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 ٣  صفحه 

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

اظهارات پارلمانتار اتحاديه      
 ! ميهني در باره حکومت اقليم  

اخيرا فرهاد سنگاوي نـمـايـنـده         
پارلمان از اتحاديه ميهنـي در بـاره          
ــگــي              ــيــم و چــگــون ــل حــکــومــت اق
حاکميتشان بر اقليم کردستان گفـتـه     

حکومت اقليم کردستان تـا      : "  است
اندازه زيـادي، مـثـل حـکـومـتـهـاي              
ديگر خاورميانـه بـر اسـاس هـمـان             
قوانين بعث عراق پـيـش بـرده مـي             

هـمــچــنــيــن ســنــگــاوي مــي      ."  شـود 
حکومت بعث در اداره کـردن  :"  گويد

بسيار جا افتاده تر و قانـونـي تـر از             
حکومت اقليم بود، ما جز اينکه بـه      
کردي صحبت مـي کـنـيـم، چـيـزي              

ايـن سـخـنـان       ".  بدست نـيـاورده ايـم      
مخالفين حکومت قومي مـذهـبـي        
اقليم نيست، اين سخنان کارگران و        

 مـاه اسـت     ۵ مزدبگيراني نيست که  

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي
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 ٣  صفحه 

 ;بيمارستان، نوزاد را گرو گرفت
مسئوالن بيمارستـانـي   :  جام جم 

در تهران وقتي زني نتوانست هزينـه       
زايمان دو قـلـوهـايـش را پـرداخـت               

روز در   ۲۷ کند، يکي از نوزادان را        
بيمارسـتـان نـگـه داشـتـنـد و او را                  

 .تحويل مادرش ندادند
ــي در               ــت ــروز دوس ــن دي ــي ــم ه

انگليس با شور و هـيـجـان خـاصـي            

حـاملـه بـودنـش را بـه اطـالع مــن                 
مي شد عشق بـه زنـدگـي و           .  رساند

اميد به آينده بهتر را در نفـس هـاي           
. نوبت به پدر رسيـد  .  مادر حس کرد  

. انگار دنيا در مشـت هـاي اوسـت           
گفتند فورا پـرنـده ويـژه بـراي مـادر              
درست کرده اند تا از نزديک مـراقـب        

از هـمـيـن حـاال         . سالمتي او باشند 

اگر فاجعه غـرق شـدن هـزاران           
پناهجو طي يکسال گذشته نتيجـه      
سياستهاي کثيف دولتهاي غربي و 
ــه در                ــق ــط ــن ــاي م ــران کشــوره س

خاورميانه بوده اسـت، اگـر مـردم           
ــد از دســت             ــاچــارن افــغــانســتــان ن
ــبــان و                ــاشــان اســالمــي طــال اوب
حکومت اين کشور خانه و کاشانـه       
خود را رها کرده و سـرنـوشـت غـم             
انگيز غرق شدن در دريـا را بـراي             
خود رقم بزنند، اگر جوانان بـيـکـار        
و عاصي از دست حکومتي بغايت 
وحشي و آدم کش بـنـام جـمـهـوري             
اسالمي مجبورند چنين سرنـوشـت      
مشابهي در انتظارشان باشد، امـا      
غرق شدن بيش از سـيـصـد انسـان            

 غرق شدن هفتاد انسان،
 مسببين اين فاجعه چه کساني هستند؟

 بيمارستان و نوزاد در انگليس و در ايران

مسعود بارزاني، رئيـس اقـلـيـم         
کردستان عـراق، در مصـاحـبـه بـا               

خـاورمـيـانـه     : "  اسـت      گاردين گفـتـه   
" درامـاتـيـک   " دستخوش تـغـيـيـرات        

شده و زمان آن فرا رسيده که جـهـان            
الـمـلـلـي        با يـک تـوافـق جـديـد بـيـن              

اي در خــاورمــيــانــه         مــرزهــاي تــازه  
 " .ترسيم کند

مسعود بارزاني بازي در نـقـش         
را خـوب تـمـريـن         "  Joker جوکر" 

با دولتهاي منطقه نقش خـود    .  کرده
دسـتـهـاي    .  را خوب بـازي مـيـکـنـد         

جنايتکارانه صدام را ميفشارد و بـا       
ولع تمام صورتش را مـيـبـوسـد، در           
ــو              آغــوش اردوغــان و داوود اوغــل
ميتواند خوب جاي خـودش را گـرم          

 "گاردين"به بهانه مصاحبه مسعود بارزاني با 
 سايکس و پيکو     " مردان عصر امپراتوري       " از اشراف نمونه        

 مردان عصر ديکتاتوري هاگ مسعود بارزاني              " تا عشاير نمونه     

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ۵۰۰  بــهــمــن بــيــش از           ۶ روز    
کارگر معدن ذغـال سـنـگ طـرزه در             
اعتراض بـه مـعـوقـات مـزدي خـود               
مقابل ساختمان اداري اين معـدن در        
شاهرود تجمع کردند اما از آنجـا کـه          
کارفرما به خواست کارگران تـوجـهـي        
نکرد، کارگران با طـي يـک مسـافـت            

کيلومتري، در مقابل دفتر اداري   ۷۰ 
معدن در شهر شاهرود دست به تجمع 

معدن طـزره يـکـي از مـعـادن             .  زدند
کارگران اين معدن   .  البرز شرقي است  

در حال حاضر بـابـت نـيـمـي از مـزد                
هاي آبان و      مهرماه و تمامي مزد ماه    

آذر طلبکارند و بيمه کارگران نـيـز از        

آبان ماه به تامين اجتماعي پـرداخـت      
  .نشده است

اعـتــراض کـارگــران مـعــادن در           
نقاط مختلف کشور، بي وقفه ادامـه        
ــرش                  دارد و هــر روز شــاهــد گســت

از .  اين اعتـراضـات هسـتـيـم           بيشتر
 ۲۰۰۰  ديماه بـيـش از       ۱۲ جمله روز  

کارگر چند معدن شهرستان کوهبنـان      
ــه عــدم                 در کــرمــان در اعــتــراض ب
پرداخت سه ماه معوقات مزدي خـود    
بطور هماهنگ و همزمـان دسـت بـه           

 .اعتصاب و تجمع اعتـراضـي زدنـد       

کارگران معدن هشوني در کـوهـبـنـان         
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 کيوان جاويد 

اعتصاب و اعتراض کارگران معادن 
 هرروز گسترده تر ميشود

 کارگران پتروشيمي ها                     
 باز هم دست به اقدام مشترک زدند                              

 ٢  صفحه 

 تراب حق شناس، 
 کمونيست قديمي و سرشناس درگذشت

 

 حداقل دستمزد ما کارگران                         
 بايد تأمين کننده واقعي معيشت خانواده باشد                                          

 :  فراخوان به کارگران و مردم ايران و سازمان هاي کارگري                                                    
  کارگر معدن بافق برخيزيم                        ۹ به دفاع از           
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ساکن کردستـان عـراق در آبـهـاي            
مابين ترکيه و يونان در کـمـتـر از          
يکسال و غرق شدن هفتاد نـفـر در       
روز جمعه بيست و دوم ژانـويـه در          
درياي اژه که بيشتر آنان را زنان و         
کودکان تشکيل ميدادند، بـدلـيـل        
وجود يک حکومت قومي اسالمي     
حاکم بر کردستان عـراق اسـت کـه           
دزدان و غارتگرانـي چـون احـزاب           
بارزاني، طالباني و ديگر اوباشـان      
اسالمي شريـکـشـان در راس ايـن            

آنـانـنـد کـه       .  حکومت مي بـاشـنـد     
باني و مسبب اصلي چنين واقـعـه        

 .دردناکي هستند
مردم کردستان عراق در کـنـار        
اعتراضات بحق و هـر روزه خـود،          
ــدســت آوردن حــقــوقــهــاي            ــراي ب ب
معوقه پنج ماهه و دهها خـواسـت        
و مطالبه ديگرشان، بايد انگـشـت       
اتهام را بسـوي حـکـومـت اقـلـيـم               
کردستان و خيل عشاير ايل و تبار 
بـارزانـي، طـالـبـانـي و جـريـانـات                
مفتخور اسالمي نشانه روند که از 

