبي زندي  

بــا تــاســف فــراوان رفــيــق نــبــي          
زندي فعال با سابقه سياسـي  )  ديکو( 

و چهره شناخته شده در شهر سـنـنـدج        
بر اثر بيماري در سن شصت سالـگـي         

. در سوئد جان خود را از دسـت داد            
دو برادر رفيق نبي زندي رفقا اشـرف          
و صديق زندي توسط رژيم جنايتکـار      

 .اسالمي اعدام شده اند
کميته کردستان حزب کمونيسـت   
کارگـري ايـران ضـمـن ابـراز تـاسـف                
مرگ رفيق نـبـي زنـدي بـخـانـواده و               

 !رفقايش تسليت ميکويد
 

يخچال مهرباني به همت     
داوطلبين کرمانشاهي به ديوار     

 مهرباني اضافه شد  
يــخــچــال مــهــربــانــي بــه هــمــت          
داوطلبـيـن در کـرمـانشـاه بـه ديـوار                

يـخـچـالـهـاي      .  مهرباني اضـافـه شـد       
مهرباني همانند ديوارهاي مهربـانـي      

بـخـچـال    .  در حال ايجاد شدن هستنـد   
. مهرباني کرمانشاه هم افـتـتـاح شـد         

مردم از اين اقدام خودجوش استقبـال     
انسانيت زنده است، زنده بـاد       .  کردند

اين اقـدامـات مـردمـي در مـقـابـل                
تــوحــش و بــربــريــت حــکــومــت هــار          

   .اسالمي
 

بر گرفته از کانال تلگرام کمپين   
 براي آزادي جعفر عظيم زاده     

، فعال کـارگـري   "علي فائض پور" 
 زنـدان    ۱۲ و زنـدانـي پـيـشـيـن بـنـد                

 آبـان   ۱۶ مرکزي تبريز که پيش تر در       
 ۱۰۰ ماه سال جاري با قـرار وثـيـقـه             

ميليون تومـانـي از ايـن زنـدان آزاد              
شده بود، از سوي شـعـبـه دو دادگـاه             
انقـالب تـبـريـز بـه ريـاسـت قـاضـي                  

" تبليغ عليـه نـظـام     " به اتهام "  ايماني" 
به هشت ماه حبس تعزيري مـحـکـوم         

 بـه گـزارش کـمـپـيـن دفـاع از                   .شـد 
زندانيان سياسي و مدني، ايـن فـعـال       

 در   ۹۴  مــهــر مــاه        ۱۱ کــارگــري در  
مقابل منزل شخصي خود بـازداشـت      
و پــس از تــفــتــيـش مــنــزل بــه اداره               

قـرار   .اطالعات تبريـز مـنـتـقـل شـد           

بازداشت موقت اين فعال کارگري در      
مـحـمـد    "  از سـوي        ۹۴  مهر ماه    ۱۸ 

 ۲۰ بـازپـرس شـعـبـه          "  زاده ي آلمالـو   
دادسراي عمومي و انقالب تبريـز بـه         

عـلـي   .  " مدت يـک مـاه صـادر شـد            
پس از اعتـراض بـه قـرار        "  فائض پور 

بازداشت موقت خود و رد آن از سوي    
شعبه دوم دادگاه انقالب تبريز به بنـد    

 زنـدان مـرکـزي ايـن         ۱۲  و سپس ۱۳ 
 آبـان مـاه سـال          ۱۶ شهر منتقل و در   

 مـيـلـيـون       ۱۰۰ جاري با قرار وثيـقـه       
 حضور .توماني از اين زندان آزاد شد     

در مــراســم خــاکســپــاري زنــده يــاد            
يــکــي از داليــل      "  شــاهــرخ زمــانــي   " 

 .بازداشت وي بوده است
 

پور    آزادي ريبوار کامراني   
 فعال دانشجويي   

ــي      ــامــران ــوار ک ــب ــال        ري ــع ــور ف پ
دانشجويي، دانشجوي رشـتـه عـلـوم          

نور سـنـنـدج        کامپيوتر دانشگاه پيام    
 ماه حبس از زنـدان  ١٠ پس از تحمل    

 ريـبـوار کـامـرانـي          .به خانه بازگشت  
پور توسط دستگاه قضايي حکومـت      

تبلـيـغ عـيلـه       " اسالمي ايران به اتهام     
بـه  "  نظام و خروج غيرقانوني از مـرز        

