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 بخش سيزدهم       /  نسان نودينيان           /  جنبش اول ماه مه در کردستان                  

 اخبار کارگري از شهرهاي کردستان     

امسال در شرايطي به اسـتـقـبـال          
هشت مارس مـيـرويـم کـه زنـان در               
دنيا بپا خاسته و مـتـحـدانـه و بـيـن             
المللي از حقوق انسانـي خـود دفـاع          

در قرن بيسـت و يـک ايـن          .  ميکنند
درست است که از هر سه زن يک نـفـر     
مورد تعرض و خشونت جنسي قرار     
مـيـگـيـرد و ايـن درســت اسـت کــه                 

ميليونها زن در کشـورهـاي اسـالم             
زده از حقوق و حرمت  انساني خـود     
قانونا محروم هستنـد، ايـن درسـت           
که ساليانه هزاران زن قـربـانـي قـتـل             
ناموسي ميشوند و زنـان هـنـوز در            
همه جا به ازاي کاربرابـر مـزد بـرابـر           
دريافت نميکنند، ولي در عين حـال     

 بـراي    ۲۰۱۲ يک واقعه مهم در سال  
همه ما اميـدواري و شـعـف زيـادي             

در هـنـد زنـان و مـردان           .  ايجاد کرد 

 گرامي باد هشت مارس روز جهاني زن       
 پيام مينا احدي به مناسبت هشت مارس روز جهاني زن             

  

ــه                 در بــخــش اول ايــن نــوشــتــه ب
موقعيت جـنـبـشـهـا و نـقـش احـزاب                
اپوزيسيون و سرکوبگري دولـتـهـا در           
کردستان پرداختيم و موضوع مذاکره    

ک، دولت ترکيه و نقاط قوت و    . ک. پ
ضعف هر کـدام از آنـهـا را در مـتـن                   
تحوالت خاورميانـه بـويـژه تـحـوالت           

در اين بخـش از    . سوريه بررسي کرديم 
نوشته سعي ميکنم به موضع احـزاب    
سياسي کردستان ايـران در قـبـال ايـن             

اهـمـيـت ايـن       .  تحوالت اشاره بـکـنـم        
موضوع از نظر من ايـنـجـا اسـت کـه             
اوال تصوير ايـن احـزاب از تـحـوالت              
مـنــطـقــه را مــورد بـحــث و بــررســي               
قرارگيرد و دوما استـراتـژي سـيـاسـي           
آنها را در اين مـحـدوده زيـر ذره بـيـن             

ــم       ــي ــده ــراي مــردم         .  قــرار مــي ــن ب اي
کردستان مهـم اسـت کـه بـدانـنـد هـر                 
کدام از اين احزاب چه سـيـاسـت و راه              

 . حلي را دنبال ميکنند
احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد در              
کـردســتـان ايـران در مـتــن تــحــوالت              
مـنــطــقـه اســاســا بــه دنــبـال راهــي و                
سياستي هستنـد کـه کـمـک و تـوجـه                
دولتهاي غربي بـويـژه آمـريـکـا را بـه                

آنـهـا بـا تـحـوالت          .  خود جلب کـنـنـد     
کشــورهــاي مصــر، تــونــس و اخــيــرا           
سوريه به اين نتـيـجـه رسـيـده انـد کـه                 

 

بيشـتـريـن مشـکـالت زنـان در             
شــهــرهــاي کــردســتــان در ازدواج،            
تبعيض و نابرابري و مهمتر از هـمـه         
رواج فـرهـنــگ و ســنـتـهــاي عـقــب              
مانده در سيستم حاکـم بـر جـامـعـه             

بـر اسـاس تـفـکـرات          .  نـهـفـتـه اسـت       

حاکم بر جـامـعـه وقـتـي کـه افـکـار                 
سنـتـي بـعـضـي از خـانـوادە هـا بـه                    
دختري در طفوليت گفتە ميشود که     
ــا               ازدواج هــدف نــهــائــي اوســت، ن
خودآگاه آمـوزش و پـرورش وي بـه              

  تحقير، تبعيض و بردگي جنسي را نمي پذيريم                                       
 
 
 
 
 
 

 فريبا رشيدي          

 

مارس امسال در دل شرايطـي     ۸ 
است که جهـان شـاهـد اعـتـراضـات             
نوين جنبش زنـان در دنـيـاسـت در              
گوشه هـاي مـخـتـلـف ايـن دنـيـاي                  
وارونه زنـان بـه پـا خـواسـتـه انـد و                    
خواهان برگـردانـدن حـقـوق انسـانـي             
خود هستـنـد حـقـوقـي کـه تـوسـط                 
قوانين سرمايه داري و مـردسـاالري      

در قــرن   .  از آنــان ســلـب شـده اسـت           
بيست و يکم در هـيـچ کـجـاي ايـن               

جهان پهـنـاور جـايـي و کشـوري را               
نمي توان يـافـت کـه زن و مـرد در                  
همه شئونات زندگـي  آزاد و بـرابـر              
باشند چـقـدر تـاسـف بـار اسـت کـه                 
هنوز بشريت با اين همـه پـيـشـرفـت          
در صـنــعـت و تــکـنــولـوژي هـنــوز               
نتوانسته است برابري زنان و مـردان       

. را در همه عرصه ها عـمـلـي سـازد         
ــا حــدي در اثــر                       ــه ت در غــرب ک
مبـارزات مـردم و خصـوصـا خـود              

زنان، وضعيت به نسبت کشـورهـاي       

  مارس و جنبش نوين زنان    ۸ 

 آوات فرخي        
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 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
حمايت غرب و آمريکا را جلب کنـنـد    
تا از ايـن طـريـق بـتـوانـنـد در فـرداي                  
تحوالت ايران شانـس  قـدرت گـيـري            

احــزاب .  خــود را امــتــحــان کــنــنــد            
ناسيوناليست کرد در کردستـان ايـران      
و از جمله حزب دمکرات کردستـان و     
ــران               ــان اي ــردســت حــزب دمــکــرات ک

اکنون ضمن ابراز خـوشـحـالـي و       ....و
خوشبيني به نتايج مـذاکـرات دولـت          

ک، هـمـزمـان نـگـرانـي           .ک.ترکيه و پ 
ــحــوالت عــراق و                   ايــن احــزاب از ت

 در   .کردستان عراق را طرح ميکنـنـد      
هيچکدام از اين تحوالت هـم نـقـشـي           
ــراي خــود                بــجــز انــتــظــار کشــيــدن ب

تـنـهـا کـاري       .  نميتوانند تعريف کنند  
که در مورد کردستان عراق ميتوانند     
انجام بدهند مشاوره دادن بـه احـزاب          
برادر و طـرح پـيـشـنـهـاد و راه حـلـي                   
است که  تاثير بر احزاب حاکـم عـراق         
داشته و کمک کنـد ايـن راه حـلـهـا را                 

. همين احـزاب حـاکـم انـجـام بـدهـنـد               
ــزاب                  ــت احـ ــاسـ ــيـ ــن سـ ــر ايـ ــابـ ــنـ بـ
ناسيوناليست کرد در کردستـان ايـران      
با هر تفاوتي که با هم داشتـه بـاشـنـد           
در يک راستا و چهار چـوب عـمـومـي          

ــقــش ايــن احــزاب در          .  قــرار دارنــد    ن
تحوالت منطقه را ميتوان ايـن طـور          
تعـريـف کـرد کـه آرزوي ايـنـرا دارنـد                  
احزاب حاکم فعلي در کردستان عـراق      
به موقعيت تـثـبـيـت شـده بـرسـنـد و                 
احزاب ناسيوناليست کرد در تـرکـيـه           

. هم بتوانند در قدرت شـريـک بشـونـد          
اين آرزويي است که آنها انتـظـارش را        

زيرا فکر ميکنـنـد از ايـن        .  ميکشند
طريق شانـس قـدرت گـيـري آنـهـا در                

. کردستان ايران هم بـيـشـتـر مـيـشـود            
اين احزاب در روياي تکرار سـنـاريـوي     
مشابه کردستان عـراق در کـردسـتـان           
ايران هستند کـه خـودشـان بـه هـمـان                
ــه احــزاب                  ــد ک ــرســن ــي ب ــت ــي ــع مــوق
ناسيوناليست کرد در کردستان عـراق      

 . به آن دست پيدا کرده اند
امـا در مــيــان احــزاب سـيــاســي            
کردستان کومه له سازمان کـردسـتـان        
حزب کمونيست ايران بـه عـنـوان يـک           
ــايــد حــرف                ــا ب ــان چــپ قــاعــدت جــري

انـتـظـار مـيـرود کـه           .  متفاوتي بـزنـد    
ــه جــنــبــش کــارگــري و                اتــکــايــش ب
کمـونـيـسـتـي در کـردسـتـان عـراق و                  
ترکيه باشد و راه حل مورد نظر و افـق   
مورد نظرش را رو به اين جنبش طرح    
کند و سعـي نـمـايـد در تـقـويـت ايـن                   
جنبش براي رسيدن به جامعه اي آزاد      

يـعـنـي هـمـان        .  و مرفه همراهي کـنـد      

کاري که احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت بـا               
احزاب هم جنبشي خود در کـردسـتـان     

اما رفيق ابراهيـم عـلـيـزاده       .  ميکنند
در مراسم روز کومه لـه در مـقـرشـان             
در کردستان عراق سياستي را مـطـرح    
کــرده اســت کــه از انــتــظــارات فــوق              

 . فاصله زيادي دارد
او به موضوع تفـاوت کـردسـتـان           
عراق با بقيه مناطق عراق پرداخته و       
ــظــر و افــق مــورد                   راه حــل مــورد ن
نظرشان براي کردستان عراق را چنيـن        

 : تشريح  کرده است
ايــن  )  عــراق ( در کــردســتــان         "  

مـيـخـواهـم     .  اوضاع مـتـفـاوت اسـت        
. بگويم چرا ايـن تـفـاوت وجـود دارد             

اين تفاوت به اين دليل است چـون در         
پروسه سرنـگـونـي رژيـم عـراق مـردم              
کردستان چيزي در دست داشتـنـد کـه        
نشان بدهد سرنگونـي صـدام حسـيـن            
نــتــيــجــه هــمــت و مــبــارزه و اراده                  

اما در بقـيـه مـنـاطـق        . خودشان است 
عـراق مــردم بــه حـاشــيــه رانــده شــده              

مـردم بـي اراده بـودنـد مـردم              .  بودند
مردم مـنـتـظـر       .  چشم به انتظار بودند 

بـودنــد کــه آمـريــکـا کــاري بــرايشــان             
 ." بکند

اين گفته باال به اين مـعـنـا اسـت             
که در کردستان عراق بـرخـالف بـقـيـه            
مناطق اين کشور مـردم در حـاشـيـه             

گـويـا اراده مـردم بـه           .  قرار نگرفتـنـد   
حساب آمد و انتظاري از آمريـکـا در           

من مدعي .  ميان مردم بوجود نيامد 
. هستم که اين تصوير واقعـي نـيـسـت       

زيرا همين مردم در کـردسـتـان عـراق            
بوسيله احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد              
حاشيه اي شـدنـد و هـيـچ نـقـشـي در                  
تعيين سرنوشت جامعه اي که سالـهـا       
براي رهايـي آن مـبـارزه کـرده بـودنـد                

همين احـزاب مـردم     .  نداشته و ندارند  
را به خيابان آوردند و با عکـس بـوش        

" عـمـو بـوش     " تظـاهـرات کـردنـد کـه            
تصــاويــر و    .  بــرايشــان کــاري بــکــنــد      

فيلمهاي آن وقايع هنوز قابل اسـتـنـاد        
يعني هـمـيـن احـزاب حـاکـم            .  هستند

فعلي که گويا دستاوردي بـراي مـردم          
به ارمـغـان آورده و مـردم را شـريـک                  
تحوالت کردستان کردند و قرار اسـت        
با رفرمهايي که رفيق ابراهيم عليزاده       
به عنوان افق خودشـان در کـردسـتـان            
تمنا ميکند مـردم خـود را صـاحـب              

بدانند، از هـمـان     "  دستاوردهاي هريم" 
روز اول بي اراده شدند و احزاب حاکـم        
فعلي خود قـدرت را قـبـضـه کـرده و                
مردم نه تنها امکان هيج دخالتـي در     

