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 ٨  صفحه 

 برگزاري اول مه در شهر سليمانيه            
  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق                                     

روز يکشنبه اول مـه در شـهـر             
سليمانـيـه مـراسـم بـاشـکـوهـي بـه                
فراخوان کميته اول مـه بـرگـزار شـد            
که در آن پيامها و سخـنـرانـي هـاي            
مختلفي به مناسبت اين روز قرائت  

در اين مراسم که صدهها نـفـر         .  شد
از کارگران و مردم آزاديخواه و چـپ      
شهر سليمانيه شرکـت کـرده بـودنـد           

ابتدا مراسم با سرود انترناسيونال و      
يک دقـيـقـه سـکـوت بـه يـاد هـمـه                    
جانباخـتـگـان راه آزادي و بـرابـري               
شروع شد و سپس بـيـانـيـه کـمـيـتـه               
برگزاري اول مه خوانده شد که در آن       
ضمن اشاره به اوضاع امروز دنيـاي       
سرمايه داري به شرايطي کـه دولـت         
و سرمايه داران در عـراق و اقـلـيـم               

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 

 ٦  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٧  صفحه 

يکشنـبـه  شـب و بـمـنـاسـبـت                 
گراميداشت روز جهاني کارگر مردم    
و فعالين مناطقي از شهر سنندج با    
اجراي آتش بازي و ترقه به استقـبـال          

آتش بـازي  .  روز جهاني کارگر رفتند   
بعد از تاريک شدن هوا آغاز شد کـه          
براي لحظاتـي صـداي تـرقـه و نـور                
آتش بازي در سراسـر شـهـر بـگـوش           

 . ميرسد و ديده ميشد
رژيم مـفـلـوک اسـالمـي در بـد               

اگـر  .  مخمصه اي گرفتار آمده اسـت     
قــداره بــنــدان حــکــومــت اســالمــي         
فعالين کارگري را احضار و تـهـديـد        

ميکنند که در مراسم روز جـهـانـي           
کــارگــر حــق شــرکــت نــدارنــد، اگــر           
نيروهاي سرکوب با گرفتـن دسـتـور         
از مقامات رژيم مانـع از بـرگـزاري           
روز جهاني کـارگـر مـيـشـونـد، اگـر              
فـعــالــيـن و سـخــنــگـويــان جـنــبــش            
کارگري و جنبشهاي اعـتـراضـي را          
بازداشت و زنداني ميکنند، اگر فقر    
مطلق را به مردم تحميل کرده اند و        
اگر شب و روز در هـراس از خشـم               
مردم در حال آماده بـاش هسـتـنـد،            
ــاه و آزادي                  ــه رف امــا مــردم تشــن
خواستهايشان را و ارج نهادنشان بـه      

مـبــارزات کــارگــري و تـالش بــراي           
بدست آوردن حقوق انساني شـان را         
در قامت آتش بازي هم مـيـتـوانـنـد          

 . بخوبي فرياد بزنند

بنا به اخبـار مـنـتـشـر شـده روز               
اول مه (  ۹۵  ارديبهشت  ۱۲ يکشنبه  

صبح جمعـي  ۱۱ در ساعت  )  ۲۰۱۶ 
از کارگران و مردم سننـدج بـمـنـظـور             
گراميداشت روز جـهـانـي کـارگـر بـه              

راهــيــپــايــي از اول     .  خــيــابــان آمــدنــد  
خيابان انقالب تـا نـزديـک چـهـار راه               

شرکت کنندگان .سيروس ادامه داشت
در اين راهپيمايي شعارهايي مـبـنـي        

، " کارگر زنداني آزاد بـايـد گـردد         " : بر
دستمزدهاي معوقـه کـارگـران بـايـد           " 

بيمه بيکـاري   "  ،  " فوري پرداخت گردد  
براي تمامي کارگران بيکـار و آمـاده          

آنچه مي خوانيد متن تـلـخـيـص          
رحيم يزدانـپـرسـت از        مصاحبه   شده  

تلويزيون ايسکرا با اسد نودينيـان در        
 . است   ٢٠١٦  اوريل ١٧ 

 

اول مـه    :  رحيم يزدانـپـرسـت    
ــال     ــزار           امسـ ــرگـ ــي بـ ــطـ ــرايـ در شـ
نـتـايـيـج      که دولت روحاني     ميشود،  

مذاکرات اتمي و برجـام را بـرجسـتـه            
آيا بنظر شـمـا بـرداشـتـن         .  کرده است 

تحريمهـا چـه تـاثـيـراتـي بـر زنـدگـي                  
کارگـران و زحـمـتـکـشـان در جـهـت                 

 زندگي بهتر خواهد داشت؟
 

تـا آنـجـا کـه بـه              : اسد نودينيان   
بر زندگي اقشار  تاثيرات نتايج برجام 

 

 سنتي ديگر در گراميداشت روز جهاني کارگر  در سنندج 

 

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

 و مصافهاي پيشارو اول مه 
 مصاحبه رحيم يزدانپرست با اسد نودينيان           

 

 قطعنامه ها، اخبار و گزارشات مربوط به 
 روز جهانی کارگر در شهرهای کردستان

 "  مي"گرامي باد اول 
 روز جهاني کارگر    

 ١٣٠ پيشروان جنبش کـارگـري      
شـهـر      سال پـيـش بـه يـاد کـارگـران             

که در اعتراض      شيکاگو در آمريکا  
ــار و زيســت،                    ــد ک ــط ب ــراي ــه ش ب
ــار             ــاعــــات کــ ــصــــوص ســ ــخــ بــ

مورد يـورش پـلـيـس قـرار              طوالني
گرفتنـد و جـان بـاخـتـنـد، روز اول                 

روز جهاني کـارگـر اعـالم            را"  مي" 
از آن زمان تا کـنـون طـبـقـه            .  کردند

کارگر در سـراسـر جـهـان بـر حسـب              

سنت اعـتـراضـي بـه نـابـرابـريـهـاي                
اقتصادي و شرايـط بـردگـي مـزدي            

سـرمـايـه            خود تحت حـاکـمـيـت      
ــه و                   ــحــدان ــت ــن روز م داري در اي
همبسته مارش جهانـي بـر پـا مـي             

 سـال پـيـش سـرمـايـه             ١٣٠ .  کننـد 
داري هنوز بسياري از مناطق دنـيـا        
را تسخير و به زير سـلـطـه خـود در               
نياورده بود و هنوز به شـيـوه امـروز           
کل بشريت را بـا نـا امـنـي، فـقـر،                  
گرسنگي، جنگ و آوارگي و ويرانـي     

تا اين حد و حتي کشـانـدن تـا مـرز              
هـنـوز   .  نابودي مـواجـه نـکـرده بـود          

بحرانهاي اقتصادي در سطح جهاني   
قرن بيستم را نيافريده و با جنگهـاي     
جهاني و منطقه اي دنياي ميليونها      

 .انسان را بر سرشان ويران نکرده بود
امروز ستم نظام سـرمـايـه داري         
ديگر منحصر و محدود به استثمار      
و بهره کشي از طبـقـه کـارگـر نـمـي               

حرص و آز يک درصد سرمايه      .  شود

 ويژه روز جهاني کارگر 
 در شهرهای کردستان
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 ٥  صفحه 
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 در روز جهاني کارگر 
 سنندج سرخ باز هم درخشيد

 

 درگيري مردم با نيروهاي انتظامي در سقز
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ايــنــک جــمــهــوري اســالمــي در         
هراس از حضور گسترده اعتراضـات      
مردم و کـارگـران نـيـروهـاي خـود را               
بــراي جــوالن دادن در مــيــاديــن و               
خيابانها بسيج ميکند که از حضـور        
کارگـران در گـرامـيـداشـت ايـن روز               
جلوگيري کند اما کارگران به هـمـراه         
خانواده هايشان، اعضاي تشکلـهـاي      
کــارگــري و مــردم، بــا شــرکــت در               
گلگشت ها، با جمع شدن در جمعهـا        
و محافل مـخـتـلـف، بـا حضـور در                
مقابل نهادهاي حکومتي و بـاالخـره       
با برگـزاري مـراسـم آتـش بـازي، در               
گوش مفتخوران اسـالمـي سـرمـايـه           

فرو ميکنند که تحت هر شرايـطـي و       
با ايجاد هر گونه مانعي روز جهـانـي      
کارگر را به هر شکل و شيـوه اي کـه             
خود بخواهند گرامي داشته و ذره اي   
از خواستها و مـطـالـبـات بـرحـق و                 

. انساني خود کوتـاه نـخـواهـنـد آمـد           
دست فـعـالـيـن و بـرگـزارکـنـنـدگـان                 
مراسم آتش بازي شهر سـنـنـدج درد           

اين هم سنتي ديگـر از اعـالم       .  نکند
حضور در اعتراض به وضع مـوجـود         
و در گراميداشت روز جهاني کـارگـر         

 .در سنندج هميشه سرخ
 

 ۹۵  ارديبهشت ١١ 

 ...سنتي ديگر در گراميداشت         

 

اول مـاه مـه روزجـهـانـي            "  ،   " به کـار  
کارگربـايـد تـعـطـيـل رسـمـي اعـالم                

و همـچـنـيـن شـعـارهـايـي در              "  گردد
اعتراض به بيکاري و دستمـزد هـاي         
زير خط فقر و حق داشتن تشکلـهـاي         
مستقل کارگري که بر روي پالکارهـا       

 .نوشته شده بود در خيابان رژه رفتند
اين حرکت زيبا و شورانگيـز کـه          
بــرگ ديــگــري از حــرکــت درخشــان           
کارگران و مردم سننـدج اسـت بـدون           

 .درگيري با نيروهاي رژيم پايان يافت

 
کميته کردستان حزب کمونيست    
ــک تــک شــرکــت               کــارگــري دســت ت
کنندگان و سازماندهنده گان در ايـن        
مراسم را بگرمي ميفشارد، بـه آنـان         
درود ميفرسـتـد و خسـتـه نـبـاشـيـد                

 .ميگويد
 کميته کردستان  

 حزب کمونيست کارگري
 ۹۵  ارديبهشت ۱۲ 

 ۲۰۱۶ اول مه 

 ... در روز جهاني کارگر       

دار حاکم بر جهـان، بشـريـت و کـل              
از ايـنـرو     .  حيات را تهديد مي کـنـد    

روز همبسـتـگـي کـل        "  مي" روز اول   
 درصدي بستوه آمده در      ٩٩ بشريت  

مقابله با سرمايه داري است کـه بـا           
يــورش گســتــرده بــه دســتــاوردهــاي        
رفاهي و خـالـي کـردن سـفـره هـاي                
اکثـريـت مـردم و تـحـمـيـل فـقـر و                    
گــرســـنـــگــي، در صــدد جـــبـــران             
کاستيهاي ناشي از بحرانهاي عميق     
اقتـصـادي و در کـنـار آن در حـال                  
شدت بخشيدن به جنگهاي منـطـقـه        
اي براي حل بحرانـهـاي سـيـاسـي و             

 .حاکميتي خود مي باشد
در ايران شرايط طبقه کـارگـر و          
همه مـزدبـگـيـران و سـتـم ديـدگـان                
جامعه ضمن متأثر بودن از اوضـاع       
حاضر بحرانهاي مختلـف سـرمـايـه         
داري جهاني، شـرايـطـي مشـابـه بـا             
شرايط کارگران آمـريـکـا و اروپـاي            

از حـق    .  قرن نوزدهم را مي گذراننـد  
متشکل شدن، اعتراض و اعتصاب   
و برگزاري مراسم روز جهاني کارگـر        

به خاطـر پـايـيـن       .  و غيره محرومند  
بود سطح دستمزد به ميزان بـيـشـتـر      

 برابر زير خط فقر مجبور به تن    ٤ از  
 ١٨ دادن به سـاعـت کـاريـهـاي تـا                

ساعت در روز هستند و دهها مورد      
ديگر از اجحافات را متحـمـل شـده          

فــعــالــيــن و رهــبــران جــنــبــش         .  انــد
کارگري، کارگران، مـعـلـمـان و هـر             
انسان مزدبگير و ستم ديـده اي کـه            
به شرايط غير انساني زيسـت خـود         
اعتراض کند شديـدا سـرکـوب مـي           
شود و خيليها راهي بازداشتگاههـا      
مي شوند که به اتهامات امنيتي از  

اقدام عـلـيـه امـنـيـت مـلـي،              " قبيل  
تبليغ عليـه نـظـام، اخـالل در نـظـم                