قبل اهداف و سياسـتـهـاي بـه بـن              
بست رسيده آنان و تحميل فقر و نا 
امني بر مردم طي بيسـت و پـنـج            
سال اخير، تنها در يک روز هفـتـاد      
انسان ساکن شهرهاي سليـمـانـيـه،        
رانيه، دهـوک و ديـگـر شـهـرهـاي               
کردستان عراق در آبهاي اژه غـرق         

 .ميشوند
حکومت اقليم کردستان بـانـي      
و مسبب اصلي چنين فـاجـعـه اي           

در همه جا بايد جار زد کـه          .  است
حکومت اقليم کـردسـتـان، بـحـران          
سياسي و اقتصادي تنيده شـده بـر        
پيکـر ايـن حـکـومـت کـارتـنـي و                 
احزاب تشکيل دهنده آن و غـارت        
و چــپــاول هســتــي مــردم تــوســط           
احزاب و باندهاي قومي اسـالمـي        
در کردستان عراق، عامـل اصـلـي         
اين واقعه و تباهي هاي مشابه بـر        

 .زندگي مردم بوده است
 

 ٢٠١٦ژانويه ٢٣ 
 

 ...غرق شدن هفتاد انسان
 

همه دارو ها مجاني خـواهـد بـود و              
منظما تحت نظر پـزشـک و پـرسـتـار             

اينجـا  .  ويژه زنان و زايمان خواهد بود 
جايي که تـاريـخـي از      .  انگليس است 

مبارزه بـراي دسـت يـافـتـن بـه يـک                  
جـايـي   .  زندگي انساني با خـود دارد       

که حرمت انساني ذره ذره با چنگ و      
دندان به طبقه حـاکـم تـحـمـيـل شـده               

 .است
آنجا که نوزاد را بـراي پـرداخـت           
هزينه بيمارستان به گـروگـان گـرفـتـه           

ــران اســت       ــد، اي ــحــت     .  ان کشــوري ت

حاکميت يکي از رذل تـريـن، وحشـي       
ترين و ضد بشـري تـريـن حـکـومـت               
هايي که تاريخ بشري بـه خـود ديـده             

حکومت اسالمي سرمايه کـه      .  است
جان همه سـاکـن آن کشـور و الـبـتـه                 
ساکنين کره ارض کـمـتـريـن ارزشـي            

 .برايشان ندارد
شرط اول براي رسيدن به کرامـت       
و حرمت انسـانـي در ايـران تسـويـه               
حساب قطعي با اين جانيان از گـور           

 .برخاسته ي تاريخ بشري است
 ٩٤  بهمن ٤ يکشنبه 

 ... بيمارستان و نوزاد در       

 

 امکانات پزشکي، ويزيت 
 و رسيدگي فوري به مريض

 .    بايد رايگان باشد

نگه دارد، از ناز و نـعـمـتـهـاي آنـهـا             
جنايت تاريـخـي قـتـل        .  لذت ميبرد 

عــام مــردم در کــردســتــان تــرکــيــه             
توسط اردوغان و ارتش جنـايـتـکـار         
را با سکوت بدرقه ميکـنـد و بـراي            
گريز از جواب به شرايط ابژکـتـيـو و           
محکوميت جـنـايـتـهـاي تـاريـخـي             
دولت مرکزي ترکيه و اردوغان بـرگ       
تـقــســيــم مــجــدد مــرزهـا را پــيــش            

 .کشيده، است
مسعود بارزانـي در پـنـچ سـال            
گذشته بارها در ارتباط بـا تـقـسـيـم         
کشـور عــراق و مــنـاطــق شــمــال و             
جنوب، جدايي کـردسـتـان عـراق را           

  .پيش کشيده است
جدايـي و اسـتـقـالل کـردسـتـان              
عراق توسط ناسيونالـيـسـم کـرد بـا            

ايـنـهـا بـا بـرگ          .  مانـع روبـرو شـده       
جـدايـي بــازي بـا دولـتـهــا را بــراي                

   .امتيازگيري بکار ميگيرند
ــال         ــقـــالل     ١٩٩٥ از سـ ــتـ  اسـ

کردستان به محور اصلي سياست و     
راه حــل عــمــلــي مــردم بــه امــکــان            
دخالت در سرنوشت خويش يکي از        
محوريترين  سياست و راه عـمـلـي            
برون رفت از شرايط کنونـي تـبـديـل          

مســعــود بـارزانــي و احــزاب          .شـد 
ناسيونالـيـسـتـي شـريـک در قـدرت              
طرفدار جدايي و مـراجـعـه بـه آرا و              

  .افکار مردم از پايين نيستند
مــردم در کــردســتــان عــراق از           

احزاب حـاکـم و در قـدرت شـرايـط                
 .تلخ و سختي را تجربه کرده اند

در شــش مــاه گــذشــتــه حــقــوق          
کارمندان و حقوق بگيرها پـرداخـت       

خانواده نـيـروهـايـي نـظـامـي          .  نشده
اقليـم کـردسـتـان در سـخـت تـريـن                 
شرايط براي تامين مـعـيـشـت بسـر           

اقتصاد و تامين حـقـوق و        .ميبرند
معيشت به مشکل اصلي مـردم در       

. شهرهاي کردستان تبديل شده است  
ناامني و تيره وتار شدن مـوقـعـيـت           
اجتماعي مردم روز بروز بيشتر شده      
و کـردسـتـان عـراق بـه سـمـت دوره                 

 . جديدي از سرگرداني ميرود
اعتراضات توده اي در شـهـرهـا        
توسـط کـارمـنـدان و مـعـلـمـان در                 
اشکال گسترده و مـداوم در جـريـان           

اعتبـار و اتـوريـتـه اي بـراي              .  است
احزاب حاکـم در اقـلـيـم کـردسـتـان               

ــده اســت          ــان ــم ــي ن ــاق ــا     .  ب ــه ج ــم ه
نارضايتي و اعتراض عليه مسعـود      
بارزاني و احزاب حاکم در قدرت در        

 .جريان است
چالش هاي مهم و سـتـرگـي در           
کردستان عراق و ترکـيـه در جـريـان            

کوتاه کردن دخـالـت نـظـامـي        .  است
شهرهاي کردستان ترکـيـه از دسـت           
ميليتاريزم نطامـي دولـت و ارتـش           
در ترکيه، دامـن زدن بـه اعـتـراض              
شهرها در اشکال قيام و اعتراضات      
توده اي در شهرهاي تـرکـيـه، پـايـان            

دادن به همکاري اقليم کـردسـتـان و          
در راس آنهـا مسـعـود بـارزانـي بـا               
دولت ترکيه، کـوتـاه کـردن دخـالـت             
اسالم سياسي داعـش و جـمـهـوري            
اسالمي در منطقه و جـلـوگـيـري از           
ــي در               ــوري اســالم ــه ــم حضــور ج
شهرهاي کردستان فاکتورهاي مـهـم     
براي حل اوضاع سياسي کنونـي در        

 .کردستان عراق و ترکيه است
عقب راندن اختاپوس اقتصـادي   
و عشيره اي حزب مسعود بـارزانـي         
و کوتاه کردن دسـت جـنـايـتـکـارانـه             
آنها از سرنوشت مردم در شـهـرهـاي         
ــتـــرش              ــراق، گسـ ــان عـ ــتـ ــردسـ کـ
اعتراضات توده اي کـه از يـکـسـال            
گذشته در ابعاد گسترده و تـوده اي          
تــوســط مــعــلــمــان، کــارمــنــدان و           
ــان اســت، بســط            کــارگــران درجــري
اعتراضـات تـا رسـيـدن بـه ايـجـاد                
تشکل هاي ابـتـکـاري و در دسـت              
گرفتن قدرت مـردم و اعـتـراضـات            
ــوراهــاي                ــال ش ــک ــونــي در اش ــن ک
حاکميت توده اي بـه مـنـظـور اداره              
جامعه توسط نـهـادهـاي انـتـخـابـي           
مردم در سـطـح شـهـر، مـحـالت و                
نهادهاي اداري و شـهـري،  بـدسـت             
گرفتن اقتصاد و تـقـسـيـم حـقـوق و              
مزايا راه حل کنوني مردم و جامعـه        