تعيين سرنوشت سياسي و اقـتـصـادي     
آن جامعه پيدا نکردند بلکه از حـقـوق     

رفـيـق   .  اوليه خود هم مـحـروم شـدنـد         
ابراهيم در ادامـه صـحـبـت خـود راه                

را و نـه راه        "  هريـم کـردسـتـان      " نجات  
رسيدن مردم به حقوق خود را چـنـيـن            

 :    توضيح ميدهد
راه   راه نجات هريـم کـردسـتـان و         " 
 کـه بـه دسـت آورده            دستـاوردي حفظ  

است، هيچ چيزي نيست بجـز ايـنـکـه            
مردم اين منطقه به تـمـام مـعـنـا ايـن            
جامعه را و دستاوردهاي آنرا متعـلـق         

و حاضـر بـاشـنـد بـراي          به خود بدانند    
دفاع از هر تک دستاورد آن فـداکـاري          

اين افقي است که ما بـراي  . ...   کنند
مـا  .  کردستان عراق تمـنـا مـيـکـنـيـم           

فکر ميکنيم اين منطقه مـنـطـقـه اي         
است که از لحاظ معادن و امکـانـات         
موجود، از نظر آب و خاک و هوا و از         

اسـتـعـداد    ....  نظر نـيـروي انسـانـي و         
اينرا دارد که به منطقه اي آباد و آزاد      

اين ظرفيت و امکانـات  . تبديل بشود 
ميتواند به کار گرفته شود هم رفـاه و          
آسايش براي مردم کـردسـتـان بـوجـود          

بياورد و هم همـه خـطـراتـي کـه او را               
 ."تهديد ميکند خنثي نمايد

اوال راه نجات هريم کـردسـتـان بـا        
حاکميت احزاب ناسيوناليست کرد و      
راه نــجــات مــردم کــردســتــان از بــي              

کسي که اين دو   .  حقوقي يکي نيست 
موضوع را يکي قلمداد ميکند بـايـد      
بپذيرد که در جـبـهـه هـمـيـن احـزاب                 
حاکم قرار گرفـتـه اسـت نـه در کـنـار                 
مردم کردستان که در مقابل حاکـمـان       
فـاسـد احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد                  

 

عليه تجاوز بـه دخـتـران و زنـان در                
ابعادي ميليوني به خيابـان آمـدنـد،        
در مصر و تـونـس زنـان شـجـاعـانـه              
عليه قوانين و سنتهـا و حـکـومـت             
اسالمي ميجنگند و در سطح بـيـن       
المللي جنبش فمن و زنان برهنه کـه       
با تابو شکني بـه جـنـگ نـابـرابـري               
جـنـسـيـتـي آمـده انـد يـک جـنـبــش                   
جهاني شـده و تـوجـه هـا را بـخـود                  

 . جلب کرده است
 فوريه ميليـونـهـا    ۱۴ امسال در  

زن در روز اعتـراض مـيـلـيـاردي بـه             
خشونت بر علـيـه زنـان بـه خـيـابـان                 
رفته و با رقص و اعتـراض گـفـتـنـد              
ديــگــر بــس اســت ديــگــر ســکــوت            

اين ميليونها نفر اتحاد و   . نميکنيم
همسبتگي جهاني را تجربـه کـردنـد        

 . و ديگر سکوت نخواهند کرد
 ســال پــيــشــروي        ۲۰۱۲ ســال    

ســال پــس زدن     .  جـنــبـش زنـان بـود        
نظريـه هـاي نسـبـيـت فـرهـنـگـي و                  
پســت مــدرنــيــســتــي، ســال اعــالم           

 . جهانشمولي حقوق انساني بود
اگـر در دنـيـا در يـک دوران بـا                  
تسلط جنبش اسـالمـي در ايـران و             

زنان را تـا    ...  افغانستان و سودان و  
سطح هيچ بودگان پس رانده و هـمـه      
حقوق انساني آنها را مشتي جـانـور      
اسالمي به گروگان گرفتند، اگـر در       
اين سالها شاهد تحميـل حـجـاب و            
سياهي وتباهي به زنـان بـوديـم اگـر            
رسما حق طالق و تکفل را از زنـان             

نـفـقـه     "  گرفتند و آنهـا را بـا شـعـار              
به کـنـار آمـدن        "  بگير و تمکين کن 

با تجاوز و بي حرمتي فراخـوانـدنـد،     
زنان به پا خاسته و اعالم کردنـد کـه       
ــن اســالمــي و حــکــومــت                ــي قــوان

 . اسالمي را نميخواهند
در مصر بعد از يـک انـقـالب و             
سرنگوني حـکـومـت مـبـارک و در              

تــونــس بــعــد از رفــتــن بــن عــلــي،                
جــنــبــش اســالمــي ســعــي کــرد                  
دستاوردهاي انقالب را قبضه کـنـد         
و براي به شکست کشانـدن انـقـالب           
مردم همچون ايران اول به زنان حملـه   

 . کرد، اما طوفان درو کرد
اکنون زنان در مصـر و تـونـس             
قهرمانانه مبارزه ميکنند و مـردم         
و سکوالرها وجوانان مدرن و نسـل         
فيس بـوک بـه هـمـراه زنـان مـبـارزه                 
مـيــکــنـنــد و انــقــالب دوم در ايــن              
کشورها ميرود که تکليف جـنـبـش         

 . اسالمي را روشن کند
هشت مارس امسال پرچم دفاع     
از حقوق انساني زنان در کشـورهـاي      
اسالم زده در دستهاي زنان مصـر و          

مـبـارزاتـي کـه ادامـه          .  تونس است 
انقالب و حرکت اعتراضي گسـتـرده      

 در ايـران و ادامـه       ۸۸ مردم در سال   
 . راه نداها  و سهراب ها است

 ســال پــيــشــروي        ۲۰۱۲ ســال    
اگر عکس بـرهـنـه      . جنبش زنان بود 

عاليا ماجده المهدي يک انقالب در      
کشورهاي عرب زبان بـود، جـنـبـش         
فمن در حقيقت پرچم دار و پـيـشـرو          
اين جنبش و  اين حرکـات انـقـالبـي             

جنبشي کـه زنـان بـا تـن هـاي              .  بود
بـر  .  برهنه در دنيا به راه انداخته انـد    

تن و بـدن لـخـت خـود اعـتـراض و                  
شعار مي نويسند و تـوجـه هـا را د           
رهمه جـا بـه ايـن خـواسـتـهـا جـلـب                   

ايـن جـنـبـشـي اسـت کـه              .   ميکنند
عليه بي حقوقي، نا بـرابـري و سـتـم          

بـه هـمـه چـيـز          . به خيابان آمده است 
و بـه پـاپ و کـلـيـسـا و                 .  کـار دارد   

ايـن  .  اسالم و قران هم رحم نميـکـنـد       
جــنــبــشــي اســت عــلــيــه نســبــيــت             
فرهنگي و عليه تولرانس با جنايـت        
و سنگسار و حجاب به اسم احـتـرام           

 "  . مردم " به فرهنگ 

جنبش زنان عريان در ايـران بـا            
بيشترين استقبال بدون کوچکـتـريـن        
تابو از سوي نسل جوان و رزمنـده و      

 . پيشرو روبرو شد
امسال در ايران در شرايـطـي بـه           
استقبال هشت مـارس مـيـرويـم کـه           
فقر و نداري جامعه ايران و مـردم را        

. به بن بسـت کـامـل کشـانـده اسـت              
حکومتي در هم ريخته و عاجـز کـه       
تــنــهــا هــنــرش جــنــايــت کــردن و                
آدمکشي و اعـدام اسـت، در گـيـر               
بيشتريـن جـنـگ و دعـواي درونـي              

دزدان ميلياردها دالر پول و   .   است
ثروت مردم  به جان هم افـتـاده و از             
دزديهاي کالن هـمـديـگـر افشـاگـري           

اين حکومتي است که بـا    .  ميکنند
. انزجار عـمـيـق مـردم روبـرو اسـت              

حکومت سـنـگـسـار  واعـدام و زن               
ستيزي حکومت آپـارتـايـد جـنـسـي           

 .  بايد فورا سرنگون شود
هشت مارس امسال بايد با ايـن   
ــه ســازمــان دادن هشــت               روحــيــه ب
مارس برويم که ميتوانيم اين روز را    
به روز به صدا در آوردن سوت پايـان        

. حکومت اسـالمـي تـبـديـل کـنـيـم             
حکومت اسالمي ايران با سـرکـوب        
زنان و با حمله به زنـان آمـد و پـايـه               
هاي خود را محکم کرد و امروز بـا        
حمله زنان به اين حکومت با پرتـاب    
کردن حجـابـهـا  و بـا شـعـار نـه بـه                      
حکومت آپـارتـايـد جـنـسـيـتـي مـا                 
ميتوانيم  پايه هـاي  حـکـومـت را              
بلرزانيم اين حکومت بايد سرنـگـون         
شــود و زنــان در ايــن ســرنــگــونــي               
حکومت بيشترين نفـع را خـواهـنـد          

پس پيش به سـوي سـرنـگـونـي        .  برد
 حکومت اسالمي 
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 ۱ از صفحه   ۲ از صفحه  
روزمره در حـال اعـتـراض و مـبـارزه               

دوما اين جامـعـه مـثـل هـر          .  هستند
جامعه ديگري طبقات و جنبـشـهـا و          
منفعـتـهـاي مـتـفـاوتـي در آن حـکـم                  
ميراند و نميتـوان مـنـفـعـت مـردم و               
کارگر و زحمتکش آن جـامـعـه را بـا               
سرمايه داران و حـاکـمـان آن جـامـعـه              
يـکــي فــرض گــرفـت و بــراي نــجــات              

حکـومـت اقـلـيـم کـردسـتـان             " ( هريم" 
بـنـابـر ايـن راه         .  نسخه نـوشـت  )  عراق

حل مسئله کرد و خطراتـي کـه مـردم         
کردستان را تهديد ميکند اين نيسـت        
که مردم با رفرمهايي تشويق به دفاع     

مـردم ايـن     .  از حاکمان فعـلـي بشـونـد       
حاکمان را ديده و عليه آن بـه خـيـابـان          

مردم سرکوبگري ايـن احـزاب      .  آمدند
 . را هم تجربه کرده اند

تالش رفيق ابراهيم اين اسـت کـه         
اوال هــريـم کـردســتــان بــا حــاکـمــيــت             
احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد را يـک                  

براي مردم قلمداد کـنـد و       "  دستاورد" 
مشکل از نظر او اين اسـت کـه مـردم         
خود را فعـال صـاحـب ايـن دسـتـاورد               
نميدانند و احزاب حـاکـم بـايـد کـاري             
کنند که اين مـردم خـود را صـاحـب               

پاسخ مـن بـه       .  اين دستاوردها بدانند  
سادگي اين است که مـردم نـه الـزامـا          
از روي آگاهي امـا از نـظـر مـنـفـعـت               
سياسي و اقتصاديشـان و بـا تـجـربـه              
حاکميت بيش از دو دهه ايـن احـزاب          
به درسـت حـاکـمـيـت ايـن احـزاب را                  

مـردم  .  دستاوردي براي خود نميدانند   
ميدانند منافع آنها با منافع حاکمـان    
يکي نيـسـت، بـلـکـه در مـقـابـل هـم                   

مردم کردستان عراق ميـدانـنـد    .  است
و به تجربه به اين قناعت رسـيـده انـد            
که اين احزاب حاکم فعـلـي مـنـافـعـي            
دارند که بـا بـي حـقـوق کـردن مـردم                  

بـه  .  کردستان توانسته اند به آن برسند    
همين خاطر اين احزاب با هر نيـرويـي         
و قدرت منطقه اي و جهاني مـرتـجـع          
و سرکوبگري مـتـحـد مـيـشـونـد کـه                

. مردم نتوانند به مطالباتشان برسـنـد     
زيرا رسيدن مـردم بـه خـواسـتـه هـا و                
مطالباتشان به مـعـنـي خـلـع قـدرت              
سياسي و اقـتـصـادي از ايـن احـزاب                

بنابراين آنهـا نـه دوسـت مـردم           . است
. بلکه با مردم کردستان بـيـگـانـه انـد           

آنها در مقابـل مـردم هسـتـنـد نـه بـا                 
و مــردم هــم بـه حـق از آنـهــا                 .  مـردم 

