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 در دفاع و در محکوميت 
  افشين نديمي و مهرداد صبوري

 گسترش اعتصابات و تشديد دستگيري فعالين کارگري

  يورش وحشيانه به زندانيان و اذيت و آزار زانيار مرادي

 کارگران ايران تاير دومين روز اعتصاب خود را 
  پشت سر گذاشتند با اتحاد و همبستگي 

 ۸ صفحه   يک سالگي فاجعه شين آبادسوختن با مهرباني و وعده درمان نمي شود ۶ صفحه  

بچه ها در هواخوري بودنـد و    
مسن ها بـدلـيـل سـردي هـوا در              
داخل بند مانده بـودنـد، يـکـبـاره          
درها را باز کردند و به مـا يـورش     
آوردند، بي احترامي و بـي ادبـي         
مامورين در ايـن يـورش بسـيـار             
زنـنــده بــود. ايــنــهــا چــه کســانــي            

 اتحاديه آزاد کارگران ايـران:   
کارگران معترض ايران تـايـر بـا        
اتحاد و همبستگي کـم نـظـيـري       
دومين روز اعـتـصـاب خـود را             
پشت سر گذاشتند. بدنبال تالش 
مديريت کارخانه ايران تاير براي 

نفر از کـارگـران روز      ٣٠٠اخراج 

مزدي و قراردادي و ابالغ تلفنـي  
نفر از آنان، مـوجـي از      ٨٠آن به 

همبستـگـي کـارگـري در مـيـان             
کــارگــران ايــن کــارخــانــه شــکــل        

کارگر ايران تاير  ١٠٥٠گرفت و 
در اقدامي مـتـحـدانـه از صـبـح           
ديروز در اعتراض به اين اخـراج    

سازيها دست به اعتصاب زدنـد    
ــت                 ــري ــدي ــروز م ــروز و ام و دي
کــارخــانــه مــوفــق بــه شــکــســت          

 اعتصاب اين کارگران نشد.
بنا بر گزارشهاي رسـيـده بـه        
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران،        

جمهوري اسـالمـي نـاتـوان از           
ــد                    ــه رش ــر رو ب ــي ــا س ــه ب ــابل مــق
اعتصابـات کـارگـري دسـتـگـيـري            
فــعــالــيــن کــارگــري را شــدت داده          

است. در روزهاي اخير اعتصابـات   
کـارگـري بـزرگـي در پـتـروشـيـمــي               
فــراورش و فــجــر در مــاهشــهــر،            

 

 نسان نودينيان
 

هماهنگي براي کـمـک بـه          کميته
هـاي کـارگـري بـتـاريـخ              ايجاد تشکل

ششم بهمن ماه نود ودو از  ضـرب و      
شتم افشين نديمي و مهرداد صبوري 
دو تن از فـعـالـيـن کـارگـري تـوسـط                 
نيروهاي رژيم اسـالمـي گـزارشـي را           
منتشر کرده است.  زمان انتقال آنـان     
از شــهــر بــانــه بــه اداره اطــالعــات               
شــهــرســتــان کــامــيــاران، مــورد بــي          
حرمتي و ضـرب و شـتـم نـيـروهـاي                 

ايـن گـزارش        .انـد    امنيتي قرار گرفتـه 
حاکي است که ماموران امـنـيـتـي و         

اطالعاتي، اين دو فعـال کـارگـري را        
شديدا کتک کاري کرده و سـر آنـان را       
به زير صندلي مـاشـيـن فـرو بـرده و              
باشوکر به پاها و بدن آنان ضربه وارد   

اند. در اثـر ايـن خشـونـت غـيـر                 کرده
انساني از طرف ماموران امـنـيـتـي،       

سـاعـت      ٢٤ پاهاي افشين نديمي تا   
حس شده و ناي راه رفـتـن نـداشـتـه         بي

است وهمـچـنـيـن فـک او نـيـز دچـار                 
 .آســيــب ديــدگــي شــديــد شــده اســت          

افشين نديمي و مهرداد صبـوري هـم     
اکنود در زندان هستند. براي آزادي و  
دفاع از حـرمـت و کـرامـت انسـانـي               
کارگران زنـدانـي در بـنـد و افشـيـن                  
نديمي و مهرداد صبوري فراخوان بـه    
دفاع از کارگران زنداني است.  دفـاع     
از کارگران زنـدانـي داراي پـيـشـيـنـه              
نسبتا طوالني شايـد نـزديـک بـه سـه            

و در      ٧ ۵ دهه است، بعد از انـقـالب       
مـتـن مـوقــعـيــت طــبـقــه کــارگـر در               

 

نگاه هفته مجموعه اي از رويدادهاي هفته در  
 شهرهاي کردستان / نسان نودينيان

 به استقبال روز جهاني زن برويم

گفتگوي تلويزيوني،بخـش  
کردي، کانال جديد(ايسکـرا)    
با محمد آسنگران در مـورد    

 روز جهاني زن.
 

سالم و عـرض    محمد نعمتي: 
ادب دارم خدمت خوانندگان نشريه 
ايسکرا گفتگويي داريم با مـحـمـد    

از رهـبـران حـزب              آسنگران يـکـي  
ــران و               ــري اي ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم ک
همچنين دبير کـمـيـتـه کـردسـتـان            

خــواهــيــم راجــع بــه          حــزب و مــي     
تـدارک و سـازمـانـدهـي              چگونگي

زن با ايشان   هاي روز جهاني برنامه
 صحبت کنيم.

اعتراض  راديکال و انقالبي  
در خنثي کردن فشار اداره  
 اطالعات اقداماتي موثر است

ارگانهاي سـرکـوبـگـر جـمـهـوري            
اسـالمــي  طــي روزهـاي  اخـيــر در                
ــعــدادي از              ــان ت شــهــرهــاي کــردســت
دانشجويان دانشگاه ها را دسـتـگـيـر       
وروانه زندانها و شکنجه گاه ها نموده 
است.  دانشجويان مـبـارزي کـه  بـه            
رغم ايجاد جـو رعـب و وحشـت در              
دانشگاه ها ، بـه نـحـو بـرجسـتـه اي               
خواست ها ومطالبات برحق جـنـبـش    
هاي اجتماعي راديکال درجامـعـه را     
حــمــايــت و تــقــويــت مــيــکــنــنــد.  .             
دانشجوياني که خواستار آزادي بـيـان   
،مطـبـوعـات ، تـجـمـع ، تشـکـل ،                   

تحزب ، برابري حقـوق زنـان و آزادي         
کليه زندانيان سياسـي و.. هسـتـنـد.            
جمهوري اسالمي  با تشديد سرکـوب  
و دســتــگــيــري دانشــجــويــان مــبــارز         
ميـخـواهـد فضـاي سـرکـوب  را در                 
جامعه حاکم کند.  در مريوان در طي 
هفته گذشته تعدادي از دانشـجـويـان        
مبارز  دستگير شده اند. مانور هـاي    
نظامي و بگير و ببند و دسـتـگـيـري         
توسط ارگانهاي رژيـم اقـدامـي تـازه           
نيست. مـردم مـريـوان در سـه دهـه                 
گذشته در مقابل ايـن نـوع مـانـور و           
دستگيري هاي ارگانـهـاي جـمـهـوري        
ــژه اداره  اطــالعــات              ــوي اســالمــي ب
ــا اقــدامــات جــمــعــي                 ۲ صفحه   بهنام ابراهيم زاده از زندان اوين:شکنجه دسته جمعي يا انتقامجويي فرديايســتــاده و ب

 ۳ صفحه  

 ۴ صفحه  
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 ۲ صفحه 

 ۲ صفحه  
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 ۱ از صفحه ۱ از صفحه
تحوالت طبقاتي ـ اجتماعي جامـعـه   
در ايران، و عـيـن حـال در دل رو در              
رويــي طــبــقــه کــارگــر بــا دولــت و                
کارفرماها و صاحبان ثـروت، شـکـل      

و به فرهنگ و داده هـاي   .گرفته است
 اعتراضي کارگران تبديل شده اسـت.   
از خود ويژگي اين حـمـايـتـهـا، ابـراز           
وجود سياسي ـ اجـتـمـاعـي کـارگـران         
بشکل عـلـنـي اسـت. کـه امـروز در                
شکل تعيين بخـشـي بـه کـارگـران و            
فعالين و رهبران آنـهـا تـجـسـم پـيـدا            
کرده و به فـاکـتـور جـدي در اوضـاع            
فعال موجود در جامعه تـبـديـل شـده       

ضرب و شـتـم افشـيـن         گزارش  .است
نديمي و مهرداد صـبـوري دو تـن از          
فعالين کارگري توسط نيروهاي رژيـم  
اسالمي خود نمونه ارزشمنـد از ايـن       

بـا بـکـارگـيـري ايـن             پيشروي، است. 
سنت سياسي و اجتماعـي اسـت کـه        
نام ده ها و صـدهـا نـفـر از فـعـالـيـن               

کارگري، فعالين جنبش برابـري زنـان     
و فعالين حـقـوق کـودک در صـحـنـه             
سياسي ايران ديده ميشود. اگر قـبـل    
از قيام، کانون وکـال در مـرکـز ثـقـل            
تحرکات سياسي و از جنبه حـقـوقـي      
وجود داشت، و اگر قبل از قيام، ايـن    
طيف شاعران و نويسندگان انـقـالبـي    
بودند که شب هاي شعر و فسـتـيـوال      
هاي هنري را براي تـقـويـت جـنـبـش           
توده اي براي سرنگوني و جمـع کـردن     
مردم، انجام ميـدادنـد، امـا، امـروز         
اين تحرک و کارزارهاي بين المللي و   
داخلي کشوري کارگران  است که، بـه  
يک قطب سياسي در تحوالت آتـي و      
فعال موجود تبديل شده است و مهـر  

افشين نديمي و  .خود را بر آن ميزنند
مهرداد صبوري در رديف چهره هـاي    
شناخته شـده و فـعـالـيـن مـحـبـوب                 
جنبش کـارگـري قـرار دارنـد. تـالش             
براي آزادي اين دو زنـدانـي کـارگـر و         

جلب حمايت هاي بـيـن الـمـلـلـي در             
محکوميت ضرب و شـتـم آنـهـا بـه              

 امري ضروري تبديل شده.   
 

ــه جــمــهــوري           حــمــالت ســبــعــان
اسالمي عليه طبقه کارگر در عرصـه  
اقتصادي و تحميل رياضت کشـي و      
فقر و فـالکـت تـا زمـانـيـکـه ايـنـهـا                 
حاکمند ادامه خواهد داشت. مبـارزه   
و رو در روئي و جنگ طبقاتي ما هم 
هر روز در شکل تـازه و جـديـدي در            
جريان است، اوضاع سياسي در ايران 
در آستانه تحوالت جديدي قرار دارد، 
هر اقدام انساني و مبارزاتي در دفاع 
از تشکل و آزادي تشـکـل کـارگـران،       
دفاع از کرامـت و حـرمـت کـارکـران            
دربند، در دفـاع از اعـتـصـاب يـک                
عرصه مهم از فعاليتـهـاي مـا بـراي         

 .جلب افکار عمومي است
 

 ۲۰۱۴ ژانويه ۲۸ 
 

  در دفاع و در محکوميت...  