 .است
 ١٣٩٤ بهمن ٦ 
 ٢٠١٦  ژانويه ٢٦ 

نيز اعالم کرده بودند که اگـر حـقـوق       
ــه جــمــع                 ــرداخــت نشــود ب ــا پ ــه آن

 .اعتصاب کنندگان خواهند پيوست

کارگران معدن زمستان يورت غرب     
در آزادشهر و کارگران مـعـدن زغـال       
سنگ ملچ آرام در راميان نيز دست       
بــه اعــتــصــاب زده و در مــقــابــل               
فرمانداري هاي اين دو شـهـر دسـت          

کـارگـران   .  به تجمع اعتراضـي زدنـد      
معدن زغال سنگ زمسـتـان يـورت         
شــمــال غــرب در آزادشــهــر اســتــان          
گلسـتـان و کـارگـران مـعـدن زغـال                
سنگ ملچ آرام در راميان نـيـز روز           

 ديماه با خواست پرداخت فـوري       ۱۳ 
 ماه حقوق مـعـوقـه و پـرداخـت            ۱۰ 

ــيــمــه کــارگــران بــه تــامــيــن              حــق ب
اجتماعي و رفـع مشـکـل دفـتـرچـه              
هاي درماني، دست بـه اعـتـصـاب            
زده و در مقابل فرمانـداري ايـن دو           

کـارگـران   .  شهر تجـمـع کـرده بـودنـد          
معدن پابدانا در راور کرمان نيز روز       

 ديماه هـمـراه بـا خـانـواده هـاي               ۲۳ 
خود در مقابل فرمانداري دسـت بـه         

ــع زدنــد       ــم ــج ــخــشــي از          .  ت ــن ب اي
اعتراضات و اعتصـابـات کـارگـران         

. معادن در يک مـاه گـذشـتـه اسـت             
همچنين بايد به اعتصابات بزرگ و      
طوالني مدت معدن بافق و تحصـن       
خانواده هاي آنها و کارگـران مـعـدن         
چادرملو در استان يزد در يـکـي دو          

 . سال گذشته اشاره کرد
اعتصـاب و تـجـمـع مشـتـرک              

کارگران و حضور خانواده هاي آنـهـا        
در تجمعات اعتراضي دو گام مـهـم        
در جهت تـقـويـت ايـن اعـتـراضـات              
است که بايد هر چه بيشـتـر تـوسـط            

. کليه کارگران به دست گرفتـه شـود         
در ماههاي گذشتـه شـاهـد حضـور            

گسترده تر خانواده هاي کارگران در       
تجمعات اعتراضي و از طرف ديگر      
اعتراضات همزمان مراکز کـارگـري      

. از جمله در پتروشيمي ها بـوده ايـم         
اين اقدامات گامي بزرگ در جـهـت        
ــه                    ــت زدن ب ــحــد شــدن و دس ــت م
اعتصابات همزمان توسط کارگـران     

 . در سراسر کشور است
از حزب کمونـيـسـت کـارگـري            

مبـارزات کـارگـران مـعـادن عـلـيـه               
دولت و کارفرمايان قاطعانه حمايت  
ميکند و آنها را به تشکيل مـجـمـع          
عمومي براي تصميم گيري جـمـعـي        
بويژه در حيـن اعـتـصـاب، ارتـبـاط             
فشرده نمايندگان معادن مختلـف و     
حضــور اعضــاي خــانــواده هــاي              

 . کارگران در تجمعات فراميخواند
 
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۱۳۹۴  بهمن ۶ 
 ۲۰۱۶  ژانويه ۲۶  

 

 ... به بهانه مصاحبه مسعود بارزاني            

 ... اعتصاب و اعتراض کارگران           
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 آيت نيافر

 
ما کارگران، مي خواهـيـم زنـده       
بمانيم و از زندگي شايسته انسـانـي      

سـالـهـاسـت کـه         . برخوردار بـاشـيـم    
دولت اعالم مي کند دستمـزدهـا را       

افــزايــش حــداقــل   .  افــزايــش داديــم     
دستمزد با افزايش نرخ تورم تعيـيـن        

 قـانـون کـار      ١ ۴ شده، براساس ماده    
 .مي باشد

ما کارگران معتقديم اين نـحـوه       
محاسبه حداقل دستـمـزد، تـأمـيـن          

زيـرا  .  کننده دستمزد واقعي نيست      
تــورم واقــعــي مــوجــود ،         "  کــه اوال  

مبناي محاسبه حـداقـل دسـتـمـزد            
در شـرايـط     "  دومـا .  قرار نمي گـيـرد    

سياسي و اقتصادي جـامـعـه مـا ،             
تــورم از مــيــزان ثــبــات عــمــومــي           

نــرخ تــورم   .  بــرخــوردار نــمــي بــاشــد     
مــداوم درحــال تــنــاوب و افــزايــش           

بـر اسـاس داليـل        "  سومـا  .قراردارد
فوق ، تعيين ميزان حداقل دستمـزد      
ساالنه د رآخرين روزهاي سال جاري     

 . مشخص مي گردد
درحالي که ما با سال آينـده اي         
روبــرو هســتــيــم کــه رشــد تــورم از             
ماههاي ابتداي سال رو بـه افـزايـش          

درصورتي که زمـان تـعـيـيـن          .  است
حداقل دستـمـزد اگـر بـا نـرخ تـورم                
واقعي محاسبه شده باشد ، حـداقـل    
دستمـزد از تـورم واقـعـي مـوجـود               

تکرار اين نـحـوه     .  عقب مانده است    
محاسبه حـداقـل دسـتـمـزد ، طـي               
ساليان گذشته ، موجب آن گـرديـده         
که فاصله هزينه زندگي بـا حـداقـل           
دستمزد فوق العاده زياد و متفـاوت       

 . شده است 
چنانچه طبق محاسبات مـالـي      
بانک مرکزي و کميسيـون مـربـوطـه          
مــجــلــس خــط بــقــاء در ايــران را               

 تــومــان مشــخــص       ٠٠،٠٠٠ ۵ ،٢ 
کـــرده انـــد و خـــط فـــقـــر نـــيـــز                   

 تومان محاسبه شـده  ٠٠،٠٠٠ ۵ ،٣ 
تــفــاوت حــداقــل دســتــمــزد      .  اســت   

 تـومـان بـا خـط بـقــاء              ٧١٢،٠٠٠ 
 بـرابـرپـايـيـن تـر اسـت و               ٣ بيش از   

تفاوت خط فـقـر بـا ايـن دسـتـمـزد                 
 برابر زير خط فقـر     ۵ چيزي در حدود    

 .مي باشد
آنچه بـر زنـدگـي مـا کـارگـران               
جاري ساخته اند، بسـيـار بـيـش از             
ايــن اســت کــه بــا اعــداد و ارقــام                

زندگي ما با فقر و     .  محاسبه گردد   
گذراندن .  فالکت واقعي همراه است   

عمرما ، ديگر با لغت هـا و کـلـمـه              
مرسوم زندگي غيرقـابـل تـوصـيـف           

گـذرانـدن عـمـر بـردگـي مـا              .  است  
 . کارگران به اينجا ختم نمي شود

بيکاري رو به افزايش ، نـهـايـت         
عمق و گستـردگـي فـقـر و فـالکـت                

تنها درآمـد خـانـواده کـارگـر          .  است
 ٧١٢٠٠٠ بـيـکـار ، از آن مـبـلـغ                 

تومان که سه برابر زير خط بقاء نيـز        

زندگي که ديگر بـه   .  تهي شده است    
معنـاي واقـعـي کـلـمـه نـه نـامـش                  
زندگي مي ماند و نه با هيچ لـغـات       
و کلمه اي بـه تـوصـيـف و تصـويـر                 

