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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 دبير کل  ديدار بانکي مون  
 !  از اقليم کردستان سازمان ملل 

 مــارس بــانـکــي مــون        ۲۶ روز   
دبير کل سازمان ملل بعد از ديـدار         
از بغداد وارد شهر اربيـل در اقـلـيـم            
کردستان شد و با مسئوليـن اقـلـيـم           
کردستان و از جمله مسعود بارزاني      
رئيس خودگـمـارده اقـلـيـم ديـدار و              

در اين سفر رئيس بانک . گفتگو کرد 

جهـانـي و رئـيـس گسـتـرش بـانـک                 
اسالمي بانکي مون را همراهي مي 

گـرچـه بـانـکـي مـون اعـالم              .  کردند
کرده که تنها براي حمايت از مـردم           
کردستان به شهر اربـيـل آمـده، امـا            
همگان مي دانند که حکومت اقليم      
کردستان مـاهـهـاسـت بـا بـحـرانـي               
عميق مالي و سياسي روبرو است و       

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

خبر انفجار الهور را در سايتهـا       
چند بار؟ چـنـد نـفـر؟ چـنـد             .  خواندم

قلب انسـان از جـا تـکـان            .. کودک؟  
تاکنون تعـداد کشـتـه هـا          .ميخورد

بيش از هفتاد نفر و تعداد زخمي ها  
مـحـل   .  صدها نفر اعالم شده اسـت      

و .  انــفــجــار يــک شــهــر بــازي اســت         
کــودکــان بســيــاري جــزو قــربــانــيــان        

جريانات اسالمي مسـبـب       .هستند
. اين آدم کشي هاي فجيـع هسـتـنـد          

اما اينها از کجا آمده اند؟ آيا کسي  
هست که نـدانـد ايـن جـريـانـات از                
حمايت مالي و نظامي و استراتژيک   
ــرتــجــع                  ــف و م ــتــهــاي کــثــي دول
برخوردارند؟ طالبـان کـه امـروز در           
الهور دست به عمـلـيـات زده اسـت           
مخلوق ارتش و سازمان اطالعـاتـي      

همانطور که داعـش    .  پاکستان است 
مگر بـن  .  مخلوق سياي آمريکاست  

الدن در پناه ارتش پاکستان و بـغـل          

گوش آن سالهـا زنـدگـي نـمـيـکـرد؟              
مگر خميني را از نجف بـه پـاريـس           

  !جرياناتي که کودکان را منفجر ميکنند

 

 

 

 

 

 

 کاظم نيکخواه 

 ۳ (  مـارس      ۲۲ روز  سه شـنـبـه         
در پــي ســه انــفــجـــار              )  فــرورديــن  

دهشتـنـاک در فـرودگـاه بـروکسـل و               
ايستگاه مترو مالـبـيـک در بـلـژيـک،             

 تـن کشـتـه و دهـهـا تـن               ۳۰ بيش از  
دولت اسالمـي داعـش      .  زخمي شدند 

مسئوليت اين جنايت را رسما بعهـده      
 . گرفته است

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري ايـن             
قلـب  .  جنايت را قويا محکوم ميکند    

ما با خانواده هاي جـانـبـاخـتـگـان و              
زخمي شدگـان ايـن فـاجـعـه دردنـاک              

 . است
ما اعالم ميکنيم که هيچ بـهـانـه      
و اقدامي چنين جنايات وحشيانه اي    

 جنايت تروريسم اسالمي
 ! در بروکسل را محکوم ميکنيم

 

 

 ٢  صفحه 

زاده، فـرمـانـده         اميرعلي حـاجـي   
نيروي هوا فضاي سپاه پـاسـداران بـا           

تـهـاجـم    " بيان اين که اين نهاد نگـران         
نگراني مـا از      : " گفت نيست" نظامي

ــل کشــور، از آقــازاده            هــا، از       داخ
هــا و از        هــا و خــواهــرزاده       بــرادرزاده

گـيـران و      کساني است که روي تصميم    
 ".گذارند سازان اثر مي تصميم

اين اولين بار نيست که مقامـات     
رژيم اسالمي هراس و نگراني خود از    

. اوضاع داخل کشور را بروز ميدهنـد      
او درست ميگويد جـنـگ و تـهـاجـم              
نظامي براي باندهاي اسالمي حـاکـم        
هميشه از برکات و نعمات الهي بـوده     

 منتها تـا آنـجـايـي هـم کـه بـه                   است
دعواهاي باندها و دسته جـات سـپـاه         
پاسداران، مقامات حکومـتـي، آيـت        
اهللا هــاي مــيــلــيــاردر و بــرادران                  
قـاچـاقـچـي کـه هـمـگـي شـبـکـه اي                    

آقازاده ها، برادر زاده ها     " متشکل از   

 نگراني حکومت از داخل کشور است

 

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

 ٢  صفحه 

 ٢  صفحه 

ما هر روز شاهد جنايـات گـروه      
از .  هاي تروريست اسالمي هستـيـم     

فرانسه تا ترکـيـه و از بـروکسـل تـا                
ــا                 الهــور پــاکســتــان و از عــراق ت

با ديـدن    .....  افغانستان و سوريه و     
اين صحنه هاي دلخراش تـکـه پـاره          
شدن انسانها و مخصوصا کودکـان،   

حـس   قلب هر انساني کـه يـک ذره             
انساني و نوع دوستي داشتـه بـاشـد          

 .بدرد مي آيد
ــنــگ و                ــد ج ــي شــاه از طــرف
خونريزي، آواره شـدن وبـي خـانـمـان            
شدن ميـلـيـونـهـا مـردم کشـورهـاي              
جنگ زده هستيم و از طـرف ديـگـر          
شاهد عمليات انتحاري تروريسـتـي      
گــروه هــاي ضــدبشــر و وحــوش                 
اسالمي هستيم کـه در کشـورهـاي           
اروپايي جـان مـردم بـيـگـنـاه را در                

کنسرت ها و مـتـروهـا و فـرودگـاه               
هــاي ايــن کشــورهــا مــيــگــيــرنــد و          

 بشريت متمدن بايد عليه بربريت و 
 . تو حوش موجود قد علم کند
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 ٢  صفحه 

 

 کارگران در هفته اي که گذشت
 شهال دانشفر
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و خواهر زاده ها هستند برمـيـگـردد،      
اين حضور جسورانه مردم تشنه رفـاه       
و تشنه يک زنـدگـي انسـانـي در ايـن               
نبرد است که اين دارو دسته ها از هر       
جناحي را بجـان يـکـديـگـر انـداخـتـه              

 .است
اما در حقيقـت نـگـرانـي اصـلـي             
سران سپاه قـتـل و کشـتـار و ديـگـر                 
مقامات رژيم اسالمي حاکم بر ايـران       
از مـردم بسـتـوه آمـده اي اسـت کـه                  
تشنه رفاه، سـعـادت و خـوشـبـخـتـي              
هستند و روزمره براي بـدسـت آوردن          

آن با حاکمان و کـل نـظـام مـافـيـاي                 
 .اسالمي ميجنگند

نگراني و وحشت کـل مـقـامـات          
حکومتي با اعـوان و انصـارشـان از             
مــردمــي اســت کــه بــه قــدمــت ايــن            

. حــکــومــت بــه آنــهــا نــه گــفــتــه انــد           
خودشان خوب ميدانند که بر دريايـي    

 . از خشم و نفرت مردم نشسته اند
حاجي زاده و ديـگـر مـقـامـات              
سپاه و آيت اهللا هاي نـگـران، ايـن را              
بخوبي دريافته اند کـه بـيـش از سـه               
دهه جنايـت، دزدي، اعـدام، زنـدان،           

شکنجه، تحميل فقر مطلق بـه بـيـش         
از هــفــتــاد مــيــلــيــون انســان در آن              
مملکت کارايي خود را از دست داده       

ايـن سـيـل      .  و به آخر خط رسيـده انـد        
بنيان کن ميرود تا سـرانـجـام بسـاط          

 . کل حکومت اسالمي را برچيند
خشم و نارضايتي عمومي از کل   
حکومت، رشد و گسـتـرش روزافـزون         
فرهنگ غربي در ميان مردم و طـرح         
خواست و توقعات انساني و بـرابـري          
طلبانه کل جامـعـه از يـک سـو و از                 
ســوي ديــگــر شــکــســت پــي درپــي             
طرحهاي بنام فرهنگ اسـالمـي، بـي         
اثر شدن تهديد، زندان و ارعاب راهي       
بجز دفـع کـثـافـت اسـالمـي و بـزيـر                  
کشيدن اين حـکـومـت مـتـشـکـل از              
باندها و دارودسته هاي  بغايـت ضـد      

 .انساني را ندارد
اين راه را ما و مردم خواهان يـک         
زندگي برابر و انساني تضمين کرده و    

