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 ٦  صفحه 

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

تشکيل رهبري مشترک بين    
 !اتحاديه ميهني و جنبش گوران   

بر اساس گـزارشـهـاي مـنـشـتـر            
 ۱۶ شده بعد از جلسه روز دوشنـبـه          

مه اتحاديه ميهني و جنبش گـوران       
دو طرف اعالم کـرده انـد کـه بـراي               
پيشبرد موارد تـوافـق کـنـونـيـشـان            
دست به تشکيل رهـبـري مشـتـرک           

سخـنـگـوئـي جـنـبـش          .  خواهند داد 

: " گـوران در ايــن بــاره مــي گـويــد            
تالش مي کنيم که ماده هاي توافق       
با اتحاديه ميـهـنـي را بـراي مـردم              
توضيح دهيم، تا مـردم کـردسـتـان           
آنرا مثبت ببينند و همچنين نتايـج       

 ". آنرا ببينند
الزم به ذکر است که توافق اخير    
اتحاديه ميهني و جـنـبـش گـوران،           
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 ٥ صفحه 
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 ٥  صفحه 

 ٤  صفحه 

 ٥  صفحه 

 نان، آزادي و دولت سکوالر و مدني پاسخ اوضاع عراق است

تــوافــق اخــيــر دو حــزب گــوران            
و اتــحــاديـه مــيـهــنــي در         )  تـغــيــيـر  ( 

کردستان عراق مباحث زيـادي را بـه          
من سعي ميکـنـم   .  دنبال داشته است  

داليل و ضرورت اين توافـق بـراي دو           
حزب مورد نظـر و پـيـامـدهـاي آنـرا               

هـمـچـنـيـن      .  مختصر توضيـح بـدهـم      
تالش ميکنم کـه راه حـل درسـت و               
چپ براي عبور دادن اين جـامـعـه بـه          
شرايط بهتر را در خطوط کلي يک بار  

 . ديگر تاکيد کنم
 ـ گوران به عنوان جرياني که از       ١ 

اتحاديـه مـيـهـنـي جـدا شـده بـود و                   
اساسا خود را آلـتـرنـاتـيـو اتـحـاديـه                
ميهني ميدانست، چرا به اين نتيـجـه        
رسيد که دوباره با اين حـزب در زيـر             

 يک چطر قرار بگيرد؟
گوران با جـدائـيـش از اتـحـاديـه              
ميهني و نقد سياسـتـهـاي حـاکـم در             
کردستان عراق و سياستهاي اتحاديـه      
ميهني سمپاتي زيـادي را بـه سـوي             
خود جلب کرد زيرا خود را منـتـقـد و        
آلترناتيو احزابي ميدانست کـه مـردم        

به هميـن دلـيـل       .  از آن ناراضي بودند   
 ٢٠١١ توانست سواراعتراضات سال  

متعـاقـب ايـن      .  کردستان عراق بشود  
ــات               ــخــاب ــت ــن ان ــحــوالت در آخــري ت
پارلماني بعنوان حزب دوم کـردسـتـان        
عراق بعد از پارتي يا حـزب بـارزانـي           

 . قرار گرفت

هنی و گوران و يتوافق اتحاديه م
 پيامدهای آن در کردستان عراق

 
 
 
 
 
 

 
 محمد آسنگران

 ٢  صفحه 

ــزان               ــي ــران، م ــار اي ــز آم ــرک م
بيکاري در استان کردستان در سـال       

 درصد اعالم کـرد کـه     ١١.٦  را ٩٣ 
بر اساس آخرين گزارش ايـن مـرکـز           
ميزان بيکـاري در کـردسـتـان طـي             

 نه تنها کـاهـش     ٩٤  تا  ٩٣ سالهاي  
پيدا نکرده که بر آن افـزوده شـده و              

 ٩٤ نرخ بيکاري کردستان در سـال          
 درصد افزايش يافتـه    ١٣ به بيش از    

  .است
جمعيت شهرهاي کردسـتـان رو       

جـوانـان نـيـروي       .  به افـزايـش اسـت       
اصلي مهاجر از روستاها به شهرها      

بـخـش اعـظـم جـمـعـيـت             .   هستنـد 
جــوانــان نــيــروي کــار آمــاده بــکــار          
هستند که از داشتن فـرصـت هـاي           

 . شغلي مناسب محرومند
ــيــکــاري چــالــش اســاســي و            ب

 بيکاري، تورم و عدم !سراسري است
هـاي     اشتغال براي جوانان از چـالـش      

. اساسي در دولـت روحـانـي اسـت             
هـاي اسـاسـي کـه             يکـي از چـالـش       

 مـيـلـيـون جـمـعـيـت             ٨  تا    ٧ وجود  
بيکار را در برميگيرد که قريـب بـه          

 . اکثريت آنان تحصيلکرده هستند

  راه حل هاي عملي مبارزه عليه بيکاري
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان 

بعدازظهر امروز جمعه بـيـسـتـم        
ماه مه هواداران مـقـتـدا صـدر در             
بغداد با انجام راهـپـيـمـايـي بسـوي            
ناحيه سبز که محل وزارتخانه هـاي       
دولتي، پارلمان و نـخـسـت وزيـري             

هواداران مقـتـدا    .  است يورش بردند  
صدر بسوي دفتر حيدر عبادي رفته      

يـک واحـد     .  و آنجا را اشغال کـردنـد       
ويژه نظـامـي کـه مـراقـبـت از ايـن                 
مــنــطــقــه را بــعــهــده دارد بســوي             
طرفداران مقـتـدا صـدر تـيـرانـدازي            
کرده که تا کنون بيش از صـد نـفـر              
زخمي و سه نفر کـه يـکـي از آنـهـا                 
خبرنگار روزنـامـه مـحـلـي بـغـداد              

اکنون طـرفـداران    .  است کشته شدند  

صدر منطقه سبز را تخليه و از آنجا 
ــد       حــيــدر عــبــادي     .  خــارج شــده ان

وضعيت غيرعادي اعالم کرده است 
. و عبور و مرور ممنوع شـده اسـت       

در حال حاضر حيدر عبادي در حال        
برگزاري جلسه اي بـا فـرمـانـدهـان             

 .نيروهاي امنيتي است
 

الزم به ذکر است جريان مـقـتـدا      
صــدر کــه خــود يــکــي از احــزاب              
پارلمانـي و بـخـشـي از حـکـومـت                

و "  اصـالحـات  " عراق است با شعار      
در تـالش اسـت بـر          "  فسـاد " علـيـه     

حـرکـت آزاديــخـواهـانــه، سـکــوالر،          
مدني و ضد مذهبي يکسـال اخـيـر        

مردم عراق سوار شـده و نـه تـنـهـا                
اوضاع را بدتر از وضع کنونـي رقـم           
بزند بلکه جنبش اعتراضي سکوالر 
و مـدنـي مـردم را عـقـب بـرانـد و                    
اوضاع و شرايط فالکتبار مـردم را         

 
 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان 

 ٣  صفحه 

 ٢  صفحه 
به دبير کل سازمان        نامه بهنام ابراهيم زاده        

جهاني کار آقاي گاي رايدر و اتحاديه هاي               
 کارگري در سراسر جهان         

 

فعال کارگري جعفر عظيم زاده به علت             
 وخامت جسماني از زندان به بيمارستان               

 منتقل شد و بدون مداواي پزشکي              
 به زندان بازگردانده شد          

 خورشيد خوشبختي      
 کيوان جاويد   
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همين درجه از تحول، پـارتـي بـه          
رهبري بارزانـي را بـه ايـن قـنـاعـت                 
رساند که دولت محلي را بـا تـوافـق             