ما کارگـران مـي      .  کشيده نمي شود  
گوييم تمام زحمات ايـن جـامـعـه ،            
ازجمله توليـد ، خـدمـات و کـلـيـه                
کارهاي موجود فيزيکي و ذهني بر      

 . دوش ما کارگران است 
ما کارگران توليد کـنـنـدگـان و           
خالق ثروت اجتماعي هستيم ، پس      
چرا بايد از ابـتـدايـي تـريـن حـقـوق                

 .انساني برخوردار نباشيم
ما کارگران ، بـه ايـن اعـتـقـاد              
رسيده ايم که زندگي ما درصدد يک       

 .فاجعه انساني قرارگرفته است 
 اين فاجعه انساني زندگي همـه      

 درصـدي جـامـعـه را         ٩٩ شهروندان  
همچنيـن زمـانـي      .  دربرگرفته است   

نخواهد گذشت که امنيت زندگي آن 
 .يک درصد جامعه نيز از بين برود

: ما کارگران اعالم مي کـنـيـم           
ما انسانيم و شايستـه يـک زنـدگـي            

اعـتـراضـات    .  مرفه انساني هستـيـم   
جاري مـا کـارگـران درحـال بـه هـم                

زمانـي کـه مـتـحـد          . پيوستن است  
يک )  که آن زمان دور نيست  ( شويم  

. دنياي بهتـرپـي خـواهـيـم ريـخـت               
چهره کريه فقر و فالکت را از زندگي        
خــود کــنــار خــواهــيــم زد و نــظــام             
سرمايه داري و دولتش را محو مي       

 .نمائيم
حداقل دسـتـمـزد مـا کـارگـران            
بايد تأمين کننده معيشت و زندگي  

. مناسب بـا عـزت انسـانـي بـاشـد              
همچنين حقوق بيمه بـيـکـاري نـيـز            
بايد و بايد افزايش يـابـد، چـنـانـکـه             
تأمـيـن زنـدگـي خـانـواده کـارگـران               

 .بيکار را پوشش بدهد
 

 آيت نيافر
عضو کميته پيگيري ايجاد  

 تشکل هاي کارگري ايران 

 حداقل دستمزد ما کارگران 
 بايد تأمين کننده واقعي معيشت خانواده باشد

 

 کارگـر   ۹ جمهوري اسالمي براي    
سنگ معدن آهن بافق کـه تـابسـتـان           
سال قـبـل دسـت بـه اعـتـصـاب زده                 

 ۲۷ بودند، پرونده سازي کـرد و روز           
دادگاه . ديماه آنها را به دادگاه کشاند

آنها را به اخالل نـظـم و بـه تـعـطـيـل                 
کشاندن معدن متهم کـرد و جـلـسـه             
دوم دادگاه را به حوالي نيـمـه بـهـمـن             

ايــن کــارگــران قــبــال        .مــوکــول کــرد   
دستگير شده بـودنـد امـا بـا اتـحـاد               

 کــارگــر مــعــدن و         ۵۰۰۰ مــحــکــم    
تحصن خانواده هاي انها و حـمـايـت         
مردم شهر، حکومت مجبور شد آنها  

 .را بعد از چند روز آزاد کند
 

کـارگـر اعـتـصـابـي،           ۹ محاکمه  
يک گستاخي و بيشرمي تمـام عـيـار          
توسط حکومت اسـالمـي سـرمـايـه            

. داران عليه کـارگـران و مـردم اسـت            
ــي        ۹ مــحــاکــمــه      کــارگــر اعــتــصــاب

 کـارگـر حـق طـلـب            ۵۰۰۰ محاکمه  
بافق و خـانـواده هـاي آنـهـا تـوسـط                  

ارعــاب .  مــفــتــخــوران حــاکــم اســت       
کارگران به منظور تسليم شدن به فقر       
و بيکاري و دستمزدهـاي چـنـدرغـاز           

دفاع از آنها نيز وظـيـفـه هـمـه         .  است
مردمي است که قصد رهايي از شـر          
اين حکومت و قوانين ضد کارگري و  

نـبـايـد    .  دستگاه قضايي اش را دارند    
بــه حــکــومــت اجــازه دهــيــم عــلــيــه           
کارگران حق طلبي که بـراي امـنـيـت           
شغلي، ايـمـنـي مـعـادن و افـزايـش                 
دستمزد اعتراض مـيـکـنـنـد پـرونـده            
ســازي کــنــد و آنــهــا را بــه دادگــاه                

ــد   ــکــشــان ــم         .  ب ــدهــي ــد اجــازه ب ــبــاي ن
کوچکترين حکمي عليه آنـهـا صـادر       

ــواده هــاي کــارگــران در          .  شــود خــان
تحصن سال قـبـل اعـالم کـردنـد کـه               
کارگران زنـدانـي بـايـد بـدون قـيـد و                 
شــرط و وثــيــقــه اي آزاد شــونــد و                 
حکومت و ارگان هـايـش را تسـلـيـم             

اما حکومت بـا  .  خواست خود کردند 

پرونده سازي علـيـه آنـهـا، شـمـشـيـر               
دادگــاه و مــحــاکــمــه را بــاالي ســر             

 .کارگران نگهداشت
فاصله بين دادگاه اول و دادگـاه          
دوم که حدود نيمه بهمـن قـرار اسـت             
برگزار شود، فرصتي است که بـه هـر          

 کـارگـر حـق      ۹ شکل ميتوانيم از اين  
طلب حمـايـت کـنـيـم و ارگـان هـاي                 
حکومت را وادار کنيم دسـت از سـر           
آنها بردارند و پـرونـده را مـخـتـومـه               

حــزب کــمــونــيــســت     .  اعــالم کــنــنــد   
کارگري کليه کارگران، دانشـجـويـان،       
تشکل هاي کارگري و آزاديـخـواه در         
ايران و خارج کشور را فراميخواند به       
هر شکل که ميتـوانـنـد بـا کـارگـران              

 کـارگـري کـه قـرار اسـت              ۹ معدن و   
مجددا به بيدادگاه حکومت کشـانـده    

. شونـد اعـالم هـمـبـسـتـگـي کـنـنـد                 
کــارگــران مــعــدن بــافــق و خــانــواده           
هايشان و ساير زحمتکشان بـافـق را        
فراميخـوانـيـم بـار ديـگـر دسـت در                
دست هم به ميدان بـيـايـنـد و اعـالم             
کنند که هر نـوع دادگـاهـي کـردن و              
! پرونده سازي عليه کارگران مـوقـوف      

کارگران بي قيد و شـرط حـق دارنـد              
عليه اجحاف و بيحقوقـي و زنـدگـي           
فقيرانه خود دسـت بـه اعـتـصـاب و              
اعتراض بزنند، متشکل شونـد و از          

 .حقوق خود دفاع کنند
حزب سازمان هاي کـارگـري در         
سراسر جهان را فراميخواند که اذيـت   
و آزار کارگران اعتصابي را محـکـوم        
کنند و خواهان لغو هـر نـوع پـرونـده             
سازي عليه کـارگـران بـافـق و سـايـر               

. کارگران و مـردم مـعـتـرض شـونـد              
بخواهنـد کـه کـارگـران و مـعـلـمـان                 
زنداني و ساير زندانـيـان سـيـاسـي و             
عقيدتي فورا و بي قيد و شـرط آزاد            

 .شوند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۴ ديماه  ۳۰ 
 ۲۰۱۶  ژانويه ۲۰  

فراخوان به کارگران و مردم ايران و سازمان                 
 :  هاي کارگري  

  کارگر معدن بافق برخيزيم         ۹ به دفاع از     
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 شـهـرونـد  در          ٤ مرگ دلخراش    
 ! روستاي نگل

ي مــريــوان بــه        در مســيــر جــاده    
، " نگل" سنندج و در نزديکي روستاي  

خودروي سوراي پژو با تـانـکـر حـمـل            
 ٤ سوخت بـرخـورد کـرده کـه مـرگ                

در .  عضو يک خانواده را درپي داشت     
شـنـبـه،     ي که عصر روز پنج  اين حادثه 
ماه در نـزديـکـي روسـتـاي             يکم بهمن 