زيـرا  .  رويگـردان و بـيـگـانـه هسـتـنـد              
مـخـالـف سـيـاسـتـهـا و تصـمـيـمـات                   

تـالش رفـيـق      .  احزاب حاکم هسـتـنـد      
ابـراهـيـم عـلـيـزاده بـراي آشـتـي دادن                  

مردم و احزاب حاکم تالشي بـي ثـمـر           
ــر از ســر                 .  اســت ــاســت اگ ــن ســي اي

دلسوزي براي احزاب حـاکـم نـبـاشـد،            
راه نشان دادن به مردم براي رهـايـي و         
رسيدن به مطالبات و زندگي بهتر هم       

بـلـکـه تـالـشـي بـراي آشـتـي                .  نيسـت 
طبقات و منفعتهاي مخـتـلـف اسـت           
که شـبـاهـت زيـادي بـه يـک مصـلـح                   
ــاســت و                    ــا ســي ــاعــي دارد ت ــم ــت اج
استراتژي يک حـزب سـيـاسـي چـپ و               
کمونيستي کـه مـبـارزه طـبـقـاتـي و                
سياسي را بـا اتـکـا بـه جـنـبـشـهـاي                    
انقالبي موجود ميخواهد به سرانجام      

 .  برساند
به همين داليل فوق من ايـن نـوع      
راه حلها را راه رهايي مردم کـردسـتـان     

اين ممکن است در بـهـتـريـن     .  نميدانم
حالت راه حلي براي نجات حـاکـمـيـت        

. احزاب حاکم کردسـتـان عـراق بـاشـد          
. اما راه رهايي مردم کردستان نيسـت    

ــراي رهــايــي از                 مــردم کــردســتــان ب
خـطــرات فــعــلـي و بـراي رســيـدن بــه                
جامعه اي آزاد و مرفـه بـايـد در قـدم               

. اول از ايــن احــزاب عــبــور کــنــنــد                
خوشبختانه اکثريت بـااليـي از مـردم          
تحت ستم کردستان بـه ايـن قـنـاعـت             
رسيده اند که راه رهايي آنها تقابـل بـا        
حاکميت فعـلـي در کـردسـتـان عـراق              
است نه آشتي آنهـا بـا هـم و تـقـويـت                 

 . احزاب حاکم
با توجه به وجود مسئله کـرد در           
کردستان و با توجه به تحوالت اخـيـر        
در مــنـطــقــه و ســيـاســت ارتـجــاعــي             
حکومت بغداد در مقابل مردم بـايـد          
راه حلي واقع بينانه و پـايـه اي را در                

در .  مقابل مردم کـردسـتـان قـرار داد          
قــدم اول راه حــل مســئــوالنــه و کــم                
دردسر رهايي مردم کـردسـتـان عـراق           
ــال                 ــاريــخــي و احــتــم از مصــائــب ت
جـنــگــهـاي تــحـمــيــلـي و خـطــرات و                
تهديدهاي اسـت کـه ايـن جـامـعـه را                

راه .  ميتواند با نا امني مواجـه کـنـد          
حل ما براي رهايـي مـردم کـردسـتـان           
عراق در قـدم اول ايـن اسـت کـه ايـن                  
منطقه به يک کشور مستقـل تـبـديـل           

براي رسيدن به چنين مـطـالـبـه     . بشود
اي راه حل ما برگـزاري يـک رفـرانـدوم            
آزاد و تصـمـيـم مــردم کـردسـتـان بــه                 
جـدايــي يــا مــانـدن در چــهــار چــوب               
ــا حــقــوق مســاوي              کشــوري عــراق ب

در شرايط فعلـي مـا بـه مـردم            .  است
کردستان عراق پيشنهاد ميکنيم کـه       
به جدايي و تشکيـل دولـت مسـتـقـل             

زيـرا امـکـان      .  کردستان  راي بـدهـنـد       

تـامـيــن حــقـوق بـرابـر بـا قـوانــيـن و                    
حاکميت فعلي وجود ندارد و در چشم    
انداز کوتاه مدت و مـيـان مـدت هـم             

هـمـزمـان    .  نميتوان به آن دست يـافـت       
بايد تالش کرد جنبشهاي مـتـرقـي و         
بويژه جنبش کارگري و کـمـونـيـسـتـي            
در اين پروسه قدرتمند تر و با نـيـروي        
قوي توده اي بـه مـيـدان بـيـايـنـد تـا                    
بتوانند مطالبات فـوري مـردم بـراي            
رسيدن به يک زندگي بهتر را به قـانـون     

ايـن يـک     .  آن مملکت تـبـديـل کـنـنـد           
بحث مفصل و همه جـانـبـه اسـت کـه           
ما قبال به جوانب مختلف و ضرورت   

 . آن پرداخته و پاسخ داده ايم
بنابراين راه حل ما بـراي رهـايـي            
مــردم کــردســتــان از ســتــمــهــا و                     
معضالتـي کـه تـاريـخـا ايـجـاد شـده                 
است و براي مـقـابلـه بـا تـهـديـدهـا و                  
خطراتي که مردم کردستان را تـهـديـد          
ميکند با راه حل کـومـه لـه و حـزب               
کمـونـيـسـت ايـران کـه رفـيـق ابـراهـم                   
عليزاده آنرا بيان کرده است مـتـفـاوت       

نا گفته پيـدا اسـت کـه مـا راه             .  است
حــل فــدرالــيــســم قــومــي احـــزاب                 
ناسيوناليست کرد را ارتجاعي و ضد       

تفاوت اين راه حلـهـا   .  جامعه ميدانيم 
سليقه اي و يا تنها نـاشـي از تـفـاوت               
تـحـلـيـل تــاکـتـيـکـي اوضـاع فـعـلــي                  

بـلـکــه از نـظـر جـنـبـشـي و                 .  نـيـسـت   
طبقاتي تعلق خاطر و اتکاي هر کـدام   
از احزاب مورد بحث بـه جـنـبـشـهـاي           
متفاوت است که راه حلهاي متفاوتي    

براي روشنتـر کـردن     . را طرح ميکنند 
اين تفاوتها بايد ما بـدانـيـم مشـکـل              
کردستان عراق و جدال احـزاب حـاکـم           
بغداد با احزاب حاکم کردستان عـراق        

 . بر سر چيست
 

ماهيت جدال احزاب حاکم              
کردستان عراق با احزاب حاکم                 

 بغداد   
ايـن جــدال ريشـه اي سـيــاسـي و               

جدال اين احزاب امـروز  .  تاريخي دارد 
. شــروع نشــده اســت، قــديــمــي اســت          

تفاوت شايد اين است کـه امـروز ايـن           
جدال يک بـار ديـگـر حـاد شـده و بـه                    

جـدال  .  نقطه انفجار نـزديـک مـيـشـود          
آنها جدال دو جنبش ناسيونـالـيـسـتـي        
کرد و عرب بر سر سهم خـواهـي آنـهـا         

. از ثروت و قدرت در آن جامعه اسـت     
جدال آنها ربطي به منافع مـردم کـرد           

جـدال آنـهـا مـذهـبـي           .  و عرب نـدارد    
ايـن جـدال بـر سـر دمـکـرات               .  نيست

بودن و غير دمکرات بـودن يـکـي از             
جـدال دسـتـرسـي هـر          .  طرفين نيـسـت   

کـدام از آنـهـا بـه مـنـفـعـت مـادي و                      

 

شرقي و اسالمـزده بـهـتـر اسـت در             
بسياري موارد بـرابـري فـقـط بـراي            
تزئـيـن قـوانـيـنـشـان روي کـاغـذي                
مانده ولي علنا زن همچنان جـنـس      

در .  دوم مــحــســوب مــي شــود              
کشــورهــاي  جــهــان ســومــي و                  
اســالمــزده هــم کــه اصــال زن آدم               
حساب نمي شود چه برسـد بـه ايـن             

. که حـق و حـقـوقـي داشـتـه بـاشـد                 
اکنون اما اين جـنـبـش نـويـن زنـان              
نگاه ها را به سوي خود بـرگـردانـده          
و افکار عمومي را مـتـوجـه خـود             
کرده است و زنان بيرون آمده انـد و          
با صداي بلند اعالم مي کنند بـس      
است، ديگر تـحـقـيـر، تـبـعـيـض و                

در هند بعـد  .  بردگي را نمي پذيريم  
از تجاوز و قتل يک دختر ميلـونـهـا      
نـفـر بـه خـيـابـان آمـدنـد و بـه ايـن                       

تظاهـرات  .  جنايت اعتراض کردند    
زنان مصر ومقابله و ايستادگي در       
برابر ارتجاع دولت مرسي و برهـنـه         
شـدن عـالـيــا مـاجـده الـمـهـدي در                 
اعــتــراض بــه قــوانــيــن شــريــعــه و             
دخالت مذاهب در زنـدگـي زنـان و            
همچنين اعـتـراض راديـکـال زنـان            
گروه فيمن عـلـيـه اسـالم و پـاپ و                
بردگي جنسي و رقص و اعـتـراض          
ميلونها نفر در روز والـنـتـايـن در               
اعتراض به خشونت عليـه زنـان بـا           

ــي رود                   ــش مـ ــيـ ــه پـ ــدرت بـ . قـ
اعتراضات وسيعي که مـيـخـواهـد          
برگي از تاريخ را ورق بزند و بـر زن            

 .ستيزي نقطه پاياني بگذارد 
 

تـا جـايـي کـه بـه ايـران تـحــت                  
حاکميت نـنـگـيـن سـيـاه اسـالمـي               
برميگردد قانونا و عمال زنان بـرده       
هستند بردگاني که از همان ابتـداي     

 ۸ حاکميت کپک زده اسـالمـي در           
 بـه خــيـابـان آمـدنـد و              ۵۷ مـارس    

ــه         ــد ک ــردن ــقــالب     "  اعــالم ک مــا ان
و "  نکرديم تا بـه عـقـب بـرگـرديـم                

جمهوري اسالمي از همان ابـتـدا از        
طرف زنان خود را در خطر مي ديـد   
که بالفاصله وحشيانـه بـا اسـيـد و             
حجاب و شالق و اعدام و سنگسـار    
و هـزاران جـنـايـات ديـگـر بـه آنـان                  
حمله کرد و هنوز کـه هـنـوز اسـت              

 سال سرکوب و اخـتـنـاق    ۳۳ بعد از   
بر عليه زنان قانون وضع مي کنـنـد    
و از طريق آخـونـد هـاي کـپـک زده                
خط و نشـان مـي کشـنـد و گشـت               
ارشاد و نيروهاي سـرکـوبـگـر را بـه           

جان زنان و دختران انداخته و هـنـوز     
بعـد از سـه دهـه نـتـوانسـتـه اسـت                    
سنت و فرهنگ خود را به جـامـعـه       
بقبوالند و زنان را به تمکيـن کـردن        

حجاب که مـانـنـد شـيـشـه           .  وادارد
عمر جـمـهـوري اسـالمـي اسـت را               
خودشان بارها و بارها اعـالم کـرده          
اند که نتوانسته اند بر سر زنان نگـه     

روز تولد فاطمه زهرا را مـي  .  دارند
خواهند روز زن اعـالم کـنـنـد و بـا                
ايـن هــمـه تــبــلـيــغــات و ســرکــوب              
نتوانسته اند موفق شـونـد و حـتـي           

 ۸ خـود شـان هــم مــي دانــنــد کــه                
ــراي آزادي و                مــارس و مــبــارزه ب
بــرابــري ديــگــر رنــگ خــود را بــه               

بـرگـزاري   .  جامعـه ايـران زده اسـت         
مــراســمــات و قــطــعــنــامــه هــاي             
راديکال به سنتي تبديل شده اسـت         
و جمهوري اسالمي ديگر کـاري از         
دستش ساخته نيست  و هـر چـقـدر          
هم زندانهايش را پر کنـد  و اعـدام            

 ميليون را کـه نـمـي          ۷۰ کند  ولي  
تواند سـر بـه نـيـسـت کـنـد و ايـن                     
جــنــگ بــيــن مــردم و جــمــهــوري              
اسالمي خصوصا زنان و جمـهـوري       

