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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 اعتراض معلمان و پرستاران   
 !  به پرداخت نشدن حقوقها    

 ژانــويــه در      ۱۸ روز دوشــنــبــه      
بسياري از شهر و شهرکهـاي اقـلـيـم           
کردستان و از جـملـه سـلـيـمـانـيـه،                 
رانيه، چمچمال، دهوک و حـلـبـچـه،           
معلمان، پرستاران و بخـشـهـايـي از          
کارمندان دولت دست به اعـتـصـاب     

ــد         ــراض زدن ــت ــان و       .  و اع ــم ــل ــع م
کارمندان دولت در حالي دسـت بـه          

اين اعـتـرض زده انـد کـه يـک روز                  
قبلتر وزارت دارائي اعالم کرده بـود       
کــه بــه زودي نصــف حــقــوق مــاه               

 مــعــلــمــان و       ۲۰۱۵ ســپــتــامــبــر     
کارمندان را پرداخت خواهند کرد و      
اين در حـالـيـسـت کـه مـعـلـمـان و                   
کارمندان دولـت خـواهـان پـرداخـت           
فوري همه حقوقهـاي مـعـوقـه خـود            

در شهر سليمانيه معـلـمـان       .  هستند

 

 

 

 

 

 

 
 يدي محمودي

 ٣  صفحه 

 ٥  صفحه 

 ٦  صفحه 
 ٣  صفحه 

 ٢٠ قرار است روز چـهـارشـنـبـه          
ژانويه کارمندان، معلمـان و ديـگـر          
مزدبگيران در کـردسـتـان عـراق در           
اعتراض به عدم دريافت چـهـار مـاه       
حقوق معـوقـه خـود بـه خـيـابـانـهـا                 

شهر سليمانيه در راس ايـن        .  بيايند
 . اعتراضات خواهد بود

در واکنش به اين خبر، نچيـروان     
بارزانـي نـخـسـت وزيـر از عشـيـره                

بارزاني و فواد طالباني معاون او از       
عشيره طالباني جلسه اي اضطراري     
را برگزار کرده و تصميم گـرفـتـه انـد           
که نصـف حـقـوق يـک مـاه آنـان را                  

ايـن خـبـر در مـيـان            . پرداخت کنند 
مردم با خشم و تنفر مـواجـه شـد و           
آنان را مصمم تر نموده که تظاهرات      
و اعتراضات خود نسبـت بـه وضـع           

مضحـکـه انـتـخـابـات مـجـلـس              
اصـالح  "  فـعـالـيـن    " تحرک تعدادي از      

طلبان کرد و طرفـداران جـبـهـه سـبـز               
جناح خودي دوخردادي ها را بيـشـتـر         

مضــحــکــه انــتــخــابــات    .  کــرده اســت  
مجلس، خبرگان و رياست جـمـهـوري        
در فضاي سياسي در ايران پديده تـازه      

در بيش از سه دهه گذشته .  اي نيست 
مردم در ايران چگـونـگـي بـرخـورد و             
ــازي               ــارس ــت ــاخ ــردن رژه س ــه ک ــدرق ب
جنايتکاران مجلس نشين را تـجـربـه          

مــردم نــيـازي بـه آگـاهــي          .  کـرده انــد   
سياسي و شناخت مـاهـيـت مشـتـي            
مزدور آخوند ومال و مليون بروکـرات       

جـامـعـه و      .  و سرمايه داران را ندارند    
مردم با اعتراضات و نارضايتي هاي      

آکادميسين ترکيـه اي و         ۱۱۲۸ 
ــش از        ــي ــن از         ۴۰۰ ب ــســي ــي ــادم آک

کشورهاي ديگر جهان بيـانـيـه اي در         
محکوميت سيـاسـت سـرکـوبـگـرانـه           
دولت ترکيه و اردوغان در کـردسـتـان         

ژانـويـه     ۱۲ روز   .  صادر کـردنـد    ترکيه
يعـنـي يـک روز پـس از صـدور ايـن                   
بيانيه، اردوغـان در يـک سـخـنـرانـي              

و "  تاريـک انـديـش     " امضا کنندگان را  
اعالم کرد و گفت کساني کـه        "  خائن" 

بيانيه را امضا کـرده انـد تـروريسـت             
) بخوان دستور" ( خواستار" هستند و   

. برخورد مقامات قضايي با آنها شـد      
هـم  اين کشـور     شوراي فرهنگ عالي    

امضــا  بــالفــاصــلــه اعــالم کــرد کــه          

کنندگان بيانيه مـورد پـيـگـرد اداري          
 . قضايي قرار خواهند گرفت و 

اما اين بيانيه نشان دهنده گوشه       
. اي از فضاي حاکم بر جـامـعـه اسـت           

طبق گزارش ديالن طـغـرل، يـکـي از             
فعالين حزب کمونيست کـارگـري در         

که اين بيانـيـه را بـه فـارسـي               ترکيه،
ترجمه کرده است، بدنبال اين بيانـيـه،        
هنرمندان، نويسندگان، دانشجويان و 
گروه هاي ديگري از مردم در حمايـت        
از اين بيانيه و هم در مـحـکـومـيـت               
سياستـهـاي اردوغـان در کـردسـتـان             
ترکيه بيانيه هـاي مشـابـهـي صـادر             

 . کرده اند

 مضحکه انتخابات و 
 فاکتهاي نخ نماي اصالح طلبان کرد

 شروع دور تازه اي از اعتراضات مردم در کردستان عراق
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 نسان نودينيان 

 نفر از آکادميسين ها ۱۵۰۰ بيانيه بيش از 
 عليه دولت ترکيه 

گرفتاري هاي اقتصاد ايران بـا      “ 
ها آغاز نشـد و بـا بـرداشـتـه                 تحريم

شدن آنـهـا يـقـيـنـا بـه خـودي خـود                   
اگـر تـالش     .  برطـرف نـخـواهـد شـد         

جدي در جهـت اصـالحـات عـمـيـق             
اقتـصـادي صـورت نـگـيـرد، نـظـام               
ــا در                 ــور مــ ــادي کشــ ــتــــصــ اقــ

طـور     تـريـن حـالـت بـه            بيـنـانـه     خوش
ها   منطقي به وضعيت قبل از تحريم     

برخواهد گشت البته بـا درآمـدهـاي         
نفتـي حـدود يـک سـوم آن زمـان و                  

هـاي آسـيـب ديـده و بسـيـار                  بنگـاه 
 .”پذيرتر از قبل آسيب

ــاد              ــژاد اســت ــي ن مــوســي غــن
 دانشگاه در رشته اقتصاد

  
گرفتاري هاي اقتـصـاد ايـران        “

ها آغاز نشد و با بـرداشـتـه         با تحريم 

 !بازگشت به شرايطي بد تر از قبل از تحريمها

 

 

 

 

 

 

 
 حميد تقوايي 

 ٣  صفحه 

 ٢  صفحه 

 
کارگران پتروشيمي هاي اراک، تبريز، اصفهان و                   

 ماهشهر دست به اقدام مشترک زدند            
 

 !  کارگران عسلويه آزاد شدند          
 !  کارگر سيمان درود بازداشت شدند          ۱۲ 

 
 به کاريکاتوريست مجله شارلي ابدو،              

 آالن بي تقصير است      

 ٣  صفحه 

 ٢  صفحه 



 

815شماره &1!�ا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

هر روزه عليه اينها صف آرايـي خـود          
. را در اشکال علنـي ابـراز کـرده انـد             

تنفر از يـک درصـدي هـاي مـجـلـس               
نشين و هيئت حاکمه و دولت چـيـزي       

انزجار از اينهـا  .  نيست که ديده نشود 
مـردم و    .  پـديـده اي عــمـومــي اســت         

جامعه ميدانند اگر دسـت ايـنـهـا از            
اقتصاد و زندان و دادگاه، دستگـيـري      
و اعدام کوتاه شود، يـک روزه بسـاط           
حاکميت سياه و کثيفشان را زير و رو        

 . ميکنند
اما در شهرهاي کردستان تـحـرک       

اصالح طلبان کُـرد را     "  فعالين" جديد  
 .نبايد بي جواب گذاشت

اخــيــرا در يــکــي از ســايــت هــا            
سايت کُردپا، آژانـس خـبـر رسـانـي            ( 

از مــخــتــار زارعــي از         )  کــردســتــان 
اصالح طلبان کرد نوشته اي با تـيـتـر          

. منتشر شـده  "  در جواب تحريمي ها   " 
کد و فاکتهاي اصالح طلب جـوان را          
ما در ادبيات دوخردادي ها و جنبش    

. موسوم به سبـزهـا بـارهـا ديـده ايـم              
و "  هسـت " ،   " تـکـلـيـف    " و "  حق"رابطه  

انــتــخــابــات غــيــرآزاد و        " ،      " بــايــد" 
شـرط مشـارکـت      "  و "  غيردمکراتيک

اينها و انباني از ".   آزاد و دمکراتيک  
ايـن  .  اين نوع فاکتها نخ نما هسـتـنـد        

فاکتها بر اثر کهنه گي و فـرسـودگـي           
جدال هـر روزه      .  زوار در رفته شده اند    

مردم و جامـعـه بـا نـظـام جـمـهـوري                 
اسالمي براي آزادي بـيـان و تشـکـل             
موضوعيت سـيـاسـي ــ اجـتـمـاعـي               
فاکتهاي اينها را رسـوا و بـي مـايـه               

