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 ٨  صفحه 

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

کنفرانسي در باره بحران     
 ! اقتصادي اقليم کردستان 

در روزهاي گذشته کـنـفـرانسـي        
به منظور بررسي اوضاع اقتـصـادي      
اقليم کردستان و چگونگي مـقـابلـه         
با بحران حکـومـتـي تـوسـط بـانـک              
جهاني و نمايندگاني از کشـورهـاي        
مــخــتــلــف و از جــملــه نــمــايــنــده              

در ايـن  .   برگزار شده٧ Gکشورهاي  

کنفرانس نچيروان بارزاني نـخـسـت        
وزير حکومت اقليم هم شرکت کرده      

بحرانها ما را انداخته انـد،  "  و گفته   
هـمـچـنـيـن      ".  اما ما را نکشته انـد      

سيبيل کـوالکسـز نـمـايـنـده بـانـک               
حـکـومـت    "  جهاني تاکيد کرده کـه       

ــدازي اقــتــصــاد              ــراي راه ان ــد ب بــاي
درآمدهاي ديگر را نيز پيدا کـنـد و           
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 کـارگـر مـعـدن         ١٧ شالق زدن به   
در آذربايجان غربي به    "  آق دره " طالي  
اولـيـن مـورد      "  ايجاد اغتشاش " جرم    

احــکــام قصــاص تــوســط جــمــهــوري        
سـوزش ضـربــات     .  اسـالمـي نـيــسـت      

شالق بر بدن تـعـدادي از  نـهـادهـاي               
اجتماعي ـ هنري، کارگري، معـلـمـان        

در !    و صنفي  احسـاس شـده اسـت           
 دادگاه عـمـومـي  بـنـدر            ٩٢ شهريور  
 تن از نمايندگان کـارگـران       ٤ خميني،  

پتروشيمي رازي را به شش ماه زنـدان        

و پنجاه ضربه شـالق مـحـکـوم کـرده             
جرم اين کارگران صرفـا تـالش        .  است

براي کسب ساده ترين و در عين حـال         
برحق ترين مطالبات کارگري و بطـور       
مشخـص بـهـبـود وضـعـيـت هـزاران               

 . کارگر پيماني پتروشيمي رازي بود
کــارگــران مــعــتــرض، مــعــلــمــان       
مبارز، نويسنده مـنـتـقـد، کـارگـردان           
منـتـقـد، جـوانـان طـرفـدار شـادي و                 
خالصي فرهنگي بارها مورد هـجـوم       
ــ      دستگاه قضايي و نيروهاي امنيتي ـ
اسالمـي قـرار گـرفـتـه و بـه احـکـام                   

ايـن  .  قصاص شالق محکوم شده انـد      
نظام جمهوري اسالمـي اسـت کـه بـا            
شالق عهد بـاسـتـان عـلـيـه مـردم و                 

 .جامعه ايستاده است
شالق و زنـدان و    با اجراي احکام   

جـريـمـه بـراي کـارگـران حـق خـواه و                   
معترض معدن آق دره، اين اولين بـار        

 

 مجموعه اخبار و گزارشات            : نگاه هفته  
 هفته در اين شماره،       

 ويژه حمايت از جعفر عظيم زاده            
 ”  آق دره  “و محکوم کردن حکم شالق کارگران             

 
           نسان نودينيان، نسرين رمضانعلي   

 

 عليه احکام قصاص توسط جمهوري اسالمي
 با شعار شالق ممنوع
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 ٢  صفحه 

 مـاه مـه رجـب          ٢٨ روز شنبـه     
طيب اوردوغان به هـمـراه نـخـسـت            

عــلــي     بــن  وزيــر جــديــد ايــن کشــور      
در کردستان  "  آمد"   به شهر  ييلديريم

اوردوغــان و   .  تـرکــيــه ســفـر کــردنــد      
 هـر دو طـي سـخـنـانـي               ييـلـديـريـم    

خطاب بـه مـردم ايـن شـهـر اعـالم                
حکومت ترکيه در نـظـر     : " کردند که 

دارد اصالحات اقتصادي گسـتـرده        
اي در اين شـهـر انـجـام دهـد و بـا                   
صرف هزينه بااليي قصد دارد ايـن         
ــه يــکــي از شــهــرهــاي                 شــهــر را ب
توريستي تبديل کند و خـواسـت و           
مطالبات اقتصادي و رفاهي مـردم     

اوردوغان ".  را وارد دور تازه اي کند     
نبايد به "  آمد" مردم :  همچنين گفت 

بويژه ايـنـکـه      . ک کمک کنند. ک. پ
تعدادي از ثـروتـمـنـدان و سـرمـايـه              
داران اين شهر و مناطق ديـگـر، بـه            

ک کمک مالي ميکنند و از     .  ک.  پ
آنها ميخواهيم بـه ايـن کـار پـايـان              

 ".دهند
از سوي ديگر حسن روحاني در       
سفري به شهر مهاباد روز سه شنبـه         

او .   به سخنراني پرداخـت خرداد  ۱۱ 
: نيز به اين مسـئلـه اشـاره کـرد کـه              

تاکنون تحريمها سبـب شـده اسـت          " 
که مهاباد و ديـگـر مـنـاطـق کـرد                
نشين از رشد و رونـق اقـتـصـادي و             

داد و ستـد تـجـاري بـا کشـورهـاي               
او ".  هـمـسـايـه مــحـروم شـده اسـت             

ــزود ــدگــي مــردم در           ”  : اف وضــع زن
کردستـان ايـران بـمـراتـب بـهـتـر از                 
زندگي مردم در کردسـتـان عـراق و           

روحاني نيز خطاب به    .  ” ترکيه است 
مردم مهاباد و شـهـرهـاي مـنـاطـق            

اکنون وقت آن   : " مرزي وعده داد که   
رسيده که رشد و شکوفايي در ايـن          
مناطق بطور جدي از سـوي دولـت           
يازدهم دنبال شود، به زبان مـادري         
اهميت داده شود و مهاباد را به يک        

حسـن  ".  شهر توريستي تبديل کنيـم    
ــه               ــيــن گــفــت ک ــي هــمــچــن روحــان

جمهوري اسالمي شهر اربيل را از     " 
اين را هـم    ".  خطر داعش نجات داد   

بايد اضافه کرد که براي اولـيـن بـار           
يـک نــفـر از نــمـايــنــدگـان رژيــم در               
مجلس اسـالمـي از کـردسـتـان بـه              
جمع هيئت رئيسه مجلس انتـخـاب      
شده است که بـيـربـط بـه تـحـوالت               

 .منطقه نيست
در کــردســتــان عــراق هــم روز            

 ماه مه کنـفـرانسـي بـا          ٣٠ دوشنبه  
شرکت مسعود بـارزانـي و هـيـئـت             
وزيران و همچنين حضور سفيـران و      
ــن،           ــنــدگــان کشــورهــاي، ژاپ ــمــاي ن
عربستان، کويت، امـارات و چـنـد           
کشور ديگر، همچنين روساي بانـک      

جهاني و نـمـايـنـده سـازمـان مـلـل                
در اين کنفرانس طرحـي    .  برگزار شد 

بنام  نقشه عمل اصالحات و رفـرم           
اقــتــصــادي بــراي ســه ســال آيــنــده           
حکومت اقليم طرح و مـورد بـحـث          

ايـن نـقـشـه عـمـل بـه              .  قرار گـرفـت   
اصـطــالح رفــرم اقــتـصــادي کــه بــا           
نظارت و در مشورت با نماينـدگـان        
اين کشورها تهيـه و تـنـظـيـم شـده                
است، هدف از آن را تـحـت عـنـوان             

اصالحات اقـتـصـادي بـراي مـردم           " 
کردستان و راه برون رفت از بـحـران           
مالي و دارائي حکومت اقـلـيـم نـام        

در اين طرح کـمـکـي بـه          ".  نهاده اند 
مبلغ پـنـج مـيـلـيـارد دالر از ايـن                  
کشورها و بانک جهـانـي بـراي رفـع            
بحران مالي حکومت عراق و اقليـم       

 . در نظر گرفته شده است

 استقالل کردستان عراق، 
 وجه اشتراک وعده هاي بارزاني، روحاني و اوردوغان

 ٤  صفحه 
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 ١ از صفحه 

نــيــســت کــه نــهــادهــا و مــامــوران             
سرکوبگر جمهوري اسالمي اينگـونـه      
و با فرهنگ لـمـپـنـيـزم اسـالمـي بـا                
شالق زدن جـوانـان، فـعـال کـارگـري،             
فعال جنبش زنان و فعالـيـن صـنـفـي            
معلمان اقدام به تحقير و تـوهـيـن بـه            
حرمت و کرامت انسـانـي آنـان مـي              

دستگاههـاي رژيـم اسـالمـي         .  کنند  
بارها با رفتارهاي شـنـيـعـي از ايـن               
دست،  جوانان و فعالين عرصه هـاي        
مختلف اجتماعي را تحقير و مـورد       

 .  اذيت و آزار قرار داده اند
نسق گيري و زهر چشم گرفتن از        
کارگران و معـلـمـان و رهـبـران آنـهـا                
سابقه طوالني در بيش از  سـه دهـه             
حاکميت نـظـام ضـد انسـانـي وضـد               
کارگر جـمـهـوري اسـالمـي و دولـت               
بعنوان حافظ منافع طبقـه سـرمـايـه           

جــمــال چـراغ ويســي از        .   داران دارد  
فعالين، سخنران و رهبران سازماتـده      
جنبش اول ماه مه را دستـگـيـر و بـا            
وجود شکنجـه و فشـارهـاي روحـي،            
اين کارگر انقالبي و مبارز را اعـدام          

محمود صالحي و ده ها نـفـر        .کردند
از فعالين کارگري را سالـهـا زنـدانـي           

 ضربه شالق بـراي    ١٠ حکم  .کرده اند 
صديـق امـجـدي،      :  سه نفر از کارگران   

اهللا کلکاني و فارس گـويـلـيـان          حبيب
در چــنــد ســال گــذشــتــه            .اجــرا شــد   

کارگران اتـوبـوسـرانـي تـهـران مـورد              
هجوم و شبيـخـون نـيـروهـاي اوبـاش             
سپاه و اطالعات قرار گرفته و بشکل     
سيستماتيک رهبران و سـخـنـگـويـان          

 .آنها در زندانهاي دراز مدت هستنـد      
هزاران مورد از نظـامـي ــ امـنـيـتـي               
کردن محيط هاي کار و کارخانـه هـا      
به منطـور سـرکـوب اعـتـصـابـات و               
اعتراضات کارگري بخـش اصـلـي و          
روتين از سرکـوب جـنـبـش کـارگـري             

هـم اکــنـون تـعــداد زيـادي از               .اسـت 
فــعــالــيــن کــارگــري در زنــدان بســر             

زندگي و فعـالـيـت سـيـاسـي         : ميبرند
جعفر عـظـيـم زاده، بـهـنـام ابـراهـيـم                 

 ده هـا نـفـر از فـعـالـيـن              … و { زاده
کارگري، معلمان براي دفاع از حقـوق     
و کرامت انسانيشان بگرو گرفته شده      

 .  است
اما تمام مسـالـه ايـن اسـت کـه               
توحش شالق، سـرکـوب و امـنـيـتـي             
کردن محـيـط کـار و کـارخـانـه هـا،                 
زندان و دستگيري کارگران کليـدهـاي    
يــک رمــز و نشــانــه هــاي تــقــابــل و               
روياروئي در يک مصاف اجتماعي را   

 .بدست ما ميدهند

در سطح مشـخـص تـري اجـراي            
آق " کــارگــران طــالي      "  شــالق" حــکــم   

،  دستگيري فعاليـن کـارگـري و           " دره
معلمان  يک هشدار از پيشـي و يـک             
نسق گيري از نـيـروئـي اسـت کـه در               
شرايط آشفته رژيم اسالمي و در دل          
بحران العالح اقتصادي و سياسـي و        
بر بستر اعتراضات وسيع و الينقطـع        
کارگران به بـيـکـار سـازيـهـا و عـدم                 
پرداخت حقوق مـعـوقـه و تـقـابـل بـا               
ــوع تشــکــل                 ــه هــر ن ــم ب يــورش رژي
کارگري، ميتـوانـد  در اعـتـراضـات             
گسترده و  پيش رو، در سازمانـدهـي         
و هـدايـت طـبـقـاتـي، مـطـالـبـات و                  
خواسـتـهـاي اعـتـراضـي کـارگـران و               
مزدبگيران جامعه نقطه اميد واقعـي      
بـراي خـروج از اوضـاع فـالکـت بــار                
ناشي از سـلـطـه رژيـم اسـالمـي در                 

رمـز اصـلـي      .  برابرمردم ايران بگذارد  
ايــن دســتــگــيــريــهــا، اجــراي احــکــام        
توحش شالق را بايد در اين تقـابـل و           

 .روياروئ ها طبقاتي ـ اجتماعي ديد
تهديد و ارعـاب، دسـتـگـيـري و            
شالق سـيـاسـت کـپـک زده و نـاکـام                  
جمهوري اسـالمـي عـلـيـه فـعـالـيـن                 
مدني، فعـالـيـن جـنـبـش آزادي زن،              
کارگري و مدافعـيـن حـقـوق کـودک،             

بـه  .  فعالين صنفي و مـعـلـمـان اسـت        
قدمت حـاکـمـيـت سـيـاه ايـن نـظـام                  
جنايتکار ايـن سـيـاسـتـهـا بـا ابـزار                 

بسـتــر  .  سـرکـوب اعــمـال شـده اسـت           
اصــلــي اعــتــراض و نــارضــايــتــي از          
جمهـوري اسـالمـي انـزوا و فـاصـلـه                
عميق اين نظام بـا مـردم و جـامـعـه               

 . است
 ٣٥ در قزوين مأموران قضـائـي        

دختر و پسر را که بـراي جشـن فـارغ            
التحصيلي در باغي گرد آمده بـودنـد         

کنند و در مدت کمتر از      دستگير مي 
 ساعت کار بازجويي، تحقيـقـات       ٢٤ 

رسانـنـد    ها را به انجام مي   و دادگاه آن  
 ٩٩ هـا را بـه            و هر يک از ايـن جـوان     