 .متحقق خواهيم کرد
 

 ٩٥  فروردين ١٠ 

 ... نگراني حکومت از      

هر چقدر هم امروز مـردم  .. نبردند؟  
جهان در مـورد دولـتـهـاي حـامـي             
تروريسم و ارتجاع و تحجر سکوت      
کنند و خشم خـودرا فـروبـخـورنـد،            
اما دنيا ميداند که اين نظام کثيف 
سرمايه اسـت کـه در بـن بسـت و                
بحران ديو و لـجـن و خـون تـولـيـد                

طالبان و داعش و القاعده .  ميکند
و جمهوري اسالمي و بقيه بيش از        
آن منفورند که جـايـي در جـامـعـه             
بشري داشته باشند و قطعا طـولـي         
نخواهد کشيد که مـهـار خـواهـنـد           
شد و يک به يک به زباله دان سپـرده          

اما بشريت در خـالل       .  خواهند شد 

جنگ با اين ديـوهـاي خـون آشـام             
اسالمي بيشتر و بيـشـتـر مـتـوجـه            
ــظــم و                    ــد آن ن ــاي ــه ب ــشــود ک مــي
مناسـبـاتـي را کـه خـالـق چـنـيـن                  
جانوران درنده اي است نـيـز هـرچـه           

فـقـط   .  سريـعـتـر بـه گـور بسـپـارد             
نظامي که تمام مساله اش سـود و         
پول و قدرت است و زندگي انساني       
برايش ذره اي ارزش ندارد ميتوانـد     
براي حـفـظ خـويـش بـه داعـش و                 
الــقــاعــده و طــالــبــان و خــمــيــنــي           

 .متوسل شود
 ٢٠١٦  مارس ٢٨ 

 ... جرياناتي که کودکان        

 .قرباني توحش اسالمي ميکنند
اين جنايات تا آنجا پيـشـرفـتـه        
که حتي دولتهاي فخيمه اروپايي و       

" صدايشان در بـرابـر  " آمريکايي هم   
اين جـنـيـات و کشـتـار کـه خـود                  
بوجود آورنده انواع اقسام گروه هاي 
تروريست اسالمي از طـالـبـان تـا            
القـاعـده و بـوکـو حـرام و داعـش                 
ودهها جريان ديـگـر تـوروريسـتـي            

 . بوده و هستند، در آمده است
از انتقال خميني از نـجـف بـه            
پاريس و ازآنجا به ايران گـرفـتـه تـا          
بــوجــود آوردن طــالــبــان در بــرابــر           
اشغال افغانستـان تـوسـط شـوروي          
سابق، تا داعش در عراق و سوريه،    

مــالــي و      تــا حــمــايــتــهــاي وســيــع     
ســيــاســي دولــتــهــاي اروپــايــي از          
جريانات اسالمي در اروپـا تـحـت           
نام نسـبـيـت فـرهـنـگـي، سـاخـتـن                
صدها مسجد و دائر کردن مدارس      
مذهبي که مرکز پرورش جـريـانـت         
تروريستي اسـت، بـروشـنـي نشـان           
ميدهد کـه هـمـه ايـن دولـتـهـا در                 
بوجود آوردن اين وضعـيـت سـهـيـم          
بوده و هستند و بايد در بـرابـر ايـن            

 .وضعيت جوابگو باشند

ژست کميک اين دولتـهـا بـراي         
مقابله با تروريسم خـنـده دار تـر و           
در عين حال مزحک تر از آن اسـت           
که کسي اين ژست گرفتنها را بـاور    

اين کميک بودن قضيه وقـتـي     .  کند
بيشتر نمايان ميشود که دولتـهـاي       
پاکستان و جمهوري اسـالمـي، کـه       
خود منبع اصلي پرورش تـروريسـم       

عـلـيـه    " هستند، اعالم ميکنند که     
 ".ترورسيم مي ايستند

جــارو کــردن و از بــيــن بــردن             
کامل اين جنايـت و وحشـي گـري            
تروريسم اسـالمـي کـار مـا مـردم             
جان به لب رسيده از اين وضـعـيـت         

. کار بشريت مـتـمـدن اسـت         .  است
 درصــدي هــا اســت کــه           ٩٩ کــار   

خواهان يک زندگي انساني و بـدور        
از هرنوع جنگ و ترور و جامعه اي  

 .مملو از صلح و آرامش هستند
بايد بشريت متـمـدن در دنـيـا           
قدعلم کند و تمام قد براي تـغـيـيـر            
اين وضعيت بنفع انسان و انسانيت 
بميدان بـيـايـد، راه ديـگـري وجـود              

 .ندارد
 ٢٠١٦  مارس ٢٩ 

 ... بشريت متمدن بايد      

 

هـيـچ جـنـايـتـي         .  را توجيه نمـيـکـنـد      
. جنايت ديگري را توجـيـه نـمـيـکـنـد            

تروريسـم و آدمـکـشـي کـور و ضـد                 
انساني يک خصيصه اصلـي جـنـبـش          
اسالم سياسي و شاخه هاي متعدد آن 
است که نزديـک بـه چـهـاردهـه اسـت               
صدهـا هـزار نـفـر را در کشـورهـاي                 
تحت حاکميت دولت هاي اسالمي و       
در اقصا نقاط جهان به قتـل رسـانـده           

ما همچنين هـر نـوع تـعـرض            .  است
راسيستي عليه مـردم مـنـتـسـب بـه              

. اسالم را شديدا محـکـوم مـيـکـنـيـم            
تبعيض و نژادپـرسـتـي زمـيـنـه سـاز              

 . رشد تروريسم اسالمي خواهد شد

مـــا اعـــالم مـــيـــکـــنـــيـــم کـــه            
ميليتاريسم و تـروريسـم دولـتـي نـه              
تنها راه حل نابودي تروريسم اسالمي 

. نيست بلکه زمينه ساز رشد آن است   
تجربه خونين جنگ و مـيـلـيـتـاريسـم           
دولت آمريکا و مـتـحـديـنـش در دو              
دهه اخير نشانگر اين حقيـقـت اسـت           

مـا  .  که ما بـارهـا تـاکـيـد کـرده ايـم               
همچنين اعالم ميکنيم که هر گـونـه         
سازش و مماشـات بـا هـر بـخـش و                 
شاخه اي از اسالم سياسي زمينه ساز 
رشد و بقاي اين جنبش ارتـجـاعـي و            

بشــريــت .  تــروريســم اســالمــي اســت     
آزاديخواه بايد بپاخيزد و سنگربـنـدي       

محکمي در سطح بين المللي عـلـيـه           
 . هر دو قطب تروريستي ايجاد کند

براي نابودي تروريسـم اسـالمـي،        
بايد بشـريـت     . بايد دست به ريشه برد 

را از شـر حـکــومـتــهـا و جــريـانــات                
متعدد اسالمي و از فقر و بيحقـوقـي         
که زمينه هاي اجتماعي و اقتصـادي       
تروريسم اسالمي است، خالص کـرد        
و جوامعي مبتني بر آزادي، بـرابـري،      

ايـن  .  رفاه و سکوالريسم بنيـان نـهـاد        
کار جنـبـش کـمـونـيـسـم          .  کار ماست 

 . کارگري و مردم آزاديخواه است
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۵  فروردين ۴ 

 ۲۰۱۶  مارس ۲۳ 

 ... جنايت تروريسم اسالمي      
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 ســال اعــتــراضــات          ۴ ٩ ســال    
ــود            ــران بـ ــارگـ ــرده کـ ــتـ ــال  .گسـ سـ

اعتراضات پرشور مـعـلـمـان بـر سـر              
خواستها و مطالبـاتشـان بـود، سـال            
اعتراضات پرستاران، بازنشستگان و 
بخش عـظـيـمـي از حـقـوق بـگـيـران                  
ــي و                    ــدگ ــاع از زن ــه در دف ــع ــام ج

روزهاي پاياني سال .  معيشتشان بود 
 شاهد عهد و پيمان بستن هـا بـر     ۴ ٩ 

سر تداوم اين مبارزات بـراي گـرفـتـن          
حق و حقوقشان و با خواستهاي فوري 
اي چون حداقل دستمزد سه ميليون و     
پانصد هزار تومان، تحصيل رايـگـان       

درمان رايگان براي همـه،      براي همه،   
پرداخت فوري دستمزدها و حقوقهاي     

بـراي سـال آتـي        …  پرداخت نشده و   
اين را در تجمعات اعتراضي      . بوديم

هر روزه کارگران و در بيانيه هـايشـان        
. به مناسبت فرا رسيدن سال نو ديديم

، ۴ ٩ از جمله تا آخريـن روز از سـال              
کارگران در مراکز مختلـف کـارگـري         
تجمع اعتراضي داشتـنـد و پـيـگـيـر             