جامعه و مردم کاربرد اين . کرده است
نوع فـاکـتـهـاي فـرسـوده را بـخـوبـي                  

اصالح طـلـبـان کـرد و در             .  ميدانند
راس آنها جبهه متحد کـرد جـريـانـي           
ــه در شــهــرهــاي                  ــي مــاي رســوا و ب

کارنامه ايـنـهـا بـا        .  کردستان هستند 
هر تحرک و با برپايي هر مضحکه اي    

موضـع سـيـاسـي       .  سياه تر شده است   
اصــالح طــلــبــان کــرد در کــردســتــان          
کُرنش و دريوزگي براي نظام جمهوري  

اصالح طلـبـان کـرد      .    اسالمي است 
بـخـشــي از ســتـون نــظـام جــمـهــوري              

اينها براي انتخـاب    .  اسالمي هستند 
. بـيـانـيـه دادنـد       "  حسن روحاني" شدن  

امنيتي ترين فردـ حسن روحاني ــ در       
نظام جنايتکار اسالمي را بـه عـرش          

از او فــرشــتــه نــجــات        .  اعــال بــردنــد  
و بـه گـردن       .  دروغ گـفـتـنـد      .  ساختند

جنايتـکـاري امـثـال روحـانـي مـدال               
خـواه آويـزان کـردنـد و           "  دمکـراسـي  " 

اکنون نيز آقـاي دکـتـر        "  اعالم کردند؛ 

حسن روحاني کل مطالبات قـانـونـي         
همه مردم ، بويژه مناطق محروم و از    
جمله اقوام و مذاهب مختلف ايـران،         
که در قانون اساسي تصريح شـده انـد          
ــيــانــيــه و                   را تــائــيــد نــمــوده و در ب
مناظرات خود ، اجراي آنها را تعـهـد         

احسـاس مـا در       .  و تضمين کرده اند  
شرايط کـنـونـي بـه عـنـوان مـلـت و                  
مردمانـي داراي اراده و آگـاهـي بـه               
حقوق و مطالبات خود ، اين است که 
در جهت حرکت گام به گـام بـه سـوي             
دمکـراسـي ، از کـانـديـداهـائـي کـه                 
بخشي از مطالبات مردم ما را تائيد   

 " کرده اند ، پشتيباني کرده
و در شـرايـط کـنـونـي کـه بـازار                 
مضحکه انتخابات در نظام جمهوري     
اسـالمـي داغ شـده دسـت بـه دامـن                 
فاکتهاي نخ نمايي شـده انـد بـه ايـن               
منظور بـتـوانـنـد تـعـدادي از طـيـف                

هـاي  "  شخصـيـت  " جبهه متحد کرد و     
اسـالمـي را روانـه مـجـلـس             "  فهـيـم  " 

 .کنند
پرداختن به نتيجه گيري مـخـتـار        
زارعــي بــراي مــا کــافــي اســت تــا               
دريوزگي و توسل به فاکتهاي نخ نـمـا    

 . . شده اينها را برمال کنيم
نتيـجە؛  ((  مختار زارعي نوشته؛  

شرکت در انتخابات را نبايد مشروط      
بە آزاد و دمکراتـيـک بـودن آن نـمـود               
ــا مشــارکــت فــعــال،                ــد ب ــاي ــلــکە ب ب
انتخابات را گام بە گـام بە وضـعـيـت              

با تشـکـيـل    .  استاندارد نزديکتر نمود 
خـواه،     هاي دمکراسـي  احزاب و کلوپ  

با طرح مطـالـبـات دمـکـراتـيـک، بـا               
تـــالش بـــراي ورود نـــيـــروهــــاي                 

خواه و نهايتـا بـا قـانـونـي              دمکراسي
 .هـاي دمـکـراتـيـک          نمودن خـواسـت   

هـايـي از        فرض کنيد در ايران بـخـش       
قدرت کمـتـريـن مـيـل و رغـبـتـي بە                  
واگــذاري و انــتــقــال قــدرت نــداشــتە            
باشند، عدم مشارکت در انتخـابـات،    

هيچ حاکمي با  .کامال بە نفع آنهاست
شـود    قهر من نوعي، خجالت زدە نمي     

آيد بـلـکە    و از کرسي قدرت پايين نمي     
با سماجت من است کە قدمي عـقـب          

ــد  ــا           .  مـــيـــنـــشـــيـــنـ ــام تـ ــام بە گـ گـ
 )). دموكراسي

کدام اتـنـخـابـات در کشـورهـاي            
استبدادي و در ايران تحت حاکـمـيـت         
استبداد سياسي ـ اسالمي در فاصلـه      
کمي با انتخابات آزاد و دمـکـراتـيـک      

در سـي سـال       .  را ما شاهد بـوده ايـم       
گذشته آنچه به مـردم در ايـران بـزور              
اسلحه و فضاي امنيـتـي و پـلـيـسـي              

تحميل شده شـوهـاي مضـحـکـه اي             
نـام گـذاري     "  انتخـابـات  " است که آنرا    

دانش سياسي و درک عميق .  کرده اند 
سياسي بااليي براي شناخت ماهيـت      
مضحکه انتخابات تحت حـاکـمـيـت         
نظام حمهوري اسالمي الزم نـيـسـت،        
تا ماهيت تمامـا ارتـجـاعـي قـانـون              
اساسي ناظر بـر سـيـاسـت و قـانـون                 
گذاري در نظام جمهوري اسـالمـي را         

در نظامي کـه اعـدام بـراي          .  شناخت
سرکوب و ارعـاب حـاکـم اسـت، در              
نظاميـکـه آپـارتـايـد جـنـسـيـتـي در                 
زندگي زنان نهادينه است، در نظامي      
که براصول و قوانين فقيه حاکم است، 
فاصله اي بين آزادي دمـکـراتـيـک و             
دخالت فعال براي استاندارد کردن آن        

ــيــســت     ــات در     .   مــوجــود ن انــتــخــاب
جمهوري اسالمي جنگ باندهاي دزد 
و جنايتکار جمهوري اسالمي بر سـر        

از قضا اصـالح طـلـبـان        .  قدرت است 
کرد در اين  جنگ  دون پايه تـحـويـل          

اينها در جنگ قدرت    .  گرفته شده اند  
جناحها در پست ترين موقعيت قـرار        

 . دارند
تالش هاي مختار زارعي  بـراي         
گرم کردن بازار مضحکه انـتـخـابـات          

اصـالح طـلـبـان کـرد          .  بيهـوده اسـت    
جبهه دون پايه اي هستند کـه بـارهـا            
در درگاه کثيف ترين و جنايتکارترين 

و "  مشارکت" نظام استبدادي خواهان    
نـوکـري و کـرنـش         .  شده انـد  "  گفتگو" 

اصالح طلبان کرد و جبهه متحد کرد    
. براي جمهوري اسالمي تازه نـيـسـت        

اينها نوکر و ستوني از مـزدورانـي را           
تشکيل ميدهند که در طول سه دهـه     
گذشته عليه مبارزات و خـواسـتـهـاي      
آزاديخواهـانـه و راديـکـال مـردم در              

بارها رسـوا و      .  کردستان ايستاده اند  
منزوي شـده انـد و بـه هـمـان انـدازه                  
مورد تمـسـخـر و تـحـقـيـر از طـرف                   
ارگانهاي نظام جمهوري اسالمي قرار     

 .گرفته اند
فــعــال و     "  دخــالــت " کــمــپــيــن       

کردن شرايط انـتـخـابـات       "  استاندارد" 
" مشارکـت " دمکراتيک ادامه گفتمان  

 . است" تفاهم"و 
جــواب مــردم در کــردســتــان بــه          
مضحکه انتخابات رژيم اسالمي، نه      

صف ما مردم ، صف نـه بـه        .    است
مضحکه انتخابات رژيم اسـالمـي و         
سرنگوني کل اين رژيم با هـمـه دم و             

صـف مـا مـردم،        .  دستگاهش اسـت  
صف انقالب براي رهـايـي از جـهـنـم             
رژيم اسالمي و  ساختن جـامـعـه اي            

 .   آزاد و برابر است
 ٩٤  دي ٢٩ 

 ... مضحکه انتخابات و        

شدن آنهـا يـقـيـنـا بـه خـودي خـود                  
اگـر تـالش     .  برطرف نـخـواهـد شـد        

جدي در جهت اصـالحـات عـمـيـق            
اقتصـادي صـورت نـگـيـرد، نـظـام              
اقــــتــــصــــادي کشــــور مــــا در              

طـور     تـريـن حـالـت بـه            بينـانـه    خوش
مــنــطــقــي بــه وضــعــيــت قــبــل از            

ها برخواهد گشـت الـبـتـه بـا              تحريم
درآمدهاي نفتي حدود يک سـوم آن         

هـاي آسـيـب ديـده و              زمان و بنگاه  
 .”پذيرتر از قبل بسيار آسيب

ــاد             ــژاد اســت مــوســي غــنــي ن
 دانشگاه در رشته اقتصاد

  
ما هميشه تاکيد ميکرديم کـه       
ــتــصــاد            ــابســامــان اق وضــعــيــت ن
جمهوري اسالمي از تحريمها ناشي 
نشده که با رفع تحـريـمـهـا بـرطـرف            
بشــود و حــاال يــک مــتــخــصــص             
اقتصاد هم همـيـن را مـيـگـويـد و               
اضافه ميکند که حتي بازگشت بـه       
شرايط قبل از تحريمها نيز ممـکـن        
نيست چرا کـه شـرايـط و عـوامـل               
اقتصادي از هر نظر بدتر و وخيم تر         