ايـن  .  کـنـنـد      ضربه شالق محکوم مي   
حــکــم در فــرداي دســتــگــيــري اجــرا           

 . شود مي
 کـارگـر     ١٧ اجراي حـکـم شـالق         

حرکت تـوهـيـن     "  آق دره " طالي  معدن  
آميز و اوج بـي حـرمـتـي حـکـومـت                

. اسالمي به کارگران در جامعه اسـت      
اين رفـتـار شـنـيـع و ايـن لـمـپـنـيـزم                     
اسالمي بايد از سوي هر انسان آزاده        
اي محکوم شـود و مـورد اعـتـراض             

 .قرار گيرد
در شــرايــطــي کــه اعــتــراض و             

اجتماع " مبارزه براي کنار زدن  اتهام       
و تباني به قصد اقدام عليـه امـنـيـت            

توسط کـارگـران و مـعـلـمـان             "  کشور
. بشـکــل وسـيــعــي در جــريـان اســت           

همدلي و همبستگي صـمـيـمـانـه اي           
براي تحقق اين خواست شکل گرفـتـه         
است، بسط اين اعتراضات تا سـطـح        

امــري مــمــکــن و     "   شــالق مـمــنــوع   " 
 .عملي است

مبارزه توده اي براي ممنـوعـيـت     
شالق اقـدامـي بـنـيـادي و بـا بـيـان                   
امروزي اقدامي در جهت عـقـب زدن         
اســـتـــراتـــژيـــک رژيـــم اســـالمـــي و           
ــ عهد باسـتـانـي        سياستهاي اسالمي 

نارضايتي و تنفـر از    .   اين نظام است  
احکام شالق به وسعت جامـعـه و در           
ميان ميليون ها  نفـر از شـهـرونـدان              

احـکـام   .  اين جـامـعـه مـوج مـيـزنـد             
توحش شالق بارها مـورد اعـتـراض          
در داخــل  و خــارج از کشــور قــرار                

 .   گرفته است
اتحاديه آزاد کارگران ايران شـالق   

را "  آق دره  " کــارگــران مــعــدن طــالي       
دستگاههاي " محکوم و اعالم  کرد؛     

قضائي بي شرمانه عليـه کـارگـرانـي          
احکام ضد انساني، قرون وسطائـي و      
متـحـجـرانـه صـادر مـي کـنـنـد کـه                   
جرمشان خواستن کار بوده، آنهم کـار     
سخت و طـاقـت فـرسـاي مـعـدن بـا                  
! دستمزد چهار بـرابـر زيـر خـط فـقـر               

حکم زندان و جريمه عـلـيـه کـارگـران             
بيکار شـده صـادر مـي کـنـنـد ولـي                 
کارفرما را که عامل به بدبختي و بـه        

 خانواده اسـت،    ٣٥٠ نابودي کشاندن  
زير چتر و حـمـايـت خـود قـرار مـي                  

ــلــوي شــرکــت         !  دهــنــد ــاب تــخــريــب ت
استثمارگر و چپـاولـگـر و پـاره شـدن              
لـبـاس مـأمـور حــراسـتـي مـهـاجــم،               
مصداق جرم براي کارگران است، امـا    
خودکشي کارگـري بـه خـاطـر فشـار              
روحي ناشي از بيکاري و نا اميدي و    
تـــوهـــيـــن کـــارفـــرمـــا و مـــزدوران           
حراستيش امـري طـبـيـعـي و نـقـش               
کارفرما و مـأمـورانـش در قـتـل او                

عـامـالن   .  متـرادف بـا قـانـون اسـت           
 خانواده و قاتالن  ٣٥٠ تباهي زندگي   

کارگر شرکت پـويـا زرکـان بـه جـاي                
زنداني شدن و بـه سـزا رسـيـدن، در                
سايه حمايت دستگاههاي قضائي در 
جايگاه شاکيان قـرار مـي گـيـرنـد و               
کارگراني که از حـق حـيـات سـاقـط               
شده انـد، بـه وارونـه مـجـازات مـي                 

اقــدامــات دســتــگــاهــهــاي      .  گــردنــد
قضائي ديگر هيچ حدي از بي شرمي 
در حق کارگران به جان آمده را بـاقـي        

اين برخـوردهـاي بـي       .  نگذاشته است 

شرمانه را بايد با اعتراض سـراسـري         
 ". پاسخ داد

سنديکاي کارگران شرکـت واحـد       
ــهــران و حــومــه در              اتــوبــوســرانــي ت

کارگـر مـعـدن      ١٧ محکوميت شالق   
ــالي       ــرد؛      "  اق دره    " طــ ــالم کــ اعــ

سنديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحـد              " 
اينگونه احکام نـاعـادالنـه، زنـدان و            
شــالق و جــريــمــه را بــراي کــارگــران            
معترض حـق طـلـب مـعـدن آق دره                
محکوم نموده وبه صادره کـنـنـدگـان          
اينگونه احکام اعـالم مـي کـنـد کـه              
صدور احکام زنـدان و شـالق عـلـيـه               
کارگران حکمي است تاريخي عـلـيـه         

 ". خود که صادر کرده اند
کانون مدافعان حقوق کارگر ايـن      
: عمل را محکوم و اعـالم مـيـکـنـد            

شالق زدن بر بدن كارگـران مـعـتـرض           
بيانگر خشـم سـرمـايـه داران از بـن                

 . بستهاي اين نظام است
  دادگاه انـقـالب   ٢٠١٥ در اکتبر  

تهران، فاطمه اخـتـصـاري و مـهـدي             
مــوســوي، دو شــاعــر را بــه خــاطــر             

هاي انتقادي در اشعار آنها بـه      ديدگاه
 ١١  سال و شـش مـاه و             ٩ ترتيب به   

به هـر    . سال زندان محکوم کرده است 
 ضـربـه شـالق        ٩٩ يک از اين احکام،     

و "  توهين به مـقـدسـات      " نيز به اتهام    
نـيـز افـزوده      "  دست دادن به نـامـحـرم   " 

 احکام فاطمه اختصاري و     .شده است 
مهدي موسوي مورد اعـتـراض قـرار         

 . گرفت
به موازات اين دو شاعر، کـيـوان        
کريمي، فيلمساز نـيـز بـا اتـهـامـات              

 ٢٢٣ مشابهي به شش سال زنـدان و         
پـس از    .  ضربه شـالق مـحـکـوم شـد           

اعالم حکم شالق و شش سـال زنـدان        
عليه کيوان کريمي کانون نويسندگان     

ــران،    ــرانــي و          ١٣٧ اي  کــارگــردان اي
انجمن ملي سينما و تلويزيون ايتاليا      
به حکم صادره عليه او اعتراض کرده   

هاي قلـم در آمـريـکـا،            انجمن.  بودند
لندن و کانادا نيز با فراخوان کمپينـي       
از هنرمندان خواسته بودند با نوشتن      
نامه به  مسئولين جمهوري اسالمـي     
ايران خواستار تجديد نـظـر در حـکـم            

 همچنين در حـرکـتـي      .ياد شده شوند 
 ٢٢٣ نمادين در اعتـراض بـه حـکـم             

ضربه شـالق بـراي کـيـوان کـريـمـي،                
 فيلمسـاز از سـراسـر دنـيـا در               ٢٢٣ 

" کـلـمـه، شـالق      " ساخت فيلمي به نام      
اي    شرکت کرده و هر يک با گفتن واژه   

انتخابي با کيوان کـريـمـي هـمـدردي            

 .کرده بودند
پيمان نـوديـنـيـان عضـو هـيـات             
مديره انجمن صنفي معلمان اسـتـان         
کردستان، عضو شوراي هـمـاهـنـگـي       
کانون هاي صنفي معلمـان در ايـران           

 بـه    ٩٢  اسفند   ١١ ظهر روز يکشنبه    
شکل تلفنـي بـه دادگـاه شـعـبـه يـک                 
تجديد نظر کيفري کردسـتـان احضـار       

 ضربـه  ٢٠ قرار بود حکم عجيب . شد
شالق که به اتهام واهـي تـوهـيـن بـه               
مامور دولت حين انجام کار تـوسـط         

 کيفري صادر شده ١٠٥ دادگاه شعبه   
پيمـان  .  بود بررسي و تجديد نظر شود 

را از سر کالس درس فـراخـوانـدنـد و             
پيمان نوديـنـيـان     .  حکم را اجرا کردند   

در تماسي تلفـنـي بـه حـقـوق مـعـلـم                 
حکم را اجرا کردنـد و پـس          :  ميگويد

 ١٣ از گذشت دو روز، در سه شـنـبـه         
 حکم تجديد نظر به دسـتـم   ٩٢ اسفند  
 !رسيد

به دنبال درج خـبـر اجـراي حـکـم            
شالق پيمان نودينيان جبـهـه مـتـحـد           
کرد ،شوراي هماهنگـي تشـکـلـهـاي           
کارگري کردستان وجمعي از فعالـيـن       
زنان با حضور در منزل پـدري ايشـان         
وتقديم گل به آقاي نوديـنـيـان اجـراي           
حکم را محکوم وحمايت کامل خـود       

 .را از ايشان اعالم داشتند
با باال بردن قدرت اعتراض نظـام      
جمهـوري اسـالمـي بـايـد کـنـار زده                

 . شود
جمهوري اسالمي وصله ناجـوري     

مـردم  .  بر تن جامعـه در ايـران اسـت          
. سياست توحش شالق را نميپـذيـرنـد       

مردم عليه دستگـاه عـهـد عـتـيـق و               
کـپــک زده ســيـســتــم قضــايــي نــظــام            

 . اسالمي هستند
! عليه توحش شالق بايد ايسـتـاد      

همه جا در محلهاي کار، در مـدارس        
و دانشگاه ها، در کـوچـه و خـيـابـان               

را هـمـه گـيـر         "  شالق مـمـنـوع   " شعار  
 .کنيم

ميدياي اجتمـاعـي اسـتـفـاده از           
اينستاگرام بـويـژه  تـلـگـرام، ايـجـاد                

را "  شالق مـمـنـوع    " صفحه فيس بوک    
 .ايحاد کنيم

پتانسيل بااليي در ميان مردم و    
جوانان در عرصه خالصي فـرهـنـگـي       

شکل دادن به نارضايتـي   .  وجود دارد 
و تنفر از شالق با اقدامات ابتـکـاري         
جوانان، فـعـالـيـن مـدنـي و صـنـفـي                 

 . عملي و امکان پذير شده است
 *** 

 ... عليه احکام قصاص      
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 ١ از صفحه 

از بانک جهاني، نماينده سازمـان      
 گـرفـتـه تـا دولـت           ٧ ملل و گروه جي     

ترکـيـه، رژيـم اسـالمـي، بـارزانـي و                
ديگر سران دول منطقه، همگي شـال        
و کاله کرده اند تـا نشـان دهـنـد کـه                 
ميخواهند منطقـه را کـه بـر بسـتـر                
بحران و بن بست سياسي و اقتصادي    
آنـان بــه جــهــنـم تــبـديــل شـده اســت               

 . گلستان کنند
موارد فوق که به گوشه هايـي از         
آن اشاره شد، اتـفـاقـات و تـحـوالتـي             
متعارف و يا رعد و برقي در آسـمـان       

اوردوغـان  .  بي ابر در منطقه نيستنـد     
و ديـگـر   "  آمد" در حالي به مردم شهر     

مناطق کردنشيـن ايـن کشـور وعـده            
اصـالحـات مـيـدهـد کـه نـزديـک بــه                 
يکسال است به اشـکـال مـخـتـلـف و              
تحت عنوان مـبـارزه بـا تـروريسـم و              

ک، بـه خشـن تـريـن و ضـد                .  ک.  پ  
انساني تريـن حـمـالت عـلـيـه مـردم               
کردستان ترکيه دسـت زده اسـت کـه            

آنـچـه کـه طـي         .  همچنان ادامه دارد   
سالهاي گذشته و ماهـهـاي اخـيـر از            
سوي دولت ترکيه، ارتش و دسـتـگـاه          
امنيتي اين کشور عليه مردم به اجرا      
درآمده است، از دستگيري، بازداشت 
و زنداني کـردن جـوانـان و فـعـالـيـن                 
سياسي احزاب مخالف گرفته تـا بـه          
ــانــک بســتــن شــهــرهــا و                  تــوپ و ت
روستاهاي مناطق کردنشيـن تـرکـيـه         
سياست و عملکردي بـوده اسـت کـه            
ميتوان آنرا به يک نسل کشي بـتـمـام           

سـرکـوب خشـن از        .  معنا تعبير کرد  
ــه و               ــرکــي ســوي مــامــوران دولــت ت
همکاري دسـتـگـاه امـنـيـتـي آن بـا                  
داعش نيز تنها حرف و گفتمان مردم       
و شبکه هاي اجتماعي نيست بـلـکـه          
امروز ديگر اين سخـنـان بـخـشـي از             
گفته هاي مقامات بـاالي دولـتـهـاي          

 . همپيمان دولت ترکيه نيز هست
رژيم اسالمي حاکم بر ايـران نـيـز         

دلسـوز و    " از زبان حسن روحانـي بـه          
مردم کردستان ايران تبديـل  "  غمخوار

حسـن روحـانـي هـمـچـون           .  شده است 
اوردوغان و به نـمـايـنـدگـي از سـوي               
رژيمي به دادن وعده هاي پـوچ و نـخ            
نـمــا پــرداخـتــه اسـت کـه حـکــومــت              
متبوع او کارنامه اي مملو از قـتـل،          
کشتار، زندان، اعدام و لشکرکشي و       
سرکوب عليه مردم کردستان را زيـر         

حسن روحاني در حالي از      .  بغل دارد 
اصالحات و فراهم نمودن امـکـانـات        
براي رشد و شکـوفـايـي در مـنـاطـق              
کردنشين ايران دم ميزند که باالتريـن       

آمــار بــيــکــاري در مــيــان جــوانــان             
تحصيل کرده يکي از رکوردهاي ايـن     
حــکــومــت مــحــســوب مــيــشــود تــا         
جاييکه بخـش اعـظـم ايـن نـيـرو در                
مناطق مرزي در کردستان و با انجام       
شغلي برده وار بنام کـول بـري مـورد             
هجوم هر روزه ماموران اين حکومت    
قرار ميگيرند و جان خود را از دسـت       

