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 يدي محمودي

 ٥  صفحه 

 

گم شدن چهار ميليارد دالر    
 ! پول نفت 

 ماه فـوريـه عـلـي       ۲۰ روز شنبه  
ــمــان             ــارل مــحــمــد صــالــح عضــو پ
حکومت اقليم کردسـتـان در فـيـس           

ــه                  ــرد ک ــوک خــود اعــالم ک در "  ب
تــحــقــيــقــات و گــزارشــهــاي وزارت         
منابع طبيعي اقـلـيـم آمـده کـه در               

 بـيـش از       ۲۰۱۵ شش ماه دوم سال     
چهار ميليارد دالر از پـولـهـاي بـه              

". فروش رفته نفت اقليم ناپديد شـده    
من متوجـه  "  وي ادامه مي دهد که      

نمي شوم که چرا گوران، کـومـه ل و          
اتحاديه اسالمي سکوت کرده انـد،        
من فکر نمي کنم حـزب دمـکـرات            
تــنــهــا بــاشــد، چــون اگــر اتــحــاديــه          
ميهني شريک آنها نيست چرا هـيـچ         

 . موضوعي نمي گيرند
 ٦  صفحه 

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

آنچه مي خوانيد متن خالصـه        
شده مصاحبه اي است که تلويزيـون       

ايسکرا تي وي ( کانال جديد برنامه 
ــردي         ــان کـ ــه زبـ ــخ      )  بـ ــاريـ ــتـ  ٥ بـ

 با  اسد نودينيان انجام ٢٠١٦ فوريه
 .داده است

 

نـمـايـش بـه       :  رحيم يزدانپرست 
نام انـتـخـابـات، بـراي کـل رژيـم و                 
جناحهاي مختلفش امروز به مسلـه   

اي جديد تبديل شـده در کـردسـتـان           
ــام شــوراي                  ــه ن ــي ب ــاعــت ــم هــم ج
هماهنگي اصالح طلبان کرد بيانيه     
صادر کرده اند، اينهـا چـه کسـانـي            

 هستند و هدفشان چيست؟
 

اينها جمـاعـتـي     :  اسد نودينيان 
معلـوم الـحـال از مـجـيـزگـويـان و                 
کساني که خدمتگذار رژيم اسالمي 

  مضحکه انتخابات وشوراي هماهنگي  اصالح طلبان کُرد
   

  رحيم يزدانپرست با اسد نودينيان         ي گفتگو 

فراخوان نهضت آزادي براي راي 
 به کانديداهاي اصالح طلبان

نهضت آزادي ايـران از واجـدان          
در " دعـوت کـرد          شرايط راي دادن   

دو انتخابات مـجـلـس خـبـرگـان و               
شـرکـت   "  مجلس شـوراي اسـالمـي       

به لـيـسـت شـوراي عـالـي             " کنند و   
طـلـبـان رأي         گذاري اصـالح    سياست

 ."بدهند
 پيام انتخاباتي محمد خاتمي

محمد خاتمي از هواداران خـود     
خواسـتـه اسـت کـه در انـتـخـابـات                 
مجلس شوراي اسالمي و انتخابات 
مجلس خبرگان شرکت کنـنـد و بـه           

مـورد  "  تمام افـراد هـر دو لـيـسـت           " 
 .حمايت اصالح طلبان رأي دهند

پاسخ ستاد حـامـيـان هـاشـمـي          
رفسنجاني در انتخابات خبرگان بـه      

 حمالت اخير

 . بازهم در حاشيه مضحکه انتخاباتي در حکومت اسالمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 رحيم يزدانپرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسد نودينيان 

 

 »درم«  و   » جيم« داستان مثلث   
جدال هاي دروني جناح هاي جمهوري 

 !اسالمي
بــرخــي از شــهــرونــدان ايــرانــي و          

هــاي اجــتــمــاعــي        کــاربــران شــبــکــه    
گـويـنـد       اند و مي    شان را گرفته    تصميم

ــراي مــا                ــات ب ــتــخــاب ديــگــر ايــن ان
جـوشـد بـنـابـرايـن اصـال در آن                   نمـي 

 .دهيم کنيم و راي نمي مشارکت نمي

در ايــن مــيــان امــا تــعــدادي از            
کاربران تلگرام  مـعـرکـه دو مـثـلـث                

 بـراي گـرم کـردن          » درم«  و     » جيم« 
مضحکه انتخـابـات را راه انـداخـتـه             

 !.اند
 حـرف اول نــام        » جــيـم «  مـثـلــث  

گـرا     خانوادگي سه  دايناسور  اصـول        
 .است" جنتي، يزدي و مصباح"يعني 

 شــامــل ســه      » درم« و مــثــلــث      
دري، ري شــهــري و            " دايــنــاســور       

 .اصالح طلب است" موحدي
محمد خاتمي و شـرکـاي اصـالح       
طلب براي گرم کردن تنور مضـحـکـه          

 شـده  » درم« انتخابات طرفدار مثلث  
 . اند

  مضحکه انتخابات

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 ٣  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 

بطور واقعي هيچ چيز مسخره تـر       
از ســخــن گــفــتــن از انــتــخــابــات در            

هـمـه کـس       .جمهوري اسالمي نيست  
. ميداند که انتخابي در کـار نـيـسـت           

رايي شمرده نميشود و کسـانـي را از           
صندوق هاي راي بيرون ميکـشـنـد و          
به مجلس کذايي گسيل ميکنـنـد تـا       
در آنجا تازه بـنـشـيـنـنـد و دسـت بـه                  

. توطئه گري و خزعبل گـويـي بـزنـنـد           
بويژه با خيزش توده اي اي که در پـس     

 بـه    ٨٨ مضحکه انـتـخـابـاتـي سـال             

جريان افتاد امروز کسي در اين دنـيـا       
نيست که ذره اي از سيـاسـت سـر در             
آورد و نداند که صحبت از انتخـابـات       

. در جمهوري اسالمي مسـخـره اسـت      
امـا در عـيـن حـال هــر بـار هـمـيــن                    

جمهوري اسالمـي بـه      “  انتخاباتهاي” 
. مــوضــوع داغــي تــبــديــل مــيــشــود       

دليلش هم اين است که در مقطع ايـن       
نمايش انتخاباتي دعواها و نزاعهـاي      
دروني حکومت که هميشـه بـه وفـور           
وجود دارد، اوج مـيـگـيـرد و سـربـاز               
ميکند و توجه ها را بـه خـود جـلـب               

زيرا نفس اينکه چـه افـرادي         .  ميکند
از صندوق ها بيرون کشيـده شـونـد و          
برنده اعالم شوند خود موضـوع نـزاع         

 …و توازن قواي طرفين است
 

شرم بر اپوزيسيوني که عليرغم اينکه     
ميبيند که انتخاب شدن و انـتـخـاب           

 بازيکنان معرکه انتخابات
 

 

 

 

 

 

 

 کاظم نيکخواه 

 

 المللي      کارگران معادن البرز شرقي محور بين            
 . و ترانزيتي تهران ـ مشهد را مسدود کردند             

 ٥  صفحه 
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 ١ از صفحه 

در طول عمر ايـن رژيـم بـوده انـد، و                
مجيزگويان و جـاده صـاف       .   هستند

کن هاي رژيمي که در طـول عـمـرش            
غير از جنـايـت و کشـتـار، زنـدان و                
اعــدام خــاطــره ديــگــري بــراي مــردم          

در يـک مـقـطـع بـا            .  کردستان نـدارد   
همکاري و اشتراک در سرکوب مـردم      

کارنامه و .  کردستان پايه ريزي کردند 
جايگاه تالش هاي اصالح طلبان کرد 

مـردم در کـردسـتـان         .  مشخص است 
ايـن اولـيـن بـار         .  اينها را ميشناسند  

نــيــســت کــه بــراي گــرم کــردن تــنــور            
مضــحــکــه انــتــخــابــات رژيــم صــف         

براي مضحکه انتخابـاتـي     .  ميکشند
ــيــس جــمــهــور اســالمــي          حســن ( رئ

ايـنـهـا در      .  اطالعيه دادنـد  )  روحاني
کــردســتــان مــي خــواهــنــد بــه يــاري          
اصالح اين رژيم بروند که ساکنـيـن و          
شهروندانش از همان روز اول سـرکـار          
آمدن رژيم اسالمي در رفـرانـدوم اري         
يا نه به اين رژيم در سـطـح وسـيـع و                

