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 ٦  صفحه 

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 گزارشي از فروش نفت     
 ! در ماهي که گذشت  

بـر اســاس گـزارشــي از وزارت           
منابع طبيعي اقليـم کـردسـتـان در           

 هزار بشکـه  ۵۱۱ ماه مارس روزانه    
نفت از طريق خط لوله بـه خـارج از            

ايـن گـزارش     .  اقليم انتقال داده شـده    
 ۳۷۶ مـي افـزايــد کـه در آمـد آن                 

 دالر   ۹۰۱  هـزار و      ۳۹۵ ميليون و  

 ۵۹ که از اين مبلغ نزديک بـه            بوده
ميليون دالر آن به کمپانيهاي نفتـي       

به ايـن تـرتـيـب و بـر            .  پرداخت شده 
اساس گزارش کاربدستان حکـومـت    
اقليم تنها در ماه مـارس از فـروش         

 ميليون دالر در     ۳۱۷ نفت بيش از    
الزم بـه ذکـر       .  آمد نفت داشـتـه انـد      

است که اين تنها يک قلم از در آمـد          
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کارگر نانوايي در   "  بهزاد عليپور" 
محل کارش واقع در خيابان طالقانـي    

 ۳۰  نامبرده .به زندگي خود پايان داد
 سـالـه     ۳ سال سـن و داراي فـرزنـدي             

 .ميباشد
به گزارش رسيده، عصر يکشنبـه      

 ارديبهشت بهزاد عليپور کـارگـر        ١٩ 
نانوايي بـربـري در سـنـنـدج بـخـاطـر                

مشکالت زندگي خود را در مـغـازه           
بــربــري فــروشــي حــلــق آويــز کــرد و              

بـهـزاد انسـانـي       .  متاسفانه فوت کـرد   
زحمتکش بود که همراه پدر سـالـهـاي      
سال در آن بربري فروشي بـراي امـرار           

 .معاش خود زحمت مي کشيدند

علت خودکشي مرد ميانسال در    

 خودکشي کارگر نانوايي در سنندج
 و دو خبر کارگري     

احمد خاتمي امام جمعه موقـت      
تهران در حاشيه بازديد از بيـسـت و          
نهمين دوره نمايشگاه کتاب تـهـران        

فضـاي نـمـايشـگـاه رضـايـت            :  گفت
هـا     برخي از بدحجابي  .  بخش نيست 

حـــجـــابـــي اســـت        در شـــيـــب بـــي      
حـجـابـي خـالف          بدحجابي و بـي      و  

بـيـش   :  او در ادامه گفت   .  شرع است 
 آيــه قــرآن صــريــحــاً دربــاره           ۱۰ از   

گويد و نتيجه مـي      حجاب سخن مي  
گيرد بدحجابي دهن کـجـي بـه ايـن            

ها   آيات است و تقاضا داريم از خانم      
که اگر انگيـزه ديـنـي نـدارنـد القـل               

 .احترام بگذارند به تدين

حرف حساب احمد خاتمي ايـن        
است، اگر بـه ديـن و مـذهـب بـاور                 
نداريد الاقل رعايت حـال ديـنـداران         

در همين تقاضاي کوتـاه،     .  را بکنيد 
. احمد خاتمي رازي را فاش مي کند 

آن هم ايـن نـکـتـه کـلـيـدي کـه بـي                     
حجابي زنان ريشه در بي ديني آنهـا         
دارد اما التماس مي کـنـد رعـايـت           
حــال نــظــام و ســران حــکــومــت را             

 .بکنيد
دشمني حکومـت اسـالمـي بـا          
زنان، جنبشي را بـوجـود آورده کـه             
همچون سـيـل و تـوفـان در طـويلـه                
اسالم مي پيچد و تمام کثافاتش را        

” شيب بي حجابي“ .  با خود مي برد  
در ايران يک حرکت عميق سياسي و       
ــم              ــک رنســان عــظــي ــرهــنــگــي، ي ف
اجتماعي است که سر باز ايسـتـادن         

 .ندارد
 ۹۵   ارديبهشت۲۲ چهارشنبه 

 

 مردم هرمزگان 
 ! به حمايت از کارگران اعتصابي برخاستند

 کارگران  هشتمين روز تجمع خود را 
 ! پشت سر گذاشتند

 خانواده هاي کارگران نقش فعالي 
  !در اعتراض دارند

در خـبـرهـا آمـده بـود کـه روز                
بـهـزاد   "  ارديـبـهـشـت         ١٩ يکشنبه   

کارگر نـانـوايـي در مـحـل           "  عليپور
کارش واقع در خـيـابـان طـالـقـانـي               

 .سنندج به زندگي خـود پـايـان داد           
 سال سن داشت و نـان آور    ۳۰ بهزاد  

او .   ساله اش بـود      ۳ همسر و فرزند    
انساني زحمتکـش بـود کـه هـمـراه              
پدرش سالها در آن بـربـري فـروشـي            
براي امرار معاش خـود و خـانـواده           

ايـن  .  اش در تـالش و زحـمـت بـود             
واقعه دردناک تنها مختص به بهزاد    

 . نبوده و نيست
 نيز استاد فايق  ٩٥ در فروردين   

نجار پنجاه ساله اهل شهر سـنـنـدج         
 .دست به خودکشي زد

همچنين در يازده ارديـبـهـشـت         
مرد ميانسالي در ميردامـاد اقـدام      

او در يـادداشـتـي    .  به خودکشي کرد  
که داخل جيب لبـاسـش پـيـدا شـد،           

در يک مسافـرخـانـه    : " نوشته بود که  
در حــوالــي مــيــدان شــوش کــار و             
زندگي ميکرده و بعلت اينکه قـادر        
به پرداخت هزينـه درمـان بـيـمـاري            

نبوده دسـت بـه       )   آب سياه ( چشم  
 .خودکشي زده است

موارد باال تـنـهـا گـوشـه بسـار             
کوچکي از خودکشي هايي است که   

  ! خودکشي راه حل نيست

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

در ايـن      : نسرين رمضانـعـلـي    
گفتگو تالش ميکنيم اوضاع فـعـلـي        
کــردســتــان عــراق و رونــدهــاي آتــي            
احتمالي اين جامعه را مورد بحـث و       

از آنـجـايـي کـه         .  بررسي قرار بـدهـيـم     
تحوالت اين بخش از کردستان تاثيـر        
مستقيمي بر ديگر بخشهاي آن دارد        

اين گفتگو و بررسي ميتـوانـد کـمـک            
کند خوانندگان تصوير دقـيـقـتـري از           
تحوالت آتـي مـنـطـقـه و کـردسـتـان                

بويژه اينکه مـحـمـد      .  عراق پيدا کنند  
آسنگران اخيرا در سفري به کردسـتـان    
عراق هم با مردم و هم با تـعـدادي از            
فــعــالــيــن ســيــاســي اپــوزيســيــون و           
همچنين بـا تـعـدادي از دسـت انـدر               
کاران حاکميت در اين منطقه شخصا   
ــظــر کــرده و از                     ــادل ن ــب ــحــث و ت ب

. ديدگاههاي آنها مـطـلـع شـده اسـت            
محمد آسنگران هـمـچـنـانـکـه اشـاره             
کردم اخيرا سفري به کردسـتـان عـراق         
داشتيد، اجازه بدهـيـد ابـتـدا خسـتـه             

 .نباشيد بگويم

 کردستان عراق، 
 روندهاي آتي و موقعيت چپ

 مصاحبه با محمد آسنگران                      

 

 

 

 

 

 

 

  احمد خاتمي و شيب بي حجابي
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عدم حضورجعفر عظيم زاده در مالقات            
 هفتگي بدليل ضعف جسماني         

 ٤  صفحه 
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مـرسـي لـطـف         : محمد آسنگران 
من در دو دهـه گـذشـتـه هـر                . داريد

وقــت ضــرورت ايــجــاب کــرده بــراي          
انجام کارهاي حزبي به ايـن مـنـطـقـه            

ــرده ام        ــر ک ــر         .  ســف ــرآخ ــن ســف در اي
خوشبختانه خود تو حضور داشتيد و      

. از چند و چون مسائل مطلع هستيد       
 . خودتان هم خسته نباشيد

 

بـدون تـرديـد        : نسرين رمضانعلي 
شما همـيـشـه مسـائـل کـردسـتـان و                

در .  منطقه را دنبال کرده و ميکـنـيـد      
اين سفر با توجه به حضـور شـمـا در             
کردستان عراق و با توجه به روابـطـي          
که با مردم آنجا داريد قطعا بيشتر از  
پيش موقعيت و وضعيت کـردسـتـان         