 ماه زندان تعزيري محـکـوم شـده          ١٨ 
 .بود

 
 انتقال دو زنداني معترض   

 در زندان اروميه   
، دو زنــدانــي      " هــرانــا" بــگــزارش   

سـيـاسـي کـه در اعـتـراض بـه عــدم                  
اجراي اصل تفکيک جرائـم در زنـدان          
اروميه اعالم اعـتـصـاب غـذا کـرده             
بودند، به سلول هاي انفرادي منـتـقـل     

 ايـن دو زنـدانـي بـه نـامـهـاي                .شدند
رئوف محمدعـلـي و بـهـمـن داليـي             " 

 زنـدان ارومـيـه        ۵ ، که در بند    " ميالن
ــنــد            ــه ب ــي   " مــوســوم ب " روان درمــان

محبوس مي باشند، از مسـئـولـيـن           
زندان خواستـه بـودنـد کـه بـا اجـراي                
اصل تفکيک جرائم، به بند زنـدانـيـان         
سياسي منتقل شوند، اما در پي بـي        
توجهي مسئولين به خـواسـتـه شـان،          
اعالم اعتصاب غذا کـرده انـد و در             
پي پافشاري بر خواسته بـرحـق شـان،         

از روز پنجشنبـه هـفـتـه گـذشـتـه بـه                 
 .سلول انفرادي منتقل شده اند

 
 مير معتادين   و افزايش مرگ  

 به مواد مخدر در 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    
 نفر بدلـيـل   ٢٥ در سال گذشته     .است

استفاده از مواد مخدر جـان خـود را           
از دست داده بودند، که در مقايسه با  

 درصـد    ٣٢ مدت مشابه امسـال بـا         
 .افزايش روبرو بوده است

 
شرکت کاويان زاگرس از      

پرداخت حقوق کارگرانش        
 خودداري مي کند   

شـرکـت کـاويـان زاگـرس حـقـوق              
کارگران را نصـفـه و نـيـمـه پـرداخـت                

طبق اخبار رسيده به اتحاديه     . ميکند
ــن شــرکــت                ــران اي ــران اي ــارگ آزاد ک
،پيمانکار شرکت برق کرمانشـاه  در         
زمينه تعـمـيـرات مـنـطـقـه جـنـوبـي                

 نـفـر کـارگـر         ٢٥ کرمانشاه با تـعـداد     
 کارگران ايـن شـرکـت،         .فعاليت دارد 

هر مـاه حـقـوق خـود را بـا تـنـش و                     
دردســر از کــارفــرمــايشــان دريــافــت        

به هر نفـر  )  آذر(ميکنند، اين ماه نيز 
 هـزار تـومـان عـلــي           ١٥٠  تـا      ١٠٠ 

 .الــحــســاب پــرداخــت کــرده اســت          

کارگران اين مـجـمـوعـه بـه هـمـيـن                 
خاطر اعالم کرده اند که بـه مـراکـزي           
مانند اداره کار و استانداري مراجعـه       
و در آنجا ها اقدام به تجمع خـواهـنـد           

الزم به يـادآوري اسـت کـه ايـن             .  کرد
 درصد ٥٠ پيمانکار هر ساله کمتر از  

از حق سنوات و عيدي را به کارگـران         
 اتـحـاديـه آزاد کـارگـران           .مي پردازد 

 ٩٤  دي ٩ ايران 

 
انتقال فرزاد مرادي نيا به  

 درمانگاه بيمارستان توحيد سنندج    
بنا به گزارش رسيـده روز شـنـبـه           

 دي ماه فرزاد مرادي نـيـا فـعـال             ١٢ 
کارگري زنداني و از اعضاي کـمـيـتـه           
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

تشکل هـاي کـارگـري جـهـت انـجـام               
معاينات پـزشـکـي بـه بـيـمـارسـتـان               

 پـزشـک     .توحيد سنندج منـتـقـل شـد       
معالج پس از معايـنـه فـرزاد گـفـتـه              
است که وي بايستي در بـيـمـارسـتـان           
بستري و عمل شود، امـا مـامـوريـن        
زندان اين فعال کارگري را مجددا بـه         
زندان مرکزي سنندج برگردانده و قرار   