گوران کـه قـرار      .  گوران تشکيل بدهد  
بـود آلـتــرنــاتـيــو اوضــاع نـابســامــان           
کردستان عراق بشـود در تـوافـق بـا              
پارتي به بخشي از همان سـيـسـتـم و          

ايـن تـوافـق و        .  حاکميت تبـديـل شـد      
ائتالف تا هنگامي ادامه داشـت کـه      
مدت پست رهبري بارزاني بر منطقه      

در ايـن    .  کردستان عراق پايان يـافـت      
مقطع نه بارزاني حاضر بـه تـرک ايـن         
پست بود و نه گوران آماده سـازش و       

ايـن  .  تحويل اين پست به پارتـي بـود        
اختالفات و جدال قدرت بـاعـث شـد           
پارلمان محلي کردستان که رئيس آن    
در دست گوران بود تصميم بگيرد که       
پست رهبري اقليـم کـردسـتـان را بـه              

نمـايـنـدگـان پـارلـمـانـي           .  راي بگذارد 
پارتي بشدت با آن مخالفت کردنـد و     

 . سالن پارلمان را ترک کردند
بــعــداز مــدتــي رايــزنــي احــزاب          
سياسي، گوران تصميم گرفت يک بار       
ديگر جلسـه پـارلـمـان را بـه هـمـيـن                  
منظور و در توافق با اتحاديه ميهني  
و احزاب اسالمي کـردسـتـان بـرگـزار            
کند و اين بار راي گيري بـا يـا بـدون            
حضور پارتي براي تعـيـيـن تـکـلـيـف             
پست رهبري اقليم که بارزاني حاضـر       

 . به ترک آن نبود برگزار شود
اين جنگ قدرت همزمان بود بـا        
شرايطي که حکومت اقليم کردسـتـان      
حقوق کارمندان دولت را نميتوانست     

به گفته حـکـومـت    زيرا  .  پرداخت کند 
هم قيمت نفت در بازار جهانـي ارزان         
شده بود و هم سهم بـودجـه اقـلـيـم از               

. جانب دولت مرکزي پرداخت نميشـد     
نــپــرداخــتــن حــقــوقــهــا اعــتــراضــات       
وسيعي به دنبال داشت که مـعـلـمـان           

در .  نيروي محـرک اصـلـي آن بـودنـد            
جريان اين اعتراضات چند مقر حزب      
بارزاني در مناطق تحـت حـاکـمـيـت            
اتـحــاديــه مــيــهـنــي و گــوران مــورد            
تعرض قرار گرفت و به آتـش کشـيـده            

 . شد
 ـ بنابر اين دو علت داخلي فوق ٢ 

يعني هم جدال بر سـر پسـت رهـبـري            
اقليم و هم اعتراضات مردم و تعرض   
به مـراکـز حـزب بـارزانـي کـه مـردم                 
بارزاني را تصـمـيـم گـيـرنـده اصـلـي                
نپرداختن حقوقها ميدانستند، حـزب     
بارزاني را را به اين قناعت رساند که        
توافق و ائتالف با گـوران را مـلـغـي              

زيرا از منظر پارتي ائـتـالف بـا      .  کند

گوران قرار بود بـه ايـن امـر خـدمـت              
کند که هم اعتراضات را ساکت کنـد       
و هم مدافع بارزاني براي حفظ پسـت        

وقتيکـه بـارزانـي      .  رهبري اقليم باشد  
متوجه شد از راه ائتالف و پارلمان و         
تقسيم قدرت پستهاي کـم اهـمـيـت،           
گوران را نميتواند ساکت کند و سـهـم     
خواهي گوران فراتر از چيزي است که        
بارزاني با آن توافق کرده بود، در يـک      
روز آفتابـي هـم وزراي گـوران و هـم                
اعضاي پارلمان گوران را از اربيل بـه     
سليمانيه پس فرستاد و اجازه ورود به 
ادامه پستهاي قبلي آنها بـه دسـتـور           

 . پارتي ممنوع اعالم شد
ـ با ملغي شدن ائتالف بارتي و     ٣ 

گوران و ممنوع شدن حضـور رئـيـس          
پارلمان در سـاخـتـمـان پـارلـمـان بـه                 
دستور بارزاني، عمال پارلمان تعطيل 
شد و حکومت ائتالفي پايان يافت و      
بارزاني حکـومـت اقـلـيـم کـردسـتـان              

چـنـد   ( عراق را با دادن سهم کوچکي        
به اتحاديه ميـهـنـي در دسـت           )  وزير

 . گرفت
 ـ اين تصميم بارزاني که وزاري     ٤ 

گوران و اعضاي پارلمان گوران را بـه         
خانه فرستـاد و ورودشـان بـه مـحـل               
پستهاي خود را ممنوع اعالم کـرد و       
اين سـيـاسـت را بـه اجـرا گـذاشـت،                  
بسياري را از جمله حزب گوران را بـه      
اين قناعت رساند که راي و پارلمان و 

بدون حـمـايـت      ....  تقسيم حکومت و  
قدرت اسلحه و نـيـروي نـظـامـي در               

. کردستـان عـراق بـي مـعـنـي اسـت               
اينجا بود که توهمات دمـکـراسـي و          
بازي بر اساس کرسيهاي پـارلـمـان و           
غيره کم کم رنگ باخت و گوران را به         
سمتي سوق داد که براي شريک شـدن         
در قدرت راهي بجز اتکا به اتحـاديـه          
ميهني که داراي قدرت نظامي است       
و ميتواند در توافق با گـوران تـعـادل           
تازه اي را در مقابـل پـارتـي بـوجـود              

 . آورد ندارد
 ـ اتحاديه ميهـنـي از مـدتـهـا             ٥ 

. قبل براي اين توافق تـالش مـيـکـرد          
زيرا موقعـيـت اش بـه دو دلـيـل در                 

يکي .  مقابل پارتي تضعيف شده بود 
اينکه بخشي بـه اسـم گـوران از ايـن              
حزب جدا شده بـودنـد و کـرسـيـهـاي               
پارلمان آنـهـا از اتـحـاديـه مـيـهـنـي                 
بيشتر بود، ديگري ايـنـکـه بـا کـنـار              
رفتن جالل طلبانـي از ايـفـاي نـقـش              
محوري، بدنه باقي مانده از اتحاديـه       
ميهني بعد از جدا شدن گوران بـه دو       

. گروه اصلي ديگر تقـسـيـم شـده بـود           

توافق با گوران و طـي کـردن مسـيـر              
اتحاد پايدار با اين حزب نيـاز فـوري          
اتحاديه ميهني بود کـه بـتـوانـد هـم              
بحران داخليش را حل و فصل کنـد و        
هــم تــعــادل قــواي جــديــدي را بــراي            
تــقــســيــم قــدرت و ثــروت بــه حــزب             

حزب بارزاني با .  بارزاني تحميل کند  
تشخيص ايـن سـيـاسـت مـخـالـفـت               
شـديــد خــود را بــا تــوافــق گــوران و               

امـا  .  اتحاديـه مـيـهـنـي اعـالم کـرد             
اکنون حزب بارزاني راهي بجز قـبـول      
تعـادل قـواي تـازه و طـي کـردن راه                  

 . سازش با آنها ندارد
زيرا اين توافق در مـتـن شـرايـط           
منطقه اي و جهـانـي تـازه اي اتـفـاق               

شرايطـي کـه دولـتـهـاي          .  افتاده است 
غربي و متحديـن مـنـطـقـه اي آنـهـا                
پذيرفته اند که فعـال اسـد در قـدرت             
بماند و روسيه و جمـهـوري اسـالمـي           
هم بخشي از سهم در تقسيم منـاطـق       

اردوغـان بـه     .  نفوذ را داشتـه بـاشـنـد        
عنوان مـتـحـد اصـلـي مـنـطـقـه اي                  
بارزاني از موقعيت متحد تمام عيار      
آمريکا و غرب به شريک ضـعـيـف و            