ــد              ــر .  عــراق را مــتــوجــه شــده اي اگ
ــه               بــخــواهــيــد يــک تصــويــر کــلــي ب
خوانندگان اين گـفـتـگـو بـدهـيـد چـه               

 نکاتي را مهم و برجسته ميدانيد؟ 
 

اوليـن مسـئلـه        : محمد آسنگران 
اي که اين بار در کردستان عراق براي      
من بـرجسـتـه خـود را مـطـرح کـرد                  
سرگرداني و معلق بودن سرنـوشـت و         

قـبـال هـم ايـن         .  آينده اين جامعه بود   
مسئله بوده و هميشه مورد بحث مـا    
قــرار گــرفــتــه اســت، امــا ايــن بــار               
ــوري                   ــل ف ــودن و راه ح ــس ب اورژان
طلبيدن به منظورتعيين مسير آيـنـده    
کردستـان عـراق بـه امـري مـهـم در                 

. ذهنيت کل جامعه تبديل شده اسـت     
زيرا اکنون کردسـتـان عـراق يـک بـار             
ديگر با معضل تـا کـنـون اليـنـحـل               

معـضـل   .  قديمي تر مواجه شده است    
اين است که کردستان عراق اکنون نـه      
عمال به عنوان بخشي از کشور عراق   
است و نه کشور مستقلي که بـتـوانـد       

. آينده خودش را تعيين تکليف کـنـد        
آنچه اکنون در جريان است يک حالـت        

بـويـژه   .  بينابيني و بالتکليـفـي اسـت       
اينکه خود عراق چند پـارچـه شـده و             
هر بخش آن تـحـت حـاکـمـيـت دارو                
دسـتــه هــاي مــذهــبــي قــومــي اداره           

 . ميشود

دولت و حکومت بغداد هم دايـره       
توان و نفوذش به خواست و سـيـاسـت      
گروههاي قومي مـذهـبـي داخـلـي و            
کشورهاي دخيل در سـيـاسـت عـراق          

جـريـانـات مـخـتـلـف          .  وابستـه اسـت    
دخيل در عـراق هـر کـدام مشـغـول                
خنثي کردن رقـبـا و تـوطـئـه عـلـيـه                  

بـنـابـر ايـن       .  رقباي ديگرشان هستند  
ــاکــنــون               ــي ت هــيــچ دولــت و جــريــان
نتوانسته است حـاکـمـيـت و تسـلـط              

. خود را به رقباي ديگر تحميل کـنـد         
رقابت دولـتـهـاي مـنـطـقـه بـا هـم و                   
رقــابــت قــدرتــهــاي جــهــانــي عــلــيــه          
همديگر که هر کدام دارو دسته هـاي         
قــومــي مــذهــبــي مــتــحــد خــود را            
درداخل عراق دارند، ابعاد بـحـران را         

ايـن  .  هر روز پـيـچـيـده تـر مـيـکـنـد                
رقابتها از يک طرف ابـعـاد کشـت و             
کشتار را وسعت بخشيده و از طـرف       
ديگر عمق بحران و سرگرداني و فـقـر      
و فالکت اين جامعه را چنان نهادينـه       
کرده است که در کوتاه مدت پـايـانـي        

 . براي آن فعال قابل تصور نيست
در اين ميان کردسـتـان عـراق از           

زيـرا  .  جهاتي موقعيت بـهـتـري دارد        
نسبت به بـقـيـه عـراق از امـنـيـت و                  

امـا  .  مدنيت بيشتري برخوردار اسـت  
اين درجه از امنيت و مـدنـيـت بـدون            
تعيين سرنوشت ايـن جـامـعـه قـابـل             

تنها راه حفظ اين درجـه    .  دوام نيست 
از امنيت و مدنيت و حتي بهبـود آن         
به يک مولفه اصلي گره خورده است و 
آن هم تعيين تـکـلـيـف سـرنـوشـت و                

کـردسـتـان    .  آينده اين جـامـعـه اسـت         
عراق نميتواند براي مدت طوالني بـه     

ايـن  .  شکل کنوني و مـعـلـق بـمـانـد             
بخش از جامعه در ميان درياي خـون        
و خــونــريــزي و بــحــران و جــنــگ و               
رقابتهاي منطقه اي و جهانـي دو راه        

يا بايد تـمـامـا    .  بيشتر پيش رو ندارد   
تحت حاکميـت دولـت مـرکـزي قـرار             
گيرد و بـه بـخـشـي ايـنـتـگـره از آن                    
جامعه و دولت تبديل بشود و منتظر  
تحوالت آينده منطقه باشد، يا اينکه      
سرنوشت خودش را از عراق جدا کند        

. و به يک کشور مستقل تبديل بشـود       
من معتقدم راه حل دوم به نفع مـردم          

 . کردستان و عراق است
 

شمـا خـيـلـي         : نسرين رمضانعلي 
کوتاه اشاره به مـوقـعـيـت و اوضـاع              
سياسي جـاري در کـردسـتـان عـراق              
کرديد، انچه مشهود است ما شـاهـد        
اعــتـــراضـــات مـــردم در عـــراق و              
همچنين کردستان نيز هستيم ابـعـاد        

 اين اعتراضات چگونه است؟
 

اعـتـراضـات      : محمد آسنگـران  
مردم هم در شهرهاي تحت حاکميـت        
دولت بغداد و هم در کردستـان عـراق      
اساسا حول بهبود زندگي و معيـشـت    

اين کشـور از      .  و تامين امنيت است   
يک طرف درگير جنـگ بـا داعـش و             
خونريـزي و بـمـبـگـذاري اسـت و از                 
طرف ديگر حاکمان مذهبي و قومـي     
غرق فساد شده اند و هر دارو دسـتـه            
اي به فکر دزدي و چپـاول مـنـابـع آن           

بنابر اين ما با جـامـعـه      .  کشور است 
اي از هم گسيخته با حاکماني فـاسـد         
با جرياناتي بيرحم و خونريز اسالمـي       
و بـا انـواع تـروريسـتـهـاي اسـالمـي                
روبرو هستيم کـه هـر کـدام از آنـهـا                  
سرشان به يک دولت و قـدرت وصـل            

 . است
در کردستان عـراق هـم فسـاد و             
گوش به فرمان بودن احزاب حاکم بـه         
قدرتهاي جهاني و دولتهاي مـنـطـقـه          

تنها تفـاوت ايـن اسـت        .  آشکار است 
که جريانات اسـالمـي تـروريسـت در           
اين منطقه امکان و توان اينرا ندارند       

. که مردم را به جان همديگر بيندازند      
اما احزاب قومپرست به شکل ملوک      
الطوايفي هر کدام بخشي از کردستان 
را تحت حاکميت خـود گـرفـتـه و بـا               
حمايت دولتهاي منـطـقـه قـوانـيـن و             

 . اهداف خود را اجرا ميکنند
مردم از اين اوضاع خسـتـه و نـا            

هـمـچـنـانـکـه گـفـتـم            .  اميد شده انـد    
اعتراضاتشان بر محور مـعـيـشـت و          
خواست تامين امنيت و عليه فسـاد        

امـا در    .  حاکمان شکل گرفـتـه اسـت       
يک کشور از هم گسيخته و بي قانـون      
و بدون پرسپکتيو آنچه امروز تعيـيـن      
کننده نهايي است قـدرت اسـلـحـه و             
حاميان قدرتمند منطقه اي و جهاني       

بنابر اين من تصور نميکنم که .  است
هيچ جريان انقالبي و يـا حـتـي ضـد              
انقالبـي در چـنـيـن شـرايـطـي بـدون                 
قدرت اسلحه بتواند سرنوشت جامعه     

زيـرا در يـک       .  را تعيين تکليف کـنـد     
قـانـون   ( جامعه مدني و با قانون حال     

مـيـتـوان    )  انقالبي يا ارتجاعي باشـد    

بـه کـمـک اعـتـراضـات خــيـابـانـي و                  
جنبش مطالباتي اصالحاتي بـه ايـن        
يا آن دولت تحميل کرد و تدارک قيـام       

امـا در    .  و انقالب را مد نظـر داشـت      
جامعه اي بي قانون و از هم گسيخته      
که هر منطقه آن در دسـت يـک دارو              
دسته قومي مذهبي قرار گرفته است      
بــحــث انــقــالب و اصــالحــات فــقــط          
کلمات و آرزوهايـي ذهـنـي شـيـريـن             

از مـنـظـر يـک نـيـروي             .  بيش نيسـت  
انقالبي روشن بين و نه ايدئولوژيک و       
کتابي که مرتب آرزوهايش را تـکـرار        
کند، تنها نيروي تعيين کننده در آن          
جـامـعــه قــدرت مــردم مــتـشــکـل و             
مسلح است که ميتواند تعيين کننده      