هـم  .  محاکمه مـي گـردنـد     " عمومي
اکـنــون تــعــداد زيــادي از فــعـالــيــن           
ــاي               ــه ــري و انســان ــارگ ــبــش ک جــن
معترض از جمله جعفرعظيم زاده و      
اسماعيل عبدي که در اعتـراض بـه         
امنيتي کردن فعاليتهاي کارگـري و       
صنفي و تشکيل پرونده هاي به ايـن        
اتهامات عليه فعالين و معتـرضـان       
در عرصه هاي مذکور، اعالم کـرده         
اند از روز دهم ارديبهشت اعتصاب      

  .غذا خواهند کرد، در زندان هستند
اين شرايط غير انسانـي و قـرن          
نوزدهمي شايسته ما اکثريت مـردم      

. جامعه در قرن بيست و يک نيـسـت        
روز جهاني کارگر در ايران نـيـز روز           
اعتراض عمومي و متحدانه به همه     

مصائبي اسـت کـه سـرمـايـه داري             
ــده                 ــوجــود آورن ــي و عــامــل ب ــان ب

با بيان خواستهاي خود از      .  آنهاست
جمله، افزايش حداقـل دسـتـمـزد بـه            

 ميليون و پانصـد    ٣ ( باالي خط فقر    
پرداخت بيمه بيـکـاري     )  هزار تومان 

به همه بيکاران اعم از زن و مـرد و           
حذف اتهامات امنيـتـي از پـرونـده           
هاي فعالين جنبشـهـاي کـارگـري و          
اجـــتـــمـــاعـــي و آزادي هـــمــــه                  

مراسمات روز جهاني کارگر را      آنها
 .گرامي برگزار کنيم

 زنده باد همبستگي 
 جهاني طبقه کارگر

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
انجمن صنفي کارگران برق و 

 فلزکار کرمانشاه
 ٩٥ ارديبهشت 

 
با حمايت و دفاع قاطعانه از    

جعفر عظيم زاده و اسماعيل عبدي    
اقدام عليه امنيت   "حربه اتهام  

 را خنثي کنيم " ملي
 ١٣٩٥ امروز دهم ارديبهـشـت       

جعفر عـظـيـم زاده رئـيـس هـيـئـت                 
مديره اتحاديه آزاد کارگران ايـران و        
اسـمــاعـيــل عــبـدي رئـيــس کــانــون           
صنفي معلمان ايران مطابـق اعـالم        
قبلي خود با خواسـت حـذف اتـهـام            

از پـرونـده     "  اقدام عليه امنيت ملي   " 
هاي کارگران و معلمان معـتـرض و         
فعالين جنبشهاي کارگري، صـنـفـي       
و اجتماعي، اعتصاب غـذاي خـود         

اين دو رهبر جنبش  .  را شروع کردند  
کارگري که بـه خـاطـر اعـتـراض بـه              
شرايط فالکـتـبـاري کـه بـر زنـدگـي               
اکثريت قاطع جامعه ايـران تـوسـط          
صاحبان سرمايه زير چـتـر حـمـايـت           
سرکوبهاي عريان و سـازمـانـيـافـتـه           
همه دستگاههاي دولتي طي نزديک     
به چهار دهه سايه افکنده اسـت، بـه          

بـه  "  اقدام عليه امنيـت مـلـي       " اتهام  
زندانهاي دراز مدت محکوم گرديده    
و هم اکنون در زندان اوين محـبـوس       

 .مي باشند
تالش براي افزايش دسـتـمـزدهـا      
به حدي که تأمين کننده هزينه هـاي   
يک زندگي انساني و شـرافـتـمـنـدانـه           
براي همه بخشهـاي شـاغـل طـبـقـه              
کارگر باشد، پرداخت بيمه بـيـکـاري        
به همه بيکاران جامعه اعم از زن و          
مرد، پرداخت به موقع حقوقها، لغو     
قراردادهاي موقت، سفيد امضاء و      
رسمي شدن استخدام معلمـيـن حـق         
التدريسي و پـيـمـانـي کـه شـاخـص               

ترين فعاليتهاي اين دو رهبر زنداني      
قبل از بازداشت و زنداني شـدنشـان         
مي باشند، از نـظـر دسـتـگـاهـهـاي             
امنيتي، انتظامي و بويـژه قضـائـي         

اقدام عليه امنيت ملي، اخـالل در      " 
مـعـنـا مـي       "  نظم و تبليغ عليه نظام 

يابد و براي فعالين ايـن عـرصـه هـا           
 .مصداق جرم تلقي مي گردد

براي دستـگـاهـهـاي دخـيـل در            
سرکوب، جمعيت حداکثري جامـعـه      
که زندگيشان به تباهي کشيده شـده        
و فراتر از آن حتي ميليونـهـا انسـان           
فاقد سرمايه و ثروت فنا گشته انـد،   
درون دايره امنيت مد نطرشان هيـچ       

امـنـيـت    " در نـتـيـجـه         .  جائي ندارند 
ترجمه امنيت سرمـايـه هـا و          "  ملي

تضمين سـودهـاي نـجـومـي آن کـه              
متعلق به اقـلـيـت نـاچـيـز سـرمـايـه                
داران است که مـقـدس و ارجـح بـر               
تأمين زندگي، حفظ شأن و احـتـرام          
به کرامت انساني اکـثـريـت عـظـيـم            

 .جامعه مي باشد
جعفر عظيم زاده و اسـمـاعـيـل           
عبدي در شرايط سـخـت زنـدان هـم            
ــيــري                   ــگ ــارزه و پــي دســت از مــب
مطالبات طبقه کارگر برنداشته و به      
خاطر محدوديتهاي زندان که اجـازه       
ادامه مبارزه به روشهاي کم هـزيـنـه         
تر از نظر سالمت جسمـي و روحـي           
را از آنان سلب کرده، بـا اعـتـصـاب            
غــــذا از درون زنــــدان صــــداي                 
اعتراضشـان بـه وارد کـردن اتـهـام               

در "  امنيت عـلـيـه امـنـيـت مـلـي              " 
پرونده هاي معترضان بـه وضـعـيـت        
موجود و فعالين جنبشهاي کارگري   
و اجتماعي را بلند کرده و خـواهـان         
حذف اين گونه اتهامات از پـرونـده           

 .شده اند   هاي موجود
" اقدام عليه امنيت مـلـي     " اتهام  

حربه اي براي منکوب و زميـنـگـيـر          
ســاخــتــن جــنــبــشــهــاي کــارگــري و         

حربه اي است بـراي     .  اجتماعي است 
ممانعت از اعتراض همه بخشـهـاي       
طبقه کارگر از کـارگـران گـرفـتـه تـا              
معلمان، پرستاران، بازنشـسـتـگـان،       

بــه شــرايــط غــيــر      ....  بــيــکــاران و     
 .انساني زندگي و پذيرش اجباري آن

کارگران، معلمـان، پـرسـتـاران،         
بازنشستگان، بيکاران و تشکلهـا و       
سازمانهاي کارگري مـدافـع حـقـوق          

 !انسان در سراسر جهان
با خواست حـذف فـوري اتـهـام           

از پـرونـده     "  اقدام عليه امنيت ملي   " 

 ...  قطعنامه ها، اخبار و گزارشات           

 ٣  صفحه 
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 ٢ از صفحه 

هاي همه فعالين زنـدانـي و مـوقـتـا              
آزاد شده با وثيغه، به حمايت و دفـاع          

بـا  .  از اين رهبران زنـدانـي بـرخـيـزيـد           
پيوستن وسيع و جهاني خود بـه ايـن           
خواست به حق و سراسري، مبارزه بـر        
سر تحقق آن را سريع تـر بـه نـتـيـجـه                 
رسانده و دوره اعتصاب غذاي جعـفـر      
عظيم زاده و اسـمـاعـيـل عـبـدي کـه               
سالمتيشان را تهديد مي کند هر چه       

 .بيشتر کوتاه کنيد
زنده باد اتحاد و همبستگي همه      

 )طبقه کارگر(مزدبگيران 
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 
قطعنامه مشترک خبازيهاي    

 سنندج و مريوان  
 به مناسبت روز جهاني کارگر    

 !کارگران، مردم شريف ايران
 

امسال در حالي به پيـشـواز اول مـاه            
مي رويم کـه  )  روز جهاني کارگر  ( مه  

نظام سرمايه داري کماکان در بـحـران        
. ساختاري خود دست و پـا مـي زنـد           

اقتصاد چين همانند گلوله بـرفـي در        
حال ذوب شدن است، قيمت نـفـت بـه       
پايين ترين سطح خود طي چند سـال         
اخير رسيده و بازارهاي بورس دنيا به       

. يک پنجم ارزش خود نزول کـرده انـد          
تغيير قوانين کار و تامين اجتماعـي        
در کشــورهــاي بــحــران زده بــه نــفــع             
صاحبان سـرمـايـه، ادامـه سـيـاسـت             
جنـگ افـروزانـه آمـريـکـا ، نـاتـو و                   
متحدين منطقه اي شـان در شـمـال             
آفريقا، منطقه بالـکـان، خـاورمـيـانـه          

تحت لواي مبارزه با تروريسمـي   ...  و
که خود باعث و بانـي آن هسـتـنـد و               
دهها و صدها طـرح و بـرنـامـه ضـد               
انساني ديگر از جمله سيـاسـت هـاي          
تاکنوني سـرمـايـه داري بـراي بـرون              
رفت از بـحـران اقـتـصـادي بـوده کـه                 
چيزي جز جنگ و کشتار، آوارگـي و          

بـراي تـوده     ...  ويراني، فقر و فالکت و 
هـاي کـارگـر و زحـمـتـکـش بـهـمـراه                   

 .نداشته است
کشور ما ايران نيز از تـغـيـيـر و              
تحوالت حاکم بر اقتصاد جهان بـدور       
نمانده و تاکنون نتوانسته از بـحـرانـي         
که سالهاست گريبان اقتصـاد کشـور        

بـيـکـاري در       .را گرفته رهـايـي يـابـد        
جامعه همچنان بيداد ميکند، سـفـره       
کارگران زير سايه گراني و تورم لـجـام       
گسيخته، دستـمـزدهـاي بشـدت زيـر           
خط مرگ، عدم امـنـيـت شـغـلـي بـا               
رواج قـراردادهـاي مـوقـت و سـفـيـد               

کمرنگ تر شده است، به   ...  امضاء و 

طوريکه طي سالهاي اخـيـر تـمـامـي           
برنامه هاي اقتصادي ارائه شده بـراي       
برون رفت از بحران ،کامال تابـعـي از       
برنامه هاي رياضتي ديکتـه شـده از          
سوي بانک جهـانـي و صـنـدوق بـيـن               

از قـانـونـي      .  المللي پـول بـوده اسـت         
کردن اخراج کارگـران در قـانـون کـار             
گرفته تا افزايش سن بازنشستگي بـه       
صورت پله کاني، افـزايـش سـاعـات           
کار، پايين آوردن دستمـزدهـا، حـذف       
تمامي حـق و مـزايـاي قـانـونـي در                 
برنامه ششم توسعه، همه و هـمـه در           
راســتــاي حــفــظ مــنــافــع صــاحــبــان         

 .سرمايه و حـامـيـانشـان مـي بـاشـد             
با وجود تعـرضـات جـبـهـه سـرمـايـه               
عليه معيشت طبقه کارگر، هر چـنـد        
کارگران بصـورت پـراکـنـده و گـاهـا               
متحدانه و سراسري عليه بي حقوقـي       
هاي اعمال شده اعـتـراض کـرده انـد            
اما نتوانسته اند آنچنان بايد و شايـد        
کارفرمايان و حاميانشان را به عقـب       

بوده که هر      به همين خاطر هم   . برانند
سال دولت و کـارفـرمـايـان بسـتـه بـه               
اوضاع و احوال خودشان دسـتـمـزدهـا      
را تعيين مـي نـمـايـنـد نـه بـراسـاس                 
قدرت طبـقـه کـارگـر، چـون اسـاسـي               
ترين فاکتوري که در تحـمـيـل مـزدي        
بـرابــر بـا بــاالتـريــن اسـتــانــداردهــاي           
امروزين بشر نقش موثري ايـفـا مـي          
کند؛ همانا سازمـانـيـابـي طـبـقـاتـي              
کارگران به صورت مستقل از دولـت       
و کارفرما در سطحي سراسري اسـت        

غـايـب اسـت، نـه در              که متاسفـانـه   
تشکل يا سازمان      تعيين تکليف هر  

ما کارگران شـاغـل   ... و ارگان ديگري 
خـــبـــازيــــهـــاي ســـنــــنـــدج و                در

بدينوسيله بار ديـگـر اعـالم            مريوان
مي نماييم که سازمانيابي طـبـقـاتـي       
کارگران امـري ضـروري و روز آمـد              
است که همواره در برابر مـا قـد مـي         
کشد و ما بايد بـراي تـحـقـق آن گـام                
هاي استوار خويش را بـرداريـم و از             
تمامي موانع پيشرو از بـرخـوردهـاي         
انحصارطلبانه، نگاه هاي فرقـه اي ،         
گرايشات خرده بورژوازي و که محلي      
از اعراب در جنبش کارگري نـدارنـد،        