. محـتـاط آنـهـا تـبـديـل شـده اسـت                 
تضعيف موقعيت آمريکا در تـعـادل        
قواي کنوني مـنـطـقـه و قـبـول غـيـر                 
رسمي روسيه و جمهوري اسالمي بـه        
عنوان دولتهايي که ميتوانند سهمـي     
از مناطق نفوذ را داشته باشند متـن         
و بستر تحوالتي در منطقه است کـه          
بارزاني ناچارا بر اين بستر قـرار دارد      
و راهي بجز سازش با رقباي مـحـلـي          

ناگفته .  خود در کردستان عراق ندارد    
نماند اکنون از لحاظ نـظـامـي حـزب          
بارزاني در موقعيت ضعيفتـري قـرار        

زيرا با اين توافق اتـحـاديـه         .  ميگيرد
ک در . ک.ميهني و گوران، نزديکي پ 
ي د در     . کردستان ترکيه و حـزب پ        

کردستان سوريه بـه جـبـهـه گـوران و              
اتحاديه ميهني براي مقابله با حـزب        
بــارزانــي عــمــلــي تــر و بــا ســرعــت              

 . بيشتري ميتواند اتفاق بيفتد
اکنون تنها کارت برنـده بـارزانـي         
در حفظ تعادل قواي نسـبـي بـه نـفـع              
خود، استفاده از نيروي نظامي ترکيه      
براي مقابله با رقباي منطقه اي خـود       
در شرايط حساس و تـعـيـيـن کـنـنـده           

امــا در شــرايــط فــعــلــي ايــن          .  اســت
سياست هم نميتواند تعيـيـن کـنـنـده           
باشد زيرا متحد منطقه اي اتـحـاديـه         
مــيــهــنــي و گــوران هــم جــمــهــوري             
اسالمي است و امکان دخالت ترکيه      
براي تغيير تعادل قوا به نفع بـارزانـي       
ــراق را مــحــدود                 ــان ع ــت ــردس در ک

 .  ميکند

 ـ در متن اين تـحـوالت مـردم          ٦ 
بيش از پيش متـوجـه مـيـشـونـد کـه              
جدال احزاب حاکم با هم ديگر ربـطـي     

. به منافع و مطـالـبـات مـردم نـدارد           
جدال آنها بـر سـر تـقـسـيـم قـدرت و                  

هــمــه آنــهــا در قــطــب        .  ثــروت اســت  
بنديهاي منطقه اي و جهاني دولـتـهـا      
در يک قطب قرار گرفته و سيـاسـت و        
تاکتيک خود را بر مـبـنـاي تـحـوالت         
وسيعتـر مـنـطـقـه اي و جـهـانـي آن                   

بـنـابـر ايـن       .  قطبها تعيين ميـکـنـنـد      
مردم براي رسيدن به خـواسـتـه هـا و              
مطالبات خود راهي بـجـز اتـکـا بـه              
تشکلها و سازمانهاي چپ و منـتـقـد       

 . سيستم حاکم ندارند
 ـ چپ جامعه کردسـتـان عـراق          ٧ 

اگر بخواهد در ايـن شـرايـط نـيـرو و               
قدرت بگيرد نـمـيـتـوانـد بـا هـمـيـن                 
سنتـهـا و سـيـاسـتـهـاي تـا کـنـونـي                    

پرچمي که چپ و طبـقـه   .  فعاليت کند 
کارگر و مردم آزاديخـواه آن جـامـعـه            
بايد بردارند استقالل کردستان عـراق       
و پاسخ فوري به نيازهاي معـيـشـتـي          

 . شهروندان است
زيرا خواست استقالل کـردسـتـان        

عراق مهمترين و فراگيرترين خواست     
آن جامعه است و از اين طريق يک بار 
براي هميشه مسئله کرد حل ميشـود     
و به سـرگـردانـي جـامـعـه کـردسـتـان                

طبـعـا نـيـروهـاي        .  پايان داده ميشود  
چپ و آزاديخواه بايد تالش کننـد کـه      
رفراندوم براي جـدايـي يـا مـانـدن در              
چهارچون عراق کنـونـي بـا اتـکـا بـه               

در ايـن   .  نقش و توان آنها اتفاق بيفتد     
مسير سياست سـازمـان دادن مـردم          
در تشکلـهـايـي شـورايـي و دخـالـت               
شهروندان در تعيين سرنوشت خود و        
ــبــاتشــان يــک            اجــرايــي شــدم مــطــال
سياست و تاکتيک هميشگي چپها و       
کمونيستها بوده است و بايد با قدرت 

اگـر چـپـهـا و         .  تمام پـيـگـيـري شـود         
کمونيستها به اين مـوقـعـيـت عـروج           
کنند در تعـيـيـن حـکـومـت بـعـد از                 
رفراندوم که بـدون شـک و از هـمـيـن                
اکـنــون مــعـلــوم اســت کــه مــردم بــه             
استقالل کردستان راي خـواهـنـد داد          
در تعيين سيستم حکومتـي بـعـد از           
رفراندوم هم تعيين کـنـنـده خـواهـنـد            

  .بود
 ٢٠١٥  مه ٢٤ 

  ...  هنی و   ي توافق اتحاديه م     

جـمـهـوري    .  همچـنـان حـفـظ کـنـد          
اسالمي يکپاي دخيل و ثـابـت در        

. تداوم وضع موجود در عراق اسـت  
فعال اوضاع در بغداد نا آرام اسـت         
و احتمـال مـيـرود جـريـان مـقـتـدا                
صدر همچنان در روزهاي آيـنـده و          
با ژست ضد حکومتي طرفدارانش     

 .را به خيابانها بياورد
 

اوضاع بـهـم ريـخـتـه کـنـونـي               
نيازمند همان حرکتهاي سـکـوالر،      

مدرن و ضد ديني يکسال گـذشـتـه         
مردم است که بـا تـمـام قـدرت در              
مــقــابــل دولــت حــيــدر عــبــادي و          
شرکـاي ديـروز و امـروزش نـظـيـر               
مقتدا صدر، سيستاني و ديگر دار     
و دسته هاي قومي و اسـالمـي بـه           

ــد       ــايـ ــيـ ــدان بـ ــيـ ــان آزادي،     .  مـ نـ
سکوالريسم و دولت مدنـي پـاسـخ         

  .اوضاع عراق است
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 ... نان، آزادي و دولت سکوالر         
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 ١ از صفحه 
 عبدل گلپريان

بدنبال حـملـه هـواداران جـريـان           
به  مه ٢٠ مقتدا صدر در روز جمعه     

ناحيه سبز در بغداد که سـه نـفـر از              
جمله يکي از خبـرنـگـاران روزنـامـه          

عراق در جـريـان آن کشـتـه و            "  احد" 
حدود صد نفر زخمي شـدنـد ، شـب            
گذشته تظاهراتي از همين جـنـس و       
با شرکت طرفداران صـدر در شـهـر            

برپا شد و تظاهرکنـنـدگـان    "  زي قار " 
تالش کردند ساختمان فرمانداري را    
به اشغال خود درآورند که با عـکـس         
العمل نيروهاي امنيتـي حـکـومـت         

 . روبرو شده و پراکنده شدند
 مـه    ٢١  جمعه شب و روز شنبه    

نيز شهرهاي بابل، ناصريه، ديوانيـه      
و بصره محل تـظـاهـرات نـيـروهـاي            

در تظـاهـرات روز      .  مقتدا صدر بود  
جــمــعــه در بــغــداد حــيــدر عــبــادي          
نخست وزير عراق حمالت نيروهـاي      
صدر به مراکز دولتي را محکوم  و          
آمد و رفت شبانـه را نـيـز مـمـنـوع                