 دي ماه ١٤ شده است که روز دوشنبه 
(در بيمارستان بستري و سه شـنـبـه         

تحت عـمـل جـراحـي قـرار            )   دي ١٥ 
فرزاد مـرادي نـيـا از لـحـاظ              .   گيرد

جسمي بسـيـار ضـعـيـف شـده و در                 
شرايط نامناسـبـي مـي بـاشـد و از               
بيماري دستگاه گوارش رنج مي بـرد        
و بودن در زندان باعث تشديد بيماري 

 فرزاد مرادي نيا در آذر .وي مي شود
 توسط اداره اطـالعـات       ٩٣ ماه سال  

دسـتـگـيـر شـده و بـعـد از يـک مــاه                     
بازداشت با قرار وثـيـقـه آزاد شـده و               
سپس در شعبه يـک دادگـاه انـقـالب             
توسط قاضي سعيدي محاکمه و بـه         

.   سال حبس تعزيري محکوم گرديد   ٣ 
 مـرداد    ٣ اين فعال کارگري در تاريخ      

 عليرغم بيماري دستگاه گـوارش    ٩٤ 
و شرايط بد جسمي جهت تحمل ايـن        
حکم ضد کارگري بـه زنـدان مـرکـزي            

 کـمــيـتــه     .سـنـنــدج مـنــتـقـل گـرديــد          
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 ١٣٩٤  دي ١٢ تشکل هاي کارگري 
 

اطالعيه کانون صنفي معلمان     
پيرامون دادگاه  ) تهران (ايران 

  !فعاالن صنفي  
 دي مـاه ، سـه          ١٣ روز يکشنبه   

تن از معلمان فعال صنفي، در شعبـه      
 دادگاه انقالب بخاطـر فـعـالـيـت           ٢٨ 

در ايـن   .صنفي محاکمه خواهند شد   
روز قرار است آقايان محمدرضا نيـک     
نژاد، محمود بهـشـتـي لـنـگـرودي و             
مهدي بهلولـي از فـعـالـيـن صـنـفـي                
تــهــران کــه در تــابســتــان گــذشــتــه              
بازداشت شده بودند، در برابر قـاضـي     

کانون صنـفـي مـعـلـمـان          .   قرارگيرند
ايران ضمن دفاع از عملکرد صنفي و 
آموزشي اعضا و همکـاران خـود در          
طي يک سـال گـذشـتـه، تـاکـيـد مـي                 

ــــــ مــطــالــبــات مــعــلــمــان      ١   :نــمــايــد

برخواسته از وضعيت معيشتي آنـان        
و وضعيت نابسامان نظام  آمـوزشـي        
است، لذا معلـمـان حـق دارنـد بـراي              
بهبود وضعيت خود و دانش آمـوزان        
بــه رونــد مــوجــود،اعــتــراض مــدنــي        
نمايند و نبايد نمايندگان معلمـان را         
به اين دليل،مورد پيگرد قانوني قرار     

انـتــظـار مـا ايـن اسـت کــه               .٢   .داد
دادگاه اين معلمان بصورت علني، با 
حضور هيئت منصفه و وکيل مدافـع        
برگزار گردد وکال بايستي بـه پـرونـده          
ــامــل              ــن خــود بصــورت ک ــي ــل مــوک
دسترسي داشته باشند تا بتوانـنـد از         

بـاور و      .حقوق آنـان دفـاع نـمـايـنـد           
اطــمــيــنــان داريــم بــا رعــايــت اصــل          
يـکـصـد و شـصــت و هشــت قـانــون                
اساسي، در يک دادگاه صالح زمـيـنـه      
تبرئه هـمـکـاران از اتـهـامـات وارده              

 کـانـون صـنـفـي          .فراهم خـواهـد شـد      
/  دي     ٩ )   تـهـران  (  معلمـان ايـران       

 ١٣٩٤ 

 

 پيام محمد جراحي    
محـمـد جـراحـي از چـهـره هـاي                
شناخته شده کـارگـري در زنـدان، در            
ــه اعضــاي مــجــمــوعــه               ــامــي ب ــي پ

ضـمـن عـرض      .  بـا سـالم    :  منـجـنـيـق    
خسته نباشيد به رفقا و کوشنده گـان         

تـنـهـا راه واقـعـي            -راه سوسياليسم    
ــت      ــجــات بشــري ــه        -ن ــوع ــجــم در م