 .عبور کنيم
 

همين خاطر ما کارگـران خـبـازي           به
هاي سنندج و مريوان بمناسبـت روز        

و در راسـتـاي تـحـقـق             جهاني کارگر 
خواست هاي برحق خود، مطالباتمان   

 :را به شرح زير اعالم مي داريم
 

مــا حــق ايــجــاد تشــکــل هــاي             -١ 

مستقل کارگران ، تجمع، اعتصـاب،      
   .آزادي بيان و انديشه را خواستاريم

 

برابري کامل زن و مـرد در تـمـام             ٢ 
جوانب زندگي اجتماعي و اقتصـادي       
و لغو کليه قـوانـيـن تـبـعـيـض آمـيـز                

 عليه آنها
 

 لغو کـلـيـه احـکـام غـيـر قـانـونـي                   ٣ 
عــلــيــه ...  زنــدان، شــالق، تــبــعــيــد و      

 فعالين صنفي کارگري و معلم
 

مــمــنــوعــيــت کــار کــودکــان، حــق         ٤ 
تحصيل رايگان براي کودکان ايـرانـي       

 و اتباع خارجي
 

ــازي               ٥  ــارس ــک ــي ــراج و ب ــف اخ ــوق ت
لغو کليه قراردادهاي مـوقـت و            ها،

 سفيد امضا
 

مـــا بـــااعـــالم پشـــتـــيـــبـــانـــي از           ٦ 
اعتراضات برحق کارگران، معلـمـان،      

حمايت قاطـع خـود را       ...  پرستاران و 
از ايجاد تشکل سراسري و طـبـقـاتـي       
کارگران، که بتواند اين اعتراضهـا را       
بصورت متحدانه و يکپارچه رهـبـري       

 کند اعالم مي نماييم
 

مــا کــارگــران جــنــگ افــروزي دول          ٧ 
غربي و متحدين منطقـه اي آنـان را            
محکوم و خواسـتـار پـايـان دادن بـه               
کشتار و کوچاندن اجباري مـردم بـي          

 دفاع مناطق جنگ زده دنياهستيم
 

 هزار تومـانـي   ٨١٢ تعيين دستمزد ٨ 
از سوي شوراي عالي کار را تحـمـيـل      
مرگ تدريجي بر ميليون هـا کـارگـر           
دانسته و خواهان افزايش دستمـزدهـا      
متناسب با باالترين اسـتـانـداردهـاي        
امروزين بشر، براي تمامي کارگران و   

 مزدبگيران را خواستاريم
 

ما کارگران بر اين عـقـيـده ايـم کـه             ٩ 
طبقه کارگر مي بايست مستقيما در      
تعيين سرنوشت خود دخيل بـاشـد و          
ضمن اينکه هرگونه تعيين تـکـلـيـف          
براي کارگران از بـاال را امـري غـيـر               
کارگري مي دانـيـم، خـواسـتـار لـغـو              
جلسه سه جانبه شوراي عالي کار در        

 تعيين دستمزد کارگران هستيم
 

ما کارگران مراسـم هـاي دولـتـي          ١٠ 
روز جهاني کارگـر را مـراسـم هـايـي             
فرمايشي مي دانيم و خـواسـتـار آن            
هستيم کـه روز جـهـانـي کـارگـر بـه                  
عنوان روز تعطيل در تـقـويـم رسـمـي         
کشور گنجانده و هرگونه ممنوعـيـت       

و محدوديت در برگزاري مراسم هـاي       
 مستقل اين روز برداشته شود

 گرامي باد روز جهاني کارگر
 

انجمن صنفي کارگران خبازي هاي 
 سنندج و حومه

 انجمن صنفي کارگران 
 خبازي هاي مريوان و سروآباد

 

 ١٣٩٥ ارديبهشت 
 

بيانيه جمعيت دفاع از کودکان     
 کار و خيابان به مناسبت  

 روز جهاني کارگر    
 روز جهاني کارگر گرامي باد

دنياي وارونه و دستمزدهاي چنـد      
 برابر زير خط فقر

اول ماه مي، روز دادخواهي همه      
کساني است که در چارچوب سيستـم       

روز هــمــه   .  کـار مــزدي مــحــصــورنـد      
ستمديدگاني که براي زنده مانـدن بـه         
جنگ بـراي بـقـا و هسـتـي خـويـش                  

 .اند واردشده
ترين شکل    رحمانه  انسان را در بي   

ممکن در جدالي نابرابر و نـاخـوانـده           
هـاي     اين جنگ بـا شـيـوه       .  اند  فروبرده

وقــيــحــانــه و غــيــرانســانــي اعــمــال           
ــداول .  شــود   مــي ــت ــن آن       م ــري ــا،    ت ه

دستمزدهاي چند برابر زير خط فـقـر،         
موقع نپرداختن حـقـوق و مـزايـاي              به

اي از مـواقـع اسـاسـاً             شغلي، در پاره  
نپرداختن همـيـن حـداقـل دسـتـمـزد،             
نپرداختن بيمـه بـيـکـاري بـه نـيـروي               

کار، ناامني و نداشتن بيمه با       به  آماده
تحميل قراردادهاي موقت و سـفـيـد          

اتـفـاق      امضا بـه اکـثـريـت قـريـب بـه              
کــارگــران، مــعــلــمــان، رانــنــدگــان و          

 .ها زحمتکشان ديگر عرصه
جهان در آشکارترين شـکـلـي بـه          

شـده اسـت، نـود و نـه                دو سو تقسيم  
درصد مزدبگيران و ستمـديـدگـان، و         
ــدرت و                ــان ق ــب ــک درصــد، صــاح ي

سـو جـدال        در يـک   .  غارتگران ثـروت   
براي زنده ماندن و پيـش رفـتـن بـراي           
يک زندگي انساني و دنيايي بـهـتـر و           
در سوي ديگر تحميل فقر، بيـکـاري،       
جنگ، گرسنگي، مهـاجـرت و ذلـت          

کشي و استـثـمـار و تـوقـف              براي بهره 
رقابت و پيشي گرفتن    .  جامعه بشري 

انـدازي بـه مـنـابـع            در غارت و چنگ   
هـاي طـبـيـعـي و             ثروت و انـدوخـتـه       

ها و    محصوالت کار و فعاليت انسان    
ســازي و مــحــدود کــردن           خصــوصــي

دسترسي همگان به دست آوردهـايـي        
همچون آموزش، بهـداشـت، بـيـمـه و           
خدمات اجتماعي رايگان که حاصـل     

هـاي طـبـقـه          فشـانـي     مبارزات و جان  

مزدبگير و زحمتکشان جوامـع بـوده        
آور اقـالم     باوجود گراني سرسام  .  است

ــي              مصــرفــي و مــعــيــشــتــي، گــران
هـاي     گسيخته قـيـمـت شـاخـص           لجام

انرژي مصرفي مانند آب، گاز، برق و 
ونقل و ديگر خدماتي کـه         تلفن، حمل 

وتـوان     در انحصار دولت اسـت، تـاب        
اقشار و طبقات فرودست را تـحـلـيـل          
برده و جامعه را در آستانـه بـحـران و            

دسـتـرسـي    .  فاجـعـه قـرار داده اسـت          
نداشتن به تـغـذيـه مـنـاسـب رشـد و                
زندگي و همچنين خدمات درماني و     

هاي رواني، از عواملي اسـت     مراقبت
هاي جامعـه     که خشم و عصبيت توده    

 .را تشديد کرده است
هـا و     در کنار افزايش موج اخراج    

ها، شاخص ديـگـري در          بيکار سازي 
حال افزايش است و آن صف بيکـاران         
جــديــد کــه بـــخــش عــمــده آنـــان                   

التـحـصـيـالن مـراکـز عـلـمـي و                  فارغ
دانشگاهي و مهاجريني است کـه از       
ــران و کشــورهــاي              اقصــي نــقــاط اي
همسايه به جستجوي نان و آسايش به 
ــزرگ وارد                  ــاي ب ــره ــه ــز و ش ــراک م

ــنــد   مــي فــروشــي،    اعــتــيــاد، تــن    .  آي
        خودکشي، وجود ميليوني زنـدانـيـان

ــده ــرون هــاي قضــايــي مــعــضــالت           پ
اجتماعي و فجايع ديگري کـه ريشـه          

عدالتي و توزيـع غـيـرعـادالنـه            در بي 
ثروت در جامعه داشته و زميـه بـروز          

يـکـي از     .  اعتراضات گـرديـده اسـت       
ترين دستاوردهـاي ايـن شـرايـط            شوم

بغرنج و غيرانساني، به کـار کشـيـده           
شدن کودکان و به يغما رفتن کودکـي        

 .ها کودک است ميليون
ها و روزهاي اخـيـر      در سال!  اما؟

شاهد زنداني کردن و به بنـد کشـيـدن       
کارگران، مـعـلـمـان، دانشـجـويـان و              
نمايندگان ديگر اقشـار جـامـعـه کـه             

واسطه اعتراض به وضعيت مـزد و          به
در ايـن    .  معيشـت خـويـش هسـتـيـم          

ميان پاسخ مسئـولـيـن و مـتـولـيـان              
هـا و ارائـه          جاي رفع بحـران   جامعه به 

راهکارهاي منـطـقـي جـلـوگـيـري از             
فجايع انساني که بـر سـر کـودکـان و             

آيـد،     ديگر اعضاء جامعـه وارد مـي        
ــردن                  ــه ک ــف ــوب و خ ــرک ــرم س ــرگ س

هاي مسئول و آگاهي است کـه          انسان
ــات و شــأن                     ــاع از حــق حــي ــه دف ب

ويژه دفـاع      هاي خويش و به     اي  طبقه  هم
هرگونـه  .  اند از حق کودکي بر خواسته    

مطالبه و اعـتـراضـي را بـا فشـار و                
محدوديت بيشتـري مـواجـه کـرده و            
هرروز با ابزارهاي جديدي نظير اتهـام   

و نظايـر آن     "  اقدام عليه امنيت ملي   " 

 ...  قطعنامه ها، اخبار و گزارشات           

 ٤  صفحه 
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 ٣ از صفحه 

درصدد به سکوت کشانـدن هـرگـونـه          
 .باشد دادخواهي مي

مصــداق اخــيــر ايــن فشــارهــا؛           
اتهامات کارگران و معلمـان زنـدانـي         

اقـدام عـلـيـه       " باشد که بـا اتـهـام            مي
انـد و     به بند کشيده شده" امنيت ملي 

در اعتراض به اين اتهامات و احکام        
شده دست به  زنداني که به آنان تحميل

ضــمــن .  زنــنــد   اعــتــصــاب غــذا مــي     
خـواهــش از ايــن دوســتــان و ديــگــر             

نـظـر کـردن از           زندانيان بـراي صـرف      
ها و خطـرات      اعتصاب غذا که آسيب   

نــاپــذيــري را مــتــوجــهــشــان           جــبــران
سازد، از مسئولين و مـتـولـيـان             مي

امـر تـقــاضـاي رسـيــدگـي فـوري بــه               
ها و رفع اتهام و آزادي فـوري      خواسته

قـيـدوشـرط هـمـه زنـدانـيـان بـا                   و بي 
 .اتهامات مشابه را داريم

در گـرامـي داشـت روز جـهـانـي              
بـار    کارگر بايد به اين وضعيت فالکت     

اعتراض کرد و براي پايان دادن به آن         
و در حمايت از کارگران و معلـمـان و          
پرستاران و همه کسـانـي کـه در پـي              

طلبي و دادخواهي سـتـمـديـدگـان           حق
ترين آنان    اند که مقدم    جامعه برخاسته 

کـودکــان و کــودکــان کــار هســتــنــد،          
 .صدا و متحد شد هم

 نه به دستگيري و 
 زندان کارگران و معلمان
 نه به فقر و فالکت انسان

 نه به استثمار انسان از انسان
 نه به کار کودکان

زنده  باد شادي و بازي براي 
  ٢٠١٦  مي ١ کودکان 

 ) ١٣٩٥  ارديبهشت ١٢ 
برقرار باد زندگي انساني و 

جمعيت . خوشبختي براي همگان
 دفاع از کودکان کار و خيابان

 

برگزاري مراسم خياباني در    
 سنندج بمناسبت روز جهاني کارگر     

 اردبهشت برابر ١٢ روز يکشنبه    
 صـبـح     ١١ با اول مـاه مـه ،سـاعـت            

،جمعي از کارگـران ومـردم سـنـنـدج             
بطور مستقل وهماهنگ با در دسـت       
داشتن پالکاردهايي بـمـنـاسـبـت اول          
ماه مي روزجهاني کارگر به خـيـابـان          