هستند که تـکـه نـانـي بسـويشـان           
پرتاب ميشود و همچون سگـهـاي   
هار بجان زنداني مي افتند، اينهـا  
تربيت شده کدام مکتـب هسـتـنـد       
که جز حرفهاي زهر آگين و توهيـن  
و بــيــشــرمــي در قــامــوس اشــان           

 نيست؟ 
به همه گـفـتـنـد بـايـد بـيـرون               
بـرويـم. سـرمــاي گـزنــده بــيـرون و               
بسياري از افراد مسن و يا بـيـمـار    
که نميخواستند بيـرون بـرونـد، بـا         
بي حرمتي به بيرون رانده شـدنـد .     
در را بستند و جز زانيار که بيـمـار   
بود و اصال نـمـيـتـوانسـت از روي          
تخت بلند شود چرا که مهر ه هـاي  
کمرش را اين جانيان شکسته انـد،  
در اطاقش ماند. هـمـه اتـاقـهـا را          
بهم زدند سه تا گوشي پيدا کرده و   
با خودشان بردند، گارد ويژه اشـان    
را نيز آورده بودند، بحريني که اين 
اسمش از ترس آينده و و آيـنـدگـان      
مستعار است و اسـم واقـعـي اش          
اينست : ( مرتضي سعـيـدي) در        
صدر اين يـورش وحشـيـانـه بـود.            
لطفا ايـنـرا در پـرونـده سـيـاه ايـن                
جاني ثبت کنيد. اميريان مـعـاون      
زندان همراه اين لشـکـر بـي ادبـان         
بود مهران آقايي افسرشب هم ايـن  
جمع را همراهي ميکرد. او کسـي     
است که بجاي مرداني رييس ايـن    
زندان ، افسر شب است. پررويي و    
وقاحت اشان حد و مـرز نـداشـت.        
هر چه از دهانشان آمد به زندانيان 
سياسـي، بـه انسـانـهـاي شـريـفـي               
ميگفتند که به دليل اعتـراض بـه     
ظلم و زور اين حکومـت سـالـهـاي       
سال است از خانواده و فـرزنـدان و       
عزيـزان خـود دور هسـتـنـد و در                

حقيقت پرچم اعتراض عـلـيـه ايـن         
حکومت را در اهتزاز نگاه داشـتـه   
اند. انسانهـاي شـريـفـي هـمـچـون             
آقاي بداغي ومـاسـوري و ... يـا               
زندانيان مسن ، هـمـه بـا بـهـت و            
حيرت ايـن وقـاحـت و بـيـشـرمـي              
مشتي افراد کـرايـه اي را نـظـاره             
ميکردند که فکر ميـکـنـنـد دنـيـا         

 همواره چنين ميماند. 
بعدا از زانيار شنيديم که او را 
چند ساعـت سـيـن جـيـن کـرده و               
آزارش داده اند که بايد بلـنـد شـود      
برود. زانيار که بيمار است و مهره  
کمرش بـدلـيـل شـکـنـجـه هـمـيـن                 
جانيان در وضع وخـيـمـي اسـت ،           
ميگويد نميتوانم از جا بلنـد شـوم     
و خالصه درگيري لفظي تـنـدي بـا      
اينها پيدا ميکند و طبـعـا ايـنـهـا        
نيز هر چه از دهانشان  آمده نـثـار     

 زانيار کرده اند. 
کميته بين المللي عليه اعدام  

با انتـشـار ايـن گـزارش کـوتـاه از               
هـمـگـان مـيـخــواهـد کـه  رفـتــار                 
وقيحانه و بيشرمانه زندانبانهـا را    
محکوم کرده و بهر طريق مـمـکـن    
به اين نوع آزار و اذيـت زنـدانـيـان         

 اعتراض کنند.  
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۷ برابر با  ۲۰۱۴ ژانويه  ۲۷ 

 ۹۲ ٣ ۱ بهمن 
 

Mina ahadi:0049
(0)177562413 

minaahahadi@g
mail.com 

M i n a a h a d i -
iran.blogspot.co.uk 

Stopstoningnow.c
om 

Notonemoreexec
ution.org 

Ex-muslime.de 

 يورش وحشيانه به زندانيان... 

بار ديگر شمشير انتقام نيروهـاي  
امنيتي از نيام برآمد و براي چندمين 

دي در      ۹ بار به خاطـر اعـتـراضـات         
زندان اوين و انتشار بيانيـه هـايـي از        
جانب من در دفاع از حقوق زندانـيـان   
و کودکـان کـار و کـارگـران از هـمـه                 
حقوق ناچيزي که يک زنداني دارد نيـز  

 محروم شدم.
بعد از يک و سال و نـيـم انـتـظـار          

دي  ۱۸ روز  ،براي اعزام به بيمارستان
مسئـولـيـن زنـدان از اعـزام مـن بـه                  
بيمارسـتـان بـراي مـداواي دردهـايـم             
جلوگيري کردند، دردهايي که عمدتـا  
در زندان به آنها دجـار شـده ام. امـا             
انتقام گيري به همين جا خـتـم نشـد!        
آنها مرا از مالقات با همسر و تـنـهـا    
فرزند بيمارم نيز مـحـروم کـرده انـد.           
فرزندي که در شرايط سخت روحـي و    
شيمـي درمـانـي نـيـاز بـه حضـور و                  
محبت پدرانه دارد تا انـدک کـمـکـي         
براي تحـمـل دردهـايـش بـاشـد. اگـر               
مسئوالن زندان با من مشکل دارنـد    
گناه اين کودک چيست؟ آيا فرزند من 

کــم از فــرزنــدان عــراق و ســوريــه و                
افغانسـتـان دارد کـه هـر روز مـورد                
ــت و آزار و از دســت دادن                   خشــون
والدينشان قرار مي گيـرنـد؟ آيـا ايـن         
نقض آشکار حـقـوق بشـر و کـرامـت            

 انساني نيست؟
مسئـوالن زنـدان مـي خـواهـنـد             
بگويند تا وقتـي از حـقـوق کـودکـان            
ديگر و زنـان و کـارگـران دفـاع مـي              
کني حق ديدار با تنها فرزند بيمـارت  
را نخواهي داشت! مسئولين به دليل  
انتشار مطالبم در هنگامي که بيرون 
از زندان بودم من را از مـالقـات بـا            
فرزنـدم مـحـروم کـردنـد و از هـمـان                  
هنگام موفق به ديدار فرزنـد بـيـمـارم       
نشده ام و همچنين به دلـيـل هـمـيـن          
مشکالت همسرم در وضعيت روجـي  
بسيار ناگواري قـرار دارد. جـا دارد            
اينجا از همه کساني که براي فـرزنـدم   
نيما زحمت کشيده اند از جمله کـادر    
درماني بيمارستان محک و همينطور 
مردم مهربان و دوستان خوبم تشـکـر     
کنم چرا که با اين کمک هـا بـوده کـه          

نيـمـا تـوانـيـسـتـه اسـت تـا حـدودي                   
روزهاي خطرناک درمـانـش را پشـت          
سر بـگـذاردامـا هـمـچـنـان نـيـاز بـه                   
مراقبت هاي ويژه دارد. نيما همچنان 
بايد زير نظر پزشک باشد و به شيـمـي   
درماني اش ادامه دهد و هر انسـانـي   
مي داند که يک کودک در اين شرايـط  

 نياز به حضور پدر دارد.
اين شرايط سـخـتـري، شـکـنـجـه          
روحـي مـحـسـوب مـي شـود و اگــر                 
مســئــوالن فــکــر مــي کــنــنــد تــا از             
مواضع بشر دوستانه خود، از حمايت 
از حقوق کودک و حقوق کارگر عـقـب     
نشيني مي کنم، اگر فکر مي کـنـنـد    
از کنار کوکان کـار و کـودکـانـي کـه            
براي امرار معاش تن نحيفشان را بـه    
خيابان مي سپارند پا پس مـي کشـم     
اگر فرک مي کنند دوستـان کـارگـر و        
زحمت کشم را تنها مي گـذارم بـايـد        
بدانند مسلما با هزينه هاي سنگيني 
که تا کنون متحمل شده ام هر گـز نـه     
کارگـران را تـنـهـا مـي گـذارم و نـه                    
کودکان بي گنـاه را و هـمـچـنـان بـر               

 عقايد خود پا فشاري مي کنم!
شرايط همسر و فرزندم و بيمـاري  
خودم هـر روز شـرايـط را بـراي مـن                
سخت تر و سخت تر مـي کـنـد و در          
اين شرايط براي رسيدن به حقوق خود 
بايد اقدامي در پـيـش گـيـرم. ادامـه             
وضــع مــوجــود مــن را نــاگــزيــر از               
اعتصاب غذا به عـنـوان آخـريـن راه           

 حل خواهد کرد.
ــر ضــرورت                ــگــر ب ــار دي مــن ب
مالقات با فرزند بيمارم و همچـنـيـن    
اعزام خودم به بيمارستان تاکيد مـي    
کنم و اينها را جـزئ حـقـوق خـدشـه              
ناپذير خود مي دانم و هـمـچـنـيـن از        
همه انسانهاي شـريـف و آزاديـخـواه           
استمداد مي طبلم. رنج بي عـدالـتـي     
مرا کمتر از رنج کودک بيمارم من را   
آزاد نمي دهد. من ايسـتـادگـي مـي        
کنم ولي چه کساني بايد پاسـخـگـوي    

 اين همه بي عدالتي باشند؟
اميد که همه زندانيان سياسي به 

همه حقوق خود دست يابند، بي شک 
حمايت ها و دلگرمي هـاي شـمـا از        
بيرون زندان تاثيربه سزائي در شرايط 
ما و تشويق مـا بـه ادامـه راهـمـان              
دارد و همچنين مسئولين ايـن هـمـه      
بي عدالتي را در افکار عمومي زيـر    

 فشار قرار مي دهد.
 

 بهنام ابراهيم زاده زنداني سياسي
 ۳۵۰ اوين بند 

 ۱۳۹۲  بهمن ۷ 
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کارگران قسمت توليد اين کارخانه 
هــمــگــي روزمــزدي يــا قــراردادي         

نفـره اخـراج      ٣٠٠هستند و ليست 
شامل اين دسته از کارگران اسـت.  
با اين حال کارگران رسمي کارخانه 
که اغلب در قسمتهاي مهندسي و 
ــه            کــارشــنــاســي و اداري کــارخــان
مشغول بکارند و ديگر کـارگـرانـي    
که در ليست اخراج قـرار نـگـرفـتـه        

پر شور دوشـادوش   اند در اقدامي 
همکاران اخراجـي خـود دسـت بـه           
اعــتــراض زده انــد و در مــقــابــل             
مديريت کارخانه که دلـيـل اخـراج        

کـارگـر را نـداشـتـن امـکـان               ٣٠٠
مالي براي تداوم کار اين دستـه از    
کارگران اعالم کـرده اسـت اظـهـار         
داشته اند ما حاضـريـم يـا بـمـدت          
چند مـاه دسـتـمـزدهـايـمـان را بـه               
تاخير بـپـردازيـد و يـا در هـمـيـن                

درصد از حـقـوق مـا را           ١٠مدت 
کسر کنيد تا اخراجي در کـارخـانـه    
صورت نگيرد. اما مدير کارخـانـه    
در مقابل اين پيـشـنـهـاد از سـوي          
کارگران اعالم کرده اسـت دسـتـور        
اخراج از باالست و در اين زمـيـنـه    
کاري از دست من بر نميايـد. الزم     
بـه يــاد آوري اســت عــمــده ســهــام            
کارخانه ايـران تـايـر(جـنـرال تـايـر               
ســابــق) مــتــعــلــق بــه بــنــيــاد                    
مستضعفان است و اين بنـيـاد کـه      
به نام مستـضـعـفـان مـيـلـيـاردهـا            
تومـان از دارائـي جـامـعـه را در                
دست دارد در حـالـي تصـمـيـم بـه             

کارگر گرفته است کـه     ٣٠٠اخراج 
اين کارگران در آسـتـانـه مـاهـهـاي         

بنا بـر   پاياني سال قرار گرفته اند. 
ــه              ــزارشــهــاي رســيــده ب ــن گ آخــري

در پي  اتحاديه ازاد کارگران ايران 
گــذشــت دو روز از مــقــاومــت                  
متحدانه کـارگـران ايـران تـايـر در            

نـفـر از        ٣٠٠اعتراض بـه اخـراج         
ــروز          هـــمـــکـــارانشـــان، عصـــر امـ
مديريت کارخانه فردا را تـعـطـيـل       