تداوم بـازداشـت و زنـدانـي          .  ميدهند
کردن و همچنين شالق زدن کـارگـران       
و فعالين کارگري، تعقيب و اذيـت و          
آزار فعالين جنبشهاي اجتمـاعـي در        
کردستان بـخـش جـدايـي نـاپـذيـر از                
سياست و عملکرد بيش از سه دهه و       
نيم از سوي حاکمان اسـالمـي عـلـيـه           

هـزيـان   .  مردم کـردسـتـان بـوده اسـت          
گويي هاي حسن روحاني و اوردوغان      
و وعده به مردم مناطق کرد نشين نه         
تنها امروز ديگر نميتـوانـد کسـي را           
فريب دهد بلکه خشم انزجار کارگـران    
و مــردم مــنــاطــق کــرد نشــيــن در               
کردستان ايران و ترکيه عليه حاکمـان       

 . را هرچه بيشتر افزايش ميدهد
اما چه اتفاقي افـتـاده اسـت کـه             
نمايندگان دو حکومت بـغـايـت ضـد          
انسان را واداشته است که به دسـت و      

مـردم  "  غـمـخـوار   " پا بيفتند و خود را   
اين خيمه شب .  کردستان جلوه دهند؟ 

بازيها از سوي سران هر دو حکـومـت      
اسالمي و حـکـومـت تـرکـيـه از چـه                

واقـعـيـت امـر       .  چيزي مايه ميگيرد؟ 
اين است که تحوالتي در منطـقـه در           

تــکــاپــوي دولــت    .  حــال وقــوع اســت     
اوردوغان، حسن روحاني و مسـعـود         
بارزاني همراه با ايفاي نقش دولتهـاي   
مــنــطــقــه در تــحــوالت مــربــوط بــه           
بخشهاي مخـتـلـف کـردسـتـان و در              
شرايط امروز، قبل از هر چيز گويـاي        
بو کشيدن تحرکاتي از جـنـس بـهـار             
عربي در منـطـقـه اسـت کـه آنـان را                 
واداشـتــه اســت تــا در رقــابــت بــيــن             
دولتها در منطقه، تقـسـيـم سـهـم در             
جدال و کشمکش بين آنان سرگـرم بـه          
عقب راندن هر گونه تحرک و خيزشـي        

اوضـاع بـه بـن        .  در ميان مردم شوند   
بست رسيده و بـحـرانـي در عـراق و                
رابطه آن با حکومت اقليم کردستـان،       
هر از چند گـاهـي بـارزانـي و ديـگـر                
احزاب قومي و اسالمي را واميـدارد       
که مسئله استقالل کردستان عراق را    

از .  براي بده و بستان پيـش بـکـشـنـد           
سوي ديگر بحث بر سـر بـي اعـتـبـار            

که صد "  سايکس پيکو " شدن قرارداد   
سال قبل و بعد از پايان جنگ جهاني 

و شکست امپراطوري عثماني جنبـه      
اي از آن به تقسيم هـر چـهـار بـخـش                
کردستان بين دول منطقه شـد، بـراي          
دولت ترکـيـه و حـکـومـت اسـالمـي               
نگران کننده است که مبادا بر بسـتـر        
فضــاي مــربــوط بــه ايــن مســئلــه و             
اوضاع بـحـرانـي در مـنـطـقـه مـردم                 
کردستان ايـران و کـردسـتـان تـرکـيـه               

تا جاييکـه   .  زياده خواهي پيشه کنند   
به بـي اعـتـبـاري قـرارداد سـايـکـس                
پيکو مربوط است بايد گفت سـالـهـا          
است که عمال اين قرارداد از اعتـبـار         

اوضـاع کـردسـتـان       .  ساقط شده است  
سوريه، موقعيت کردستان عراق و از      
هم پاشيدگي شيرازه جامعه در عـراق   
نمونـه هـاي بـارز و روشـنـي از بـي                   

 .اعتباري اين قراداد هستند
در رابطه با اسـتـقـالل کـردسـتـان            
عراق بايد گفت که از منظر مسـعـود         
بارزاني و ديـگـر احـزاب شـريـک در                
قدرت، ايـن امـر مـنـوط بـه تـوافـق                  
دولت آمريکا، برخي دول اروپـايـي و          

. ديگر حکـومـتـهـاي مـنـطـقـه اسـت              
بارزاني و احـزاب هـم پـيـمـان او در                 
حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان رسـالـت               
تاريخي شان در جهت اعالم استقـالل    
کردستان عراق خاتمه يافـتـه اسـت و          

آنـان  .  خواهان تحقق اين امر نيستنـد     
تنها بشرط اينـکـه تـداوم حـکـومـت             
پادرهواي محلي شـان از سـوي ايـن            
دولتها تضميـن شـود، بـا وضـعـيـت              

آنـان تـنـهـا در         .  کنوني قانع هستـنـد    
دســت انــدازهــا و پــيــچ و خــم هــاي              
سياسي در اوضاع بحـرانـي مـنـطـقـه            
است که فقط بمنظور بده و بسـتـان و         
معامله از استقالل کردستـان سـخـن          

 ٣٠ کنفرانس روز دوشنبه   .  ميگويند
مه در اربيل و تعهد کشـورهـاي جـي           

، بانک جهاني و غـيـره بـراي دادن              ٧ 
 ميليارد دالري بـه عـراق کـه        ٥ کمک  

سهمي هـم عـايـد حـکـومـت اقـلـيـم                 
گردد، يعني معامله حکومت اقـلـيـم     
براي برون رفت از بن بست و بحران و        
کوتاه آمدن تهديد به برگزاري رفرانـدم     

 .و استقالل کردستان عراق
. اما اين تـمـام داسـتـان نـيـسـت             

آنچه که به آن اشاره شد تنها بـخـشـي           
از روند اوضاع بحراني آنهم در مـيـان       

بخش عظيم و قـابـل   .  بااليي ها است  
توجه تعيين تکليف آينده کـردسـتـان         
عراق در دستان مـردم، سـازمـانـهـا،            
نهادها و ديگر جريانات سـيـاسـي و            
اجتماعي راديکال، مدني و سکـوالر      
قرار دارد که ميتوانند با حضور نقش 
سرنوشت ساز خود در صحـنـه جـدال          
ســيــاســي اجــتــمــاعــي در جــامــعــه           

کـردســتــان عــراق بـه تــداوم شــعــبــده           
بازيهاي حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان،           
رقابت دولتهاي منطقه و غيره يکبار       

قرار نيسـت  .  براي هميشه پايان دهند  
حکومت اقليم کردستان بعد از توافق 
دولتهاي حامي و همپيـمـانـش آنـهـم           
وقت گل ني و بعنوان آخـريـن کـارت            
جهت کاهش بن بست و بـحـرانـي کـه        
در آن گرفـتـار آمـده اسـت اسـتـقـالل                
کردستان عراق را به رفراندوم بگـذارد      

 سال ديگر تبـاهـي را     ٢٥ و بعد از آن     
و اينبار زير چتر استقالل کماکـان بـه          

 .مردم تحميل کند
استقالل کردستان عراق خـواسـت    
و آرزوي مردم اين بخش از کردسـتـان      
است که با تحقق آن ميتوانند خود را        
از دايـره بـحـران، جـنـگ، آوارگـي و                
دربدري که از قبل سـيـاسـت، افـق و              
عملکرد احـزاب حـاکـم و دولـتـهـاي              
منطقه به آنـان تـحـمـيـل شـده اسـت                 

کسـب و تـحـقـق اسـتـقـالل              .  برهانند
کردستان عراق با حضـور و دخـالـت            
ــيــروهــاي چــپ و راديــکــال               جــدي ن
جامعه، سازمانها و شـخـصـيـتـهـاي           
سکوالر، حضور چشمگير کارگران و      
توده هاي مـردم، افـق و چشـم انـداز               
روشني  از مفهوم اسـتـقـالل در دوره            
حاضر را در مـقـابـل جـامـعـه قـرار                  

بـراي رسـيـدن بـه ايـن            .  خواهـد دهـد    
هدف و برپايي کردستان مستـقـل در       
عراق زير پـرچـم چـپ و بـه مـنـظـور                   
تامين منافع کارگران و کل جامـعـه،      
ميتوان حاکمان کنوني را تحت فشار      

با ايجاد تحرکي اجتمـاعـي    .  قرار داد 
به رهبري نيروهاي چپ و راديـکـال و          
با مشارکت و دخالت کارگران، مردم       
و جنبشهاي اجتماعي در کـردسـتـان         
عراق ميتوان اين پروسه را سـريـعـتـر           
بجلو برد و به بازي حکومت اقلـيـم و      
دول مــنــطــقــه بــر ســرنــوشــت مــردم           

 .کردستان عراق پايان داد
قدم گذاشتن در اين راه ممکـن و      

همانطور که بهار عربـي     .  عملي است 
قدر قدرتهاي ديکتاتور و  تـا دنـدان            
مسلح و هم پيمان دولـت آمـريـکـا و             
دولتهاي اروپايي را بـه زيـر کشـيـد،             
مردم کـردسـتـان عـراق نـيـز شـانـس                
بيشتر و بـااليـي بـراي کـوتـاه کـردن                
دست احزاب حاکم و هـم پـيـمـان بـا               

فضـاي  .  دولتهاي مـنـطـقـه را دارنـد           
عمومي در جامعه کـردسـتـان عـراق          
اين پتانسل را براي کسـب اسـتـقـالل           
کردستان عـراق نسـبـت بـه هـر دوره               

آنچـه کـه     . ديگري در خود نهفته دارد 
نيازمند چـنـيـن تـحـرکـي در ابـعـاد                 
اجتماعي و بـراي تـحـقـق اسـتـقـالل                
کردستان عراق بنفع کارگران و تـوده          
هاي مردم ستمديده را مـي طـلـبـد،             
حضور و دخالت اجتماعي نـيـروهـاي        

چــنــيــن .  چــپ و کــمــونــيــســت اســت        
رسالتي براي سازمانـدهـي و تـحـرک           
بخشيدن به آن، وظيفه و امر کارگر و        

 . کمونيسم در کردستان است
 

   ٢٠١٦  ژوئن ١ 
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تجمع کارگران و خانواده هاي      
آنان در پارک کودک سنندج در      

اعتراض به عدم پاسخگوئي دستگاه      
قضائي به خواست جعفر عظيم زاده      

 "آق دره "و شالق زدن کارگران    
 ٩٥  خــرداد      ١٠ روز دوشــنــبــه       

جمعيتي حدود صـد نـفـر از اعضـاء             
اتحاديه آزاد کارگران ايـران، کـمـيـتـه           
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشــکــلــهــاي کــارگــري، تــعــدادي از          
کــارگــران شــهــر ســنــنــدج بــه هــمــراه          
خانواده هايشان در اعتراض بـه عـدم       
پاسخگـوئـي مسـؤلـيـن قضـائـي بـه               
خواست جعفر عظيم زاده و همچنـيـن    
به شالق بستن کارگران معدن طـالي        

 بعد از ظهر بـه    ٦ از ساعت "   آق دره " 
 دقيقه در پارک کودک شهـر    ٤٠ مدت  

سنندج اقدام بـه تـجـمـع و سـر دادن                
جان جعفر عظيـم    " شعارهائي ازقبيل   

زاده در خــطــر اســت و شــعــارهــاي              
ديگري که حاوي خواسـت آزادي بـي          
قيد و شرط جـعـفـر و مـحـکـومـيـت                

ــود، "  شــالق زدن کــارگــران آق دره           ب
 .نمودند

 و چـهـل       ٦ اين تجمع در ساعت      
دقيـقـه قـبـل از رسـيـدن مـأمـوريـن                  

 .انتظامي به پايان رسيد
تجمعات امـروز صـبـح مـقـابـل             
مجلس شوراي اسالمي در تـهـران و          
بعد از ظـهـر در پـارک کـودک شـهـر                  
ــمــادي از عــزم و اراده                 ســنــنــدج، ن
کارگران، معلمان و بقيه مزدبـگـيـران        
جامعه براي مقابله بـا بـه کـارگـيـري             
اتهامات امنيتي عليه فعـالـيـن ايـن          
جنبشهـا بـه قصـد مـنـکـوب کـردن                
اعتراضات اکثريـت بـه تـنـگ آمـده             

جــامــعــه از فــقــر و تــنــگــدســتــي و              
تنگناهاي اجتماعي، توسط دستگاه    
قضائي را با گام گذاشتن در مـرحلـه          
تــعــيــيــن کــنــنــده تــري بــه نــمــايــش             

جـنـبـش وسـيـعـي کـه از              .  گذاشتـنـد  
هنگام صدور بيانيه مشتـرک جـعـفـر          
عظيم زاده و اسماعيـل عـبـدي حـول          
مطالبه حذف اتهامات امـنـيـتـي از           
پرونده هاي فعالين براه افتـاده اسـت،      
بيانگر اهميت اين مطالبه در زندگـي   
اکثريت جامـعـه اسـت و بـه هـمـيـن                 
خاطر روز به روز بر وسـعـت و رو بـه               

 .اعتال گذاشتنش افزوده   مي گردد
زنده باد کارگـران و مـعـلـمـان و               
خانواده هائي که امروز با تجـمـعـات          
خود، جنبش تـازه پـا گـرفـتـه عـلـيـه                 
امنيتي کردن فعاليتهـاي صـنـفـي و           
ــري               ــشــت ــي ــدرت ب ــمــاعــي را ق ــت اج

 .بخشيدند
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 ٩٥  خرداد ١٠ 
 

تجمع مقابل مجلس شوراي      
اسالمي در اعتراض به تداوم مقابله    
قوه قضائيه با خواست جعفر عظيم     

 زاده و اسماعيل عبدي  
 ٩٥  خــرداد      ١٠ روز دوشــنــبــه       

جمعي شامل اعضاء خانواده جـعـفـر        
عــظــيــم زاده، فــعــالــيــن کــارگــري و           
معلمان در اعتراض به تداوم مـقـابلـه        
قوه قضائيه با خواست جعفر عـظـيـم          