تا انجا . . سراسري نه خود را گفته اند    
کـه بـه بــانـد زحـمـتــکـشـان و حــزب                  
دموکرات کردستان  برميگردد، ايـن       
خوشخدمتي بعد از سي و چندسال از 
جنايت و کشتار توسط اين رژيم براي 
چيسـت؟ چـه چـيـزي در  جـمـهـوري                  
اسالمي تغيير کرده که اينهـا اکـنـون        
به صراف شرکت و يا توهـم پـراکـنـي            
در مضحکه اي به اسم انتخابات اين        
رژيم افتاده اند؟ کدام انتخابـات قـرار       
اسـت صــورت گــيــرد؟  و کــي مــي               
خواهد انتخاب شود؟  که ايـنـهـا بـه              
صراف دعوت مردم به شرکـت در آن       

 افتاده اند؟

  

شـوراي  :  رحيم يزدانـپـرسـت    
اصالح طلبان بيانيه اي داده ،  مـي            
شود بگوئيد مـحـتـواي ايـن بـيـانـيـه              

 چيست؟
 

بلـه در بـاال        :  اسد نودينـيـان   
مقداري به آن اشـار کـردم ايـنـهـا در               
بيانيه شان به نکاتي اشاره کـرده انـد           
که مردم کردستان مـيـتـوانـنـد فـقـط              
برويشان تف کرده و بگويـنـد دروغ و         

ايـنـهـا مـي       .  تحريف به اين اشـکـارا      
گويند کـه رژيـم اسـالمـي از هـمـان                 
ابتداي سرکار امدنش با آرا بـيـش از        

مردم انـتـخـاب شـده و کـلـيـه                % ٩٨ 
ارگانهاي آن انتخابيند، ايـنـهـا فـکـر            
مي کنـنـد حـافـظـه تـاريـخـي مـردم                 
ضعيف است و انها بـه ايـن سـادگـي            

. مي توانند تاريخ را تحـريـف کـنـنـد           
اينها فکر مي کنـنـد مـردم يـادشـان             

رفته که اين رژيم در طول سي و چـنـد        
سال تحميل حاکميتش به آنهـا فـقـط         
با تبديل کردستان به پـادگـانـي و بـا             
حضــور هــر روزه نــيــروهــاي ريــز و               

. درشتت توانسته حضور داشته باشد     
اينها پيامشان به رژيم اين اسـت کـه           
اگر اجازه خوش خدمتي به آنهـا داده         
شود در کردستان امـنـيـت را حـفـظ              

به نظر مـن ايـن جـايـگـاه            .  مي کنند 
 مثبت و منفي را نبايد به اينها داد

 
بـگـذاريـد بـه       :  رحيم يزدانپرست 

مساله اين نمايش انتخاباتي و مـردم       
کردستان برگرديم ، آيـا ايـنـهـا مـي               
توانند کـاري بـکـنـنـد کـه مـردم در                   
کـردسـتـان کـه سـنـگـر مـقـاومـت و                   
ــوده ه پــاي                 ــم ب مــبــارزه عــلــيــه رژي

 صندوقهاي راي بکشانند؟
 

اينها در اطالعيه   :  اسد نودينيان 
% ٦٠ ديگـري کـه در رابـطـه بـا رد                  

کانديداهايشان داده انـد بـه نـکـاتـي             
اشاره مي کنند ، با برشمـاري خـوش        

رشـادت  " خدمتيهايشان براي رژيم از     
بـراي سـکـوب مـردم         "  و توانيهايشان 

راسـتـش   .  سخن به ميـان مـي آورنـد         
سخنان اينها و موجيزگـويـانشـان در         

بـانـد مـهـتـدي و حـزب             ( اپوزسيـون    
هم خنده آوره است و هـم      )  دموکرات

خندآور است چرا کـه    . غم انگيز است 
در حاليکه جناح مقـابـل صـالحـيـت           
کانديداهاي چون هاشمي رفسنجانـي     
و حسن خميني  از سر جنبانان رژيـم          

. اسالمي را رد صالحيت نموده است     
چه را انتظار دارنـد؟  در کـردسـتـان                
باند زحمتکشان و حزب د مـوکـرات          
فکر مي کنـنـد بـا سـو اسـتـفـاده از                  
سابقه و تـاريـخ مـبـارزات درخشـان              
مردم در کردستان آنهـا مـي تـوانـنـد             
خاک به چشم مردم بپاشند و آنـهـا را        
به شرکت در اين مضحکه مـتـقـاعـد          

تا بلکه اگر نمايند مورد نظر      .  نمايند
همان اصالح طلبانـي کـه در       (  اينها  

بيانيه شـان از رشـادتـهـايشـان بـراي              
) خوش خـدمـتـي رژيـم گـفـتـه انـد                   

تازه چـه چـيـزي قـرار           .  انتخاب شوند 
است عايد مردم شود؟ بـگـذاريـد در           
مورد اين  مضحکه و شو انتخـابـات        

 . چند نکته را بگويم

اوال؛ اين نـمـايـش بـا هـيـج نـرم                 
. انتخاباتي در دنيـا خـوانـائـي نـدارد          

انتخابي قرار نيست صورت بـگـيـرد،        
آنچه اکنون دارد صـورت مـيـگـيـرد             
نمايشي از زور آزمـائـي جـنـاحـهـاي             

مختلف درون رژيـم بـراي پـس زدن              
در شـرايـطـي هـم         .  جناح رقيب اسـت   

اوضاع بخاطر دخـالـت فـعـال مـردم             
حساس تر مي شود بند و بست بـراي        

هـر دو جـنـاح        .  حفظ بقاي رژيم است  
مساله  اساسيشان حفظ نظام و رژيـم    

شما به همين فيلترهـاي  .  اسالميست
رد صالحيت ها نگاه کنيد مي بينيد  
که چگونه جناح اصواگرا بـا تصـفـيـه        
هاي رد صـالحـيـت از هـمـيـن حـاال                
نتيجه انتخابات و ارايـش نـيـروهـاي           
دور آتي هر دو  مجلس  خـبـرگـان و              
مجلس شورا اسالمي  را تعين نموده  

راي مردم يا اصال شمرده نمـي       .  است
شود يا تازه حتـي اگـر شـمـارش هـم               
شود مردم بايد به کـي راي بـدهـنـد؟             
بايد بين بدتر و بدتر انتخابي بکنند؟       
فرضا اگر اعتداليونشان همينهاي که    
يک دوره چهار ساله رياست جمهـوري        
و دولــت را در  دســت  داشــتــنــد،                 
انتخاب شوند اوضاع همين است کـه       

اينها کارنامه شان غير از     .  مي بيني 
افزايش آمار اعدامـهـا و شـکـسـتـن             
رکـورد در ايــن زمـيــنـه و فشـار بــه                 
معيشت و زندگي مردم دستگيري و       
زنداني کـردن فـعـالـيـن جـنـبـشـهـاي                
اجتماعي و فعالـيـن کـارگـري بـجـرم             
دفـاع  از حــقــوق کــارگــران و مــردم               
نباشد، چـه کـاري در جـهـت رفـاه و                 

 ؟!آسايش مردم  انجام داده اند

اگر امروز اين جـنـاحـهـا بـا هـم               
کشمکشي دارند،  نه براي ايـن اسـت         
که يکي رفاه و رفرم در جهت مـنـافـع           
مـــردم را دارد و ديـــگـــري طـــور                 
ديگريست درست برعکس کشمکش     
آنها حاصل حضور اعتـراضـي مـردم         

. براي بزير کشـيـدن ايـن رژيـم اسـت              
اينها هـر دو بـراي بـقـا رژيـم تـالش                  
دارند و کشمکششان هم بـراي تـداوم          
عمر اين رژيم و مقابله با اعتراضـات    

در نتيجه شرکـت در      .  اين مردم است  
اين  مضحکه غير از کمک بـه تـداوم            
عمر اين رژيم حـاصـل ديـگـري بـراي           
مردم و مبارزاتشان براي رهايي ازآن       