نيروي اسلحه و حمايت مـردم          . باشد
از آن ميتواند شر جريانات ارتجاعـي       

. و خونريز را از سر آن جامعه کم کنـد    
از نظر من بدون عروج چنين نيـرويـي         
آينده عراق و کردستان عراق را همين      
جريانات ارتجاعي دخيل در سياست     
اين جامعه تعيين تکلـيـف خـواهـنـد           

 . کرد
 

کارگران وکـل    :نسرين رمضانعلي 
مزدبگيـران در کـردسـتـان عـراق در              
شرايط فعلي رسما يـک سـوم حـقـوق            
خود را دريافـت مـيـکـنـنـد آيـا ايـن                 
وضعيت بـراي مـردم قـابـل تـحـمـل                
است؟ مردم چـه مـيـگـويـنـد؟ نـقـش               
احـــزاب در قـــدرت و احـــزاب در                 
اپوزيسيون براي مقابله بـا وضـعـيـت          

 کنوني چيست؟
 

واضح است که     : محمد آسنگران 
ــردن                 ــک ــرداخــت ن ــن اوضــاع و پ اي
دستمزدها و حقوق کارمنـدان فـاسـد         
بودن حاکمان براي مردم به حـد غـيـر           

مـردم بـه     .  قابل تحمل رسـيـده اسـت        
. شدت عصباني و معترض هسـتـنـد       

در عين حال نميتوانند منتظر تعيين      
تکليف سرنـوشـت جـامـعـه و پـايـان               
جنگ و خونريزي باشند و گرسـنـگـي       

براي مطالبات فوري يـعـنـي    .  بکشند
پـرداخــت حــقــوقــهــا و اضــافــه شــدن           
دستمزدها و عيله حاکمان فاسد بايـد   

اگـر  .  به اعتراضات خود ادامه بدهند  
اين اعتراضات قدرتمند بشود مـردم       
ميتوانند حـاکـمـان را نـاچـار کـنـنـد                
بخـشـي از پـولـهـاي دزديـده شـده و                  
دارائيهـايـي کـه در دسـت دارنـد را                

با اين .  صرف پرداخت حقوقها بکنند 
حال يک چيز روشن است تا وقتي کـه          
سرنوشت جامعـه تـعـيـيـن تـکـلـيـف               
نشود امکان تکرار چنين بحرانـهـا و         
گرسنگي دادن به جـامـعـه از جـانـب             

احـزاب  .  حاکمان هميشه وجـود دارد      

درقدرت تالش ميکنند مـردم را بـا           
اما در   .  وعده هاي توخالي آرام کنند    

غياب يک حزب و جريان قدرتمند کـه     
بتواند اين اعتراضات و نارضايتي را   
هدايت کند حاکمـان ايـن شـانـس را              
دارند با مانورهاي متعددي مردم را       

بـويـژه ايـنـکـه خـطـر            .  ساکـت کـنـنـد      
حضور فعلي داعـش و الـبـتـه خـطـر               
بلقوه نيـروي ديـگـري بـه اسـم حشـد                
شعبي يـا نـيـروي بسـيـج جـريـانـات                 
شيعي در عراق تهديد فوري و بـلـقـوه          
اي هستند که تا حدودي مردم را در           
بيان و ادامه اعتراضاتشان مـحـتـاط        

 . کرده است
 

اخيرا احـزاب     : نسرين رمضانعلي 
در قدرت تقـال مـيـکـنـنـد تـا شـايـد                  
خيزشها و اعـتـراضـات مـردمـي را              

شما اشاره کرديد مـردم     .  ساکت کنند 
ــصــادي               ــت ــت اق ــي بشــدت از وضــع
فرهنگي و اجتماعي بويژه از فساد و        
دزدي بــي حــد و حصــر حــاکــمــان                

شما بـراي بـهـبـود        .  عصباني هستند 
وضعيت مردم و شاخصهاي پيشروي     
مردم چه مسائلي را تعـيـيـن کـنـنـده             

 ميدانيد؟ 
 

تشـکـل و       : محمد آسنـگـران   
سازمان در ميـان اصـنـاف و اقشـار            
مختلف جامعه بويژه متشکـل شـدن        
کارگران در تشکلهاي مستقل خود و      
دست بـردن بـه اسـلـحـه در مـقـابـل                   
حاکمان فاسد کـلـيـد پـيـروزي مـردم              
براي به عقب راندن حاکمان و تعيـيـن         

اعـتـراضـات    .  تکليف جـامـعـه اسـت       
موجود اگرچه فضاي جامعه را تحت       
تاثيـر قـرار داده اسـت امـا ايـنـقـدر                  
قدرتمند نشده است کـه حـاکـمـان را             
نــاچــار بــه عــقــب نشــيــنــي و قــبــول            

معلوم اسـت بـايـد      .  مطالباتشان کند 
ــران اعــتــراضــات              ــيــن و رهــب فــعــال

احزاب چپ و معـتـرض بـه          مردمي،  
وضع موجود بتوانند به ايـن نـتـيـجـه           
بــرســنــد کــه بــر مــحــور مــطــالــبــات          
مشترک اقشار تحت ستم در زير يـک         
چتر واحد گرد هم آيند و مـطـالـبـات             
فوري و سراسـري مـردم را بـه پـرچـم                

ايـن  .  اعتراضات خود تبـديـل کـنـنـد         
تنها روزنه اي است که بشود مردم به        

 . مطالبات فوري و اوليه خود برسند
 

مـوقـعـيـت       : نسرين رمضانعلـي  
جــريــانــات چــپ و کــمــونــيــســت در            
کردستان عـراق چـگـونـه اسـت؟ آيـا               
موقعـيـت کـنـونـي مـردم مـيـتـوانـد                 
دليلي باشد براي دست بـاال داشـتـن           

 ...  کردستان عراق، روندهاي         

 

 ٣  صفحه 
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 احزاب چپ و کمونيست؟
 

ابـتـدا بـگـويـم          : محمد آسنگران 
نـارضــايـتــي مــردم فــقـط زمـيــنـه و              
بستري است که جـريـانـات سـيـاسـي             
اپوزيسيون از جمله چپ اگر سيـاسـت       
درســت و بــه مــوقــع اتــخــاذ کــنــنــد            

امـا  .  ميتوانند از آن نـيـرو بـگـيـرنـد             
متاسفانه ما شاهد هستـيـم کـه ايـن            
امر مهم يعني اتخاذ سياست درست      
و به موقع در کردستان عـراق و کـل             
عراق تا کنون از جانب جريانات چـپ        
آنچنان که بايد و شـايـد نـمـايـنـدگـي             

 .  نشده است
مــتــاســفــانــه احــزاب چــپ و                
کمونيست اين جامعه هـمـچـنـان در           

. حاشيه تحوالت سياسي قـرار دارنـد       
چپ متشکل و سازمان يافته اگـرچـه        
ضعيف و ناتوان از پـاسـخ گـويـي بـه              
مسائل حاد جامعه است از مشـکـل        

مشــکــل .  ديـگــري هــم رنــج مـيــبـرد         
اصلي چپ جامعـه کـردسـتـان عـراق            
غير سياسي گري و غيـر اجـتـمـاعـي           

هــمـــه احـــزاب و        .  بــودن آن اســـت       
گروههاي چـپ کـردسـتـان عـراق نـه               
پيشرو مردم، بلکه دنباله رو حـوادث       
ــراضــات جــا                   ــيــه اعــت و در حــاش

بنظر ميرسد که پخش اخـبـار       .  دارند
و انعکاس تحـوالت روزمـره بـعـالوه           
تکرار يک سري احکام ايدئولوژيـک و        
اصولي، بدون معناي سياسي و بدون      
پروژه عملي بـه کـل فـعـالـيـت آنـهـا                  

عليرغم صداقـت و    .  تبديل شده است  
خلوص نيت، اين چپ، انگار در کـره         
ديــگــري زنــدگــي مــيــکــنــنــد و                   
مکانيسمهاي تغيير و تحول جامـعـه       

غير سـيـاسـي و       .  را اصال نميشناسد  
در .  کتابي به مسائل نگـاه مـيـکـنـد          

بهترين حالت از مـطـالـبـات اقشـار              
مختلف ناراضي حمايـت مـيـکـنـنـد           
امــا خــود مــبــتــکــر هــيــچ پــروژه و              
سياستي که بتوانند توجه جامـعـه را         

مـن در    .  به آنها جلب کند نـيـسـتـنـد          
همين سفر در جلسات و برنامه هايي  
شرکت کردم که در آن تکرار يکـسـري         
اصول ايدئـولـوژيـک را مـيـديـدم کـه                