 تـن بـه       ٣ نگل بـه وقـوع پـيـوسـت،              
، ) پـدر ( هاي شهـاب پـورمـحـمـدي         نام

و شــيــنــا    )  مــادر( شــيــالن رحــيــمــي    
در دم جـان خـود     )  فرزند( پورمحمدي

بر اثـر بـرخـورد      .  دهند را از دست مي 
پــژوه بــا تــانــکــر حــمــل ســوخــت و               

گرفتن هر دو خودرو، سرنشينـان        آتش
ــک                    ــم ــه ک ــد ب ــراي ــاه پ ــگ ــک دســت ي

شتابنـد کـه هـر دو           ديدگان مي  حادثه
مســافــر نــيــز بــر اثــر حــريــق دچــار               
ــوت                ــد شــده و ف ســوخــتــگــي شــدي

 .کنند مي
ــزب            ((  ــان ح ــت ــردس ــه ک ــت ــي ــم ک

کمونيست کارگري ايران، ضمن ابـراز      
همدردي و تسـلـيـت بـه مـردم شـهـر                 
پايگالن مردم در شهر و روسـتـاهـاي          
سروآباد را به اعتراض جمعي عـلـيـه           

 )). ناامني راه ها فراميخواند
 

 مردم و جمهوري ساالمي     
   :اعدام ! ١٣٩٤ در دي ماه 

هــاي     تــن در اســتــان      ۷۴ اعــدام   
گيالن، فارس، يزد، البرز، آذربايجـان      
غربي، زنجان، مـازنـدران، لـرسـتـان،          
اردبيـل، هـمـدان، خـراسـان رضـوي،             

در .  کرمان، قزوين، آذربايجان شرقـي    
 تعداد خيلي بيشـتـري از     ۹۴ دي ماه   

زندانيان نسبت به ماه گذشتـه اعـدام         
تـريـن گـزارشـات          شدند که از برجسته   

اعدام در اين ماه بايد به اعـدام شـش      
زنداني در اروميه ، اعـدام در مـالء             
عام در شبستر، اعدام در مال عام در 
يــکــي از روســتــاهــاي خــوي، اعــدام          
هشت زنداني ديگر در زندان قـزويـن،        
اعدام در مـال عـام در مـيـانـدورود                

  .اشاره کرد

درزمينه حقوق کودکـان  !  کودکان
نيز گزارشـاتـي مـنـتـشـر گـرديـد کـه                 

يک :  ها عبارت بود از     ترين آن   برجسته
ميليون کودک بازمانده از تحصيل ،       
يک دانش آمـوز خـود را حـلـق آويـز                 

ــد؛         کــرد، در مــدرســه       اي در دمــاون
آموزان افغانسـتـانـي بـه دلـيـل              دانش

شيطنت کـتـک خـوردنـد، آتـش زدن               
ها در يک مـدرسـه دخـتـرانـه              عروسک

رسما ترويج خشونت است، خودکشي 
 يک دانش آموز در يزد، 

 ازدواج کودکان و    
 خشونت عليه زنان؛     

در حوزه حقوق زنان نرخ بيـکـاري     
 ۲ زنان دو بـرابـر مـردان، خـودکشـي             

دختر تازه مرخص شده از بهزيسـتـي،     
 .اشتغال زنان در کـافـه مـمـنـوع شـد             

رويدادها و اخبـار کـارگـري        !  کارگران
هـاي گـذشـتـه          در دي ماه، بسان مـاه      

پرشمار بود ازجمله آنـهـا، بـازداشـت           
دوازده کارگر سيمان درود، محاکـمـه       
ــقــالب،               ــاه ان داود رضــوي در دادگ
بازداشت ده تن از کارگران مـعـتـرض         
در عسلويه، اخراج گسترده کـارگـران        
در يک شرکت توليد و سـاخـت لـوازم           
يکبار مصرف پزشکي، تجمع صدها     
کارگر صنعت برق مقابل مـجـلـس و          

 نفر به عـلـت   ۳۱ همچنين در اين ماه  
رعايت نکردن نکات ايمني در محل       

. کـار جـان خــود را از دسـت دادنــد               
زيسـت مـرگ سـه         بهداشت و محيط    

دانش آموز معلول به عـلـت آلـودگـي         
 نفـر در    ۱۱۲ هوا، در سه ماه گذشته      

ايران بر اثر ابتال به آنفلوانزا جان خود       
 نـفـر     ۱۱ را از دست داده اند، مـرگ          

براثر آنفلوانزا در مـازنـدران ازجـملـه            
 .آنان بود

 
مرگ يک جوان در اثر    :  بهمن ٤ 

 !  کشي پليس روانسر    کُلت 
   ! شهر روانسر متشنج است  

درپي هجوم نيروهاي انـتـظـامـي         
روانسر به چايخانه متعلق بـه حـامـد         
مظفري در شهرک صنعتي، او توسط      
مأموران مسلح بازداشت و دستبـنـد       

 عملکرد خشـن پـلـيـس         .شود  زده مي 
که همراه با ضرب و شتم بوده، جـوان        

گير کرده که در ايـن هـنـگـام             را زمين 
يکي از مأموران با استفاده از اسلحه 
کمري کُلت به حامد شليک کرده و او      

اوضـاع  .  کـنـد     را به شدت زخمي مـي     
بـاشـد و        شهر روانسر مـتـشـنـج مـي          

بسـيـاري از شـهـرونـدان خشـمـگـيــن               
بهمراه خـانـواده و بسـتـگـان حـامـد                 
مظفري در مقابل فرمـانـداري دسـت         

 .اند به اعتراض زده
 

  !روانسر مرگ دوقلوها   
دو نوازد تازه بـه دنـيـا آمـده در               

مـديـريـت       شهر جوانرود قربانـي سـوء      
مراکز بهداشـتـي ــ درمـانـي اسـتـان               

در سه استان غـرب       .  کرمانشاه شدند 
 NICU( جائـي بـراي مـراقـبـت            

 .نوزادان نارس يافت نميشود)
 

 برابر نرخ   ۲.۳ بيکاري جوانان   
 هزارنفر ناگهان بيکار     ٣٥٦ !  کل

 . شدند 
با وجود اينکه نـرخ بـيـکـاري در          
پايـيـز امسـال نسـبـت بـه تـابسـتـان                  
کاهش يافته اما با افـت دوبـاره نـرخ           
فـعـالـيـت اقـتـصـادي و شـکـسـت و                   

 ۳۵۶ جستجوها براي يافتن شـغـل،         
هزار نفر بر تعـداد بـيـکـاران  افـزوده               

 شده است
 

اوج گيري بازداشت ومحاکمه     
 ! کارگران در چند روز اخير    

در روزهاي اخـيـر فشـار بـر روي            
کارگران آگاه و فعـالـيـن كـارگـري در             
ايران شدت گرفته و روند دستگيري و     
محاکمه آنان بيش از پـيـش افـزايـش           

قصـدعـوامـل سـرمـايـه         .  يافته اسـت  
ظاهراً اين است کـهـبـا دسـتـگـيـري،             
محاکمه و صدور احكام زنـدان بـراي         
کارگران و فعالين کارگري، در مقابل      
جنبش اعتراضي و حق طلبانه طبقـه       
كارگر سد و مانع ايجاد نموده، حتـي        
المقدور آن را به عـقـب بـرانـنـد و از                 

. جنب و جـوش و حـرکـت بـازدارنـد               
قصد مدافعين سرمايه از دسـت زدن       
به اين گونه اقدامات چيزي جز ايجاد       
رعب و وحشت در ميـان کـارگـران و            
فعاالن کارگري، جهت خاموش کردن     
صداي اعتراض آنـان در در مـقـابـل             
تشــديــدفشــارو اســتــثــمــار ســرمــايــه       

تهديد، احضار، مـحـاکـمـه و         .  نيست
بازداشت کارگران و فعـاالن کـارگـري         
را تــنــهـا در ايــن راســتــا مــي تــوان              