چند نمونه قابل . خواستهايشان بودند
توجه از اين اعتراضات در هفـتـه اي          

در شـروع سـال جـديـد              که گـذشـت،    
 :عبارتند از

 نــفــر از      ٠٠ ۵   اســفــنــد      ٢٩  –
کارگران پروژه نقش جهان در اصفهان      
در اعــتــراض بــه تــعــويــق پــرداخــت           
دسـتـمـزدهــايشـان دســت بـه تـجـمــع              
اعـتـراضــي زدنـد، درهـاي ورودي و             
خروجي محوطه را بستند، جـرثـقـيـل       
ها را از کار انداختند و تهديد کردنـد         
که در صورت عدم پـاسـخـگـويـي بـه             

 .اعتراضاتشان شدت خواهند داد
کارکنان شـاغـل در مـنـاطـق            –

نفتخيز جنوب طي نامه اي سرگشاده 
 اســفــنــد خــطــاب بــه حســن           ٢٨ در   

روحاني نسبت بـه وضـعـيـت مـالـي              
کارکنان شـرکـت مـلـي نـفـت وعـدم                
پرداخت بموقع مطالباتشان اعتراض    

در بخشي از اين نامه چـنـيـن         .  کردند
اکـنـون کـه تـحـريـم هـا              “  : آمده است 

برداشته شده انتظارخادمين صنـعـت      
نفت اين بود که اوضـاع مـعـيـشـتـي              
کارکنان بـهـبـود يـابـد ولـي هـر روز                 

شاهد بي حرمتي به کارکنان پـايـيـن          
 .”.دست توليد و صنعت نفت هستيم

ــال              – ــي س ــان ــاي ــاي پ در روزه
اعتراض کارگران در فازهاي مختلف   
عسـلـويــه و پــتـروشــيـمـي در پــارس              
جنوبي براي نقد کردن طلب هـايشـان         

 ۶ ٢ از جمله در روزهاي     .  هر روزه بود  
 اســفــنــد تــعــداد وســيــعــي از           ٢٧ و   

دراعتـراض   IPMI کارگران شرکت 
ــرداخــت            ــه عــدم پ ــا       ٣ ب ــاه    ۶  ت  م

دستمزدشان مقابل اين شرکت دسـت      
 ۶ ٢ هـمـچـنـيـن روز          .  به تجمع زدنـد    

 و   ٢١  و     ٢٠ اسفند کارگران فازهاي    
چند مجمتع پتروشيمي در مـنـطـقـه           
ويژه پارس جنوبي بـه دلـيـل تـعـويـق              
ــان                 ــوق ش ــق ــاه ح ــدم ــن ــت چ ــرداخ پ

و بنـا    تجمعاتي اعتراضي برپاکردند    
ــاز                        ــا در فــ ــرهــ ــبــ ــر خــ  ١٩ بــ

کارفرما نه تنـهـا سـه مـاه            عسلويه،  
کـارگـران را پـرداخـت نـکـرد،              طلب   

بلکه سه نفر از آنان تهديـد بـه اخـراج           
کــارگـران بـه ايـن مسـالــه           .  شـده انــد   

گســـتــــردگــــي  .  اعـــتــــراض دارنــــد     
اعتراضات کارگران در منطـقـه ويـژه         
اقتصادي پارس جنوبي از جـملـه در           
عسلويه و پتروشيمي، اين منطقـه را        
هم اکنون به يکي از کانون هـاي داغ         
اعتـراضـات کـارگـري تـبـديـل کـرده               

 .است
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه بـه               
 هزار تومان حـداقـل دسـتـمـزد            ٨١٢ 

 .اعتراض دارند
کارگران نيشـکـر هـفـت تـپـه تـا               
روزهاي آخر سال تجمعات اعتراضي      

يک مـوضـوع مـهـم         .  خود را داشتند  
اين اعـتـراضـات عـلـيـه خصـوصـي               
سازيها بود که عمال موقعيت شغلـي    

در .  آنها را بـه خـطـر انـداخـتـه اسـت               
ادامه اين اعتراضات آنهـا چـنـد روز         
قبل از شروع سال جديد طي نامه اي     
خــطــاب بــه مســئــولــيــن مــربــوطــه           
اعتراض خـود را نـه تـنـهـا بـه ايـن                    

 هـزار تـومـان        ٨١٢ موضوع بلکه به    
حداقل دستمزد تعيـيـن شـده دولـت،           

 .اعالم داشتند
کارگران نيشـکـر هـفـت تـپـه در              

نـامـه خـود خـطـاب بـه              بخـشـي از       
آيـا   ”:کارفرمايان و دولت مي پرسند    

در خود اين توان را سراغ داريد که بـه     
 هزار توماني سـال    ٨١١ اتکا به مزد  

، بتوانيد امورات زندگي خانـواده      ۵ ٩ 
خــود را در ســال جــاري را تــامــيــن              

جـدا از ايـن مـوضـوعـات             .”.کننيد
قراردادهاي سفيد امضا و تاخـيـر در       

پرداخت مطالـبـات مـزدي از جـملـه             
موضوعات مهم اعتراضي کـارگـران      
نيشکر هفت تپه در ايـن نـامـه بـوده              

 .است
معلمان بار ديگر بر کارزار خـود        
براي آزادي همکاران دربندشان تاکيد     

 کردند
آزادي عبدالرضا قنبري و عـلـي         

 اکبر باغاني دو معلم زنداني 
علي اکبر بـاغـانـي ار مـعـلـمـان              
زنــدانــي کــه بــه اتــهــام شــرکــت در               
تجمعات اعتراضي به يک سال حبس      
و تبعيد به شهرستان زابـل مـحـکـوم          
شــده بــود، بــا پــايــان يــافــتــن دوران            

بـه تصـمـيـم       .  محکوميتش آزاد شـد    
مقامات جنايتکار قضايي او با قرار      
وثــيــقــه در مــرخصــي کــوتــاه مــدت          
خواهد بود و پس از آن به شـهـرسـتـان       

 .زابل تبعيد خواهد شد
معلم زنـدانـي    “  عبدالرضا قنبري 

 سـال و      ۵ ١ که ابتدا به اعدام، سپس     
 سال زندان مـحـکـوم و      ١٠ نهايت        در  

 ۶ ٢  در زنـدان بـود، در             ٨٨ از سال    
آزادي او بـيـش       .   آزاد شـد   ۴ ٩ اسفند  

ازهــر چــيــز از فشــار اعــتــراضــات              
گسترده معلمان براي آزادي همکاران     

 .دربندشان حکايت دارد
آزادي عــلــي اکــبــر بــاغــانــي و            
عبدالرضـا قـنـبـري را بـه آنـهـا، بـه                   
خانواده هايشان و به همگان تـبـريـک          

 .ميگوييم
هم اکـنـون اسـمـاعـيـل عـبـدي،               
رسول بداقـي، مـحـمـود بـهـشـتـي و                 

 .عــلــيــرضــا هــاشــمــي در زنــدانــنــد        
اسماعيل عبدي و محمود بـهـشـتـي          

 سال زندان محکوم شـده انـد و         ۶    به
در هفته اي که گذشـت، بـراي رسـول             
بداقي معلمي که شش سال در زنـدان        
بوده، درست در روزهاي آستانـه سـال      

فرزندانـش انـتـظـار مـرخصـي            نو که   
پدرشان را داشتنـد، سـه سـال حـکـم              
ــرار                ــيــد ق ــاي ــد مــورد ت ــدان جــدي زن

 ۵ عليرضا هاشمـي نـيـز بـا               . گرفت
و اين .  سال حکم در زندان بسر ميبرد 

درحاليست که محمدرضا نيک نژاد و  
سـال حـکـم      ۶ مهدي بهلـولـي اخـيـرا          

زندان گرفته و در خـطـر دسـتـگـيـري               

 .قرار دارند
يک کارزار مهم مـعـلـمـان آزادي           

 ٢١ در   .  همکاران دربـنـدشـان اسـت        
اســفــنــد مــعــلــمــان در حــمــايــت از             
همکاران دربـنـدشـان در پـارک اللـه              
ــيـــاده روي زده و                        ــه پـ ــت بـ دسـ

همـچـنـيـن      .خواستارآزادي آنها شدند 
يک خواست مورد تاکيد معلـمـان در         

ــه      ــي ــان ــي ــنــد       ٢٣ ب ــه    کــه  ۴ ٩  اســف ب
مناسبـت سـالـگـرد اعـتـراضـات بـا               

 ٩٣ شــکــوهشــان در اســفــنــد ســال            
مــنــتــشــر شــده اســت، آزادي فــوري           

معلمان با ايـن    .  معلمان زنداني است  
بيانيه و تاکيد بر خـواسـتـهـاي فـوري            
اي چون افزايش دستمزدها به رقـمـي         
باالي خط فقر و تـحـصـيـل رايـگـان               