منجنيق، مراتـب قـدردانـي خـود از            
لنـيـن؛ بـارگـذاري       " بابت تقديم کتاب    

به بنده و رفقـاي دربـنـدمـان،          "  مجدد
آقايان بهنام ابـراهـيـم زاده و يـاشـار               

جـا  .  دارالشفا، را اعـالم مـي نـمـايـم           
دادرد يادي بکنيم از رفيق تـازه جـان          
باخته مان، شاهرخ زماني عـزيـز کـه          

. در زندان رجايي شهر کرج درگذشـت      
در اصل اين کـتـاب بـايـد بـه رفـيـق                  
شاهرخ تقديم مـي شـد، کـه سـراسـر              
عمر مبارزاتي خود را صرف بسط و        
گسترش راه انقالبي لنين در جـامـعـه      

 . ي کارگري ايران کرده بود
زنده باد سوسياليسم، به اميد 

بند هشت . محمد جراحي . پيروزي
 .  زندان مرکزي تبريز 

 ١٣٩٤ دي ماه 

 

 

 ١ از صفحه  ...نگاه هفته مجموعه اخبار
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 به توافق برسيد که من هم بـا    ۲۰۱۷ 
تمام توان از او حمايت خـواهـم کـرد،           
يا تصميم بگيريد که تـا اتـنـخـابـات             

 اوضاع به همين منوال پـيـش   ۲۰۱۷ 
برود، آنهم بخاطـر جـنـگ و اوضـاع             

". بخصوصي که اقليم در آن قرار دارد
در بخش ديگـري از پـيـام  بـارزانـي                

تمام تالش خود را خـواهـم    :"  ميگويد
کــرد کــه مشــکــالت رفــع شــونــد و             

 ". اختالفات تکرار نشود
پــيــام مســعــود بــارزانــي چــيــزي        
نيست جز تالش قلدرمنـشـانـه وي و           
حزب متبوعش براي مـانـدن بـر سـر            
قدرت به هر قيمتـي وگـرنـه هـمـگـان             
مي دانند که تا آنجايي که به بـحـران         
حکومتي اينها بـر مـي گـردد، يـک              
دليل عمده دست نکشيدن او از مقام       
خود و بدنبال آن اخـراج نـمـايـنـدگـان              

در .  از پـارلـمـان بـود         جنبش گـوران     
مورد بحران اقتصادي و شکستن بار      
سنگين اين بحران بر دوش توده هـاي      
کارگر و زحمتکش کردستان هم، بـاز       
بسيار روشن و گوياست کـه دزدي و           
چپاول خانواده بـارزانـي و حـزبـش و              

 ساله آنها دليل عمده و      ۲۴ حاکميت  
واقعـيـت   .  اساسي چنين اوضاعيست  

اين است که راه حل خـاتـمـه دادن بـه             
بحران سياسي اقتصادي کـنـونـي بـر           
اقليم کردستان، راه حلي نـيـسـت کـه            
بارزاني و شرکا بـه مـردم ارائـه مـي              
دهند، بلکه راه حل بحران کنونـي در         
درجه اول کوتاه کـردن دسـت هـمـيـن              
حاکمان امـروزي اقـلـيـم و از جـملـه                 
مسعود بارزاني از دزدي و چـپـاول و           
حاکميت سرکوبگرانه اشان بر اقـلـيـم         

 . کردستان است
  

 بسته شدن گمرک   
 ! ابراهيم خليل 

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
گمرک ابراهيم خـلـيـل يـکـي از شـاه                
راههاي بازرگاني بين اقليم کردستـان     

 دسامبـر بـه بـعـد         ۱۶ و ترکيه از روز    
در اين باره شهـردار شـهـر      .  بسته شده 

زاخو به خبـرگـزاري حـزب دمـکـرات            
تــالــشــهــايــمــان بــراي   : "  گـفــتــه اســت   

بازگشائي اين مرز هـمـچـنـان ادامـه           
دارد و حتي سفر نيچيروان بارزاني به       

 ". ترکيه نيز در اين رابطه بوده است
الزم بــه ذکــر اســت کــه احــزاب            
ناسيوناليست حـاکـم گـرچـه ظـاهـرا              
حکومتي يـکـدسـت دارنـد، امـا در              