اعالم کرد. کارگران ايران تاير نـيـز    
اعالم کـرده انـد در صـورت عـدم               

از روز    توجه بـه خـواسـتـهـايشـان           
اعتصاب خـود      شنبه همچنان به 

 ادامه خواهند داد.
 –اتحاديه آزاد کارگران ايـران    

 ١٣٩٢دوم بهمن ماه 
 

جلسه رسيدگي بـه مـطـالـبـات        
کارگران فوالد زاگـرس از شـرکـت          

 خان گل بر گزار شد
صـبـح ديـروز اول           ١٠ساعت   

بهمن ماه هـيـات تشـخـيـص اداره          
کار شهرستان قروه جهت رسيدگـي  
به شکايت کارگران فـوالد زاگـرس     
از شرکت پيمانکاري خان تشکـيـل   
جلسه داد. کارگران شـرکـت فـوالد       

تـحـت    ٩١زاگرس که تا پايان سال 
پوشش شرکت پيمانکاري خان گـل  
در ايـن کـارخـانــه مشـغـول بـکــار               
بودند پس از گذشت نزديـک بـه ده       
ماه موفق به دريـافـت مـطـالـبـات         
خــود از ايــن شــرکــت نشــده انــد.             
مسئولين شرکت پيمانکـاري خـان     
گل طـلـب خـود از شـرکـت فـوالد               
زاگــرس را بــهــانــه اي بــراي عــدم            
پرداخت مطالبات کارگـران فـوالد     
زاگرس قرار داده اند و تـالـشـهـاي         
تاکنوني کارگران نيز براي دريافـت  
مطالبات شان نـتـيـجـه اي در بـر              
نداشته است به همـيـن دلـيـل ايـن          
کارگران اقدام به شکايت از شرکت 
خان گل در اداره کـار شـهـرسـتـان            
قروه کردند که صبح ديروز جـلـسـه      
رسيدگي به شکـايـت آنـان بـرگـزار          

 .شد
 

در اين جلسه کـه اعضـاي هـيـات           
تشخيص اداره کار شهرستان قروه، 
نماينده شرکت خان گـل و جـعـفـر           
عظيـم زاده عضـو هـيـات مـديـره               
اتـحــاديـه آزاد کــارگـران ايـران بــه             

نفر از کارگران بـه عـنـوان       ٤همراه 
نمايـنـده کـارگـران شـاکـي حضـور              

داشتند توجه هيات تشـخـيـص بـه       
قــانــون کــار و          ١٣اجــراي مــاده      

و مـقـرر         تبصرتين آن جـلـب شـد         
گرديد راي اين هيات بر اساس اين 

 .ماده قانوني صادر شود
 

بر اساس اين ماده قانوني چنانچـه  
ــا               ــکــار طــرف قــرار داد ب ــيــمــان پ
کــارفــرمــاي اصــلــي، از پــرداخــت         
مطالبات کارگران خـودداري کـنـد      
کارفرما راسا مکلف بـه پـرداخـت      
مطالبـات مـعـوقـه کـارگـران مـي              
باشد. در ادامه اين جلـسـه تـوافـق        
شد نماينده هاي کـارگـران شـاکـي         
پــس از نشــســتــي بــا مســئــولــيــن          
شرکت خان گل و شفاف کردن يـک    

مطالبات شان،   مورد از ٩  به يک
جــلــســه ديــگــري از ســوي هــيــات          
تشــخــيــص اداره کــار قــروه بــراي            
مــعــيــن کــردن مــقــدار ريــالــي                 
مطالبات کارگران از شـرکـت خـان      
گل برگزار شود. ايـن جـلـسـه قـرار           

 .است يک هفته ديگر برگـزار شـود    
در حال حاضر و بدنبال اعتراضات 
مکـرر کـارگـران فـوالد زاگـرس و              
صــدور راي بــازگشــت بــکــار ايــن          

هــيــات هــاي        کــارگــران از ســوي     
تشخيص و حل اختالف اداره کـار      
شهرستان قـروه، آنـان هـر روز بـر               
سرکارهاي خود مـيـرونـد و صـبـح          
امروز دوم بـهـمـن مـاه مـقـرر شـد              
دستمزدهاي معوقه اين کارگران از 
ــدن              ــعــات چ ــروش ضــاي ــق ف طــري
کارخانه پرداخت گردد تا تکـلـيـف    
نهائي واگذاري کـارخـانـه بـه ذوب         
آهن اصفهان معين شـود. الزم بـه        
ــوالد             ــران ف ــارگ ــادآوري اســت ک ي
زاگــرس از مــدتــهــا پــيــش حــکــم            
توقيف ضايعات چدن کـارخـانـه را      
از مراجع قضائي گرفته بودند امـا  
از آنجا که مراحل قـانـونـي فـروش       
اموال توقيف شده ماهها بـه درازا    
ميکشيـد صـبـح امـروز کـارگـران             
فوالد زاگرس از طريق موافقت بـا    

درصـد     ٧کارفرما مبني بر واريـز    
از محل فروش ضايعـات چـدن بـه        
حساب کارخانه جهت تامين مالي 

درصـد آن بـه        ٩٣بارگيري و...، و 
حساب کارگـران، زمـيـنـه تسـريـع           
فـروش ايـن ضـايـعـات ر ا جـهـت                  
دريافت دستمزدهاي معـوقـه خـود      

 .فراهم کردند
 

 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٢ دوم بهمن ماه 

  کارگران ايران تاير...  

اعتصاب کارگران ايران تـايـر کـه      
امروز هفتمين روز خود را پشـت      
سر گذاشت، اعتراضات پـيـگـيـر       
کارگران پـلـي اکـريـل اصـفـهـان،              

پــروژه هــاي   اعــتــراض کــارگــران      
عمرانـي سـاخـتـمـانـي و شـهـرک               
سازي کيسون، تجمع اعـتـراضـي      
کــارگــران مــاديــران، پــرســتــاران        

بازنشستگان آمـوزش    ماهشهر و 
وپرورش و برخي مراکز ديـگـر در     
جريان بوده است. فصـل تـعـيـيـن         
حداقل دسـتـمـزدهـا نـيـز نـزديـک             
است و يک خواست مهم کـارگـران   
پـتـروشـيـمـي هــا و پـلـي اکـريــل                 
افزايش فوري دستمزدها عالوه بر 
افزايش ساالنه دستمزد ميباشـد.  
زمزمـه اعـتـراض بـراي افـزايـش             
دســتــمــزد در ايــران خــودرو نــيــز          
شنيده ميـشـود. بـيـکـارسـازي و            
نپرداختن حقوق دليل برخي ديگر 
از اين اعتصابات بوده است. امـا  
نه وعده هاي مسئولين حکومـت  
ــه              و مــديــران بــراي رســيــدگــي ب
خواست هاي کارگران و نه تهـديـد   
کارگران توسط نيروهاي سرکـوب  
حکومت، مانع تداوم و گسـتـرش   
اعتصابات کارگري نشده اسـت و    
ــه            جــمــهــوري اســالمــي شــروع ب
دستگيري فعالين اعتصابات در   
مراکز مـخـتـلـف کـارگـري کـرده              

 است. 
 

شش نـفـر از کـارگـران پـلـي               
اکريل اصفهان مسعود فـتـاحـي،      
صفائـي، سـيـروس پـيـام مـنـي،              
احمد صابري، عباس حـقـيـقـي و       
جواد لـطـفـي، حـدود صـدنـفـر از              
کـارگــران کــيــســون و دو نــفــر از             
کارگران پتروشيمي فجر از جـملـه     
کارگراني هستند که در روزهـاي      
اخير دستگير شده انـد. کـارگـران       
اين مراکز ضمن تاکيد بـر سـايـر        
خواستهاي خود، خـواهـان آزادي       

 فوري همکاران خود شده اند. 
 

دســتــگــيــري و اذيــت و آزار          
فعالين کارگري کـار هـمـيـشـگـي         
رژيم بوده است، اما اين سيـاسـت   
در هــفـتــه هــاي اخــيـر گسـتــرش            
بيشتري يافـتـه و اگـر جـلـوي آن              
ــا هــرمــورد                ــه نشــود و ي ــت گــرف

دستگـيـري بـه مـبـارزه قـاطـع و                
تندي از جانب کارگران نينجامد، 
اين روند حـتـي شـدت بـيـشـتـري            
خواهد گرفت. جمهوري اسـالمـي    
خطر بـرآمـد جـنـبـش کـارگـري و              
اعتراضات توده اي را ميـبـيـنـد،     
اعتصابات قابل تـوجـه کـارگـري         
براي افزايش دسـتـمـزد و روحـيـه          
مصمم کـارگـران را مـيـبـيـنـد و                
مقابله با آنرا براي تداوم حکومت 
ننگين خود حياتي ميداند. بـايـد    
با تمام قوا مقابل ايـن سـيـاسـت         
ايستاد و آنـرا بـا تـعـرض وسـيـع             

 پاسخ داد. 
 

حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري            
دستگيري فـعـالـيـن کـارگـري را             
شديدا محکوم ميکند و خواهـان  
آزادي فوري کـارگـران دسـتـگـيـر           
شده در پتروشيمـي فـجـر و پـلـي            
اکريل، شرکت بين المللي کيسون 
و کليـه کـارگـران زنـدانـي اسـت.             
حزب از کـارگـران ايـن مـراکـز و              
کـــارگـــران در ســـراســـر کشـــور           
ميخواهد از رهبران خود قاطعانه 
حــمــايــت کــنــيــد و در صــورت             
دستگيري هرآنهـا بـالفـاصـلـه بـا           
گسترش اعـتـصـاب و اعـتـراض            
خواهان آزادي فوري آنهـا شـويـد.      
اگــر جــمــهــوري اســالمــي بــا                
دستگيري رهبران اعتصاب قصد 
مقابله با شما را دارد، شـمـا نـيـز       
متحدانه تر، مـتـشـکـل تـر و بـا             
ــل             ــيــشــتــري در مــقــاب ــيــروي ب ن
حکـومـت و کـارفـرمـايـان صـف              
آرائي کنيد و همه نيروي خـود را      
به ميدان بياوريد. حزب کـمـاکـان     
بر تشـکـيـل مـجـامـع عـمـومـي                
کارگران، حضور فـعـال هـمـسـران        
کارگران در تجمعات اعتراضي و   
بر خبررساني هرچـه وسـيـعـتـر از          
اعتصابات و سياست حـکـومـت       

 تاکيد ميکند. 
 

 حزب کمونيست
 کارگري ايران 
 ، ۱۳۹۲ بهمن  ۶ 

 ۲۰۱۴ ژانويه  ۲۶ 
 

 
 

  گسترش اعتصابات...  
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 ۱ از صفحه 

هـمـيـنـطـور کـه         محمد نعمتي:  
مـارس روز       ۸ ميدانيد در آسـتـانـه          

زن هستيم و طبق سنت چپ و   جهاني
جامعه ايران که به هـر حـال جـنـبـش          
چپ در آن نقـش داشـتـه و تـوانسـتـه             

هاي مختلف به منـاسـبـتـهـاي       برنامه
مخـتـلـف سـازمـانـدهـي کـنـد و بـه                   
خصوص حزب کمونـيـسـت کـارگـري        

هـا و       ايران هميشه در اين منـاسـبـت   
در مـبـارزات         مراسم ها و بطور کلي

ايـفـا کـرده        مردم نقش عمده و مهمي
است، در مورد هشت مـارس و  بـه           

مــارس    ۸ طــور خــاص در مــورد              
امسال با شما صحبت کنيم ، اولـيـن   
سوال ما اينست براي هشـت مـارس       
امسال شما  چه برنامه و راهکاري را 

  کنيد؟ پيشنهاد مي
  

همانطـور کـه     محمد آسنگران:  
مـارس يـک      ۸ شما هم توضيح داديد 

سنت ديرينه چپ اسـت کـه فـعـالـيـن           
مدافع بـرابـري حـقـوق زن و مـرد و                  
مخصوصا فعاليـن جـنـبـش بـرابـري           

ها هميشه مبتـکـر    طلبانه زنان و چپ
اقداماتي در ايـن روز بـوده انـد. در               
جايي مانند کردستان هميشه چـپـهـا    
در اين نوع مراسمـهـا دسـت بـاال را           
داشته و دارند. هـمـيـشـه مـبـتـکـر و              
مشوق اقداماتي اجتـمـاعـي بـه ايـن          

 مناسبت بوده اند. 
بــه هــمــيــن دلــيــل ايــن روز در              
شهرهاي کردستان به يک سنت تبديل 
شـده اســت  و هــر ســال ابــتـکــارات               
مختلفي پيشنهاد داده شده و يا خود 

هايي بکار  فعالين در جامعه خالقيت
برده اند که مـا بـعـضـا از آنـهـا يـاد                

 گرفته ايم. 
 