. پاسخ سياسي امروز مـردم نـيـسـت          
نداشتن يک برنامه و پالتفورم با افـق         
روشن براي نـجـات جـامـعـه از ايـن                 

بلبشويي که بر آن حاکم شده است، را      
 . به وضوح شاهد بودم

 

شـمـا در       : نسرين رمضانعـلـي   
توضيحات خود از مـوقـعـيـت چـپ             

امـا آنـچـه      .  واحزاب در قدرت گفتيـد    
را در انتظار نـگـه مـيـدارد             که مردم 

بخشا توجيهات دولـت مـنـطـقـه اي             
کردستان عراق است که ميـگـويـد از          

آنـهـا   .  بغداد به ما بودجه اي نميرسـد      
ميگويند به همـيـن دلـيـل اسـت کـه              

را    نميتوانيم حقوق کارگران و مـردم       
ايـن بـحـث چـقـدر مـيـتـوانـد                .  بدهيم

 صحت داشته باشد؟ 
 

ايـن يـک       : محمد آسـنـگـران    
واقعيت اسـت کـه حـکـومـت بـغـداد               
بودجه اي که شامل هفده درصد پـول      
فروش نفت است را مدتها است که به  
حکومت محلي کردستان نـپـرداخـتـه        

اما آنها هم داليلـي بـراي ايـن           .  است
گويا طبـق تـوافـق      .  کار بيان کرده اند   

طرفين قرار بوده تـمـام فـروش نـفـت              
کردستان از طريق شرکتي بـاشـد کـه           

. دولت بغداد آنرا وکيل خود مـيـدانـد        
گفته ميـشـود حـکـومـت کـردسـتـان              
عراق هم به اين توافق پايبـنـد نـبـوده            

آنطور که معلوم است طـرفـيـن        .  است
همديگر را مقصر اعالم ميکـنـنـد و          
به نظر ميرسـد کـه هـر کـدام جـنـبـه                  

. هايي از واقعيت را بيـان مـيـکـنـنـد         
اما حقيقت چيز ديـگـري و فـراتـر از              

هـر کـدام از       .  ادعـاي طـرفـيـن اسـت         
حاکمان کردسـتـان و بـغـداد از سـال               

 به بعد که با همديگـر شـريـک      ٢٠٠٣ 
حکومت بوده انـد کـوشـيـده انـد کـه               
سهم بيشتري از قـدرت و ثـروت آن               

. جامعه را در اختيار خـود بـگـيـرنـد            
پول فروش نفت اساسا در دسـت يـک           
مشت جريان مذهبي و قـومـي قـرار           
گرفته است که خرج باندهاي حاکـم و        
بريز و بپاش هاي غير قابـل تصـوري          
ميشود که در کشورهايي با ساختـار       
ديکتاتوري چندين و چند سالـه، يـک         

رقابـت حـاکـمـان فـاسـد           .  سنت است 
براي دزدي اکنون بـيـش از هـمـيـشـه              

 . دودش به چشم مردم ميرود
اما با همه اين اوصاف حکومت      
کردستان عراق اگر بخواهد ميـتـوانـد      

حقوق و دستمزدها را کامل پرداخـت       
منابع کافي براي تـامـيـن پـول           .  کند

هست اما قدرتي بايد باشد که آنرا از    
دست سرمايه داران و دزدهاي حـاکـم        
بگيرد و يا آنها را نـاچـار نـمـايـد کـه                

چـنـد قـلـم       .  حقوقها را پرداخت کـنـد      
عمده از منابع غير قابل انکار اينهـا         

 هـزار    ٦٠٠ فـروش روزانـه       :  هستـنـد  
بشکه نفت از طـريـق بـنـدر جـيـحـان                
ترکيه، فـروش نـفـت از طـريـق مـرز                 
ايران، فروش گـاز، و ديـگـر فـراورده              

. هاي نفتي بـه کشـورهـاي هـمـجـوار            
بنابر اين فروش دو کاالي نفت و گـاز     
هم به خارج و هم در داخل کـردسـتـان      
منابع عمده اي هستند که ميتوان از        
پول فروش آنها هـمـه دسـتـمـزدهـا و               

مـنـابـع    .  حـقـوقـهـا را پـرداخـت کـرد             
گمرکـي در تـمـام مـرزهـاي ايـران و                 
ترکيه و سوريه، پـولـي کـه از طـريـق               
ماليات به دولت پرداخـت مـيـشـود،          
منابـع ديـگـري هسـتـنـد کـه دولـت                 
محلي تا کنون آمار و ارقام روشـنـي          

با احتساب . از آن منتشر نکرده است
همه اين منابع و ميلياردها دالر پول       
دزدي که در دسـت حـاکـمـان اسـت،              
اينها فقط چـنـد قـلـم عـمـده از کـل                   
منابعي هسـتـنـد کـه مـيـتـوانـد در                 

بــا .  خــدمــت جــامــعــه صــرف بشــود       
استفاده از اين منابع براحتي ميتوان      
آن جامعه را در شـرايـط بـهـتـر اداره               

امــا مشــکــل ايــن اســت کــه            .  کــرد
حکومتي فاسـد و دزد قـبـل از هـر                
نيازي به فکر سـهـم دزدي حـاکـمـان              

 .است
  

اين تجربيات    : نسرين رمضانعلي 
و اين وقايع که بيش از بـيـسـت سـال          
است در کردسـتـان عـراق در جـريـان             
است و رابطه نزديک مردم کـردسـتـان        
ايران با عراق بنظر شما ميتوانـد چـه          
تــجــارب و دســتــاوردي بــراي مــردم          
کردستان ايران و فعالين کمونيست و    

در ايران داشتـه  ..... رهبران کارگري و  
 .باشد
  

از يکسو ديـدن     : محمد آسنگران 
اين روند و فسـاد و بـي لـيـاقـتـي و                   
سرکوبگري احزاب حاکم در کردستان     
عراق، يک ضربه محکم به پايه هـاي          
ناسيوناليسم و کردايتي زده است کـه        
در بين احزاب سنتي و همچنين بيـن         

هــمــه احــزاب      .  مــردم وجــود دارد       
ناسيوناليست قبال مدعي بودند اگـر      
کرد به حـکـومـت بـرسـد مشـکـالت              

االن بيست و پنـج     .  مردم حل ميشود  
سال است احزاب ناسيوناليسـت کـرد      
در کردستان عراق در قدرت هسـتـنـد        
و اين اوضاع مردم است که خودشـان        
ــد ســيــســتــم               هــم اعــتــراف کــرده ان

 . حکومتيشان شکست خورده است
يک نکته مهم ديگر اينـسـت کـه           
مــردم در کــردســتــان ايــران شــاهــد             
اعتـراضـات گسـتـرده خـيـابـانـي بـه                
حاکمين کرد در کردستان عـراق و از       
اين مهمتر شاهـد نـقـد روزانـه هـمـه               
اقشار جامعه عليـه حـاکـمـان فـاسـد             
کرد هستند که تقدس احزاب موجود      
را ريخته و نقد به اين ايده قديـمـي را           
که کرد از حقوق کرد دفاع ميکند را         

موضوع حکومت و مـردم،       .  ميريزد
آزادي بيان و احـزاب، مـوضـوع نـقـد           
مذهب و اسالم و مبارزه با تـروريسـم         

... اسالمي و موضوع اداره جامعه و     
بـه مسـئلــه مـورد بـحـث و بـررســي                 
ميليونها نفر در جامعه تبـديـل شـده          

درست در چنين اوضاعي نقش . است
احزاب پيشرو و بـويـژه کـمـونـيـسـت               

چـپـي کـه در        .  بسيار مهمتر ميشود  
اين اوضاع و بعد از بـيـسـت و پـنـج                
سال منشا کمترين حرکت اجتمـاعـي       
و کمترين خاطره عمومي از حرکت و       
تغيير و بهبود اوضاع بـاشـد، حـتـمـا            
يک ايرادي دارد و همچنان کـه قـبـال            
اشاره کردم، در خاطره عمومي مـردم      
و زنان و آتيست ها و بـي خـدايـان و               
پيشروان آن جامعه ، از نـقـش و يـا                
ــر از ســوي احــزاب                 ــي ــي ــغ ــجــاد ت اي
کمونيست و کارگري متـاسـفـانـه اثـر           
زيادي نيست و اين بايد به مـوضـوع          
نقد و بررسي در کـردسـتـان عـراق و               
همچنين ايران تبديل شود که ببينيـم        
چرا چنين شد و چه درسهايي ميتـوان   

 . از اين پديده آموخت
بــه نــظــر مــن تــنــهــا راه حــل و               
آلترناتيو اوضاع فعلي جريانات چـپ       