 .شده است
اصــالح “  ايشـان در ادامــه از          

ــيــن، مــقــررات و نــهــادهــاي            قــوان
منظور فراهم آوردن     ضداقتصادي به 

بستر مناسب براي نظام اقتـصـادي        
صحبت ميکند اما   “  آزاد و رقابتي  

ــه مــقــررات و                ــا ب مشــکــل صــرف

نهادهـاي ضـداقـتـصـادي مـحـدود            
مانـع اسـاسـي بـرسـر راه            .  نميشود

“ نظام اقتـصـادي آزاد و رقـابـتـي            “
مطلوب آقاي غنـي نـژاد اقـتـصـاد            

و ايــن   .  مــافــيــائــي مــوجــود اســت     
مساله اي سـيـاسـي و مسـتـقـيـمـا               
مربوط بـه مـوجـوديـت حـکـومـت              

موقعيت و قدرت و     .اسالمي است 
ثروت سران حکـومـت و بـانـدهـاي             
حکومتي با اين وضعيت اقتصادي    
تنيده شده است و از اينرو اين وضع       
را با هيچ نوع مرمت و تـعـمـيـر و               

چندي .  اصالحي نميتوان تغيير داد   
ــل     ــب ــه         (  ق ــبــر ســال گــذشــت ــت ) اک

بلومبرگ نيوز که يک آژانس خبـري        
اطالعاتي اقتصادي بين المللـي       –

 ۷۰ کنترل دولت بر بيش از    ” است،  
نظام حـقـوقـي    ” ،  “ درصد از اقتصاد  

و قضايي که از نظر سرمايه گـذاران     
دو نرخه ” ، “ خارجي نامطلوب است  

ــران           ــودن ارز در اي ــوانــع  ” و   “  ب م
را چـهـار مـانـع عـمـده             “  فرهنـگـي  

ايـن  .  سرمايه گذاري در ايران ناميد    
موانـع از عـوارض يـا ضـعـفـهـاي                
اقتصاد جمهوري اسالمي نيستـنـد      

رفع اين موانـع    .  جزء ساختاري آنند  
نه با اصالح قوانين بلکه تـنـهـا بـا              

اقـتـصـادي      -نفي سيستم سـيـاسـي     
 .موجود امکان پذير است

 ۱۶ ژانويه  ۱۹ 

 ...بازگشت به شرايطي بد تر           
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در ســومــيــن روز اعــتــراض          
نـفـر از       ۱۲کارگران سيمان درود    

کارگـران بـا شـکـايـت کـارفـرمـا               
ــد     ــازداشــت شــدن ــارگــران از    .  ب ک

ديــمــاه دســت بــه تــجــمــع          ۲۱روز
اعتراضي در مـقـابـل کـارخـانـه              

نفـر    ۱۲ديماه   ۲۳زدند و در روز     
اعـتـراض   .  از آنها دستگير شدنـد  

متوقف شدن فعاليـت     کارگران به 
توليدي کارخانه، عـدم پـرداخـت          
بخشي از دستمزد کارگران و عدم 
تــامــيــن امــنــيــت شــغــلــي خــود          

 بـخـشـي از دسـتـمـزد             . ميبـاشـد  
کارگران مربوط به حـق افـزايـش           
تــولــيــد، آکــورد، حــق پــاداش و           

هاي  هاي ويژه اعياد سال  پرداختي
. قبل هنوز پرداخـت نشـده اسـت         

کــارگــر ايــن کــارخــانــه بــا           ۷۵۰
متوقف شدن توليـد بـالتـکـلـيـف           

کارفرما تعمير کارخانه   .  شده اند 
را بهانه کرده تا صدها کارگر اين 

 . کارخانه را اخراج کند
کارگران دستگير شده عبارتنـد     
از مــنــصــور ســاکــي، احـمــد رضــا          
باجالن، بهروز سـاکـي، رضـا نـادي          
سر، احمد رضا سـاالرونـد، عـبـاس          

نژاد، ، اکبر ميرزايي، عليرضـا        شير
پور، رضـا لـيـريـايـي، جـالل              فريدون

عارف دالوند و عـلـي         قائد رحمت، 
 . حاجي وند

ــه             ــران اعــتــراض ب جــرم کــارگ
شـاکـي کـارفـرمـا        .  کارفـرمـا اسـت     

دســتــور دســتــگــيــري را             .  اســت 
فرماندهان نيروي انتظامـي اسـتـان        
احتماال با توافق مـقـامـات اسـتـان           
صادر کرده اند و نيروي انـتـظـامـي           
محـل هـم دسـتـور دسـتـگـيـري را                 
بالفاصله اجرا کرده است و کارگران      
را تـحـويـل زنـدانـبـانـان درود داده                

 . است
در واقع هم موقعي که کارفرما      
از کارگر شکايت ميکند کـارگـر را         

ــمــاه       ۲۷ روز    ــفــر از       ۳۰۰  دي  ن
کارگران پتروشيمي هاي اراک، تبريـز،   
اصفهان و پتروشيمي امـيـرکـبـيـر در           
ماهشهر در اقدامي مشترک دست به     
تجمع اعتـراضـي در مـقـابـل وزارت             
نفت در تهران زدند و به نمايندگـي از          
جانب هزاران نفر از هـمـکـاران خـود             
خواهان پيگيري خواسـت هـاي خـود          

 . شدند
اين اعتراض در ادامه مـبـارزات      
طوالني مدتي است که اين کـارگـران         
بدنبال واگذاري پـتـروشـيـمـي هـا بـه               

. بخـش خصـوصـي شـروع کـرده انـد              
کــارگــران خــواهــان امــنــيــت شــغــلــي        
هســتــنــد و بــه شــرايــط نــامــنــاســب           

در .  بازنشستگي خود اعتراض دارند   

ــن              ــه کــارگــران اي مــاهــهــاي گــذشــت
پتروشيمي ها بارها دست بـه تـجـمـع           
زده ولــي وزارت نــفــت تــاکــنــون از              

 . هرگونه اقدامي خودداري کرده است
اقدام متحدانه پتروشيمـي هـا از        
شــهــرهــاي مــخــتــلــف کشــور، يــک            
پــيــشــروي قــابــل تــوجــه در جــنــبــش          

در هـفـتـه     .  کارگري محسوب ميشود  
هاي گذشته کارگران چـنـديـن مـعـدن           

اين . نيز دست به تجمع متحدانه زدند
اقــدامــات بــا تــوجــه بــه مشــکــالت           
مشابـهـي کـه کـارگـران بسـيـاري از                
واحدهاي تـولـيـدي در سـطـح کشـور              
دارند، ميتواند به الگويي براي هـمـه         
مراکز کارگري تبديل شود و جـنـبـش         
ــطــرف                 ــي ب ــزرگ ــدم ب ــري را ق ــارگ ک

مبارزات سـراسـري و مـتـحـد سـوق               
حضور خانواده هاي کارگري در    .  دهد

تجمعات نيز که از يـک سـال و نـيـم                 
گذشته در حال گسـتـرش بـوده اسـت             
وجه ديگري از پيشروي جنبش نـويـن        

. کارگري را به نمايش گـذاشـتـه اسـت        
شبکه هاي اجتماعي نقش مهمي در      
اقدام متحدانه کارگـران پـتـروشـيـمـي           
داشته و مشوقي بـراي سـايـر مـراکـز           
کارگري است که هرچه بيشتر از ايـن          
امکان بـراي مـتـشـکـل کـردن خـود                

 . استفاده کنند
ــيــســت کــارگــري،           حــزب کــمــون
ــه                کــارگــران در ســراســر کشــور را ب
اقدامات متحدانه با حضور اعضـاي     

 . خانواده هاي خود فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۴  ديماه ۲۷ 
 ۲۰۱۶  ژانويه ۱۷  

 !  کارگران عسلويه آزاد شدند          
 !  کارگر سيمان درود بازداشت شدند          ۱۲ 

کارگران پتروشيمي هاي اراک، تبريز، اصفهان و                   
 ماهشهر دست به اقدام مشترک زدند            

مــوجــود را قــاطــعــان  از روز                     
 .چهارشنبه از سر بگيرند

حزب گوران و اتحاديه ميهـنـي       
ــرات روز                 ــاه ــظ ــر ت ــب از اعــالم خ
چهارشنبه حـمـايـت کـرده انـد امـا              
اعالم نموده اند که بايـد تـظـاهـرات        

 .آرام صورت بگيرد
حزب دمکرات مسعود بارزاني 
که اکثريت کـرسـي هـاي پـارلـمـان،            
ــور                ــي و ام ــت ــکــوم ــاي ح ــه پســت
اقتصادي اقلـيـم را در دسـت دارد             
ميگويد که علت بـتـاخـيـر افـتـادن             
دستمزدها ناشي از کاهـش قـيـمـت        
نفت است و اين در حالي اسـت کـه           
سران و احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت و               
اسالمي حاکم بر کردسـتـان عـراق،          
طي دوران حـاکـمـيـتـشـان از قـبـل                
فروش نفت و هستي مردم صـاحـب       
ــقــد در               ــول ن ــيــاردهــا دالر پ مــيــل