بـدون  .  اسالمي هـنـوز ادامـه دارد         
شک پيروز نهايي اين جـنـگ مـردم          

حکومت اسالمـي از    .  خواهند بود 
يک طرف مشغول جنايت اسـت  و          
از طرف ديگر با فقر و فالکتـي کـه           
به زندگي مردم تحميل کرده حـتـي         
نان از سر سفره شان هـم  بـرديـده و                 

! با اين وضـع تـوقـع مـانـدن دارد؟              
قطعا نه حتي خودشان هـم تـعـجـب        
مي کنند که اين مدت عـمـر کـرده            

 .اند
 
آزادي و برابري در حـکـومـتـي       

که بنيانگـذارش خـمـيـنـي ، زن را               
فقط و فقط يک وسيله جنسي مـي          
دانــد و وحشــيــانــه حــتــي کــودک              
شيرخوار را هم زن و ابـزار جـنـسـي             
قلمداد مي کند انتـظـاري بـيـش از          
اين نيسـت و تـا وقـتـي جـمـهـوري                 
اسالمي بـاشـد  زنـدگـي زنـان هـم                 
بهبود نمي يابد تنهـا بـا سـرنـگـون             
کردن اين رژيـم ضـد زن مـي تـوان                
قدم اول را براي برابـري و آزادي  و              

 .يک زندگي انساني برداشت 
مرگ بر جمهوري ضد زن    

 اسالمي  
 زنده باد آزادي و برابري   

  مارس ۸ زنده باد 

 ... مسئله کرد در متن تحوالت                         ...  مارس و جنبش نوين                   ۸ 

 ۴  صفحه 
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ســمــت ايــن هــدف جــهــت گــيــري              
ميشود، در صورتي که هـيـچـگـونە       
اطــــالعــــي در ايــــن زمــــيــــنــــه               

عــرف، ســنــت و فــرامــيــن           . نــدارد
اسالمي زن را بـعـنـوان يـک کـاالي              
جـنـسـي و صـرفـا بـراي تـامـيـن و                    
برآورده کردن نيازهاي جنسـي مـرد        

از ايـن رو      .  مـحـسـوب کـرده اسـت         
دختران که در سن طـفـولـيـت بـايـد              
همراه همسن و ساالن دختر و پسـر          
خـود در دنــيــاي کــودکــي زنــدگــي            
کنند، آنان را با امري که در آيـنـده،         

سـربـزيـر، نـجـيـب، پـارسـا،             " يک زن  
خانه دار، خدمتکار مـنـزل و تـر و             
" خشک کردن همسر و فرزندان باشـد   

در سـن بـلـوغ و          .  آشنـا مـي سـازد       
حتي قبل و بـعـد از آن نـيـز کسـي                  

پـدر، بـرادر،     .  بايد به او فرمان دهد    
اطرافيان و نزديکان مذکر و همـسـر     
است که تعيين مي کـنـنـد زن چـي             
بپوشد و حد و مـرزش کـجـا بـايـد                

در نتيجە زن در ميان چـنـيـن      .  باشد
مناسـبـاتـي هـيـچ ارادەاي از خـود               
ندارد و در تصميم گيري هاي کـالن      
زندگي اجبارا بايد تسـلـيـم قـوانـيـن          

. حاکم در تفکرات اطـرافـيـان شـود         
اين يعني اوج بردگي و اسـارت زن            
در کشـورهـاي اسـالمـزده و تـحـت              

 .حاکميت ارتجاع
آمار بسيار بـاالي ازدواجـهـاي         
ناموفق، سرخوردگيها، شکسـت و       
نـاکـامـي، قـتـل هـاي نـامـوسـي و                  
بالخره خودکشي و خـودسـوزي در          
ميان دختران و زنان بخشـي از ايـن          
ترادژي است که مدام شـاهـد تـداوم         
اين وضع دهشتناک در قـبـال زنـان            

بــراسـاس قـوانــيـن عصــر        .  هسـتـيـم   
حجري اسالم آنهم در قرن بيـسـت و           
يک، حقوق زن نصـف حـقـوق مـرد              
است، ديە زن نصف ديە مرد است و         
اگر مردي مرتکب قتـل زنـي شـود          
او فــقــط بــا پــرداخــت نصــف ديە                

. ميتواند از عهدە تـاوانـش بـر آيـد             
هيچ قتل ناموسي پيگـرد قـانـونـي          
ندارد و ممانعتي در مـقـابـل قـتـل             
هاي ناموسي وجود ندارد، با تـوجە      

به اينکه فرهنگ سنـتـي حـاکـم بـر             
جامعە چنـيـن الـقـا شـدە اسـت، بـه                 
خــانــوادە هــا اجــازە مــي دهــد کــه             
خودشان آنهم بر اساس اين فرهنـگ     
و سنت پوسيده و ضـد زن قـاضـي              
باشند و حـکـم دهـنـد و خـود نـيـز                  

 .حکم را اجرا کنند
بعنوان کسي که دردهاي ناشـي   
از قــوانــيــن ارتــجــاعــي مــذهــب،            
مــردســاالري و فــرودســتــي زن را             
تجربه کرده است بـايـد بـگـويـم کـه               
زنان و دختران قربـانـيـان فـرهـنـگ،           
سنت و قوانـيـن اسـالمـي و عـقـب               

ايـن  .  مانده حاکم بر جامعە هستـنـد   
قوانين و اين فرهنگ ضـد انسـانـي         
از بدو ظهورش تا به امروز فراتر از      
جنايت عليه بشريت را در کارنـامـه     

به اين بربريت بايد پايـان  .  خود دارد 
ــه         .  داد ــان  مــارس روز       ٨ در آســت

جهاني زن با تمام وجود بـه تـوحـش       
افسار گسيخته قوانين اسـالمـي و         

خـوشـبـخـتـانـه       .  ضد زن بايد تاخـت    
جنبش ضد مذهبي در جـامـعـه و            
بويژه در ميان زنـان ايـن امـکـان را            
فراهم کرده است که جنبش بـرابـري         
طلبانه زنان و مـردان از اعـتـبـار و              
موقعيت قابل اعتنـايـي بـرخـوردار        

زنان در شهـرهـاي کـردسـتـان        .  باشد
هيچگاه براي مذهب و مجـريـان آن      

تــمــکــيــن، .  تـره خــورد نــکــرده انــد        
خــودکشــي و خــودســوزي راه حــل           

جنبش دفـاع از حـقـوق زن          .  نيست
داراي پيشينه اي تاريخي در هشـت   

بانيان جهل و خرافه و .  مارس است 
زن سـتــيـز حــاکـم در ايـران در اثــر                  
مبارزه جانانه زنان و مـردان عـلـيـه          
ــديــده شــوم اســالمــي ريــش و                   پ

در روز   .  پشــمــشــان ريــخــتــه اســت      
هشت مارس و روزهاي ديگر بـراي       
دفاع از حقوق انساني زنان بـايـد بـا         
صداي بـلـنـد فـريـاد زد کـه ديـگـر                   
تحقير، تبعيض و بردگي جنسي را      

  .نمي پذيريم
زنده باد جنبش دفاع از حقوق   

 مارس  ٨ برابر زن و مرد، زنده باد   
 روز جهاني زن  

 ... تحقير، تبعيض و بردگي                     

 

زميني و سـرمـايـه هـاي مـيـلـيـاردي                
جدالشـان بـر سـر سـهـم قـدرت               .  است

جـدالــي بــراي دســتـيــابـي بـه مـنــابــع               
طبيعي موجود آن جامـعـه و امـکـان          

بـنـابـر ايـن       .  استثمار همان مردم است 
جدال آنها در پايه اي ترين شکل خـود       
بر سر سهم بري از ايـن مـنـابـع اليـزال              

امـا ايـن جـدال اگـر بــه             .  ثـروت اسـت    
جنگ نيروهاي اين دو جنبش مـنـجـر       
بشود  برد و باخت اش تـنـهـا بـه ايـن              

ــيــســت        ــبــعــات  .  احــزاب مــحــدود ن ت
مخربش تماما بر زنـدگـي و امـنـيـت            

پـاي مـردم ايـن        .  مرم تاثير ميگـذارد   
مناطق را عمال به ميان ميکشـنـد و         
کشتار خونريزي از مردم تنها يکي از    
نتايج جنگ اين نيـروهـاي ارتـجـاعـي          

اگر در ميان آنها جـنـگـي    .  خواهد بود 
آغاز بشود من مـثـل رفـيـق ابـراهـيـم               
فـراخــوانـم ايـن نـيــسـت کـه مـردم از                   

زيرا سرنوشت ايـن    .  دفاع کنند" هريم" 
هريم اکنون نه در دسـت مـردم بـلـکـه               
تماما در دست احزاب ناسيوناليـسـت     

مردم نبـايـد از حـاکـمـيـت           .  کرد است 
مافياي فعلي و سياستهاي هيچکـدام     

 . از آنها در هيچ طرفي دفاع کنند
مردم بايد راه حـل سـومـي را در              
مقابل و عـلـيـه حـاکـمـيـن فـعـلـي دو                   

ايـن هـم     .  طرف اين جدال پيش بـبـرنـد       
وظيفه نيروها و جـنـبـش کـارگـري و               
کمونيستي اسـت کـه ايـن راه حـل را                
طرح و از مردم بخواهـنـد راه سـوم را            

قــرار نــيــســت ايــن      .  انـتــخــاب کــنــنــد    
ــزاب               ــراري احــ ــکــ ــوي تــ ــاريــ ــنــ ســ
ناسيوناليست کرد که قدمت طوالنـي    
و تاريخي در کردسـتـان دارد بـاز هـم              

تاريخ کردستان پر اسـت  .  تجربه بشود 
از اين نوع حکومتـهـا کـه مـدتـي بـه                
قدرت رسـيـده و يـا بـا بـنـدوبسـت و                    
مذاکره و جنگ و در نهايت شـکـسـت      

آنها، مردم کردستان هميشـه قـربـانـي          
ايـن دور تسـلـســل جـنــگ           .  بـوده انـد    

مذاکره و جنگ بـايـد تـمـام بشـود و                 
مردم يـک بـار بـراي هـمـيـشـه از ايـن                    

راه نـجـات   .  مصائب نجات پيدا کنند   
مردم کردستان راهي است که در نـقـد      
جنبش ناسيوناليسـتـي کـرد و عـرب            
پيش برده شـود و مـردم بـايـد عـلـيـه                  
حاکمان فعلي دو سمت دعوي باشـنـد         

 . نه در کنار يکي از آنها
 

راه حل رفع ستم ملي و مسئله                
 کرد در کردستان ايران             

همچنانکه قبال گفتـيـم مسـئلـه           
کرد در کردسـتـان اليـنـحـل مـانـده و                
بدون يک راه حل متمدنـانـه مـيـتـوانـد           
اين جامـعـه را هـمـيـشـه بـا خـطـرات                   

ــد             ــن ــري مــواجــه ک ــشــت ــي احــزاب  .  ب
ناسيوناليست کرد بر سر فدراليـسـتـي       
کــردن کــردســتــان ايــران يــک تــوافــق             

فــدرالـيـسـم قـومــي       .  عـمـومـي دارنـد      
مورد نظر اين احزاب از نـظـر مـا نـه                 
مسئله کرد را حل مـيـکـنـد و نـه راه                 

. درستي براي رفـع سـتـم مـلـي اسـت               
بلکه دائمي کردن زخم تـفـرقـه قـومـي          

همـچـنـانـکـه اکـنـون در عـراق               .  است
با يک قدم فاصلـه از    . شاهد آن هستيم 

فدراليست چيها، راه حـل بـيـنـابـيـنـي             
کومه له است که نـه مـدافـع فـدرالـي              

کومـه لـه     .  کردن است و نه مخالف آن 
عليرغم سکوت معنا دار در مـقـابـل         
فدراليستها، و طرح فدراليسم قـومـي       
به شکل سنتي خـواهـان بـه رسـمـيـت               

حق ملل در تعيين سرنوشت   " شناسي  
خـارج از اشـکـاالت و          .  است" خويش

ابهامات و تفاسير مختلـفـي کـه ايـن            
شعـار بـه هـمـراه دارد و ايـنـجـا الزم                    
نـيـسـت بـه آن بـپـردازم، بـاالخـره هــر                   
جريـان سـيـاسـي جـدي بـايـد راه حـل                   

روشـن و شــفــافـي در مــقــابـل مــردم               
و قاعدتا راه حـل  . کردستان قرار بدهد 