واقع مرزهـاي اقـلـيـم بـا کشـورهـاي               
همسايه ميان اتـحـاديـه مـيـهـنـي و               
حزب دمکرات تقسيم شده و گـمـرک          
ابراهيم خليل به حـزب دمـکـرات بـه            
رهبري مسعود بارزاني تعلق دارد و        
ساالنه دهها ميليـون دالر از طـريـق           

گفتـنـي   .  اين گمرک به جيب مي زنند     
است که بستن اين شاه راه بـازرگـانـي          
از طرف دولت کـثـيـف و ارتـجـاعـي              
ترکيه در حالي بسته شده کـه جـريـان           
مسعود بارزاني چه در گذشتـه و چـه           
هم اکنون که رژيم ترکيه جنگي تـمـام        
عيار را به مـردم کـردسـتـان تـرکـيـه                 
تحميل کرده از پشتيـبـانـان پـر و پـا               
قـرص ايـن رژيــم جــنــايـت پــيـشــه و               

  . سرکوبگر بوده
 

 اظهارات رئيس پارلمان      
 !به مناسبت سال نو

يوسف محـمـد رئـيـس پـارلـمـان             
اقليم کردستان عراق که توسط حـزب       
دمکـرات از کـار بـرکـنـار شـده، بـه                  
مناسبـت سـال نـو مـيـالدي و طـي                 

 را، ســـال       ۲۰۱۵ پــيـــامـــي ســـال        
شکستهاي سياسي و اقتصادي اقليم     

يوسف محمد در بـخـشـي از          .  ناميد
حاال که آخـريـن     : "  پيام خود ميگويد 

 را طـي مــي        ۲۰۱۵ سـاعـات سـال        
کنيم، بايد علننا اعالم کنيم که سـال       

 سال ضعيف شـدن سـيـسـتـم           ۲۰۱۵ 
حکمراني، دمکراسي و شکـسـتـهـاي        
اقتصادي براي اقليم کردسـتـان بـود،         

 سال تکيه دادن بـر نـفـت      ۲۰۱۵ سال  
بود، در حالي که کسي نمي دانـد کـه      

 ". درآمد آن کجا رفت
الزم بــه ذکــر اسـت کــه در مــاه              

 و در پـي اخـتـالفـات             ۲۰۱۵ اکتبر   
احزاب حاکم بر سر رياسـت اقـلـيـم و             
اعتراضات مردم به حاکميت ايـنـهـا،     
حزب دمکـرات خـود سـرانـه رئـيـس              
پارلمان و چهار نماينده ديگر وابستـه        
به جنبش گوران را از پارلمـان اخـراج          
کرد و تا هم اکنـون بـحـران سـيـاسـي               

. اختالفات احزاب حاکـم ادامـه دارد       
اظهارات رئيس پارلمان گرچه بخشي     
از جنگ و کشمـکـش احـزاب حـاکـم           
براي سهـم بـري بـيـشـتـر از دزدي و                  
چپاول مي باشد، اما اين واقعيـت را        
هم در خـود دارد کـه اگـر تـا ديـروز                  
مردم احـزاب را بـه دزدي و چـپـاول                
متهم مي کـردنـد، امـروز و در پـي                
اختالفات خودشان روزانه مـي تـوان         

 ۵ دههـا مـدرک از دزدي و چـپـاول                 
حــزب اســالمــي قــومــي را از زبــان            

 . مسئولين رده باالي آن بدست آورد
 

اظهارات نماينده اتحاديه     
 مهيني در باره 

 ! دزدي حکام در اقليم   
بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
اخيرا بهروز گالله اي نماينده اتحاديه      
ميهني در ترکيـه اعـالم کـرده اسـت             

نفت و دارائي اقليـم کـردسـتـان          : "  که
عده اي از مسئولـيـن غـارت            توسط

سـال  :"  گـاللـه اي افـزوده       ".  مي شـود  
گذشته سال از دسـت دادن ثـروت و              
سامان کوردستان و دزدي و چـپـاول           
عده اي از مسئولين دزد و چپـاولـگـر     