 .بانکهاي خارجي هستند
حمايت اتحاديه ميهني و حزب  
گوران از تـظـاهـرات مـردم نـيـز در               
چهارچوب بحران سـيـاسـي مـابـيـن           
اين احزاب بر سر تنشهاي چند مـاه      
اخـيـر آنــان بـر سـر پســت ريـاســت                
ــان و               ــم کــردســت ــي ــل حــکــومــت اق
اختالفات اين احزاب با هم بـر سـر           
تقسيم پست و مقامهاي حکومتـي      

ــي از          .  اســت ــارزان  ١٩ مســعــود ب

 رياستش به پـايـان   ٢٠١٥ سپتامبر  
رسيده است اما هـمـچـنـان در ايـن             

 . پست جا خوش کرده است
اتحاديه ميهني و حزب گـوران       
که پابپاي حزب دمکرات در خـانـه        
خرابي و تباه نمـودن زنـدگـي مـردم            
شريک بوده اند و هسـتـي مـردم را              
غارت کرده و آنان را به خـاک سـيـاه          

تـالش مـيـکـنـنـد بـا            نشانـده انـد،       
حمايت ضمني از شـروع دور تـازه            
اعـــتـــراضـــات مـــردم، از حـــزب            

 .دمکرات امتياز بگيرند
مــردم، کــارگــران، کــارمــنــدان،     
معلمان و ديـگـر مـزدبـگـيـران در                
کردستان عراق بايد کامال هوشيـار      
بـاشــنــد و نــگــذارنـد کــه اتــحــاديــه            
ميهنـي و حـزب گـوران بـر بسـتـر                 
خواستهاي برحقشان و براي تسـويـه       
حسابهاي حزبي، بر حرکتهاي برحق     

 .آنان سوار شوند
اتحاد و همبستگي بـخـشـهـاي        
مختلف مردم بـراي بـدسـت آوردن           
خواستها و مـطـالـبـاتشـان ضـامـن            

شـروع  .  موفقيت آنـان خـواهـد بـود         
دور تازه اعتـراضـات و تـظـاهـرات            
مردم کردستان عراق عليه حاکـمـان       
قومي اسالمي شايسته بـيـشـتـريـن         

 . حمايتها است
   ٢٠١٦  ژانويه ١٩ 

 ...  شروع دور تازه اي از       

ما دانش پژوهان و اسـتـادان ايـن        
کشور شريـک جـرم دولـت نـخـواهـيـم               

  !شد
دولت ترکيه شـهـرونـدان خـود در           

، نـيـسـبـيـن،        ) سيلوان( سور، فارقين   
جزيره و سيلوپي و ديگرنـقـاط کشـور         
را با اعالم حکومت نظامـي و مـنـع            
عبور و مرور براي هفته هاي متوالـي   
عمال به گرسنگي و بي آبي مـحـکـوم         
کرده، با سالح هاي سنگين که تـنـهـا          
در جنگ به کار گرفته مـيـشـونـد بـه              
اماکن مسکوني يـورش بـرده و حـق            
ــت و آزادي،                 ــي ــن ــق ام ــي، ح ــدگ زن
ممنوعيت شکنجه و کـج رفـتـاري و           
تــمــامــي حــقــوق مــنــدرج در قــانــون          
اساسي و احکام بين المللي در رابطـه        
با آزادي و حـقـوق مـدنـي را زيـر پـا                   

اين خونريزي از پـيـش        .گذاشته است 
طراحي شده نقض قـوانـيـن تـرکـيـه و              
تمامي معاهدات بين المللـي امضـا        

ــه اســت              ــرکــي ــن .  شــده از ســوي ت اي
همچنـيـن نـقـض جـدي حـقـوق بـيـن                  

  .المللي است
ما خـواهـان رويـگـردانـي فـوري             
دولت از قتل عام و سياسـت تـبـعـيـد          
عامدانـه مـردم کـرد و ديـگـر اقـوام                 
ســاکــن ايــن مــنــطــقــه، لــغــو فــوري            
حکومت نـظـامـي و مـنـع عـبـور و                  
مرور، شناسايـي مسـئـولـيـن نـقـض              
حقوق بشر و مجـازات آنـهـا، جـبـران            
خسارات مادي و مـعـنـوي وارده بـر             
شهروندان در دوره حکومت نـظـامـي         

ما همچنين خـواهـان اجـازه        .  هستيم
ورود ديده بانهاي مستقـل داخـلـي و           
خارجي بـه نـقـاط تـخـريـب شـده بـه                   
منظور تهيه گزارش در ايـن زمـيـنـه             

  .هستيم
ما خواهان فراهم آوردن شـرايـط         
مذاکره و راهکارهاي ايجاد يک صلح      
دائمي و تهيه نـقـشـه راهـي از سـوي               
دولت هستيم که در بـر گـيـرنـده اراده          

مـا خـواهـان      .  سياسي کـردهـا بـاشـد       
حضور ديده بانهاي مستقل و متعلـق      
ــه اقشــار مــخــتــلــف جــامــعــه در                ب

مذاکرات هستيم و اعالم ميکنيم که      
داوطلبانه حـاضـر بـه ايـفـاي چـنـيـن                

ما مخـالـف خـود بـا          .  نقشي هستيم 
ــوب              ــرک ــاي س ــه ــت ــاس ــي ــامــي س ــم ت
اپوزيسيون توسط حکومت را اعـالم       

 .مينماييم
ما خواهان پـايـان فـوري اعـمـال            
خشونـت از طـرف دولـت بـر عـلـيـه                  

بـه عـنـوان      .  شهروندان خويش هستيم  
دانـش پــژوهــان و پــژوهشــگــران ايــن          
کشور اعالم ميکنيم که شـريـک ايـن           
جرائم نخواهيم گشت و تا تحقق ايـن          
مطالبات تماس با احزاب سـيـاسـي،         
مجلس و افکار عمومي بين المـلـلـي       
و تالش خود در اين زمينـه را ادامـه          

  .خواهيم داد
ليست امضاها و بيانيه بـه زبـان        
هاي ديگر در لينک زير قابل مشاهده  

 : است
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 ... بيانيه بيش از 

دستگير ميکنند و هـم مـوقـعـي کـه              
کــارگــر از وضــعــيــت خــود شــکــايــت          

در هر دو حـالـت ايـن کـارگـر            !  ميکند
است که در قوانين جمهوري اسـالمـي        
حق اعتراض ندارد و مجرم به حسـاب      

نــفــر از     ۱۰ ديــمــاه     ۲۱ روز   .  مــيــايــد
کارگران عسلويه نيز به جرم اعـتـراض         
به عـدم پـرداخـت حـقـوق هـاي خـود،                 
دستگير شده بودند که يک روز بعد بـا          

ــد            ــد آزاد شــدن ــه ــع ــادآوري .  دادن ت ي
نفر از کارگران سـنـگ     ۱۱ ميکنيم که   

معدن آهن بافق نيز بدليل اعـتـصـاب           
 ۲۶ قـرار اسـت روز           ۹۳ در تابسـتـان      

 . ديماه محاکمه کنند
کارگران دستگيـرشـده بـايـد فـورا           

هـرنـوع پـرونـده سـازي و            .  آزاد شـونـد    
وثيقه و تـعـهـد عـلـيـه کـارگـران بـايـد                  
متوقف شود و همه پرونده ها مـلـغـي           

براي مقابله با سرکوب کـارگـران   .  شود
و دستگيري فعالين اعتصابات که در      

 تشـديـد     » تدبير و امـيـد  « دوره دولت  
. شده است بايد مبـارزه را شـدت داد            

کارگـران بـافـق نـمـونـه درخشـانـي از                 
همزمان اعتصاب و تحـصـن خـانـواده        

 ۹۳ کارگران دستگير شده را در سـال           
کارگـران، اعـم از       . به نمايش گذاشتند 

شاغل يا بيکار يا جوياي کار، بايد بـه    
سمت تشکل گام بردارند و نيـروي هـر          

 . چه وسيعتري به ميدان آورند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۴ ديماه  ۲۴ 
 ۲۰۱۶ ژانويه  ۱۴ 



 

815شماره &1!�ا                                            ا                                                 4 صفحه   

! دستگيري فعال زيست محيطي   
دانا حسيني فعال مدني اجتماعي و       

دي مـاه  ٢٢ محيط زيستي  در تاريخ  
. در شــهــر ســنــنــدج دســتــگــيــر شــد          

پيگـيـري خـانـواده جـهـت اطـالع از                
نتيـجـه    سرنوشت فرزندشان تاکنون بي 

 .بوده است
 

مرگ بر اثر ابتال به بيماري   
 !  در سقز ١ ١N Hانفلوانزاي   

" خانم مسعـودي " دو نفر  در سقز      
بر اثر عـارضـه     "  خانم رابعه جمالي" و  

ريوي و بـه سـبـب نـبـود تـجـهـيـزات                  
پزشکي در سقز جان خود را از دسـت         

در زمستان امسال و تـاکـنـون       .  دادند
نفر بر اثر بـيـمـاري      ٧ مرگ سرنوشت    

طي سه ماه . آنفلوآنزا را رقم زده است
 نـفـر در       ١١٢ پاييز امسال دستـکـم       

اند که    ايران بر اثر آنفلوآنزا جان سپرده     
ــان ــتــ ــان و                اســ ــتــ ــردســ ــاي کُــ هــ
غربي جزء مناطق درگير با   آذربايجان