در همين .  ارزيابي نمود و تحليل کرد  
 ١٢ رابطه است که طي روزهاي اخير    

تن از کارگران سيمان درود در استـان        
ــران                ــارگ ــعــدادي از ک ــان و ت ــرســت ل

 عسلـويـه   ٢٤  و ٢٣ معترض فازهاي   
يکي بعد از ديـگـري بـازداشـت مـي             

 ٩ شوند و راهي زندان مي گـردنـد و            
نفر از کارگران معدن بافق بـه دادگـاه          

. فرا خوانده شده و محاکمه مي شوند    
شنيدني اين که کـارگـران هـر يـک از              
اين شرکت ها و کارخانه ها که تالش      
و مبارزه ي پيگير و مثـال زدنـي اي            
را در اعتراض به تعطيلي کارحانـه و         
به ويژه مـعـدن سـنـگ آهـن بـافـق و                  
همچنيـن دفـاع از امـنـيـت شـغـلـي                 
خويش در کارنامه خود دارند و بـراي        
بهبود وضعيت اسـف بـار و طـاقـت              
فرساي کار در اين شرکت ها و مراکز      
چـه فـداکــاري هـا کــه نــکــرده و چــه                
سختي ها که تحـمـل نـکـرده انـد در               
دادگاه بـه خـاطـر اخـالل در نـظـم و                   
! جلوگيري از فـعـالـيـت و تـولـيـد ؟                 

تفهيم اتهـام شـده و مـحـاکـمـه مـي                 
قرار اسـت کـه جـلـسـه بـعـدي              .  شوند

 نفر حـدود بـيـسـت روز           ٩ دادگاه اين   
وايـن هـمـه در        .  ديگر بـرگـزار گـردد       

شرايطي اتفاق مي افتد که مسئولين     
پيشتر وعده لغو پيگيري قضايي اين      

ــد            ــران را داده بــودن ــارگ الزم بــه    . ک
 کارگران سيمان   ١٢ يادآوري است که    

درود نيز صرفاً به قيد وثيقه آزاد شده       
و قرار است کـه در آيـنـده بـه اتـهـام                   
هايي که در بـاال از آن هـا يـاد شـد                  

همچنين .  دادگاهي و محاکمه گردند   
در روزهاي اخير داوود رضوي عضـو     
هيئت مـديـره سـنـديـکـاي کـارگـران               
شرکت واحد نيز که نيمه شب هشـتـم          

ــشــت       ــه ــب ــه           ٩٤ اردي ــان ــت  و در آس
روزجــهــانــي کــارگــر در مــنــزل خــود          
توسط مامـوريـن وزارت اطـالعـات          

 روز با قرار ٢٢ دستگير شده و بعد از 
وثـيـقـه يـکـصـد مـيـلـيـون تـومـانــي                   

 ٢٣ آزادشده بود، در روزچهـارشـنـبـه          
 دادگاه انـقـالب     ٢٦ دي ماه در شعبه  

اتـهـامـات ايـن عضـو          .  محاکمه شد 
سنديکاي کارگران شرکت واحـد نـيـز         
عبارت بـودنـد از هـمـان اتـهـامـات                
شناخته شده و نخ نمـاي هـمـيـشـگـي          

اجتماع و تـبـانـي بـه قصـد             " همچون  
اخـالل  " و   " !  اقدام عليه امنيت کشور 

از طريق حضـور در      "  در نظم عمومي  
! تجمعات و اجتماعات غير قـانـونـي       

محمود بهـشـتـي لـنـگـرودي، عضـو             
انجمن صنفي مـعـلـمـان نـيـز کـه بـه                 
دنبال اعتصاب غـذاي بـيـسـت روزه            

 آذر بـه مـرخصـي          ٢٤ خود از تاريخ     
آمــده بــود در پــي اتــمــام مــرخصــي            
يکمـاهـه وعـدم تـمـديـد آن، در روز                 

 دي مــاه بــا مشــايـعــت          ۲۵ جـمـعــه     
ــواده و                ــان، خــان ــعــي از دوســت جــم

همکاران، با گـامـهـايـي اسـتـوار بـه               
ــازگشــت     ــدان ب ــه        .  زن ــان وي در آســت

بــازگشــت بــه زنــدان، در نــامــه اي              
سرگشاده خطاب به ياران وهـمـکـاران     

 سـال    ٩ خود، به حکم غـيـرعـادالنـه           
زندان خويش که بدون حضور هـيـئـت         
مــنــصــفــه صــادر گــرديــده اســت و             

 ١٦٨ همچـنـيـن عـدم اجـراي اصـل               
وي در   .  قانون اساسي اعتـراض کـرد      

بخشي از اين نـامـه چـنـيـن نـوشـتـه                 
ــه،         ۳۷  در      « :  اســت ــت ــذش ــال گ  س

گناه بسـيـاري بـا احـکـام             متهمان بي 
هـا     ي زنـدان      سنگيـن قضـايـي روانـه        

هـا     درعوض، برخي از آن    « »اند  شده
ي افـکـارعـمـومـي،           که در مـحـکـمـه      

هـا     تـريـن مـجـازات         ي سخت   شايسته
هاي غـيـرعـلـنـي و            اند در دادگاه    بوده

بدون حضور هيئت منـصـفـه، تـبـرئـه          
شده و يا به جرايم نقدي بسيار ناچـيـز          

انـد کـه مصـاديـق            محـکـوم گـرديـده      
گونه احکام را همه به روشـنـي بـه             اين

فـرزاد مـرادي نـيـا         .   ».آوريم ياد مي 
ــدانــي و عضــو کــمــيــتــه               کــارگــر زن
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري نيز که بـه دلـيـل        
ــه                 ــي ب ــان ــم ــم جس ــي ــت وخ ــي وضــع
بيمارستان منتقل شده وتحـت عـمـل       
جراحي قرار گرفته بود عليرغـم نـظـر          
پزشک معالج خود مبني بر نـيـاز بـه         
دوماه استراحت و مراقبت پزشکي ،       

 دي ماه مجددا بـه زنـدان       ١٩ در روز  
بازگردانده شده تا دوران نقاهت خـود        
را در شرايط بسار سـخـت و طـاقـت              

قابل تـوجـه    .  فرساي زندان سپري کند   
ايــن کــه هــمــه ايــن بــازداشــتــهــا و               
محاکمات تنها مربوط به چـنـد روز          

ظـاهـرا قـرار اسـت         .  اخير بوده اسـت    
زندان ها بيش از پيش از کـارگـران و         
فعالين کارگري و اجتماعي پر شـونـد      
تا امنيت سرمايه محفوظ بماند و به   
روند انباشت سود و سرمـايـه خـدشـه          

کميته هماهنگي بـراي  . اي واردنشود 
کمک به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري           
ضمن محکوم کردن تمـامـي سـطـوح        
فشار به کارگران و فعالين کارگـري و      
اجتماعي، و تقـبـيـح سـيـاسـت هـاي             
کارگر ستيزانه ي سرمايه و نيـروهـاي        
امنـيـتـي و انـتـظـامـي در احضـار،                 
بازداشت ، محاکمه و زنـدانـي کـردن          
کارگران، خواهان آزادي فوري و بـدون    
قيد و شرط آن ها و توقف بازداشت و 
محاکمه هـمـه کـارگـران و فـعـالـيـن                 
کــارگــري و مــعــلــمــان و فــعــالــيــن              

ــاشــد         ــمــاعــي مــي ب ــه   .  اجــت ــت کــمــي
همـاهـنـگـي هـمـچـنـيـن از هـمـه ي                    

 

 

مجموعه اخبار و رويدادهاي             : نگاه هفته  
 هفته از شهرهاي کردستان        

 ٥  صفحه 
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 ٤ از صفحه  ...نگاه هفته مجموعه اخبار

کـارگـران، تشـکـل هـاي کـارگـري و                
نهادهاي مدافع حقوق اين طـبـقـه در       
سرتاسر دنيا مي خواهد کـه در حـد            
توان به دفاع از اين کارگران و فعاالن        
کارگري و تمامي کارگران در بـنـد و           