 . رفتند۵ ٩ براي همه به استقبال سال 
هم اکنون کارزاري جهـانـي بـراي         
آزادي کارگران زنداني و معـلـمـان در          

 ۶ ٢ از جملـه در       .  بند در جريان است   
 پـنـچ اتـحـاديـه کـارگـري              ۴ ٩ اسفند   

ــه اســامــي          ــرانســه ب  وCFDT ف
C G T                       ،F S U   ،

Solidaires و UNSA  طــي
نامه اي اعتراضـي خـواسـتـار آزادي           
کارگران و معلمان زنـدانـي در ايـران            

در بخشي از اين نامه چـنـيـن          .  شدند
 :آمده است

مــا، ســنــديــکــاهــاي فــرانســه،       “
امضــاء کــنــنــدگــان ايــن اطــالعــيــه          
خواسـتـار لـغـو مـحـکـومـيـت هـاي                 
غيرعادالنه و مغاير بـا آزادي هـا و             
حقوق اساسي بوده و نيز آزادي فـوري        
و بي قيد و شرط همه فعـاالن دربـنـد          
که به خاطر فعاليت هاي سنديکـائـي     
و دفاع از حقوق به حـق مـزدبـگـيـران             

 .”.زنداني شده اند، را خواستاريم
ــارزار بــراي آزادي کــارگــران              ک
زنداني، معلمان دربـنـد و زنـدانـيـان             

 .سياسي ادامه دارد
خالصه کالم اينکه در فضايي از      

که کـارگـران       اعتراض و مبارزه است   
در نفت و مراکـز وابسـتـه بـه آن، در                
نيشکر هـفـت تـپـه و کـارخـانـجـات                 
بسيـاري در شـهـرهـاي مـخـتـلـف و                 
معلمان با تاکيد مجدد برخواستهـاي   

 را بــه پــايــان       ۴ ٩ بــرحــقــشــان، ســال     

کارگران در بيانيه هـايشـان      .رساندند
بر روي     به مناسبت شروع سال جديد    

بــا .  خـواسـتــهـايشـان تـاکــيـد کــردنـد           
اولتيماتوم به اينکه اگر مطالبـاتـمـان        
پرداخت نشود، اگر بيـکـارسـازي هـا          
متوقف نشود، اگر کـارگـران زنـدانـي         
آزاد نشوند، اگر دستمـزدهـا افـزايـش        

به استقبال سـال جـديـد        …  نيابد، و   
اعــتــراضــات گســتــرده در        .  رفــتــنــد 

 و تا آخـريـن      ۴ ٩ ماههاي پاياني سال    
روزهــايــش، حــال و هــواي جــنــبــش           
اعتراضي کارگري و کل جامعه را در   
شروع سال جديد به روشـنـي تصـويـر           

خامنه اي در پـيـام نـوروزي          .  ميکند
اقــتــصــاد  “   را ســال        ۵ ٩ اش ســال      

. نام گذاشت “  مقاومتي، اقدام وعمل  
ريـاضـت      معني آن نـيـز تـاکـيـد بـر              

و تشـديـد فشـار بـر گـرده                اقتصادي
فضـاي   .کارگران و کل جامعـه اسـت       

اعتراضي در مراکـز کـارگـري و کـل            
جامعه، بيش از هـر چـيـز رودررويـي            
بيشتر کارگران و مـردم را در چشـم              

 سـال    ۵ ٩ سـال    .  انداز قـرار مـيـدهـد        
اعتراضات گسترده کـارگـري عـلـيـه           
فقر و فالکت و براي زندگي اي بـهـتـر       

 .است
با متحد کردن و سـازمـانـيـابـي            
اعتراضاتمان درمدياي اجـتـمـاعـي،        
در مجامع عـمـومـي کـارگـري و در              
تشکلهايمان، بـا ايسـتـادن در بـرابـر             
سرکوبگري هاي حکومت و خـواسـت       
آزادي فوري کارگران زندانـي و هـمـه            
زندانيان سياسي، بـا نـقـش آفـريـنـي              
خانواده هاي کارگري و بسـيـج تـمـام            
نيرويمان، با مبارزه اي متحد عـلـيـه        
تعرضات هر روزه رژيم بـه زنـدگـي و            
معيشتمان، و باالخره با جـمـع شـدن           
حول خواستـهـاي سـراسـري اي چـون             
حداقل دستـمـزدهـا سـه مـيـلـيـون و                
پانصد هزار تومان فوري و بيمه هـاي      
اجتماعي از جمله تحصيل رايـگـان،         
درمان رايگان، بيمـه بـيـکـاري بـراي            
همه، خود را براي مبارزاتي متحد و     

کـل بسـاط     .  قدرتمـنـد آمـاده کـنـيـم          
اســتــثــمــار و ســتــم و ســرکــوب ايــن            

 .حکومت را بايد جارو کرد
 ٩٥  فروردين ١٠ 

 کارگران در هفته اي که گذشت

 

 

 

 

 

 

 شهال دانشفر 
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اعتراض عقو بين الملل بحکم     
 اعدام هيمن اورامي نژاد    

بخشي از بيانيه عقو   فروردين؛٥ 
يک نوجوان ايراني، به نام   : " بين الملل 

هيمن اورامي نژاد، در انتظـار حـکـم          
خاطر جرمي است که هنگام  اعدام ب 

گـفـتـه    .  کودکي مرتـکـب شـده اسـت         
شود او بعد از تعطـيـالت سـيـزده            مي

هيمن اورامي ".  بدر اعدام خواهد شد   
 ١٨  که کمتـر از      ١٣٩٠ نژاد در سال    

شود و     سال سن داشت، بازداشت مي    
 .باشد در زندان محبوس مي

 
 مرگ يک کولبر   
 بر اثر سکته قلبي

  مـاه در مـنـطـقـه            يکـم فـرورديـن     
نـام     مرزي شهر نودشه و در مکاني به    

 ساله به نـام  ٤٤ کولبري " هانەو دشت" 
 مـرگ    .دهـد    رستم رستميان جان مي   

اين کولبر درپي سکته ناشي از فشار       
هـاي     فرساي کـولـبـري در کـوه            طاقت
العبور منطقه مرزي هـورامـان        صعب

 .روي داده است
 

نامه اعتراضي همسر بهنام    
 ابراهيم زاده به فشارها و تهديدات     

خانم زبيده حـاجـي زاده هـمـسـر             
زنداني سياسي بهنام ابراهيم زاده در       
نامه اي به فشارها و تهديداتي که از        
طرف مامورين حکومتي بر خانـواده      
اش وارد مي شود اعـتـراض کـرده و            

  :چنين مي نويسد
من زبـيـده حـاجـي زاده هـمـسـر               
زنداني سياسي در بند بهنام ابراهـيـم         
زاده مي باشم قبل از هـر چـيـزآغـاز              
سال نو را بـا امـيـد آزادي تـمـامـي                  
زندانيان سياسي در بند به مردم ايران 

در روزهـاي پـايـان      .  تبريک مي گويم   
سال، من و فرزنـدم نـيـمـا در حـالـي                

, تــهــران را بــه مــقــصــد کــردســتــان            
شهرستان اشنـويـه بـراي تـعـطـيـالت             
عيد ترک کرديم که متاسفانه تالشهـا       
و پــيــگــيــريــهــاي مــا بــراي گــرفــتــن           
مرخصي براي همسر زنداني ام بهنـام      
به سرانجام نرسيد و دستگاه قضـايـي      
بـا وجــود نــامــه وکـيــل و پــزشــکــان             

بيمارستان محک مبني بـر بـيـمـاري           
فرزندم نيما و اينکه بـهـنـام بـايـد در              
کنار فـرزنـد بـيـمـارش بـاشـد مـانـع                  

  . مرخصي وي شدند
آنها پرونده قطور پزشکي فـرزنـدم     
نــيــمــا ، نــامــه و تــاکــيــد پــزشــکــان             
بيمارستان فوق تخصصي مـحـک را          
ناديده گرفتند و راضي به اين نشـدنـد    
که يک پدر زنـدانـي در کـنـار فـرزنـد                 

مـخـالـفـت دسـتـگـاه          . بيمارش باشد    
قضاي با مرخصي بهـنـام آن هـم در             
آســتــانــه ســال نــو و پــرونــده ســازي              
مضحک و مـجـدد و مـحـکـومـيـت               

 سـال حـبـس نـاعـادالنـه             ٨ نزديک به   
براي وي به اتهام ارتباط با رسانه هـا      
و دکتر احمد شهيد و درج بـيـانـيـه و              
مطالب کارگـري و حـقـوق بشـري از              
داخل زنـدان نشـان از ايـن دارد کـه                 
دستگاه قضايـي از تـحـقـق عـدالـت              