 .آنفلوآنزا معرفي شدند
 

اسم ما را از ليست امضا  
 ! .کنندگان بيانيه تان برداريد  

در بـيــانـيــه هــمـبـســتـگــي بــراي            
دمکراسي و حقوق بشر در ايـران در           
باره انتخابات مجلس دهم، اسم مـن        
بهنام ابراهيم زاده کارگـر زنـدانـي در           
زندان رجايـي شـهـر و پـدرم رحـمـان                 
ابراهيم زاده همراه با اسامي ديـگـري         

ما در جريان متن کـامـل     .  آمده است 
خصـوصـا در     .  اين بيانيه نـبـوده ايـم        

بخشي از اين بيانيـه بـا اسـتـنـاد بـه                
قانون اساسي از دولت خواسـتـه شـده        
ــاتــي                  ــخــاب ــط انــت ــت کــه شــراي اس

مـا آنـرا     .  دمکراتيکي را فراهم کـنـد     
توهمي بـيـش نـمـيـدانـيـم و شـديـدا                   

انتخابات ها براي مـن      .  مخالف آنيم 
به عنوان کارگري کـه جـوانـيـم را در              
زندان گذرانده ام، براي من که همسرم      
و خانواده ام همراه با من در زير فشار 
و آزار دائم قـرار داشـتـه انـد، جـايـي                

انتخابات براي ما کارگران کـه  .  ندارد
نپرداختن دستمزد به روشي مـعـمـول         

در جامعه تبديل شده است و سـي و         
چند سال است که زندگي زير خط فقر 
فرزندانمان و جـانـمـان را تـبـاه کـرده                

ايـن  .  است، معنـا و مـکـانـي نـدارد            
چيزي است که داريم با اعـتـراض هـر       
روزه مان در کارخانـجـات مـخـتـلـف            

اين چيزي است که من  .  فرياد ميزنيم 
ما .  و امثال من بخاطرش در زندانيم     

. در اين انتخابات شرکت نـمـيـکـنـيـم          
ما به آنچه بر سر من کـارگـر و تـوده              
محروم مـردم آمـده اسـت اعـتـراض              

 .دارم
ــي             ــدان ــراهــيــم زاده زن ــهــنــام اب ب

 . سياسي از زندان رجايي شهر
رحمان ابراهيم زاده پـدر زنـدانـي          

 دي   ٢٦ سياسي بهنام ابـراهـيـم زاده          
 ماه 

 
 گزارشي از  

 !   وضيعت دستفروشان   
ــه بــه                   ــه حــمل ــدي اســت ك ــن چ
دستفروشان، اين انسان هاي شريف و     
زحمتكش كـه در نـابـرابـري عـظـيـم                
اجتماعي اليه هاي فرودست جامـعـه       
اند، در دستور كار ارگـان هـاي رژيـم         

هفتـه پـيـش فـيـلـم           .  قرار گرفته است  
كوتاهي از حمله ماموران شـهـرداري       
به يك لبو فروش در خيابان جمهـوري        
تهران و واژگون كردن چـرخ دسـتـي و            
وسايل او در شـبـكـه هـاي مـجـازي                
انتشار يـافـت كـه گـويـاي سـبـعـيـت                 
ــن                ــه اي ــتــه ب ــاف تــعــرض ســازمــان ي

سال پـيـش   .  زحمتكشان بي پناه است 
هم ماموراني از ايـن قـمـاش، عـلـي             
چراغي را كه همراه بـا پسـر چـهـارده             
ساله اش با يك دستگاه وانت پيـكـان         
مشغول جـمـع آوري پسـمـانـده هـاي              
زباله در تهران پـارس بـود، بـه قـتـل               

و شرم آورتر ايـنـكـه چـنـدي        .  رساندند
بعد به همين فـرزنـد نـوجـوان او كـه                 
بـراي تــامـيـن مـعــاش خـانــواده بــي              
سرپرست بساط کوچک ميوه فـروشـي      

 .راه انداخته بود دوباره هجوم بردند
فاجعه خودسوزي يونس عساكـره    

دستفروش خرمشهري و حميد فرخـي      
دستفروش تـبـريـزي بـدنـبـال تـعـرض              
ماموران شهرداري، از يادهـا نـرفـتـه          

ــن         .  اســت هــمــچــنــيــن رژه مــامــوري
شهرداري در خيابان هاي تهران بـراي        
جمع كردن بساط محقر دستفـروشـان       

اينها فقط مشت .  را هرروزه ميبينيم  
نمونه خروار است در حـكـومـتـي كـه            

' بنام   خـود در كـاخ هـا          ''  كوخ نشيـنـان  '
نشسته اند و شكاف طبقـاتـي ابـعـاد         

 در حالي كه بـنـا       .نجومي يافته است  
' بــه گــزارش خــبــرگــزاري           ــرخ ''  مــهــر' ن

بيكاري جوانان در برخي از استان ها       
 درصد و بـدتـر و فـاجـعـه بـارتـر                ۴۸ 

 درصـد    ۸۶ اينكه نرخ بيكاري زنـان        
است، پرسش اين است كه هـجـوم بـه           
دستفروشـان، آنـانـي كـه در شـرايـط               
سخت و دشواري به شرافتمندانه ترين 
شكلي در تالش تامين معاشند، چرا   
و به چه دليل در دستور كار مقامات        
قرار گرفته است؟ چرا به جاي حمايت       

كه اغـلـب   ( و ساماندهي دستفروشان    
) آنها زنان سرپرست خانوار هسـتـنـد        

در مراكز ويژه كسب و كـار، چـنـيـن              
سبعانه به آنها مي تـازنـد و وسـايـل             
محقرشان را به يغما مـي بـرنـد و از              
هست و نيست سـاقـط مـي كـنـنـد؟              
پاسخ اين است كه حكومت اسالمـي       
نه مي خواهد و نه مي تـوانـد اقشـار            
آسيب پذيـر و فـرودسـت جـامـعـه را                
ياري كـنـد و هـمـواره راه حـلـش در                   
بـرخـورد بـا مـعــضـالت اجـتـمـاعــي               

پاك كردن صـورت    ) ازجمله بيكاري( 
همانند هجوم به كارتن    .  مسئله است 

خواب هاي پارك هرندي تـهـران بـراي        
پاك كردن صورت مسئله معضل بـي    

و يا صـدور   .  خانماني و كارتن خوابي   
و اجراي حكم اعدام در مـورد جـرايـم         

انــتــظــار .  مــربــوط بــه مــواد مــخــدر       
ديگري هم از يک حکومت اسـالمـي         
با يک مشت مقامات و آيت اهللا هاي 

ايـن  .  دزد و ميليـاردر نـبـايـد داشـت           
حــكــومــتــي اســت كــه دزدي هــا و              
اختالس هاي ميلياردي از يك سـو و        
گسترش فقر و فالكت عمومي مـردم        
از ديگر سو، حاصل حاكميـت سـيـاه          

حكومتي فـاسـد كـه بـابـك           .  آن است 
زنجاني و امثالهم را در دامـان خـود           

 مـيـلـيـارد يـورو را          ۲ مي پروراند كه  
و امثال بابك .  پول خرد خود مي داند 

امـا، آنـجـا كـه         .  زنجاني ها بسيارند  
دستفروشان شريف و آبرومند در ايـن     
اقتصاد بي رحم و دزد بازار، با رنج و   
مشــقــت فــراوان بــا هــزار دلــهــره و              
اضطراب در پـي تـامـيـن مـعـاش و               
داشتن زنـدگـي شـرافـتـمـنـدانـه انـد،                

 وظــيــفــه هــمــه       .هــجــوم مــي آورنــد     
انسانهاي شريف و همه جنبـش هـاي         
اجتماعي است كه از اين زحمتكشان      
شريف به هر طريق ممـكـن حـمـايـت             

و اين ممكن نيست مگر آنكـه    .  كنيم
خود را سازمان بدهيـم و مـتـشـكـل              

قـدرت مـا در تشـكـل يـابـي               .  شويم
 !ماست
 

 اليحه   ٣٣  و ٢٤ تبصره هاي  
 !  برنامه ششم توسعه حذف شدند   

سرانجام دربرابراعتراضات شديد   
و روبه گسترش وهـرروزه وغـيـرقـابـل           
مهارکارگران، مقامات مسـئـول در         
مقابل اين عزم و اراده تسخير ناپذيـر        
بــراي دفــاع از حــق زنــدگــي و شــأن              
انساني که نشان داده اسـت بـه هـيـچ             
وجــه حــاضــر بــه ســر فــرود آوردن و              
پذيرش حقارت نيست ، مـجـبـور بـه            
عقب نشيني شده و تبصره هاي ضـد       
کارگري را از اليحه  بـرنـامـه شـشـم               

 تـا هـم ايـنـجـا           .توسعه حذف نمودند  
براي مبارزات رو به اعتال و تـعـظـيـم         
ناپذير ما کارگران، يک پيروزي ديگـر       
و کسب وجه اي سنگين تر در موزانه     
قدرت و جدال با سرمايه داري اسـت          
که بايد از آن براي تحقق مطالبـات و      
گرفتن ديگرحقوق پايمال شـده امـان         

ايـن اولـيـن بـار         .  بهره بـرداري کـنـيـم       
نيست که ما کارگران با مبارزات بي     
امــان خــود بــنــدهــا، تــبــصــره هــا،             
بخشنامه ها و آئين نامـه هـاي ضـد         

به هـمـيـن      .  کارگري را باطل کرده ايم    
اعتبار در اين مسير تـجـارب ارزنـده          
اي را به دست آورده ايم  و قـطـعـا در               
ادامه راه تا رسيدن بـه کـلـيـه حـقـوق               