ــات را درســت                  ــان هــاي ديــگــر جــري
کـومـه لـه بـا سـکـوتـش در                .  نميداند

مورد طرح فدرالي کـردن جـامـعـه در           
اين رابطه با يک تناقض مهـم مـواجـه         

 . است
زيرا اوال هـمـيـن راه حـل مـورد                

نظرش را براي مردم کـردسـتـان عـراق          
دوما مخالفتي هـم بـا       . طرح نميکند 

فدراليستي کردن آن جـامـعـه نـداشـتـه          
و يا القل سکوت کرده و کسـي  .  است

بنابراين بـه    .  از موضع آنها خبر ندارد   
نـوعــي در کـردســتـان عـراق راه حــل                
فدراليستي احزاب حاکم را پذيرفتـه و      
تـا کـنـون الم تــا کـام در ايـن مــورد                    
حرفي نزده و منافع سازمانيش را بـر          

مـورد نـظـرش      "  اصولـي " طرح راه حل   
 . ترجيح داده است

در مقابل همـه طـرحـهـاي مـورد             
بحث راه حل مـا در کـردسـتـان ايـران                
براي رفع ستم مـلـي تصـويـب قـانـون               

. حقوق برابر براي همه شهروندان اسـت  
اما براي حل مسئله کرد بايـد از ايـن             

زيرا به تـجـربـه هـم داريـم            .  فراتر رفت 
ميبينيم که در کردستان عـراق بـيـش         
از دو دهه است که سـتـم مـلـي وجـود           

اما هنوز مسئله کرد اليـنـحـل    .  ندارد
راه حــل مســئلــه کــرد        .  مــانــده اســت  

برگزاري يک رفـرانـدوم آزاد در مـيـان              
مردمان ساکن کردستان اسـت کـه بـه          

مـانـدن در     .  دو سـوال پـاسـخ بـدهـنـد            
چـهـار چـوب کشـور ايـران بـا حـقـوق                   
مساوي يـا حـق جـدايـي و تشـکـيـل                  

 دولت مستقل مردم کردستان؟ 
مـا در شــرايـط فـعــلـي بـرخــالف              
مورد کردستان عراق پيشنهادمان بـه      
مردم کردستان ايران اين است کـه راي     

 پايان. به جدايي ندهند
 ٢٠١٣  مارس ٥  

 ... مسئله کرد در متن تحوالت                        

 



 
665شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 آموزش رايگان حق همه کودکان است      
ايـن  .  حق برخورداري از آموزش مناسب يکي از ابتدايي ترين حقوق انسـانـي اسـت           

در ايـران امـا       .  حقي است که مردم در بسياري نقاط جهان به دولتها تحـمـيـل کـرده انـد             
صـدهـا هـزار کـودک بـه            .  هزينه تحصيل کودکان، باري سنگين بر دوش خانواده هاسـت       

کودکان بسياري ناچارند از سـنـيـن بسـيـار        .  دليل فقر خانواده از مدرسه رفتن محرومند  
کـودک  " دهـهـا هـزار کـودک بـعـنـوان                .  پايين کار کنند تا به نان شب خانواده کمک کننـد       

شناخته ميشوند و از  همه زندگي و تامين و شادي کودکـانـه مـحـرومـنـد         " کار و خيابان 
هزاران کودک به دليل اينـکـه پـدرومـادرهـايشـان         .  و مورد انواع تعرضات قرار ميگيرند  

زاده افغانستان و کشورهاي ديگر هسـتـنـد تـوسـط حـکـومـت اسـالمـي از حـق درس                             
 . خواندن محروم شده اند

همه کودکان بدون هيچ استثنائي حق دارند از آموزش رايگان و بـا اسـتـانـدارد بـاال              
شـسـتـشـوي     .  خرافه و جهل و اراجيف آخـونـدهـاي حـاکـم عـلـم نـيـسـت                .  برخوردار شوند 

 . مغزي است
 :با خواستهاي

 تحصيل رايگان براي همه کودکان و ممنوعيت هر نوع اخاذي بـه اسـم شـهـريـه يـا                
 تحت عناوين ديگر 

 پرداخت کمک هزينه هاي الزم براي تضمين استاندارد باالي زندگي کودکان  -
 جدايي مذهب از آموزش و پرورش -
لغو کليه قوانين و مقرارتي که ناقض اصول آمـوزش و پـرورش عـلـمـي و غـيـر                      -

 مذهبي هستند
 پايان دادن به کنترل و تفتيش دولتي در مدارس  -

 از حقوق خود و آينده کودکانمان دفاع کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    

امسال در شرايطي روز جـهـانـي         
زن فــرا مــيـرســد کــه جـهــان شــاهــد               
توحشي بيش از پيش نسبت به زنـان        

افزايش آمار خشونت و تجاوز .  است
به زنان را هر روزه مي توان در اخبـار    

از تجـاوز گـروهـي بـه         .  مشاهده کرد 
زنان در هند و بنگالدش گـرفـتـه تـا              
ــه زنــان                   ــجــاوز ب ــش ت ــزاي اعــالم اف
آزاديــخــواه در مصــر و خشــونــت و             
قتلهاي نامـوسـي در ايـران و سـايـر                
کشورهاي سـنـت زده و بـاال رفـتـن                
آمار خودسوزي و خـود کشـي زنـان             
نشان از وضـعـيـت فـالکـتـبـار زنـان                 

ما در قرن بيست و يک زندگـي  .  دارد
مي کنيم اما هنوز شـاهـد اعـدام و              
سنگسار و شکنجه و زندان زنـان بـه          

. داليل واهي و غير انساني هسـتـيـم      
هنوز در اکثر کشورهاي جهـان زنـان          
به ازاي کار برابر، مزد برابر دريـافـت      
نمي کنند و بـار جـنـسـيـت در هـمـه               
بخش هاي زندگي چه در منـاسـبـات       
اجتماعي و کاري و چـه در زنـدگـي              
ــان                 ــه هــاي زن ــر شــان ــوادگــي ب خــان

ــران    .  ســنــگــيــنــي مــي کــنــد           در اي
دانشگاه دختران را از پسران تفکيـک      
مي کنند تا مبادا زن موجب لـطـمـه      

بـار  .  زدن به سالمـت اجـتـمـاع شـود           
اين همه توهين و تحقير را بـر دوش         
زنان مي گذارند و برايش قانـون نـيـز         

 .وضع مي کنند
 

در کشور ما تحميـل حـجـاب و          
عدم حق زن در امر طـالق و تـکـفـل               
ــراي                   ــا عــدم حــق زن ب ــدان، ت فــرزن
مسافرت و اخذ پاسپورت تا سـنـيـن          
باال بدون اجازه شوهر يا پدر همـه در      
حالي است که زنـان يـا در مـحـيـط                
کار و اجتماع از تبعيضي فـاحـش و         
غير قابل انکار نسبت بـه مـردان بـه          
سر مي برند يا در محـيـط خـانـه بـه             
خـانــه داري و بــيـگــاري بــدون مــزد              
مجبور مي شوند و ايـن رسـمـا يـک              
نوع بـردگـي جـنـسـيـتـي را بـه زنـان                   

 .تحميل نموده است
اينها همه در شرايطي اسـت کـه          
در اين چند سال اخـيـر بـا تـوجـه بـه                  
رکود بـزرگ اقـتـصـادي در دنـيـا و                 
تحميل طرح هاي رياضتي در اکـثـر         
کشورها زندگي و معيشت مردم بـه         
شدت مورد حمله قـرار داده شـده و              
ــان جــزو آســيــب                  در ايــن مــيــان زن
پذيرترين بخش هاي جامعه هستـنـد       
و فشار معيشتي و اخراج و بـيـکـار             
سازي تاثير مستـقـيـمـي بـر زنـدگـي              

در اين روند چـه    .  مردم گذاشته است  
زنان و چه مردان کارگر مـورد هـدف       
اخراج سازي يا کاهش دستمزد قـرار         
بگيرند باز بر شدت فقر و فالکت در       

 .زندگي افزوده خواهد شد
 

در ايران نيز بـا رونـد فـروپـاشـي              
اقتصادي که تحريم هاي خارجـي بـه         
آن شدت بـخـشـيـده بـه طـور واقـعـي                
جامعه را به روند نابودي سـوق داده          
و مردم به هيچ بودگاني تبديـل شـده      

ــد ايــن وضــعــيــت فــالکــتــبــار               .  ان
اقـتـصــادي ديــگـر تــوان را از افــراد               

در چـنـيـن      .  جامعه سلب کرده اسـت     
وضعيتي بايد گـفـت کـه ديـگـر ايـن               

 .همه بي حقوقي بس است
ــد                ــل، مــا شــاه امــا در مــقــاب
افزايش رو به باالي اعتراضات زنـان        
و مردان آزاديخواه نسبت به اين همـه    

از .  بي حقوقي و بهره کشي هسـتـيـم       
ــع در                    ــوده اي و وســي ــراض ت اعــت
هنـدوسـتـان عـلـيـه تـجـاوز جـنـسـي                  
گرفته تا حضور بـا شـکـوه زنـان در                
انقالبات اخير در مصر و تونـس کـه           

چـهـره شـاخــص       «عـلـيـا الـمـهـدي        »
حضور زنان در مصر شد، از حضـور        
گسترده زنان در تظاهرات هـاي ضـد       
رياضتي در يونان و ايتاليا و فـرانسـه    
گـرفـتـه تــا ايـران و افــغـانسـتـان کــه                  
منجر به اعتراض همـگـانـي نسـبـت          

 «ماللـه يـوسـف زي       »به تعرض به   
دختر افغان شد وتا فراخوان قيام يـک     

ميليارد نفري که ميليون هـا زن در           
روز ولنتاين در ده ها کشور جهان بـا        
رقص و پايکوبي عليـه خشـونـت بـه           

 .زنان به خيابان ها آمدند
 

آري، جنبش نـويـن خـالـصـي از            
آپارتايد جنسيتي در دنيا بـا قـدرت           
به پيش مي رود و متحدانه تـر و بـا         
همبستگي بيشتر اعالم مي کند که       
ديگر در مقابل اين همه بي حـقـوقـي     

اعـالم مـي     .  سکوت نـخـواهـد کـرد        
کند که نظريه هاي نسبيت فرهنـگـي    
و به کنج پسـتـو فـرسـتـادن زن پـوچ                
اسـت و زن از حــقـوق جــهــانشــمــول               

 .انساني بايد برخوردار باشد
 

اما بايد در نظر داشت که ريشـه       
تمامي فقر، تبعيض، جنگ و بـهـره         
کشـــي از زنـــان و مـــردان را در                      
مناسباتي جست که استثمار انسـان       
از انسان را توليد و بـاز تـولـيـد مـي                

بايد تمام انسانهاي آزاديخـواه   .  نمايد
و برابري طلب با دست بردن به ريشـه      
اين مصائـب کـه نـظـام طـبـقـاتـي و                  
سيسـتـم سـرمـايـه داري اسـت بـراي                
هميشه خط پاياني بر اين همـه سـتـم       

 .و بي حقوقي و استثمار بگذارند
کـمـيــتـه بــرگـزار کـنـنــده هشــت              

 سنندج با تبريـک فـرا     ٢٠١٣ مارس  
رسيدن روز جهاني زن به همـه انسـان         
هـاي آزاديــخـواه و بـرابــري طــلـب و                
ضمن تاکيد بر اتحاد و همبـسـتـگـي       
جنبش زنان بـا سـايـر جـنـبـش هـاي                
اجتماعي بخصوص جنبش کارگـري     
و با اعتقاد بر اين اصل که تـا زمـان           
سلطه مناسبات موجود و حاکميـت       
سرمايـه بـر هـمـه ارکـان جـامـعـه و                   
تـمـامـي تـار و پـود آن، قــوانـيـن و                    
فرهنگ مرد ساالرانه و تـبـعـيـض و            
بي حقوقي و اسـارت زن از جـامـعـه             
رخت برنخواهد بست و بـرابـري زنـان        
و مردان بطور کامل و در همه ابعـاد        
زنـدگـي اجـتـمـاعـي و اقـتـصـادي و                  