 .اعالم کرد
آنچه که طي روزهاي اخـيـر در          

بغداد و ديگر شهرهاي جنوب عراق      
ميگذرد، تالشي است بـراي عـقـب          
راندن اعتراضات مدرن، سکـوالر و      

ــراق             ــي مــردم شــهــرهــاي ع . مــدن
دارودســتــه هــاي حــيــدر عــبــادي،          
مالکي نخست وزيـر سـابـق، عـلـي            
سيستاني، مـقـتـدا صـدر و ديـگـر               
جريانات اسالمي و قـومـي، بـا بـه             
قهقرا بردن هر چـه بـيـشـتـر اوضـاع              
عراق در تالش هستند خواسـتـهـاي         

متمدنانه و انسـانـي و مـيـلـيـونـي                
مردم عراق را که طي يکسال اخـيـر         
خواهان جامعه اي انساني، سکوالر    
و مـدنــي بـودنــد و هــمـچـنــان ايــن               
مطالبات را خواهاننـد بـه حـاشـيـه            

 .برانند
آنچه که ايـن روزهـا در جـنـگ             
قدرت و به تباهي کشانيدن هـر چـه        

ايـن    بيشتر زنـدگـي مـردم تـوسـط           
دارودسته هاي حکومتي در جـريـان       
است و اوضاع بهم ريخته کنوني که        
دهها گروه مسلح و اسالمـي در آن           
ــاعــي و                   ــج ــش ارت ــق ــاي ن ــف ــه اي ب
جنايتکارانه خود پرداخته اند، تنهـا      
ــان                 گــوشــه اي از تــوحــش در مــي

. طرفـهـاي رقـيـب در قـدرت اسـت              
اينها باندهايي هستند کـه از قـبـل           
سياست شکست خورده آمريکـا در       
عراق و بـدسـت گـيـري سـکـان ايـن                
توحش از سوي جمهوري اسالمي و       
عربستان، سرگـرم تـبـاهـي هـر چـه               
بيشتر زندگي مردم در جامعه عراق     

اين جـريـانـات بـراي تـداوم          . هستند
جهنمي که به مردم تحميل کرده اند       
ظرفيت اين را دارند که دست به هـر         

 . جنايتي بزنند
اما يک جنبش وسيع سکوالر و      
مــدرن هــم هســت کــه صــداي حــق            
طلبانه و آزاديـخـواهـانـه کـل مـردم             

. ستميده عراق را نمايندگي ميکنـد     
اين جنبش طـي يـکـسـال گـذشـتـه،             
بصورت ميليوني در مـقـابـل هـمـه           
اين بـانـدهـا بـه خـيـابـانـهـا آمـد و                    
مدنيـت، سـکـوالريـزم، انسـانـيـت،            

دو .  آزادي و برابري را خواستار شـد       
واقـعـه مـتـفـاوت و مـتـنـاقـض در                  
اوضاع سياسي اجتماعي عـراق در        

از يـک سـو       .  مقابل هم قـرار دارنـد       
انسانيت، مدنيت و سـکـوالريـزم و           
تالش بـراي نـان، آزادي و کـرامـت              
انساني و از سوي ديـگـر نـيـروهـاي             
قومي اسالمي در درون و بـيـرون از       
حکومت که در وحشت از سـربـلـنـد           
کردن جنش راديکال و مـدرن مـردم         

به ميدان . به جان همديگر افتاده اند 
بازگرداندن اميد و افق مطالبـات و        
خواستهاي ميليوني مردم و حضـور      
آنان در مـيـدان الـتـحـريـر بـغـداد و                 
ديگر شهرهاي عـراق و هـمـچـنـيـن             
افشاي هر چه بيشتر ماهيت صدر و 
شرکا، وظيفه سازمانها، جمعـهـا و         
ديگر نيروهاي مترقي در شـهـرهـاي       

سازمانهاي اجتماعي و .  عراق است 
مترقي در عراق اين تـوان و قـدرت            
را دارنــد کــه ايــنــبــار مــنــســجــم،             
سازمانيافته و هدفمـنـد بـه مـيـدان           
آمــده و اجــازه نــدهــنــد بــانــدهــاي            
اسالمي نظير صـدر، سـيـسـتـانـي،            

و ديـگـر سـران قـومـي و                مالـکـي  
اسالمي در عـراق بـر حـرکـت حـق               

پز .  طلبانه و مدرن مردم سوار شوند 
جريان اسالمي مقتدا صدر با شعار      
اصالحـات و غـيـره تـالـشـي بـراي                
نــجــات کــل ســاخــتــار حــکــومــت           
مرتجعـيـن اسـالمـي و قـومـي در               
عراق و تعرض به مطالبات بـرابـري         

 .طلبانه و آزاديخواهانه مردم است
 

 ٢٠١٦ مه  ٢١ 

 در عراق چه ميگذرد؟     

بيکاري و عدم امنيت شغلي در       
زندگي ميليونها نفر از مردم در ايران 

افـق دسـتـرسـي بـه          .  تاثير گزار شـده    
 ٥ . " اشتغال هر روز تاريکتر ميشـود     

هزار تـحـصـيـل کـرده        ٧٠٠ ميليون و  
. آماري تـکـان دهـنـده اسـت           "  بيکار

بيکاري ميليوني و اخراج سازي هاي  
هزاران نفري ستم طبقاتي و نابـرابـري       
اجتماعي را در خانواده هاي کارگر و      
زحمتکش به معضلي روزانه تـبـديـل        

 . کرده است
در شهر و روستاهـاي کـردسـتـان          
چــالــش اصــلــي اقــتــصــاد مســئلــه           

سـفـره هـاي      .  معـيـشـت مـردم اسـت         
مــردم کــم رونــق شــده و بــر مــيــزان              
خانواده هاي فـقـيـر و نـدار هـر روز                 

 . افزوده ميشود
روي آوري و تـوسـل بـه کـار در                

. مرزها و کولبري رو به افزايش اسـت  
. کار کولبري فرصت شغـلـي نـيـسـت          

ريسک مرگ و زنـدگـي بـراي امـرار               
 .  معاش ناچيز است

يکي از راه حلهاي دولتـهـا بـراي          
کاهش بيکاري امـکـان سـازي بـراي           
دسترسي بـه فـرصـت هـاي شـغـلـي                 

نظام آمـوزشـي ايـران        .  مناسب است 
فاقـد ويـژگـي کـاربـردي و بـاالبـردن                
مهارت هاي فني دانش آموخـتـگـان         

در شهرهاي کردستـان بـه ايـن        .  است
ــردن                  ــاال ب عــرصــه از آمــوزش و ب
مهارتهاي شغلي با دريافت حقـوق و      

. مزاياي شغـلـي تـوجـهـي نـمـيـشـود              

کارنامه جمهـوري اسـالمـي در ايـن            
 . رابطه صفر است

راه حـل عـمـلـي مـبـارزه عـلـيـه                 
. بيکاري را بايد ساده و عـمـلـي ديـد           

بيکاري و عـدم امـنـيـت شـغـلـي و                  
نداشتن بيمه بيـکـاري امـر مـحـتـوم             

. جوانان و کـارگـران بـيـکـار نـيـسـت              
پايان دادن بشـرايـط کـنـونـي امـري              

 . عملي و امکانپذير است
شبکه جوانـان تـحـصـيـلـکـرده و             
فاقد فرصت هـاي شـغـلـي اقـدامـي               

تجارب شبـکـه جـوانـان       .  عملي است 
تحصيلکرده در شهرهـاي کـردسـتـان         

. وجــود دارد و امــري تــازه نــيــســت           
شبکه جوانان تـحـصـيـلـکـرده داراي            