واقعيت اين است که مسـالـه زن       
در ايــران يــک مســالــه ويــژه اســت،              

ــه  ــد                  مســال ــن ــان ــران م اي زن در اي
هاي ديگر نيست.  ويـژه اسـت         کشور

بخاطر اينکه ميبـيـنـيـم کـه سـاالنـه            

ها هـزار زن بـه جـرم ايـنـکـه بـد                    ۱۰ 
حجاب هستند، بـه جـرم ايـنـکـه زن              
هســتــنــد، بــه جــرم ايــنــکــه آرايــش             
ميکنند،  و به جرم اينکه به پـايـمـال      
شدن حقـشـان اعـتـراض مـيـکـنـنـد،               
دستگير ميشوند. آزار داده ميشوند، 
به آنها توهين و بيحرمتي ميشـود و    

عدالـتـي در  مـورد آنـهـا                ده ها  بي
انجام ميگيرد. در ايران اهميـت ايـن      
موضوع اينجاست که اين مسائل بـه  

و از طـرف دولـت               صورت قـانـونـي     
 انجام ميشود. 

 
  از آن مسـائـلـي             اين خود يـکـي  

کند که  است که جامعه را تحريک مي
در مقابلش بايستد و کـاري بـکـنـد.         
منتها عالوه بـر حـکـومـت سـنـت و             

عقب افـتـاده    فرهنگ مرد ساالري و 
از آن مسـائـل و               جامعه هـم يـکـي       

مشکالتي است که فعاليـن جـنـبـش       
زنان و اکثريت زنان بـه آن اعـتـراض          

ــر ايــن        ــنــاب فــرهــنــگ مــرد     دارنــد. ب
ساالرانه در کـنـار قـوانـيـن ضـد زن               
جمهوري اسالمي قـرار دارد. عـالوه        

ها مشکل فقر و بـيـکـاري     بر همه اين
ما   هم مزيد بر علت شده است. وقتي

گوييـم فـقـر و بـيـکـاري ايـن دو                   مي
عامل حتي به نسبـت مـردان هـمـان         
جامعه  در ميان زنان  ابعـاد و آمـار       
بيشـتـري دارد. تصـور کـنـيـد بـراي                 
اينکه بخواهيد کار پيدا کنيد، با اين 
سيل ميليوني بيکاران کـه در ايـران         
هست، کار براي زنان بسيار کمـتـر و     
سختتـر پـيـدا مـيـشـود. يـا ايـنـکـه                    
تحصيالت هم براي زنان در ايـران بـا     
موانع  بيشتري نسبت بـه مـردان رو         
برو است. اينجا تنها مـانـع  فـقـر و              
فرهنگ عقب مانده  در خـانـواده و           
جامعه نيست، بـلـکـه مـانـع اصـلـي            
قانون و دولتي است که  عـلـيـه زنـان         
است. اين شرايط  و اين اعمال ستم و 
تبعيـض غـيـر قـابـل تصـور، عـمـال                 
اعتراضي به وسعت ايران را  عـلـيـه          

حکومت اسالمي و قوانيـن ضـد زن       
آن دامــن زده اســت. اعــتــراض بــه               
سياست زن ستيزي حکومت مسـئلـه   

ها  نيست که محدود به کمونيست  اي
و انسانهاي آگاه بـاشـد. اعـتـراض و            
نارضايتي در جامعه ايران عـلـيـه زن      
ستيـزي دولـت و قـوانـيـن اسـالمـي                
امــري اجــتــمــاعــي  اســت. اگــر                    

ــان ــاه و                    انسـ ــارز و آگـ ــبـ ــاي مـ هـ
دارند، قصـدشـان     ها نقشي کمونيست

اين است که بـه ايـن اعـتـراضـات و              
نارضايتي هاي موجود  جهت بدهند 
و آن را سازماندهي کنند. هدف ايـن     
است که در نهايت زن جايگاه خودش 
را در جامعه پيدا کند و حقوق بـرابـر     
زن و مرد نه تنها قانوني که نهاديـنـه   

 و به فرهنگ جامعه تبديل شود. 
 

  شما خودتان سـالـهـاي طـوالنـي         
از فعالين در ايران و مخصوصا   يکي

در شهر سنندج بوديد و ميدانيـد کـه     
ــم          ــزاري مــراس ــرگ ــه ب ــا در       مســال ه

است   کردستان مخصوصا مسئله اي
توان گـفـت هـمـيـشـه          که به جرات مي

هـاي ديـگـر         چند قدم جلوتر از شـهـر      
ايران بوده است.  مثال  در جـاهـايـي        

بينـيـد فـعـالـيـن کـارگـري بـه                 که مي
صورت عـلـنـي مـبـارزه مـيـکـنـنـد،               

ه  بينيد که مراسمهاي کارگري تود مي
اي برگزار ميشوند، در روز زن و روز     
جهاني کـودک بـه صـورت وسـيـع و                
نمايان ظاهر ميشوند و... همه اينهـا   
به نوعـي از کـردسـتـان آغـاز شـد و                 

ها قدم به قدم به شهرهـاي ديـگـر       بعد
منتقل شد. اين يک تجـربـه مـهـم در          

آن هـم      کردستان است که دليل اصلي
وجود يک جنبش چـپ اجـتـمـاعـي و          
آزادي خواه و کمونيستي است که در   

 جامعه کردستان حضور دارد. 
 

در شهرهـاي ديـگـر مـتـاسـفـانـه             
جنبش چپ در اين ابعاد اجـتـمـاعـي       
نيست. در شهرهاي خارج کـردسـتـان      

هـاي     عمدتا  فعـالـيـن احـزاب، گـروه         
اجتماعي، فعالين مـدنـي و عـمـدتـا          
تشکلها و فعالين کارگري هستند که  

دارند حرکتهايي ايجاد کـنـنـد.      سعي
اما در کـردسـتـان بـخـش زيـادي از               

دانـد،     جامعه اين را وظيفه خود مـي   
نيستند، الزاما بـا ايـن        الزاما حزبي 

يا آن تشکيالت کار نميکـنـنـد، امـا       
ها هسـتـنـد.        تحت تاثير اين سياست
جـنـبـش    دو      در کـردسـتـان هـمـيـشـه         

اجــتــمــاعــي در مــقــابــل جــمــهــوري          
وجود داشته است. جـنـبـش     اسالمي 

نــاســـيــونـــالـــيــســـتــي و جــنـــبـــش            

 سوسياليستي.
 
جــنــبــش ســوســيــالــيــســتــي در         

کــردســتــان در هــمــه عــرصــه هــاي             
مبارزاتي از جـملـه عـرصـه دفـاع از            
حقوق زن  پيش قدم بوده است. بـراي     
اينکه مساله حقـوق زن را بـرجسـتـه           
کند، مساله جايگاه زن در جامعه را   
برجسته کند و جامعـه را آگـاه کـنـد           
براي اينکه بـگـويـد کـه ايـن حـق زن               
است که در متن جامعه بـاشـد و بـه          
ناحق بـه حـاشـيـه رانـده شـده اسـت.                
همانطور که ميدانيد دوراني حتي در 
ميان احزاب مساله مسـلـح بـودنـش       
مطرح و مورد بحث بـود. گـرايشـات       
سنتي و عقبمانده قدم به قدم ناچار به 

 عقب نشيني شدند.  
 

امروز خوشبختانه جامعـه ايـران     
از اين مراحل گذشته اسـت و امـروز       
اگر قوانين سياه و ضد زن جـمـهـوري      

هـا     اسالمي را برداريد جـامـعـه صـد      
برابر پيشرفته تر و مدرنتر از آن است 
  که تصور ميشود. بنا بر اين مسئله    
امروز مردم ايران در قدم اول قانون و   
دولت و حکومت جمهوري اسـالمـي     
است که  با اتـکـا بـه سـرکـوب و بـه               
ميـدان آوردن نـيـروهـاي نـظـامـي و                

هاي متحجر مانع پيـشـرفـت و       آخوند
 سعادت جامعه  شده است. 

 
که گفته ميشود به پيشواز   وقتي

رويم بايد از هـم اکـنـون       مارس مي ۸ 
آماده شدن بـاشـيـم. زيـرا روز          به فکر 

 ٨ مارس و يـا چـنـد روز قـبـل از                  ۸ 
مارس براي برنامه ريزي ديـر اسـت.        
الزم است فعالين کارگري و فـعـالـيـن     
مدافـع حـقـوق زنـان، هـنـرمـنـدان ،                 
نويسندگان و ....  اين را وظيفه خود     
بدانند که از هـمـيـن حـاال بـه فـکـر                  
تدارک آن باشند. زيرا جنبش دفاع از    
حقـوق زن جـنـبـشـي مـيـلـيـونـي در                   
جامعه است و بايد تـالش کـرد ايـن          

مارس روز جـهـانـي زن         ٨ جنبش در 
 قدرت خود را نشان بدهد. 

 
ايـن روشــن اسـت کـه يــکـي از                 

پاشـنـه آشـيـل هـاي رژيـم اسـالمـي                 
مســئلــه زن در آن جــامــعــه اســت.              
مسئلـه زنـان و مسـالـه مـذهـب دو                 
موضوع مهم در سياست ايران اسـت    
و جـمـهـوري اسـالمـي نـتـوانسـتـه و                
نميتواند در مقابل آن کاري از پـيـش     
ببرد. چنانچه هيچ دوره اي از تـاريـخ      

اين حد نفرت و اعتراض به مذهب   تا
در ايـران سـابـقـه           و حکومت مذهبي

نداشته است. اين موضوع زمينـه را     
براي عقب نشيني آداب و سنن کهنـه   
در جامعه هم آماده کرده است که اين 
خود بسيـار مـهـم اسـت. جـمـهـوري               
اسالمي با ماهيت سرکوبگرانه خـود  
عمال مردم را با ماهيت سياه مذهب 

که مرد ساالري پـاي      و سنت مذهبي
ثابت آن است بيش از پيش آشنا کرده 
است. اين يک اتفاق مهم است، آنچـه   
ما در ايران شـاهـد آن هسـتـيـم يـک               
رنسانس جديد اسـت کـه در جـريـان             

 است.
 
اگر يک فضاي بـاز و حـتـا يـک              

منفذ کوچک در فضاي جامعه ايجـاد  
شود خواهيد ديد که چگونه مردم بـه    

و سـنـتـي و            هاي مذهبي تمام سمبل
ســمــبــلــهــاي مــرد ســاالري تــعــرض          
خواهند کرد و چگونـه بـه قـوانـيـن و            

 ۳۵ آئينها و سنتهايي کـه در طـول           
ســال گــذشــتــه زنــان را در جــامــعــه             
محدود کرده و سرکوب نمـوده حـملـه      
مي کنند. در آن جامعه اگر حکومت 
اسالمي فقر و اعـدام و  اعـتـيـاد و               
هزار مشکل ديگر را به مردم تحميل 
کرده است اما  زنان بـيـش از مـردان        

 قرباني اين مصايب بوده اند. 
 