 ١٠ زاده و اسماعيل عبدي از ساعت  
صبـح در مـقـابـل مـجـلـس شـوراي                 
اسالمي اقدام به تجمـع کـرده کـه تـا              

 دقيقه ادامـه داشـتـه      ١١:٣٠ ساعت  

 .است
 ٣٢ اين تجمع اعتراضي بعـد از         

روز اعتصاب غذاي جعفر عظيم زاده      
رئيس هيـئـت مـديـره اتـحـاديـه آزاد               
کارگران ايران در ادامه سيل گستـرده       
حمايتهاي جهاني از وي و اسماعـيـل        
عبدي، و همچنين به قصد پيـگـيـري         
طوماري صورت گرفته که طي هفتـه       
گذشتـه در اعـتـراض بـه مـقـاومـت                
دستگاه قضائي در برابر اعتـراضـات       
بين المللي و فشار آوردن بـه جـعـفـر              
عظيم زاده به منظور شکـسـتـن اراده        
ــيــگــيــري خــواســت حــذف               اش از پ
اتهامات امـنـيـتـي از پـرونـده هـاي                

 هـزار و     ٣ فعالين، با امضاء بيش از      
ششصد نفر تحويل کميسـيـون اصـل         

 مجلس شوراي اسالمي داده شـد  ٩٠ 
و در آن خواهـان پـاسـخـگـوئـي شـده                

 .بودند
در جريان تجـمـع امـروز مـقـابـل             
مـجـلــس، کسـي بـه نــمـايـنــدگـي از                
مجلس بـراي جـويـا شـدن از عـلـت                 
تجمع به ميان جمع آمده کـه تـجـمـع             
کننـدگـان ضـمـن ارائـه گـزارشـي از                
وضعيت جعفر عظيـم زاده، بـا ارائـه           
نامه اي خطـاب بـه هـيـئـت رئـيـسـه                 
مجلس بـا امضـاء خـانـواده جـعـفـر                
عــظــيــم زاده و تــعــدادي از تــجــمــع             
کنندگان خـواهـان پـاسـخـگـوئـي بـه               

 هـزار    ٣ خواست مندرج در طـومـار         
وششصد نفري و رسيدگـي فـوري بـه           

همـچـنـيـن     .  مطالبه عظيم زاده شدند   
معترضين اعالم کردن در صورت بي  
پاسـخ مـانـدن خـواسـتـشـان از فـردا                 
وروزهاي آتي به تجمعات خود ادامـه      

 .خواهند داد
قابل توجه اسـت کـه از هـنـگـام              
انتشار بيانيه جـعـفـر عـظـيـم زاده و                
اســمــاعــيــل عــبــدي، هــمــزمــان بــا           
مــقــاومــت رو بــه بــيــرون و عــريــان             
دستگاه قضائي در برابر خواست آنها     
مبني بر حذف اتهامات امنيـتـي از          
پــرونــده هــاي فــعــالــيــن صــنــفــي و             
اجتماعي که اکنون بـه يـک خـواسـت            
سـراسـري در ايـران بـا پشـتـوانـه اي                  
جهاني تبديل گشته است، در داخـل         
زندانها و بازداشتگاهها، در خفا و به    
دور از انـظـار عـمـومـي فشـارهـا و                  
مقابله هايي همسو بـا آنـچـه کـه بـه               
طور علني بيرون از زندانها در جريان       
است، عليه افرادي که طي اين مـدت      
بازداشت     شـده انـد، بـه نـمـايـش                    

طـي ايـن مـدت        .  گذاشته مـي شـود     
تعدادي از فعالين بازداشت شـده انـد         
که دستگاههاي قضائي بـا دور زدن         
هـمـيـن قـانـونـي کـه بـر مـبـنـاي آن                      

را مصـداق جـرم       " خواستار نان بودن" 
عليه کارگـر و مـعـلـم و غـيـره مـي                   
دانند، همچنان تا زمان مـحـاکـمـه و          

مـجـازات يـا      ( تعيين تکليف نهائي     
در بازداشت هسـتـنـد      )  تبرئه و آزادي  

در حاليکه مـطـابـق قـانـون بـايـد تـا                 
زمان مـحـاکـمـه و صـدور حـکـم بـا                  

 !سپردن وثيقه موقتا آزاد شوند
جعفر عظيـم زاده بـا پشـت سـر               

 روز اعـتـصـاب غـذا،           ٣٢ گذاشـتـن     
جانش در خـطـر اسـت در حـالـيـکـه                 
مسؤالن قضائي همـچـنـان بـه قصـد            
شکستن اراده توده اي در اصـرار بـر            
حذف اتهامات امـنـيـتـي از پـرونـده              
ــر عــدم                  ــعــي ب ــن، س ــي ــال ــع هــاي ف
پاسخگوئي دارند و از طـرفـي ديـگـر           
در بــازداشــتــگــاهــهــا و زنــدانــهــا بــا          
بالتکلـيـف نـگـه داشـتـن بـازداشـت               
شدگان مي خواهند پروژه مقـابلـه بـا          
اين خـواسـت سـراسـري را تـکـمـيـل                 

بايد وسيـعـا بـه ايـن رويـه و              . نمايند
رويکرد مسؤالن مـربـوطـه اعـتـراض          

بايد به تجمعات اعتراضي خود .  کرد
مقابل مراکز و نهادهاي مسؤل  کـه           
از امروز شروع شده ادامـه داد و بـه              

 .طور گسترده در آنها شرکت کرد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 ٩٥  خرداد ١٠ 
 

اقدام غير انساني ديگر؛اجراي     
احکام جزاي نقدي و شالق عليه     

 کارگران آق دره   
در روزهاي پاياني مـاه گـذشـتـه           
احکام پرداخت جزاي نـقـدي و شـالق         

آق "  کـارگـر مـعـدن طـالي              ١٧ عليه  
تکاب از استان آذربايجان غربي     "  دره

 دادگاه کيـفـري   ١٠١ که توسط شعبه    
تکاب و شعبه تـجـديـد نـظـر اسـتـان                
آذربايجان غربي صادر شده بـود، بـه          

اين کـارگـران   .  اجرا گذاشته شده است   
 نفر بوده دي مـاه      ٣٥٠ که تعدادشان   

 توسط شرکـت پـويـا زرکـان          ٩٣ سال  
بـا پـايـان      )  پيمانکار اصلي مـعـدن     ( 

يافتن قـراردادهـاي کـاريشـان اخـراج           
شده بودنـد، روز شـشـم دي مـقـابـل                
شرکت دست به اعتـراض زده بـودنـد           
که  مـأمـوران حـراسـت شـرکـت بـه                  

در .  کارگران معترض يورش مي برند   
 شـب    ٨ جريان همان اعتراض ساعت     

يکي از کارگران که به خاطر بـرخـورد         
توهين آميـز مـأمـوران حـراسـتـي و              
فشـار روحــي نــاشــي از بــيــکــاري و            
نااميدي از امکـان تـأمـيـن مـعـاش             
خانواده اش اقدام به خود کشـي مـي        
کند و دستگاه قضايي طبق مـعـمـول         
به وظيفه ضـد کـارگـري خـود عـمـل               
کرده و با شکايت کارفرما و مزدوران  

حراستي شـرکـت، بـه اتـهـام ايـجـاد                 
 نـفـر از       ١٧ اغتشاش عـلـيـه حـدود           

 .کارگران اعالم جرم کرده است
دستگاههاي قضائي بي شرمانـه     
عليه کارگراني احکام ضـد انسـانـي،         
قرون وسطائي و مـتـحـجـرانـه صـادر            
مي کنند که جرمشان خواسـتـن کـار        
بوده، آنهم کار سخت و طاقت فرساي       
معدن با دستمزد چهار برابر زير خـط        

حـکـم زنـدان و جـريـمـه عـلـيـه                  !  فقـر 
کارگران بيکار شده صادر مي کـنـنـد       
ولي کارفرما را که عامل به بدبختـي      

 خـانـواده     ٣٥٠ و به نابودي کشانـدن       
است، زير چتر و حـمـايـت خـود قـرار             

تـخـريـب تـابـلـو شـرکـت             !  مي دهـنـد   
استثمارگر و چـپـاولـگـر و پـاره شـده               
لـبـاس مـأمـور حــراسـتـي مـهـاجــم،               
مصداق جرم براي کارگران اسـت،امـا       
خودکشي کارگـري بـه خـاطـر فشـار              
روحي ناشي از بيکاري و نااميـدي و         
تـــوهـــيـــن کـــارفـــرمـــا و مـــزدوران           
حراستيش امـري طـبـيـعـي و نـقـش               
کارفرما و مـأمـورانـش در قـتـل او                

عـامـالن   .  متـرادف بـا قـانـون اسـت           
 خانواده و قاتالن  ٣٥٠ تباهي زندگي   

کارگر شرکت پـويـا زرکـان بـه جـاي                
زنداني شدن و بـه سـزا رسـيـدن، در                
سايه حمايت دستگاههاي قضائي در 
جايگاه شاکيان قـرار مـي گـيـرنـد و               
کارگراني که از حـق حـيـات سـاقـط               
شده انـد، بـه وارونـه مـجـازات مـي                 

 .گردند
اقدامات دستگاهـهـاي قضـائـي        
ديگر هيچ حدي از بي شرمي در حـق         
ــاقــي                 ــه جــان آمــده را ب کــارگــران ب

اين برخـوردهـاي بـي       .  نگذاشته است 
شرمانه را بايد با اعتراض سـراسـري         

  .پاسخ داد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران

 ٩٥  خرداد ٥ 
 

 خودکشي کارگر خباز     
 !در کرمانشاه 

بر اساس خبر دريافتي روز پـنـج        
ــک کــارگــر       ٩٥  /  ٣ /  ٦ شــنــبــه      ي

کـارگـر   "  فرزاد پريزن   "اخراجي به نام   
يکي از خبازي هاي کرمانشاه، جهت   
پيگيري دليل اخراج و طرح شـکـايـت     
بـه اداره کـار مـي رود و خـواسـتــار                  
رسيدگي به پرونده اخـراج خـود و بـه             
جريان انداختن بيمه بيکاري اش مـي       

 .شود
اما وقتي که با جواب سـربـاال و         
بـي تــفـاوتــي مـقــام هـاي اداره کــار               
مواجه مي شود، در اوج نـاراحـتـي،           
تهديد به خود سـوزي مـي کـنـد کـه                

 
 مجموعه اخبار و گزارشات            : نگاه هفته  

 هفته در اين شماره،       
 ويژه حمايت از جعفر عظيم زاده                              
 و در محکوم کردن حکم شالق                         

 
 نسان نودينيان، نسرين رمضانعلي    

 ٥  صفحه 
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درجواب او مي گـويـنـد کـه بـرو هـر                
ايـن  !  غلطي دلت مـي خـواهـد بـکـن           

کارگر هم جلوي چشم همه و در کمـال     
ناباوري اطرافيان، چهار ليتـر بـنـزيـن          
که از قبل با خود بـرده بـوده را روي               
بدن اش ريخته و خود را به آتش مـي        
کشد و هـمـان جـا، جـان خـود را از                  

  .دست مي دهد
اين اولين بار نيست که کـارگـران        
جان به لب رسيده، اين چنين از فقر و         
قالکت و سيه روزي حاکم بـر زنـدگـي         

. شان، اقدام به خودکشي مـي کـنـنـد         
اين خبرهـا روزانـه در چـهـار گـوشـه                

ما درگذشـت  .  کشور شنيده مي شود   
فرزاد پريزن را به خانواده و همـکـاران         
اش تسليت مي گوييم و اعـالم مـي           
کنيم که کارگران خودکشي چاره کـار        
و راه حل مشکالت نيست، بلکه بايد 
با اتحاد و همبستگي و اعتـراض بـه         
شرايط سخت زنـدگـي، بـه خـواسـت             

 .هاي خود برسيم
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه          

 –ايــجــاد تشــکــل هــاي کــارگــري             
 ٨/٣/١٣٩٥ 

 
سنديکاي کارگران شرکت      

اجراي احکام زندان ،شالق       : واحد  
و جريمه ،عليه کارگران معترض و      

 حق طلب را محکوم مي کنيم     
اجراي  احکام شـالق و زنـدان و             
جريـمـه بـراي کـارگـران حـق خـواه و                  
معترض معدن آق دره در حـالـي بـه             
اجرا در مي آيد که اين زحمت کشـان     
از اعماق تونل هاي تـنـگ و تـاريـک             
زمــيــن بــراي مــعــاش خــود تــالش             
ميکنند  و با توجه بـه کـارسـخـت و            
مشـقــت آوري کـه در مــقـابــل مــزد              
ناجيزي انـجـام مـي دهـنـد بـاز هـم                  
کارفرما در مقابل اعتراض کـارگـران      
نسبت به حق و حقوقشـان، دسـت بـه         
اخراج فله اي اين کـارگـران زده و در              

تـن ازايـن     ٣٥٠ سال گذشته بيـش از        
کارگران را به بهانه تـعـديـل نـيـرو از               
کارشان بيکار شده اند،متاسفانه ايـن      
کارگران در حالـي از سـوي مـحـاکـم              
قضايي به شالق و زنـدان و جـريـمـه               
محکوم مي شوند که فـقـط و فـقـط              
براي بازگشت بـکـار خـود بـا هـمـان               
ــقــت بــار دســت بــه                   شــرايــط مش
اعــتــراضــات جــمــعــي زده بــودنــد و          
درخـواســتـي جــز بــازگشـتــن بـه ســر             
کارنداشتند ،امـا کـارفـرمـا بـقـدري             
نفوذ در دسـتـگـاهـهـاي امـنـيـتـي و                
قضايي دارد کـه از طـرف دسـتـگـاه              

قضايي اين کارگران محکوم به زندان    
و شالق و جريمه مي شوند وضـربـات        
شالق چنان بر بدن اين زحـمـتـکـشـان           
فرود مي ايد کـه هـيـچـکـس صـداي              
فرياد و اعتراض اين کارگران را نمـي        