مردم نبايـد بـه ايـن         .   نخواهد داشت 
. مضحکه اسم انتـخـابـات بـگـذارنـد          

من فکر مي کنم مـردم هـم  چـنـيـن              
کاري را نمي کنند به جوکهاي که در         
همين رابطه از ايـران مـيـايـد گـوش               
دهيد به روشني برايتان مـعـلـوم مـي         
شود که اين مضحکه نزد مردم چقدر       
جديست، نکته ديگري که مهم اسـت     
مردم بدانند اين است که کشـمـکـش           
اين جناحها فقط و فقط بـراي حـفـظ           
بقاي اين رژيـم اسـت و ايـن هـم در                   

تصور .  مقابل اعتراضات مردم است   

کنيد اگر اعتراضي بـه ايـن رژيـم از              
جــانــب مــردم نــبــود هــر دو ايــنــهــا              
مشکلي نداشتند، کشمکش آنهـا بـر        
سر شيوه و روشي بـراي حـفـظ بـقـاي              

به جـدالـهـايشـان در ايـن           .  رژيم است 
دوره پسا برجام نگاهي کـنـيـد يـکـي            
تالشش براي تـامـيـن امـنـيـت بـراي              
ســرمــايــه اســت و ديــگــر بــا هــمــان             

. شعارها و شيوه قبـلـي تـاکـيـد دارد            
قطعا اينـجـا جـاي تـحـلـيـل اوضـاع                
سياسي نيست اما چند نـکـتـه مـهـم            
است در شناخت اوضاع و شـرايـطـي           
کــه ايــن انــتــخــابــات در آن صــورت            

اگـر  .  ميگيرد که بايد به آن دقت کـرد   
چه اعتداليون با توافقـات هسـتـي و            
برجام عمال فکـر مـي کـردنـد دسـت             
باالئي پيدا کرده اند و در آن مـاجـرا             
هــم دســت بــاال پــيــدا کــردنــد، امــا             
اصولگريان با قاطعيت بيشـتـر و بـا            
رد صالحيت کانديدهايشان آنـهـا را         
درايــن انــتــخــابــات عــقــب نشــانــنــد         
بطوريکه از همين حاال آرايش هر دو        

. مجلس را به نفع خود تغيير داده اند      
جدلها و بگو و مگوهاي سران هر دو         
جناح تـا حـاال در طـول عـمـر رژيـم                  
اسالمي بـه ايـن حـد قـطـبـي نـبـوده                  

روحاني با تهديد جناح مقـابـل   .  است
از شائبه سازي در انـتـخـابـات حـرف           
مي زند، رفسنجاني مي گـويـد کـي           
شما را انتخاب کرده که بـتـوانـيـد رد            

ــد             ــي ــکــن ــگــران را ب . صــالحــيــت دي
فرماندهي از سپاه در جواب  او مـي          
گويد اين آغا بايد بداند اگر اينـگـونـه     
حرف بزند نزد پسرش زنـدان خـواهـد           

رژيم اسالمي هيجگـاه بـه     . …شد و 
اين اندازه همه اليه هـايـش ضـعـيـف             

ترديدي نيست که مردم هم .  نبوده اند 
به اين توازن جديد و موقـعـيـت رژيـم           
واقفند، آنچه مهم است مـردم تـالش         
کنند با بهره گيري از اين شـرايـط بـا         
شعار و مطالبات مسـتـقـل خـود از             

بـه  .  اين شرايط و فضا استفاده کنـنـد      
هر اندازه اي مردم بتوانند با طـرح و           

در دفـاع از      (دفاع از خواستهاي خود 
رفاه از بين بردن فشـار و تضـيـقـات              
رژيم عليه زنان و آزاديهاي مدنـي در         

در .)  … جامعه عليه اعدام  زندان و 
اين فضا حضور يابند به همان درجـه         

. شکاف جناحها را عميقتر نموده اند     
مردم مبارزات خود را براي شکستن      
درهاي قلعه رژيم اسالمي بجلو بـرده        

در نتيجه با هر بهانه اي شـرکـت     .  اند
در اين مضحکه فقط به تـداوم عـمـر           

مـردم  .  رژيم اسالمي کمک مي کـنـد       
در اين زمينه تجربيات زيادي دارنـد        

… انتخاب رفسنجاني و خـاتـمـي و        

. نمـونـه هـاي از هـمـيـن دسـتـه انـد                   
خـواسـت و انــتـخـاب واقـعــي مــردم              
سرنگوني رژيم اسالمـيـسـت و بـراي           
خدمت به ايـن قـدم اسـاسـي امـروز                
طرح مستقل خواسـت و مـطـالـبـات           

 .خودشان است

  

وقـتـي بـه      :  رحيم يزدانپرسـت  
ــزب                ــون ح ــي چ ــات ــان ــري ــه ج ــام ــرن ب
دموکرات و زحمتکشان  نگاه کـنـيـد         
حرفشان اين است که اگر انتخـابـاتـي         
آزاد باشد بايد پاي آن رفـت ، مـردم              
چکار کنند تحريم کنن يـانـه ايـنـکـه             
اعتراض علل عموم عـلـيـه اعـدام و             
مطالبات ديـگـر مـردم کـه هـر روزه               
ادامه دارد، مشخصا مردم در رابطـه       
بااين چکار کنند ايا بنظر شمـا بـايـد          

 صرفا تحريم کنند يا چکاري؟
 

من فکر مي کنـم      : اسد نوديينان 
تحريم تنـهـا جـوابـي بـه ايـن مسـلـه                  
نيست، چرا چون تجربـه خـود مـا در           
دوراني در حزب کمونيست کـارگـري         
از همان ابتدا گفتيم که جبهه سومـي        
وجود دارد گفتييم اگر کشمکشي در       
جمـهـوري اسـالمـي هسـت بـخـاطـر               

در نتيجه اين  .  حضور اين جبهه است   
جبـهـه سـوم مـي تـوانـد خـواسـت و                   

. مطالبه مستقل خود را داشته باشـد    
از حاال تا روز انتخابات مردم وظيفه       
ديگري دارند، فضاي بوجود آمد بايد  
از اين فضا استفاده نمود و خواست و 
ــراي رفــاه،            ــبــات خــودشــان ب مــطــال
آسايش، عليه فقر و فالکت بـيـکـاري         
عليه اعدام و زندان و دهها مـطـالـبـه           
ديگر که همين حاال هم در مبـارزات        
روزانه مردم هر روز طرح مـي شـونـد           

بـايـد از دولـت ايـن           .  را طرح نماينـد   
مطالبات را بخواهند اين مطالـبـات       
را نه اصالح طلب نه اعتدالـيـون  در            
کردستان از نوع شوراي هـمـاهـنـگـي          
اصالح طلبـان کـرد و نـه طـرفـداران               
خجول آنـهـا در اپـوزسـيـون جـنـابـان                
مهتدي و عزيزي کساني نيستند کـه        
جواگوي چنين خواست و اميال مردم      

مـردم بـايـد بـه ايـن بـانـدهـا                 .  باشند
بگويند آغايان براي اينکه بحسابتـان      
بياورند امروز مجيزگوئي رژيـمـي را        
مي کنيد کـه زيـر نـفـرت و انـزجـار                  

کي هسـت کـه در        .  عموم مردم است  
ــاور کــنــد ايــن               کــردســتــان امــروز ب
مضحکه انتخـابـات اسـت و جـايـي             
براي دخالت مردم در جـهـت تـامـيـن           
کوچکترين خواستشـان وجـود دارد؟        
اگر امروز انتخابي جلو مردم گذاشته      
شود مردم همان انتخاب را خـواهـنـد       

 ... مضحکه انتخابات و        

 ٣  صفحه 
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کـرد کـه در بــدو روي کـار آمــدن                
جمهوري اسالمي با نه شان به ايـن    

صرفا تحريم به نسبت .  رژيم گفتند 
اعتراضـات مـردم عـلـيـه رژيـم و               
موقعيتي که خود اين رژيـم در آن          
بسر ميبرد نه تنها جوابگو نيسـت       
تاحدي از سطح اعتراض عمـومـي       

گفتم از حاال تـا      .  مردم عقب است  
روز انتخابات مردم با استـفـاده از         
اين فضا خواست و مطالبه خود را    