... سياسي و فرهنگي و جنسيتـي و      
تامين نخواهد شد، لذا مـا تـمـامـي          
انسان هاي آزاديخواه و برابري طـلـب       
را به بـرگـزاري هـر چـه بـاشـکـوهـتـر                  
مراسم هاي روز جهاني زن فـرا مـي            
خوانيم تا اين روز را به نقطه عـطـفـي      
در مبارزه جـنـبـش زنـان و شـاخـص               
اعالم مطالبات راديکال و واقعـي و         

 .آزادي خواهانه زنان تبديل کنيم
 

  مارس  ٨ زنده باد 
 روز جهاني زن  
 مارس  ٨ کميته  برگزار کننده 

  سنندج٢٠١٣ 

   مارس سنندج           ٨ بيانيه كميته برگزار كننده                        

امروز در شرايطي به اسـتـقـبـال           
روز جـهـانـي      )   اسفند۱۸ ( مارس۸ 

زن مــي رويــم کــه ســرمــايــه داري               
ــري هــاي              ــابــراب ــواع ن هــمــچــنــان ان
اقتصادي، سياسي و اجـتـمـاعـي را           
بر اکثريت جامعه که همانا کارگران       

  .و مزدبگيرانند، تحميل نموده
در ايـن مـيـان زنـان بـه عـنـوان                 
نيمي از جامـعـه کـه مـولـد نـيـروي                
انساني است، فشار مضاعفي را بـر        

خشــونــت و      .  دوش مــي کشــنــد         
نـابــرابــري جــنــســيـتــي و انــواع بــي             
حقوقي ها که ناشي از وجود سـنـت        
هـاي کــهــنـه و مــرد ســاالر اســت،              
همواره تـوسـط سـرمـايـه داري بـاز               
توليد مـي شـود کـه مـتـعـاقـب آن                  
آسيب ها و معضالت اجتمـاعـي را        
در جامعه به دنبال دارد که بيـش از       
پيش عرصه ي زنـدگـي را بـر زنـان                

 .تنگ کرده است
رشد روز افزون تکـنـولـوژي کـه           
مــي بــايســت در خــدمــت تــامــيــن           
نيازها و رفاهيات در جامعه باشـد،      
بالعکس در جهت کسـب سـود هـر             
چـه بـيـشـتــر و اسـتـثــمـار اکـثـريــت                  
جــامــعــه اعــم از زنــان و مــردان و               

 .کودکان مي باشد
نظام سرمـايـه داري بـه مـثـابـه              
سيستمي استثمارگر قادر به تحـقـق      

برابري واقعي در روابط و مناسبات    
بي ترديد در   .  ميان انسان ها نيست 

سيستمي که اقليتي نا چيز تمـامـي         
امــکــانــات و نــعــمــات مــا حصــل            
دسترنج اکثريت جامعه را در تملـک      
خود داشته، کامال بديهي اسـت کـه      
اين سيستم فاقد مشروعـيـت اسـت          
و نمي تواند خواست ها و مطالبات    

. بـر حـق جــامـعـه را تــامـيـن کـنــد                 
جنبش زنان با ايـجـاد تشـکـل هـاي           
خود ساخته و مستقـل، دوشـادوش        
ديگر جنبش هاي اجـتـمـاعـي و بـا              
اتکا بـه طـبـقـه کـارگـر مـي تـوانـد                   
مطالبات بـر حـق شـان را بـه کـف                  

 .آورد
شوراي بيکاران ضمن زنده نگاه     

 مـارس، روز جـهـانـي زن             ۸ داشتن  
اعــالم مــي دارد کــه خــود را در                  
راستاي به تحقق رساندن خواسـت و       
مطالبات زنان کارگر مي بـيـنـد؛ و           
تمامي کارگران و مردم آزادي خـواه       
را به مبارزه اي پيگير براي بـه ثـمـر          

 .رساندن اين جنبش فرا مي خواند
 

 زنده باد دنياي آزاد و برابر   
  مارس،  ۸ زنده باد 

 روز جهاني زن  
 شوراي بيکاران 

  مارس روز جهاني زن                  ٨ زنده باد          
 ! کارگران، زنان و مردان آزاديخواه و برابري طلب

 



 
665شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ننگ بر گراني و عاملين آن   
 

 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران
تـا ايـن حـكـومـت دزدان و              .  گراني هرروزه و فقر و نداري زندگي همه ما را به درد و عـذاب تـبـديـل كـرده اسـت                  

ثروتهاي ميلياردي آنهـا تـمـامـا حـاصـل           .  مفتخوران حريص و ميلياردر هست، اوضاع هرروز بدتر و بدتر خواهد شد  
 . و ما مانده ايم و درد عميق و خشم بي انتهايمان. دزدي نان شب فرزندان ماست

 
تنها راه نجات ما از اين فقر  و گراني و حسرت و محروميت كه هرروز غير قابل تحمل تر ميشود، ايـنـسـت كـه            

به مفتخوران حاكم هـرچـه سـزايشـان         !  اعتراض كنيم!  اعتصاب كنيم! فرياد بزنيم! داد بزنيم. خشم مان را فرو نخوريم 
كوچه و خيابان و كارخانه و صف خريد و همه جا را به كانونهاي اعتراض و حـق خـواهـي        !  است با صداي بلند بگوييم 

هم اينك اينجا و آنجا اعتصابات كارگري و اعتراضات و بيرون ريختن فرياد خشم عليه مسـبـبـيـن ايـن          .  تبديل كنيم 
 .و همين را بايد ميليوني و سراسري كرد. اوضاع هرروز مشاهده ميشود

 
تك تك ما مردم حق داريم نه فقط نان و ميوه و  خانه و كاشانه مناسبي داشته باشيم، بلكه زندگي مـرفـه و شـاد          

تحصيل رايگـان  .  برخورداري از پزشك و داروي رايگان حق ماست.  برخورداري از همه نعمات حق ماست. حق ماست 
استراحت و تفريح و مسافرت و استفاده از آخرين دستاوردهاي زنـدگـي حـق هـمـه          .  و مناسب حق همه فرزندان ماست 

هيچ تك نفري چه شاغل چه بيكار چه بيمار و چه معلول، در اين جامعه نبايد گـرسـنـه و مـحـروم و حسـرت                 .  ماست
 .ما انسانيم و زندگي انساني حق بي چون و چراي تك تك ماست. كشيده بماند

اين حكومت و اين نظام ناعادالنه سرمايه داري را ميتوانيم درهم بكوبيم و جـامـعـه اي آزاد و شـاد و مـرفـه و                        
 . انساني را برپا داريم

 
 !  زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني       

 ! زنده باد سوسياليسم   
 حزب كمونيست كارگري ايران    

 

 اسـفـنـد      ۱۴ روز گذشته دوشنبه     
ماه دادگاه رسيدگي چندين بـاره  بـه             

 . پرونده کبرا رحمانپور بود
در اين دادگاه پنج نفر از فـرزنـدان     
زني که کبرا متهم به قـتـل او اسـت،            
يعني مادر شوهر کبرا، رضايت داده       
و اعالم کـردنـد کـه مـخـالـف اجـراي                

فقط عليرضـا  .  حکم اعدام او هستند   
همسر کـبـرا در دادگـاه روز گـذشـتـه                
حاضر نبوده و هـنـوز رضـايـت نـداده             

خرمشاهي وکيل کبـرا در يـک       .  است
گفتگو اعالم کرده است که اگر تا دو      
هفته آينده علـيـرضـا رضـايـت دهـد،             

 سال را در     ۱۲ کبرا با توجه به اينکه    
زنــدان گــذرانــده فــورا از زنــدان آزاد               
ميشود و اگر عليرضا  در دو هـفـتـه          
آيـنـده بـه دادگـاه مـراجـعـه نـکـنـد و                     
اظهار نظر نکند، باز کبرا ميتواند بـا   

 . وثيقه آزاد شود
" رسانـه هـا امـروز نـوشـتـه انـد                  

عروس سـيـاه بـخـت در يـک قـدمـي                  
 عروس سياه بخت که بود؟ " ! آزادي 

کبرا دختر يک خانواده کارگري و     
زحمتکش و فقير در تـهـران بـود کـه               

ــي      ــراي             ۱۸ وقـــتـ ــت بـ ــال داشـ  سـ
خدمتکاري نـزد  خـانـواده يـک مـرد               

 ساله رفت تـا در عـيـن          ۶۴ ثروتمند   
 ســالــه ايــن مــرد        ۹۰ حــال از مــادر        

کبراي جوان مـجـبـور    .  نگهداري کند 
به ازدواج به  اين مـرد مسـن  شـد و                
سپس در جريان يک درگيري متهم بـه        

کـبـري بـعـد       .  قتل مادر شوهرش شـد   
ها در بازجويي ها روز حادثـه را ايـن             

بـا عـلـيـرضـا سـوار           :  گونـه شـرح داد      
نزديک پل سـيـدخـنـدان     . ماشين شديم 

 هـزار    ۲۰ .  مرا از ماشين پيـاده کـرد     
تومان به من داد و گفت به خانه تـان          

من پـيـاده شـدم و مـدتـي بـا               .  برگرد
از طـرفـي هـيـچ         .  خود کلنجار رفـتـم     

مدرکي نداشتم تا ثابت کـنـم هـمـسـر          
جرئـت بـازگشـت بـه         .  عليرضا هستم 

به خاطر همين بـه  .  خانه را هم نداشتم 
خانه عليرضا بـرگشـتـم تـا الـتـمـاس               

وقـتـي   .  شان کنم مرا بـيـرون نـکـنـنـد          
وارد خـانــه اش شـدم، مـادرش روي              

مرا که ديد، شروع .  مبل خوابيده بود 
به فحاشي به پدر و مادر و خانواده ام     

از کشوي آشـپـزخـانـه چـاقـويـي            .  کرد
مـن  .  برداشت و بـه طـرف مـن آمـد              

کنترل خود را از دست دادم و چـاقـو              
 .... را از دستش گرفتم و

کبرا به اعدام محکوم  شـد و در         
 يـکـبـار در زنـدان اويـن              ۸۲ ٣ ۱ سال  

پــاي چــوبــه دار رفــت،  بــدلــيــل                       
اعتراضات بين المللي و اعتراض در      
داخل ايران ، اعالم کردند کـه طـنـاب        

 . دار ندارند و او را اعدام نکردند
 سال در زندان با کابـوس  ۱۲ کبرا  

طناب دار زندگـي کـرد و اکـنـون در               
پــرونــده کــبــرا    .  آســتــانــه آزادي اســت     

رحمانپـور يـکـي از مـطـرح تـريـن و                  
حـکـم   .  جنجالي ترين پرونده هـا بـود        

اعدام دختر جواني که زندگيش نمونه     
بارز بي حقـوقـي و فـقـرو مشـکـالت              
ــان در ايــران تــحــت                    عــديــده جــوان

 . حاکميت جمهوري اسالمي بود
کميته بين الملـلـي عـلـيـه اعـدام             
خواهان آزادي فوري کبرا رحـمـانـپـور          

کـبـرا بـايـد فـورا از            .  از زندان اسـت       
ما در اطالعيه هـاي  .  زندان آزاد شود  

بـعـدي در مـورد آخـريـن اخـبـار ايـن                   
پرونده و همـچـنـيـن مـروري بـر  يـک                 
ــرا                   ــب ــاع از ک ــي دف ــبــش جــهــان جــن
رحمانپور و يک کمپـيـن گسـتـرده کـه           
توجه ها را در دنيا به اعـدام و بـويـژه           
اعــدام زنــان در ايــران جــلــب کــرد،                

 . خواهيم نوشت
 کميته بين المللي عليه اعدام        

  ٣ ۲۰۱  مارس ۵ 
  ۹۱ ٣ ۱  اسفند   ۱۵ برابر با 

 ! کبرا رحمانپور در يک قدمي آزادي        
اجــازه دهـــيــد از ايــن زنـــدان                 

غمـگـيـن و مـخـوف مـا دو جـوان                  
محکوم به اعدام و زنداني ، زانـيـار           
ولقمان مرادي  به شما زنان قهـرمـان    
ايران فرارسـيـدن هشـت مـارس روز             

 . جهاني زن را تبريک بگوييم
ميگوييم قهرمان و در جـلـوي           
چشمان ما در وهله اول قيافـه مـادر       
و خواهران خودمان مجسم ميـشـود     
زنـانــي کــه بـا هــمـه تــوان و وجــود                  
تالش ميکننـد و ايـن هـمـه درد و                
رنج را با صبـر و مـتـانـت بـر دوش               
کشيده و در اين شرايط باز بـه فـکـر         
ديگران هستند، باز بـه غـم  و رنـج               
بقيه کار دارند و دلي به بزرگي دنـيـا     