حکومت اسالمي مـرد سـاالري       
را نه تنها در جامـعـه گسـتـرش داده         
بلکه آن را به قانون هم تـبـديـل کـرده         
است. اينکه زنان را به عنـوان انسـان      
به حساب نياورند، اينـکـه حـتـا حـق          
لــبــاس پــوشــيــدن و آرايــش کــردن و            
سفرکردن و هزار حقوق ابتدايي را از     
زنان گرفته اند،  موضوع ساده اي در 
جامعه ايران نيست. با اين حال زنـان     
ايران حتا آنهايي  که خود را مذهبـي  
هم ميداننـد اکـثـرا حـقـوق بـرابـر بـا                 
 مردان را حق طبيعي خود ميدانند. 

به همين دليل يک جنبش وسـيـع     
در دفاع از حقوق زن در ايـران وجـود       
دارد. اکنون رژيم اسـالمـي فـقـط بـا           
قدرت سرکوب مانع بـروز عـلـنـي و           
اجتماعي اين جنبش شده است. بنابر 
اين بايد تالش کنيم از هـر فـرصـتـي         
استفاده کرده که اين جنبـش امـکـان      
بروز علني و اجتمـاعـي پـيـدا کـنـد.           
کمونيستـهـا بـايـد ايـن واقـعـيـت را                 
تشـخـيــص بــدهـنــد و تــالش کــنـنــد             
فعالين عرصه زنان وسيعا به مـيـدان     

 بيايند. 
 

اگر فعالين دفاع از برابري حقـوق  
زن و مرد بتوانند متحدانه به مـيـدان   

 به استقبال ...

 ۵ صفحه  
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 ۷ از صفحه
 ۴ از صفحه 

بيايند امکان اينکه در کـوتـاه مـدت      
فضاي جامعه را دسـتـخـوش تـحـول          
کننـد زيـاد اسـت. زيـرا اکـثـر زنـان                   

هستـنـد و       معترض انسانهاي آگاهي
مترصد فرصتي هسـتـنـد کـه عـلـيـه             

 اين رژيم به ميدان بيايند.  
موانع به ميدان آمدن اين جنبش 
عالوه بر رژيم و نيروهاي سرکـوبـگـر،    
سنتهاي کهنه جامعه و سنتهاي مرد 
ساالري است که هـنـوز در جـامـعـه            
وجود دارد و بخشي از آن برميـگـردد   

ها و ترس از اينکه زنان "پر  به خانواده
رو" بشوند. يک موضوع ديگر الـبـتـه      
بحث دستگيري و ترس از تـجـاوز بـه      
زنـان در زنـدانــهـا اسـت. جــمـهــوري               
اسالمي هـم بـا وقـاحـت تـمـام ايـن                  

نميکند. آگـاهـانـه       موضوع را مخفي
اين مساله را آشکار و علني کرده که 
مردم را بترساند. ايـن هـم يـک روش           

 هاي اسالمي است. فاشيست
 

باوجود تمام تـوحـش  نـيـروهـاي          
ــگــر ايــن رژيــم، جــمــهــوري             ســرکــوب
اسالمي برخـالف چـيـزي کـه تصـور            
ميشود انسجـامـش از دسـت رفـتـه             
است. اين درست است که مانند مار  
زخمي هر لـحـظـه مـمـکـن اسـت بـه               

نــيــش بــزنــد امــا جــمــهــوري               کســي
اسالمي ابهتش شکسته شـده و پـرو       

 ۱۳۸۸ بالش ريخته اسـت. در سـال          
ترس مرگ بر تن اين رژيم نشـسـت و     

دانـم     هنوز از هم بر خود ميلرزد. مي 
که هنوز امکانات سرکـوب را دارد،      
اما جامعه هم در مقابـل آگـاهـتـر و         
باتجربه تر شده است.  تـاکـتـيـکـهـاي        
مردم دقيقتر و حسـاب شـده تـرشـده           

است.  اکنون که جمـهـوري اسـالمـي        
چند تکه شده و مردم دسترسي ا شان 

هـاي اجـتـمـاعـي           به اينترنت و شبکه
وســيــعــتــر شــده اســت،  امــکــانــات           

 بيشتري براي تعرض به رژيم دارند. 
 

برنامه هاي شمـا  محمد نعمتي:  
 در هشت مارس چيست؟ 

 
مـا هـم در       محمد آسنگران :   

داخل هم در خارج يک سري اقدامات 
هـاي     در دستورداريم کـه در بـرنـامـه          

کـنـيـم       مـي       مختلف تلويزيوني سعي
ها را به اطالع مردم برسانيـم.   همه آن

اما اولين برنامـه مـا ايـن اسـت کـه              
بگوييم تـغـيـيـر فضـاي سـيـاسـي و                  

زنـان بـه ايـن              تحميل حقوق اساسـي 
حکومت و تـثـبـيـت آن در جـامـعـه                
وظيفه فعالين در همان جامعه است، 
برنامه حزب کمونيست کارگـري ايـن     
اســت کــه مــردم را فــرابــخــونــد کــه              
متحدانه عليه ايـن رژيـم بـه مـيـدان              
بيايند و هـمـزمـان بـا هـم  روش و                    
سياستمان را هماهنگ کنيم و پـيـش   
برويم. هم فعاليـن غـيـرحـزبـي و هـم              
تشکيالت حزب کمونيست کـارگـري     

هاي کردستان، هـم فـعـالـيـن           در شهر
و هم مدافعين حقوق زنـان   اجتماعي 

الزم است و بايد دست بـه دسـت هـم        
بدهند و با قدرت بييشتر مطـالـبـات    

 زنان را مطرح کنند. 
 

  : هـمـانـطـور کـه        محمد نعمتي
خودتان اشـاره کـرديـد بـهـر حـال در               

هـا و       عدالـتـي    جامعه ايران بنا به بي
نابرابريهاي مـوجـود کـه بـيـشـتـر بـر               

باشد، خواستـهـا و      اساس مذهب مي
مشکالت زنان بسيار است و به نـظـر   

ها در مورد آنـهـا    توان ساعت من مي
هاي  صحبت کرد، اما به عنوان نمونه

 ۸ بارز و مشـخـص کـه بـه مـراسـم                   
مارس هم ارتباط داشته باشد وظيفه 
فعالين اجتماعي و کارگري است کـه    
به پيشواز اين روز برونـد کـه زنـان و          
فــعــالــيــن ايــن عــرصــه اعــتــراض و             
خواست هاي خود را بيان کـنـنـد، در      
کنار اين مباحث آيـا بـه نـظـر شـمـا               

مـارس مـيـتـوانـد        ۸ برگزاري مراسـم    
باشد براي ايـنـکـه        امکان و يا ظرفي

طيفي از فعالين اجتماعي و فعالـيـن   
زنان از اين امکان استفاده کنند براي 
اينکه تشکل زنان را سازمـان دهـنـد      
براي اينکه فضايي ايـجـاد کـنـنـد و            
فشاري را به حکومت وارد کنند و نه 

هـا و       فقط حکومت بـلـکـه خـانـواده         
جامعه را آگاه کنند و فرهنگ سـازي  
کرده باشند که جامعه نوع برخوردش 

تـر و     تر کرده و علمي  را به زن انساني
 تر به مساله زن نگاه کند؟ امروزي
 
   : بلـه طـبـعـاً       محمد آسنگران

اين امکان وجود دارد همين االن در     
جامعه بخـش زيـادي از مـردم آگـاه             

بـرده انـد           هستند و به اين مساله پي
که مانند نسلهاي قبل به مسـالـه زن     
برخورد نکنند. زيرا نـه زنـان ايـن را            
قبول ميکننـد، نـه حـتـي مـردان آن              

عـقـب         جامعه مرداني با فـرهـنـگـي      
دانم که هميشه در  مانده هستند. مي 

قشـري عـقـب مـانـده                هر جامعه اي
وجود دارند. اما کسانـيـکـه       فرهنگي

نقش مثـبـت و  تـاثـيـر گـذار دارنـد                  
بيشتر از کساني هستـنـد کـه تـحـت          
 تاثير فرهنگ عقب مانده ميباشند.

 
اما تا آنجا که به ايجـاد تشـکـل      
دفاع از حقوق زنان مربوط ميشود به 

مـارس     ٨ نظر من نبايد حتي منتظر 
شد. پيداست که همـيـشـه بـايـد ايـن            

ها صورت بگيرد و شرايطـش   فعاليت
باشد.  منتها هم اکنون   هم فراهم مي
توان گـفـت      مارس مي ۸ براي مراسم 

ها چگونـه مـيـتـوانـنـد          که اين مراسم
برگـزار شـونـد. بـه نـظـر مـن اولـيـن                     

 ۸ مسـالــه ايـن اســت کــه مـوضــوع              
مارس متعلق به کل جامعه اسـت و      
به کل انسانهاي بـرابـري طـلـب و بـه            
ــوط               ــان مــرب ــه هــمــه زن خصــوص ب

باشد، بنابر اين يک مساله حـزبـي    مي
نيست، من درخواستم از فعالين ايـن  
است که، آگاهانه با هم متحد شونـد.  
تفرقه حزبي يا تـفـاوت سـيـاسـي کـه           

ممکن است داشته باشند را کمرنـگ  
کرده و با اتحاد يک حرکـت بـزرگ را       

کـنـنـد.         مارس سازمان دهي ٨ براي 
به شکل مراسم يـا راهـپـيـمـائـي يـا              
تجمعي يا هر شـکـلـي کـه بـرايشـان             

 مقدور است دست بکار شوند.  
 

اين مهم است که مردم بار ديگـر  
زن و پـرچـم بـرابـري           پرچم روز جهاني

طلبي و انسانهـاي بـرابـري طـلـب آن            
جامعه را با قدرت و وسعت بيشتـري  
ببيند. فعالين بايد نشان بـدهـنـد نـه          
تنها حضور دارند بلکه نفوذ دارنـد و    
ميتوانند جـامـعـه را بـه حـرکـت در               

 آورند. 
 

ممنـون از شـمـا        محمد نعمتي:  
مـحـمـد اسـنـگـران در انـتـهـاي ايـن                   
گفتگو اگر صحبت ديگري داريـد در    

مارس و سازماندهي مراسم   ۸ مورد 
  اين روز بفرماييد.

 
مـمـنـون از      محمد آسنگران:    

اينکه اين گفتگو را ترتيب داديد من 
ام اين است که امسال با  شخصاً توقع

توجه به فضايي که در جامعه هست، 
فعالين حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             
خودشان مبتکر اين حرکت باشند که 

هاي سـيـاسـي مـبـارز و             همه گرايش
مخـالـف جـمـهـوري اسـالمـي هـمـه                
گرايشـاتـي کـه خـودشـان را مـدافـع                

دانـنـد زيـر يـک چـتـر              حقوق زنان مي
جــمــع کــرده و مشــوق ايــن حــرکــت             

 باشند.

ريـزي     اکنون براي آن برنـامـه   از هم
هـاي     کنند و کاري کننـد کـه مـراسـم        

هاي کـردسـتـان دوبـاره          بزرگ در شهر
آغاز شوند ايـن مـمـکـن اسـت، ايـن             

است  و دور از انتظار نيـسـت.     عملي
اميدوارم کـه فـعـالـيـن ايـن عـرصـه                 
بتوانند بر کمبودهاي خود فايق آيـنـد   

هـا را بـرطـرف کـنـنـد.                و اين کمبود
فعالين اين عرصه ميتوانند از همين 

هـايـي بـراي ايـن مـنـظـور                 حاال جمع
 ٨ هاي بـرگـزاري      شکل بدهند. کميته 

مارس براي اين منظور ايجاد کننـد.  
هاي آن روز را      و سازمان  و قطعنامه

تنظيم کنـنـد. خـواسـتـه هـايشـان را               
درخـواسـت مـن       هماهنگ کنند و...   