 امـا در      .امان به کار خواهيم گـرفـت      
 ٣٣  و   ٢٤ رابطه با حذف تبصره هاي  

اليحه، هنوز ضرورت ادامـه مـبـارزه        
ــود دارد    ــه ايــن         .  وج ضــرورت ادام

ــطــور کــه در                  ــجــا، آن ــارزه از آن مــب
صحبتهاي ربيعي وزير کار و حسـيـن      
حبيبي دبيرکانـون شـوراي اسـالمـي          
کاراستان تهران که در خبرها منتشـر       
شده اند ابهامات وتوهم افکني هـاي     
مشهودي که راه را بـراي گـنـجـانـدن              
طرحهاي ضد کـارگـري ديـگـري بـاز             
گذاشته انـد بـه چشـم مـي خـورنـد،                 

 اتــحــاديــه آزاد     .احســاس مــي شــود    
کارگران ايران همانگونه که به محض      
انتشارمتن اليحه پيشنهادي برنـامـه      
ششم توسعه بيـانـيـه اي درمـحـکـوم             
کــردن چــنــيــن اقــدام ضــد کــارگــري            
سازمانيافته اي داد وخواسـتـارحـذف      
تبصره هاي مذکوروجايگزينـي آنـهـا        
باخواست کاهش سن بـازنشـسـتـگـي         
ازميزان فعلي وافزايش فوري حـداقـل       

دستمزد به باالي خط فقر شد، اکنـون   
يک بار ديگر تأکيد مي کـنـد کـه بـا               

کسب اين موفقيت بايد با روحيـه اي           
قوي ترمبارزات خود را تاجايگزينـي      
اين تبصره ها باخواست کاهـش سـن         
بازنشستگي ازميزان فعلي وافـزايـش      
فوري حداقل دستمزد بـه بـاالي خـط           

 اتحاديه آزاد کـارگـران       .فقرادامه داد 
 ٩٤  دي ٢٧ ايران 
 

 وضعيت مخاطره آميز    
 ! زندانيان سياسي 

ــد                  ــم در رون ــه ــت ــک م ــي ي ــت وق
دادگـاهــهــايــي غــيــرمــعـمــول و جــدا         
ازشاخص هاي پذيرفته جهـانـي و بـا           
اتهاماتي کليشه اي بعـنـوان زنـدانـي          
ــدان                ــام زن ــه ن ــگــاهــي ب وارد اســارت
ميشود، چنيـن تصـور مـيـشـود کـه              
براي تحمل حبس احکام ظالمانـه اي        
کـــه بـــرايـــش صـــادرشـــده روزگـــار           

اما حوادث مـکـررپـيـش        .  ميگذراند
آمـــده ازيـــورش گـــاه وبـــيـــگـــاه                  
وسازمانيافـتـه  تـا تـحـريـک الت و                 
لمپنهايي که براي خالصي از اسارت      
، تســلــيــم وبــرده قــدرت مــيــشــونــد            
ــي                  ــدان ــت از آن دارد کــه زن حــکــاي

بـراي کشـيـدن      "  سياسـي وامـنـيـتـي       " 
حبس معمـول خـود امـنـيـت جـانـي               
ندارد وشرايـط مـخـاطـره آمـيـزي را              
هــمــراه بــا تشــويــش و دغــدغــه                   

 طي روزهاي گـذشـتـه در          .ميگذراند
 زندان اوين بار ديگـر يـکـي از            ٨ بند  

اشرارو گردنکش هاي زنداني به بهانه     
درگيري که هفته پـيـش بـوجـودآمـده            
بود، با چـاقـوکشـي ، دادوبـيـداد راه              
انداخت تا جوي از رعب وترس ايجاد     

بعد درحمام رفتـه و بـا زخـمـي             .  کند
کردن بدن خود بيرون آمده و در تـمـام       
طبقات عربده کشان زندانيان سياسي 

 بـدنـبـال ايـن         .را به باد ناسزا گـرفـت       
حرکت، زندانيان همگي در اعـتـراض       
به اين وضعـيـت دم سـالـن هـايشـان               
تجمع کرده واعالم کردند که بـايـد بـه        
اين وضعيت کـه عـواقـب غـيـرقـابـل              
پيش بيني و مـخـاطـره آمـيـز بـراي                

 روزبعد .زندانيان دارد پايان داده شود
از حادثه نيزباز افسر نگهبان خـزائـي         
براي چندمين باربا زندانـيـان درگـيـر           
شده است که باز زندانيان با مراجـعـه         
به رئيس بنـد خـواسـتـار انـتـقـال وي                

ودر ادامه پافشاري زنـدانـيـان       .  شدند
عليه ايشان نـاچـارمـجـبـور بـه عـذر               
خواهي شده اما مورد قبول زندانيـان       
قرار نگرفت و خواستار اقدام عـمـلـي        

 زنـدان    ٨  بنـد     .در مورد ايشان شدند   

 

 
مجموعه اخبار و رويدادهاي             : نگاه هفته  

 هفته از شهرهاي کردستان        
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ــات               ــان ــري ــه ج ــمل ــان ح ــري در ج
تروريست به دفتر مجله شارلـي ابـدو         
در پاريس، موج عظيم و مـيـلـيـونـي            
مردم به خيابانها آمدند تا جايـي کـه          
سران برخي از دولتها نيز که مستقيم        
و غير مستقيم در پـرورش هـيـوالي            
اسالمي نقش ايفا مـيـکـنـنـد، بـراي             
ــمــانــدن از قــافلــه بــه دايــه                عــقــب ن

. مهربانـتـر از مـادر تـبـديـل شـدنـد                 
حمايت ميليوني از کارمندان مـجلـه       
شارلي ابدو حـمـايـت از آزادي بـيـان              

حمايت از ابـراز    (  تاکيد ميکنم .  بود
اگـر  )  نظر، عقيده، و آزادي بيان بـود      

باز هم تعرضي به اين مجله از جنـس      
قبلي و يا تعرضي به هـر روزنـامـه و             
نشريه اي از سوي تفاله هاي اسالمي       
در هر کجا صورت بگيرد، حمايت و         
دفاع از آزادي بيان بعنوان جـنـبـشـي           
زنده و حي و حاضر بدرست بـايـد بـه             

 .ميدان بيايد
کاريکاتور اخيـر مـجلـه شـارلـي           

تشـبـيـه کـردن آيـنـده           " ابدو مبني بـر     
زندگي آالن در صورت زنده ماندنش،      
با جريانات اسالمي که در شب سـال         

، " نو بـه زنـان دسـت درازي کـردنـد                  
بسيار نازل، ناشيانه، سطحي نگـرانـه       

نژاد، خون " و در يک کالم آنرا در دايره  

ايــن طــرح را ارائــه داده          "  و مــذهــب  
به اين اعتبار کاريکاتور اخـيـر    .  است

مجله شارلي را ميتوان نـژادپـرسـانـه          
 . ارزيابي کرد

کسانيکه طرح اخير کـاريـکـاتـور        
اين مجله را نـژادپـرسـتـانـه ارزيـابـي              
کرده اند حق دارند نقـد خـود بـه ايـن               
رويکرد را ابـراز کـنـنـد چـرا کـه يـک                  
مجله، يک کـاريـکـاتـوريسـت و يـک              
نويسنده سطحي نـگـر مـيـتـوانـد در              
مقاطع مختلف مواضع متفاوتـي را       
بنا به مصلحت روز و بـنـا بـه تـوان                 

. فکري گردانـنـده گـانـش ارائـه دهـد             
کاريکاتور اخير شارلي ابـدو را نـيـز             

 .  بايد در اين ظرفيت نگاه کرد
مخرب بودن به حال جامـعـه در          

. ذات هيچ انسـانـي نـهـفـتـه نـيـسـت                
ــژاد، مــذهــب، مــيــهــن و ديــگــر              "  ن

خزعبالت فکري ساخته دست بـخـش      
متحجر، سود جو و عقـب مـانـده در          
حاکميت و همچنين جريـانـات صـف         
کشيده در رسيدن به حاکميت، نـقـش         
و جايگاه تعيين کننده اي در ساختار       

ايـنـهـا    .  شکل گـيـري آدمـهـا نـدارنـد           
طراوشات فکري آنان است که انسـان        
و انســانــيــت را بــر مــبــنــاي چــنــيــن            

ايــن .  اراجـيــفــي تـوضــيــح مـيــدهــنــد       

جامعه، و بويژه مناسبات اقتصادي،     
سياسي و اجتماعي حاکـم مـيـبـاشـد         
که در شکل گيري شخصـيـت، تـوان،          
رشد و آينده انسانها نقش کـلـيـدي را           

 .بازي ميکنند
ميتوان به آمار و ارقام متـعـددي       
از خشونت، توحش، دست درازي بـه         
حريم زندگي ديگران در تمام جـوامـع         
اروپايي و اسالم زده رجـوع کـرد کـه              
همگي بازتوليد شـده از مـنـاسـبـات            
سرمايه داري و مشارکت و همسويي      
اين نظام با اسالم و اسـالم سـيـاسـي              

در اين ميان آالن و آالن ها بـي      .  است
بـقـول کـاريـکـاتـوريسـت          .  تقـصـيـرنـد    

اردني که موضع ملکه اين کشـور را         
اگــر آن   " بــتــصــويــر کشــيــده اســت،           