امـا  .  اجتماعي و کـارگـري هسـتـنـد          
چپي که در نقـد روش و سـنـت چـپ                
موجود بتوانـد قـد عـلـم کـنـد و بـه                    
مسائل سيـاسـي و اجـتـمـاعـي ايـن               

يک موضوع پايـه    .  جامعه دست ببرد  
اي در کردستان عراق ايـن اسـت کـه             
چـپ پـرچـمـدار عــبـور ايـن جـامـعــه                 

سرگـردان بـه جـامـعـه اي بـا ثـبـات                   
جامعه اي که آزادي و رفـاه و        .  بشود

آينده اي روشنـي بـه کـل شـهـرونـدان               
نشان بدهد و اعتمـاد آنـهـا را جـلـب             

احزاب چپ کنونـي ايـفـاي ايـن           .  کند
مسئله .  نقش را وظيفه خود نميدانند    

تعيين تکليف سرنوشت آن جامعـه و       
سازمان دادن مردم براي ايـجـاد يـک           
کشور رسمي و تحميل آن به جـوامـع          
جهاني يک راه حل پايه اي براي عبور        
جامعه از اين موقعيـت سـرگـردان و           

بر بستر چـنـيـن      .  بي آينده فعلي است 
تالشي پايه اي بقيه مطالبات روزمره 
مـردم بــايــد پــاســخ بــگــيــرد و بــراي             
تحميل آن به حاکمان فعلي بايد نيـرو         

 . به خيابان آورد
مــنــعــکــس کــردن و پــخــش                
اخبارتحوالت روزمره بـعـالوه تـکـرار         
يــک ســري احــکــام ايــدئــولــوژيــک و            
اصــولــي بــدون مــعــنــاي ســيــاســي،          

. نميتواند آن جامعه را به جـلـو بـبـرد           
نگاه کنيد از سر و کـول آن جـامـعـه                
اسالميها باال مـيـرونـد، مسـاجـد و             
فرهنگ و قوانين عقب مانده، فسـاد        
و ارتشا و دزدي و سرکوب در کـنـار             
خطر داعش و درياي جنايت و خونـي        
که در حاشيه اين جامعـه در جـريـان            
است، وضـعـيـت نـاهـنـجـاري در آن                
بخش ايجاد کرده است که بايد پاسـخ     
همه اين مسـائـل را داد و مـردم را                
بسيج کرد و راه حل درست و واقـعـي         

سيـاسـي   .  و نجات بخش را نشان داد     
و اجتماعي بـودن، پـروژه داشـتـن و               
همراه مردم بودن به مـعـنـي رهـبـري             
اعتراضات آنها فاکتورهـاي مـهـمـي         
هستند که يک نيروي کمونـيـسـتـي و           

ذهـنـي   .  پيشرو بايد به آن اتـکـا کـنـد       
گــرايــي و تــکــرار مــکــررات اصــول           
اعتقادي و حاشيه اي بـودن و بـه آن              
خو گرفتن، دردهاي مزمني هستـنـد       
که چپ سنتي و غير اجتماعي بـه آن          
مبتال است و بـعـد از بـيـسـت سـال                 
شرايط بينابـيـنـي و تـثـبـيـت نشـدن                
حاکميت بورژوازي کرد در کردسـتـان        
و بورژوازي در عراق نتوانسـتـه اسـت         
نقش جديي در بهـبـود اوضـاع بـازي            

   .کند
چـپ اگـر بـه ايـن رسـالـت خــود                 
واقف نباشد و آنرا در اولـويـت خـود             
قرار ندهد محکوم به قبول شـکـسـت          

 .*است

 ...  کردستان عراق، روندهاي         
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 ميرداماد مشخص شد؛ فقر 
ــه در             وي در يــک مســافــرخــان
حوالي ميدان شوش کـار و زنـدگـي          

کند اما از چندي قبل بـه دلـيـل          مي
ابتال به بيماري آب سياه چشم اذيت      
شده و توان مالي درمان را نـداشـتـه         
است و به هـمـيـن دلـيـل دسـت بـه                  

 .خودکشي زده است
 

 ١١ يـــک مـــرد مـــيـــانســـال روز              
ارديبهشت خود را از پل عابر پياده        
در خيابان ميـردامـاد تـهـران حـلـق             
آويز کرد اين خبري بود که بـه طـور           
خـالـصـه بـه هـمـراه تصـاويـري کــه                 

هـاي     عابران گرفته بودند در شـبـکـه      
اجتماعي منتشـر شـد؛ خـودکشـي          
يک مرد شـصـت و پـنـج سـالـه در                  
سـاعـت پـنـج بـعـدازظـهـر يـازدهـم                 
ارديبـهـشـت در بـلـوار مـيـردامـاد               

 .تهران
با بـررسـي مـحـتـويـات داخـل              
جيب متوفي عالوه بر کارت ملي و      
کارت عابربانک، تکـه کـاغـذي کـه           
علت خودکشي روي آن نوشتـه شـده      
بود در اختيار بازپرس جنايـي قـرار         
گرفت، که در آن نوشتـه شـده اسـت             
که وي در يک مسافرخانه در حوالي       

کـنـد     ميدان شوش کار و زندگي مي     
اما از چندي قبل به دليل ابـتـال بـه            
بيماري آب سياه چشم اذيت شـده و        
توان مالي درمان را نداشته است و        
به همين دليل دست بـه خـودکشـي           

 .زده است
 

اخراج تدريجي کارگران       
 شرکت گاز استان کردستان    

 شروع شده است   
گزارشي که يـکـي از کـارگـران            
قــراردادي شــرکــت گــاز اســتــان               
کردستان براي اتحاديه آزاد کارگران     
ايران ارسال کرده است، حکـايـت از         
تصميم مديريت اين شرکت مـبـنـي        
بر اخراج بخشي از کارگران شـاغـل         
در شــرکــتــهــاي پــيــمــانــکــاري زيــر         

 .مجموعه خود دارد
بنا به دستور مديـريـت شـرکـت         
گاز استان کردستان که به شرکتهاي    
پيمانکاري زير مجموعه خود ابالغ      

گرديده، خواسته شـده اسـت کـه از             
مــيــان کــارگــران خــود در قســمــت          
بازرسيـن فـنـي و نـاظـريـن کـه بـه                   
صورت قراردادي کـار مـي کـنـنـد،           

و کــاهــش نــيــرو         اقــدام بــه اخــراج     
در نتيجه و بـر اسـاس ايـن          .  نمايند

دستورالعمل در مدت چـنـد هـفـتـه            
 نفـر اخـراج شـده انـد و              ١٢ گذشته  

. قرار است روند اخراج ادامـه يـابـد          
در ايـن بـخـشـهـا             گفته مـي شـود      

 نـفـر بـا مـدارک بـاالي             ١٣٠ حدود  
ــا               ــم بصــورت قــراردادي و ب ــل ــپ دي
کمترين حـقـوق و مـزايـا کـار مـي                

الرم به ذکر است که مديريـت  . کنند
عامدانه و با برنـامـه بـراي کـاهـش            
دامنه اعتراض کـارگـران قـراردادي        
نسبت به سياست اخـراجسـازي، در        
تالش ايجاد تـفـرقـه بـيـن کـارگـران              

 قراردادي و رسمي است
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٩٥  ارديبهشت ١٩ 

 
به همبندان عزيزمان جعفر     

 عظيم زاده، اسماعيل عبدي   
 !همبندان عزيز! دوستان

ما زندانيان سيـاسـي در زنـدان         
رجايي شهر، بـه اعـتـراض شـمـا و               
بيانيه اي که به مـنـاسـبـت اول مـه              
منتشر کرديد، ارج ميگذاريـم و از         

شما براستي  .  آن پشتيباني ميکنيم  
از حق ما زندانيان سياسي و حق ما 

. کارگران و ما مردم دفاع ميکنـيـد       
اعتراض شما به فقر، دستمـزدهـا و         
حــقــوقــهــاي زيــر خــط فــقــر و بــي              
تاميني، اعتراض شما به امنـيـتـي         
کــردن هــر اعــتــراضــي عــلــيــه ايــن          

اخـالل در    " وضعيت تـحـت عـنـوان          
و بـرابـر شـدن آن بـا             "  امنيت مـلـي   

زندان، اعتراض همه ما کـارگـران و        
ازجمله ما زندانـيـان   .  ما مردم است 

سياسي که امضا کننده ايـن نـامـه           
هستيم تحت اتهامـاتـي از هـمـيـن            
دست حکم زندان گرفته و بـهـتـريـن          
سالهاي زنـدگـي مـان را داريـم در               