مـعـلـوم    .  مستقال مطرح مي کنند   
اســت روز انــتــخــابــات هــم در آن            
شرکت نمي کنند و آنرا تحريم مـي      

 .کنند

  

وظـيـفـه    :  رحيم يزدانپرسـت  
جريانات چپ و آزاديخواه و فعالين 
ــطــه                ــن راب ــات در اي ــان ــن جــري اي
چيست؟ جکار بايد کـرد تـوصـيـه           

 تان چيست؟
 

من فـکـر مـي          :اسد نودينيان 
کنم در سواالت قبلي تـا حـدي بـه           
اين مسله جواب داده ام هر نيـروي        
سياسي جدي و هر جـريـان  جـدي             
سياسي بايد بـدانـد کـه انـتـخـاب               

درست براي مردم تالش کـردن در         
جهت سـازمـان دادن اعـتـراضـات           
آنها و گسترش اين اعتراضات در       

ما هـمـيـن حـاال در         .  جامعه است 
اوج ايـن بـازار گـرمـي مضـحـکـه               
انـــتـــخـــابـــات هـــرر وز شـــاهـــد            
ــري،             ــارگ ــع ک ــي ــراضــات وس ــت اع
اعتراض خانواده زندانيان سياسي، 
مبارزه عليه اعدام و زندان و دهها       
نـمــونــه از اعــتــراضــات مــدنــي و           

کـل  .   اجتماعي در جامعه هستيـم  
اينها آن کار مسـتـقـل و جـديـدي               
است که امروز در جامعه مـردم و          
رهبران و فعالين اعتراضات هروزه  

احزاب سياسي هم   .  انجام ميدهند 
بايد تقويت کننـده ايـن مـبـارزات           

انـچـه امـروز در جـامـعـه             .  باشنـد 
صورت ميگيـرد تـا انـجـا کـه بـه                
احزاب و سازمان سياسي بـرگـردد        
نيازمند حزب و جرياني اسـت کـه        
به نقطه اتکاي ايـن مـردم تـبـديـل             
شده و اين اعتراضاتشان را قدمـي       

اين آن نکـتـه اي اسـت         .  بجلو ببرد 
 .که جامعه بدان نيازمند است
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 ... مضحکه انتخابات و        

که فهرسـت  "  خبرگان مردم" ستاد  
شــانــزده نــفــره اي بــه رهــبــري اکــبــر             
هاشمي رفسنجاني و حسن روحـانـي        
براي تهران معرفي کرده، به حـمـالت          
روزهاي اخير محافظـه کـاران پـاسـخ          

 .داده است

در پــي مــعــرفــي ايــن فــهــرســت          
شانزده نفره، کمپيني به راه افتـاد کـه          
ــبــان مــي              از هــواداران اصــالح طــل
خواست با رأي دادن بـه ايـن شـانـزده             
نفر، جلـوي ورود چـهـره هـايـي چـون                
ــزدي و                ــتــي، مــحــمــد ي احــمــد جــن
مــحــمــدتــقــي مصــبــاح يــزدي را بــه           

 .خبرگان بگيرند

انـتـخـابـات     :  محمدرضا خـاتـمـي    
 نابرابر است

اقدامات ويژه پـلـيـس مـرزبـانـي            
 ايران براي امنيت انتخابات

رأي روحاني :  هاشمي رفسنجاني 
 با حمـايـت مـن بـه           ۹۲ در انتخابات   

  درصد رسيد۵۰ باالي 
نــگــويــيــم عــده اي     :  وزيــر کشــور  
 انگليسي هستند

محمد يزدي بـا قـرار     : بادامچيان
گــرفــتــن هــاشــمــي رفســنــجــانــي در          
فهرست جامعه مدرسيـن مـخـالـفـت          

 کرد
نـه بـه     ' کـمـپـيـن       :  احمـد خـاتـمـي      

 .تشکيل شده' اي خامنه
بــازهــم در حــاشــيــه مضــحــکــه          

 .انتخاباتي در حکومت اسالمي
ايــن تــيــتــرهــاي بــاال اخــبــار و             

مطالبي اسـت مـربـوط بـه نـمـايـش                
انتخاباتي در ايران، که وضعيت بـهـم         
ريخته و در هـم و بـرهـم حـکـومـت                   

. اسالمي را بروشني بـيـان مـيـکـنـد            
جناح هاي حکومت بر سر قـدرت بـه          

هـمـديـگـر     " جان هم افتاده اند و بـراي       
بـقـول   " . ( شاخ و شـانـه مـيـکـشـنـد             

ــي                ــاالي ــهــا در ســر ب مــعــروف اســب
با پوزش از   ).  همديگرا گاز ميگيرند  

اسب ها که حيوانات خيلي مهربـانـي    
 .هستند

طيف خامنه اي، اصالح طـلـبـان        
را طرفـدار انـگـلـيـس  و اسـتـکـبـار                   
ميدانند و تهديشان ميکنند کـه اگـر         
بچه هاي مودبي نباشيد سـرنـوشـتـي          
مــانــنــد کــروبــي و مــوســوي در                    
انتظارشان است و يا تهديد ميکنـنـد        

 . که ميرويد پيش آقازاده در اوين
در مقابل اصالح طلبان هـم غـر          

". انتخابات نابرابر اسـت   "  ميزنند که  
قسم و آيـه مـيـخـورنـد کـه بـه نـظـام                    
جمهوري اسالمي و واليت فقـيـه وفـا        

 . هستند" دشمن استکبار"دارند و 
عليرغم همه ايـن تـهـديـد هـا و               
غرولند ها، همه اين اوباشان اسالمي 
بر سر يک چيز توافق دارند آنهم حفـظ         

 .نظامشان است
همه اين جناح ها متوجه شده اند 
که مردم در کـمـيـن نشـسـتـه انـد تـا                  
فرصتي بدست بياورند و بسـاط ايـن          
حکومت از هر دسـت و قـمـاشـي را               
جمع کننـد و نـفـس راحـتـي را روي                 

جنازه اين تعفن و بربـريـت بـکـشـنـد،           
 .مردم ايران تشنه اين روز هستند

بهمين خاطر  ميبينم که خامـنـه        
اي براي شرکت مردم در انـتـخـابـات            
روده درازي ميکند و وظيفـه شـرعـي          

. قانوني و حالل و حرام تعيين ميکند   
از طــرف ديــگــر هــم، هــمــه ســران                

" دشمن" حکومت هشدار ميدهند که     
بکار بردن دشمن اسم   .  در کمين است  

رمزي است براي مردمي که در کمين 
بزير کشيدن اين رژيم سراپـا جـنـايـت           

در واقـع دشـمـن اصـلـي            .  نشسته اند 
هم خـودشـان   . خودشان را شناخته اند 

و هم مردم خوب  مـيـدانـنـد کـه در                 
برابراستـکـبـار جـهـانـي مـجـبـور بـه                 

 .شدند" نرمش قهرمانانه"
سران اصـلـي حـکـومـت مـانـنـد              
خامنه اي، رفسـنـجـانـي، روحـانـي،             

بـه هـزيـان      ....  امامان جماعتشان و    
گويي افتاده اند و از مـرم الـتـمـاس               
ميکنـنـد کـه صـنـدوق هـاي راي را                 
خالي نگذارند غافل از اينـکـه کسـي         

 .برايشان تره هم خورد نخواهد کرد
از طرف ديگر براي مقابله با ايـن    

 که هـمـان مـردم مـيـبـاشـنـد،               دشمن
مانور نظامي مـيـدهـنـد، اقـدامـات            
ويژه پليس مرزي درست مـيـکـنـنـد،           
جلسـات ويـژه سـران و فـرمـانـدهـان                
سپاه، بسيج و غيره تشکيل ميدهنـد       
بلکه بتوانند از خيزش دشمن واقـعـي        

 . جلو گيري کنند
 

 ٢٠١٦ -٢ -٢١ 

 ... بازهم در حاشيه مضحکه         

 هـر    » درم«  و     »جيم«مثلث  
هر دو براي حفظ    .  دو يکي هستند  

 . و بقاي نظام داعشي ها است
 

مضحکه انتخاباتي را ميتوان   
و بايد به صحنه افشاگري و اعـالم         
کــيــفــرخــواســت عــلــيــه جــمــهــوري      
اسالمي و کليه دار و دسـتـه هـاي           