سرنوشت غم انگيز بـراي آالن اتـفـاق           
نمي افتاد او ميتوانست در آينده يـک       

 .  دکتر باشد
 

  ۲۰۱۶  ژانويه ۱۷ 

اوين بدنبال انعکاس يـورش بـه بـنـد            
 اوين کـه بـه ضـرب و             ٣٥٠ معروف  

شــتــم و زخــمــي شــدن تــعــدادي از               
زندانيان منجر شده بود و اعتراضات    
گسترده اي را در داخل و خارج کشور 
بهمراه داشت ، با پـراکـنـدن وتـغـيـيـر              

 زنـدان    ٨ دادن زندانيان سياسي ، بند     
اوين شکل گرفت که بدترين شرايط ،       
فشارها ومحدوديت ها بـا کـمـتـريـن           

 .امکـانـات را بـراي زنـدانـيـان دارد              
جعفر عظيم زاده رئيس هيئت مديـره       
اتحاديه آزادکارگران ايران و تـعـدادي        
از رهــبـران مـعــلـمــيـن در ايــن بــنــد               

 يورش هاي گاه به .نگهداري ميشوند 
گاه به زندانيان به بهانه هاي مختلـف       
و جلوي صحنه فرستادن اوباش هـاي     
عــربــده کشــي کــه بــا پشــتــگــرمــي            
مديـريـت زنـدان مسـبـب حـوادث و               
اتـفـاقـات غـيـر قـابـل پـيـش بـيـنــي                    
ميشوند مصاديق بارز آزار و اذيت و       

شکنجه جسمي و روحي به زنـدانـيـان         
ادامـه ايـن وضـعـيـت بشـدت             .  است

خانواده ها را مضطرب ونگران کـرده       
 اتحاديه آزادکارگران ادامه ايـن  .است

وضعيت غير انساني با زنـدانـيـان را          
بشدت مـحـکـوم کـرده و خـواسـتـار                
جدائي زندانـيـان سـيـاسـي از سـايـر                

 و اعــالم     .جــرائــم عــادي مــيــبــاشــد     
ميداريم که تامين سالمت و امنيـت       
زندانيان توام با امکانات و تضـمـيـن         
شرايط مناسب روحي و جسمي بـراي   
آنان بعهده قوه قضـائـيـه و سـازمـان              

در نتيجه مسـئـولـيـت        .  زندان هاست 
عواقب حوادثي از اين قبيـل بـعـهـده           

 اتـحـاديـه آزاد        .مراکز فوق ميبـاشـد    
 ١٣٩٤ دي ٢٦ کارگران ايران 

 
در محکوميت بازداشت     

 ! کارگران سيمان دورود   
تن از کارگران سيمان دورود   ١٢  

 ۲۳ استان لرستان روز چـهـارشـنـبـه             

دي، و در ســومــيــن روز اعــتــراض             
کارگران ايـن کـارخـانـه بـا شـکـايـت                
کارفرما، توسـط نـيـروي انـتـظـامـي             

 جرم اين کارگران اين     .بازداشت شدند 
بوده که نگران امنيت شغلي وزندگـي       

کـارگـران   . خود وخانواده شان بوده انـد     
کارخانه سيمان دورود که بـه ويـژه از           
بعد از تصدي مـديـريـت جـديـد ايـن               
کارخانه شاهد کاهش فروش ،تـوقـف       
بعضي از خطوط توليد و قـطـع پـاره            
اي از مزاياي خود بوده اند به درستي       
تشخيص داده اند که چنين روندي در       
نهايت بـه چـيـزي جـز بـيـکـارسـازي                 

لـذا در    .  کارگران منجر نخواهـد شـد      
اعتراض به اين روند رو بـه افـت، در          
محوطه کارخانه دست به تجمع مـي        
زنند و کـارفـرمـا مـتـقـابـال از انـهـا                   
شکايت مي کـنـد و بـه دنـبـال ايـن                  

 نفر از کارگران بـازداشـت       ١٢ شکايت
به دنبال اين واقـعـه بـقـيـه        . مي شوند 

کارگران در محوطه کارخانه دست به      
تجمع زده و عالوه بر امنيت شغـلـي،          

. خواهان آزادي رفقاي خود مي شوند     

اين نخستين بارنيست که کارگران بـه    
دنبال اعتراض  بازداشت مي شـونـد         
ومشخص است که سـرمـايـه در ايـن           

. مورد شمشيـر را ازرو بسـتـه اسـت             
ــعــدادي از کــارگــران               ــز ت ــي اخــيــرا ن

عســـلـــويـــه ٢٣ و٢٤ مــعـــتـــرض فـــاز    
بازداشت شدند وپيشتر نـيـزکـارگـران         
ــازداشــت شــده             ــافــق ب چــادرمــلــو وب

بازداشت و محاکمـه کـارگـران        . بودند
ونمايندگان کارگـري کـه روز بـه روز             
بيشتر و بيشتر مي شود تنهـا نشـان          
دهنده ترس سـرمـايـه از اوج گـيـري               

 کـمـيـتـه       .اعتراضات کارگـري اسـت     
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
ــازداشــت             تشــکــل هــاي کــارگــري ب
کارگران وفعالين کارگري را محـکـوم      
نموده خواهان آزادي هرچه سـريـع تـر           
کــارگــران بــازداشــت شــده کــارخــانــه         

 دي مـاه      .سيمان دورود مـي بـاشـد         
 ١٣٩٤ 
 

تجمع اعتراضي کارگران     
 ! پيماني اداره تعاون شهر سقز  

کارگران پيماني اداره تعاون شهـر      
سقز در اين تجمع اعتراضي خواستار 
پرداخت دستمزد و مزاياي معـوقـه و         
تغيير قرارداد کاري خود از پـيـمـانـي          

 .به دائمي شدند
 

 ! پيام مردم در شرايط پسا فرجام
و همين االن به عنوان يک ايرانـي     
وصاحب حق اعالم مي کـنـم کـه بـه              
هيچ عنوان راضي نيستم حـتـي يـک           
ريال از اين پـول آزاد شـده خـرج بـاز                
سازي  امامزاده، يا کشور همسـايـه،        
يا فلسـطـيـن يـا بـرادران سـوريـه يـا                  
کشورهاي قحطي زده همسايه شـود،     
برادرانم بـي کـار، پـدران سـرزمـيـنـم               
بيمار، فرزندان سرزمينم محتاجترنـد     
تا لباس فقر از تـن بـيـرون کـنـنـد، و              
پشت ميـز هـمـگـام بـا تـمـام دانـش                  
ــانـــيـــت             ــيـــا درس انسـ آمـــوزان دنـ

 .بياموزند
 

 *** 

 
 ٤ از صفحه  ...نگاه هفته مجموعه اخبار

 به کاريکاتوريست مجله شارلي ابدو،              
 آالن بي تقصير است      

 

 عبدل گلپريان 
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درب ورودي شهـرداري را بسـتـنـد و             
خواهان پرداخت فوري حقوقهاي خود    

در شهر دهوک با وجود فضاي      .  شدند
خــفــقــان از طــرف نــيــروهــاي حــزب           

 ۲۵ دمکرات، براي اولين بار بيش از   
نفر از کارمندان دست به تجمع زدنـد       
و ياداشـتـي را بـه اسـتـانـدار دهـوک                 
تحويل دادنـد کـه در بـخـشـي از آن                 

ما خواهان آنيم کـه در      : "  نوشته شده 
آمد اقليم تنها بـه جـيـب چـنـد نـفـر                   
سرازير نشود، بـلـکـه آنـرا در مـيـان                
مردم تقسيـم کـنـنـد و حـقـوق هـمـه                  
کارمندان در زمـان مـقـرر پـرداخـت             

همچنين معلمان و پرسـتـاران   ".  گردد
شهر رانـيـه در اقـدامـي هـمـاهـنـگ                
ساعت ده صـبـح ايـن روز دسـت بـه                
اعتراض زدند و از رفتن بـر سـر کـار             

 . خودداري کردند
الزم به ذکر است که ايـن دوره از        
اعتراضـات و مـبـارزات مـعـلـمـان،              
پرستاران و کارمندان دولت در حالـي       
انجام مي گيرد که ماههاست دولـت        
با وعده و وعيد سـعـي در بـه عـقـب                
راندن اعتراض و اعتصابات آنـهـا را          

 ۱۵ دارد، اما دستور پرداخت تـنـهـا          
 ۵ روز از حقوقهاي به تعويـق افـتـاده           

مــاه گــذشــتــه کــارمــنــدان خشــم و              
اعتراض مردم را بر انگيخـت و ايـن            
در حاليست که مسئولين حکومـتـي       
و احزاب حاکم خود مـاهـانـه بـخـش              
بسيار زيادي از در آمـد حـاصـل از               
گمرکات و فروش نـفـت اقـلـيـم را بـه              

 . جيب مي زنند
 

 فرمان دستگيري  
 ! رئيس بانک شمال 

طبق گزارشهاي مـنـتـشـر شـده،            
فرمان دستگيري نوزاد جـاف رئـيـس       
بانک شمال، يکي از بانکهاي معتـبـر     

گفته مي .  اقليم کردستان صادره شده 
شود که بحران اقتـصـادي و دزدي و            
چپاول تقريبا تمام بانکهاي اقـلـيـم را          
فرا گرفـتـه و بـانـک شـمـال يـکـي از                    
بانکهايي است که مبالغ هنگفتي از       
دارائي آن بدونه هيچ تضمين مالي از 
طرف مسئولين مورد استـفـاده قـرار         