مسـئـوالن قضـايـي و         .  عـاجـز اســت    
امنيتي همواره در طول اين سالها بـه      
شيوه هاي مختلـف از جـملـه تـحـت              
عنوان بازرسي يورش به منـزل مـا و         
مــورد بــازرســي قــرار دادن و بــردن             
وسايل شخصي ما ماننـد لـپ تـاپ            
فرزند بيمـارم کـه عـلـيـرغـم گـذشـت                
مدت بسيار طـوالنـي هـنـوز بـه مـا               
بازنگردانده نشده است و از اين طريق 
ما را مورد اذيت و آزار قرار داده انـد       
اکنون اميدهـا در کشـور مـن بـراي              
پيشرفت در زمـيـنـه حـقـوق بشـر و                 
تحقق عدالت بسيـار کـم رنـگ شـده             

 . است 
دستگاه قضايي و دادستان تهران 
در چند ماه اخير هر چند شرط تهـيـه           
و تاکيد نامه پـزشـکـان بـيـمـارسـتـان              
محک را بـراي دادن مـرخصـي بـراي             
بهنام اعالم کرده بودنـد امـا بـا ايـن              
حال با بهانه هاي واهي و بـي اسـاس           
با وجود تاييد و تاکيد نامه پزشـکـان         
بيمارستان محک مـبـنـي بـر ايـنـکـه              
بهنام بايد در کنـار فـرزنـد بـيـمـارش              
باشد ، بعد از ايـنـکـه روزهـا مـن و                 
فرزند بيمارم را در پـيـچ و خـم هـاي                

راهروهاي دادستاني و پزشک قانونـي      
و بيمارستـانـهـاي تـهـران دوانـدنـد و               
ــا درخــواســت             ــد ب پــاســکــاري کــردن

 آنها . مرخصي بهنام مخالفت کردند  
 بهار و عيـد  ٧ برنتابيدند که پدري که    

است که در زنـدان بسـر مـي بـرد در              
کنار فرزند بيمارش باشد شـايـد اگـر           
بهنام هم همـچـون بسـيـاري از خـود              
مســئــوالن و آقــازاده هــا مــرتــکــب           
اختالس و دزدي و غرق در فساد شده 
بود راحـت تـر بـا مـرخصـي ايشـان                 

 .موافقت مي کردند
دستگاه قضايي و امنيتـي بـايـد         
بخوبي در يابد که با تهديد و فشار و         
مخالفت با مرخصي و عدم رسيدگي      
پزشکي بهنام نه تنها نمي توانند مـا         
را به زانو و سر تسلـيـم در بـيـارنـد و             
مرعوب کنـنـد بـلـکـه ايـن فشـارهـا                
موجب تقويت عزم و اراده ما خواهـد     
شد و نهايتا در اين مبارزه ما پـيـروز         

من بـا وجـود بـيـمـاري            . خواهيم شد   
فرزندم به همراه خانواده با عزم راسـخ        
و قوي با تمام توان در ايـن راه و در                
اين مبارزه در کنار همسر زندانـي ام          

اکنون بـيـشـتـر از         .  بهنام خواهم بود   
هر زمان به گفته بهنام پي برده ام کـه           
هميشه مي گفت اگر قرار است ما را     
از مرخصي و رسيدگي پـزشـکـي کـه           
حق قانوني ماست مـحـروم کـنـنـد و             
هزينه بدهيـم ، دسـتـگـاه قضـايـي ـ                
امنيتي هم بايد هزينه بدهد و برايش       

 مسلما دسـتـگـاه      . هزينه درست کرد 
قضايي و امنـيـتـي تـاوان ايـن هـمـه                
اجحاف ، بي حقوقـي ، تـبـعـيـض و               
اذيت و آزار را خواهند پرداخت و نـه           
من و نه بهنام در اين راه لـحـظـه اي               

 .ساکت و آرام نخواهيم نشست 
الزم به يادآوري اسـت ،هـمـسـرم           

 به جرم دفـاع  ٨٩  خرداد  ٢٢ بهنام در   
از کودکان ، کارگران و فـعـالـيـتـهـاي            
انساني بازداشت و در يک دادگـاهـي         
مضحک و نمايشي و چند دقيـقـه اي           
توسط قاضي صلواتـي در ابـتـدا بـه             

 سـال  ٥  سال حبس و در نهايت به ٢٠ 
حبس تعـزيـري نـاعـادالنـه مـحـکـوم              

بعد از حـادثـه حـملـه گـارد              .  گرديد  
 ٢٨  در     ٣٥٠ زنــدان اويــن بــه بــنــد          

 به اتهام اينکه بهنـام بـا     ٩٣ فروردين  
رسانه ها و گزارشگر ويژه حقوق بشـر     
در امـور ايـران آقـاي احـمـد شـهـيـد                  
ارتباط داشته و از داخل زندان اقـدام         
به انتشـار مـطـالـب ، بـيـانـيـه هـاي                   
کارگري و حقوق بشري کرده وي را بـه       

 انـتـقـال      ٢٠٩ سلولهاي انفرادي بنـد      
 ماه و انـدي وي را        ٣ داده و به مدت     

مورد بازجويي و تـحـت فشـار قـرار              

 در حاليکه ٩٣  مرداد ١٨ در .  دادند  
بــهــنــام نســبــت بــه ادامــه انــفــرادي            

 ٢٠٩ طوالنـي مـدت خـود در بـنـد                
دست به اعتصاب غذا زده بود کيـنـه        

 وي را بـه        ٩٣  مـرداد      ٢٢ توزانه در   
فوق امنيتي رجـايـي شـهـر تـبـعـيـد                 

 در يک دادگـاه   ٩٤ در دي ماه    . کردند  
فرمايشي چند دقيقه اي بدون حضـور   
وکيل به اتهام ارتباط با احمد شهـيـد         
و درج مطالب و بيانيه هاي کـارگـري         

سال و نيـم حـبـس      ٩ و حقوق بشري به  
ناعـادالنـه مـحـکـوم کـردنـد کـه در                 

 مـاه    ١٠  سال و ٧ نهايت اين حکم به    
  .  روزقطعي گرديد١٥ و 

اين حکم يکي از آخـريـن نـمـونـه            
هاي عدم تحمل آزادي بيان از سـوي          
دستگاه قضاييه ايران و فشـار رو بـه           
فزايند آزاد انـديشـان در کشـور مـن             

بهنام در حال حاضر به خـاطـر    .  است  
انفراديهاي طوالني مدت و ضـرب و         
شتم بازجويان و شکنجه گران وزارت      
اطالعات و اينـکـه بـارهـا دسـت بـه               
اعتصاب غذا زده است از درد کليـه،        

. درد کمر ، آرتروز گردن رنج مي برد         
اما مسئوالن زندان و قوه قضاييه تـا      
اين لحظه اقدامي موثر بـراي درمـان      

من از   . پزشکي ايشان انجام نداده اند    
تمامي شخصيتهاي سياسي و انسان     
دوست ، احزاب و گروه ها و تشـکـل            
هاي حقوق بشـري و شـخـصـيـتـهـاي              
فـعــال در عـرصــه حــقـوق بشـر مــي               
خواهم تا با درخواستهاي مکتوب به      
عفو بين الملل و ديگر سـازمـانـهـاي           
حقوق بشـري خـواهـان آزادي فـوري              
همسرم بهنام ابراهـيـم زاده از زنـدان            

  . باشند
زبيده حاجي زاده همسـر زنـدانـي         

 سياسي در بند بهنام ابراهيم زاده 
 ١٣٩٥ اشنويه بهار 

 
 پيام کارگران  بيکار شده    
 فوالد زاگرس به وزير کار      

اقــاي ربــيــعــي کــارگــران فــوالد          
زاگرس، خاطره تلخ اخراج غيرقانوني     

سـال را کـه       ١٢ الي١٠ اشان، باسابقه   
به دستورحضرتعالي واقاي هفـده تـن        
معاون روابط کار شما ، بـا انـحـالل             

ــوالد زاگــرس کــه               %٧٩ شــرکــت ف
سهامش زيرمجموعه وزارت کاربـود     

 اين کارخانـه  . را يادشان نخواهدرفت 
چهارصدنفرمستقيم اشـتـغـال داشـت        

نفرشغل ١٥٠٠ که بطور غيرمستقيم    
ايجاد کرده بود ولي تـوسـط دغـدغـه          
اشتـغـال وشـعـار رفـع بـيـکـاري وبـا                  
تدبيرواميد شما، سفره کارگران جـمـع    

  اکنون عيدي نـيـامـده کـه از          .گرديد
روي احساس بي رياي شـمـا تـبـريـک             

گفته شود ما ازمطالبات به حق خود      
 ٩٥ کوتاه نخواهيم آمد فروردين 

 
بيانيه مشترک کارگران خبازي    
هاي سنندج و مريوان در رابطه با    

 ١٣٩٥ دستمزدهاي سال  
 !کارگران، مردم شريف ايران

  را     ١٣٩٤ روزهاي پاياني سـال     
در حالي سـپـري کـرديـم کـه شـوراي                
عالي کارمزدي، دستمزد کارگـران را     