ــنــد                 ــر ســر ب هــاي    ايــن اســت کــه ب
دانم  ها جر و بحث نشود مي قطعنامه

کـه هـر سـال بــر ســر ايــن مــوضــوع                
آيد، اما مهـم    مشکالتي به وجود مي

نيست، اهميت ايـن مـوضـوع در آن          
نيست که تـا چـه حـد مـنـظـور ايـن                  
جريان يا آن جريان در آن دخيل بـاشـد   

مارس امسال در آن اسـت        ۸ اهميت 
که بخش وسيعي از جـامـعـه در يـک         
صف واحد و حرکت مشخص سـهـيـم    
باشند و بتوانند فضاي جامعه را بـه      
نفع مردم تغيير دهنـد. مـا فـقـط از            
اين طريق ميتوانيـم انـتـظـار داشـتـه           
باشيم که جمهوري اسالمي را نـاچـار   
به عقب شيني کنيم. اين موضوع بـه   
نظر من اهميت دارد امـيـدوارم ايـن          

 اتفاق را ببينيم.
 
 پياده کردن متن: فرزام کرباسي 

  به استقبال ...

بيماري جان خود را از دست مـي    
 .دهند
 

 اجتماعي:
بـهــمــن: ســردشــت، هشــتــم       ٧ 
ميرزا" از   : در روستاي "اسب   بهمن

توابع بـخـش مـرکـزي سـردشـت،             
ريــزش آوار مــنــزل مســکــونــي،          

عضـو يـک        ٤ شدن  کشته و زخمي
مـنـزل      .خانواده را درپـي داشـت        

پور بر اثـر رانـش        آقاي علي حسن
زمين به کلي تخريب و متأسفانـه  
در اين حادثه همـسـر وي بـه نـام           

 ٢١ عايشه مرجان بهمراه دخـتـر       
پـور در دم       اش، شُکري حسن ساله

ايـن     .جان خود را از دست دادنـد   
بامداد امروز بـه     ٣ حادثه ساعت 

دليل بارش شديد باران بـه وقـوع       

کـمـيـتـه کـردسـتـان          .پيوسته است
حزب کمونيست کارگري ايران بـه    
خانواده آقاي علي حسـن پـور بـه        
خــاطــر ايــن ضــايــعــه انســانــي،           

 تسليت ميگويد.  
نـيـروي انـتـظـامـي          بهمن:   ٣ 

ــاي                 ــت ــه روس ــورش ب ــا ي ــم ب رژي
"بوريدر" از توابع سنندج و ايجـاد    
فضاي رعب و وحشت، اقـدام بـه       
جمع آوري تجهيزات ماهـواره اي    

اين اقدام مامـوران نـيـروي       .نمود
ــراض و               ــت ــم اع ــظــامــي رژي ــت ان
مقاومت اهالي روستا را به همراه 
داشت ولي در نـهـايـت مـزدوران           
رژيــم تــعــدادي از بشــقــاب هــاي         
ماهواره اي را جـمـع آوري و بـه                

 .همراه خود بردند
 

 نگاه هفته...

 



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����6  �712  

 ۱ از صفحه

ســيــاســتــهــاي ســخــيــف  مــزدوران           
جمهوري اسالمي  را خنثي کرده اند. 
در شرايط کنوني تجمع و باز خواست  
از مــقــامــات اداره شــهــر از جــملــه             
نماينـده مـردم شـهـر در مـجـلـس و                  
فرماندار شهر مريوان "اميد کريـمـي"    
در مورد دستگـيـرهـاي اخـيـر امـري           
ضـروري شــده اســت. دامـن زدن بــه              
اعــتــراض جــمــعــي و تــبــديــل کــردن           
فضاي دانشگاه ها، دانشگاه "نور" و     
دانشگاه "آزادي" به فضاي اعـتـراض        
راديکال و انقالبي در خـنـثـي کـردن           
فشار اداره اطالعات اقداماتي موثـر  
است. فعالين دانشجويي، آزاديـخـواه    
و سوسياليست و فـعـالـيـن مـدنـي و           
جنبش هاي اجتماعي را به  مبـارزه،  

 تجمع دعوت ميکنيم.  

  سـتـاد خـبـري اداره         مريوان:    
بهمن ماه پس از   ٥ اطالعات مريوان 

احضار يک فعال دانشجويي  بـه نـام         
سـاعـت      ٥ سوران دانشـور، پـس از           

سـوران     .بازجويي وي را آزاد کـردنـد      
مـاه طـي        دانشوريکشنبه ششم بهمن
اطالعـات    تماس تلفني از سوي اداره

شهر مريوان مطلع شده بود کـه بـايـد      
 .خود را به اين اداره معرفي نمايد

  
  : بـهـمـن، سـه فـعـال            ٥ مريوان

دانشجويي  ساکن شـهـر مـريـوان بـه          
آبادي، هيمن بيگلري  هاي دانا لنج نام

و آرش مولـودي بـازداشـت شـدنـد و            
هيمن و آرش پـس از هـفـت سـاعـت            

آبادي  دانا لنج .بازجويي آزاد گرديدند
در زندان نيـروهـاي اطـالعـاتـي بسـر           

بــرد و از ســرنــوشــت وي هــيــچ               مــي
 اطالعي در دسترس نيست.

 
بـهـمـن، "سـوران        ٦ مريـوان:     

ــي و                   ــدن ــن م ــي ــال ــع دانشــور"، از ف
دانشجويي مريوان به اداره اطالعات 

ســوران    .رژيـم ايــران احضـار گــرديــد        
دانشــور  از طــريــق تــلــفــن بــه اداره              
اطالعات رژيـم ايـران در ايـن شـهـر              
احضار گـرديـده و تـاکـنـون در اداره              
اطالعات رژيم ايران بسـر بـرده و از           
سرنوشت وي هيچ اطالعي در دسـت    

سـوران دانشـور" کـه از              .بـاشـد     نمـي 
ــک              ــي ــکــرات ــه دم ــحــادي اعضــاي "ات

بـاشـد، پـيـشـتـر          دانشجويان کرد" مي
نيز از سوي نيروهاي امـنـيـتـي رژيـم        
ايــران بــازداشــت شــدە و بــه اتــهــام               
ــزاب                   ــکــي از اح ــا ي ــاري ب ــک ــم "ه
اپوزسيون رژيـم اسـالمـي ايـران" در              
تاريخ دهم مـهـرمـاه سـال جـاري بـه               

 .حبس تعليقي محکوم شدە بود

 
 کارگري

 
 

هاي تازه اي از   گزارش
ضرب و شتم افشين نديمي و  

مهرداد صبوري دو تن از فعالين  
 کارگري

 
 

بر اساس گزارش رسيده، افشـيـن   
نديمي و مهرداد صـبـوري دو تـن از          
فعالين کارگري و از اعضـا کـمـيـتـه            
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

هاي کارگري، هنگام بازداشت  تشکل
و در زمان انتقال آنان از شهر بانـه بـه     
اداره اطالعات شهرستان کامـيـاران،   
مورد بي حرمـتـي و ضـرب و شـتـم              

ايـن     .انـد  نيروهاي امنيتي قرار گرفته
گزارش حـاکـي اسـت کـه مـامـوران               
امنيتي و اطالعاتي، ايـن دو فـعـال          
کارگري را شديدا کتک کاري کـرده و      
سر آنان را به زير صندلي ماشين فرو 
برده و باشوکر بـه پـاهـا و بـدن آنـان                

انــد. در اثــر ايــن            ضــربــه وارد کــرده     
خشــونــت غــيــر انســانــي از طــرف             
ماموران امنـيـتـي، پـاهـاي افشـيـن            

حس شـده و       ساعت بي ٢٤ نديمي تا 
ناي راه رفتن نداشته است وهمچنـيـن   
فک او نيز دچار آسيب ديدگي شـديـد     

الزم بــه ذکــر اســت کــه            .شـده اســت   
افشين نديمي و مهرداد صـبـوري دو     
تن از فعالين کـارگـري و از اعضـاي          
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 

هاي کارگري هستند کـه بـراي      تشکل
امرار معاش خود به کردستان عـراق    
مهاجرت و مشغول کارگـري بـودنـد.      
موقع بـرگشـتـن، تـوسـط نـيـروهـاي               
امنيتي شهر بانه دستگـيـر شـدنـد و         
بـراي گــذرانــدن دوران بــازجــويــي بــه          
شهرهاي کامياران و سنندج منـتـقـل    

سرانجام شعبه يک دادگاه شهر  .شدند
سننـدج،افشـيـن نـديـمـي را بـه جـرم                 
عضويت در کميته هماهنگي به پنـج  
سال، و تبليغ عليه نظام به يک سـال،    
و مجموعاً شش سال حبس تـعـزيـري    
محکوم؛ و مهرداد صبوري را به جرم 
عضويت در کميتـه هـمـاهـنـگـي بـه            
چهار ماه، و تبليغ عليه نظام به چهار 
ماه ديگر، و مـجـمـوعـاً هشـت مـاه             

قـابـل      .حبس تعزيري محکـوم نـمـود     
ذکر است که افشين نديمي و مهرداد 
صبوري کماکان منتظر تجديـد نـظـر      

  کمـيـتـه    .اين احکام ناعادالنه هستند
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 هاي کارگري تشکل
 

 
برگزاري مراسم گرامي  

داشت ياد جانباختگان معدن  
 مس خاتون آباد

 ٤/١١/٩٢ صبح روز جـمـعـه          
جمعي از کارگران و فعالين کـارگـري     
و اعضاي کمـيـتـه  هـمـاهـنـگـي در               
دهميـن سـالـگـرد کشـتـار کـارگـران               
معدن مس خاتون آباد، مراسـمـي را     

ــي      ــرامـ ــن           در گـ ــاد ايـ ــت يـ داشـ
جانباختگان  در اطراف شهر سننـدج  

مـراسـم بـا خـوانـدن             .برگزار نمـودنـد  
سرود انترناسيونـال (سـرود جـهـانـي           
طبقه  کارگر) آغاز شـد و بـا اعـالم            
يک دقيقه سـکـوت بـه يـاد تـمـامـي                
جانباختـگـان راه آزادي و بـرابـري و               
خواندن قطعه شـعـري ادامـه يـافـت.            
سپس بيانيه کميته هماهنـگـي بـراي      

هاي کارگـري   کمک به ايجاد تشکل
درخصــوص مــحــکــومــيــت کشــتــار       
کارگران معـدن خـاتـون آبـاد تـوسـط             
يکي از اعضاي کميته قرائت شد. در 
اواخر مراسم نيز چند تن از حاضريـن  

داشت ياد اين  مطالبي را درگرامي
جانباختگـان و هـمـچـنـيـن درمـورد              
مسأله "دستمـزد" و ديـگـر مسـائـل              
پيش روي جنـبـش کـارگـري ايـران و            

تشکـل يـابـي      « جهان و تأکيد بر امر 
ايراد نـمـودنـد.    »  واتحاد طبقه کارگر

سـاعـت بـه طـول          ١ مراسم که تقريبا 
انجاميد با پذيرايي از حاضرين پايان 

کميته هماهنگي برا ي کـمـک        .يافت
 به ايجاد تشکل هاي کارگري

 
هــاي    فــقــر، بــيــکــاري و آســيــب        

اجتماعي ناشي از آن، عـلـل اصـلـي         
باشد و ايـن پـديـده در           خودکُشي مي

ميان جوانان بيش از ديگر گروه سني 
"خشــونــت خــانــگــي" نــيــز از             .اســت

عوامل خودکشي به ويژه در بين زنان 
 شود. محسوب مي

سـالە بە     ٢٠ دختر :    بهمن ٤ ،بانه
طرز مشکوکي جـانـش را از دسـت            

 .داد
هويت اين دختر، فرشتە شـريـفـي      
فرزنـد مـحـمـود و سـاکـن روسـتـاي                 
"منيجالن" شهرستان بانە عنوان شـده    
که بە طرز مشـکـوکـي جـانـش را از              
دست داده و جسدش راهي سـردخـانە     

الدين ايوبـي" شـدە       بيمارستان "صالح 
آثار شکنجە بر صورت و بـدن        .است

فرشتە ديدە شدە اسـت، امـا خـانـوادە         
وي علت مرگ فرشتـه را خـودکشـي        

 .اعالم کردەاند
 

"کـبـري پـنـاه" بە دسـت              :  نقـده 
پسرش و با استفادە از چاقـو بە قـتـل        

ساله بـودە     ١٧ فرزند اين زن،   .رسيد
و تاکـنـون عـلـت قـتـل وي بە دسـت                  

 .فرزندش نامعلوم است
 
سـالە و       ١٩ يـک پسـر       بهمن:   ٤ 

ســالە در ارومــيە کە          ١٥ يـک دخــتــر      
خواهر و برادر هم بودەانـد بە داللـيـل        
نامعلومـي اقـدام بە خـودکشـي و بە               

بـنـا بە        .زندگي خـود پـايـان دادەانـد          
تحقياقات پليس اروميە، اين خـواهـر   
ــکـــالت                   ــلـــت "مشـ ــرادر بە عـ و بـ

آويز کردن بە    خانوادگي" از طريق حلق 
 زندگي خود پايان دادەاند.