 ". بوده
الزم به ذکـر اسـت کـه بـا وجـود                
فروش مستقيم نـفـت تـوسـط اقـلـيـم              
ــان              کــردســتــان، احــزاب حــاکــم چــن
وضعيتي را به مردم تحميل کرده انـد   
که هر گاه مردم کوچکترين فـرصـتـي         
را پيدا کرده اند عليـه احـزاب دزد و             
چـپـاولـگـر حـاکـم در ســطـح بسـيــار                 
وسيعي به ميدان آمده انـد و آخـريـن            
مورد آن در ماه اکتبـر سـال گـذشـتـه           
بــود کــه بــا وجــود ســرکــوب آن                     
اعتراضات، اما مردم در بسياري از       
نقاط اقليم بـه دفـاتـر احـزاب حـاکـم               
حمله کردند و در حـرکـاتـي نـمـاديـن              
پرچم پـنـج حـزب حـاکـم را بـه آتـش                   

  . کشيدند
 

جنازه پنج تن از اعضاي يک   
 ! خانواده به اقليم برگردانده شدند   

روز سوم ژانويه جنازه پنج تـن از         
اعضاي يک خانواده که هفته پيش در    
آبهاي درياي اژه غرق شده بـودنـد بـه            
اقليم کردستان باز گردانده شدند و بـه      

ايـن پـنـج تـن کـه            .  خاک سپرده شدند 
عبارت بودند از دو برادر و سه فرزنـد      

 دسـامـبـر در        ۲۲ شب    يکي از آنها، 
 ۹ آبهاي ميان ترکيه و يونان همراه با    

همچـنـيـن    .  نفر ديگر غرق شده بودند    
 نفر ديگـر  ۱۵  دسامبر جنازه ۲۴ روز  

از ترکيه به اقليم کردستان انتقال داده  
 . شده بودند

فرار از اوضاع نابسـامـان اقـلـيـم           
کردستان در حالـي هـمـچـنـان ادامـه            
دارد که متـاسـفـانـه کـمـتـريـن روزي               
اســت کــه دنــيــا شــاهــد غــرق شــدن             
تعدادي از انسانهاي بـخـت بـرگشـتـه           
نباشد که تنها جرمشان تـالش بـراي        
زنــدگــي امــن و آرامــتــر و فــرار از                

مناطقي چـون سـوريـه و بـخـشـهـاي               
ديگر عراق که جنگ و بي خانماني و  
تروريسم افسـار گسـيـخـتـه بـانـي و                
ــم                  ــي ــل ــاعــث آن اســت، امــا در اق ب
کردستان تحت حاکميت ناسيوناليـزم     
کرد، احزاب بورژوايي حاکم هسـتـنـد        
که با دزدي و چپاول از امـوال مـردم            
زندگي در آن جـامـعـه را بـه جـهـنـم                   
تبديل کرده اند که به گفته بسياري از      

 هـزار    ۳ خبرگزاريها ماهانه بيـش از       
نــفــر اقــلــيــم کــردســتــان را بــه قصــد            
کشورهاي اروپائي و پـنـاهـنـده پـذيـر          

 . ترک ميکنند
 

  ساله  ۲۰ خودکشي دختري    
 ! در شهر سليمانيه

روز دوم ژانــويــه پــلــيــس شــهــر            
سلمانيه در محله مال داودي جـنـازه          

 ساله اي را پـيـدا   ۲۰ دختر دانشجوي   

. کرد که دست به خودکشـي زده بـود          
سخنگوئي پليس سليمانيه گفتـه کـه        
جنازه را به پزشک قانوني شهر انتقـال       
داده اند و تحقـيـقـات در بـاره عـلـت               

 . خودکشي ادامه دارد
الزم به ذکر اسـت کـه در اقـلـيـم               
کردستان خـودکشـي و خـود سـوزي             
يکي از شيوهاي بسيار رايچ است که     
متاسفانه ساالنه دهـهـا زن و دخـتـر             
جوان در اوج استيصال و بي پـنـاهـي           
دست به چنين اقدامي مـي زنـنـد و              
احزاب حاکم نه تنها کمترين اقدامـي       
نمي کنند، بلکه حاکميت ضـد زن و         
مـردســاالرانــه آنـهــا بــانـي و بــاعــث            
کشتار در اقليم کـردسـتـان اسـت کـه             

 ساله گذشتـه بـيـش      ۲۴ متاسفانه در   
 هزار زن قربـانـي قـوانـيـن عـهـد            ۵ از  

عتيق و کثيف احزاب بورژوائي حاکم   
 . *شده اند

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