 درصــد   ١٤  بــا      ١٣٩٥ بــراي ســال      
 تــومــان اعــالم     ٨١٢٠٠٠ افـزايــش؛    

اين مبلغ در حـالـي ابـالغ مـي            .  کرد
گردد که وضعيت معيشتي کـارگـران       
و مــزدبــگــيـران بــا افــزايـش قــيــمــت            
کـــاالهـــاي ضـــروري خـــانـــوارهـــاي        
کارگري، باال بودن سرسام آور هزيـنـه        
حامل هاي انرژي، مسکن، بهداشـت      

در سراشيـبـي   ...  و درمان، آموزش و   
 . سقوط قرار دارد

اين وضعيت با رواج قراردادهـاي    
موقت و سفيد امضاء، اخراج سـازي      
هاي گسترده و بيکاري در جامعه که       
امــنــيــت آحــاد مــردم را بــه خــطــر               
انداخته، دست به دسـت هـم داده تـا             
شرايط بغايت غير انسـانـي را بـراي            
کارگران و مـزدبـگـيـران بـه ارمـغـان               

 سايه شوم تورم همانگونه که از   .آورد
قيمت کاالهاي اسـاسـي مـردم ديـده            
مي شود طي ماه هاي اخير رونـد رو          

با وجود چنيـن  .  به رشدي داشته است 
تورمي بـانـک مـرکـزي مـيـزان تـورم               

 درصـد    ١٢/٦ بهمن مـاه را تـنـهـا            
صحت و سقم چـنـيـن    !!  اعالم کرد؟؟؟ 

 ٨١٢٠٠٠ نرخي از تورم و تصـويـب         
تومـان دسـتـمـزد کـارگـران کـه مـي                 
بايست معيشت يک خـانـواده چـهـار           
نفره را براي يک ماه تامين کـنـد، بـا             
نگاهي اجمالـي بـه سـفـره بـي رونـق                
کــارگــران و مــزدبــگــيــران و قــدرت            
خريدشان کـه ديـگـر تـوانـي بـرايـش                

  .نمانده ، معلوم است
شوراي عالي کار و در راس آنـهـا      
دولت به عنوان بزرگترين کارفرما در       
حالي چنين دستمزدي را به تصـويـب      
رساندند کـه طـي سـنـوات گـذشـتـه                 
دولتها با کمک نهاد قانون گذار و در          
نبود طبقه کارگر متشکل، بـا پـيـش        
گرفتن سياست هاي تعديل اقتصادي   
که با هدف خارج کردن هر چه بيشتـر         
کارگران از شمول قانون کار و حـفـظ           
منافع صاحبان سرمايـه ارائـه شـده،          

 در چنين وضعـيـتـي       .حرکت کرده اند  
کارگراني که نـان سـفـره مـيـلـيـونـهـا                
ايراني را تامين مي کنند، خود، نـان       
در سفره ندارند و يکي از بـي حـقـوق             
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ترين بخش هاي طـبـقـه کـارگـر مـي              
باشند که با عدم افزايش چندين ساله      
دستمزدها، کماکان دست و پنجه نرم       

آري، کارگران خبازي هـاي  . مي کنند 
ايران علي رغم پيـگـيـريـهـاي فـراوان             
هيچ گونه تغـيـيـري در مـعـيـشـت و                
دســتــمــزدشــان طــي ســالــيــان اخــيــر         
صورت نپذيرفته است و عدم امنيـت       
شــغــلــي، عــدم اجــراي آيــيــن نــامــه            
مشــاغــل ســخــت و زيــان آور ،                    
مشکالت بيمـه اي، نـحـوه افـزايـش             

سـخـتـي زنـدگـي را          ....  دستمزدها و 
براي کارگران خـبـاز دوچـنـدان کـرده             

  .است
به همين خاطر انـجـمـن صـنـفـي            
کــارگــران خــبــازي هــاي ســنــنــدج و           
مريوان خواستار افزايش دستمزدهاي  
خود برابر با نرخ واقعي تورم مـوجـود      
در کشور از اول فروردين هر سال مي        
باشد و اعالم مـي دارد کـه افـزايـش             
دستمزد کارگران خبـاز هـمـزمـان بـا             
افزايش قيمت نان هيچ وجه قـانـونـي           
ندارد و چنين افزايشي  هيچ تغييـري        
در سطح معيشتي کارگـران خـبـاز و           

لـذا  .  قدرت خريدشان نخواهد داشـت     
مـا هـمـواره خــواهـان عـدم افـزايــش               
قيمت نـان بـه عـنـوان اصـلـي تـريـن                  
کاالي مصرفي طـبـقـه کـارگـر ايـران             

همچنيـن تصـويـب بـرنـامـه           .  هستيم
ششم توسعه، از سوي دولت تدبـيـر و        
اميد طي ماه هاي اخير و ارائه آن بـه          
مجلس و احتمال تصويب اين برنامـه     
از سوي مجلس دهم را مصداق بـارز      
نابودي معيشت طـبـقـه کـارگـر مـي             
دانيم و سکوت در بـرابـر چـنـيـن بـي               
حقوقي هايي که هستي کـارگـران را          

 در   .نشانه رفته است جايز نمي بينيم     
پايان انجمن هـاي صـنـفـي کـارگـران             
خبازي هاي سنندج و مريوان ضـمـن         
شاد باش سال نو بر آحاد مردم ايران،        
اميدوار است طبقه کارگر با اتحاد و       
همبستگي گام هاي مستحکمـي در       

ايجاد تشکـل سـراسـري و مسـتـقـل              
خود بردارد تا بـا ايـجـاد تـوازن قـوا                
ــان              ــتــوان از دســت درازي صــاحــب ب
سرمايه و حاميانشـان کـه در صـدد            
دست درازي هرچه بيشتر به سفره بـي        
رونــق طــبــقــه کــارگــر بــرآمــده انــد،             

 انجمن صنفـي  .ممانعت  به عمل آيد 
کارگران خبازي هاي سنندج و حومـه       
انجمن صنفي کارگران خـبـازي هـاي         

 ١٣٩٥ فروردين . مريوان و سروآباد
 

 پيام عثمان اسماعيلي 
 به مناسبت فرارسيدن بهار   

ــو               ــوروز و ســال ن ــرارســيــدن ن ف
ــه هــمــه ي             ١٣٩٥  خــورشــيــدي را ب

کارگران و ستمديدگان، بـه دلسـوزان         
راه رهايي انسان از ستم و سرکـوب ،          
به زندانيان سياسي اسير و دربند و به   
خانواده جانباختگـان طـبـقـه کـارگـر            

 .تبريک عرض مينمايم
دوستـان گـرامـي، خـانـوادەهـاي           
بسـيـاري از جـامــعە امـروز مـا، در                
شرايطي به استقبال نوروز و سـال نـو          
مي روند و با بهار و طبيعت تـجـديـد       
پيمان مي نمايند کە عـزيـزانشـان يـا            
جـانـبـاخـتە انـد و يـا در راە اهــداف                   

به نوبه خود .انسانيشان دربند هستند
به روحيە مقاوم آنان درود مي فرستـم         
و ضمن شادباش سال نو به تک تک آن  
عزيزان اميدوارم هرچه زودتر عـزيـزان     

. را در جمع گـرم خـانـواده بـازيـابـنـد               
همچنين نوروز و سال نو را بـه هـمـه              
نهادها و تشـکـل هـاي مسـتـقـل و                 
خودساختە کارگران، زنان، مـعـلـمـان،      
دانشجـويـان و پـرسـتـاران شـادبـاش              
ميگويم و امـيـدوارم سـال نـو ،سـال              
تـودەاي شــدن هــرچــه وســيــعـتــر ايــن           

ما مدافـعـيـن    :   عزيزان .نهادها باشد 
راە رهــائــي و بــرابــري انســانــهــا بــه             
استقبال زندان نميرويم ،بـلـکـه زنـدان          
تحميلي را تقبل مي کنـيـم تـا نسـل             
بعدي به دليل تـفـاوت در عـقـيـدە و                
بــيــان ،اعــتــقــاد بــه مــذهــب يــا بــي            

اعتقادي به آن، جـنـسـيـت و ديـگـر                
تفاوتهاي ساختە و پرداخـتە سـيـسـتـم           
طبقاتي سرمايەداري به زندان نيفتنـد      
و زنداني کردن انسان به دليل عقـيـده         