 .آمدند
اين راهپيمايي که تقريبـا از اول         
خيابان انـقـالب شـروع شـده بـود تـا                
نــزديــک چــهــار راه ســيــروس ادامــه            

 .داشت
شرکت کنندگان که با هماهنگـي   

کارگر زنداني آزاد بـايـد   " با شعارهاي   
دستمزدهاي معوقه کـارگـران     /  گردد

بـيـمـه    /  بايـد فـوري پـرداخـت گـردد           
بيکاري براي تمامي کارگران بـيـکـار        

ــار            ــاه مــه        /  و آمــاده بــه ک اول م
روزجهاني کارگربايد تعطيـل رسـمـي        

ــردد     ــالم گ ــبــات        "  اع ــال ــط ــرح م وط
ديگرازجمله اعتراض بـه بـيـکـاري و           
دستمزد هـاي زيـر خـط فـقـر و حـق                  
داشتن تشکلهاي مستقل کارگري که    
در پالکارهاي خـود بـيـان کـرده وبـه               

بدون درگيري بـا     خيابان آمده بودند،  
نيروهاي امنيتي به راهپيمايي خـود        
پايان داده و اين روز بزرگ را با تکيـه     
به اراده وتصـمـيـم مسـتـقـل خـود ،                 

  .گرامي داشتند
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 ٩٥  ارديبهشت ١٢ 
 

 قطعنامه روز جهاني کارگر     
 در سنندج 

 

اول ماه مه کـيـفـر خـواسـت جـهـانـي                
طبقه کارگر عليه سيـسـتـم سـرمـايـه            

روز اول مــاه مــه         .داري مــيــبــاشــد   
اعتراض و اتحاد کارگران آمريکا در       

 در شيکاگو براي کاهـش  ۱۸۸۶ سال  
 ساعـت کـار در       ۸  ساعت کار به ۱۰ 

روز بود ،اعتراضي به نـفـس وجـودي          
سرمايه و کليت قوانين ضد کـارگـري        
و اعتراضي به سيسـتـم بـردگـي کـار             
مزدي در اين اعـتـراض دهـا نـفـر از               

 .کارگران جان باختند
 

ماکارگران آزادي خواه و برابري طلـب       
در حالي بـه اسـتـقـبـال روز جـهـانـي                 
کارگر مي رويم کـه نـگـاه ابـزاري بـه               
کارگر روز به روز روبه افزايش است و        
بحرانهاي ناشي از سيستـم سـرمـايـه          
داري سراسر کره خاکي و انسان را در        
مـعـرض حـمــالت بـي کـاري ،فـقــر،               
گراني و جنگ قرار داده اسـت عـمـل           
به خواست کارگران رهـايـي و آزادي           

 .کل بشريت را در پي خواهد داشت
 

مــا کــارگــران ســنــنــدج خــواســت و            
مطالبـات خـود را در روز جـهـانـي                

 :: کارگر به شرح زير اعالم مي داريـم     
آزادي ايــجــاد تشــکــالت کــارگــري       ۱ 

مستقل بر خواسـتـه از اراده واقـعـي             
کارگران و به رسميت شـنـاخـتـن حـق            

  اعتصاب
 

اشتغال براي همه يا پرداخت بيـمـه          ۲ 
بيکاري مکفي و خـدمـات درمـانـي           
مطابق با استانـداردهـاي جـهـانـي و            
نياز خانوار و ارتقـا سـطـح دسـتـمـزد             
مشاغلين برابر با تورم و يا در سطـح         

 يک زندگي انساني 
 

 لغو اتهام اقدام عليه امنيت مـلـي      ٣ 
و ديـگـر اتـهـامـات امـنـيـتـي بــراي                  
فعاالن کارگـري ومـعـلـمـان و سـايـر               

 . اصناف
 مجرم شناختن کارفـرمـايـانـي        ٤ 

کــه قــرار داد ســفــيــد امضــا را بــر                

کارگران تحميل مي کنند و حق بيمه        
 . کارگران را پرداخت نمي کنند

 

ما خواهـان لـغـو کـار کـودکـان ،                  ۵ 
برابري حقوق زن و مرد ،در تحـصـيـل      

 و درمان رايگان باشيم 
 

اول ماه مه روز جهاني کارگر بـايـد     ۶ 
در تقويم رسمي کشور تعطيل اعـالم        

 شود
  

ما خواهان لغو هرگونه محدوديت       ۷ 
 .در برگزاري اين روز جهاني هستيم 
 زنده باد همبستگي جهاني 

 طبقه کارگر  
 

 زنده باد اول ماه مه 
 روز جهاني کارگر 

 ۹۵ سنندج 
 

اعالم حمايت کارگران       
 اخراجي نساجي کردستان     

مـا کـارگــران اخـراجــي نسـاجــي           
کردستان و خـانـواده هـايـمـان هـرگـز              
زحمات آقاي جعفر عظيم زاده رئيـس      
هيئت مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران           

 روز   ٥٩  به مدت ٨٣ ايران را در سال  
اعتصاب کارگران که به دفعات کنار       
ما قرار گرفتند را فراموش نخواهـيـم      
کــرد و راهــنــمــايــي هــا و حضــور                
جسورانه وي در جلسات اداره کـار و          
امور اجتمـاعـي بـه حـمـايـت از مـا                 

و اعــتــصــاب کــنــنــدگــان           کــارگــران
 .شجاعانه و قابل تحسين بود 

حال ما کارگران اخراجي نساجـي   
کـردسـتــان بـا تـوجـه بـه خــواسـت و                  
تصــمــيــم بــه اعــتــصــاب غـــذاي                 
نامحدودي که آقايان جـعـفـر عـظـيـم             
زاده رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد       
ــل              ــيـ ــاعـ ــمـ ــران و اسـ ــران ايـ ــارگـ کـ

دبير کانون صنفـي مـعـلـمـان           عبدي  
ايران گرفته اند ، هر چند نمـيـتـوانـيـم          
ناراحتي ايـن عـزيـزان را نـظـاره گـر                 
باشيم ،بـا احـتـرام بـه تصـمـيـمـشـان                 

را از ايـن دو         حمايت قاطع خودمان  
رهــبــر کــارگــران و مــعــلــمــان اعــالم          
ميکنيم وهر نـوع اتـهـام اجـتـمـاع و               
تباني به قصد اقـدام عـلـيـه امـنـيـت               
ملي را بي پايه و اساس مـيـدانـيـم و             
خواهان آزادي بي قيد و شرط فعالين      
کارگري و معلمين و سـايـر فـعـالـيـن             
اجـتـمـاعـي هسـتـيـم و مسـئـولـيــت                 
هرگونه مشکل پيش روي را متـوجـه        

 مسئولين قوه قضائيه ميدانيم
 زنده باد اول ماه مه

زنده بـاد جـعـفـر عـظـيـم زاده و                  
اسماعيل عـبـدي و سـايـر فـعـالـيـن                 

 کارگري و اجتماعي

کـــارگـــران اخـــراجـــي نســـاجـــي        
 کردستان

 ١٢/٢/٩٥ 
 .............. 

 اخبار زير برگرفته از 
 سايت کميته هماهنگي

 
 احضار سيد جالل حسيني    

 ! فعال کارگري 
 

به گـزارش رسـيـده هـمـزمـان بـا               
بازداشت چند نفر از فعالين کـارگـري        
درشهر سقز، سيد جالل حسيني فعال     

)  ارديبهشت١١ ( کارگري شنبه شب    
به اداره اطالعات ي اين شهر احضار        

اين فعال کارگري بـعـد از چـنـد            .  شد
 ٢٠ در سـاعــت         سـاعـت بـازجــويـي      

دقيـقـه گـذشـتـه از نـيـمـه شـب آزاد                    
  .گرديد

 

 ١٣٩٥ ارديبهشت  ١٢ 
 

 احضار فعالين کارگري    
 ! در سقز

رحـمـان      براساس گزارش رسـيـده     
کاردار و حسيـن مـرادي از اعضـاي            
کميته هماهنگي و سيد انور مـعـطـر          
فعال کارگري، طي تماس تلفني اداره     

در شهـر سـقـز، بـايـد روز               اطالعات
خود را به )   ارديبهشت١٢ ( يکشنيه  

 .ستاد خبري شهر سقز معرفي کننـد   
درآستانه روز جـهـانـي کـارگـر، ايـن               
چندمين بار است که فعالين کارگري       
و اعضاي کميته هماهنـگـي تـوسـط          
نيروهاي اطالعاتي احضـار و مـورد         

. تهديد و بازداشت قرار مـي گـيـرنـد           
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
تشکل هاي کارگري، ضمن محـکـوم       
کــــردن احضــــار و تــــهــــديــــد و                  

اعضاي کميته هماهنـگـي        بازداشت
و ديگر فعالـيـن کـارگـري خـواسـتـار              
پايان دادن به ايـن فضـاي ارعـاب و              

ياد آوري مي شـود      .  تهديد مي باشد  
که گرامي داشت روز جهانـي کـارگـر          
حق طبيعي کارگران و خـانـواده هـاي        
کارگر ي است و نبايد هيچ کسـي بـه           
ــن روز مــورد                  ــرگــزاري اي دلــيــل ب
بازداشت و يا تهديد و احضـار قـرار             

 . بگيرد
 ١٣٩٥ ارديبهشت  ١١ 

 
 گزارشي از بازداشت    
فعالين کارگري سقز و   
 !نورافشاني آسمان اين شهر   

همزمان با اقدام نمادين فعـالـيـن        
کارگري در نورافشاني آسـمـان شـهـر           
سنندج، جمعي از فعالين کـارگـري و       

 ...  قطعنامه ها، اخبار و گزارشات           

 ٧  صفحه 
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 ١ از صفحه 

ــان          ــران ،مـــعـــلـــمـ مـــحـــروم، کـــارگـ
پرستاران و مـزدبـگـيـران جـامـعـه              ،  

. مربوط است، اگرکوتاه بگويـم خـيـر        
چــرا کــه مشــکــل اقــتــصــادي رژيــم           

تـا   اسالمي با تحريمها شروع نشده،     
تحـريـم هـا و نـتـايـج بـرجـام                  با رفع   

رژيم اسـالمـي از        .  مشکل حل شود  
بدو سرکار آمدنش تا کنون يک وصله       

از روز   .  ناجور به جامعه ايـران اسـت        
اول کشورهاي غربي اين رژيم را براي       
مقابله با انـقـالب مـردم در ايـران و               
نياز آنها به کمربند سبز در رقابت بـا         

رژيـم شـاه     .  بلوک شرق سر کار آوردنـد  
را سـرکـوب کـنـد،          نتوانست انقالب   

جمهوري اسالمي کار نا تمام شـاه را         
جمهوري اسالمـي از    .  به پايان رساند 

ــش                ــتــداي ســر کــار آمــدن هــمــان اب
نتوانسته ثـبـات و امـنـيـت را بـراي                

بـهـرحـال بـا        .  سرمـايـه فـراهـم کـنـد          
تحريمها وضعيت اقتصادي ايران بـه       
اين روز نيافتـاده کـه بشـود بـعـد از                 

  . پايانش آنرا حل کردد
تـحـريـمـهـا       قطـعـا کـارگـران بـا            

مخالف هستند چرا کـه بـر زنـدگـي،            
معيشت، سالمـتـي و شـادي مـردم             

بـه  .  تاثير معين خود را داشتـه اسـت        
همين دليل از برداشـتـن تـحـريـم هـا              

کارگران و جامعه   .  خوشحال ميشوند 
. خواستار رفع ايـن تـحـريـمـهـا اسـت             

بهرحال به سياستهاي جناحـهـا درون        
ــه ســيــاســت                 ــيــد ن ــگــاه کــن ــم ن رژي

مقاومتي خامنه اي و نـه         اقتصادي  
سياست تعديل رفسنجاني و روحاني      
مي تواند گشايشي در زندگـي مـردم       

با وجود اينکه تحريـمـهـا      .  ايجاد کند 
پايان يـافـتـه اسـت هـنـوز سـيـاسـت                 
رياضت کشـي اقـتـصـادي و سـفـت               

. کردن کمربندهـا را پـيـش مـيـبـرنـد              
تعيين حـداقـل دسـتـمـزدهـاي چـهـار              
برابري زير خط فقر نـمـونـه تـحـمـيـل               
سياست اقتصادي دولـت يـازدهـم و           

ــظــام جــمــهــوري اســالمــي اســت            . ن
کارگران و مردم بر اين واقف هستـنـد    
که موقعيت اقتصادي، مـعـيـشـت و          