ــث          »درم«  و      » جــيــم « آن مــثــل
ميتوانيم و بايد در هر     .  تبديل کرد 

فرصتي در خيابان و محـل کـار و           
محل درس و اجتماع انتخاب هاي 

واقــعــي خــود را بــا صــراحــت و               
: شفافيت هرچه بيشتر اعالم کنـيـم    

ــان               ــي ــدان ــه اعــدام، آزادي زن ــه ب ن
سياسي، نه به تبعيض جنسـيـتـي،        
افزايش فوري دسـتـمـزدهـا، بـيـمـه            
بيکاري و بازنشستـگـي مـکـفـي،          
آزادي هـاي سـيـاسـي و مـدنـي و                
فرهنگي، پوشش اختياري و لـغـو         
حجاب، و در يک کالم پـايـان دادن        
بــه کــابــوس ســي و چــنــد ســالــه               

 . جمهوري اسالمي
 *** 

 ... مضحکه   
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 دولت يازدهم حسن روحاني       
 !  و حکم اعدام جوانان   

مـاه، ديـوان        بيست و هفتم بهمـن    
عالي کشور بـه اجـراي حـکـم اعـدام              

نـژاد رأي       جواني به نام هيمن اورامي    
جوان محکوم به اعدام، اکـنـون     .! داد

در زندان مرکزي سننـدج در انـتـظـار            
 ٢١ هيمن  .برد اجراي حکم به سر مي 

ساله توسط دادگاه بدوي سنـنـدج بـه           
دوست خود، متهم گشتـه  "  قتل عمد" 

 .شود وي صادر مي"  قصاص" و حکم   
 ١٣٩٠ هيمن اورامي نژاد  در سـال           

 سـال سـن داشـت،          ١٨ که کمـتـر از        
ــازداشــت مــي     ــدان             ب شــود و در زن

اوايل ماه جـاري    .   باشد محبوس مي 
الـمـلـل در گـزارش            سازمان عفو بين  

هـا     اي اعـالم کـرده اسـت کـه ده                تازه
 سال در ايران مـنـتـظـر       ۱۸ مجرم زير  

 .اجراي حکم اعدام خود هستند
 

 حکم حبس و شالق    
 ! کيوان کريمي قطعي شد    

حــکــم حــبــس و شــالق کــيــوان            
کريمي لکه ننـگ ديـگـري در کـنـار              
هــزاران اقــدام جــنــايــتــکــارانــه رژيــم         

ــران اســت           ــاه .  اســالمــي در اي دادگ
تجديدنظر حکم شـش سـال زنـدان و             

 ضربه شـالق کـيـوان کـريـمـي،             ٢٢٣ 
سال زندان تعـزيـري    فيلمساز را به يک    

و پنج سال حبس تعليقي و دويست و        
 . شالق تغيير داد      بيست و سه ضربه   

به گفته يک منبع مطلع، اين حکم در     
دادگاه تجديدنظر تأييد و قطعي شـده       

 دادگاه انقالب تهران ٢٨   شعبه .است
کيوان کريمي را به دليل ساخت فيلـم         

 سـال    ٦ بـه تـحـمـل         "  نوشتن بر شهـر " 
حــکــم  .زنـدان مـحــکـوم نــمـوده بـود           

سنگين صادره براي کـيـوان کـريـمـي           
کارگردان به دلـيـل سـاخـت فـيـلـمـي               

ي ديــوارنــويســي ســيــاســي ـ            دربــاره
اجتماعي در ايران بـوده و دسـتـگـاه              
قضايي حکومتي آن را تبليـغ عـلـيـه           

 . کند نظام تفسير مي
انجمن ملي عـوامـل سـيـنـمـا و             
تلويزيون ايتاليا، کانون نـويسـنـدگـان        

 کــارگـردان ايــرانـي از         ۱۳۷ ايـران و      
جمله گروه هايي بودند که طي نـامـه           
ها و بيانـيـه هـايـي بـه حـکـم بـدوي                   
صادره علـيـه ايـن دادگـاه اعـتـراض              

انجمـن جـهـانـي قـلـم در             .کرده بودند 
امـريـکـا ، لـنــدن و کــانـادا نــيـز بــا                   
فراخوان کمپيني در دفـاع از کـيـوان            
کريمي از همه هنرمندان خواسته بود     
تا با نوشتن نـامـه و درخـواسـت بـه                
مقامات ايران خواهان تغير حکم وي      

از سويي .  در دادگاه تجديد نظر شوند 
ديگر جشنواره فيلم پونتاد ويستا در       

“ اسپانيا با ساخت فـيـلـمـي بـه نـام                
 ۲۲۳ بـا مشـارکـت        “  کلمه ، شـالق     

فيلساز نامدار به شکـل نـمـاديـن بـه             
 ضــربــه شــالق کــريــمــي       ۲۲۳ حـکــم    

در اين فيلـم هـر     .  اعتراض کرده است  
کارگردان با گفتن يک واژه انتخابي با    

حـکـم   .  انـد   کريمي ابراز همدردي کرده   
حــبــس و شــالق  کــيــوان کــريــمــي               

 »ديــوارنــويســي« کــارگــردان فــيــلــم      
دادگاه اسالمي لکه ننگـيـن ديـگـري          
در کنار هزاران اقـدام جـنـايـتـکـارانـه           
ــ اسالمي جـمـهـوري          رژيم فاشيستي 

جـمـهـوري    .   اسالمي در ايـران اسـت       
اسالمي دشمن سينما، فـيـلـم و هـر             
ــ هنري و اجتـمـاعـي       نوع اقدام مدني 

 .  است
 

 بارش موج نويني    
 ! از گرد و خاک 

به سبب بـارش مـوج نـويـنـي از              
هـاي     گرد و خاک، مدارس و دانشگـاه      

هـاي کــرمـانشــاه و ايــالم بــه              اسـتــان 
مـديـر کـل      !  .تعطيلي کشيـده شـدنـد      

ستاد بحران استانداري کرمانشـاه بـا        
ــهــر                   ــواي ش ــودگــي ه ــاره بــه آل اش

روز يکشـنـبـه سـوم       : کرمانشاه، گفت 
اسفند ماه به دليل ناسالم بودن هـوا،         

هـا در دو         مقاطع مدارس و دانشگاه   
ــل                 ــعــطــي ــح و عصــر ت ــت صــب ــوب ن

 و تمام ادارات و نهادهـاي       .باشند  مي
دولتي همچون روزهاي قـبـل، بـا دو           

بـارش   .شـونـد     ساعت تأخير باز مـي     
ها وضعـيـت هـواي       موجي از ريزگرده 

کـرده  "  غـيـراسـتـانـدارد     " اين شهـر را       
 ٦ بارش ريزگـردهـا کـمـتـر از              .است

 ميکروگرم متـر  ٩٦٥ ساعت به عدد    
 .مکعب رسيده است

 
 !   دستگيري در بانه 

ــرزاد فـــالحـــي    "  از ســـوي    "  شـــيـ
ــخ              ــاري ــي در ت ــيــروهــاي اطــالعــات ن

 بـازداشـت شــده       ٩٤ بـهـمـن مـاه         ٢٧ 
 شيرزاد فالحي در محل کسب      .است

 .و کار خـود دسـتـگـيـر شـده اسـت                

نيروهاي امنيتي بعـد از بـازداشـت            
شيرزاد فالحـي بـدون داشـتـن حـکـم              

و "  حــملــه کــرده  " قضــايــي بــه مــنــزل       
 .وسايل شخصي وي را ضبط کردند

 
 ! دستگيري در سقز 

 گذشته در سـقـز،         از اواسط هفته  
عضويـت و    "  نفر به دليل    ٢٢ بيش از   

به سود يـکـي از احـزاب کـرد           "  تبليغ
اپــوزيســيــون حــکــومــت اســالمــي،         

اند کـه بـرخـي از آنـهـا               بازداشت شده 
بيش  .برند همچنان در زندان بسر مي    

ها، در يک يورش  از نيمي از بازداشت  
شـنـبـه       نيروهاي اطالعاتي در روز سه 

بـه وقـوع پـيـوسـتـه           "  شانـاز "  به محله 
اکــثــريــت قــريــب بــه اتــفــاق            .اســت