  .و ديدگاه متفاوت پايان يابد
ما کارگران، در نـظـام ظـالـمـانـه            
سرمايەداري سـرکـوب مـي شـويـم و             
زندان را تحمل ميکنيم ، چيزي بـراي        
از دست دادن نداريم، اما بـا اتـحـاد،           
همبستگي و متشکل شدن جـهـانـي         
را به دست خواهيم آورد کە مـمـلـو از            
شادي ، برابري و فارغ از تبـعـيـض و            

 رفقاي  .سرکوب براي همه خواهد بود    
از ماەهـا و بـويـژه هـفـتەهـاي             :  کارگر

پاياني هـرسـال ، دغـدغە و فـکـر و                  
مشغلە ما کارگران در سراسـر کشـور         
تعيين دستمزدهـا بـراي سـال جـديـد             

دستمزد رابطە مستقيم بـا حـق     .  است
. حيات و زندگـي مـا کـارگـران دارد            

امسال نيز دستمـزدهـا بـدون حضـور           
نمايندگان کارگران تـوسـط دولـت، و         

. دو نهاد وابستە به آن تعيـيـن گـرديـد         
دستمزد تعيين شدە اگر هم به مـوقـع        

 برابر پايين تر از خط    ٣ پرداخت شود   
فقر اعالم شـدە تـوسـط خـود دولـت               

اين دستمزد ناچير در شرايطي . است 
به کارگران و آنـهـم اگـر شـانـس کـار                 
داشتە باشند ، پرداخت مي شـود، کە         
تمام امکانات و نعمات مادي جامعە 
با دستان توانمند ما کارگران سـاخـتە        
مي شود، اما خـود مـا از ابـتـدايـي               
ترين امکانات و از جملە حق تعـيـيـن          
ــروي کــار خــود                ــي ــروش ن ــزان ف مــي

دلـيـل آن هـم در          . نيزمحروم هستيم    
متشکل بودن دشمنان ما و مـتـفـرق        

 . بودن ما کارگران است
ما کارگـران تـنـهـا بـا اتـحـاد و                 
مبارزە است کە ميتـوانـيـم دسـتـمـزد            
واقعي خود را بر کارفرمايان تحميـل        

قراردادهاي موقت و سـفـيـد         . نمائيم  
امنيت شـغـلـي    .  امضاء را لغو کنيم     

کارگران و بيمه بـيـکـاري بـراي هـمـه              
کــارگــران بــيــکــار، داشــتــن مســکــن        
مناسب و بهداشت و دکتر و درمان و    

ــان کە            .  …  ــرمــاي ــه کــارف ــن ــا هــزي ب
محصول فروش نيروي کار و دسترنـج       
ربودە شدە خود ما توسط آنهـا اسـت          

همچنين داشـتـن   . را به دست بياوريم     
رسانه مستقل کارگري، آزاد و بـدون         

 .سانسور حق طبيعي و مسلم ماست    
در پايان، ضمن آرزوي سالي مملو از       
شادي و موفقيت براي طبقە کارگـر و         
انسانهـاي زحـمـتـکـش در سـرتـاسـر               
کشور، از همه انسانهـا وتشـکـلـهـاي           
ــدان مــن                 ــه حــکــم زن کــارگــري کە ب
معترض و از حق و حقوق انسـانـي و            
کارگري من دفاع نمودە، خبـررسـانـي       
کردە و خانوادە من و ديگـر فـعـالـيـن            
کارگري و زندانيان سياسي دربـنـد را         
ــهــايــت             تــنــهــا نــگــذاشــتەانــد، بــي ن

در سـال    .  سپاسگزار و تشکر ميکنـم    
خورشيدي بار ديگر اعـالم      ١٣٩٥ نو  

مــي دارم کە دوش بــه دوش شــمــا                
عزيزان ، براي رهايي طبقه کارگـر از         

 زندە باد اتـحـاد     .پاي نخواهم نشست  
.   و همبستگي جهانـي طـبـقە کـارگـر            

زنده باد حکومت کارگري   عـثـمـان            
 ٢٩/١٢/١٣٩٤ اسماعيلي 

 
 !علي ربيعي دلسوز کارفرمايان

 خبرگزاري ايـلـنـا    ٢/١/٩٥ روز  
پيام نوروزي آقاي علي ربـيـعـي وزيـر          
تعاون، کار و رفاه اجتمـاعـي را درج           

آقاي ربيعي در بخشي از پـيـام       .  نمود
ــد         ــش مــي گــوي دغــدغــه ي    : " خــوي

کارگران بيکار و کاهش قدرت خـريـد        
ــوار،                ــان ــرســت خ ــرپ ــان س ــا، زن ــه ان
معلوالن، کودکان کار و بي سرپرست      
و کارفرماياني که بيم تعطيلي بنگـاه       
هاي خويش را دارند يک لـحـظـه نـيـز             

. ” مرا بحال خويش رها نـمـي کـنـد              
ســخــنــان جــالــب و دلســوزانــه آقــاي          
ربيعي را البته در حالي ميشنويم که       
هنوز چند روزي از مصـوبـه شـوراي            
عالي کار در رابطه با تعيين دستمزد       
تا سه برابر زير خـط فـقـر بـراي سـال                

آقاي ربيعي به خوبـي   .   نميگذرد   ٩٥ 
ميداند و متوجه هست که دسـتـمـزد          

 تـومـان يـعـنـي          ٨١٢٠٠٠ ماهيانه   
تحميل فقر و فـالکـت و گـرسـنـگـي                
هرچه بيشتر به کـارگـران و خـانـواده              

ربيعي که اين گونه بـراي      .  هاي آن ها  
ما کارگران اشک تمساح ميريزد نمي      
گويد کـه خـودش مـاهـيـانـه  چـقـدر                  

آقاي ربـيـعـي      .  حقوق دريافت ميکند 
بهتر اسـت بـفـرمـايـد کـه در مـدت                  
تصدي پست وزارتـخـانـه تـحـت امـر             
خويش جز سخنان زيبا و فريبنده چـه      
اقدامات مثبتي جهت بهبود شرايـط     
وضعيت زندگي ما کـارگـران انـجـام            

داده اسـت؟ مـگـر نـه ايـنـکـه طـبـق                   
آمارهاي رسمي مندرج در سايت هـا       
و خبر گزاي هـا ي خـودتـان از زبـان                
مسئولين ميشنويم هر روزه بر تعداد      
بيکاران، زنان خياباني، کودکان کـار       

مي دانيد  .  و خيابان افزوده مي گردد    
چرا ؟ چون کـودکـان کـار و خـيـابـان                 
نتيجه وضع قـوانـيـن ضـد کـارگـري،             
تحميل قراردادهاي موقت و سـفـيـد          
امضا، اخـراج سـازي هـاي گسـتـرده             
ناشي از تعطيلي کارخانه ها، کارگـاه    
ها و واحـدهـاي تـولـيـدي بـه دلـيـل                   
واردات بي رويه اجنـاس و کـاالهـاي           
بنجل و بي کيفيت مي بـاشـد کـه آن            
هم نـاشـي از سـيـاسـت هـاي دولـت                 
طـرفـدار سـرمـايـه داران مـي بـاشــد                

کسب سود بـيـش تـر بـراي پـايـيـن                ( 
آوردن هزينه توليد، با استثمار بـيـش        

پدري کـه کـارش را        . ) تر از کارگران    
از دست مي دهد چگونه مي تواند به 
فکرتأمين هزينه تحـصـيـل فـرزنـدان           
خويش باشد؟ کودکي که مـي بـيـنـد           
پدرش بيکار است ناچار است با روي       
آوردن به شغل هاي کـاذب از قـبـيـل             
دســت فــروشــي و غــيــره گــوشــه اي             

 .ازهزينه خانوار را بر عـهـده بـگـيـرد            
امــروزه کــار کــودکــان در بــيــشــتــر             
ــي           کشــورهــاي ســرمــايــه داري غــرب

ولي کشور ما ايـران  . ممنوع ميباشد 
 در بـاره     ١٣٨ تاکنون به مقاوله نامه     

ممنوعيت کار کو دکـان نـپـيـوسـتـه             
 قانون کـار    ٧٩ اگر چه در ماده . است

بر ممنوعيت اشتـغـال کـودکـان زيـر            
 سال تاکيد شده ولي تاکنون هيـچ  ١٥ 

گونه اقدام عملي و مـثـبـتـي در ايـن              
مـا  . راستا صـورت نـگـرفـتـه اسـت               

مطمئن هستيم در آينده هم تغـيـيـري        
از جانب شما صورت نخواهد گرفت،      
چون شما اصوآل جز به منافع خـود و          
کسب سود بيشتر با بهره کشي از ما        
ــمــي                ــگــري ن ــز دي ــه چــي کــارگــران ب

ما وقتي دم خروس را زيـر         .  انديشيد
قبرسـتـان مـي بـيـنـيـم ديـگـر قسـم                    
حضرت عـبـاس خـان را بـاور نـمـي                 