براستي حق کارگراني که تنها     .  شنود
مــنــبــع درآمــد زنــدگــيــشــان هــمــيــن        
کارگري در معدن است چنـيـن حـکـم           
ظالمانه اي از سوي محاکـم قضـايـي       

؟متاسفانه اين احکام در حالـي      . است
براي اين معدن چيـان صـادر و اجـرا             
ميشود که در کشور هـر روز شـاهـد             
اختـالس هـاي مـيـلـيـاردي و رانـت                
خواري گسترده از طـريـق فسـادهـاي           
گسترده اداري هستيم ، کالهبردارها      
و رانت خوارها با اعمال نفوذي که در 
دستگاه هاي مختلف اجـرايـي دارنـد       
آزادنه به چـپـاول و غـارتـگـري قشـر                
زحمت کش جامعه مشغول هستند و  
هيچ باکي از محـاکـمـه و زنـدان هـم              
ندارند  اينگونه احکام نـاعـادالنـه را           
عليه کارگران زحمت کش و حق طلب   
مـحـکـوم مــيـکـنـيـم و از دسـتـگــاه                  
قضايي و مسئولين ميخواهيم بجاي   
احکام زندان و شالق براي کارگران  و     
مـحـکـوم کـردن ايـن زحـمـت کشـان                 
،بهتر است به فکرريشه کن کردن فقر       
و فساد گسترده اي که ناشي از رانـت         
خواري و رشوه گيري در سازمـانـهـاي       
دولتي و اجرايي درکشور بوجود آمده     
باشند  و نيرو و تـوانـي را کـه بـراي                  
سرکوب اين کارگران معترض و حـق         
خواه مي گذاريـد صـرف مـبـارزه بـا              
آقازاده هاو سازمان هايي  کنـنـد کـه       
از چپاول و غـارت مـردم فـرو دسـت              
صاحب ثروت هاي باد آورده و چـنـد           

سـنـديـکـاي     .  هزار ميلياردي شده اند   
کارگران شرکت واحد اينگونه احـکـام       
ناعادالنه، زندان و شالق و جريمـه را          
براي کارگـران مـعـتـرض حـق طـلـب               
معدن آق دره مـحـکـوم نـمـوده وبـه                  
صادره کـنـنـدگـان ايـنـگـونـه احـکـام                
اعالم مـي کـنـد کـه صـدور احـکـام                 
زندان و شالق عليه کارگران حـکـمـي          
است تاريخي عليـه خـود کـه صـادر             

بــار ديــگــر ســنــديــکــاي        .  کــرده انــد   
کارگران شرکت واحد  اعالم مـيـدارد       
تجربه مبارزات کارگري نشان داده ،        
داغ و درفــش و زنــدان نــمــي تــوانــد             
ــي بــه                     ــارگــران را از دســت يــاب ک
مطالباتشان دلسرد کند و تـنـهـا راه           
دست يافتن کارگران بـه يـک زنـدگـي            
مناسب را حق داشتـن آزادي ايـجـاد           

تشکيل سـنـديـکـا هـاي کـارگـري و                
مســتــقــل کــارگــري مــيــدانــد و حــق          
اعتراض و اعتصاب براي کارگران را       

 .حق مسلم همه ي کارگران ميداند
سنديکاي کارگران شرکـت واحـد       

 اتوبوسراني تهران و حومه
 

ضربات شالق سرمايه بر پشت    
 !کارگران معدن آق دره   

هــفــتــه گــذشــتــه انــتــشــار خــبــر          
 نـفـر از کـارگـران           ١٧ محـکـومـيـت       
 کيلومتري ٣٠ دره در     معدن طالي آق  

تــکــاب، بــه جــزاي نــقــدي و شــالق،            
انعکاس گسترده اي در رسـانـه هـاي           

اين کارگران که حکم .  مختلف داشت 
ــاي                 ــن روزه ــري ــا در آخ ــه شــالق آن
ارديبهشت بـه اجـرا در آمـده اسـت،              

 نـفـر کـارگـر فصـلـي             ٣٥٠ بخشي از  
 بـه  ١٣٩٣ هستند که در دي ماه سال  

آنها در   .  اخراج خود اعتراض داشتند 
روز ششم دي آن سال، تجمع گسـتـرده    
اي را در مقابل معدن سازمان دادنـد       

 شب، عـوامـل صـاحـب         ٨ که ساعت   
معدن با کارگران معترض درگير مي   

پس از آن، دستـگـاه قضـائـي،       .  شوند
 نـفـر از       ١٧ پرونده اي را بـر عـلـيـه               

ــهــام اغــتــشــاش و                ــه ات کــارگــران ب
ممانعت و بازداشتن مردم از انـجـام        " 

کسـب و کــار بــا ايــجــاد هــيــاهــو و               
و تخريب، در دادگاه کيـفـري       "  جنجال

  .شهر تکاب، تشکيل مي دهد
با اعالم خبر بـه اجـرا در آمـدن              
حکم شالق کارگـران مـعـدن آق دره،            
بسياري از کـارگـران، تشـکـل هـاي              
کارگري و مدني و انسان هـاي آزادي         
خـواه ايــن حـرکــت ضـد کـارگـري را                

اين اولين بار نيـسـت     .  محکوم کردند 
که حکـم شـالق بـر عـلـيـه کـارگـران                  
صادر مي شـود و بسـيـاري بـه يـاد                

 و در   ١٣٨٧ دارند که چگونه در سال   
شهر سنندج سوسن رازانـي و شـيـوا            
خـيـرآبــادي را بــه اتــهـام شــرکـت در               
مراسم روز جـهـانـي کـارگـر، شـالق               

بـدون شـک حـکـم شـالق نـيــز               .  زدنـد 
مانند حکم هاي ديگري چون جريـمـه        
و زنداني کردن و يا سرکوب و ضـرب       
و شتم اعتراض هاي کارگري، بخشي    
از پروژه ي حاکميت براي مـقـابلـه بـا            
حرکت هـاي حـق طـلـبـانـه کـارگـران                

مشاهده واقعيت ها اين را بـه      .  است
ما نشان مي دهد که نظـام سـرمـايـه            
داري حاکم بر ايران با تمام قـوا و بـا              
استفاده از تمامي ابزارهاي مـوجـود،    
مــي خــواهــد هــر گــونــه دادخــواهــي          
کارگران و اعتراض به بي حـقـوقـي و           
فقر و فـالکـت شـان را بـا سـرکـوب                   

حــاکــمــان .  عــريــان تــر، پــاســخ دهــد       

سرمايه با فرود آوردن ضربات شـالق       
بر پشت کارگران معـدن آق دره مـي            
خواهند اين پيام آشکار را بـه طـبـقـه            
کارگر ايران بدهـنـد کـه فـريـاد آنـهـا                 
عليه فقر و بيکاري را سـرکـوب مـي           

صاحبان سرمايه مي خواهـنـد   .  کنند
که نظم اقتصادي شان حـفـظ شـود و         
کارگران باز هم براي رشد و انـبـاشـت       
ثــروت آنــهــا و در اغــوش گــرفــتــن              
سرمايه داري جـهـانـي، بـه ريـاضـت              

  .کشي تن دهند
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه          
ايجاد تشکل هاي کارگري نيز همـراه       
و همگام با تمامي کارگران و تشکـل       
هاي کارگري و اجـتـمـاعـي و انسـان              
هاي آزاده، اجراي حکم غير انسـانـي         

 نفر از کـارگـران       ١٧ شالق را بر عليه     
بـدون  .  معدن آق دره محکوم مي کند  

شک پاسخ کارگران بـه چـنـيـن حـکـم              
هــاي ظــالــمــانــه اي، ادامــه حــرکــت          
اعـتــراضــي آنــهــا تــا دســتــيــابــي بــه           

 .مطالبات شان است
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه          

–ايــجــاد تشــکــل هــاي کــارگــري             
 ١٣٩٥/٣/٩ 

 
شالق زدن بر بدن كارگران     

معترض بيانگر خشم سرمايه داران     
 از بن بستهاي اين نظام است   

 نفر از كارگران معدن طـالي        ١٧ 
اق دره كه حـق و حـقـوق خـود را از                   
كارفر ماي معدن مطالبه كرده بودند       
به شالق محكوم شده و حـكـم شـالق           

 .در باره آنان اجراشد
اين اولين بار در تاريخ نيست كـه   
كارگران و زحمتكشان در ايـران بـراي        
احقاق حقوق خود به شالق، كه يـكـي         
از وحشيانه ترين مجازات هاي ضـد        

. انساني است،مـحـكـوم مـي شـونـد           
كارگران و زحمتكشاني كه در سخـت       
ترين شرائط براي گذران زندگي خـود        
و خانواده هـايشـان كـار مـيـكـنـنـد،               
جسمشـان، در آلـوده تـريـن شـرايـط               
کاري به سرعت فرسوده مـي شـود و           
مــحــيــط زنــدگــي خــود و خــانــواده            
هايشان به دليل عدم رعايـت مـوارد         

. زيست محيطي درخطر جـدي اسـت       
در اين کارخانه جهت استحـصـال و         ( 

 ٦  تن سيانور ،     ٤ فرآوري طال روزانه   
تن انـواع مـواد سـمـي ديـگـر روانـه                 

 (منطقه و طبيعت تکاب مي شود
آنان بارها به شيوه هاي مختـلـف     
اعـــتـــراض خـــود را بـــه شـــرايـــط               
غيرانساني که در آن بـه تـنـاوب کـار            
مي کنند و بيکار مـي شـونـد ابـراز               

از تـحـصـن و تـجـمـع و               .  داشته انـد   
اعتصاب گرفته تا نـوشـتـن و ارسـال           

 .نامه به مقامات مسئول
اين کارگـران بـه چـه چـيـزهـايـي               

 اعتراض داشته اند؟
آنان به حقوق نگرفته، اخراج هاي  
بي دليل، نداشـتـن بـيـمـه بـيـکـاري،               
استحصال بيش از حد، غيرقانوني و       
غيـر اصـولـي مـعـدن و هـمـچـنـيـن                   
آلودگي شـديـد مـحـيـط زيسـتـشـان               

امـا  .  بارها و بارها اعتراض کرده اند     
گوش شنـواي مسـووالن فـقـط بـراي             
صاحبان سرمايه باز است و پيگيرانه      
شکايت صاحبان معدن را پـيـگـيـري        
مي کنند تا مـبـادا انـدکـي از سـود               

 سرشارشان کاسته
اما چشم و گـوش آنـان بـر           .  شود

جنايتي که هر روزه بر اين کارگـران و      
خانواده هايشان مي شود، هـمـيـشـه           

 .بسته بوده است
معـادن طـالئـي كـه سـود هـاي               
سرشاري نصيب دولـت و صـاحـبـان             
معدن ميكـنـد، گـويـا بـراي اطـفـاي               
حرص سيري ناپذير اين سرمايه داران 
كافي نيست، بلكه بايد حتي دستمزد 
بخور و نمير كارگران را هم دزديد تـا          

 بر آز سيري ناپذير خو د مرهم
بگذارند و از خشم بـه بـن بسـت             
رسيـدن هـمـه بـرنـامـه هـاي خـود و                   
ــي             افشــاي شــيــوه هــاي غــيــرانســان
سودجويي شان، كارگران را به شـالق        
ببندند تا شايد راه استـثـمـار و بـهـره              

 .كشي را بازتر كنند
غافل از آنكه اين اعمال نشان از    
به آخر رسيدن خط ستم و اسـتـثـمـار              

 است
 کانون مدافعان حقوق کارگر

 ١٣٩٥ خرداد 
 

پيام تشکلهاي مستقل کارگري    
ايران به يکصدوپنجمين اجالس       

 (ILO)سازمان بين جهاني کار  
 

بـه   ITUC ابتدا الزم اسـت از     
خاطر معرفي آقايان محمد جـراحـي،       
جعفر عظيم زاده و بهنام ابراهيم زاده       

بـــه عـــنـــوان    )  کـــارگـــران زنــدانـــي    ( 
نمايندگاني از تشـکـلـهـاي مسـتـقـل            
کارگران ايران در يکصد و پـنـجـمـيـن           
اجالس سازمان جهانـي کـار تشـکـر           

 .کنيم
متاسفانه حضور آنان در اجـالس      
ممکن نيست، زيرا جعفر عظيم زاده        

 بـــراي گـــذرانـــدن        ١٣٩٤ از آبـــان       
 سـال در زنـدان اويـن            ٦ محکوميت  

زنداني است و از روز دهم ارديبهشت      
 به همراه اسماعيل عـبـدي از     ١٣٩٥ 

فعاالن مـعـلـمـان ايـران بـا خـواسـت                 

 

 ٤ از صفحه  ...نگاه هفته مجموعه اخبار

 ٦  صفحه 
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حذف اتهامات امـنـيـتـي از پـرونـده              
هاي فعاالن صنفي،در حال اعتصاب     

محمد جراحي نيز بـه    .  غذا مي باشد  
 سال زندان محکوم شده و درحـالـي    ٥ 

کــه بــه بــيــمــاري ســرطــان تــيــروئــيــد          
مبتالست و با تأييد پـزشـکـان بـايـد            
بيرون از زندان به مداواي خود ادامـه         

 بدون برخورداري ١٣٩٠ دهد، از سال 
از هيچ گونه مرخصي در زندان تبريز        

بهنام ابراهيم زاده نيـز  . به سر مي برد 
 سالـه اش،     ٥ در آخرين سال از حبس      

 سال حبس محکوم شـده      ٩ مجددا به   
 .است

پيام خود را با اين پـرسـش آغـاز           
 :مي کنيم که

چرا با وجود اعـتـراض طـوالنـي           
مدت تشکلهـاي مسـتـقـل کـارگـران            
ايران، همچـنـان کسـانـي بـه عـنـوان               
ــب               ــري از جــان ــارگ ــان ک ــدگ ــن ــاي ــم ن
نهادهايي مانند خانه کارگر، شـوراي      
عالي نمـايـنـدگـان کـارگـري، کـانـون              
عالي انجمنهـاي صـنـفـي و شـوراي             
اسالمي کار در اجالس هاي سازمان      
جهاني کار شرکت مي کنـنـد کـه نـه             
تنها منتخب کـارگـران ايـران نـبـوده             
بلکه از اعضاي تشـکـلـهـاي دولـتـي             
کارگري هستند که در سرکـوب و بـه           
انحراف کشاندن مـبـارزات کـارگـران         
ايـران دخـالــت آشـکــار و مســتـقــيــم             
دارند؟ از اين جهت کارگـران ايـران و           
نهادهاي مستقل کارگري آنـان را نـه          
تنها به عنوان نماينده نمي شنـاسـنـد         