  .زندان ميگذرانيم
خــوشــحــالــيــم کــه تشــکــلــهــاي       

مـخـتـلــف کـارگــري و مـعــلـمـان و                
بسيـاري از هـمـکـارانـمـان بـه ايـن                 

اين حـمـايـت         .اعتراض پيوسته اند 
 .ها نشان ميدهد که ما بسياريم

اما اعتصاب غذاي شما که از        
ارديبهشت واردش شـده ايـد،            دهم

بشدت ما رانگران وضعيت جسمـي     
مـا  .  و سالمـتـي شـمـا کـرده اسـت             
چه .  وضعيت شما را متوجه هستيم    

بسا بارها خودمان بخـاطـر ايـنـکـه           
صدايمان را به بيرون برسانيم ناگزير      
شده ايم، با دست بردن به اعتصـاب        

امـا  .  غذا فريادمان را بـلـنـد کـنـيـم          
نيرويي که هميشه به ما قدرت داده       
است، اتحاد و همبستگي هم طبقـه    
اي هـايـمـان و مـردم مـعـتـرض بـا                  

  .خواستهاي برحق ما بوده است
دوستان اعتراض شمـا شـنـيـده         

صداي آن نه فقط در ايران بلکه .  شد
با .  در آنسوي مرزها انعکاس يافت    

اتکا به اين حمايت ها و پشتيبـانـي      
از شما ميخواهيـم کـه هـر چـه                ها

زودتر به اعتصاب غذايتان خـاتـمـه       
بگذاريد تا در کنار يکديـگـر   .  دهيد

و با نيرويي قويتر خواستهايـمـان را        
از .  پيگير شـويـم و بـه جـلـو بـريـم                 

اعــتــصــاب غــذاي آقــاي مــحــمــود        
بهشتي نيز خبر داريم و سـخـنـمـان            

و .  خــطــاب بــه ايشــان نــيــز هســت          
ميخواهيم که در کنار ما باشد و به     

  .اعتصاب غذايشان خاتمه دهد
به اميـد آزادي هـمـه کـارگـران             
زنداني، معلمان زنداني و تـمـامـي          

 زندانيان سياسي
تـمــامــي احــکــام زنـدان تــحــت         

بايـد  "  اخالل در امنيت ملي  " عنوان  
 لغو شود

سهيل بابادي، محمد جـراحـي،      
بــهــنــام ابــراهــيــم زاده، زانــيــار                 
مرادي،رمضان احمـد کـمـال،احـمـد         
کريمي، مهدي عظـيـمـي، ابـراهـيـم           
فيروزي، ياسـر حـمـيـدي شـهـرابـي،             
حسين کاکـاونـد، حـمـيـد نـوروزي،            

 حسين غالمي آذر
 

 ٩٥  ارديبهشت ٢١ 
 ٢٠١٦  مه ١٠ 

جمعي از زندانيان سياسي 
 زندان رجايي شهر

هر روز در گوشه و کـنـار کشـور رخ               
در تمامي موارد خـودکشـي   .  ميدهد

ها چه در بين کارگران و چه در ميـان          
جوانان که تـحـصـيـالت خـود را بـه                
پايان رسانيده و به خيل نـيـروي کـار            
پيوسته اند، همانا، فقر، بـيـکـاري و           
ديگر مصائب و مشـکـالت زنـدگـي          
روزمره است که افرادي را در مـيـان          
بخشهاي مختلف جامعه بـه سـمـت           
پايان دادن به زندگـي زيـر خـط فـقـر               

 .سوق ميدهد
باني و مصبب اصلي اين وقـايـع        

. دردناک بر کسـي پـوشـيـده نـيـسـت              
جمهوري اسـالمـي بـعـنـوان عـامـل              
اصلي تباهي زنـدگـي مـردم زبـانـزد             

ايـن را امــروز      .  خـاص و عـام اســت        
از يک  .  ديگر همگان بخوبي ميدانند   

سو فقر مـطـلـق، بـيـکـاري، تـورم و                 
گراني هـر روزه مـايـحـتـاج زنـدگـي                
مردم، پرداخت نکـردن چـنـديـن مـاه            
دستـمـزدهـاي زيـر خـط گـرسـنـگـي                
مــزدبــگــيــران از ســوي دولــت و                  
کارفرمايان ميليونر و از سوي ديـگـر    
انباشت و افزايش سيل آساي ثـروت،       
هستي مـردم و دسـتـرنـج  تـمـامـي                 
مزدبگيران از سوي يک درصـديـهـاي       
انگل اسالمي حاکم بر ايران، يـعـنـي          

جــمــهــوري  .  تــحــمــيــل خــودکشــي         
آدمکشان اسالمـي کـه هـيـچـگـونـه             
ارزشي براي جان آدميزاد قائل نبـوده     
و نيست، حکومتي که از روز اول بـا          
کشتار و آدم کشـي بـقـدرت رسـيـد،              
خودکشي را نيز به مردم دست تنـگ        
و قرار گرفته زير خط فـقـر تـحـمـيـل               

 . کرده است
. اما خودکشي راه چـاره نـيـسـت         

براي مقابله با فقر و بـيـکـاري، بـراي            
کنار زدن زالـوهـايـي کـه هسـتـي و                 
دسترنج نـود درصـد جـامـعـه را در                

دستان خود گرفته و مداوما کارشـان       
دزدي و چاپيدن هستـي مـردم اسـت           
بايد اعتراض کـرد، بـايـد مـتـحـد و               

بايد با اميد به تـحـقـق        .  متشکل شد 
يک زندگي انساني که هـمـيـن امـروز          

دفـاع  .  ممکن و عملي است جنگـيـد      
جانانه کارگر و بخشـهـاي مـخـتـلـف             
مردم از حق و حقوق خود در صـفـي            
متحد و متشکل و بـمـنـظـور عـقـب             
زدن جانوران اسالمي و تـحـقـق يـک             
زندگي شايسته انسان امروز ميتواند   
به فالکتي که حکومت اسـالمـي بـه           

. مردم تحميل کرده است پايـان دهـد        
فـعــالـيــن و تشــکـلــهـاي کـارگــري و              
فـعــالـيــن نـهــادهــاي مــدافــع حــقــوق          
انساني ميتوانند با تالش هاي خـود       
در تقابل با پديده خودکشي اقدامات   
و ابتکارات متعـددي را در دسـتـور            

هـمـانـطـورکـه      .  کار خود قـرار دهـنـد       
براي دفاع از سالمت محيط زيسـت       
تقال صورت ميگيرد، همانـطـور کـه         
جمعه هاي کتابخواني برپا ميـشـود،       
همانگونه که از حق حيات و توجه به         
حيوانات جمعهاي مختلف تشـکـيـل       
ميشود، مـيـتـوان و بـايـد فضـايـي                
ايجاد کرد که به پديده خودکشي نـيـز    
حساس باشد و بجاي روي آوري هـر           
انساني به اين اقدام، فضـاي زنـدگـي          
اجتماعي را مملو از اميد به رهـاي،      
اميد به تالش و مبارزه عليه بانـي و         
عامل اصـلـي آن يـعـنـي جـمـهـوري                

امـيـد و تـالش        .  اسالمي تبديل کرد  
براي رهايـي از نـکـبـت اسـالمـي و                
ايجاد آينده اي بهتر در سراسر کشـور   

اين تالشها را    .  در حال جوشش است   
بــايــد امــيــدوارانــه تــقــويــت کــرد و            

 .گسترش داد
 

  ٩٥  ارديبهشت ٢١ 
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 نفر از کـارگـران   ۱۰۰۰حدود  
شرکت آلومينيوم المهدي هرمزآل 
امروز همراه با اعضـاي خـانـواده         
هاي خود و جمع کثيري از مـردم         
شهر دست به تجمع اعتراضي در       

کـارگـران   .  مقابل استانداري زدند  
 نفر از کارگران اين ۶۲۰به اخراج 

مجتـمـع، حـذف حـقـوق شـرايـط               
سخت و زيـان آور مـحـيـط کـار،              
افــزايــش ســاعــات کــاري، عــدم          
ــي، عــدم             ــيــت شــغــل وجــود امــن
پرداخت بـه مـوقـع حـقـوق، عـدم              
پرداخت حق بيمه تکميلي و عـدم       
پرداخت مزاياي مصوب از قبيـل      
بــهــره وري و عــيــدانــه اعــتــراض          

هشت روز مـتـوالـي اسـت         .  دارند
که کـارگـران دسـت بـه تـجـمـع و                 
تحصن در مقـابـل کـارخـانـه زده             

ــد ــه در روز                 .  انـ ــملـ  ۱۲از جـ
ارديبهشت کارگران پالکاردهايـي   
به مناسبت روز جهاني کارگر در     