ما کارگران چاره کار خويش را      . کنيم  
يافته ايم و ديـگـر فـريـب نـيـرنـگ و                 
چرب زباني تان را نخواهيم خـورد در     
سال پيش رو سعي خـواهـيـم کـرد بـا             
اتـحـاد و هـم بسـتــگـي و گسـتــرش                 
اعتراضات و اعـتـصـابـات کـارگـري            
حقوق پايمال شده ي خويش را بدست       

  .آوريم
جمعي از کارگران سنندج و 

 .اعضا کميته هماهنگي
 ٩٥  فروردين 
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دزدي و چپاول مسئولين حـکـومـتـي         
در خود اقليم با اعتراضات گسـتـرده       

جالب است که مسعـود  .  مواجه است 
بارزاني ازدبـيـر کـل سـازمـان مـلـل                
خواسته که اقليم را ياري دهـد تـا از            

يکي نيست .  بحران کنوني رهاي يابد 
که به جناب بارزاني بگويد کـه خـود           
شما و خانواده دزد و چـپـاولـگـرتـان              
يکي از عاملين اصلي دزدي، چپاول       
و بويژه بحران اقتـصـادي کـنـونـي در           
کردستان عراق هستيد و اولـيـن قـدم          
در راه رفع بحـران و بـکـار انـداخـتـن                
چرخ توليد و يا پـرداخـت حـقـوقـهـاي             
معوقه ميليونها نفر از مردم کـارکـن      
آن جامعه بررسي دزدي و چپاول شما       

 . و حزب متبوعتان است
 

معلمان معترض همچنان     
 ! بايکوت مدارس را ادامه مي دهند    

 مـارس ئـاوات حسـيـن           ۲۶ روز  
نماينده معلمان مـعـتـرض در شـهـر             

مـا بـه     : "  سليمانـيـه اعـالم کـرد کـه           
بايکوت مدارس ادامه مي دهيـم تـا         
وقتي که حکومت خواسته هايمان را    

بايکوت مدارس اقليم در   ".  اجرا کند 
استانهاي سليمانيه و حلبچه نـزديـک        
به دو ماه است ادامه دارد و با وجـود       
ــراي              هــمــه تــهــديــدات و فشــارهــا ب
معلمان معترض هنوز هم بخشـي از      
معلمان خواهان رسيـدگـي فـوري بـه           
خواسته هاي خود و از جمله پرداخـت       

. فوري حقوقهاي معوقه خود هستنـد     
الزم به ذکر است کـه ئـاوات حسـيـن             
نماينده معلمان معـتـرض در حـالـي           
خواهان ادامه بايکوت مـدارس مـي         
باشد که اخيرا بخشي از معلمـان کـه         
وابسته به دو حزب جمعيت اسـالمـي        
و اتحاديه اسالمي و همچنين حـزب         
گوران طي بيانيه اي اعالم کـرده انـد           
که بعد از تعـطـيـالت نـوروزي و روز            

 مـارس بـايـکـوت را مـي              ۲۶ شنبه  
شکنند و بـر سـر کـالـسـهـاي درس                 

 . حاضر مي شوند
 

 اختالفات انجمن امنيت   
 ! و نيروهاي ضد ترور  

ــجــمــن          ۲۶ روز     مــاه مــارس ان
امنيت اقليم کردستان طي نـامـه اي         

جــوابــي بــه هــرزه       "  تــحــت عــنــوان       
رئـيـس   "  کاريهاي الهور شيخ جنـگـي   

سازمان ضد ترور اقليم را متهم کـرد      
که وي از ايـن نـهـاد بـراي مـقـاصـد                  
شخصي خود استفاده کرده و تـهـديـد         
کرد که الهـور شـيـخ جـنـگـي هـمـه                  
مرزها را در نورديده و اگر ايـن روش           
را ادامه دهد، ما با علني کردن همـه   
سرپيچيها و خرابکاريهايش وي را بـه   

اطالعيه تـنـد   .  دادگاه خواهيم کشاند  
انجمن امنيت در جواب به اطالعـيـه        
قــبــلــي رئــيــس ســازمــان ضــد تــرور          
منتشر مي شـود کـه در آن حضـور               
يکي از سربازان انگليسي را در ايـن          
سازمان رده کرده بـود و اشـاره کـرده            
بود که اين خبر را يکي از سايـتـهـاي           
وابســتــه بــه مصــرور بــارزانــي پســر           
مسعود بارزاني منتشر کرده و اينهـا       
مي خواهند با اين کارشان تالشهـاي       

 . اين سازمان را لکه دار کنند
بهرحال هـر چـه هسـت، جـنـگ              
قدرت احزاب حاکم بر اقليم کردستان      
مي رود که جنايتها و دزدي و چپـاول   
همديگر را هـر بـيـشـتـر افشـا و در                  

انـجـمـن    .  دسترس مـردم قـرار دهـنـد         
امنيت اقليم کردستان که نظـارت بـر         

زانياري و  "  دو نيروي سرکوبگر ديگر     
وابسته به حزب دمـکـرات و     " آسايش

اتحاديه مهيني را کنترل مي کـنـد و      
اينها هر يک در مناطق تـحـت نـفـوذ            
خود جنايتهاي بيـشـمـاري را عـلـيـه             
مردم مـعـتـرض و مـخـالـفـيـن خـود                 

انجمن امنيت آنجا   .  مرتکب شده اند  
که اسمي از مصرور بارزاني برده مي       
شود، فـوري اطـالعـيـه مـي دهـد و                
تهديد به افشـاگـري مـي کـنـد، امـا                
آنجا که حقوق و آزاديهاي مـردم زيـر          
پاي نيروهاي سرکوبگر لگدمال مـي       
شود با سکوت و تائيد کامل ايـنـهـا          

 . مواجه مي شود

 
اختالفات جناحهاي اتحاديه     

 ! ميهني باز هم باال گرفت 
 مــاه مــارس کــوســرت         ۲۴ روز   

رسول معاون اتـحـاديـه مـيـهـنـي در              
شـه  "  مصاحبه اي با روزنامه عـربـي         

هـيـرو   "  اعالم کرده کـه      "  رق االوسط   
ابراهيم احمد مـي خـواهـد اتـحـاديـه             
ميهني را به حزبي خانوادگي تبـديـل        

در قسمتي ديگر از مصـاحـبـه        ".  کند
در "  خود کوسرت رسـول مـي گـويـد           

حال حاضر هيرو، قـدرتـهـاي مـالـي،           
پيشمرگه و خارج را در اختـيـار خـود           

الزم به ذکر است که مـدتـي      ".  گرفته  
بود اختالفات جناحهاي مـتـخـاصـم          
اتحاديه مهينـي در ظـاهـر فـروکـش             
کرده بود، اما اين چنين افشاگريهـاي   
تندي عليه هيرو ابراهيم احمد همسـر    
جالل طالباني نشان از دور جديدي از    
کشمکشهاي دروني اتحاديه مهيـنـي    

بهـرحـال اخـتـالفـات درونـي           . را دارد 
اتحاديه ميهني و يا احزاب حاکم بـر         
اقليم کردستان تا آنجا که به منفعـت         
اکثريت مردم کارگر و زحمتـکـش بـر          
مي گردد، کوچکترين ربطي به آنـهـا         

جنگ و بـحـران و اخـتـالفـات          .  ندارد
اينها تماما بر سر سـهـم خـواهـي از              

 ۲۴ دزدي و چپاولي است که ايـنـهـا            
سال است مشغول به آن هستند، امـا        
اختالفات احزاب حاکـم قـطـعـا مـي            
ــرد                   ــشــب ــي ــراي پ ــردم را ب ــد م ــوان ت
اعتراضات و مبارزه يکـپـارچـه تـري          
عليه حاکمان دزد و چـپـاولـگـر يـاري          

 . دهد
 

اختالف جناح بندي اتحاديه    
 ! ميهني بر سر شهردار حلبچه  

بعد از توافق احزاب حاکم و بويژه 
اتحاديه ميهني و حزب دمکرات بـر        
سر تعيين شـهـردار شـهـر حـلـبـچـه،                 
باالخره اين پست به اتحاديه ميهـنـي        

اتحاديه ميهنـي هـم      .  واگذار ميشود 
نوخشه ناصح را معرفي مي کند کـه       
با مـخـالـفـت جـنـاح کسـرت رسـول                 
مواجه مي شود و بـه هـمـيـن دلـيـل                
شهردار حلبچه با دو هفته تاخير روز        

 مارس فعـالـيـت خـود را شـروع              ۲۶ 
الزم به ذکر است کـه در اقـلـيـم            .  کرد

کردستان تـمـامـي ادارات دولـتـي و             
مسئوليتهـا در بـيـن احـزاب حـاکـم               
تقسيم شده و يا تقسيـم مـي شـود و              

 .مردم کمترين دخالتي در آن ندارند
 

 ***  
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