. پالتفرم مشخص مطـالـبـاتـي اسـت         
ايــجــاد فــرصــت شــغــلــي، بــاالبــردن         
کاربـردي مـهـارت هـاي شـغـلـي بـا                 
احتساب حقوق و مـزايـاي مـکـفـي،            
بيمه بيکاري و تـامـيـن بـيـمـه هـاي                

 .اجتماعي
اين شبکه مـيـتـوانـد سـريـعـا از              
طريق ميدياي اجتماعـي هـمـه گـيـر            

اينستاگرام از جملـه  استفاده از   .  شود
تلگرام روش متداول فعاليت در ايـن        

  .عرصه است
ايجاد شبکه جوانان تحصيلکرده  
گره اصـلـي سـازمـانـدهـي اعـتـراض              
عليه بـيـکـاري ده هـا هـزار نـفـر از                   
جوانان تحصيلکرده و کارگران بيکار     

 . و اخراج شده از کار است
 *** 

 ... راه حل هاي عملي       

جعفرعظيم زاده شب گذشته اول    
خرداد ماه با محافظت سه مـامـور          
زنــدان ، در پــي تشــديــد وخــامــت             
حالش بويژه بابت نـارسـايـي شـديـد            
کليه از طـرف زنـدان اويـن ، بـدون                
درخواست وي، ابتدا به بيـمـارسـتـان         
طالقانـي وسـپـس بـعـلـت نـداشـتـن                
بخش ارولوژي در آن بـيـمـارسـتـان ،         

دوساعت بال تکليفي ، بـه         ،پس از   
بيمارستان شهداي تجريـش انـتـقـال          

 .يافت
ــتـــان          ــارسـ ــيـــمـ ــس بـ دراورژانـ

تــجـريــش جـهــت بســتــري        شـهــداي    
دســتــور تــزريــق ســرم      نــمــودن وي،     

که با مخالفت جعفرعظـيـم       رادادند  
لذا مسئول وقـت    .  روبرو گرديد  زاده  

اورژانس بعد از ممانعـت از تـزريـق           

سرم از سـمـت جـعـفـر عـظـيـم زاده                  
گــفــت، بــدون وصــل ســرم مــراحــل           
پذيرش و دادن تخـت بـراي بسـتـري            

 .انجام نخواهد شد
 
جــعــفــر عــظــيــم زاده نــيــز بــا              

اعتراض به اين شـرايـط گـفـت،مـن            
براي وصل کـردن سـرم وشـکـسـتـن              

بلـکـه   .  نيامده ام  اعتصابم به اينجا    
پس از بحراني شدن وضعيت کـلـيـه          

واينکه قادر به تخليه ادرار بطـور   ام  
نــرمــال نــبــودم، بــه بــهــداري زنــدان          
مراجعه کردم اما مسئولـيـن زنـدان         
دستور انتقال مـرا بـه بـيـمـارسـتـان              

لـذا اگـرمـيـتـوانـيـد          . صادر نمودنـد     
تشخيص و درمان را بدون شکستـن       

 .اعتصاب غذايم ، ادامه دهيد

بعد ازممانعت جعفرعظيم زاده     
بـدون گـرفـتـن          از تزريق سـرم،وي را     

 صبـح   ٤ هيچگونه درماني، ساعت    
به بند هشت " دوم خرداد ماه مجددا 

 زندان اوين بازگرداندند 
 

طبق گفته خانواده و دوسـتـانـي        
که در بيـمـارسـتـان بـديـدنـش آمـده               
بودند عـلـيـرغـم الغـري و ضـعـف                
شديـد جسـمـي هـمـچـنـان مصـمـم                

کــه لــغــو احــکــام       بــرخــواســتــه اش     
امنيتي از پرونـده هـاي کـارگـران و             
معلمان و فعالين اجتماعي اسـت ،        

 .پافشاري ميکرد
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٩٥  خرداد ٢ 

 جعفر عظيم زاده به بيمارستان و دوباره به زندان انتقال يافت                    
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 نفر از دستگير  ٧ باز جويي   
 شدگان در شهر کامياران   

ــن از                 ــه ت ــاه، س ــردادم ســوم خ
 جـاري در         هاي اوايل هفته    بازداشتي

هاي شـعلـه گـودرزي،        کامياران به نام  
دلنيا صبوري و روژين ابراهيـمـي در         
ستاد خبري اداره اطالعات اين شـهـر    

 يـک    .مورد بازجويـي قـرار گـرفـتـنـد           
منبع مطلع از وضعيت آنـان گـزارش         
ــي در                  ــت ــي ــن ــوران ام ــام ــه م داد ک

ها؛ رعب و وحشـت ايـجـاد             بازجويي
 اداره اطـالعـات کـامـيـاران           .اند  کرده

  نسبت به برگزاري مراسم روز اول مـه      
در ماه گذشته حساسيت داشته و اين   

" مجبور به امضـاء تـعـهـد      " سه تن را   
 همچنين چهار بازداشتـي     .کرده است 

ديگر که اوايل هفته از کامـيـاران بـه           
سنندج انتقال يافته بودند بـار ديـگـر          
به اداره اطالعات محل زادگـاهشـان        

 منبع ياد شـده در       .اند  بازگردانده شده 
کـنـد کـه شـاهــو            ادامـه اضـافـه مـي        

صــادقــي، امــيــد احــمــدي، مــهــرداد        
صبوري و آرام محمدي روز دوشـنـبـه         

جــهــت "  بــنــد   بــنــد و چشــم       دســت" بــا   
از "  ســـازي    پـــرونـــده" بـــازجـــويـــي و       

اطــالعــات ســنــنــدج بــه اطــالعــات         
 بـنـابـه      .کامياران عودت داده شـدنـد      

ــکـــان                   ــي از نـــزديـ ــهـــار يـــکـ اظـ
شدگان، ماموران امـنـيـتـي          بازداشت

ــحــظــه    " حــتــي از       ــهــا "  اي   ديــدار ل آن
جلوگيري بعمل آوردند و چنين امـري       

همکـاري بـا نـهـادهـاي          " را منوط به   
  .اند کرده" امنيتي
 

اعتصاب دامنه دار کارگران    
 کوره هاي آجرپزي ساروقاميش      

 کوره خانه ٩٠ کارگران شاغل در    
آجرپـزي فشـاري و دسـتـي مـنـطـقـه                 

 ٢٢ ساروقاميش از روز چهـارشـنـبـه          
ارديبهشت ماه بـه مـنـظـور افـزايـش             
دستمزد و پرداخت حق بيمـه شـان از           
ســوي کــارفــرمــايــان، دســت از کــار          

قابل ذکر است علي رغـم    .  کشيده اند 
وعده وعيد کارفرمايان و صـاحـبـان           

کوره پزخانـه هـا مـبـنـي بـر تـحـقـق                   
خواسته هاي کارگران تـا روز شـنـبـه            
اول خــردادمــاه، آنــان هــمــچــنــان از            
حضور در محل کـار خـودداري مـي           
ورزنـد و اعـالم کــرده انــد تـا زمــان                
دستيابـي بـه خـواسـتـه هـايشـان بـه                 

 .اعتصاب خود ادامه مي دهند
 

اعتراض دو کارگر بيکار شده    
 فوالد زاگرس   

دو کــارگــر بــيــکــار شــده فــوالد           
و "  احمد امـيـنـي     " زاگرس به نام هاي     

که در هفـتـه هـاي      "  عليرضا رستمي " 
گذشته چند بار جهت پيگيـري بـيـمـه        
بيکـاري بـه تـهـران آمـده انـد، بـراي                  
دومين روز جـهـت پـيـگـيـري بـيـمـه                 
بيکاري در وزارت کـار بـه سـر مـي                