تغييري نکرده و البته بر      زندگي شان   

ميزان بيکاري و فقر و نـداري افـزوده        
 .شده است

 
ميگويند اول   : رحيم يزدانپرست 

روز جهاني کارگران است آيـا آن          مه  
طوري که از نامش پيداسـت روز اول        
مه فقط مختص به کارگران است يـا         

ــار                 ــه اقشـ ــه بـ ــکـ ــنـ ــروم   ايـ ــحـ مـ
 مربوط است؟  جامعه 
 

اول مـه      : اسد نوديـنـيـان       
روزجهاني کارگر، روز بـيـن الـمـلـلـي            
کــارگــران و مــزدبــگــيــران و اقشــار            

به تجربه اي در  .  محروم جامعه است 
همين کشورههاي اروپائي نگاه کنيد     
، به ميزاني که طبقه کارگر بتواند بـا         
مبارزه و تالش خود مطالبـات خـود         
را به دولتها و سرمايه داران تحـمـيـل         
کند، بر رفاه و وضعـيـت مـعـيـشـتـي             

اکثريت قـريـب    .  مردم تاثير ميگذارد  
بــه اتــفــاق مــردم از اعــتــصــابــات و            
مطالبـات کـارگـران و مـبـارزاتشـان             

عـکـس ايـن هـم         .  حمايت ميـکـنـنـد     
صــادق اســت بــا هــر حــملــه اي کــه              
سرمايه و دولتها در همين کشورهاي   

ــايــي      بــه جــنــبــش کــارگــري             اروپ
ــد،         ــن ــکــن ــي ــيــزان            م ــان م ــم ــه ه ب

دسـتــاوردهــاي مــردم و جـامــعــه در           
زمينه خدمات عمومي را زير حـملـه        
مي گيرند و برنـامـه ريـاضـت کشـي             
اقتصادي براي مردم و چاپيدن و بهره        
کشي از کارگر را بـراي خـود اعـالم              

لـذا هــر انـدازه جــنــبــش         .  مـيــکــنــنـد  
کارگري قوي باشـد بـه هـمـان انـدازه              
ثمره دستاوردهايش در جامعـه و در         
زندگي اقشار محروم منعـکـس مـي         

به ايـن اعـتـبـار روز جـهـانـي                .  گردد
کارگر روز همه اقشار محروم جامعـه       

روز کيفر خواست آنـهـا عـلـيـه           .  است
 .نظام نابرابر سرمايه در دنيا است

 
بـا تـوجـه بـه         :  رحيم يزدانپرست 

توضيحاتي که دادي مـحـور اصـلـي           
خواست و مطالبات اول مـه امسـال          
ــد                   ــاي ــه ب ــان چ ــردســت ــران و ک در اي

وظـيـفـه فـعـالـيـن و رهـبـران                 باشد،  
 جنبش کارگري در اين رابطه چيست؟

 
اجازه بدهيد براي  :اسد نودينيان  

روشن کردن بيشتر سوال شمـا بـه دو           
 !نکته مهم در اين رابطه بپردازم

ــر،               ــي کــارگ اوال در روز جــهــان
کارگران و مردم در سراسر دنيا بـدور         
از مليت، جنسيـت، مـذهـب، رنـگ            
پوست و اعتقادتشان دور از هـرگـونـه     
مــرزي بــه خــيــابــانــهــا مــي آيــنــد و             
کيفرخواست خودشان را علـيـه نـظـام         

اول مـه    .  سرمايه اعـالم مـي کـنـنـد          
روزي است که طبقه کارگر تالش مي   
کند با نمايش حضورش با مـراسـم و          
جشـــنـــهـــايـــش بـــا تـــظـــاهـــرات و            
راهپيمائيهايش در ميادين و مـراکـز       
اصـلــي شــهــرهــا ضــرورت اتــحــاد و           

بدون .  همبستگي خود را اعالم نمايد 
کارگر توليدي صورت نـمـي گـيـرد و            
جامعه نمي چرخد و از حـرکـت بـاز               

ايـن روز، روز جشـن و           .  مي ايسـتـد   
پايکوبي کارگـران و اقشـار مـحـروم            

به ايـن اعـتـبـار مـهـم             .  جامعه است 
اســت کــه کــارگــران در ايــن روز                   

کنند مراسمهـاي خـود را در           تالش  
در محلهاي پرجمعيـت     سطح شهرها   

طـوري کـه     .  و محالت برگزار نماينـد    
کل جامعه در اين روز شاد و خـنـدان         

  . باشند
نکته دوم؛ روز جـهـانـي کـارگـر               
روزي است که رهبران و فعـالـيـن اول           

جنبش کارگـري فـرصـت پـيـدا           مه و  
مـيـکـنـنـد، کـه مصـافـهـاي اصـلــي                 
جنبش کارگري با نـظـام سـرمـايـه را             
مورد بررسي قـرار دهـنـد و خـود را               
ــهــا                 ــن مصــاف ــا اي ــه ب ــابل ــراي مــق ب

رهبران کارگري سعي    .  نمايند آماده  
افکار عمومـي   مي کنند در اين روز    

جــامــعــه را از ايــن مصــاف هــا و                
مطالبات کارگري خود مطلع کنند و      

 .حمايت آنها را جلب نمايند
بــا يــک نــگــاه گــذرا بــه اوضــاع             
سياسي کـنـونـي، مـا جـنـبـش ضـد                 
سرمايه داري و بـرابـري طـلـبـي مـي              

کــه در اشــکــال مــخــتــلــف         بــيــنــيــم   
اعــتــراض کــارگــري و اقشــار مــردم           
محروم جـامـعـه عـلـيـه وحشـيـگـري               
جامعه سرمايه داري و سرکوبگري آن  

اعتراضات گستـرده   .  در جريان است  
کارگران و مزدبگيران عليه ريـاضـت        
کشي اقتصادي يک عـرصـه مـهـم از            

توحش سـرمـايـه      . اين مبارزات است 
داري و دولــتــهــاي حــامــي آنــهــا در            
مقابل کـارگـران تصـويـر ديـگـري از              
جوامع است که با دفاع از فاشيستـي   

ــاســت                  ــي ــن س ــري ــن و راســت ت ــري ت
نيروهـايـش را در مـقـابـل کـارگـران                

ــت        ــش داده اس ــا و         .  آراي ــق ــري در اف
خاورميانه نيروهاي مذهبي زندگي و    
معيشت و امـنـيـت مـردم را مـورد               

آنچه از نـظـر ايـن      .  حمله قرار داده اند   
نيروهاي سـيـاه ارزش نـدارد جـان و               

 .حرمت انسان است
در ايران تحت حاکميت جمهوري      
اســالمــي مــا شــاهــد اعــتــراض و              
مبارزات گسترده کارگران هستيم که     
در اشکال اعتصاب، راه پيمايي براي     
افزايش دستمزدها، عليه بـيـکـاري و         
پرداخت نکردن حقوق ها صف آرايـي       

نمونـه هـاي بـرجسـتـه ايـن             .  کرده اند 
اعتراضـات را مـا بـا اعـتـصـاب و                 
تــظــاهــرات کــارگــران، مــعــلــمــان و           

بـا وجـود     .  تجربه کرده ايـم     پرستاران  
اين مـي بـيـنـيـم کـه رژيـم سـرمـايـه                    
اسالمـي چـگـونـه بـا دسـتـگـيـري و                  

جـنـبـشـهـاي       زنداني کـردن رهـبـران          
اعتراضي به جرم دفـاع از کـارگـران،           
ــردن                  ــي ک ــت ــي ــا امــن ــمــان و ب مــعــل
اعتراضات آنها به مـقـابلـه بـا آنـهـا               

اين تالش رژيم تالشي    !  ايستاده است 
نقشه مند برعليـه جـنـبـش کـارگـري             

. است تا اعتراض آنها را خـفـه کـنـد            
اما در مـقـابـل رهـبـران و فـعـالـيـن                   
جنبش کارگري به خوبي مـي دانـنـد           
که براي مقـابلـه بـا فشـارهـاي رژيـم               

بـه تـجـربـه اول         .  اسالمي چکار کنند  
مه در شهرهاي کردسـتـان بـه تـالش            
براي ايـجـاد نـهـادهـاي کـارگـري در                
سطح سراسراي نگاه کـنـيـد مـتـوجـه             
بــرنــامــه هــاي ســرکــروبــگــرانــه رژيــم        

رژيم با دستگيري و زنداني     .  ميشويم
کردن و احضار مسـتـمـر فـعـالـيـن و                
رهبران اين اعـتـراضـات تـالش مـي            
کند شـرايـط نـا امـن دائـمـي را بـر                    

در بطن اين . تحميل کند زندگي آنها  
ــ اجتمـاعـي اسـت          کشمکش سياسي 
که ما شاهـد، صـدور قـطـعـنـامـه و                
ـــ اعـتـراضـي                  بيانيه هـاي سـيـاسـي ـ
تشــکــل هــاي کــارگــري و فــعــالــيــن           

که عـمـال     .  کارگري و معلمان هستيم 
ــا                     ــاســي و ب ــي ــاي س ــحــرک ه ــا ت ب
اعتراضات گسترده در مـحـل هـاي           
کار و با ايجاد درجه اي از اتـحـاد و              
همبستگي سياستهاي ضد کـارگـري       
و ضد انساني رژيـم اسـالمـي را تـا               

به بيـانـيـه    .  حدودي خنثي مي نمايند   
و اطالعيه و فـراخـوان رهـبـران ايـن               
اعتراضات اجـتـمـاعـي در زنـدانـهـا              
نگاهي بيندازيم مي بينيم که چگونه      
رهبران اين جنبشهاي اجـتـمـاعـي از          
هر فرصت و مناسبتي براي رسـانـدن      

. صدا و پيامشان استفاده مي کـنـنـد       
جنبش کارگري اين مصافها را پيـش       
رو دارد و براي مقابله با آن تـالش و            
همفکري چندين برابري را از فعالـيـن        

در اخر بر يک .  کارگري طلب مي کند   
نکته مهم و اساسي بايد تاکـيـد کـرد       
که رهائي بشريت و به طبع آن رهائي        
کارگران و اقشار محـروم جـامـعـه از            
دست نظام سرمايه داري بدون وجـود        
يک حـزب کـمـونـيـسـتـي کـارگـري و                 
متشکـل شـدن آنـهـا در ايـن حـزب                 

 . بسرانجام نخواهد رسيد
 

در :  رحيم يـزدانـپـرسـت      
صحبتهايتان اشاره کردي که اول مـه        
فقط مختـص بـه کـارگـران نـيـسـت،               
سوال اين است وظـيـفـه جـنـبـشـهـاي              
اجتماعي ديگر چـون جـنـبـش زنـان،            
دفاع از حقوق کودکا ن و جنبـشـهـاي        

 چيست؟ اجتماعي ديگر 
 

نکتـه مـهـم ايـن           : اسد نودينيان   
استکه هر پيروزي و هر موفقـيـتـي و          
گرفتن هر سنگري از طرف کـارگـران          
بالفاصله بر جامعه و تـنـاسـب قـواي          

. ميان کارگران با رژيم اثر مي گـذارد      
جنيش آزاديخواهانه جوانان و زنان و       
پرستاران و معلمان از آن نـيـرو مـي             

همه اين جنبش در يک جـبـهـه    . گيرند
اند و پيشروي هر يک از آنـهـا بـاعـث             

بــرپــايــي .  تـقــويــت بــقــيـه مــي گــردد        
فســتــيــوال هــا و مــراســم هــاي روز             
جهاني کارگر و روز جـهـانـي زنـان و              
فستيوالهاي دفاع از حقـوق کـودکـان         
تاثيرات معين خود را بر عرصه هاي      
مبارزات جاري ميگذارند، به همـيـن       

نـوک   دليل است که جمهوري سالمي  
تـيــز حــملــه اش را بــر رهــبــران ايــن               

هـم  .  جنبشها مـتـمـرکـز کـرده اسـت            
جمهـوري اسـالمـي مـي دانـد بـراي               
مقابله با اين جنبشها چکـار کـنـد و            
هم رهبـران و دسـت انـدرکـاران ايـن               
جنبشها اجتماعي مي دانند هر قـدم       

يکي از آنها کسب کند ،        موفقي که   
موقعيتي نوين و پيشروي براي ديگر       

 . جنبشهاي اجتماعي خواهد بود
 

امسـال رژيـم     :  رحيم يزدانپرست 
هزار تومـان  ٨١٢ دستمزد کارگران را    

آيا فکر نمي کـنـيـد    .  اعالم کرده است 
خواست اصلي طبقـه کـارگـر در اول            

 مه بايد افزايش دستمزدها باشد؟
 

قـطـعـا ايـنـطـور           : اسد نودينيان   
است من فکـر مـي کـنـم رهـبـران و                 

 ... و مصافهاي     اول مه     

  ٧  صفحه 
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 تو دهني محکم کارگران     
 و خانواده هايشان    