کـارگـران تـجـمـع        .  دست داشتـنـد   
امـــروز خـــود را بـــه مـــقـــابـــل               

 . استانداري کشاندند
کــارگــران ايــن شــرکــت طــي          
فراخواني از کليه مردم هرمزگـان      
خــواســتــه بــودنــد کــه دوشــادوش        
برادران و خواهران خود در شرکت  
آلومينيوم الـمـهـدي هـرمـزآل در            
تجمع بزرگ اعتراضي امـروز در        
مــقــابــل اســتــانــداري هــرمــزگــان       

شرکت نموده و بـار ديـگـر نشـان             
دهند که مردم هرمزگان متحدانه 
در مقابل ظلم و تـعـدي بـه آنـان               

در پاسخ به ايـن    .  خواهند ايستاد 
فراخوان جمع کثيري از جوانـان و        
مردم شهر و اعضاي خانواده هاي 
کارگران به تجمع آنها پيوستند و       
تـجــمــع گســتــرده اي در مــقــابــل           

 . استانداري تشکيل شد
گفته ميشود کـه کـارفـرمـاي         
خصوصي اين مجمع قصـد دارد         

. صدها کارگر ديگر را اخراج کند
پيش از اين نيز کارگران مجتـمـع         
آلومينيوم المهدي هرمزآل دسـت      
به تـجـمـعـات مـتـعـددي زده کـه                
آخــريــن آن ســه روز بــه طــول                    
انجاميد و منجر بـه بسـتـه شـدن          
درب اين کارخانه توسط کارگران     

 گفتـه مـيـشـود کـه          .معترض شد 
اين مجتمع به مبلغي چند بـرابـر         
کمتر از قيمت واقعي آن به بخـش      
خصـــوصـــي فـــروخـــتـــه شـــده و           
کــارفــرمــاي جــديــد آن بــه جــان             
کارگران افتاده، حقوق و مـزايـاي        

آنــان را بــاال کشــيــده و در حــال              
اخراج تعداد قابل توجهي از آنـان       

 . است
هــرمــزگــان يــکــي از مــراکــز         

بسـيـاري   .  انفجاري کارگري اسـت   
از مـراکـز کـارگـري در سـالـهـاي               
اخير با تـعـطـيـلـي و يـا تـعـديـل                  
نيروي کار مواجه شـده و تـعـداد            
زيادي از کارگران با سوابق کـاري   
باال کار خود را از دست داده انـد         
و به خيل عظيم بيکاران پيوسـتـه        

نارضايتي بيداد مـيـکـنـد و         .  اند
تجمع امروز کارگران و مردم شهر 
در مقابل اسـتـانـداري حـاکـي از            

 . فضاي تعرضي در اين شهر است
فـراخــوان کـارگــران بـه مــردم          
شهر براي حمايت از آنان و شرکت 
در تجمع آنـهـا و پـاسـخ مـثـبـت                 
مردم به اين فـراخـوان بـي انـدازه             
حـائـز اهـمــيـت اسـت و بــعـنــوان               
الگويـي راهـگـشـا مـيـتـوانـد از                
جــانــب کــارگــران کــلــيــه مــراکــز          
کارگري و معلمان و پرستاران بـه        

اين يک پيشـروي   .  کار گرفته شود  
مهم در اعتـراضـات رو بـه رشـد             

در دو سال گذشتـه  .  کارگران است 
حضور خانواده هاي کـارگـران در         
تجمعات اعتراضي آنها گستـرش     

فراخوان کارگران ايـن  .  يافته است 
مجتمع به مردم شهر گام بسـيـار         

. مــهــم ديــگــري بــه جــلــو اســت            
کــارگــران در مـــقــابــل ابــعـــاد               
تعرضات هر روزه اي که بـه آنـان           
صورت ميگيرد راهي جز هـمـراه        
کردن خانواده هاي خـود و خـيـل            

 . وسيع مردم معترض ندارند
 

زنــده بــاد کــارگــران شــرکــت          
آلـومــيــنــيــوم الــمــهــدي هــرمــزآل،       
ــا و مــردم                  ــه ــاي آن ــواده ه ــان خ

 هرمزگان 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۵ ارديبهشت ۱۵

 ۲۰۱۶ مه ۴ 

 ! مردم هرمزگان به حمايت از کارگران اعتصابي برخاستند
 ! کارگران امروز هشتمين روز تجمع خود را پشت سر گذاشتند

  !خانواده هاي کارگران نقش فعالي در اعتراض دارند

 

 

 

 ارديـبـهـشـت       ٢٢ روز چهارشنبه   
مــاه طــبــق روال هــر هــفــتــه نــوبــت              
مالقات هفتگي کابيني جعفر عظيم    

امـا  . بـوده اسـت     زاده با خانواده اش      
وي به خانواده اش خـبـر داد کـه بـه                 
دليل پائين آمدن فشار خون، بيحالي 

 ١٣ و ضعف شديد جسماني پـس از         
روز اعتصاب غذا نميـتـوانـد مسـيـر          
طوالني تا مـحـل مـالقـات را طـي               
کرده ودر آنجا حاضر شود در نتيـجـه         
ازبستگانش خواست که به مالقاتش     

 .نيايند
ــر                ــر اســت کــه مســي ــذک الزم ب
طوالني و سر بااليـي بـنـد زنـدان تـا              
محل مالقات از پلکان بسيار زيادي 
ميگذرد که جعفر عظيم زاده بـدلـيـل         
ناتواني جسمي ديگر قادر نيست اين 

مـلـغـي کـردن        .  مسير را طـي کـنـد        
لحظات انـدک زمـان مـالقـاتـي کـه               
جعفرعظيم زاده ،يک هفته در بدترين       
شـــرايـــط مـــوجـــود، مشـــتـــاقـــانـــه        
مــنــتــظــرديــدار بــا عــزيــزانــش بــود،         
حکـايـت از رو بـه وخـامـت نـهـادن                  
وضــعــيــت جســمــانــي ايــن کــارگــر            

 .معترض و مقاوم دارد
از آنجائيکه جعـفـر عـظـيـم زاده            
بمنظور جلوگيري از بروز نگرانـي در        
هــمــســر و فــرزنــدان و بســتــگــان و              
دوستانش همواره در طـي ايـنـمـدت            
ميزان وخامت روز افزون جسمي اش    

را بگونـه اي پـنـهـان مـيـکـرد و در                   
مقـابـل اصـرار ديـگـران بـراي بـيـان                 
وضعيت جسمي اش با جـمـالتـي از           

لـطـفـا    "  يـا    "  مشکلي نـيـسـت    " قبيل  
مصمم بودن روي خـواسـتـه         "  نپرسيد

خودرا با پاسخي کوتاه براي عبور از     
آن ميداد ، در نتيجه حذف مـالقـات         
از طرف ايشان و درخواست از همسر       
و فرزندانش براي ناتواني از ديـداربـا        
آنها، باعث نگراني و دغدغه بسـيـار        

 .شده است
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـا             
آغاز شروع بحران سـالمـت جسـمـي           
جعفر عظيم زاده وبا هشدار به ادامـه        
ايـن وضــعـيــت ، مســئــولـيــت بــروز            
هرگونه عواقب نـاگـوارو غـيـر قـابـل             
پيش بيني را بعهده مسـئـولـيـن قـوه            

  . قضائيه ميداند
  

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ٩٥  ارديببهشت ٢٢ 

  

عدم حضورجعفر عظيم زاده در مالقات            
 هفتگي بدليل ضعف جسماني         
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حکومت اقليم کردستان است، اما تا 
آنجائي که به اوضـاع مـردم بـر مـي              
گردد ايـن حـکـومـت هـنـوز هـم بـا                   
ماهها تاخير حقوق کارمندان دولـت       
را پــرداخــت مــي کــنــد، هــنــوز هــم             
بــخــشــهــاي زيــادي از مــردم اقــلــيــم           
کردستان از ابتدائي ترين امـکـانـات         
زنـدگــي يــعــنــي آب و بــرق مــحــروم             
هستند، هنوز هم بيکـاري و گـرانـي            
در ميـان مـردم بـيـداد مـي کـنـد و                   
روزانه بيش از دويست نفـر تـنـهـا در          
شهر اربيل نيازمنديهـاي خـود را از           
ميان زباله هاي اين شهر تامين مـي        

 . کنند
 

 بيان نامه رهبري  
 !حزب دمکرات  

اخير رهبري حزب دمـکـرات بـه          
رهــبــري مســعــود بــارزانــي بــعــد از           
نشست خود بيان نامه اي را منشـتـر         
کرده  و در آن به تالش بـيـشـتـر بـراي              
پروسه جدائي اقليم از عـراق تـاکـيـده           