 . دارند
مـادرمـان  را عـمـيــقـا دوســت              
داريــم و دلــمــان بــراي آغــوش گــرم             
مــادران عــزيــزمــان  تــنــگ شــده ،              
مــادرمــان بــه مــا يــاد داد انســان               
باشيم، به فکر ديگران باشـيـم، ادب         
را رعايت کنيم و قلبمان براي ديـگـر    

دريــغ و درد کــه         .  انســانــهــا بــتــپــد    
زندگيمان چنين شـد و دريـغ و درد              
ــن کســان در                    ــري ــز ت ــن عــزي کــه اي
زندگيمان در موقعيت وحشـتـنـاکـي       

ــنــد        ــرفــت ــرار گ مــادران مــا در        .  ق

بـنـد   .  موقعيت وحشتناکي هستـنـد    
دلشان به شنيدن خبر نـاگـوار وصـل           
است و  ما هـر دو نـمـيـخـواهـم کـه                   
چنين شـود و مـادرانـمـان کـابـوس                

پـس اجـازه دهـيـد فـرا            .  تجربه کنند 
رسيدن هشت مارس روز جهانـي زن        
را نــخــســت بــه مــادر و خــواهــران               
خودمان تبريگ بگوييم و سپس بـه       
همه زنان آزاده اي که در ايـران بـراي          
زندگي کردن و شادي و خـوشـحـالـي        
بـايـد بـا هـزاران مشـکـل و دردسـر                  

 . دست و پنجه نرم کنند
در پايان مـيـخـواهـيـم بـه هـمـه                
زنــان و انســانــهــاي گــرامــي هشــت           

مارس را تبريک بگوييم  که شـب و          
روز براي نجات جان ما محکوميـن     

امـيـدوارم   .  به مرگ تالش ميکنـنـد    
يک روز هشـت مـارس را در کـنـار                
يکديگر در يـک جـامـعـه آزاد و بـا                 

 . خوشي و شادي برگزار کنيم
 

زنده باد هشت مارس روز    
 جهاني زن   

 زنده باد زنان قهرمان ايران        
 

 باز تکثير از   
 کميته بين المللي عليه اعدام        

  مارس  ۵ 

 پيام تبريک ما از زندان رجايي شهر به زنان آزاده ايران                                                  
 



 
665شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

 بيوگرافي جمال چراغ ويسي              
جمال چراغ ويسي هـنـگـام مـرگ          

پـدرش کـارگـر      .  سـال داشـت    ٢٥ فقط  
جمال بعـلـت   .  سازمان آب سنندج بود   

فقر تـا کـالس دوم دبـيـرسـتـان درس                
چند سالي در مشاغل موقـت  .  خواند

 به سربـازي  ٦٣ کارگري کرد و در سال  
بعنوان نگهـبـان   ٦٧ برده شد و در سال  

در سازمان آب سنندج مشغول بـکـار         
جمال کارگر کمونيسـت و فـعـال         .  شد

متحد کننده کارگران در سننـدج بـود      
او از   .  و بـهـمـيـن جـرم اعـدام گـرديـد               

جمله فعالين صـنـدوق تـعـاون مـالـي             
کارگري بود که ده ها عضو داشـت و         

. بصورت نيمه علني فعاليت ميـکـرد   
جمال عضو باشگاه ورزشـي کـارگـران        
سنندج و از اعضاي اتحاديه کـارگـري    
بود کـه مسـتـقـل از دولـت در شـهـر                   
سنندج شکل گرفته بـود و سـرانـجـام            
نيز مورد حملـه رژيـم قـرار گـرفـت و                

ــد      ــه        .  مــنــحــل گــردي جــمــال از جــمل
 ٦٨ سخنرانان ميتينگ اول مـاه مـه          

بود که در آن هزار زن و مرد کارگر رو    
در روي نظاميان رژيم قرار گرفتند که     
وجب به وجب شهر را تـحـت کـنـتـرل               

او در   .  داشـتــنــد بــر پـا کــرده بــودنــد           
ســخــنــرانــي اش بــه بــيــمــه بــيــکــاري            
جــمــهــوري اســالمــي حــملــه کــرد  و             
خواهان بيمه بـيـکـاري مـکـفـي بـراي              

او همچنيـن دربـاره     . تمام بيکاران شد 
مـجــمـع عــمـومــي صـحــبــت کــرد و              

بـعـد   .  کارگران را به تشکل فـراخـوانـد       
از همين اجتمـاع بـود کـه مـوجـي از               
دستگيري کارگران براه افتاد و جـمـال      

. نيز دستگير و وحشيانه شکنچه شـد     
پس از مدتي جمال با تعـدادي ديـگـر            
از زندانيان سياسي اعـدام  گـرديـد و              
مخفيانه به خاک سپرده شد، ولي خبر       
مـرگ آنـهـا در حـوالـي اول مـاه مــه                   

و اين جـزئـي از     .   اعالم گرديد١٣٦٩ 
اقدامات دولت براي ايجـاد رعـب بـه           
مـنــظــور جــلـوگــيــري از مـيــتــيــنــگ            

خـبـر   .  کارگران و مراسم مستقل بـود      
اعــدام جــمــال مــوجــي از نــفــرت را                
برانگيخت و عـلـيـرغـم حـملـه گشـت               

تا چند روز مردم وسـيـعـا در      "  ثاراهللا" 
 .    مراسم گراميداشت او شرکت کردند

خاطرات صادق زندي در مورد                  
 جمال چراغ ويسي        

ــزب                ــو حـ ــدي عضـ ــادق زنـ صـ
كموبيست كارگري ايران، و از فعاليـن    
و سازماندهندگان مبارزات كـارگـري       
در شــهـر سـنــنــدج و يـكــي از يــاران                 

. نزديك جمال چراغ ويسي بـوده اسـت       
مـعـمـوال    " او در باره جمال ميگـويـد؛         

چند ماه به روز كارگـر مـانـده مـا در            
مجمع عمومي ها راجع به روزكـارگـر    
به بحث و تبادل نظر مي پرداختـيـم و       
تـجـارب سـالــهـاي گـذشــتـه را مــرور               
ميكرديم و براي مراسم نقشه هايـمـان    

 از همـان  ١٣٦٨ سال . را مي كشيديم 
ابتدا با دسـتـگـيـر كـردن تـعـدادي از                 
كارگران فهميديم كه سـال دشـوارتـري         

اما كارگران مصمم بـودنـد كـه       .  است
بايد مجمع عمومي اضطراري برگـزار   
كرد و به اين منـظـور كـه تـدارك روز                
كـارگـر و بـرگـزاري مـراسـم كـمـاكـان                  
بجاي خـود بـاقـي اسـت و تـغـيـيـري                   

در آخــريــن مــجــمــع       .  نــخــواهــد كــرد   
عمومي كه در روز دهـم ارديـبـهـشـت         

 داشتيم و عده اي از فعـالـيـن    ٦٨ سال  
و برگزاركنندگان روز كـارگـر حضـور           

 ١١ بر سر بـرگـزاري مـراسـم         . داشتند
. ارديــبــهــشــت اخــتــالف پــيــش آمــد         

تعـدادي از فـعـالـيـن و گـردانـنـدگـان                  
 ارديـبـهـشـت       ١١ مخالف بودنـد كـه        

مراسـم بـرگـزار شـود و تـعـدادي هـم                  
موافق بودند و بـر بـرگـزاري مـراسـم               

از جمله موافقين يـكـي     .  پاي فشردند 
جمال بود و موافقتش را اينطور بـيـان    

ما بايد روز كـارگـر را بـرگـزار             »كرد؛
كنيم و نبايد عقب نشـيـنـي كـنـيـم و              
اين دستگيريهاي چند هفـتـه اخـيـر و            
تعرض جمهوري اسالمي به كـارخـانـه      
ها و كارگاه ها هم بـه هـمـيـن خـاطـر                
بود كه ما از برگزاري جشـن اول مـاه           

جشني كه در بين .  مه منصرف شويم 
اكثر كارگران كردستان بويژه سـنـنـدج        

مـا  .  به يك سنـت تـبـديـل شـده اسـت              
كارگران سنندج مبارزه زيادي كـرديـم        

 ٦٧ در سال   . تا اينها را بدست آورديم 
كه در تدارك روز كارگر بوديم هيئـتـي    
از كارگران رفتند و با رئيس اداره كـار    
گفتگو كردند و قرار شد رئـيـس اداره           
كار بـه مـراسـم بـيـايـد و جـوابـگـوي                    

براي برگـزاري  .  سواالت كارگران باشد  
آنروز مجوز صادر كردند امـا در روز       
كارگر رئيس اداره كـار نـيـامـد چـون               
ميدانست كه براي به تـاخـيـر افـتـادن            

. كوپن هـاي كـارگـري جـوابـي نـدارد              
براي بيكاري اخراج كارگـران، پـايـيـن           

هـيـچ جـوابـي       ...... بودن دستمزدها و 
تازه جمهوري اسالمي مجبـور  .  ندارد

. شده روز كارگر را برسميت بشـنـاسـد       
آنها با وجود اينهمه دستگيري از مـا          
باز هم از اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي مـا                   
هراس دارند و در و ديوار شـهـر را پـر            
از تراكت و نوشته هاي مختلف كـرده     
اند و در تجليل از كارگر در ايـن روز،        
خدا و پيغمبر و هـمـه امـامـان را بـه                  

با ايـن  .  دست بوس كارگر فرستاده اند 
وجود اگر ما امسال اول مه را جشـن         
نگيريم بايد در انتظار آينده تـاريـكـي          
براي مبارزات كارگران در اين شهـر و      
بقيه شهرها باشيم و مثل آن سـالـهـاي      
اول خواهد شد كه ما دسـتـه دسـتـه و           
در جـمـعـهـاي كـوچـك و مـخـفـي يـا                    
بصورت نيمـه عـلـنـي روز كـارگـر را                
جشن ميگرفتيـم و ايـن كـار درسـت               

بعد از    .«"نيست و يك عقبگرد است 
صـحــبــتــهـاي ديــگــري از دو طــرف،            
باالخره تصميم بر اين شد كـه مـراسـم         

دو نفر از رفقـا كـه قـبـال         .  برگزار شود 
براي سـخـنـرانـي تـعـيـن شـده بـودنـد                   
بدليل مخالفتشان با برگزاري مـراسـم      

 ١١ آمــاده نـــبــودنـــد كــه در روز                    
جـمـال   .  ارديبهشت سخـنـرانـي كـنـنـد         

آماده شد تا در دو نـوبـت سـخـنـرانـي               
كند و مورد استقـبـال هـزاران نـفـر از              

. شركت كنندگان مراسم قـرار گـرفـت        
يـادش را هـمـيــشـه هــمـراه بــا ادامــه                 
فعاليت كارگري و كمونيستي گرامي      

 . خواهيم داشت
 

احمد بـهـرامـي فـعـال مـبـارزات              
كــارگــري در شــهــر ســنــنــدج، فــعــال             
تشـكـيــل صــنـدوق كـمـك مـالــي بــه                
خــانــواده هــاي كــارگــران زنــدانــي در           
سنندج، احمد بهرامي در خـرداد مـاه       

 سـالـگـي بـر         ٣٥  در سن ١٣٧١ سال  
يـاد عـزيـزش      .  اثر مريضي جان باخت 

 ! گرامي باد
 

متن سخنراني جمال چراغ             
 ١٣٦٨ ويسي در مراسم اول ماه مه                

. خــوش آمــديــد   !  رفــقــاي كــارگــر   
امـروز روز جـهـانــي كـارگـر و جشــن                

جشــن روز   .  جـهــانـي خـودمــان اسـت        
 !كارگر بر همه ما پيروز باد

همانطور كه رفيق مجري برنـامـه      
اعالم كرد، قرار بود رفـيـقـي در بـاره              

مجمـع  .  مجمع عمومي صحبت كند   
با تعريف ساده يـعـنـي ايـنـكـه امـروز             
روز جهاني كارگر ما به دور هم جـمـع         
ميـشـويـم و در ايـن رابـطـه بـحـث و                     