شدگان، از فعالين مـدنـي و          بازداشت
مـأمـوران    .سرشناس سـقـز هسـتـنـد        

امنيتـي بـدون حـکـم قضـايـي و بـا                  
بـه مـنـازل      "  رفتارهاي خشـن   " اعمال  

 .اند مسکوني وارد شده
 

تجمع کارگران شهرداريهاي       
 ! ايالم و سنندج

 اسفند؛ کارگران شهرداري هاي ١ 
ايــالم و ســنــنــدج در اعــتــراض بــه               
پرداخت نشدن مزاياي شغلي و عـدم         
رسيدگي به مطالبات شـان در بـرابـر           

 .نهادهاي مـربـوطـه تـجـمـع کـردنـد             

بـه  "  ايـالم " کارگران شـهـرداري شـهـر           
دليل عدم دريافت مزاياي شغلـي در        

" بـلـوار جـمـهـوري       " محل کارشان در     
دســت بــه تــجــمــع زده و خــواســتــار             

در .  رسيدگي به وضعيت شان شـدنـد       
خبـري ديـگـر، جـمـعـي از کـارگـران                 
فضاي سبز شهرداري شهر سنندج در      
اعتراض به دريافت چـک هـاي بـدون           
پشتوانه به جاي دستمزد که از سـوي         
بانک ها قابل پرداخـت نـيـسـتـنـد در              
مـقـابـل اداره مـربــوطـه در خـيـابــان                

 .دست به تجمع زدند" ايمان"
 

تجمع اعتراضي کارکنان     
 درمانگاه فرهنگيان در سنندج    

 ! عليه بيکارسازي 
کارکنان درمانـگـاه فـرهـنـگـيـان           
ــه                  ــراض ب ــت ــدج در اع ــن ــن ــر س شــه

بالتکليفي شغلي خود دست به تجمع 
 کارکنان درمانگاه فرهـنـگـيـان     .زدند

سنندج به دلـيـل عـدم شـفـافـيـت در               
شرايط استخـدامـي و بـالتـکـلـيـفـي              
شغلي خود در مقابل اين درمـانـگـاه          
دست به تجمع زده و خواستار روشـن         

 .شدن شرايط کاري خود شدند
 

صدور احکام سنگين زندان      
عليه فعالين کارگري در آستانه   

 ! ٩٥ اعالم حداقل دستمزد سال    
درآستانه اعالم حداقل مزد بـراي      

 که کارگران از ماه هـا قـبـل           ٩٥ سال  
بــه طــور گســتــرده بــه شــيــوه هــاي               
مختلف اعتراضي مجدانـه خـواهـان        
افزايش آن متناسب با تأمين هـزيـنـه        
هاي زندگي بوده اند و در رأس ايـن             
اعتراضات براي افـزايـش دسـتـمـزد،          
هفت تشکـل کـارگـري طـي بـيـانـيـه                
مشترکي اعالم کردند که بايد حداقل  

 ٣ دستمزد به باالي خط فقـر يـعـنـي             
ميليون و پانصد هزار تومان افزايـش       
يابد، که اين اقدام خود مي توانـد بـا           
پيوستن بخشـهـاي مـخـتـلـف ديـگـر              
کارگري به جنبشي وسيع و همبسـتـه        
تبديل گـردد و از آنـجـا کـه در ايـن                   
مقطع حساس کارگران به طـور ويـژه          
توجه شان به موضوع افزايش حداقـل    
مزد مـعـطـوف اسـت و در صـورت                
تأمـيـن نشـدن خـواسـتـشـان يـقـيـنـا                  
اقدامات درخور را بـه کـار خـواهـنـد           
گرفت، دستگاه قضائي که هـمـيـشـه          
در کنار نهادهاي ديگـر در سـرکـوب         
کارگران شريک بوده، به منظور حفـظ       
شرايط برده وار و پائين نگـه داشـتـن           
دستمزدها از طريق  صـدور احـکـام             
سنگين زندان عليه فعاليـن کـارگـري         
به قصد ايجاد فضاي رعب و وحشت        
بـــراي جـــلـــوگـــيـــري از گســـتـــرش            
اعتراضات کارگري بخصوص بر سـر      
خواست افزايش دستمزد با تمام تـوان   
به ياري دولـت شـتـافـتـه و اقـدام بـه                  

 .صدور احکام جديدي نـمـوده اسـت         

داود رضوي از اعضاي هيئت مـديـره    
سـنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحــد               

اتوبوسراني تهـران وحـومـه وازچـهـره           
 بهـمـن   ٢٨ هاي فعال کارگري درتاريخ 

 ازسوي دادگاه انقالب شعـبـه   ٩٤ ماه  
 بااتـهـامـاتـي ازقـبـيـل اجـتـمـاع                ٢٦ 

وتباني به قصد اقدام علـيـه امـنـيـت             
کشوروايجاداخـالل درنـظـم وآرامـش         
عمومي ازطريق حضوردرتـجـمـعـات        

 سال حبس ٥ غيرقانوني محاکمه وبه  
تـعــزيـري مـحــکـوم گـرديــد،ابـراهــيــم           
مددي نايـب رئـيـس هـيـئـت مـديـره                
ــرکـــت           ــران شـ ــاي کـــارگـ ــديـــکـ ســـنـ
واحــداتــوبــوســرانــي تــهــران وحــومــه        
نــيــزقــراراســت بــااتــهــامــات مشــابــه       

دادگـاه  ۲۶ درسوم اسفند ماه درشعبـه    
عــثــمــان  .انــقــالب مــحــاکــمــه شــود      

اسـمـاعــيـلـي فـعــال کـارگــري عضــو             
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
ــري           ــارگــــ ــاي کــــ ــهــــ ــلــــ ــکــــ تشــــ

در۱۳۹۴ شهريورمـاه ۱۱ و۱۰ درتاريخ
شعبه اول دادگـاه انـقـالب اسـالمـي             
شهرستان به يکسـال زنـدان تـعـزيـري           

جــعــفــرعــظــيــمــزاده    .مــحــکــوم شــد    
دبــيــرهــيــئــت مــديــره اتــحــاديــه آزاد         
کارگران ايران به جرم فـعـالـيـت بـراي           

 سـال زنـدان       ٦ افزايش دسـتـمـزد بـه          
محکـوم گـرديـدوهـم اکـنـون درحـال              

. گذراندن اين حکم ضد کارگري است     
مجـمـوعـه ايـن واکـنـشـهـاي شـديـد                 
وگسترده شدن ابعاد بازداشتهاوحبس 
ــي              ــوانـ ــاتـ ــان از نـ ــا،نشـ ــهـ ــدانـ وزنـ
درپاسخگوئي به مطالبات کـارگـران       
ودستپاچگي ازگستردگي مـقـاومـت       
واعــتــالءجــنــبــش کــارگــري دردفــاع       
ازمــنــافــع وزنــدگــيــشــان را دارد کــه          
بيترديد بـامـقـاومـتـهـا و مـبـارزات               
ــران            ــارگ ــرک ــت ــع ــي ــرووس ــه دارت ــن دام
ناکارآمديشان بيشترازپيـش نـمـايـان        

اتحاديه آزاد کـارگـران        .خواهدگشت
ايــران هــر گــونــه تــعــرض وســرکــوب          
کارگران رابشدت محـکـوم مـيـکـنـد           
وخواسـتـارلـغـواحـکـام صـادره،مـنـع            
تعقيب قضائي وآزادي فوري کارگران     

  .زنداني ميباشد

 . اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٩٤  اسفند ١  

 

 

مجموعه اخبار و رويدادهاي             : نگاه هفته  
 هفته از شهرهاي کردستان        
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 ۸۰۰روز اول اسفند بيش از         
کارگر معدن زغـال سـنـگ الـبـرز             

 اتـوبـوس     ۱۲شرقي در دامغان با      
مسير تهـران ــ مشـهـد           خود را به 

در سمنان رساندند و اين محور را    
مسدود کردند و خواهان پـرداخـت        

 . فوري حقوق خود شدند
کـــارگـــران ايـــن مـــعـــدن در            

ماههاي گذشتـه بـارهـا دسـت بـه             
تجمع اعـتـراضـي زده و خـواهـان              
پرداخت فوري دستـمـزدهـاي خـود         