 به ستاد خبري اطالعات  
بر طبق سنت هـر سـالـه مـراسـم             
گلگشت خانوادگي به مناسـبـت روز        

تـوسـط   )  اول مـاه مـه    (جهاني کارگر  
گروههاي کوهـنـوردي کـارخـانـجـات          
استـان الـبـرز و تـهـران بـرگـزار مـي                   

بر اين اساس در آخرين جـلـسـه     .گردد
ــا                  ــمــاعــي ب ــاه اجــت اداره کــار و رف
مسئـولـيـن گـروه هـاي کـوهـنـوردي               
کارگري کارخانجات قرار بر ايـن شـد         
که مراسم گل گشـت خـانـوادگـي در             

 ارديبهشت با ميزباني ١٠ روز جمعه   
کارخانه قـالـبـهـاي بـزرگ صـنـعـتـي               

اما در روز     .  سايپا در کرج اجرا شود    
چهـارشـنـبـه دو نـفـر از مسـئـولـيـن                   
کوهنوردي کارگران الـبـرز از طـريـق            

دعوت مـي  )  اطالعات(ستاد خبري  
شوند و به آنها مي گويند که بـرنـامـه      
گل گشت خانوادگي نبـايسـتـي اجـرا          

(شود، و متعاقباً در روز پنج شنبـه        
ــبــهــشــت    ۹  ــه         )   اردي از اداره کــار ب

کارخانجات رسما اعالم مي شود که      
 . برنامه نبايستي اجرا گردد

نقل خبر از سايت اتحاديه آزاد    (  
 )کارگران ايران 

 
اما عليرغم اين هشدارها جمعي   
از کـارگـران و خـانـواده هـايشـان بـه                 

. استقبال برگزاري اين گلگشت رفتند    
در مراسم گلگشت روز جمعه يکي از  
کارگران تاريخچه روز جهاني کـارگـر        

يـکــي  .  را بـراي حضــار قـرائـت کـرد            
ديگر از کارگران در سخنان خـود بـه           

 ٠ ۶ تمرکز سود و ثـروت در دسـتـان             
سرمايه دار در دنيا و آمـار چـاپـيـدن            
دسترنج کارگران در سالهاي گـذشـتـه       

مسئله محيط زيسـت و    .  سخن گفت 
شرايط وضعيت کارگران بـازنشـسـتـه        
بخـش ديـگـري از سـخـنـان شـرکـت                 

اين برنامه  .  کنندگان در گلگشت بود   
در فضايي بسار انساني و صميـمـانـه     
با خواندن ترانه دکلمه و اجراي شـعـر،      

 .سرود و موسيقي ادامه پيدا کرد
 

حکومت اسالمي ديگر نميتواند    

و قادر نخواهد بود روز جهاني کارگر       
را از کــارگــران و تــوده هــاي مــردم               
محروم، از معلمان و بازنشسته گـان،   

رژيـم  .  از پرستاران و بيکاران بـگـيـرد       
فقر و سرکوب در وحشت و هـراس از        
حضور کارگران و مزد بـگـيـرانـي کـه            
زندگيشان را به تباهي کشانده است،       
کمـاکـان تـهـديـد مـيـکـنـد و تـالش                   
ميکند فضاي رعب ايجاد کـنـد امـا       
چنگ و دندان نشان دادن ها و تهديـد   
و اخطارهايش ديگر خاصيت خود را      

اگـر ايـن شـاخ و          .  از دست داده است  
شانه کشيدن هايش را ازش بـگـيـري          
قطعا در چنين روزهايـي فـعـالـيـن و             
تشکلهاي کارگري و ميليونها کارگـر      
و زحـمـتـکـش و مـردم تشـنـه رفـاه،                  
برابري و آزادي، کل بسـاط تـحـمـيـل            
کنندگان چهار برابر زير خـط فـقـر را            

 حضور کارگران و     . جارو خواهند کرد  
خانوده هايشان در ايـن گـلـگـشـت و             
ديگر کلگشتها و مراسمهاي مشـابـه      
و عــلــيــرغــم  اخــطــارهــاي مــکــرر،            
تودهني محکم کـارگـران و خـانـواده           
هايشان به کاربدستان سـتـاد خـبـري           
اطالعات، دولت و حکومت اسالمي 

 .است
 ۹۵  ارديبهشت ١١ 

 
 چرا پارلمان عراق اشغال شد؟    

 
 قرار ۲۰۱۶  آوريل  ۳۰ روز شنبه   

بود پارلمان عراق جـلـسـه پـارلـمـانـي             
بـنـا بـه گـفـتـه           .  خود را برگـزار کـنـد       

نمايندگان پارلمان از آنجا که تـعـداد         
نمايندگان به حد نصاب نرسيده بـود،       
رئيس پارلـمـان اعـالم مـيـکـنـد کـه                

در .  جلسه پارلمان برگزار نخواهد شد    
همين اثنا تعدادي از افراد وابسته بـه      
جريان مقتدا صدر و بعد از سخنراني    
روز جمعه او، با عبور از مسير ناحيه 

ناحيـه سـبـز مـحـل دفـاتـر و                (  سبز  
ادرات دولت عراق شامـل پـارلـمـان،           
دفتر نخست وزيري و ديگر نهادهـاي        

خـود را بـه       )  باالي حکومـت اسـت        
بـنـا بـه      .  داخل پارلمـان مـيـرسـانـنـد         

گزارشات و خبـرهـاي مـنـتـشـر شـده              
نيروهاي دولتي مانع جدي در مقابـل     
يورش افراد مـقـتـدا صـدر بـه داخـل               
منطقـه سـبـز و پـارلـمـان را ايـجـاد                   
نميکنند و آنـهـا خـود را بـه داخـل                  

عـالوه بـر ايـن        .  پارلمان مـيـرسـانـنـد      
تعدادي هم خود را به محـل انـجـمـن            
وزيران ميرسانند و آنجا نيز به اشغال       

 .نيروهاي مقتدا صدر در مي آيد
ــح اســت کــه                  الزم بــه تــوضــي
نـمــايــنــدگــانــي از حــکــومــت اقــلــيــم         
کردستان که در پارلمان عراق نماينده      
هستند و از اعضاي حزب دمـکـرات         
مسعود بارزاني مـيـبـاشـنـد سـريـعـا             
خود را به فرودگاه بغداد رسانده و از          
آنــجــا بــا هــواپــيــمــا بــه اربــيــل وارد            

هنوز تعدادي از نمايندگـان  .  ميشوند
پارلمان از اتحاديه ميهنـي و گـوران           
که خود را در مکاني مخفي کرده اند 
در بغداد بسر ميبرند و بنا به خبرهـا          
آنان مورد ضـرب و شـتـم نـيـروهـاي               

قرار اسـت    .  مقتدا صدر واقع شده اند   
اين عده هم با يـک هـواپـيـمـاي ويـژه                
خودشان را بـه اربـيـل در کـردسـتـان               

در اين خـبـرهـا آمـده         .  عراق برسانند 
است که سليم جبوري رئيس پارلـمـان       
نيز در نظـر دارد بـزودي خـود را بـه                 

 .کردستان عراق در اربيل برساند
اخبار رسيده از بغـداد ايـنـگـونـه           
مخابره ميشود که اين اتفـاق نـوعـي          
تباني از سوي حيدر عبادي و مقـتـدا     

حـيـدر عـبـادي در         .  صدر بوده اسـت    
پيامي که به همين مناسبت منتشـر        
کرده است، اشغال پارلمان را محکوم      
نکرده است و فقط به اين اکتفا کـرده         
کــه تــظــاهــرات بــايــد بــه شــيــوه اي              

تصـاويـر   .  مسالمت آميز برگزار شـود    
منتشـر شـده از چـگـونـگـي اشـغـال                 
پارلمان عراق نيز گوياي اين است کـه    
مانوور نيروهاي مقتدا صدر تـوام بـا         
برهم زدن پـارلـمـان و يـا شـکـسـتـن                  

. شيشه ها و غيره همراه نـبـوده اسـت       
مقتدا صدر نيز در پيامي خطاب بـه         
طرفداران خود گـفـتـه اسـت الزم بـه               
انجام اعمال خشونـت آمـيـز نـيـسـت             
فقط در منطقه سبـز حضـور داشـتـه            

 .باشند و آنجا را تخليه نکنند
 

 ......... 
 

 اما چرا پارلمان عراق    
 اشغال شد؟ 

اتفاقي که روز شنـبـه بـا اشـغـال             
پارلمان عراق و انـجـمـن وزيـران روي            
داد قبل از هر چيز نشاندهنده بـحـران    
و بن بست همه جانـبـه دولـت حـيـدر              
عبادي و نيروهاي شـريـک در قـدرت           
نظـيـر جـريـان مـقـتـدا صـدر، عـلـي                   
سيستاني، دارودسته مالکي و ديگـر    
باندهاي شريک در حـکـومـت عـراق            

پيش دسـتـي کـردن نـيـروهـاي           .  است
مقتدا صدر در شرايطي روي ميدهـد       
که نـزديـک بـه يـکـسـال اسـت مـردم                  
رنجديده و بستوه آمـده عـراق عـلـيـه             
ــران و                   ــه س ــي ــل فســاد، دزدي، و ع
کاربـدسـتـان دولـتـي و اسـالمـي در                
خيابانها و ميادين شهـرهـا خـواهـان          
استغفاي کاربدستان دولـتـي، رفـتـن          
مراجع ديني  و خواستار جامـعـه اي          

ايـن  .  سکوالر، آزاد و انساني بوده اند 
واقعه قبل از هـرچـيـز اقـدامـي بـراي              
عقب راندن خواستـهـا و مـطـالـبـات             
انساني مردم بغداد و ديگر شهرهـاي       

مـقـتـدا صـدر و ديـگـر             .  عراق اسـت  
همپيمانان اين جـريـان در عـراق در              
وحشت از اعتراضات و نـارضـايـتـي          
هاي راديکال و سکوالر يکسال اخيـر    
مردم عراق فرصت را غنيمت شمـرده       
تــا از بــاال و بــراي حــفــظ و بــقــاي                 
حکومت دزدان و چپاولگران کـنـتـرل         
اوضاع را در دسـت خـود گـرفـتـه و                 
ضمن ايجاد فضاي نا امن در جامعه     
عراق، آنگونه که خـود مـيـخـواهـنـد             
روند معادالت بااليي ها را سـمـت و       

بر کسي پوشيده نيست که     .  سو دهند 
ــمــان عــراق از ســوي                ــارل ــال پ اشــغ
نيروهـاي وابسـتـه بـه مـقـتـدا صـدر                 

حال با همياري حيدر عبـادي بـوده     (  
اقدامي جهت مـنـکـوب    )  باشد يا نه  

کردن اعتراضات مـدرن، سـکـوالر و         
ضد مذهبـي مـردم عـراق اسـت کـه               
عليه فساد حکومتي بـمـيـدان آمـده            

 .اند
نيروهاي اجتماعـي ، جـريـانـات          
راديکال، سکوالر و مدرن در بغداد و    
ديگر شهرهاي عراق که طي يکـسـال        
اخير در مقابل همه ايـن بـانـدهـا در              
خيابانها و ميادين شهـرهـا خـواهـان          
گم و گور شدن همه اين دارودسته هـا         
بودند نبايد اجـازه دهـنـد جـريـانـات              
مرتجع اسالمي در ائتالف بـا ديـگـر       
دارودسته هاي مذهبي و دولتي خود      
را مدافع اصالحات قلمداد کنند و با       
اينگونه ترفندها بر سـر مـردم شـيـره            

 . بمالند
باني و مصبب اوضاع فالکتـبـار       
زندگي مردم عراق همين دسـتـجـات         
مرتجع نظير حيدر عبادي، مالـکـي،       

مقتدا صدر، علي سيستاني و ديـگـر     
جريانات قومي و قبيله اي هسـتـنـد           
که به يمن سياستهاي شکست خورده      
دولت آمريکا در عـراق، خـود را بـر              

 .مردم حاکم کردند
 ۲۰۱۶  آوريل ۳۰ 

  
 اگر قرار است حکمي    
 ! صادر شود همين است   

حکم ديوان عالي آمريکا مبـنـي       
هـاي ايـن کشـور           بر ايـن کـه دادگـاه         

توانند در رسيدگي به دادخـواهـي         مي
قربانيان جرائم تروريسـتـي، غـرامـت         
دو ميـلـيـارد دالري آن را از مـحـل                 
ــانــک مــرکــزي جــمــهــوري             دارايــي ب
اسالمي پرداخت کننـد، بـا واکـنـش            