 . زندانيان سياسي بپردازند
 

کميته هماهنگي براي کـمـک بـه         
 ايجاد تشکل هاي کارگري

 ١٣٩٤ دي ٢٨  

 بـهـمـن مـاه،         ۶ روز سه شـنـبـه        
کارگران و کارکنان پتروشيمي هـاي       
ماهشهر، عسلويه و هلدينگ خليج     
ــه                   ــتـــــراض بـــ ــارس در اعـــ فـــ

سازيها و عدم تحقق سايـر    خصوصي
مطالباتشان در مقـابـل سـاخـتـمـان           
مجلس دست به تجـمـع اعـتـراضـي           

روز دوشنبه نيز اين کـارگـران        .  زدند
در مقابل سـاخـتـمـان وزارت نـفـت              

کـارگـران تـجـمـع        .  تجمع کرده بودند  
ــه               کــنــنــده در مــقــابــل مــجــلــس ب

 کـارگـر     ۷۰۰۰ نمايندگي از طـرف       
. پتروشيمي ها به تـهـران آمـده انـد             

تــجــمــعــات پــي در پــي کــارگــران             
پتروشيمي ها نمايندگان مجلـس را       
وادار کرد امروز در جـمـع کـارگـران            
حاضر شـونـد و قـول رسـيـدگـي بـه                 

 . خواست هاي کارگران بدهند
الزم به توضيـح اسـت کـه روز             

 نفر از کـارگـران   ۳۰۰    ديماه نيز۲۷ 
پــتــروشــيــمــي هــاي اراک، تــبــريــز،          
اصفهان و پتروشيمي اميرکـبـيـر در       
ماهشهر در اقدامي مشترک دسـت       
به تجمع اعتراضي در مقابل وزارت    
نفت در تهران زدند و به نمايندگي از 
جانب هزاران نفر از همـکـاران خـود          
خواهان پيگيري خواست هاي خـود        

 . شدند
اعتراضات متحـد و مشـتـرک          

هزاران کارگر پتروشيمي از شهرهاي   
مختلف کشور، يک پيـشـروي قـابـل        
توجه در جنبش کارگري مـحـسـوب        

در هـفـتـه هـاي گـذشـتـه              .  ميـشـود  
کارگران چندين معدن نيز دسـت بـه        

اقـدامـات   .  تجمـع مـتـحـدانـه زدنـد          
ــز و                 ــراک ــران از م ــارگ ــرک ک مشــت
شــهــرهــاي مــخــتــلــف نشــانــه رشــد        
سازمانگري در ميان کارگران اسـت       

که بويژه با استفاده از شـبـکـه هـاي          
اجتماعي و تماس هاي گستـرده تـر         
کارگران با يـکـديـگـر حـاصـل شـده              
است و با تـوجـه بـه خـواسـت هـا و                
مشکالت مشابه کارگران بسـيـاري       
از واحدهاي توليدي در سطح کشـور       
ميتواند به الگويي براي همه مراکـز       
کــارگــري تــبــديــل شــود و جــنــبــش          
ــطــرف               ــزرگــي ب کــارگــري را قــدم ب
مبارزات سراسري و مـتـحـد سـوق            

 . دهد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري،       

کــارگــران در ســراســر کشــور را بــه            
ــا حضــور             ــه ب اقــدامــات مــتــحــدان
ــود               ــاي خـ ــواده هـ ــانـ ــاي خـ اعضـ

 . فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۱۳۹۴  بهمن ۶ 
 ۲۰۱۶  ژانويه ۲۶  

 

 

 

 

  
مطلع شديم که متاسفانـه تـراب         
حق شناس، کمونيستي که چند دهـه      
عــمــرش را صــرف مــبــارزه عــلــيــه            
ديــکــتــاتــوري پــهــلــوي و حــکــومــت        
اسالمي و با هدف پايان دادن به بـي          

عدالتي و سرکوب و ستـم کـرد، روز            
ژانويـه    ۲۵  ( ۱۳۹۴  بهمن ۵ دوشنبه  
، پس از پنج سال مبارزه بـا    ) ۲۰۱۶ 

ــمــاري آي     ــي ــاريــس       .  ال.  ب اس، در پ
  .درگذشت

صميمانـه بـه خـانـواده و يـاران               
 .تراب تسليت ميگوييم

  
 گرامي باد ش ياد

  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۶  ژانويه ۲۶ 

 تراب حق شناس، 
 کمونيست قديمي و سرشناس درگذشت

 کارگران پتروشيمي ها باز هم دست به اقدام مشترک زدند
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حـقـوق نـگـرفـتـه انـد، ايـن سـخـنـان                    
کساني نسيت که در اين حکومت بـه        
زندان رفته اند و سياه چالهاي احـزاب        
حاکم را تجربه کرده اند، اين سخـنـان          

 هزار زني که تحـت  ۵ خانواده بيش از  
حاکميت اينها بـه قـتـل رسـيـده انـد                
نيست، اين سخـنـان يـکـي از دسـت             
اندرکاران حکومت اقليم و نـمـايـنـده           

ايـن حـکـومـت بـا          .  پارلمان آن اسـت    
 حـکـومـت    ۲۴ چنين کارنامه اي و با   

کردن، تنها شايسته بـه زيـر کشـيـدن            
 .است و بس

 
آخرين خبرها از اختالفات     

 ! احزاب حاکم  
بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               

 حزب حـاکـم     ۵ شده، مسعود بارزاني    
 ۲۶ را فراخوان داده که روز سه شنبه         

ژانويه در جلسه اي مشـتـرک بـر سـر              
اختالفات و چـگـونـگـي حـل بـحـران              

آخرين . حکومتي کنوني گرد هم آيند 
خبرها حاکيسـت کـه تـا هـم اکـنـون                
حزب گوران و کومه ل اسالمي اعالم       
کرده اند که به فراخوان بارزاني پاسـخ        
مثبت نمي دهنـد و در ايـن جـلـسـه                

گفته مي شـود    .  شرکت نخواهند کرد  
که دليل شرکت نکردن گوران و کومه      
ل ايــن اســت کــه مســعــود بــارزانــي            
هــمــچــنــان بــعــنــوان رئــيــس اقــلــيــم          
کردستان فراخوان جلسه را داده و اين       
در حاليست که مدت ريـاسـت او از             

 .  به پايان رسيده۲۰۱۵  آگوست ۱۹ 
 

 نا امني محيط کار و  
 ! جانباختن کارگران  

 ژانويه اسمـاعـيـل عـمـر          ۲۰ روز  
رئيس سنديکاي کارگران شهر اربـيـل     
در يک کنفرانس خبري اعالم کرد کـه      
در سال گذشته تنها در شـهـر اربـيـل             

 نـفـر از کـارگـران در حـيـن کـار                   ۱۸ 
عـمـر   .  جانشان را از دسـت داده انـد          

 ۳۵ همچنين گفت که در سال گذشته      
هزار کارگر به سنديکاي آنها پيوستـه     

طــبــق خــبــر ديــگــري از شــهــر           .  انــد
سليمانيه، در اين شهر نـيـز طـي يـک          

 کارگر در حـيـن کـار         ۲۳ سال گذشته   
اين آمار . جانشان را از دست داده اند

ــخــش کــوچــکــي از آمــار                 ــهــا ب ــن ت
جانباختن کارگران در اقليم کردستان      

اينجا هم سودپرستـي و طـمـع        .  است
سرمايه داران متـاسـفـانـه روزانـه در            

کنار جامـعـه جـنـايـت مـي               گوشه و 

آفرينـد کـه نـا امـنـي مـحـيـط کـار                    
بخشي از جنايت سرمايه داران سـود       

الزم بـه ذکـر      .  جو عليه کارگران است   
است که هم اينک در اقليم کـردسـتـان          
دهها هزار نفر از کارگران کشـورهـاي        
مختلف و از جـملـه ايـران مشـغـول                
بکارند کـه از کـمـتـريـن امـکـانـات                 
رفاهي، بهداشتي و ايـمـنـي مـحـيـط          