گزارش شبکه ان ار تي در اين    .  گرفته
باره مي گـويـد، چـنـد مـاه پـيـش و                   
هنگامي که هيتي خواست از دارائي    
هاي اين بانک در سليـمـانـيـه بـازديـد           

 ۰ ۳۲ کـنــد، مــتـوجــه شــدنـد کـه از               
 ۷۳ ميليون دالر نـقـديـنـگـي تـنـهـا                

. ميليون دالر در بانک موجـود اسـت        
همچنين آخرين خبرها حاکيست کـه       
مقدار زياد ديگري از نقدينه گـيـهـاي       
اين بانک به شيـوه غـيـر قـانـونـي بـه                  
شعبه آن در بغداد مـنـتـقـل شـده کـه               

 ژانـويـه مـورد سـرقـت            ۱۸ آنهم روز    
مسلحانه افراد ناشناسي قرار گرفـتـه       

از طرف ديگر گفته مـي شـود       . است
مـيـلـيـون        ۴۰۰ بانک شمال بيش از       

دالر پـول شـهـرونـدان را در اخـتـيـار                 
 ۸۰ داشته کـه از آن مـبـلـغ نـزديـک                  

ميليـون دالر آن تـوسـط عـوامـل و                
روســاي بــانــک بــدون هــيــچ بــهــره و              
تضمين مالي مـورد اسـتـفـاده قـرار             

دزدي و چپاول نه تنها بانکهـا   .  گرفته
و سيستم بانکي بلـکـه کـل جـامـعـه              
چند ميليوني اقليم را فـرا گـرفـتـه و              
قبل از هر کس و هر بانکـي، احـزاب           
قومي مذهبي حاکـم و از آن جـملـه              
حزب دمکرات بـه رهـبـري مسـعـود            
بارزاني و اتحاديه ميهـنـي، خـود از            
دزدان اصلي چپاولگران دارائي هـاي       
اقليم کردستان هستند و البد بـا بـاال      
گرفتن اعتراض مردم و عميقتر شـدن   
بحرانشان مي خـواهـنـد چـنـد مـهـره             
دست چندم و از آن جمله نوزاد جـاف           
را قرباني کنـنـد، تـا خـود و احـزاب                
قومي مذهبيـشـان را از مـخـمـصـه              

 . نجات دهند
 

 مورد تعرض به    ۱۷۳ 
 ۲۰۱۵ خبرنگاران در سال   

طبق گزارش ساالنه مرکز متـرو،      
 در اقـلـيـم کـردسـتـان         ۲۰۱۵ در سال   

 مورد تعرض به خـبـرنـگـاران و       ۱۷۳ 
. روزنامه نگاران صورت گرفته اسـت     

گزارش اين مرکز دفاع از خبرنگـاران        
و روزنامـه نـگـاران مـي افـزايـد کـه                 
بيشترين تـعـرض بـه خـبـرنـگـاران و                
روزنامه نگاران در مناطقي صـورت       
مي گيرد که اختالفات احزاب حـاکـم      

همچنين ايـن گـزارش     .  باال مي گيرد  
 مورد شکايت در ۱۴۵ مي افزايد که 

 بـه    ۲۰۱۵ مرکز مترو تنها در سـال         
الزم به ذکر است که طي .  ثبت رسيده 

دو دهه گذشته و حـاکـمـيـت احـزاب              
بورژوا ناسيوناليستي حاکم بر اقـلـيـم        
کــردســتــان دهــهــا نــفــر از روزنــامــه           
نـگــاران، کــمـونــيــسـتــهـا، نـيــروهــاي          
آزاديخواه و کارگران معترض، تـرور،       
دستگير و مورد تعرض قـرار گـرفـتـه        

 بـخـشـي    ۲۰۱۵ اند که همين گزارش     

 . از آنرا منعکس مي کند
 

 ساعت جلسه دفتر    ۷ پس از  
سياسي حزب دمکرات بي نتيجه   

 ! پايان يافت 
 ژانــويــه جــلــســه دفــتــر         ۱۶ روز   

سياسي حزب دمکرات کردستان پس 
ــاره               ۷ از    ــتــگــو در ب  ســاعــات گــف

پيشنهادهاي اتحاديه ميهـنـي بـدون         
ايـن جـلـسـه کـه          .  نتيجه پايان يـافـت     

ــاره                  ــا بــحــث و گــفــتــگــو در ب گــوي
پيشنهادهاي هفته پيشـتـر اتـحـاديـه          
ميهني در باره چگونـگـي بـه تـوافـق             
رسيدن احزاب حاکم بـر سـر ريـاسـت            
اقليم و اختالفات ديگر بوده کـه پـس      
از هفت ساعات بـي نـتـيـجـه پـايـان                
يافته و تنها حـزب دمـکـرات اعـالم            
کرده که ايـن جـلـسـه ادامـه خـواهـد                 

الزم به ذکر است که بـحـران و        .  يافت
بن بست احزاب قومي مذهبي حاکـم      
بر اقليم کردستان از زمـان بـه پـايـان             
رســيــدن مــهــلــت ريــاســت مســعــود         

 ۲۰۱۵  آگوست سـال      ۱۹ بارزاني در  
شروع شد و بـا جـلـوگـيـري از رفـتـن                 
نمايندگان پارلماني جنبش گوران بـه       
پارلمان به اوج خود رسـيـد و تـا هـم              

 . اکنون هم ادامه دارد
 

 نفر به اتهام   ۵۴۰ دستگيري 
خريد و فروش مواد مخدر در يک       

 !سال
طبق گزارش نيروهاي مبـارزه بـا        
مواد مـخـدر وابسـتـه بـه نـيـروهـاي                 

 ۲۰۱۵ امنيت شهر اربيل، در سـال          
 نفر بـه اتـهـام خـريـد و فـروش                 ۵۴۰ 

مواد مـخـدر دسـتـگـيـر شـده انـد و                  
. پرونده هاي آنها روانه دادگاهـا شـده        

اين گزارش مـي افـزايـد کـه در ايـن                 
 کليوگـرم مـواد مـخـدر از           ۴۸ مدت  

نوع ترياک، حشيش، هروئين و شيشه 
الزم بـه ذکـر     .  از اين افراد ضبط شده    

است که عراق و اقليـم کـردسـتـان تـا              
چند سال پيش کمترين مورد از خريد       
و فروش و يا مصرف مواد مخدر در        
آن ديده مي شد، امـا در چـنـد سـال                
گذشته با دخالت باندهاي مـافـيـائـي         
وابسته به حکومت دزدان و قـاتـالن           
اسالمي در ايران، متاسفانه مصـرف      
و خريد و فروش مواد مخدر در اقليم        
کردستان نيز بسيار باال رفته و همين       
گزارش هم نشان از رشد بسيار وسيـع    

 . اين پديده شوم دارد
 

 خودکشي يک زنداني      
 ! در زندان گه وران  

بر اساس اخبار منتشر شـده روز        
 ژانويه يکي از زنـدانـيـان        ۱۸ دوشنبه  

در اطـراف  "  چاکسازي گه وران  "  زندان
سليمانيه دست به خود کشي مي زند  

ايـن  .  و جانش را از دسـت مـي دهـد           
 سال سن داشـتـه و تـنـهـا          ۳۰ زنداني  

 ساله زندان خـود  ۲۰ يک سال از حکم   
الزم به ذکر است کـه    .  را گذرانده بوده 

زندانهاي اقليم کردستان و از جـملـه            
زندان گه وران که توسط احزاب حاکم       
اداره مي شوند، زندانيان نه تـنـهـا از           
ابتدايي ترين حقوق خود محرومـنـد،       
بلکه شکنجه و اذيت و آزار زندانـيـان         
بگونه اي است که مردم آنرا وحشيانه      
تر از زندانهاي دوران حکومـت بـعـث       

 . عراق مي دانند
 

پيدا شدن يک گور دسته جمعي     
 ! ديگر در شنگال 

 ژانويه قاسم شمو، رئيس ۱۵ روز 
پليس شهر تازه آزاد شده شـنـگـال از           
دست جانيان داعش اعالم کـرده کـه           
يک گور دسته جمعي ديـگـر در ايـن             

شمو در اين باره گفتـه  . شهر پيدا شده 
که حدس زده مي شود که در اين گور 

 جـنـازه     ۵۰  تـا     ۴۰ دسته جمعي بين    
همچنين شهردار شنگال اعالم . باشد

کرده که از زمان آزادي شنگال تا هـم          
 گور دسته جـمـعـه      ۲۰ اکنون بيش از    

که همه حکايت از جنايتهاي داعـش        
. را دارند در منطقه شنگال پيدا شـده       

الزم به ذکر است که شهر شنـگـال دو       
سال پيش و هنگام پيشرويهاي گـروه         
تروريستي داعش براي کنترل عراق و      
در پي تباني و فرار نيروهاي مسعـود      
بارزاني از اين منطقه، داعش آنرا بـه         
کــنــتــرل خــود در آورد و دســت بــه                
جنايتهاي وحشتنـاکـي زد کـه از آن             
جمله قتل عام عمـومـي، تـجـاوز بـه             
زنــان و دخــتــران، دائــر کــردن بــازار            
فروش سـکـس در شـهـرهـاي تـحـت                
کنترل خود و فـرار و آوارگـي دهـهـا               
هزار نفر از مردم ايزدي آن مناطق که      
هنوز هم بسياري از آنها نتوانسته اند 

 . به مناطق خود برگردند
 *** 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