در بخـشـي از ايـن بـيـان             .  کرده است 
مردم کردستـان  : "  نامه آمده است که   

بــطــور عــمــوم و احــزاب ســيــاســي              
بخصوس بايد آمادگي مقابله با همه      

همچنين ."  احتماالت را داشته باشند 
در اين بيان نامه آمده اسـت کـه مـا              
اوضاع دنيا و منطقه را مناسب مـي       
دانيم تا مردم اقليم تصميم بـگـيـرنـد           
که آيا مي خـواهـنـد در چـهـارچـوب               

در ايـن    .  عراق بمانند يا جـدا شـونـد         
نشت و بيانيه اشاره اي بـه بـحـران و              
اختالفات احزاب حاکم بر اقـلـيـم کـه           

. تقريبا دولت را فلج کرده نشده اسـت       
الزم به ذکر اسـت کـه در چـنـد سـال                 
گذشته حزب دمکرات مسله جـدائـي       
و اعالم استقـالل را بـعـنـوان ابـزاري              
براي بده و بستان با دولت مـرکـزي و         
حتي احزاب حاکم و مخالف خـودش        
در اقلـيـم کـردسـتـان اسـتـفـاده کـرده                 

به نظر نـويسـنـده ايـن سـطـور              .  است
گرچه جدائي و يـا اسـتـقـالل از نـظـر                
سياسي مي تواند به اين بي آينـدگـي         
حاکم بر اقليم کردستان خاتمـه دهـد،         
اما تا مادامي که خـود مـردم راسـا            
اداره امور را در دسـت نـگـيـرنـد، تـا              
مادامي که احزاب دزد و چـپـاولـگـر            
کنوني حاکمند و قدرت را در دسـت          
دارنــد، مــردم اقــلــيــم کــردســتــان در          
صورت استقالل هم بـاز سـرنـوشـتـي            
جدا از سرنوشت امروز را نـخـواهـنـد           

دالئل بي حـقـوقـي و فـقـر و              .  داشت
 سـال گـذشـتـه         ۲۵ بيکاري امـروز و       

ديگر نه حکومت بـعـث عـراق و يـا               
حاکمان بعد از صدام حسين بر عـراق        
بلکه مستقيما احزاب ناسيوناليسـت     
و مذهبي حاکمند که امروز دزدي و         
چپاول آنها زبانزد خاص و عـام اسـت        
و دفــاع امــروز حــزب دمــکــرات از            
خواست جـدائـي مـردم نـه از زاويـه                 
منفعت مردم کردستان عراق بلکه از      
زاويه دور انـديشـي بـراي حـاکـمـيـت               
قلدرمنشانه و سـرکـوبـگـرانـه احـزاب           
ناسيوناليستي و بـويـژه خـود حـزب             
دمکرات به رهبري بارزاني است کـه         
اينبار مي خواهند تحت عنوان دفاع      
ــراي دوره                ــالل ب ــق از خــواســت اســت
ــت               ــي ــم ــه حــاک ــگــري ب ــي دي طــوالن

  . غارتگرانه خود ادامه دهد
 

 ديدار نوشيروان مصطفي     
 ! با جالل طالباني

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
بعد از برگشت نوشيروان مصطفي از     
اروپــا و مــالقــاتــهــاي پــي دري پــي            
اتـحـاديـه مـيـهــنـي و گــوران اخـيــرا                
نوشيروان مصطفي با جالل طالبـانـي      
رهبر اتحاديه ميهني ديدار و گفتگـو    

سايـت رسـمـي گـوران گـزارش            . کرده
کرده که در اين ديدار چند مسله مهم      
و از جمله اوضـاع اقـلـيـم و عـراق و                 
تغييرات انجام شده را مورد بـحـث و       

الزم بـه ذکـر       .  گفتگو قـرار داده انـد        
است که چندين ماه است بحث اتحاد     
و توافق اين دو حزب در جريان اسـت          
و به نظر مي رسد که ديدار اخيـر هـم          

. در همين چـهـار چـوب بـوده بـاشـد               
رهــبــران حــزب گــوران و از جــملــه               
نوشيروان مصطفي چند سال پيش بـا       

از "  مقابله بـا دزدي و فسـاد          "  پرچم  
حزب مادر يعني اتحـاديـه مـيـهـنـي            
جدا شدند و گوران را بنياد گذاشتند،    
اما بالفاصله بـعـد از قـدرت گـيـري              
گــوران و ورود ايــنــهــا بــه پــارلــمــان             
همگان دريافتند کـه ايـنـهـا نـيـز نـه                
آنطوري کـه خـود ادعـا مـي کـردنـد                

بـلـکـه عـمـال        "  فساد و دزدي    "  عليه  
شريک سفره دزدي و غارتي شدند کـه     

 سـال    ۲۵ ناسيوناليزم کـرد بـيـش از           
است بر اقليم کردستان اعمال  کـرده          
اند و توافق و اتحاد امروزشان هم آب 
پاکي را بر دست همه آن کساني مـي       
ريــزد کــه فــکــر مــي کــردنــد واقــعــا            

آنطوري که گوران از ابتدا ادعـا مـي           
کرد، اين حزبي عليـه فسـاد و دزدي          
است و امروز مي بينند که نوشيروان       
مصطفي و حزبش نـه حـزبـي عـلـيـه               
فساد و دزدي بـلـکـه حـزبـي شـريـک                 
فســاد و دزدي هســتــنــد و ايــنــهــا               
کوچکـتـريـن ربـطـي بـه اعـتـراض و                 
مبارزه مردم عليه حـاکـمـيـن دزد و             

  . مفتخور اقليم کردستان ندارند
  

 مالقات سفير رژيم اسالمي   
 ! با مسعود بارزاني 

روز پنج شنبه پـنـجـم مـه حسـن             
دانايي فر سـفـيـر رژيـم اسـالمـي در               
عراق به همرا هئيتي با رئـيـس خـود           
گـمـارده اقـلـيــم کــردسـتـان مسـعــود              

بـر  .  بارزاني ديدار و گـفـتـگـو کـردنـد           
اساس گزارشهاي منتشر شـده هـدف        
از اين ديدار گفتگو در بـاره اوضـاع            
عــراق و جــنــگ عــلــيــه داعــش در              

الزم .  شهرهاي کرکوک و موصل بوده    
به ذکر است که نه مسعود بارزانـي و       
نه سفير جنايت پيشه رژيـم اسـالمـي        
هيچگاه هدف واقعي از اين ديـدار و       
گفتگو را برمال نخواهنـد کـرد، امـا           
اين را امروز همگان مـي دانـنـد کـه             
رژيم اسالمي با سرازير کـردن پـول و           

و مسلح کردن دهـهـا      اسلحه به عراق 
گروه اسالمي و تـروريسـت يـکـي از             
بانيان اوضاع نابسامان امروز عـراق       

 .و اقليم کردستان است
 

 خودکشي دختري دانشجو      
 ! در شهر کفري  

روز يکشنبه هشتم مه در شـهـر          
کفري دخـتـر دانشـجـوئـي در رشـتـه               
هنرهاي زيبائي دانشگاه کـفـري، بـا          

بـر  .  گلوله به زندگي خـود پـايـان داد           
اساس گزارشهاي منـتـشـر شـده ايـن            
دختر در خانه خودش با شليک گلولـه        
اي به سر خود به زندگي خـود پـايـان             

تنها در هفته گذشتـه ايـن     .  داده است 
سومين دانشجو در اقليـم کـردسـتـان        
است که دست به خود کشي مي زند،  
همچنين روز چهارم مه نـيـز دخـتـري           

 ساله اهل شهـر اربـيـل در شـهـر              ۱۶ 
الزم بـه  .  سليمانيه خودکشي مي کند  

ذکـر اسـت کـه اصــلـي تـريــن دلـيــل                 
خودکشي و خودسوزي زنان در اقليـم        
کـردسـتـان فشـارهــاي اجـتـمـاعـي و               
جامعه مردساالري است که زنـان را         
از بسياري از حـقـوق ابـتـدائـي خـود               

نه تنها اين بـلـکـه    .  محروم کرده است  
ساالنه صدهها زن قرباني فرهنـگ و        

سنن کهن و عقب افتاده مي شوند و         
توسط مردان به قـتـل مـي رسـنـد و               
سيستم حاکم نيز جز توجـيـه کشـتـار           

 ســال گــذشــتــه      ۲۵ زنــان عــمــال در        

ــراي               ــدامــي را ب ــن اق ــري ــکــت کــوچــت
جلوگيري از اذيت و آزار زنان و تـرور       

 .و کشتار آنان در پيش نگرفته است
 *** 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