مـجـمـع عـمـومـي بـا            .  گفتگو كنـيـم   
تعريف ساده يعني جمع شدن تـعـدادي    
كارگر در محل و مـكـان مشـخـصـي           
كه روي مسئله اي مشخص كه قـبـال        
تعيين شده و يا تـعـيـيـن مـيـشـود بـه              
بحث پرداخته و تصميم بگيرنـد و بـه          

انســان .  نــتــيــجــه اي درســت بــرســنــد        
يـعـنـي در      .  موجودي اجتماعي اسـت   

اجتماع و در جمع شدن انسانهـا بـدور         
ــنــد                      ــوان ــا مــيــت ــه آنــه ــم اســت ك ه

. نيازمنديهـايشـان را بـرآورده كـنـنـد             
مثال اگر احتياج بـه نـان دارنـد بـايـد                
بدور هم جمع شوند و دست در دسـت       
هم بگذارند تا بتوانند نانـي را تـهـيـه             
كنند و اگر رنجي هست همه باهـم در     

 .كنار هم مي كشند
مجامـع عـمـومـي مـا كـارگـران              
بايد حربه اي و ضامني براي گـرفـتـن            

خـواسـت   .  باشـد ....  حق و حقوقمان و 
ما كارگران گيست؟ ما امروز در روز     
جهاني كارگر اعالم ميكنيم، افزايش      
دستمزدهايمان، كاهش ساعات كـار،      
استفـاده از امـكـانـات بـهـداشـتـي و                  
درماني، حق بيمه بيكاري، جلوگيري    
از اخراج كارگران و صـدهـا و هـزاران             
خواستي كه نسبت به آنهـا كـم كـاري             
شده و يا به  فـرامـوشـي سـپـرده شـده                
است مطالبات مـا هسـتـنـد و بـايـد                

اگر ما بخواهيم به ايـن  .  تامين گردند 
خواستها برسيم، و بخواهـيـم زنـدگـي           
كنيم و خواست هايـمـان را بـگـيـريـم،            
تنها و تنها بكمك جمع شدنمان و بـا         
تكيه به مجمع عمومي مـان امـكـان       

تاكنون و در طـول تـاريـخ        .  پذير است 
از روزي كـه كـارگـر قـدم بــه مـيــدان                  
جامعه گذاشته و نيروي كـار خـود را          
بفروش مي رسـانـد تـا بـا آن زنـدگـي                 
كند، نمـونـه هـاي زيـادي كـه كـارگـر                 
چيزي برايش مطرح بوده و يـا بـرايـش       
مطرح شده و زمانيكه خواستـه اسـت        
مسئله را به تـنـهـايـي حـل كـنـد اگـر                  
سركوب و يا اخراجش نكرده بـاشـنـد،        

 .حادقال جوابش را نداده اند
نمونه هايي هم داريم كه كـارگـران     
با هم چيزي برايشان مطرح بوده و يـا         
ظلمي به آنها وارد شده ولي تـوانسـتـه          
اند با هم مسـالـه و مشـكـل را حـل                   

مجمع عمومي چيز عجيـب و    .  كنند
غريبـي نـيـسـت، چـيـزي نـيـسـت كـه                   

هـمـيـن    .  خيلي خيلي از ما دور بـاشـد     
جمع خـودمـان را در نـظـر بـگـيـريـد                    
تعدادي كارگر و تـعـدادي از خـانـواده          

هاي كارگر و زحمتكش هسـتـيـم كـه             
بدور هم جمع شده ايم و مـيـخـواهـيـم            

 ١٨٨٦ يــادي از روز اول مــاه مــه                 
بكنيم و اين روز را به بلندگويي بـراي       
طرح خواستهايمان و رسيدن بـه آنـهـا            

و به اين دليل از سـاعـت   .  تبديل كنيم 
در اينجا تعدادي كارگر جـمـع شـده          ٣ 

ايــم كــه از مســائــلــمــان بــگــويــيــم و               
ايـن خـود     .  مطالباتمان را بيان كـنـيـم      

. بــراي مــا مــجــمــع عــمــومــي اســت           
مجمع عـمـومـي بـراي مـا نـا آشـنـا                   

ما در محل كارمان در محل .  نيست
زيستمان در مـيـان خـانـواده هـايـمـان              
مجمع عمومي داريم و به شيوه هـاي        
متفاوت و بداليل مـخـتـلـف دور هـم            

نفر كـارگـر بـا        ٥ جمع ميشويم، وقتي   
ــا هــم از                        ــد و ب ــكــنــن ــار مــي هــم ك
مسـائـلــشـان صـحـبــت مــيـكـنــنـد و                
تصميم مي گيرند اين خود مجـمـعـي       

بايد بـگـويـم چـيـزي كـه بـه               .  ميباشد
مجمع عمومي رسميت مـي دهـد و           
آن را تثبيت ميكنـد، تـنـهـا و تـنـهـا                 
منظم بـودن و هـمـيـشـگـي بـودن آن                  

سـاعـت بـا      ١٠ اگر ما هـر روز      .  است
هم كار مي كنيم مي تـوانـيـم در روز          
هم نيم ساعت دور هم بنشيـنـيـم و از          

اعــتــبــار و   .  مشـكــالتــمــان بـگــوئــيــم     
رسميت دادن به مجمع عـمـومـي مـا           
در چرو منـظـم و بـطـور هـمـيـشـگـي                  

 . گرفتن آن مي باشد
امـا غـالـبـا وقـتـي كـارفـرمـايــي                
ميخواهد ساعات كار را طـوالنـي و           
يا دستمزد را كم كـنـد مـا بـا عـجلـه                
مجمع ميگيريم و از آنـجـا كـه نـمـي               
توانيم مسئله را خوب بررسي كنيم و     
ارزيابي مشخصي بكنيـم و تصـمـيـم           
قاطع بـگـيـريـم، حـرف هـايـمـان مـي                 
مـانـد و نـمـي تـوانـيـم حـقـوقـمـان را                      

البته مجمع عمـومـي تـنـهـا        .  بگيريم
مختص كارخانه ها و كارگاه ها هـاي     

مـا حـتـي در كـارگـاه            .  بزرگ نيـسـت   
هــاي كــوچــك مــي تــوانــيــم مــجــمــع            

در كــارگــاه هــاي كــوچــك         .  بــگــيــريــم 
مجمع مي تواند شكل مشخـصـي از      

بـه چـه     .  متحد بـودن كـارگـران بـاشـد          
شيوه اي؟ وقتي شهر خودمان سنندج     
را مي بينيم، در خيـابـانـهـا و كـوچـه                
هـاي آن صــدهــا كــارگــاه خصــوصــي           
كوچك وجود دارد، از مـكـانـيـكـي و           
جوشكاري و نجاري گرفته تـا صـاف           
كاري و نقـاشـي و سـايـر رشـتـه هـاي                  
ديگر ايـن كـارگـاه هـا سـاعـات كـار                  
مشـخــصــي نـدارنــد و از امــكــانــات            

 . زيستي، بهداشتي برخوردار نيستند
 ادامه دارد      

 جنبش اول ماه مه در کردستان        
 بخش سيزدهم     / تهيه و گرد آورنده نسان نودينيان         
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 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  

براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         
 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   

حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          
 . شود

 : آلمان
Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        

  
 : از اروپا  

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
  

 : کانادا و آمريکا 
 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
  

 : از ايران 
 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 
نشست جوش کاران لوله کشي                 

 پاز خانگي سنندج         
 جـمـع     ۱۱/۱۲/۹۱ روز جمعه   

  کشـي    کار لولـه  زيادي ازکارگران جوش  
گــاز، جــهــت بــررســي وضــعــيــت بــد             
اقتصادي و دستمزدهاي پايين خـود،        

. نشستي را در سنندج برگـزار کـردنـد         
ايــن نشــســت بــا ســخــنــان يــکــي از                
حـاضـريـن، پـيـرامــون درآمـد پـايـيــن               
کارگران و دستمـزدهـايـي کـه تـوسـط             

شـود، شـروع        کارفرماها تحميل مـي    
سپـس ايـن کـارگـران، در مـورد              .  شد

آور و بـاال رفـتـن           تورم و گراني سرسام  
هاي زندگي بحث و گفـت و گـو           هزينه
 .کردند
 

در پايـان ايـن نشـسـت، کـارگـران              
ــرهــيــز از                جــوش کــار بــر ضــرورت پ

مـبـارزات فـردي و پـراکــنـده تــأکـيــد                
کردند، و تنها راه مقابله با مشکالت    

از جـملـه     ( و درخواست مطالبـاتشـان       
را )  باال بردن سطح دستمزدهاي خـود      

اتحاد عمل و ايجاد تشکـل مسـتـقـل        
اين نشست پـس از    .  کارگري دانستند 

 . ساعت به پايان رسيد۲ 
 
 

 
 استثمار کارگران جوشکار                

 لوله کشي گاز خانگي سنندج                
کارگران جوشکار لوله کشي گـاز       
خانگي در سنندج سالهاست مشغـول      
بـه کــار لــوــلـه کشــي گــاز در ســطــح                 

ي    سنندج و حومه هستند و بـه شـيـوه      
کامالً غير انسـانـي مـورد اسـتـثـمـار              

کارفرمايان بابت هـر    .  قرار مي گيرند  
 هـزار تـومـان        ٥ متر لوله کشـي گـاز        

دريافت مي کـنـنـد در حـالـي کـه بـه                  
کارگران جوشـکـار در ازاي هـر مـتـر               

 تـومـان مـي        ١٧٠٠ لوله کشي فقط    
پردازند و مابقي اين پول به جيب آنهـا    

ايــن کــارگــران تــعــدادشــان       .  مــي رود  
آنها چندي .   نفر مي باشد١٠٠ حدود  

قبل با تشکيل جـلـسـه اي در سـالـن                
آزادي درخواست اضافه حقوق کـردنـد        
که بعد از چند ساعت بحث و گفتـگـو     
متاسفانه با مخالفت کارفرمـايـان بـا         
افزايش حقوق اين جلسه بدون نـتـيـجـه      

 .به پايان رسيد
 

آزادي يوسف آب خرابات و                
 واحد سيده با قرار وثيقه            

ــروز               ــده، امـ ــيـ ــزارش رسـ ــه گـ بـ
 بــعــد    ٥/٣  ســاعــت      ٨/١٢/٩١ 

ازظـهــر دو نـفــر از اعضــاي کــمـيــتــه               

هـمــاهــنـگــي بــراي کــمــک بـه ايــجــاد              
هــاي کــارگــري يــوســف آب              تشــکــل

ي    خرابات و واحد سيده با قرار وثـيـقـه     
 مـيـلـيـون       ٤٠  ميليون تـومـان و       ٢٥ 

. تومان از زندان مـهـابـاد آزاد شـدنـد             
 ظهـر  ١٢ قابل ذکر است که از ساعت  

تـعـداد زيــادي از کـارگــران، خـانــواده             
زندانيان و دوستان در مـقـابـل زنـدان              
مرکزي مهاباد تـجـمـع کـردنـد تـا از                

 . عزيزان آزاد شده استقبال کنند
 

حمله مسلحانه به دو کارگر               
 ايراني در کردستان عراق              

بر اساس خبر دريافتي دو کـارگـر       
فرزنـد   هاي شاهو حسيني   ايراني به نام  

ــن   جــــالل، مــــتــــاهــــل و           مــــحــــســ
فرزند محـمـد، در حـالـي کـه              پورکند

همراه صاحب کار خود به مـحـل کـار            
روند، مورد هجوم مسلحانه قـرار        مي

 . مي گيرند
بر اثر اين تيراندازي، صاحب کـار        
عراقي همان لـحـظـه جـان خـود را از                 

دهـد و شـاهـو حسـيـنـي و                  دست مي 
مـحـسـن پـورکـنــد بـه شــدت زخـمــي                

امــا مـتــاسـفــانــه شــاهــو        .  شـونــد    مـي 
حسيني به دليل جـراحـات سـنـگـيـن،           

 فــوت   ٦/١٢/٩١ روز يـک شـنـبــه          
ايــن دو جــوان از اهــالــي           .  کــنــد   مــي

شهرستان پاوه هستـنـد کـه بـه دنـبـال               
کار براي تـامـيـن مـعـيـشـت خـود و                   

شان راهي کردستان عراق شـده    خانواده
منبع اخبار فوق سايت کميته    .بودند

 *هماهنگي

 