 .برند
اين کارگران که با نامه مـعـرفـي          
براي دريافت بـيـمـه بـيـکـاري هـفـتـه                
گذشته به کردستان بازگشتـنـد، پـس         
ــي مــجــدد و عــدم                 ــف ــي ــکــل ــالت از ب
پاسخگويي مسـئـوالن اسـتـانـي، بـه            
تهران بازگشتند و بـراي دومـيـن روز         
پياپي به وزارت کـار مـراجـعـه کـرده             

 .اند
اين دو کارگر در حـالـي کـه يـک              
پالکارد را به نشانه اعتراض مـقـابـل         
وزارت کار در دست گرفـتـه انـد مـي          
گـويــنــد، در وزارتــخـانــه نـيــز کســي            
پاسخگو نيست و به ما گفته انـد کـه      
اداره کار استان بايد نظر کتبـي خـود          
را ابالغ کند، اما مديريت روابط کار       
استان کردستان تا کنون از ارسال اين      

 .نامه خودداري کرده است
اميني و رسـتـمـي مـي گـويـنـد               
بيش از يک ساالست که بيکاريم، در        
اين وضعيت بارها به تـهـران آمـده و            

ايم براي هـمـيـن         دست خالي بازگشته  
اکنون خواهان روشن شدن وضعيتمان 

 .هستيم
 

نيا در مقابل   الوه احمدي  
 ساختمان صنعت و معدن    

 خود را آتش زد   

نــيــا دســت فــروش         الوه احــمــدي  
 ٢٤ ســاکــن ســنــنــدج  روز جــمــعــه،            

ماه در مقابـل سـاخـتـمـان           ارديبهشت
الوه .  صنعت و معدن خود را آتش زد  

پس از بازداشت از سـوي مـأمـوران             
ستاد خبري تعـزيـرات حـکـومـتـي و             
ارجاع پرونـده بـه دادگـاه، بـا تـوديـع                

 .شود وثيقه آزاد مي
نيا بارها به نهادهـاي       الوه احمدي 

مربوطه جهت کاهش جـريـمـه و رفـع          
توقيف اجناس مـراجـعـه نـمـوده کـه              

. گـردد    نتيجه به خانه بازمي     هربار بي 
 ٢٤ نــهــايــتــا الوه روز جــمــعــه،                   

ماه درپـي قـطـع امـيـد از              ارديبهشت
ها، خود را در نزديکي ميدان  مراجعه

مادر و مقابـل سـاخـتـمـان صـنـعـت               
 .کشد معدن شهر سنندج به آتش مي

اقدام به خودکُشي اين دستفروش     
بــا وســاطــت مــردم و مــأمــوران                  

نشاني، ناموفق بـوده امـا بـراثـر           آتش
، الوه بـه مـراکـز          ٢ سوختگي درجـه     

 . گردد درماني منتقل مي
هـا     اواخر مهرماه سال گذشته ده     

ــه               ــنــدج ک ــن ســن ــروش ســاک ــف دســت
 آنـهـا بـا           مايحتـاج زنـدگـي روزمـره        

شـود در       کاسبي سيـار تـأمـيـن مـي          
ــه کــاهــش ســاعــت کــار               واکــنــش ب
درمقابل ساختمان شهرداري دست به    

 .اعتراض زده بودند
طبق دستورالعمل جـديـد، خـرده         

 ٢ روز تـنـهـا         فروشان سيارطي شبانه      

ساعت حـق پـهـن کـردن اجـنـاس را                 
 بــيــکــاري، نــبــود      .خــواهــنــد داشــت   

گداري دولتـي و افـت شـديـد              سرمايه
درآمد خانوارها، شرايـط اقـتـصـادي         
کردستان را بسيار نامناسب کـرده و         
نوعـي نـاهـمـاهـنـگـي و نـوسـان در                  

 .معيشت مردم بوجود آمده است
 

شرايط جسمي محمدصديق        
 زاده   کبودوند و افشين سهراب  

محمدصديق کبودوند از نوزدهـم     
مــاه گـــذشـــتـــه در اعـــتـــراض بـــه              

دسـت بـه     "  هـاي جـديـد        سـازي   پرونده" 
 کبودوند کـه    .اعتصاب غذا زده است   

هـاي     نُه سال گذشته را در پشت ميلـه       
زندان سپري نموده، دچار بـيـمـارهـاي         
قلـبـي ــ عـروقـي و نـيـز پـروسـتـات                     

 .باشد مي
هــمــچــنــيــن وضــعــيــت افشــيــن        

زاده ديـگـر زنـدانـي بـحـرانـي               سهراب
 در ٨٨  او که از سال .شود گزارش مي 

زندان ميناب در اسـتـان هـرمـزگـان              
باشد مبتال بـه سـرطـان          محبوس مي 

روده بوده و در طي روزهاي اخير نـيـز      
دچار مشکالت جدي تـنـفـسـي شـده            

زاده   شب گذشته افشين سهراب    .است
بنابه گـزارش خـبـرگـزاري هـرانـا؛ در              

هـايـش      آستانه خفگي بوده و در سرفه     
 زنـدانـي     .ترشحات خوني وجود دارد    

 سال حبس و تـبـعـيـد          ٣٠ محکوم به   
بار از   قبال در همين زندان دستکم يک     

مرگ حتمي نجات يافته و پـزشـکـان        

بر انتقال فـوري وي بـه خـارج زنـدان               
سالـه  ٢٦  وزن افشين    .کنند  تأکيد مي 
 کيلو رسـيـده و شـرايـط          ٤٠ به حدود   

ــار                جســمــي و روحــي ايشــان بســي
 .باشد نامطلوب مي

 
پراکني نيروهاي     درپي گلوله 

هنگ مرزي سپاه در پيرانشهر يک    
کولبر جوان جان خود را از دست       

 .دهد  مي
مـاه در       بيست و نهم ارديبهـشـت     

مرز پيرانشهر تعدادي کولبر منـطـقـه     
با کمين نظاميان حکومتـي مـواجـه          

روي     در حادثه تيراندازي به    .شوند  مي
 ساله بـه نـام        ٢٨ کاسبکاران، جواني   

ــاس آتــش    "  ــک    عــب ــري در دم جــان      "  ب
 کمين نظاميان در نـقـطـه        .سپارد  مي

بـوده کـه بـا شـلـيـک             "   ري کنه"مرزي  
 عـبـاس     .ها تير همـراه بـوده اسـت           ده

ــش ــتــاي                 آت ــي روس ــال ــک از اه ــري ب
از تـوابـع بـخـش الجـان            "  آبـاد    حمـزه " 

 .باشد مي
 

بازداشت اميد سليماني،    
نگار عضو کانون نويسندگان        روزنامه 

 استان کرمانشاه  
 ارديبهشت در يک نمايشگـاه  ٢٣ 

هنري در سنندج، مأموران امنـيـتـي        
ــي،              ــيــمــان ــازداشــت امــيــد ســل ــا ب ب

نگار عضو کانون نويسندگان      روزنامه
استان کـرمـانشـاه، او را بـه مـکـان                 

 .نامعلومي انتقال دادند
 *** 
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من بهنام ابراهيم زاده از فعاليـن       
کارگري در زنداني رجايي شهـر، ايـن      

بـه جـرم     .  نامه را براي شما مينويسم    
دفـاع از حـقـوق کـارگـران، دفـاع از                 
حقـوق کـودکـان و دفـاع از حـرمـت                 

اقـدام عـلـيـه       " انسانها، تحت عنـوان      
حـکـم زنـدان      "  امنـيـت مـلـي کشـور         

 سال از بهـتـريـن سـالـهـاي         ٦ گرفته و  
زندگيم را در بازداشت بسر برده ام و          
همراه با من فرزندم و همسرم نيز زيـر     
فشار و آزاد بوده انـد و هـمـسـرم بـا                 
تحمل شايسته همه مشـقـات هـمـراه          