 اسـاس نـامـه        ٢ بلکه بر طبـق مـاده         
سازمان جهاني کار کـه بـر مسـتـقـل           
بودن نهادهاي کارگري تـاکـيـد دارد،         
خواهان اخراج آنـان از آن اجـالس و              
خاتمه سياست هاي مماشات گـرانـه         
با اين نمايندگان دروغـيـن کـارگـران           

 .ايران هستند
در سال گذشته وضعيت کارگـران      
در ايران نه تنها هيچ گـونـه بـهـبـودي          
نيافته، بلـکـه مـحـدوديـت هـا بـراي               
تشــکــلــهــاي مســتــقــل کــارگــري و            

. فعاليتهاي آنان بـيـشـتـر شـده اسـت            
درحالي که همه نهادهاي دولـتـي کـه        
با نام نـهـادهـاي کـارگـري فـعـالـيـت                 
آزادانه دارند، غـيـر از هـمـکـاري بـا               
ارگـانـهـاي امـنـيـتـي و حـراسـتـي و                   
معرفي فعالين کارگري به ارگـانـهـاي        
مذکور، همکاري و شرکت مستـقـيـم        
در سرکوب اعتراضات کـارگـري، بـه         
راه انداختن راهپيمائيهاي نمايشي به   
نام کارگر در حمايت از جناحهاي در        

ــمــايشــات             ــيــغــات و ن ــبــل قــدرت، ت
فاشيستي عـلـيـه کـارگـران مـهـاجـر               
افــغــانســتــانــي بــه خصــوص در روز          
جهاني کارگر، تباني با نـمـايـنـدگـان           
کارفرمايان و دولت در شوراي عـالـي     
کار در تحميل حداقل دستمزد چـهـار        
الي پنج برابر زير خط فقر به کارگـران     

 .ايران، چيزي در سوابق خود ندارند
دولت ايران نـيـزبـه رغـم امضـاء            
مقاوله نامه هاي سازمان جهاني کار  
که الزام به اجازه ايـجـاد تشـکـلـهـاي              
کارگري مستقل و غـيـر وابسـتـه بـه              
دولت را درخود دارند، اما همـچـنـان         
تشکلهاي مسـتـقـل کـارگـري را بـه               
شدت تمام مورد سرکـوب قـرار مـي           

تنها در مدت يکسـال گـذشـتـه       . دهد
دهها مورد از بازداشت، محاکـمـه و         
زنداني شدن فعالـيـن کـارگـري ثـبـت             

اتـهــامـات اغــلـب ايــن        ..  شـده اسـت    
فعاالن کارگري و صنفي اقدام عـلـيـه         
امينت ملي  يا تبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام              
اعالم مي شود در حالي که جرم آنهـا        

. تنها دفاع از حقـوق کـارگـران اسـت           
بسياري از اين دسـتـگـيـرشـدگـان بـا              
بدرفتاري هـا و فشـارهـاي زنـدان و               

سـال  .  خشونتهاي شديد مواجـه انـد         
گذشته شاهـرخ زمـانـي، از اعضـاي            
هيات موسس سـنـديـکـاي نـقـاشـان             
ساختماني و عضوشوراي نماينـدگـان    
کميته پيگيري بـراي ايـجـاد تشـکـل            
هاي مستقل در زندان گوهردشت بـه        

مـحـمـود    .  داليل نامعلوم فـوت کـرد      
صــالــحــي از اعضــاي ســنــديــکــاي           
کارگران خباز سنندج و عضو کميـتـه      
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهاي مستقل کارگري بـه دلـيـل         
عدم رسيدگي درماني و پـزشـکـي و            
ــاي               ــت داروه ــاف ــت از دري ــع ــان ــم م
ضروري، کليه هاي خود را از دسـت           

. داده و اکنون مجبور به دياليز اسـت     
 .وي با وثيقه آزاد شده است

از موارد ديگر سرکوب کارگران      
ايران مي توان بـه مـوارد زيـر اشـاره              

 :کرد
 سـال    ٦ بازداشت و صدور حـکـم      

حبس براي جعفر عظيم زاده، صـدور        
 سال و نيم حبس براي جمـيـل         ٣ حکم  

محمدي و بازداشت شاهپور احساني     
هر سه نفر از اعضـاي اتـحـاديـه       (راد  

،بازداشت ) آزاد کارگران ايران هستند   
 سـال    ٥ ابراهيم مددي، صدور حـکـم        

حبس براي داوود رضوي، صدور يـک       
سال زندان مجدد براي رضا شـهـابـي          

از اعضاء هيئت مديره سـنـديـکـاي         ( 
کارگران شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي             

، بـازداشـت و صـدور        ) تهران و حومه  
 سـال حـبـس بـراي مـحـمـود               ٩ حکم  

صــالــحــي از اعضــاي ســنــديــکــاي           
کارگران خباز سنندج و عضو کميـتـه      
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلهاي مستقل کارگري، بازداشت 
و آزادي موقت علـي نـجـاتـي عضـو             
هيئت مـديـره سـنـديـکـاي کـارگـران               
نيشگر هـفـت تـپـه بـا قـرار وثـيـقـه،                   
بازداشت و آزادي موقت با قيد وثيقه    
واله زمانـي از اعضـاي سـنـديـکـاي              
نــقــاشــان الــبــرز، بــازداشــت جــلــيــل          

 ١٧ محمدي فعـال کـارگـري در روز             
، بـازداشـت لـطـف الـه          ١٣٩٤ اسفند  

احمدي، نـادر رضـا قـلـي و حسـيـن                
حسن آبادي در مـراسـم روز جـهـانـي             
کارگر امسال در سنـنـدج، بـازداشـت         
حسين آذرگشـسـب مـعـلـم و عضـو               
جـمــعــيــت دفــاع از کـودکــان کــار و             
خيابان و سيـد رسـول طـالـب زاده و               
نـــاصـــر مـــحـــرم زاده از اعضـــاي              
سنديکاي رانندگان شرکـت واحـد در         
مراسم روز جهاني کارگـر امسـال در          

 .تهران
احضار سيد جالل حسيني، سيـد      
انور معطر فعالين کارگـري، رحـمـان          
کــاردار، حســيــن مــرادي و عــبــاس           
اندرياني از اعضاء کميته هماهنگـي    
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي          
کارگـري، مـنـصـورکـريـمـي، خـلـيـل               
کريمي، شيث اماني، طيب چـتـانـي،        
مظفر صالحي نيا از اعضاء اتحاديه      
آزاد کـارگـران ايـران در آسـتـانـه روز                

 .١٣٩٥ جهاني کارگر 
در کنار اين فشارهاي مضاعـف       
براي کارگران و تشکل هاي مسـتـقـل     
کارگري، نهادهاي دولتي و حکومتي 
تالش مي کنند تا تشکلـهـاي گـوش          
به فرمانشان را بر کارگـران تـحـمـيـل            
کنند، تشـکـل هـايـي کـه بـدون راي                
کــارگــران و بــدون ســاز و کــارهــاي              
انتخابي مستقل، به وجود آمده اند و      
برخي از آنـهـا تـنـهـا بـر روي کـاغـذ                  
وجود دارند؛ تا بتوانند در سطح بـيـن         
الملـلـي و در اجـالـسـهـاي سـازمـان                 
جهانـي کـار مشـروعـيـت بـه دسـت                

به عنوان مثـال در حـالـي کـه           .  آورند
فضاي کـارخـانـه هـاي خـودروسـازي            
همچـون سـالـهـاي قـبـل پـلـيـسـي و                   
نظامي است و بسـيـاري از مـديـران             
اين واحـدهـاي تـولـيـدي از اعضـاي               
ارگانـهـاي نـظـامـي هسـتـنـد، خـبـر                 
تاسيـس اتـحـاديـه کـارگـران خـودرو              
سازيها از جانب رسانـهـهـاي دولـتـي           

بسـيـاري از ايـن        .  منتشر مـي شـود     
اتحاديه هـاي غـيـر واقـعـي، تـحـت                
پوشش و زيرمجموعـه خـانـه کـارگـر            
محسوب مي شوند مانند اتـحـاديـه         
زنان کارگر که بخشِ زنان خانه کارگر       

 ... است و
حداقل حقوق اعـالم شـده بـراي            

 ٤ کارگران در سال گذشته، کمـتـر از           
برابر زير خط فقرِ  اعالم شده از طرف  

 ١٠٠٠ ( خود نـهـادهـاي حـکـومـتـي           
 ١٤ تــحـمــيــل افــزايــش      .  اســت)  دالر

درصدي دستمزدها به بهانـه کـمـبـود          
نقدينگي و جلوگيري از افزايش تـورم       
عنوان مي شود، اما هم زمان حقـوق     

درصـد  ٥٠ مديران دولتي بـه مـيـزان          
افــزايــش مــي يــابــد در حــالــي کــه               
دريافتـي ايـن مـديـران ده هـا بـرابـر                  

اين نابرابري ها باعـث  .  کارگران است 
افزايش و گسترش فقر و سـيـه روزي          

اين .  کارگران و خانواده هايشان است    
فشارهاي اقتصـادي سـبـب افـزايـش           
بيش از حد کودکان کار در ايران شـده   

به گزارش منابع مستقل بيـش    .  است
 ميليون کودک کار بـا کـمـتـريـن            ٧ از  

دستمزدها در ايران مشـغـول بـه کـار           
 .هستند

حقوق هاي معوقه هـمـچـنـان بـه           
روال عادي در واحـدهـاي تـولـيـدي و            

. صنعتـي ايـران تـبـديـل شـده اسـت               
دستمزد وحقوق صدها هزار کارگر بـا   
تاخيرهاي چند ماهه و يا حـتـا چـنـد            

از ايـن جـهـت ايـن           . ساله روبرو است 
کـارگــران وخــانــواده هــايشــان تــحــت        
فشارهاي سنگين بوده و در صـورت         
مطالبه حقوق خود پس از چند ماه با   
خطر دستگيري، زندان واخراج مواجه    

ليست زير بخشي از نحوه مقابله . اند
 :با کارگران معترض در ايران است

به گلوله بستن کارگران معتـرض      
بيکار روستاي شهـروئـي بـهـبـهـان و             
زخمي شدن دو نفر و کشته شـدن يـک         
نفر به نام مرتضـي فـرج نـيـا در روز              

بازداشت ده نـفـر از     .  ١٣٩٤  آبان ٢٤ 
 ٢٤  و     ٢٢،٢٣ کــارگــران فــازهــاي       

 که با ١٣٩٤  دي ٢٢ عسلويه در روز  
بــازداشــت .  دادن تــعــهــد آزاد شــدنــد       

دوازده نفر از کارگران سـيـمـان دورود         
بــازداشــت .  ١٣٩٤  دي     ٢٧ در روز     

بيست وهشت نفر از کارگران اخراجي 
 بـهـمـن      ٦ مس خـاتـون آبـاد در روز             

بازداشت ده نفر از کـارگـران     .  ١٣٩٤ 
مجتمع مس ميـدوک در شـهـربـابـک            

 فـرورديـن     ١٥ استان کرمـان در روز         
محاکمات مکرر نـه کـارگـر      .  ١٣٩٥ 

 و   ١٣٩٤ سنگ معدن بافق در سـال        
الزم به ذکر اسـت کـه هـمـه           .  ١٣٩٥ 

کارگران بـازداشـت شـده مـوقـتـا بـا                
سپردن وثيقه تـا زمـان مـحـاکـمـه و                

آخـريـن   . صدور حکم آزاد مي بـاشـنـد      
مورد  اين برخوردها نيز اجراي حکـم        

 نـفـر از       ١٧ شالق و جزاي نقدي براي      
 . کارگران معدن طالي آقدره است

انواع تـبـعـيـض هـاي آشـکـار و               
پنهان بـراي زنـان کـارگـر، کـارگـران               
مهاجر و اقليت هاي قومي و ملي و         

. مذهبي به شـدت در جـريـان اسـت             
نهادهاي دست ساز دولتي که خود را    
نماينده کارگران ايران جا مي زنند از      
سردمداران تقويت افکار فاشيـسـتـي       
عليه اين اقـلـيـت هـا، بـه خصـوص                 
کارگران مهاجر افغانستاني در ايـران       

اين کارگران دسـتـمـزدهـايـي      .  هستند
بسيار پايـيـن تـر از حـداقـل حـقـوق                  
اعالم شده را دريافت مي کننـد و از           
هيـچ گـونـه حـمـايـت هـاي قـانـونـي                   

 .برخوردار نيستند
مسايل و مـوضـوعـاتـي کـه در             
بندهاي فوق اشاره شد بخش هايي از      
وضعيت و شرايط حـقـيـقـي زنـدگـي              
طبقه کارگر و پيشروان آن در ايران را        

واقـعـيـاتـي خـالف        .  نشان مـي دهـد     
ادعاهاي مقامات ايراني در مجامع     
بين المللي مبني بر رعـايـت حـقـوق            

بـا  .  کارگران، را به اثبات مي رسانند     
توجه به اين اجحافات فـاحـش و بـي            
حد وحصري که در حق کارگران ايـران        
صــورت مــي گــيــرد، مــا مصــرانــه            
خــواهــان مــنــع حضــور عــوامــل                
شوراهاي اسالمي کار، خانه کارگر و      
ديــگــر تشــکــلــهــاي دولــتــي و ضــد            
کارگري در اجالس سازمـان جـهـانـي         
کار مـي بـاشـيـم و هـمـچـنـيـن رفـع                    
ممنوعيتهاي موجود سر راه حضـور       
نمـايـنـدگـان واقـعـي کـارگـران ايـران                