کارفرما در مـقـابـل ايـن         .  شده اند 
اعتراضات يک ماه حقوق کارگران     
را پــرداخــت کــرد امــا کــارگــران             
چندين ماه حقـوق طـلـب دارنـد و              
بيمه آنها نيز از آبان ماه به تاميـن   

 . اجتماعي پرداخت نشده است
الزم به توضيح اسـت کـه روز           

کـارگـر     ۵۰۰ بهمن نيز بيش از        ۶
معدن ذغال سنگ طرزه که يـکـي          
از معادن البرز شـرقـي اسـت، در            
اعتراض به معوقات مـزدي خـود         
مقابل ساختمان اداري اين مـعـدن       
در شاهرود تجـمـع کـردنـد امـا از              
آنــجــا کــه کــارفــرمــا بــه خــواســت          
کارگران توجهي نکرد، کارگران بـا      

کيـلـومـتـري،       ۷۰طي يک مسافت  
در مقابل دفـتـر اداري مـعـدن در             

 . شهر شاهرود دست به تجمع زدند
در ماههاي گذشتـه کـارگـران         

معادن در نقاط مـخـتـلـف کشـور            
دست به اعتصابات و تـجـمـعـات            
همزمان و چـنـديـن روزه زده انـد،             
مسيرهاي طوالني را طي کـرده و         

در مقابل مراکز مختـلـف دولـتـي          
تجمع کرده انـد، هـمـسـرانشـان در            
تجـمـع آنـهـا شـرکـت کـرده انـد و                   
اکنون دست به مسدود کردن جـاده   
زده اند تـا کـارفـرمـايـان را وادار               
کنند کـه بـه خـواسـت هـاي آنـهـا                  

ــات  .  رســيــدگــي کــنــنــد      اعــتــصــاب
طوالني مدت کارگران معدن بافق     
که با تحصن خانواده هاي کارگران 
ــراه شــد و                  ــم ــده ه ــر ش ــگــي دســت
اعتصاب بـزرگ کـارگـران مـعـدن            

 نقطه عطفـي    ۹۳چادرملو در سال    
در مبارزات کـارگـران مـعـادن در           

بـدنـبـال ايــن      .  سـراسـر کشـور بــود       
اعـتــصــابــات مــبــارزات کــارگــران      
معادن در استان کرمان و شاهرود      
و نقاط ديگر گسترش يافتـه و بـه           

 . اشکال مختلف ادامه دارد
  

از حزب کمونـيـسـت کـارگـري           
مبارزات کارگـران مـعـادن عـلـيـه            
دولــت و کــارفــرمــايــان قــاطــعــانــه        
حــمــايــت مــيــکــنــد و آنــهــا را بــه            
تشکـيـل مـجـمـع عـمـومـي بـراي                
تصميـم گـيـري جـمـعـي، ارتـبـاط               
فشرده نمايندگان معادن مختـلـف      
براي اعـتـراضـات و اعـتـصـابـات             
همزمان و حضور اعضاي خانـواده      
ــجــمــعــات                ــران در ت ــاي کــارگ ه

 . فراميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴  اسفند ۳ 

 ۲۰۱۶  فوريه ۲۲  

المللي و       کارگران معادن البرز شرقي محور بين            
 . ترانزيتي تهران ـ مشهد را مسدود کردند            

 

کردني در کار نيست مبلـغ شـرکـت           
و خـاک بـر       .  در اين انتخابات اسـت     

سر اپوزيسيوني که در تالش شرکت      
در مجلس اسالمي با قاون اسـاسـي      
اسالمي و نـهـادهـاي کـذايـي بـوده              

و نميدانم چه ميشود گفت بـه       .  است
ــد و                ــن ــخــواه ــه مــي ــي ک ــاعــت جــم
ميخواستند ترکيـب زنـان مـجـلـس           
اسالمي را باال ببرنـد و پـنـجـاه زن              

ــب    ”  ــري طــل ــراب ــه مــجــلــس        “  ب را ب
تا در کنار خواهر . اسالمي بفرستند

زيــنــب هــا مــجــري ســيــاســتــهــاي           

حکـومـت و قـوانـيـن ارتـجـاعـيـش                
همه اين سياستهاي متعـفـن   .  باشند

انـجـام   “  اصالحات”هم تحت عنوان  
راي واقعي ما مردم يک نـه  .  ميشود

ــه کــل جــمــهــوري نــحــس               بــزرگ ب
اسالمي و قانون اساسي و مجلس و   

شرکت در مـعـرکـه     .زن و مرد آنست 
انتخابات مجالس اسالمي، يـعـنـي       

چـه کسـي     .  تقـويـت ايـن حـکـومـت          
چه عـامـدانـه      .  بخواهند چه نخواهد  

 . باشد چه سفيهانه
پس مرگ بر حکومت اسـالمـي    
و ننگ بر حاميان و مـدافـعـان ايـن           
ماشين جنايـت و چـپـاول و عـقـب               

جمهـوري اسـالمـي را بـا           !  ماندگي
مـجــلــس و قــانــون اســاســي و کــل             

. نهادهايش فقط بايد به زير کشـيـد        
اين دستگاه جنايت و چـپـاول قـابـل           

 اصالح و بهبود نيست
  ٩٤ اسفند  ٤ 

 ... بازيکنان معرکه    
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الزم به ذکر است که صالـح خـود       
عضو حزب گوران است و همين گفته  
هاي او تنها يکـي از مـدارک اعـالم              
جرم عليه حکومت دزدان و فـاسـدان          

صـالـح   .  حاکم بر اقليم کردستان است   
سـئـوال مـي کـنـد کـه چـرا ديـگـران                    
ســکــوت کــرده انــد، چــرا اتــحــاديــه            
ميهني موضوع ندارد؟، امـا جـواب        
بسيار سر راست و روشن اسـت و آن            
اينکه حاکمان اقليـم نـه امـروز و نـه              

 سـال    ۲۴  بلکه   ۲۰۱۵ شش ماه آخر    
است که مشغول دزدي، چپاول و بـاال     
کشيدن اموال مردم هستـنـد، ايـنـهـا           
بي شرمي را به جايي رسانده انـد کـه          
ماههاست حقوق ميلـيـونـهـا نـفـر از             
کارکنان آن جامعه را به گـرو گـرفـتـه            
اند و بـه بـهـانـه هـاي مـخـتـلـف از                      

 . پرداخت آن خود داري مي کنند
 

اظهارت عضو رهبري اتحاديه       
مهيني به مناسبت پنجمين سالگرد  

 ! اعتراض عمومي مردم  
 مردم بسياري از    ۲۰۱۱ در سال   

شهرهاي اقليم کردستان با پـيـروي از        
اعتراضات مردم کشورهاي عربي در  
سطحي هـزاران نـفـره بـه خـيـابـانـهـا                 
آمدند و ميادين چـنـديـن شـهـر و از               
جمله شهر سليمانيه را به اشغال خـود    
ــاه                      ــک م ــش از ي ــي ــد و ب در آوردن
اعتـراضـات روزانـه ادامـه داشـت و              
مردم و فعالين سياسـي و نـيـروهـاي            
خارج حکومت به نقد حکـومـتـگـران         

نـيـروهـاي    .  دزد و چپاولگر پرداختنـد    
حکومت با وحشيانه ترين شـيـوه بـه           
اين اعتراضات برخورد کـردنـد و در           
جريان آن بيش از ده نفر کشته شـدنـد          

ايـن  .   نفر ديگر زخمي شـدنـد       ۵۰۰ و  
ــه اعــتــراضــات             ۱۸ اعــتــراضــات ب

شوبات مشـهـور شـده و امسـال در               
حالي که به خانواده جانباختگان ايـن        
اعتراضات اجازه هيچ گونه تجـمـع و         
اعتراضي ندادند، مال بختيار عضـو      
دفتر سياسي اتحـاديـه مـيـهـنـي کـه              

 ۲۴ حزب متبوعش يکي از حاکمين      
سالـه اقـلـيـم کـردسـتـان اسـت و در                   
ــقــش                ــراضــات ن ــوب آن اعــت ــرک س
سرکوبگرانه اي را ايـفـا نـمـودنـد، در            
سالـروز ايـن اعـتـراضـات مـطـلـبـي                
نوشته که در آن مثل هميـشـه تـالش            
کــرده اســت مســئــولــيــت اتــحــاديــه          
مـيـهـنـي را از زيـر بـار تـعـرض بـه                      
اعتراضات مردم بدر ببـرد و چـنـيـن            