هاي رژيم اسـالمـي روبـرو        شديد مقام 
حسن روحاني توقـيـف دو     .  شده است 

دزدي " ميليارد دالر دارايي ايـران را         
" آشکـار و رسـوايـي بـزرگ حـقـوقـي               

 . ناميده است
ــه             ــي ــل جــمــهــوري اســالمــي و ک
مقامات ريز و درشتش که  بـيـش از           
سه دهـه و نـيـم اسـت از هسـتـي و                     
دسترنج مردم ايران دزدي مـيـکـنـنـد         
گويا رسوايي حقوقي و بـخـاک سـيـاه           

!.  نشاندن مردم  را موجب نشده انـد؟       
توقيف همين يک قـلـم دو مـيـلـيـارد              
دالري کــه بــا حــکــم ديــوان عــالــي              
آمريکا اعـالم شـده اسـت، نـتـيـجـه                
اعمال تروريستي جمهوري اسـالمـي        
است که آنهم قرار است از کـيـسـه و               

. هستي مـردم ايـران پـرداخـت شـود             
جناحهاي رژيم اکنون ديگـر خصـلـت         
نماي تروريسم اسالمي شان و حـکـم          
ديوان عالي آمريکا مبني بـر جـرائـم          

. تروريستي را هم انـکـار نـمـيـکـنـنـد            
خودشان  در دعواهـاي جـنـاحـي کـه             
مــردم بــهــشــان تــحــمــيــل کــرده انــد           
ميگويند که اين خسـارت سـنـگـيـن           

هـاي دولـت پـيـشـيـن              نتيجه سياست 
 .بوده است

مردم بستوه آمده در ايران بـهـتـر          
از هر کسي ميدانند که بـوي تـعـفـن             
اسالم، تروريسم اسالمي، حـکـومـت        
غارت و چپاول هستي و دسترنج شان 
زياده از حد در گرداب گنديدگي بسر        

مـردم حـکـم بـه رفـتـن ايـن                .  ميبـرد 
حکومت دزد، عامل فساد و چـپـاول        
و باني قتل و کشتار داده انـد و آنـرا              

اگـر قـرار اسـت        .  بزير خواهند کشيـد   
 .حکمي صادر شود همين است

 ۹۵ نهم ارديبهشت 

 

 عبدل گلپريان           /  يادداشتهاي هفته 
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 ... و مصافهاي     اول مه      ٥ از صفحه  ٤ از صفحه 

فعالين جنبش کارگري به اين مسئله     
واقفند و تجارب خودشـان تـا کـنـون            
نيز در اين راستا بوده است به بيانـيـه      

 تشــکــل کــارگــري در رابــطــه بــا              ٩ 
افزايش دستمزدها توجه کنـيـد آنـهـا          
سه و نيم مـيـلـيـون تـومـان افـزايـش                
دستمزد را خـواسـتـار شـده انـد ايـن                
نشان مي دهد که آنها به اين مصاف 

 . رفته اند
اما اجـازه بـدهـيـد بـه يـکـي از                 
مصافهاي مهمي که فکر مـي کـنـم           
رهبران عملي جـنـبـش کـارگـري هـم             

ما مـي    .  بدان واقفند تاکيدي بگذارم  
بينم که جمهوري اسالمي حمله خـود      

دستگيـري   را از کانال فشار آوردن و        
و زنداني کردن رهـبـران جـنـبـشـهـاي             
اجتماعي و کارگري مـتـمـرکـز کـرده            

جـمـهـوري اسـالمـي مـتـوجـه             .  است
. است فشـار را از کـجـا وارد کـنـد                 

رهبران و فعالين جنبش کارگري هـم        
رژيـم  .  تجربه مقابله با رژيم را دارنـد      

قبل از شروع رهبـران کـارگـري بـراي            
ايجاد تشکل کارگري و يـا بـرگـزاري          
جشن اول مه اينگونه اقدامات خـود        
را با دستگيري فـعـالـيـن و رهـبـران               

آنچه من مي   .  کارگري آغاز مي کند   
خواهم تاکيد کنم اين اسـتـکـه بـايـد             
بيشتر از ايـن بصـورت آگـاهـانـه اي              
ــراي دور زدن و کــم اثــر کــردن                      ب
سياستهاي رژيم قدم بـر داشـت و از             

نـبـايـد    .  فعالين کارگري حفاظت کرد   
بــگــذاريــم فــعــالــيــن جــنــبــش هــاي           
اجتماعي را بـا تـهـديـد و امـنـيـتـي                 

. کردن فضاي جامعه به عقب برانـنـد       
اقـدامـات ابـتـکـاري رهـبـران             مثال   

زنــدانــهــا کــه بــه       کــارگــري از درون       
مناسبت هاي مختـلـف سـعـي مـي            
کنند پيامشان را به بيرون بـرسـانـنـد         

امـا  .  نمونه اي از ايـن تـالش اسـت             
اقدامات بيشتري الزم اسـت تـا ايـن           

تـالـشـي    .  ناکـارا شـود     سياست رژيم   
گستردتر براي آزادي اين عزيـزان کـه         
جرم اينها فقط دفـاع از ابـتـداتـريـن              
حقوق انساني اکثريت جـامـعـه بـراي          

امرا معاش، و دستمزدهاي مناسـب      
زندگي انساني و باالي خط فـقـر، بـا           
سپر اعتراض و نارضايتي در سـطـح         
شهرها در ايران و با حمايت هاي بين    

 . انجام شود المللي، 
 

مـراسـم اول     :  رحيم يزدانپرست 
مه صرفا تظـاهـرات و راهـپـيـمـائـي              
نيست مي شود توضيح دهيد که در        
اين رابطه چـه کـارهـاي ديـگـر بـايـد                

 کرد؟
 

من در سـواالت        : اسد نودينيان  
قبلي بر دو مناسبت در رابطه بـا اول      

يـکـي گـرامـيـداشـت         . مه اشاره کردم 
اين روز با گرفتن جشن و تجمعات و    

در روز جهـانـي     .  مراسمهاي گوناگون 
کارگر سيماي شهرها بايد با شادي و       

در مـحـالت و       .  سرور آراسـتـه شـود       
مــــراکــــز پــــر جــــمــــعــــيــــت بــــا              

بادکنکها و هر ابـتـکـاري     پالکاردها  
نمادي از اين روز را برخود داشته  که  

 . باشد تزئين نمود
دوم در اين روز رهبـران جـنـبـش            
اعتراض کارگري مصافهاي پيش رو      
و اولويت هاي خود را مجـددا مـرور          
کنند و خود را براي مـقـابلـه بـا ايـن               

تـوازن قـوا     .  مصافها آماده نـمـايـنـد       
نـحـوه و چــگـونـگـي اقــدامـاتـي کــه                
فعـالـيـن کـارگـري بـايـد در دسـتـور                  
بگذارند و آرايش مناسب با تعـقـيـب         
اين اهـداف مـبـارزات خـودشـان را              

ايـن شـرايـط و        .  تعريف خواهند کرد  
توازن بايد از طرف فعالـيـن تـعـريـف           
شود و نبايد در اين زميـنـه کـلـيـشـه              

  . پردازي کرد
در پايان اجازه بدهيد که روز اول       
مه را پيشاپيش به کارگران و اقشـار         

امـيـد    .  محروم جامعه تبريک بگويـم  
است که مـبـارزه و تـالش هـمـه مـا                 
بتواند در زندانهاي رژيم را بشکند و        

 .عزيزان زندانيمان را آزاد نمائيم
  ٢٠١٦  اوريل ٢٧ 

 

اعضاي کميته هماهنگي شهر سقـز      
نيز در استقبال از روز جهاني کارگر       
اقدام به نور افشـانـي آسـمـان شـهـر              

قـرار بـر ايـن بـود کـه              .  سقز نمودند 
 مـنـطـقـه شـهـر           ١٠ نورافشاني در     

ايـن اقـدام در چـنـد           .  صورت گـيـرد   
منطقه شهر انـجـام گـرديـد امـا در              
مسير پارک کوثر مـنـطـقـه تـوسـط              
مامورين امنيتي محاصـره شـده و        
محمد عـبـدي پـور، آزاد احـمـدي،              
احمد عبدي پور، صديق محمدي و        
پدرام عبدي پور در محل بـازداشـت      

در ساعت بيست و سـي      .  مي شوند 
دقيقه شـب مـحـمـد عـبـدي پـور و                 
صديق مـحـمـدي بـه سـتـاد خـبـري                
انتقال داده مي شوند و آزاد احمدي، 
احمد عبدي پور و پدرام عبدي پـور         

مامورين در بازديد   .  آزاد مي شوند  
از ماشين مـحـمـدي پـور تـمـامـي                
فشفشه هاي مـوجـود در مـاشـيـن             

در .  نامبرده را ضبط مـي نـمـايـنـد          
نهايت محمد عبدي پـور و صـديـق           
مــحــمــدي بــعــد از چــنــد ســاعــت             

 دقـيـقـه      ٢٠ بازجـويـي در سـاعـت           

 ١٢ ) بــامـــداد روز يـــکـــشـــنــبـــه        
 .آزاد شدند) ارديبهشت

 ٩٥ ارديبهشت  ١٢ 
 

 آزادي بازداشت شدگان     
 !  ارديبهشت سنندج  ١١ روز  

براساس گزارش رسيده ، لـطـف        
و    احــمــدي، نــادر رضــا قــلــي           الــه

ــادي                  ــن آبــــ ــن حســــ ــيــــ حســــ
بـازداشـت شـده در تـجـمـع                فعالين
 ارديبهشت مقـابـل خـانـه       ١١ صبح  

کارگر شهر سنندج بـا قـرار وثـيـقـه              
 .آزاد شدند
 ١٣٩٥ ارديبهشت   ١٢ 

 

 برگزاري مراسم   
 روز جهاني کارگر توسط      

 !سنديکاي خبازان سقز   
در روز     بر اساس گزارش رسيده   

 ارديبهشت مراسم روز جـهـانـي      ١١ 
کارگر در دفتر سـنـديـکـاي خـبـازان           
سقز با حضور ده ها نفر از کـارگـران         

در ايـن مـراسـم      .  خباز برگزار گرديد  
رئيس سنديـکـاي خـبـازان در بـاره             
وضعيت سازمان تامين اجتـمـاعـي       
و مشکـالت مـعـيـشـتـي کـارگـران              

سـپـس يـکـي از            . سخـنـرانـي کـرد      
حــــــــــاضــــــــــر      کــــــــــارگــــــــــران 

و در      قـرائـت کـرد       شـعـري     قـطـعـه   
فـــعـــال    ادامـــه جـــالل حســـيـــنـــي       

قطعنامه سـنـديـکـاهـا و             کارگري،
تشــکــل هــاي مســتــقــل کــارگــري          

سنديکاي شرکت واحد، سنديکاي    ( 
سنديکاي نقاشان البرز ،        هفت تپه 

) کميته پيگيري و کميته هماهنگي    
را قرائت کرد کـه مـورد اسـتـقـبـال               

اين مراسم در   .  حاضرين قرار گرفت  
 بعدازظـهـر شـنـبـه،        ١٧:٣٠ ساعت  

و در سـاعـت       ارديبهشت شروع١١ 
. پايان گرفت   با پخش شيريني   ١٩ 

الزم به ياد آوري است که مامـوريـن       
که در محل حضور       اداره اطالعات 

داشتند تالش کردنـد کـه بـه داخـل             
سالن برگزاري مراسم بيايند اما بـا         
ممانعت کارگران روبرو شدنـد و در         
ادامه هنگامي که کارگران سالن را      
تـرک مـي کـردنــد مــامـوريــن اداره             
ــراد              ــامـــي افـ اطـــالعـــات از تـــمـ

 .فيلم برداري کردند  حاضر
 ١٣٩٥ ارديبهشت  ١٢  

 ...  قطعنامه ها، اخبار و گزارشات           

ــون            ــداقــي عضــو کــان رســول ب
صنفي معلمان ايـران پـس سـالـهـا              

 سال ٧ مقاومت و استواري و تحمل 
حبس، با پايان دوران محکوميتـش    
شــب گــذشــتــه از زنــدان آزاد و بــه              

آغــوش خــانــواده و جــمــع يــاران و             
 .همکارانش بازگشت

رسول که در دفاع از مطالـبـات        
حق طلبانه معلمان به يمن اتهامات 
واهي امنيتي سالهاي زيادي ازعمر     
خودرا در حـبـس گـذرانـد، سـمـبـل               
مــقــاومــت و پــايــداري وپــافشــاري         
برخواسـت هـاي مـعـيـشـتـي وحـق                

 .طلبانه معلمين بود
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران بـا          
خرسندي و استقـبـال از آزادي ايـن             
فعال مبارز در آستـانـه روزجـهـانـي            