من بخـاطـر ايـنـکـه         .  راهم بوده است  
کوتاه نيامده و بر حقانيت مـبـارزاتـم         
پاي فشرده ام و همواره سعي کرده ام          
صــداي اعــتــراض مــردم بــاشــم، در           
پرونده جديدي به هفت سال و ده مـاه          

  .حبس ديگر محکوم شده ام
مــطــمــئــن هســتــم کــه شــمــا از           
سرنوشت من و کسانـي چـون مـن و             
احکام زنداني که به مـا داده شـده و             
آنــچــه بــر مــا کــارگــران مــيــگــذرد             

  .خبرداريد
مطمئن هستم که شما از جـريـان        
مــرگ نــاگــوار و مشــکــوک کــارگــر           
زنــدانــي شــاهــرخ زمــانــي در زنــدان          

 .رجايي شهر با خبريد
مــطــمــئــن هســتــم کــه شــمــا از           
وضعيت نگران کننده جعـفـر عـظـيـم           

 آپريل تا کنـون در    ٢٩ زاده که از روز     
  .اعتصاب غذا بسر ميبرد، با خبريد

جعفر عظيـم زاده و اسـمـاعـيـل             
ــرک                 ــه اي مشــت ــي ــان ــي عــبــدي در ب
خواستشان لغو تمامي پـرونـده هـاي         

فعالين کارگري و معلمان مـعـتـرض         
اخـالل در    " با اتهـامـاتـي چـون         ...  و  

چـرا شـمـا       .است"  نظيم امنيت ملي    
آيا تمـامـي ايـنـهـا        .  سکوت کرده ايد  

نقض آشـکـار مـقـاوـلـه نـامـه هـاي                   
سازمان شما نيست که ايـران هـم در          

  .آن عضو است
ما بارها گفته ايـم هـيـات ايـران          
نمـايـنـده مـا کـارگـران و مـا مـردم                   

ايران ناقض حقوق پايه اي ما . نيست
کارگران و مـا مـردم از جـملـه حـق                  
تشکل، حق اعتصاب، حق تجـمـع و         
حق دفاع از زندگي و معيـشـتـمـان و           
داشـتـن يــک زنـدگـي درخـور انســان              

اعتراض من و اعـتـراض مـا           .  است
کارگران در ايران به حضور اين هيات 
در اجالس سازمان جهاني کار اسـت      
و با نـوشـتـن ايـن نـامـه مـيـخـواهـم                   
صداي اعتراضم را به اجالسي که در     

 .پيش است برسانم
ــه                  ــم ــن حــال مــن از ه در عــي
سازمانهاي کارگري ميخواهم کـه از       
ما کارگران زنداني و از کـارزاري کـه          
در دفاع از حق تشکل و حقوق برحـق         
ما کارگران و ما مـعـلـمـان از سـوي              
جعفر عظيم زاده و اسماعيل عـبـدي         

از .  به راه افتاده اسـت، دفـاع کـنـنـد            
جعفر عظـيـم زاده کـه در وضـعـيـت                
نگران کننده اي بسر ميبرد حـمـايـت        

  .کنند
من اعالم ميکنم که بـه لـيـسـت           
امضاهاي کارزاري که در حمايـت از        
جعفر عظيم زاده و خواستـهـايـش بـه           
راه افـتـاده مــي پـيـونـدم و از هـمــه                   

نهادهاي مدافع . سازمانهاي کارگري
حقوق بشر و همگان هم انتـظـار دارم        
به اين کارزار بپيونديد و هـمـراه مـا             
کارگران به حضـور هـيـات ايـران در              
اجالس سازمان جهاني کار اعتراض      

 .کنيد
 بهنام ابراهيم زاده 
 از زندان رجايي شهر

 
 ٢٠١٦ مه 

به دبير کل سازمان        نامه بهنام ابراهيم زاده        
جهاني کار آقاي گاي رايدر و اتحاديه هاي               

 کارگري در سراسر جهان         
جعفر عظيم زاده فعال کـارگـري        
دربيست و سوميـن روز اعـتـصـاب          

اول خــرداد بــه عــلــت           غــذاي خــود  
وخامت جسماني و مشکالت جـدي    
در کليه ها به بيمارستان منتقل شد     
و با وجود اينکـه پـزشـکـان ضـعـف              
جسمي ايشان را تاييد نمودند، ولـي       
به دليل جلو گيري از تزريق سـرم از           
بستري کردن وي خودداري کردنـد و        
در نهايت بدون هيچ گونه رسـيـدگـي         

و درمان توسط ماموران هـمـراه در          
بامداد دوم خرداد به زندان اوين بنـد       

 .هشت باز گردانده شد
سنديکاي کارگران شرکت واحـد     
ــر                 ــرخــورد هــاي غــي ــه ب ــون ــن گ اي
مسئوالنه را محـکـوم مـي کـنـد و              
خواستار رسيدگي هر چه سريع تر به     
وضعيت اين فعال کارگـري در بـنـد           

 .مي باشد
٩٥ خرداد ٣   

فعال کارگري جعفر عظيم زاده به علت وخامت جسماني از زندان به                        
 بيمارستان منتقل شد و بدون مداواي پزشکي به زندان بازگردانده شد                         

 

رئـــيـــس ســــازمـــان نـــظــــام             
هـا      درصد ايـرانـي    ۹۵  :  روانشناسي

براي تامين معاش خود در استـرس       
درصد مردم تهـران از      ۳۴ هستند و   

. بــرنــد   اخــتــالالت روانــي رنــج مــي       
بيکاري يکي از علل بروز اختالالت  

 .رواني است
تصور کنيد يک روز صبح که از     
خواب بيدار شده ايد همه چيز زيبا و  

قـرار نـيـسـت بـراي          .  قشـنـگ اسـت     
اجاره خانه و پوشاک و پراخت فـيـش         

قرار نيسـت  .  گاز و برق نگران باشيد    
ترس از بيکاري بجان شـمـا چـنـگ            

 .بيندازد
تصور کنيد که در خـيـابـان راه            
مي رويد و کسي بـخـاطـر رنـگ يـا            
اندازه يا مدل لباستان به شـمـا گـيـر          

تصـــور کـــنـــيـــد در       .  نـــمـــي دهـــد   
کتابفروشي محل زندگي تـان سـراغ        
هر کتابي را بگيريد يافت مي شـود        
و قرار نيست نويسنده اي بـازداشـت         

و صداي خواننده اي در گـلـو خـفـه               
تصور کنيد اعتياد و کارتون     .  بشود

خوابي و تن فـروشـي داسـتـانـهـايـي             
بوده کـه در دور دسـتـهـاي زنـدگـي                
اتفاق مي افتاده و حاال فقط خاطـره      
آن از نسلي به نسل ديـگـر مـنـتـقـل              

 .مي گردد
. اما اينها فقط يک تصور اسـت      

غـم نـان و غـم زنـدگـي و تـرس از                     
فرداي ناروشن واقـعـيـت امـروز مـا            

غم بيکاري و ترس از اعتيـاد     .  است
و ديدن کودکاني که دستفروشي مي   
کنند و کارگراني که زير خط فقر لـه     

اينها تاريخ امروز مـا را    . مي شوند 
 .مي سازند

. اين تاريخ بـايـد عـوض بشـود           
اين تصور به يک اميد قوي بايد بدل         

اين تاريخ نمي تواند سرنوشت .  شود
ايـن تـاريـخ را مـي           .  ابدي ما باشـد   
آمـار و ارقـام مـي          .  توان تغيير داد  

گويند اين جـهـان يـک درصـدي هـا              

 درصـد از احـاد جـامـعـه              ۹۹ عليه  
يک درصـدي کـه از         .  عمل مي کند  

قبل کـار و تـالش و رنـج ديـگـران                  
درصـدي کـه       ۹۹ ارتزاق مي کند و       