 
آرمـان بـابـا صـفـري          کامياران:  

ساله فرزند عبدالحسين و ساکـن   ١٨ 
روستاي "طـا" از تـوابـع شـهـرسـتـان                
کامياران به داليلي نـامـعـلـومـي بـه           

آرمان يک سال  .زندگي خود پايان داد
اش در مـحلـه          قبل بـهـمـراه خـانـواده       

آباد کـرمـانشـاه سـاکـن شـده              حکمت
مـاه از طـريـق           بودند و يـکـم بـهـمـن           

آويز کـردن اقـدام بـه خـودکشـي               حلق
 .کرد

 
سـاالر سـعـدالـهـي بـه            سنندج:  

دلــيــل "اخــتــالفــات خــانــوادگــي" بــه          
 .زندگي خويش پايان داد

 
خودکُشي يک زن چـهـل     مهاباد:   

 نام "وزيري" فرزند عبداهللا . ساله به
 

 احکام اعدام.  
 دستگيري و زندان

حکم اعدام دو عضو ديگـر گـروه     
موسوم به باند هيوا تاب بـه دسـتـور        

ها و دستگـاه قضـايـي       سازمان زندان
حــکــومــت اســالمــي ايــران بــه اجــرا          

و در زنــدان مــرکــزي شــهــر             .درآمــد
سنندج و اوين تهران بـه دار آويـخـتـه         

هويت اين دو اعدامي  بـهـروز    .شدند
ساعدپناه ساکن روستاي "مارنـج" از      
توابع شهرستان کامياران و مـوجـود       
زمــانــي فــرزنــد مــيــرزا آقــا ســاکــن            
روستاي "دادانه" از توابع شـهـرسـتـان        

هـمـچـنـيـن       .سنندج عنوان شده است
هـاي     نـام  چهار عضو ديگر اين باند به

کمال هوشياري فرزند حاج محمـد از    
اهالي روسـتـاي "کـيـکـن" مـريـوان،                 

لــه از اهــالــي روســتــاي           مــحــمــد گــه  
ژير" مريوان، مسلم رشيدي فرزند   "وله 

حــاجــي ظــاهــر از اهــالــي روســتــاي           
"دگاگـا" سـروآبـاد و بـارزان زمـانـي                 
فرزند ميرزا آقـا از اهـالـي روسـتـاي            
"دادانه" سـنـنـدج در زنـدان مـرکـزي                

تـاکـنـون     .سنندج به دار آويخته شدند
ده نفر از اعضـاي بـانـد هـيـوا تـاب،             

فرمانـده پـيـشـيـن اطـالعـات سـپـاه                
مريوان در زندان شهر سنـنـدج اعـدام      

عضو ديگـر ايـن      ٤ پيشتر نيز  .شدند
هـاي هـيـوا تـاب، عـلـي                باند به نـام   

گالويـژي، حـمـيـد دابـاشـي و عـلـي                 
قــادريــان در روز نــوزدهــم مــهــرمــاه          

 .در سنندج اعدام شـده بـودنـد     ١٣٩٢ 
هــاي    بــانــد "هــيــوا تــاب" طــي ســال            

ــا       ١٣٨٤  ــاي        ١٣٨٨ ت در شــهــره
مختلف کردستان و بويژه مـريـوان و       

هـاي گـونـاگـونـي بـه            سروآباد با روش
اذيت و آزار  دست زدە بود و تمـامـي   
اين اقدامات نيز با اطالع و دسـتـور       

 سپاه انجام گرفته است.

 
  : جـاسـم حـاجـيـکـان از            اشنويه

اهالي روستاي "گردکاشان" شهرستان 
اشنويه خود را به زندان ماکو معرفي 

وي به هفت سال زندان تـعـزيـري       .کرد
محکوم گرديده و اين حـکـم نـيـز بـه            
تأييد دادگاه تـجـديـدنـظـر اسـتـان در            

دستگاه قضايـي   .اروميه رسيده است
حکومت اسالمي ايران در ارومـيـه،       
جاسم حاجيکان فـرزنـد عـلـي را بـه              
اتهام" عضويت در يـکـي از احـزاب            

سال زنـدان     ٧ کُرد اپوزسيون نظام" به  
جـاسـم      .تعزيري مـحـکـوم کـرده بـود         

از    ٩١ حاجيکان اوايل پـايـيـز سـال           
سوي مأموران امنيتـي بـازداشـت و        

  روز نـگـهـداري در اداره        ١٠٠ بعد از 
  اطالعات اروميه بـا تـوديـع وثـيـقـه            
يکصد ميليون تـومـانـي بـه صـورت          

جــاســم    .مــوقــت از زنــدان آزاد شــد         
حاجيکان از اوايل ماه گذشته خود را 

اکـنـون      به زندان ماکو معـرفـي و هـم       
دوران محکـومـيـت خـود را سـپـري             

 کند. مي

 
بـهـمـن: عـدنـان          ٣   سنـنـدج:   

تـريـن روزنـامەنـگـار           پور قديمي حسن
سـال و بـدون          ٧ زنداني ايران، پس از 

هيچ اطالع قبلـي از زنـدان مـرکـزي           
  .سنندج بە زندان مريوان منتقل شـد 

بـهـمـن       ٥ پور در تـاريـخ      عدنان حسن
بازداشت و پس از تحمـل   ١٣٨٥ ماە 

ــفــرادي در               ــن مــاه حــبــس ان چــنــدي
اطالعات سـنـنـدج،      بازداشتگاه اداره

در دادگـاه       ٨٦ خـرداد     ٢٢ در تاريخ 
انقالب شهر مريوان يه صـورت غـيـر      
علني محاکمه و به اتهام اقدام علـيـه   
امنيت ملي، محارب شناخته شده و 
به مجازات اعدام محکوم گرديد کـه    

 ٨٦ تيرماه  ٢٦ حکم صادره در تاريخ 
به يکي از وکالي وي ابالغ شـد. ايـن      
حکم پس از گذشت سه ماه در شعبـه  

ديوان عالي کشور بـررسـي و در        ٣٢ 

 نگاه هفته...        

 ۷ صفحه  



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����7  �712  

 ۶ از صفحه

نهايت ناباوري تأييد شد. بـالفـاصـلـه      
پــس از تــأيــيــد حــکــم، وکــالي وي              

بـخـت و سـيـروان            (آقايان صالح نيک 
هــوشــمــنــدي)بــا درخــواســت اعــاده         
دادرسي پرونـده را دوبـاره بـه ديـوان             
عالي برگشت داده و نهايتاً اينبار در 

ديگري از ديـوان عـالـي حـکـم            شعبه
اعدام لغو گرديد. پس از اعـالم عـدم      
صالحيت دادگاه و قاضـي قـبـلـي از         
سوي وکال، اين بار در دادگاه انقـالب  

 ١٦ شهرستان سنندج در دو نـوبـت (       
) و بـاز بـه          ٨٧ بهمـن     ١١ شهريور و 

صورت غير علني محاکمه شد و بـه    
ســال حــبــس تــعــزيــري         ٣١ تــحــمــل   

مـحـکـوم گـرديـد کــه ايـن حـکـم بــا                   
اعتراض وکال در دادگاه تجديدنظر به 

اکـنـون در        سال تقليل يافت و هم ١٦ 
زندان مرکزي سنندج در حـال سـپـري      

بـاشـد.      محکوميتش مـي     کردن دوره
وي از تاريخ دستگيري تاکنون حـتـي   

روز هم اجازه رفتن به مرخصـي را     ١ 
حـکـم اعـدام وي بـا              .نداشـتـه اسـت     

المللي از جـملـه    اعتراض مجامع بين
الملل، سازمان گـزارشـگـران       عفو بين

بدون مرز، اتـحـاديـه اروپـا، انـجـمـن            
جهاني قلم و فعالين مـدنـي خـارج و        

 داخل کشور همراه بود.
 
 
"مرتضي رحماني" بـه      سنندج:    

اتهام هايي چون اقدام عليـه امـنـيـت       
ملي و عضويت در يک حزب کُرد بـه    
ســه ســال زنــدان و ســه بــار اعــدام                 
محکوم  شد. مرتضي رحمانـي اهـل      
روستاي "تيلکو" در نـزديـکـي شـهـر              

ماه پيش توسط  ۲۰ کامياران بوده و 
نيروهاي امـنـيـتـي وابسـتـه بـه اداره              
اطالعات اين شـهـرسـتـان بـه اتـهـام              
ــات آزاد                ــا حــزب حــي هــمــکــاري ب

دادگـاه   .کُردستان بازداشت شده است
انقالب سنندج وي را به اتـهـام اقـدام      
عليه امنـيـت مـلـي و عضـويـت در               
پژاک به حکم بي سابقه سه بار اعـدام    

 .و سه سال زندان محکوم کرده است
 
 

حکم اعدام يک زنداني سياسي را 
به نام "سامان نسيم" تـوسـط دادگـاه          

 .انقالب  تاييد شد
 
بهمن:  نيز هفت نفـر در زنـدان        ٧ 

"دزل آباد" کرمانشاه به اتـهـام هـايـي         
مرتبط با قاچاق مواد مخدر و قـتـل     

 .عمد اعدام شدند
 

سرطان پس از بيماري هاي  
قلبي و عروقي دومين عامل  

مرگ و مير زودرس در استان  
 .کُردستان اعالم شد

معاون بهداشتي دانشگاه عـلـوم     
پزشکي در نشـسـتـي خـبـري کـه بـه                
مناسبت هفته ملي سـرطـان بـرگـزار       
شده اعالم کرده که بيمـاري "سـرطـان       
هم از نطر آماري و هم از نظر مرگ و 
مير در کردستان رشـد چشـم گـيـري           

فرزام بيدار پور در ايـن     ."داشته است
راستا با انتشار آماري اظهار داشـتـه   
که در سـال طـي يـک سـال گـذشـتـه                  

بيمار سرطاني شناسايي شده  ۱۵۲۸ 
نفر مرد بوده و  ۹۲۰ که از اين تعداد 

نفر را نيزخانما تشـکـيـل مـي          ۶۰۸ 
اين در حالي است که بر پايه  .داده اند

آمار هاي منتشر شده تعداد بيمـاران  
مبتـال بـه سـرطـان نسـبـت بـه سـال                   

نفر بوده اند رشـدي   ۱۲۷۷ گذشته که 
بيـدار   .درصدي را نشان مي دهد ۲۰ 

پور افزوده " سـرطـان هـاي مـري بـا               
نـفـر و        ۱۳۴ نفـر، پسـتـان بـا            ۱۴۵ 

نـفـر از جـملـه ديـگـر                ۱۱۶ مثانه با 
سرطان هاي شايع در استان کردستان 
هستند که بيشتري آمار مبتاليان را   

بـه     ."به خود اخـتـصـاص داده اسـت        
گفته يک متـخـصـص بـيـمـاري هـاي            
سرطان بيشـتـريـن آمـار مـربـوط بـه              
سرطان سينه در زنان و سرطان معـده  