کارگر و ضمن تبريک به خـانـواده و           
طــبــقــه بــزرگ مــزدبــگــيــران ايــران،        
خواستار رفـع اتـهـامـات امـنـيـتـي              

و "  اقدام عليه امنيت مـلـي     " ازجمله  
ــي قــيــد وشــرط                 ــوري و ب آزادي ف

کارگران و مـعـلـمـيـن وسـايـر               همه  
فعـالـيـن عـرصـه هـاي اجـتـمـاعـي                 

  .ميباشد
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٩٥  ارديبهشت ١٠ 

 پيام تبريک بمناسبت آزادي رسول بداقي             

 

 
 

بنا بـه خـبـري کـه بـه کـمـيـتـه                   
کردستان حزب رسيده است روز سه       
شنبه سوم ارديبهشت، بدنـبـال بـاز         
شدن موقت مرزها، مـاشـيـنـهـايـي         
که اصطالحا اجناس خارجي مـثـل       
پارچه و لوازم بـرقـي از عـراق وارد             
ميکـنـنـد تـحـت تـعـقـيـب نـيـروي                  

مـردم بـه     .  انتظامي قـرار گـرفـتـنـد        
ــتــظــامــي               ــيــروي ان ــا ن ــه ب ــابل مــق
برخاستند و مـاشـيـنـهـاي حـامـل              
اجناس را فراري دادنـد و در بـازار            
موسوم به پشت پاسـاژ الـمـاس راه           
مـاشــيـن نــيـروهــاي انــتــظـامــي را           

اين مساله نـهـايـتـا      .  مسدود کردند 
به درگـيـري مـيـان مـردم و افـراد                 

مـردم  .  نيروي انتظامي کشيده شـد     
يکي از ماموريـن را کـتـک زدنـد،             
اسلحه اش را گرفته و شکسـتـنـد و         

  .ساير مامورين را فراري دادند
 

گزارشي از دستـگـيـري بـه مـا            
نرسيده است اما مغازه داران اعالم     

مامورين اطـالعـاتـي در        که   کردند
حال رصد کردن دوربـيـنـهـاي مـدار          
بســتــه مــغــازه هــاي مــحــل بــراي           
شناسايي مردم مي باشـنـد کـه بـا            

 .مقاومت مردم روبرو شده اند
 

 کميته کردستان  
 حزب کمونيست کارگري

 ۹۵  ارديبهشت ۱۴ 
 ۲۰۱۶  مه ۳ 

 درگيري مردم با نيروهاي انتظامي در سقز
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کردستان براي مردم فراهم کـرده انـد          
پرداخت و مردم را فراخواند که بـيـش       
ازاين، اين وضعيت فالکتبار را قبـول    

ســپــس نــمــايــنــدگــانــي از       .  نــکــنــنــد 
گروه  کارگران ساختماني،  سنديکاي  

اعتراضات مردم، نمايـنـده کـارگـران         
ــان                  ــن ــارک ــده ک ــن ــاي ــم ــاجــر و ن ــه م
بيمارستانها به مناسبـت ايـن روز و           
شـرايــط کــارگــران ايــن بــخــشــهــا بــه           

مـراسـم اول مـه        . سخنراني پرداختند 
در ميان شور و شـوق حـاضـريـن بـا                
چندين قطعه شعر و سرود انقالبي بـه         

 . پايان رسيد
 

هواپيماهاي ترکيه بار ديگر     
مناطقي از اقليم کردستان را   

 ! بمباران کردند  
بر اساس گزاش هاي منتشر شده     

 آپريل هواپيماهـاي جـنـگـي       ۲۹ شب  
ترکيه بار ديگر چندين روستاي اقليـم       

ايــن .  کـردسـتـان را بـمــبـاران کــردنـد            
گزارش مي افزايد که هـواپـيـمـاهـاي           
ترکيه روستاهاي دامنه کوه قنديـل و     
از جمله زارگه لي و بوکريسکـانـي را           
بـمـبـاران کـرده انـد کـه هـنـوز آمـار                    
دقيقي از تلفات احتمالي آن بـدسـت          

الزم به ذکـر اسـت کـه رژيـم             .  نيامده
جنايتکار ترکيه در سالهاي گـذشـتـه         
به بهانه حضور نيروهاي پ کـاکـا در         
مناطق مـرزي بـا اقـلـيـم کـردسـتـان                
بارها مردم بي دفاع اين مـنـاطـق را          
بمباران کرده که تنهـا در يـک مـورد             

 نفر از مردم روستاي زارگـه       ۹ پارسال  
 . لي جانشان را از دست دادند

 
 مالقات جو بايدن با   

 ! مسعود بارزاني 
 آپـريـل جـو        ۲۸ روز پنج شـنـبـه         

بايدن معاون رئيس جمهور آمريکا با   
سفري کوتـاه بـه اربـيـل بـا مسـعـود                 
بارزاني رهـبـر خـود گـمـارده اقـلـيـم                 

. کــردســتــان ديــدار و گــفــتــگــو کــرد          

گزارشها حاکيست که در ايـن ديـدار          
طرفين به اوضاع عـراق و جـنـگ بـا            
داعش و چـگـونـگـي مـقـابلـه بـا آن                  
پـرداخـتـه انـد و در پـايـان مسـعــود                  
بارزاني باز هم مثل هـمـيـشـه بـابـت              
حمله به عراق و سرنـگـونـي صـدام و             
کمک امروزشان به جنگ با داعش از      

الزم بـه    .  دولت آمريکا تشـکـر کـرده        
 ۲۰ ذکر است که مسعود بارزاني از         

 رسما و قانونا و   ۲۰۱۵ آگوست سال   
طبق قوانيني که خـودشـان تصـويـب          
کرده اند مهلت رياستش بر اقلـيـم بـه         
پايان رسيده است امـا وي بـا زور و              
قلدري تا امروز بعنوان رئيس اقـلـيـم          

ايــنــهــا نــوکــران و      .  حــکــم مــي رانــد    
سرسپردگاني هستند که هيـچ حـد و          
مرزي براي خـود قـائـل نـيـسـتـنـد و                 
تشکر بارزاني بخاطر حمله امـريـکـا         
به عراق به خوبي بي شرمي و جنايت      

 . پيشه گي خود او را نشان مي دهد
 

 بازگشت نوشيروان مصطفي      
 ! به اقليم کردستان

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
 آپــريــل   ۲۸ شــده، روز پــنــجــشــنــبــه        

نوشيروان مصطفي رهبر حزب گوران     
بعد از هفت ماه اقامت در انگلستان       

در بـاره    .  به اقليم کردستان بـازگشـت     
ــت نــوشــيــروان                ــازگشــت و اقــام ب
مصطفي اخبار متفاوتي منتشر شده 
و از آن جمله اينکه وي بدليل بـحـران           
پيش آمده در هيات حاکمـه قـلـيـم و             
جلوگيري از نمايندگان اين حـزب در         
پارلمان به اروپا رفته بود و يا ايـنـکـه          
وي بديل بيماري و براي معالجه رفته       
بود و هم اکنون در مـورد بـازگشـت             
وي به اقليم بـاز اخـبـار مـتـنـاقضـي                
منتشر شده و از جـملـه ايـنـکـه وي                 
برگشته تا بر سر مسله اتحاد دوبـاره         
با اتحاديه ميهني به تـوافـق بـرسـنـد            

بهرحال هر چه هست در يکـسـال   ...  و

گذشته حکومت اقلـيـم يـک روز هـم             
در ابـتـداي     .  بدون بحران نبـوده اسـت      

سـال گـذشـتـه اخــتـالفـات بـا دولــت                
مــرکــزي بــاال گــرفــت، اواســط ســال          
اعتراضات مردم و در هـم پـيـچـيـدن            
بسياري از مراکز احزاب حـاکـم و از           
جمله حزب دمکرات، بعدا اختالفات    
حزب دمکرات و گوران و جـلـوگـيـري        
حزب دمکرات از مشـارکـت وزراي          
گوران و نمايندگان پـارلـمـانـي آنـهـا،            
بحران مـالـي و قـطـع دسـتـمـزدهـاي                
کارمنـدان دولـت و دور ديـگـري از                
اعتراضات مردم و همه اينهـا تـنـهـا           
. در کمتر از يکسال اتفاق افتاده است

بازگشت نوشيروان مصطفي مـمـکـن       
است به همه اينها ربط داشتـه بـاشـد           
اما مسله اصلي همچنان با و بـدونـه        
نوشيروان مصطفي و حزبش، مسئلـه      
حاکميتي دزد و غـارتـگـر بـر اقـلـيـم               
کردستان است که حـتـي بـه نـان سـر               
سفره اکثريت مردم کارکن آن جامـعـه     
هم رحم نمي کند و تجربه حـاکـمـيـت          

 ساله اشان نشان داده کـه ايـنـهـا            ۲۵ 
تغيير ناپذيرند و تنها راه نجات مردم   
به زير کشيدن حاکميت سرکوبـگـرانـه        

 . و چپاولگرانه اينها است
 

 مراکز اسالمي و  
 ! احزاب حاکم بر اقليم  

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
 آپريل حزب دمکـرات،  ۲۹ روز جمعه  

حزب حاکم بر شهر اربيل از دو تن از         
آخوندهاي اين شهر جـلـوگـيـري مـي            
کند که پيش نـمـاز مسـجـدهـايشـان             

در دفـاع از ايـن آخـونـدهـا              .  بـاشـنـد   
چندين مسجد و تـعـداد ديـگـري از              
آخوندها و از جمله آخونـدهـاي شـهـر            
سليمانـيـه دسـت بـه اعـتـراض مـي                

براي عقب نيفتادن از قافله هـم      .  زنند
همان شب فـراکسـيـونـهـاي اتـحـاديـه             
ميهني، گوران، اتحاديه اسـالمـي و         
کومه ل اسالمي هم با انتشار بيانـيـه     
اي حرکت حزب دمکرات را محکـوم       
مي کنند و خواهان محاکمه کسانـي       
مي شوند که از آخوندها جـلـوگـيـري           

حــزب دمــکــرات هــم در        .  کــرده انــد  
مقابل بـا اسـنـاد بـه وزارت اوقـاف                
حکومت اقليم اعالم کرده که آنها بـر      
اســاس تصــمــيــم وزارت اوقــاف از             
پيشنمازي اين مسـاجـد بـرکـار شـده            

بهرحال همين خبر کـوتـاه نشـان          .  اند
مي دهد که احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت            
حـاکــم بــه چــه انــدازه در مــنــجــالب             
مذهب و گسترش آن نقش ايفـا کـرده         

اند، بخشي از اينـهـا و از جـملـه دو                
حـزب اســالمــي رســمــا در دولــت و            
پارلـمـان هسـتـنـد، وزارتـي بـه اسـم                 
وزارت اوقاف هست که مي خواهـنـد        
در کنار صرف بودجه هاي هنگـفـتـي       
به مساجد و آخـونـدهـاي مـفـتـخـور،             
قوانين اسالمي را هـم تـا آنـجـا کـه                

. ممکن است بر مردم تحـمـل کـنـنـد           
ــزب                   ــه ح ــمل ــم و از ج ــاک احــزب ح
دمکرات به رهبري بـارزانـي احـزابـي          
عميقا مذهبي، ناسـيـونـالـيـسـتـي و            
ارتجاعي هستند و تنها هنگامي بـا       
مساجد و مذهب و آخـونـد مشـکـل            
دارند که منفعت زميـنـي ايـنـهـا بـه              
خطر بيفتد وگرنه حزب دمکـرات کـه        
ظاهرا در اين ماجرا ضد اسـالمـي و          
آخوند جلوه مي کند حزبي اسالمي و     
عقب مانـده اي اسـت کـه هـمـيـشـه                  
مذهب را بعنوان وسيله ديگري بـراي        

تحميق و سرکوب مـردم در خـدمـت            
 . گرفته
 

 آرامش نسبي   
 ! در شهر دوز خورماتو   

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
روز دوشنبه دوم مه بعد از نزديک بـه          
ده روز ادارات و مـدارس شـهـر دوز              

. خورماتو دوباره شروع به کار کـردنـد    
الزم به ذکر است که جنگ و درگيري         
ميان نيروهاي اقليم و گروه اسـالمـي      

 آپريـل شـروع و        ۲۳ حشد شعبي روز    
به مدت بيش از يک هـفـتـه شـهـر بـه               
ميدان جنگ اين نيروها تبديـل شـده         
بود و عمال نه تنهـا زنـدگـي در ايـن               
شهر به حالت تعطيل کامل در آمـده         
بود بلکه تعدادي از مـردم بـي دفـاع             
شــهــر نــيــز قــربــانــي جــنــگ و جــدل            

 .جريانات قومي مذهبي شدند
 *** 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