 .هستيم
 اتحاديه آزادکارگران ايران
 انجمن صنفي کارگران
  برق وفلزکارکرمانشاه

 کانون مدافعان حقوق کارگر
 کميته پيگيري ايجاد 
 تشکلهاي کارگري  

 
پيام جعفر عظيم زاده به   

 ILOاجالس سازمان جهاني کار      
 ٢٠١٦ مي 

 
 با سالم و احترام

جناب دبير کل و نـمـايـنـده هـاي            
 کارگري حاضر در اجالس

من جـعـفـر عـظـيـم زاده کـارگـر                
 ٢٧ زنداني در ايران هستـم و امـروز            

مي، بيست و نهمين روز اعـتـصـاب          

 

 ٥ از صفحه  ...نگاه هفته مجموعه اخبار

 ٧  صفحه 
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غذا را در اعتراض به نقض گسـتـرده          
حقوق بنياديـن کـارگـران ايـران و در              
اعتراض به عملکرد سازمان جهـانـي       

 . پشت سرميگذارم ILO کار
مــن بــدلــيــل شــرکــت مــوثــر در          
تاسيس اتحاديه آزاد کارگـران ايـران،        
شـرکــت در جــمــع آوري چــهـل هــزار             

 ٤١ امضا با خـواسـت اجـراي مـاده             
قانون کار براي افزايش مزد ،مشاوره      
و کمک بـه کـارگـران اعـتـصـابـي در                 
برخي نقاط کشور براي دستيـابـي بـه        
خواسته هاي قانوني اشان، برگزاري و 
شرکت در تجمعات مسالـمـت آمـيـز          
کــارگــري در مــقــابــل وزارت کــار و            
مجلس و برگزاري نشسـت بـا ديـگـر            
تشکلها و نهادهاي مستقل کـارگـري      

 .به شش سال زندان محکوم شده ام
الزم است تاکيد کنم نـکـاتـي را            
که به عنوان داليل محکوميت شـش       
ساله ام برشمردم عينـا اهـم مـواردي           
است که در متن حکم صادره بر عليه  
من به عـنـوان مصـاديـق اتـهـامـات              
اجتماع و تباني به قصد اقدام عـلـيـه           
امنيت کشور و تبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام                

 .جمهوري اسالمي ذکر شده است
بهنام ابـراهـيـم زاده و مـحـمـد                

جراحي بيش از شـش سـال اسـت بـه              
دليل فعاليتهاي صنفي در زنـدان بـه          

بهنام به دليل ابراز نظر و . سر ميبرند 
عقيده از  داخل زندان به هفت و نـيـم          
سال زندان  ديگر نيـز مـحـکـوم شـده              

عالوه بر اينها در طول يک سال .است 
ــل               ــي ــدل ــر ب ــارگ ــا ک ــه صــده گــذشــت
اعتراضات مسالمت آميز به اخراج و 
عــدم پــرداخــت مــزد بــه دادگــاهــهــا          
احضار ،تهديد و مورد بـازدداشـت و         
پرونده سازي قرار گرفتـن و اکـثـريـت            
بااليي از نماينده ها و فعالين مـوثـر          
معدود تشکلهاي مستقل کارگران و      
معلمان در دادگاهـهـا بـه زنـدانـهـاي             

 ســال   ١٤  تــا     ٥ طــويــل الــمــدت از        
محکوم و منتظر تاييد و اجراي ايـن          

 .احکام ظالمانه ميباشند
در ايران کوچکترين و مسـالـمـت        
آميزترين اشکال اعتراضي کـارگـران       
در محـيـطـهـاي کـار بـراي دريـافـت                 
ماهها حقوق معـوقـه و يـا اخـراج و               
مسائلي از اين دست ،بالفـاصـلـه بـا           
حضور نيروهاي امنيتي در مـحـل و         
امنيتي کردن اين گونه اعتراضات با      
هــدف ارعــاب کــارگــران مــواجــه               
ميشود، در اينجا کارگراني را  که به        
ــرداخــت مــزد                  ــا عــدم پ اخــراج و ي

اعتراض ميکنند، بـا حـکـم قضـات           
ــالق                 ــت ش ــري ــرب ــد ب ــه ــچــون ع ــم ه

آخرين نمونه چنين مجـازات     . ميزنند  
شنيعي عالوه بر موارد متعددي کـه        
توسط تشکلهاي مسـتـقـل کـارگـري           
ايران در طول سالهاي گـذشـتـه بـه آن           

 ١٧ ســازمــان گــزارش شــده اســت،            
کــارگــر مــعــدن طــالي  آق دره در                 
آذربايجان شرقي ميباشـد کـه حـدود          
دو هفته پيش حکم شـالق در مـورد            

 .آنها در مال عام اجرا شد
اينجا در ايران ، امنيـت شـغـلـي           
بدليل گسترش قريب به صـددرصـدي       
ــه،              ــت ســه مــاه ــراردادهــاي مــوق ق
يکماهه و سفيد امضا مطلقـا وجـود         

مزد برابر در ازاي کار برابر هم  .  ندارد
به لحاض جـنـسـيـتـي و هـم بـدلـيـل                   
گسترش و نهادينه شـدن شـرکـتـهـاي           
پــيــمــانــکــاري در صــنــايــع بــزرگ و           
متوسط در ميان مردان نـيـز کـامـال           
برافـتـاده و تـبـعـيـض مـزدي بـيـداد                  
ميکند ،عدم پرداخت ماهها حـقـوق        
کارگران در سطحي گسـتـرده بـه يـک            
روال عادي در پرداخت مزد کـارگـران        
بدل شده است ،کار کودکان بـيـش از           
پيش در حال گسترش و تبديـل شـدن          

 به امري عادي است ،
اجازه برپايي هيچگـونـه تشـکـل         
مستقلي به کارگران داده نمـيـشـود و        
اگــر در مــواردي هــمــچــون مــعــدود          
تشکلهاي مستقل موجود، کارگراني  
جســارت بــه خــرج داده و اقــدام بــه               
برپايي چنين تشکل هايي بکننـد بـه         
شدت  مورد سرکوب قرار ميگـيـرنـد         
و مطـلـقـا بـه آنـهـا اجـازه حضـور و                    
دخــالــت در مســائــل کــارگــران داده          

 . نميشود
در ايـران    :  به طور خالصه بگويـم    

حــق بــرگــزاري تــجــمــع ،اعــتــصــاب          
،راهــپــيــمــايــي ،ايــجــاد تشــکــلــهــاي       
مستقل صـنـفـي ،پـرداخـت بـمـوقـع               
دستمزد ها، امـنـيـت شـغـلـي ،مـزد              
برابر در ازاي کار برابر ،مـمـنـوعـيـت         
کار کودکان وعـدم تـحـمـيـل اضـافـه              
کـاري بــه عــنــوان حــقــوق بــنــيــاديــن           
کارگران و معلمان به خشـن تـريـن و             
گسترده ترين شکلي توسط حکومـت    
پايمال و نماينده ها و فعالين کارگري 
و معلمان با محکوميت هاي طـويـل    
المدت مواجـه و بـه زنـدان افـکـنـده                

 .ميشوند
نـکــات مــهــمـي کـه مــن بــطــور            
فشرده بـه آنـهـا پـرداخـتـم مسـائـلـي                 

نيستند که ما به عـنـوان فـعـالـيـن و             
معدود تشکلها و نهاد هاي مستـقـل     
کارگري ايران گزارش هر ساله ي آنهـا       
را بــه ســازمــان جــهــانــي کــار نــداده            

ما در طول حداقل يکدهـه ي        .  باشيم
گذشتـه هـر سـالـه ايـنـکـار را کـرده                   

مقايسه اين گزارشها از ده سـال         . ايم  
پيش به اين سو نشان ميدهـد کـه نـه         
تنها دولت جمهوري اسالمي خود را       
ذره ايــي مــلــزم بــه رعــايــت حــقــوق             
بنيادين کارگران نکرده است بلکه ما      
با عدم پرداخت بموقع دستمزد ها در       
ابعادي بسيار گسترده ،نابودي آخرين 
ذره هاي امنيـت شـغـلـي، تـبـعـيـض               
جنسيت بيـشـتـر، مـحـو مـزد بـرابـر                
درازاي  کار برابر، گسترش کم سابقـه        
سياست امنيتي کـردن اعـتـراضـات          
مســـالـــمـــت آمـــيـــز کـــارگـــران در            
محيطهاي کار توام با تهديد، ارعاب     
،احضار ،بازدداشت، پرونده سازيهاي   
امنيتي و سرکوب سازمان يـافـتـه و           
سيستماتيک تر نسـبـت بـه سـالـهـاي             
دهه هشتادشمسي و نسبت به هميـن      

 . سه سال پيش مواجه بوده ايم
ما کارگران ايران سازمان جهاني     
کار را بر قوام و دوام چنين وضعيتـي          
بي نـقـش نـمـيـبـيـنـيـم چـرا کـه ايـن                      
سازمان نه تنها به مسئوليتهاي خود    
در قبال وظيـفـه ايـي کـه نسـبـت بـه                  
جلوگيري از نقـض حـقـوق بـنـيـاديـن              
کارگران تـوسـط دولـتـهـاي عضـوش            

بلکه تا آنـجـاکـه    .  دارد، عمل نميکند 
به موضوع حضور نمايـنـده هـاي بـه            
اصطالح کـارگـري ايـران در اجـالس            

برميگردد چشم خود  ILO ساليانه
را سالهاست بـر روي ايـن واقـعـيـت               
محرزنيز ميبندد که کسانـي کـه هـر         
ساله تـحـت عـنـوان نـمـايـنـده هـاي                  
کارگران ايران در اجالس سالـيـانـه آن         
سازمان شرکت ميکنند نه منـتـخـب        
کارگران ايران، بلکه افراد دست سـاز        
و منتخب نهاد هاي امنيتي هستنـد       
که بطور خالصانـه ايـي مـتـعـهـد بـه                

 .حفظ منافع دولت ايران ميباشند
به همين داليل نيز بود که مـن و       
همبنديم اسماعيل عبدي دبير کانون     
صنفي معلمان در بيانيه مشترکمـان       
براي اعـتـصـاب غـذا، اعـتـراض بـه               

را بدليـل   ILO سازمان جهاني کار 
عدم شفافيت و عمل موثـر در قـبـال         
نقـض حـقـوق بـنـيـاديـن کـارگـران و                  
معلمان ايران، يـکـي از مـحـورهـاي             
اصلي اعتراض به اعـتـصـاب غـذاي          

 . خود اعالم کرديم
جناب دبير کل  و نمايـنـده هـاي             

 کارگري حاضردر اجالس

من از پشـت مـيلـه هـاي زنـدان              
اويــن و در بــيــســت و نــهــمــيــن روز              
اعـتــصــاب غــذايــم ، بــار ديــگــر بــا             
صدايـي رسـا  ايـن اعـتـراض را بـه                   
سازمان جهاني کار اعالم مـيـدارم و         
از نماينده هاي کارگران جهان کـه در          

حضـور دارنـد      ILO اجالس جـاري  
ميخواهم تا همصدا با مـا کـارگـران          

 ايران، عدم شفافيت و عـمـل مـوثـر           

ILO    در قبال نقض حقوق بنيـاديـن
کـارگــران ايــران و بــي تـفــاوتــي ايــن             
سازمان نسبت به اعـتـصـاب غـذا و            
اعتراض من و اسماعيـل عـبـدي  و           
ــراض              ــکــردش را مــورد اعــت ــل عــم
متحدانه خود قرار بدهند و مصـرانـه        
از سازمان جهاني کار بـخـواهـنـد تـا            
دولت ايران را مـتـعـهـد و مـلـزم بـه                   
رعايت حقوق بنيادين کارگران ايـران       
ــيــتــي کــردن                ــه امــن ــان دادن ب ــاي ،پ
ــفــي کــارگــران و             اعــتــراضــات صــن
معـلـمـان و خـارج کـردن اتـهـامـات                 
امــنــيــتــي از پــرونــده هــاي مــفــتــوح          
کارگران و معلمان معترض و پـرونـده        

 .هاي فعالين صنفي زنداني بنمايند
 
 متشکرم 

 اويـن      ٨ جعفر عظيم زاده   بـنـد           
 ٢٠١٦  مي ٢٧  (٩٥  خرداد ٧ 

 
نامه بهنام ابراهيم زاده به دبير  

 آي ال او , کل سازمان جهاني کار    
به دبير کل سازمان جهاني کار     

 آقاي گاي رايدر  
 به اتحاديه هاي کارگري     

 در سراسر جهان   
من بهنام ابراهيم زاده از فعالـيـن    
کارگري در زنداني رجايي شهـر، ايـن         

بـه جـرم     .  نامه را براي شما مينويسم    
دفـاع از حــقـوق کـارگــران، دفــاع از              
حقـوق کـودکـان و دفـاع از حـرمـت                 

اقـدام عـلـيـه       ” انسانها، تحت عنـوان      
حـکـم زنـدان      “  امنـيـت مـلـي کشـور         

 سال از بهـتـريـن سـالـهـاي            ۶ گرفته و   
زندگيم را در بازداشت بسر برده ام و          
همراه با من فرزندم و همسرم نيز زيـر         
فشار و آزاد بوده اند و هـمـسـرم  بـا                 
تحمل شايسته همه مشـقـات هـمـراه          

من  بخاطـر ايـنـکـه         .  راهم بوده است  
کوتاه نيامده و بر حقانيت مـبـارزاتـم         
پاي فشرده ام و همواره سعي کـرده 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              
ــر مــا کــارگــران مــيــگــذرد               آنــچــه ب

   .خبرداريد

مطمئن هستم که شما از جـريـان        
مـرگ نـاگــوار و مشــکـوک  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              
ــيــه  اي مشــتــرک                ــيــان عــبــدي در ب
خواستشان لغو تمامي پـرونـده هـاي          
فعالين کارگري و معلمان معترض و    

اخـالل در    ” با اتـهـامـاتـي چـون          …  
چرا شـمـا   .   است“  نظيم امنيت ملي    

آيا تمـامـي ايـنـهـا         .  سکوت کرده ايد  
نقـض 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 تـجـمـع و         
حق دفاع از زندگي و معيـشـتـمـان و            
داشـتــن يـک زنــدگــي درخــور انســان           