وانمود کند گويا آنها نه تنها نـقـشـي         
نداشته اند بلکه خواهان روشـن شـدن         

وي در قسـمـتـي از          .  قضايا هستـنـد   
در حـالـي کـه        "  مطلبش مي نويسد     

 ۱۹۳۰ قيام مردم سليمانيه در سـال         
هنوز مورد بررسي قرار مـي گـيـرد،           

 شـوبـات هـم مـورد           ۱۷ جا دارد که     
يـا در قسـمــت       "  بـررسـي قـرار گـيــرد        

ــد،              ــويسـ ــگـــري مـــي نـ ــون "  ديـ خـ
 شوبات و دلسـوزي      ۱۷ جانباختگان  

و تالش حقيقي دمکراسي خواهان و       
معترضين بعنوان خمير مايه مبـارزه   
دمکراسي و مدني در وجدانها بـاقـي       

بـهـرحـال هـمـگـان مـي             ".  مي مانـد  
دانند که مال بختيار و حزبـش يـکـي           
از سرکوبگران مبارزه و تـالش مـردم         

 سـال گـذشـتـه         ۲۴ اقليم کردستان در  
بوده اند، مردم مي دانند که مـبـارزه          

 شوبات و روزهاي بـعـد از آن در         ۱۷ 
 تــوســط نــيــروهــاي           ۲۰۱۱ ســال    

سرکوبگر آنان به خاک و خون کشـيـده         
بايد به مال بـخـتـيـار و حـزبـش             .  شد

گفت که شماها نه در مقام مدافعـيـن    
 شـوبـات و       ۱۷ اعتراضات مردم در     

اعتراضات اخـيـر، بـلـکـه در مـقـام                
ســرکــوبــگــران، دزدان و فــاســدان               

ــده             ــي ــوس ــت پ ــي ــم ــاک ــه     ۲۴ ح ــال  س
ناسيـونـالـيـزم کـرد بـايـد پـاسـخـگـو                  

 . باشيد
 

 دستگيري يک افسر   
 ! بخاطر نقد از حکومت    

يـکـي از افسـران          فوريه ۱۹ روز  
پليس راه در شـهـر رانـيـه بـه دلـيـل                   
انتقاد از حکومت و ظـاهـر شـدن در            
ميدياي اجتماعي تـوسـط نـيـروهـاي          
امنيت اتحاديه مـيـهـنـي بـازداشـت            
شده و تاکنون کسي از محل زنـدانـي      

ــدارد           ــري ن ــرامــوش  .  شــدن او خــب ف
مالنجم افسر پليس راه شـهـر رانـيـه             
چندي پيش و به هنگام اعـتـراض بـه           
تعويق افتادن حقوقهاي خود با کانال       
تلويزيوني ان ار تـي مصـاحـبـه مـي              
کند و خطاب به خـانـواده بـارزانـي و             

قرار نيست هـمـه     "  طالباني مي گويد  
در آمد کردستان را ببريـد، مـا بـايـد            
عليه اين خاندان به ميدان بيائم، روز        

عـروسـي خـواهـد بـود،          *  شش ماه    
 مــيــلــيــارد دالر را در         ۴۶ بــارزانــي   

بانکهاي اروپا اندوخته، اين پول را از       
کجا آورده؟، سرنوشت اينها از قزافي      

گـفـتـه مـي شـود          .  بدتر خـواهـد شـد      

نيروهاي امنيت وابسته بـه اتـحـاديـه          
مهيني چند روزي است که اين افسـر         
را دستگير کرده اند و خطر آن وجـود         
دارد کــه او را تــحــويــل نــيــروهــاي              

در ايـن بـاره سـوران          .  بارزاني بدهنـد  
عمر رئيس حقـوق بشـر در پـارلـمـان              
اقليم گفته، اين افسر بـا مـا تـمـاس              
گرفتـه و اظـهـار نـگـرانـي کـرده کـه                   

 . ممکن است بالئي سرش بياورند
الزم به ذکر است کـه در جـريـان             
اعتراضات اخيـر عـلـيـه بـه تـعـويـق                
افتادن حقوقهـا جـدا از مـعـلـمـان و                
بسياري از کارمندان دولت، نيروهاي     
پليس هم در چندين شـهـر دسـت بـه               
تظاهرات و اعتراض زدند و خـواهـان        
پرداخت فوري حقوقهاي معوقه خـود       

در اعتراض به دستگيري ايـن     .  شدند
افسر پليس جمعي از روزنامه نگاران      
و فعالين سياسي طي بيانيه اي ايـن          
دستگيري را مـحـکـوم کـرده انـد و                
خواهان آزادي بـي قـيـد و شـرط وي               

  . شده اند
عروسي ترمي است که مـردم    *  

به هنگام حمله به نيروهاي صـدام در         
 و آزادي شهرهاي اقـلـيـم      ۱۹۹۱ سال  

کردستان بکار بردند و به معني قيـام      
 . تلقي مي شد

 
 کارمندان آب سليمانيه   

 ! دست به اعتصاب زدند  
 فــوريـــه     ۲۱ روز يــکــشــنــبــه            

کارمندان آب سليمانيه در اعـتـراض        
به پرداخت نشدن حقوقهايشان دسـت     
به اعتراض زدند و کـار را تـعـطـيـل                

بر اساس گزارشهاي مـنـتـشـر        .  کردند
شده، کـارمـنـدان آب هـم بـارهـا بـه                  
مسئولـيـن حـکـومـتـي اخـطـار داده               
بودند که اگر حقوقهاي معـوقـه خـود          
را دريافت نکنند دست به اعتراض و       

در همين روز    .  اعتصاب خواهند زند  
نيز در شهر چمچمال خانواده شهـدا و     

انفال شده ها دست به اعتراض زده       * 
اند و خواهان پرداخت حقوقهاي خـود      

 .شده اند
انفال شده هـا بـه دهـهـا هـزار              * 

خانواده اي گـفـتـه مـي شـود کـه در                 
زمان حکومت بـعـث عـراق در دهـه             
هشتاد ميالدي يکي يـا چـنـد تـن و             
عموما از مردان خانـواده تـوسـط آن           
رژيم منحوس دستگير شدند و ديگـر      
هيچگاه خبري از آنـهـا پـيـدا نشـد،               
تنها در سالهاي اخير چند گور دستـه        
جمعي پيدا شده کـه نشـان مـي داد              
آنها را دسته جمعي قـتـل عـام کـرده             

 .اند
 

 در شهر حلبچه   
 ! اعتصاب معلمان ادامه دارد 

 فوريـه عـبـداهللا      ۲۱ روز يکشنبه  
علي رئيس اتحاديه معلمان در شـهـر      

شعبه حلبچـه   "  حلبچه اعالم کرده که     
اتــحــاديــه مــعــلــمــان بــه بــايــکــوت            
کالسهاي درس ادامه مي دهد و آنها    
نمي خواهند معلـمـان بـه دو جـبـهـه               

الزم بـه ذکـر       ".  مختلف تقسيم شوند  
است که بيش از يک ماه است تـعـداد          
زيادي از مـعـلـمـان در اعـتـراض بـه                
تعويق حقوقها و همچنين چگونـگـي        

پرداخت آن با نرفتـن سـر کـالـسـهـاي            
درس و بايکـوت کـردن آن دسـت بـه               
اعتراض زده انـد و اخـيـرا اتـحـاديـه               
معلمان کردستان که تشکـلـي زرد و          
ساخته جـريـانـات حـکـومـتـي اسـت              
اعالم کرده بايکوت را مي شکنند و        
بر سر کـالـسـهـاي درس بـرخـواهـنـد                

هـمـچـنـيـن بـعـد از انـتـشـار                 .  گشت
اطالعيه اتحاديه معلمان، بخشي از      
آن که وابسته به جـريـانـات اسـالمـي           
است اعـالم کـرده انـد، بـايـکـوت را                
نخواهند شکـسـت و هـمـچـنـان آنـرا               

  .ادامه خواهند داد
 *** 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