سهمشان از زندگي تالش براي زنـده       
ايــن حــرکــت وارونــه     .  مــانــدن اســت  

تاريخ را بايد تغيير داد طـوري کـه             
حــيــات بشــري گــرد خــورشــيــد                 

صـحـنـه    .  خوشبختـي حـرکـت کـنـد         
سياسي ايران و عـزم جـامـعـه بـراي             

 .تغييرمي گويد ما مي توانيم
 

 ٩٥  ارديبهشت ٣١ 

  خورشيد خوشبختي      
 
 
 
 
 
 

 کيوان جاويد 
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آنطوري که خود اين دو جريان تبـلـيـغ          
مي کنند ربطي به منفعـت اکـثـريـت           
توده کارگر و زحمتکش ندارد، تـنـهـا          
با اين توافق مردم در عمل ديدند کـه       
جنبش گوران که موجوديـت خـود را          
با ادعاي تغيير و تحول و يـا مـبـارزه        
بــا فســاد اعــالم کــرده بــود، عــمــال             
بخشي از حاکميت بـورژوازي دزد و          
چپاولگر کرد بـوده و خـواهـد بـود و               
جنگ اينها تنها برسر سهـم خـواهـي          
بيشتر از صفره دزدي و چپاولي اسـت      

 .  که برايشان مهيا شده است
  

 در آمد نفت در اقليم   
 ! به کجا مي رود 

بر اساس تحقيقي که گزارشگـران      
شبکه تلويزيوني ان ار تي انجـام داده        
اند، تنها در ده مـاه گـذشـتـه مـبـلـغ                 

 مـيـلـيـون دالر       ۳۳۰ چهار ميليارد و  
از فروش نفت ناپديد شده و مسئولين  
ــا هــم اکــنــون هــيــچ                حــکــومــتــي ت

. توضـيـحـي در ايـن بـاره نـداده انـد                 
گزارش ان ار تي تاکيد دارد کـه آنـهـا            
بر اساس گزارشـهـاي وزارت مـنـابـع            
طبيعي و همچـنـيـن دسـتـمـزدي کـه              
دولت به کارمندان خود پرداخت کرده      

ايـن گـزارش     .  به اين نتيجه رسده انـد      
مي افزايد که کارمندان دولت هـنـوز         

 و يـک  ۲۰۱۵ حقوق چهار ماه از سال      
 را دريافت نـکـرده   ۲۰۱۶ ماه از سال    

اند و مبلغ نـاپـديـد شـده مـي تـوانـد                 
حقـوق ده مـاه کـارمـنـدان دولـت را                 

 . بپوشاند
الزم بـه ذکــر اسـت کـه دزدي و                
چپاول و بخـصـوص دزدي از فـروش             
پول نفت چـنـان بـاالسـت کـه احـزاب               

. حاکم خود نيز آنرا مخفي نمي کننـد      
حکومت اقـلـيـم هـر تـوضـيـح و يـا                   
توجيهي که براي اين مبلغ هـنـگـفـت          
از فروش نفت داشته باشد، يـک چـيـز           

مسلم است و آنـهـم اکـثـريـت مـردم                 
زحمکتش و کارکن آن جامعه نه تنها       
از فروش ميلياردي پول نـفـت چـيـزي           
عايدشان نمي شود، بلکه بـايـد بـراي          
هر ذره تغيير و بـدسـت آوردن حـق و              
حقوق خود با احزاب تا دندان مسـلـح        
و مفت خور ناسيوناليزم کرد مـبـارزه        

 . کنند
 

واکنش حزب دمکرات به توافق     
 !اتحاديه ميهني و جنبش گوران   

بـعــد از تــوافــق اخــيــر اتــحــاديــه          
مــيــهــنــي و جــنــبــش گــوران، دفــتــر           
سياسي حزب دمکرات طـي بـيـانـيـه           
اي به اين توافق واکنش نشـان داد و            

در .  آنــرا عــلــيــه خــود ارزيــابــي کــرد         
بخشي از بيانيه دفتر سيـاسـي حـزب          

در تـوافـق     : "  دمکرات آمده است کـه    
اتحاديه ميهـنـي و جـنـبـش گـوران،              
تصور تالشي هست که مـي خـواهـد           
اختـالفـات داخـلـي را زيـاد کـنـد و                  
کمکي هم به مشکالت و اختـالفـات         
کنوني هم نه تنها نمي کند بلکـه مـا          
را وارد دوران نــاخــواســتــه گــذشــتــه           

در همان حال اين تـوافـق       .  خواهد کرد 
مانعي است بر سر مواضع متـفـاوت        
اتحاديه ميهني با جنبش گـوران کـه          
به طرف جـنـگ و جـدل بـيـشـر مـي                  

 ."رفت
الزم به ذکر است که گـرچـه خـود         
اتحاديه مـيـهـنـي و جـنـبـش گـوران                
اعالم کرده اند که توافق آنـهـا عـلـيـه            
هيچ کـس و جـريـانـي نـيـسـت، امـا                  
همگان مي دانند کـه تـوافـق ايـنـهـا               
جوابي بود به شـکـسـت و بـن بسـت                
هاي هر دو جريان در مـقـابـل حـزب              

. دمکرات به رهبري مسعود بارزانـي     
حزب دمکرات در يکسال گـذشـتـه و          
پس از اخراج وزراي جنبش گـوران از         
پارلمان، عمال نه تنها خـود بـعـنـوان            

تنها حزب قدرقدرت که هـم دولـت و           
هم پارلمان را در دسـت دارد ظـاهـر             
شد، بلکه عمال اتحاديه مـيـهـنـي را          
هم به حزب دنبـالـه رو خـود تـبـديـل                
کرده بود و اين براي اتحاديه ميهـنـي         
که بيش از نيم قرن است کـه خـود را            
رقــيــب حــزب دمــکــرات مــي دانــد           
سياستي عمال تحميـل شـده و غـيـر             
قابل ادامه کاري بود و اينها بـا ايـن            
توافق فکر مـي کـنـنـد مـي تـوانـنـد                 
موقعيت بهتري را در مـقـابـل يـکـه              
تازي هـاي حـزب دمـکـرات بـدسـت              

اما حزب دمـکـرات بـا ايـن         .  بياورند
بيانيه و طي مصاحبه هـاي روزهـاي         
اخير دارد تاکيد مي کند کـه حـاضـر           
به هيچگونـه امـتـيـازي بـه طـرفـيـن                
نيست و اين هم عمال بحران حاکميت 
احزاب بورژوا ناسيوناليسـت کـرد را          

  . عميقتر مي کند
 

 نفر   ۴۷ دستگيري 
 ! در زندان مرکزي سليمانيه   

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده     
 نـفـر     ۴۷ تنها در طي مدت يک سال        

بخاطر بردن مـواد مـخـدر بـه داخـل              
" زندان مرکزي شهر سليمانيه به اسم        

گفته مـي    .  دستگير شده اند  "  گوراني
 زنداني که در ايـن      ۱۱۰۰ شود که از  

 نفر آز آنان به ۲۵۰ زندان بسر ميبرند  
جرم مصرف و يا خريد و فروش مـواد    
مخدر دستگير شـده انـد و اکـثـريـت              

در اقـلـيـم      .  آنان هم ايـرانـي هسـتـنـد          
کردستـان مصـرف، خـريـد و فـروش              

 سال زندان ۱۵ مواد مخدر بين سه تا 
 نـفـر     ۴۷ گزارش دستگيري اين . دارد

هيچ اشاره اي به اينکه چه تـعـداد از            
اين افراد جز پرسنل خود زنـدان بـوده          
اند ندارد و تنها گفته شده که بـدلـيـل            
نبود امکانات براي بازديـد دقـيـق و           

 .کمبود پرسنل چنين اتفاقي افتاده
 

  *** 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