اعتراض مـن 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
در عــيــن حــال  مــن از هــمــه                 
سازمانهاي کارگري ميخواهم کـه از        
ما کارگران زنداني و از کـارزاري کـه        
در دفاع از حق تشکل و حقوق بـرحـق    
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 خواسـتـهـايـش بـه         
راه افــتـاده مـي پــيـونــدم و از هــمــه                

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 اعتـراض      

 .کنيد

 
 بهنام ابراهيم زاده 
 از زندان رجايي شهر

 
*** 
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به کشاورزي و توريسم اهميت بـدهـد       
هـمـچـنـيـن      ".  و آنرا راه انـدازي کـنـد          

 اظهار داشته  ٧ Gنماينده کشورهاي   
 ميليون دالر اهدا شده بـه  ۵۰۰ که از   

دولت عراق که به زودي به عراق مـي      
رسد، سهم اقليم کردستان هم در نظـر       

کنفرانس نقـشـه راه قـرار        .  گرفته شده 
است چگونگي خروج حکومت اقلـيـم    
از بحران کنوني و اوضـاع سـه سـال              
آينده و رفرمهاي الزم را در دسـتـور             

ــگــذارد  ــه              .  ب ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
حکومت اقليم بيش از يکسـال اسـت      
کــه بــا بــحــران اقــتــصــادي شــديــدي           
روبروست و هم اکـنـون چـنـديـن مـاه               
است به بهانه بحران و نـبـود بـودجـه              
حقوق کارمنـدان دولـت را پـرداخـت            

بهانه حکومت اقليم بد قـولـي   . نکرده
هاي حکومت عراق در نـدادن سـهـم            

 درصدي بودجه اقليم و نـبـود در       ۱۷ 
آمد مي باشد، اما چيزي کـه ايـنـهـا            
مي خواهند قايم کنند و بازهم مـثـل       

 سال گذشته مردم را دنبال نـخـود   ۲۵ 
سياه بفرستند اين است که سران ايـن         
حکومـت چـنـان در فسـاد مـالـي و                 
سياسي غـرق شـده انـد کـه بـيـشـتـر                  
درآمد حکـومـت اقـلـيـم هـم اکـنـون                
صــرف ســران مــفــت خــور احــزاب              
ناسيوناليست حاکـم و دار و دسـتـه             

. هاي مافيائي دور و برشان مي شود      
دزدي و چپاول در حـکـومـت اقـلـيـم               
چنان باالست که هـچ روزي نـيـسـت             
خود نمايندگان احزاب حاکم همديگر     
را به دزدي و چپاول متهم نکنند و يا         
آماري از پولهاي ناپديد شده را علني  

بهرحال راه حل بانک جهاني و .  نکنند
کشـورهــاي بــورژوايــي غــربــي مــثــل        
هميشه سر شکـن کـردن بـار بـحـران               
بورژواها بر سر طبقه کارگـر و مـردم           
محروم است، اما راه حـل واقـعـي و             
خالصي مردم از فقر و فالکت کـوتـاه         
کــردن دســت احــزاب دزد و فــاســد              
ناسيوناليست و مـذهـبـي اسـت کـه              

 سال است اقليم کردستان ۲۵ بيش از   
را در بي ثبـاتـي و سـرگـردانـي نـگـه                 

  .داشته اند
  

اعتراض بخشي از دانشجويان      
 ! نمونه دانشگاهاي اقليم  

 ماه مـه تـعـداد         ۳۰ روز دوشنبه   
زيادي از دانشجويان فارغ التحصيـل      
نمونه داشنگاهاي اقليم کردستان در      
اعتراض به بي توجهي حـکـومـت در       

مقابل انجمـن وزيـران حـكـومـت در             
. دست به اعتـراض زدنـد         شهر اربيل 

دانشجـويـان بـا بـلـنـد کـردن بـنـر و                    
پــالکــاردهــاي زيــادي خــواهــان کــار         
مناسب براي خود و بيش از هـزار و            

 دانشجوي فارغ التـحـصـيـل از        ۱۹۷ 
در بـخـشـي      .  دانشگاهاي اقليم شدند  

از پالکارد دانشجـويـان شـعـارهـايـي           
ما همه از قشر زحـمـکـتـش         "  همچون

جامعه ايم و پـارتـي نـداريـم، نـه بـه                  
دزدي و چپاول، آري به قانون، انجمـن        

 ۱۶ وزيران چرا تـالش و امـيـدهـاي              
، نوشـتـه   " ساله ما را بر باد مي دهيد     

ــه ذکــر اســت کــه            .  شــده بــود    الزم ب
ــزاب                  ــم و احـ ــيـ ــلـ ــت اقـ ــومـ ــکـ حـ
ــيــســت حــاکــم دزدي و              ــال ــون ــاســي ن
چــپــاولشــان تــنــهــا شــامــل مســائــل        
اقتصادي نمـي شـود، بـلـکـه دزدي،             
چپاول و پارتي بازي ايـنـهـا در تـمـام            
زمينه هاي سياسي اقتصادي و اداره      

درصد بـااليـي    .  جامعه مشهود است  
از فارغ التحصـيـالن دانشـگـاهـهـاي           
اقليم تنها بدليل اينکـه در يـکـي از             
احزاب خـويـش و فـامـيـلـي نـدارنـد                 
هچيگاه شـانـس بـدسـت آوردن کـار              
مناسب در رابطه با رشته هـاي خـود          
را بدست نمي آورند و براي همين هـم          
فرار جوانان و تـحـصـيـل کـردگـان از              
اقليم کردستان روز بـه روز افـزايـش             
مي يابد و متاسفانه تنها در يکسـال        
گذشته صدهها نفر از مردم اين ديـار     
در راه رسيدن به اروپـا و عـمـدتـا در               
آبهاي بين ترکيه و يونان جـانشـان را           

 . از دست داده اند
 

 حقوق کارمندان دولت      
روز به روز با تاخير بيشتري   

 پرداخت مي شود   
بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
بسياري از معلمان در اقليم کردستان     

 ماه است که حقوق نگرفته      ۵ بيش از   
اند، همچنين يک کارمند پزشکي هم   
اعالم کرده که به مدت نه مـاه هـيـچ             

در اوخر سال   .  حقوقي در يافت نکرده   
گذشته و هـمـچـنـيـن اوائـل امسـال                
اعتراضات وسيعي عليه بـه تـعـويـق          
افتادن حقوق ها از طرف کـارمـنـدان          
دولت و بويژه معلمان انجـام گـرفـت،           
اما عمال احزاب حاکم توانستـنـد بـا          
وعده و وعيد و ايجاد تفرقه در ميـان         
معترضان کارمندان را به سر کار باز       

امــروز نـه تـنـهــا مـردم و             .  گـردانـنـد   

کارمندان دولت مي دانند کـه عـمـال       
احزاب حاکم دارند به مردم دروغ مي       
گويند و روزانه دهها هزار دالر از پول 
فـــروش نـــفـــت را خـــود روســـا و                  

کشند    کاربدستان حکومتي باال مي   
بلکه حتي يکي از نمايندگان پارلمان      

حکومت نفت :"  در اين باره مي گويد    
را مي فروشد و در آمد بسيار خـوبـي       
عايدش مي شود، اما امروز بيـشـتـر      
از هميشه معلوم نيست که پول نـفـت         

هفته گذشته نيـز يـک       ".  کجا مي رود  
خبرگزاري افشا کرده بود که بر اساس 
آمارهاي خود حکومت تـنـهـا در ده           

 ميليون دالر از پول   ۳۳۰ ماه گذشته   
با اين مبلـغ  .   فروش نفت ناپديد شده   

مي توان حقـوق بـيـش از ده مـاه از                 
 . کارمندان دولت را پرداخت کرد

 
 اطالعيه انجمن امنيت اقليم   

 ! در باره جنگ با داعش  
 مــه انــجــمــن     ۳۰ روز دوشــنــبــه     

امنيت اقليم طي اطالعـيـه اي خـبـر           
داد که در روزهاي گـذشـتـه بـيـش از              

 کيلومتر از اطراف شهر موسل  ۱۲۰ 
را از دســت نــيــروهــاي داعــش آزاد            

در " اطالعيه آمده است در اين . کرده
 روسـتـاي اطـراف        ۹ دو روز گـذشـتـه       

ــيــروهــاي               ــوســط ن شــهــر مــوســل ت
پيشمرگ اقليم آزاد شـده و بـيـش از              

 نفر از نيروهاي داعـش کشـتـه          ۱۴۰ 
همچنين در اين اطـالعـيـه      ".  شده اند 

به همکاري هوايي نيروهاي ائًـتـالف        
 ۷۵ عليه داعش اشاره شده که در آن      

بار مواضع داعش را بـمـبـاران کـرده           
الزم به ذکر اسـت کـه نـيـروهـاي             .  اند

ائتالف عليه داعش چندين ماه است      
تالش دارند که خود را براي حملـه بـه      
شهر موسل که دومـيـن شـهـر بـزرگ             
عراق است آماده کنند و به نظـر مـي       
رسد که حمله اخير نيروهاي اقـلـيـم و          
آزاد سازي اين مـنـاطـق در راسـتـاي            
آمادگي براي حـملـه نـهـاي بـه شـهـر                

 . موسل باشد
 

قيد و شرط نمايندگان پارلماني    
 ! کرد براي برگشت به پارلمان عراق    

در روزهاي اخير و بعد از حـملـه           
طرفداران مقـتـدا صـدر بـه مـنـطـقـه                
امنيتي سبز که پارلمان عـراق در آن          
قرار دارد و ضرب و شتم بـخـشـي از             
ــزاب               ــي اح ــان ــم ــارل ــان پ ــدگ ــن ــاي ــم ن
ناسيوناليست کرد در پارلمان عـراق،      
اينها با دو شرط خواهان بازگشت بـه      

: ۱ بغداد شده اند، کـه عـبـارتـنـد از               

حفظ امنيت منطقـه سـبـز بـغـداد و              
ثـابـت   :  ۲ امنيت نمايندگان پارلمان،    

ماندن پست وزراي کرد و يا در حالت  
جابجائـي، تـغـيـيـر آن تـوسـط خـود                 

. نمايندگان احزاب کـرد در پـارلـمـان          
 تـا    ۲۰۰۳ گفتني است کـه از سـال           

کنون که احزاب ناسيونالـيـسـت کـرد          
شريک دولت قومي مذهبي حاکم بـر        
عـــراق هســـتـــنـــد بـــارهـــا احـــزاب           
ناسيوناليست کرد شرطهايي را بـراي      
حضور خـود در دولـت عـراق پـيـش               
کشيده اند، اما تا هم اکـنـون بـخـش             
زيادي از اين قـيـد و شـرطـهـا بـدون                 

از اوائـل ســال      .  جـواب مـانــده اسـت       
ــر ســر                ۲۰۱۵   هــم کــه اخــتــالف ب

ــوســط              ــفــت ت ــروش ن ــگــي ف چــگــون
حکومت اقلـيـم و هـمـچـنـيـن سـهـم                 
بــودجــه حــکــومــت اقــلــيــم از دولــت          
مرکزي اختالفات احزاب حـاکـم بـاال         
گرفته و عمال بـه شـکـاف عـمـيـقـي                
تبديـل شـده کـه اکـنـون بـخـشـي از                   
ناسيوناليزم کرد تهديد بـه جـدايـي و           
استقالل را به وسيلـه اي بـراي سـهـم              
خـواهـي بــيـشـتــر از دولــت مـرکــزي              

 .تبديل کرده است
 

پليس اربيل بازيکنان دو تيم   
 ! فوتبال را کتک کاري کرد  

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
 مـه در بـازي دو تـيـم              ۲۸ روز شنبه   

فوتبال در شهر اربيل و در پي نزاعـي         
ميان بازيکنان دو تيـم کـويـه و گـاز              
جنوب پليـس ايـن شـهـر بـه مـيـدان                 
ــبــال مــي رود و چــنــد تــن از                   فــوت
بازيکنان را مورد ضرب و شتم قـرار         

ويــديــوي ضــرب و شــتــم       .  مـي دهــد   
بازيکنان تـوسـط پـلـيـس اربـيـل در                
بسياري از ميدياي اجتماعي منتشر     

الزم به ذکـر اسـت کـه پـلـيـس                .  شده
اربيل که عمدتا از نيروهـاي وابسـتـه          
به حزب دمکرات به رهبري مسـعـود        
بارزاني است بارها در اين شهر مردم       
و هـر صـداي اعـتـراضـي را بـا زور                  
سرنيزه خفه کـرده و عـلـنـا مـردم را                 

. مورد ضرب و شتم قرار مـي دهـنـد          
آخريـن خـبـرهـا حـاکـيـسـت کـه روز                  

 مه صدها نـفـر از مـردم        ۳۰ دوشنبه  
شهر کويه در اعتراض به کتک کـاري         
يکي از بازيکنانشان تـوسـط پـلـيـس          
شهر اربيل دست به اعتراض زدنـد و          
خواهان دستگيري و محاکمه کساني     
شدند که بازيکنان را مورد ضـرب و          

 .شتم و قرار دادند
 

آزادي يک روزنامه نگار بعد از      
هشت روز از زندان توسط نيروهاي         

 ! امنيتي حزب دمکرات
 مــــــه آيســــــل                 ۲۶ روز       

روزنامه نگاري که بـه قصـد            آفيستا
تهيه خبر و گزارش به شـهـر شـنـگـال             
رفته بود بعد از هشت روز بـازداشـت       
از طرف نيروهاي پليس امنيتي شهر      

آيسل .  دهوک با قيد ضمانت آزاد شد     
آفيستان خبرنگار تلويزيـون سـتـيـرک         
که خود از ايزديهاي منطقه شـنـگـال          
است بعد از برگشت از شنگال توسط  
نيروهاي پليس بازداشت شـده بـود و          
بعد از آزادي به خبرنگاران گفته است 
که در دو روز اول بازداشـتـش بـه وي             

. هچيگونه آب و غـذايـي نـداده انـد              
گفته مي شود از اوائـل سـال جـاري              
تاکنون اين چندمين خبرنـگـار اسـت         
که در منطقه دهوک توسط نيـروهـاي        
امنيتـي آسـايـش وابسـتـه بـه حـزب                

 . دمکرات بازداشت مي شوند
 *** 

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  