 . کار محرومند
 

نقشه حکومت براي کم کردن       
 ! حقوقها و فشار بيشتر بر مردم فقير  

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
در جلسه هفته گذشته حـکـومـت بـا            
استانداران اقليم و در مواجه با بحران 
اقتصادي کنوني پيشنهادهايي و از       
ــا،                  ــه ــوق ــردن حــق ــم ک ــه، ک ــمل آن ج
خصوصـي سـازي بـرق مـطـرح شـده               

در مورد حقوقها پيشنهاد شده . است
که حقوقهاي معوقه ماههاي نه، ده،        

 به صورت ۲۰۱۵ يازده و دوازده سال  
چک تبديل شود و هرگاه دولـت تـوان           

. مــالــي داشــت آنــرا پــرداخــت کــنــد          
همچنين مطرح شده که از همين مـاه      
ژانويه حکـومـت بـر اسـاس در آمـد               
ماهانـه خـود حـقـوق کـارمـنـدان را                 
پرداخت کند و اگر هر ماهـي درآمـد          
دولت باال رفت حقوق ها را هـم بـاال            

در مورد واگذاري بـرق هـم بـه           .  ببرند
بخش خصوصي بحث شـده و حـتـي            
پيشنهاد شده کـه بـرق را بـه بـخـش                 
خصوصي واگذار کنند و هزيـنـه بـرق        

الزم بـه ذکـر اسـت کـه            .  را باال ببرند  
حكومت اقليم چندين مـاه اسـت بـه            
بهانه هاي گوناگون حقوق کارمـنـدان        
دولــت و کــارکــنــان جــامــعــه را يــا              
پرداخت نمـي کـنـد و يـا بـا تـاخـيـر                    
پـرداخــت مــي کــنــد کـه اخــيــرا دور             
ديگري از اعـتـراضـات و مـبـارزات             
مناطق بسياري از اقليم را فرا گرفتـه        
و حــکــومــت اقــلــيــم بــه جــاي چــاره             
انديشي و پرداخت فوري و بي قيـد و          
شرط حقوق کارکنان جامعه، باز هـم        
به فکر خانه خرابي بيشتر و شکستـن    
بار بحران اقتصادي و سياسي احزاب      
بورژوا ناسيوناليستي بـر دوش تـوده         

 . هاي کارکن جامعه است
 

ديدار مسعود بارزاني با    
 ! فرمانده نيروهاي آمريکا  

 ژانويه مسعـود بـارزانـي      ۲۱ روز  
با ژنرال اوستين فـرمـانـده نـيـروهـاي             

آمريکائي در عراق ديدار و گـفـتـگـو           
بر اساس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر            .  کرد

ژنرال آمريکـائـي و بـارزانـي در              شده  
باره جنگ با داعش و چگونگـي بـاز          
پس گيري شهر موصـل از داعـش و           
نقش نـيـروهـاي اقـلـيـم کـردسـتـان و                 
هـمــاهــنــگــي بــا نــيــروهــاي عــراق و           

. ائتالف عليه داعش گفتگو کرده اند    
همچنين بارزاني از فرستادن هئيـتـي     
به آمريکا ابراز خوشحالي کرده و آنرا      

الزم بـه    .  با دستاورد تـوصـيـف کـرده       
 ۱۹ ذکر است که مسعود بارزاني از         

 رسمـا و قـانـونـا         ۲۰۱۵ ماه آگوست   
دوران رياستش بر اقليم کردستـان بـه         
پايان رسيده، اما در طي ايـن مـدت           
منظما بعنوان رئيس اقليم کردسـتـان       
با نهادها و کشورهاي مـخـتـلـف در            
حال گفتگو و مالقات است و همـيـن         
مسله و قلدريهاي ديـگـر بـارزانـي و             
حزبش احزاب بورژوا ناسيوناليـسـتـي     
کرد را در بحرانـي عـمـيـق فـرو بـرده                

 . است
 

تراژدي غرق شدن پناهندگان و     
 ! بي شرمي حکومت اقليم  

 ژانويـه  ۲۱ متاسفانه باز هم شب    
قايق ديگري از پناهندگان در دريـاي        

 نـفـر زن،       ۶۵ اژه غرق شد و بيش از         
بسـيـاري      . کودک و جوان غرق شـدنـد      

از اين پناهندگان اهل اقليم کردستان     
بودند و از دست نا امني، بيکـاري و          
فــقــر و فــالکــتــي کــه احــزاب دزد و              
چپاولگر حاکم به مردم تحميـل کـرده      

يکي از نجات .  اند در حال فرار بودند 
يافتگان اين تراژدي انسانـي کـه سـه           
فرزند خوردسالـش را از دسـت داده             
بود، درحالي که اشک مي ريـخـت از          
حکومت اقليم مي خواست که به داد    
آنها برسد و در پيدا کردن جنازه جگر        

در .  گوشه هايش آنـان را يـاري دهـد           
همين رابطه معاون پـارلـمـان اقـلـيـم              

 ژانـويـه در       ۲۴ جعفر ايـمـنـکـي روز          
پيامي به خانواده قـربـانـيـان تـراژدي            
غرق شدنها به جاي به عهده گـرفـتـن            
مسئوليت نا امني و اوضاعي که بـه        

بـا  : "  مردم تحميل کرده اند مي گويد 
وجود اينکه ما نگرانـيـم بـخـاطـر از              
دســـت دادن تـــعـــداد ديـــگـــري از              
مهاجران، اما مطمـئـن هسـتـيـم کـه             
هيچ بهشتي در انتظار آنها نيسـت و         
حتي زندگي ديگري با مجمـوعـه اي         
از مشکالت ناشنـاخـتـه در انـتـظـار             

اين چـنـيـن سـخـنـان بـي            ".  آنها است 
شـرمـانـه اي خـطـاب بـه خـانـواده و                   

بازماندگان قربانيـان تـراژدي فـرار و           
آوارگي از طرف کساني چـون جـعـفـر           
ايمنکي که خود و حکومتش بـخـش         
مـهـمـي از دالئـل فـرار و آواره گـي                   
پناهندگان و مهاجران هستند، تنـهـا       
و تنها نشانه بي شرمي و بـي آيـروي           
حاکميني اسـت کـه دزدي و چـپـاول              

 . آنها زبانزد خاص و عام است
 

اعتراضات مردمي عليه به  
 تعويق افتادن دستمردها    

 ! همچنان ادامه دارد  
در ادامـه اعـتـراضـات مـردمـي            
عليه به تعويق افتادن حـق دسـتـهـا،             

 ژانويه نيز بسياري ۲۱  و ۲۰ روزهاي  
از شهرهاي اقليم کرستان و از جـملـه          
شهرهاي دربنديخان و سـيـد صـادق           
صحنه اعتراض و مبارزه مردم عليـه      

در شهر  .  حاکمين دزد و چپاولگر بود    
سيد صـادق مـردم مـقـرهـاي حـزب               

دمکرات و دو حزب اسالمي ديـگـر،        
اتحاديه اسالمي و جمعيت اسـالمـي       

در شــهــر    .  را ســنــگ بــاران کــردنــد        
 ژانويه مردم جاده  ۲۰ دربنديخان روز   

را بــر کــاروان يــکــي از مســئــولــيــن            
حکومتي بستند و بـا آنـهـا درگـيـر                

همچنين اتـحـاديـه مـعـلـمـان            .  شدند
 ۲۶ سليمانيه اعالم کرده کـه از روز           

ژانويه کالسـهـاي درس را بـايـکـوت             
خواهند کرد و تا جابجائي خـواسـتـه          
هايشان از ادامه تدريـس خـود داري          

 ۵ اعتراض به تـعـويـق         .  خواهند کرد 
ماهه حقوقها در حالـي جـريـان دارد           
که احزب حاکم نه تنها هيچ راه حـلـي       
براي بحـران کـنـونـي نـدارنـد، بـلـکـه                 
زمزمه مي کنند که باز هـم بـيـشـتـر             
بار بحران، دزدي و چـپـاولشـان را بـر          

 .گرده کارگران بيندازند
  *** 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