در ادامـه ايـن          .در مردان مي بـاشـد  
کنفرانس دکتر بايزيد بهرامـي وجـود     

مـاده شـيـمـيـايـي در              ۲۰۰ بيش از   
مواد غذايي، آب و هوا عامل اصلي 
افزايش سرطان در اين استان عـنـوان     
کرده است و در ادامـه افـزوده " در                
مجموع حذف اين مـواد شـيـمـيـايـي         
غير ممکن است چرا که بسـيـاري از       
مــحــصــوالت کشــاورزي، دامــي و           
دارويي آغشته به اين مواد شيـمـايـي    

افزايش ميـزان سـرطـان در         ."هستند
ميان بزرگساالن در حـالـي اسـت کـه         
تابستان گذشته رئيس هيات مـديـره     
انجمن حمايت از بيـمـاران سـرطـانـي        
استان کردستان اعالم کـرده بـود کـه          

کودک در اين اسـتـان مـبـتـال بـه            ۸۰ 
مــنــوچــهــر    .ســرطــان خــون هســتــنــد     

احمدي در خصـوص دلـيـل افـزايـش            
موارد سرطان خون در ميان کـودکـان   
کردستاني افزوده بود کـه "بـرخـي از           
آب و زميـن هـا بـه دلـيـل سـمـوم و                  
اورانيـومـي کـه دارنـد زمـيـنـه سـاز                 
سرطان هستند و استان کردستان نيـز  

در    ."يک استان سـرطـان خـيـز اسـت         
هـزار نـفـر در         ۷۰ حال حاضر ساالنه 

ايران به انـواع سـرطـان مـبـتـال مـي              
هزار نفـر بـر      ۳۰ شوند و هر ساله نيز 

اثر اين بيماري جان خود را از دسـت      
بر اساس آمارهاي منتشر  .مي دهند

شده سرطان خون به عنوان شايعترين 
ــان                ــان کــودک ــوع ســرطــان در مــي ن

رئـيـس     .کردستان شناخته شده است
هيات مديره انجمن کودکان مبتال به 
سرطان استان کردستـان اعـالم کـرده        

ــاضــر                ــال ح ــه در ح ــودک    ٨٠ ک ک
کردستاني مبـتـال بـه سـرطـان خـون             
هستند. به گفته وي اين نوع سـرطـان    
به همراه سرطان کليه "شايع ترين نوع  
 .سرطان در ميان کودکان " مي باشـد 

منوچهر احمدي در خصـوص دلـيـل          
افزايش موارد سرطان خون در مـيـان   
کودکان کردستاني افزوده "بـرخـي از        
آب و زميـن هـا بـه دلـيـل سـمـوم و                  
اورانيـومـي کـه دارنـد زمـيـنـه سـاز                 
سرطان هستند و استان کردستان نيـز  

 ."يــک اســتــان ســرطــان خــيــز اســت           
سخنان رئيس هيات مـديـره انـجـمـن        
کودکان مبتال به سـرطـان در حـالـي         
است که چندي پيش معاون بهداشتي 
دانشگاه عـلـوم پـزشـکـي کـردسـتـان             
جدول شايعتريـن نـوع سـرطـان هـاي            
کردستان را ميان بزرگساالن اينگونه 

مورد از آمـار       ١٨٩ اعالم کرده بود "
نـفـر      ١٨٨ الذکر سرطان پوست،    فوق

نفر سرطان مري  ١١٩ سرطان معده، 
 ." نــفــر نــيــز ســرطــان خــون          ١٠٣ و   

منحني مبتاليان به سرطان خـون در    
کردستان در حال حاضر روندي نزولي 
داشته و بيشتر مبتاليان به ايـن نـوع     

سـال مـي      ١٤ از سرطان کودکان زير 
دکـتـر فـرزام بـيـدار مـعـاون                 .باشنـد 

بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي سال 
گذشته در گفتگو با خبرگزاري فارس 
اظهار داشته بود که سن مبتاليان بـه  
بيماري سرطان در کـردسـتـان رونـدي       
 .نزولي داشته و در حال کم شدن است

وي افزوده بود که "ميـانـگـيـن سـنـي          
مبتاليان به سرطان استان کـردسـتـان    

سـال     ٦٤ تـا     ٥٥ در سال گذشته بين 
سن بوده است و اين در حـالـي اسـت        

سن بيشتـر   ٨٩ و  ٨٨ هاي  که در سال
 ٨٠ تـا       ٨٧ مبتاليان به سرطان بين   

آلـــودگــي خـــاک      ."ســال ســن بــود         
کُردستان به فلزات سنگين بر اسـاس    
تحقيقات مـيـدانـي سـازمـان زمـيـن            
شناسي ايران در اسـتـان کُـردسـتـان،          
خاک مناطق وسيعي از دشـت هـاي         
قروه و بيجار به فلزات سنگيني چـون  

بر اسـاس   .آرسنيک و جيوه آلوده است
نمونه برداري هايي کـه تـوسـط گـروه         
زمـيــن شــنــاســي زيســت مــحــيــطــي         

شناسي صورت گرفـتـه    سازمان زمين
اي در حدود يک هزار و    است محدوده

كيلومتر مربع در ايـن اسـتـان           ٨٠٠ 
آلوده به فلزات سـنـگـيـن آلـوده مـي             

بــر اســاس ســاخــتــار و نــوع             .بــاشــد
آلودگي ها فوق، اين نوع آلودگي هـا    
در رديف آلودگي هاي بنيـاديـن قـرار      
ــه                   مــي گــيــرد و مــحــدوده آن رو ب

آلـودگـي بـدن         .گستـرش مـي بـاشـد        
انســان و مــوجــودات زنــده بــه فــلــز             
آرسنيک تا حد قابل مالحظەاي قدرت 

هاي خون را  ميکروب کشي لکوسيت
دهـد، و مـوجـبـات بـروز             کاهش مي

انواع سرطان ها، از آن جمله سـرطـان   
در حـال       .خون را افـزايـش مـي دهـد        

حاضر دشت هاي قـروه و بـيـجـار از             
قطب هاي محصوالت کشـاورزي در    
استان و غـرب ايـران بـه شـمـار مـي               

محققان معتقدند که منبع ايـن   .آيند
آلودگي ها نشات گرفته از کـوه هـاي     
آتشفشاني و ماگماهاي مـوجـود در       

 .تکاب مي بـاشـد    -بيجار-پهنه قروه
از سوي ديگر و بر اساس تحـقـيـقـات     
مجمع سرطان شناسـي جـهـان بـرنـج          
آلوده به فلـزهـاي سـنـگـيـن يـکـي از               
عوامل مهم در ابـتـالي کـودکـان بـه          

ــودگــي آب     .ســرطــان خــون اســت        آل
در اسفند مـاه    MTBE کُردستان با

يک دستگاه تانکر حامل  ١٣٨٢ سال 
ــواد ــد           MTBE مـ ــراف سـ در اطـ

قشالق سنندج واژگـون شـده و ورود           
اين مواد به داخـل آب سـد سـنـنـدج            
بخش بزرگـي از آبـهـاي مـوجـود در              

در حادثـه   .پشت اين سد را آلوده کرد
واژگوني ايـن تـانـکـر بـه داخـل سـد                
وحدت سنندج و علي رغم اعـتـراض     
هاي فراوان و درخـواسـت شـهـرونـدان        
کُردستاني براي رفع آلودگـي آن، آب      
اين سد تنها از طريق مسير خـروجـي   
سد و نصب پمپ هـاي مـتـوسـط در         
مناطق آلوده، سعي بر آن شـد کـه بـا        
توجه به فرار بودن اين ماده شيميايي 
آن را در معرض هـوا قـرار داده و از           

بيژن نـامـدار      .ميزان آلودگي بکاهند
کُرد زنگنه" وزير وقت نفت در دولـت     
اصالحات با کم اهميت خوانـدن ايـن     
آلودگي در جواب سوال نـمـايـنـدگـان        
کُردستان و نـمـايـنـده تـبـريـز در ايـن               
ــود کــه              خصــوص اظــهــار داشــتــه ب

لـيـتـري در مـخـزنـي              ٦٠٠ آلودگـي    
ميليون متر مکعبـي آلـودگـي       ١٢٠ 
(متيـل تـرسـيـو _           MTBE  .نيست

بوتيل اتر) يك ماده آلي اكسيـژن دار    
است كـه امـروزه در ايـران و بـرخـي                
كشورهاي جهان به صـورت گسـتـرده      
در بنزين بدون سـرب اسـتـفـاده مـي            
شود. در ابتدا انتخاب و استـفـاده از      
اين ماده در سوخت مـزايـاي زيسـت        

محيطي آن مـورد تـوجـه بـود، ولـي            
اكنون پس از گـذشـت چـنـد سـال از              
مصرف آن در دنـيـا مشـخـص شـده            

ــه     ــكــان      MTBE اســت ك داراي ام
تــاثــيــرات ســوء روي انســان بــوده و            
داراي پــتــانســيــل آلــودگــي مــحــيــط        

اين ماده مي تـوانـد بـه       .زيست است
ســه صــورت خــوردن و آشــامــيــدن،           
استنشاق و تماس با پوسـت بـر روي       

بـر     .سالمت انسان تاثير گذار بـاشـد    
اساس تحقيقات صورت گـرفـتـه ايـن       
ماده رابطه مستقيمي با بسـيـاري از     
ســرطــان هــاي خــطــرنــاک و العــالج           

علي رغـم     .همچون سرطان خون دارد
تــالش هــاي صــورت گــرفــتــه بــراي            
پاکسازي آب سـد وحـدت سـنـنـدج،            
تحقيقات علمي نشان داده اسـت کـه     

مـحـلـول در آب         MTBE جدا كردن
بسيار مشكل است و بسـادگـي جـدا      
نمي شود؛ همچنين جدا كـردن آنـهـم        

بر طبـق نـظـريـه        .خيلي پرهزينه است
 موسسه حفظ محيط زيست آمريكا

EPA استفاده از افزودني MTBE 
خطـر بـالـقـوه سـرطـان را در انسـان                  

تــا کــنــون هــيــچ        .بــوجــود مــي آورد    
تحقيقاتي در خصوص تاثـيـرات ايـن      
ــدان              ــر ســالمــت شــهــرون ــودگــي ب آل

 .کُردستاني صـورت نـگـرفـتـه اسـت          
پارازيت و امواج مايکرو ويو در سال 
هاي اخـيـر نـيـز بـا افـزايـش مـيـزان                  
پارازيت هاي راديويي و مايـکـروويـو    
در شهرهاي ايـران و کُـردسـتـان، بـر              
ميزان ابتال به برخي از بيماري ها از   
جمله ناباروري، تولد نوزادان ناقص و 
همچنين انواع سرطان ها افزوده شـده  

بر اساس تـحـقـيـقـات صـورت            .است
گرفته در ايـن خصـوص ثـابـت شـده              
است کـه ايـن امـواج نـه تـنـهـا روي                  
انسان بلکه روي ساير موجودات نـيـز   

کـنـنـد، بـه          تاثيرات سوء ايجـاد مـي    
گونه اي کـه بـرخـورد ايـن امـواج بـا               
انسان و ساير موجودات باعـث بـروز     
اختالالت خوني شـده و در نـهـايـت             
باعث بروز سرطان هايي چون خون و   

دکـتـر مـجـتـبـي            .پوست مـي شـود      
خاکپور، متخصص مغز و اعصـاب      
در گفتـگـو بـا خـبـرگـزاري مـهـر در                 
خصوص تاثيـرات امـواج پـارازيـتـي          
اظهار داشته که "در نـوزادان و بـچـه          
ها در دراز مدت مشکالت جسماني 
ايجاد مي کند و آنها را مسـتـعـد بـه       

در حــال      ."سـرطـان خـون مـي کـنــد           
هزار نفـر در ايـران        ٧٠ حاضر ساالنه 

به انواع سرطان مبتال مـي شـونـد و        
هزار نفر بر اثـر ايـن        ٣٠ هر ساله نيز 

 نگاه هفته...        

 ۵ صفحه            
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شود، زمستان که از    سرد که مي
هـاي سـرمـازده بـه          رسد، پرنده راه مي

هـاي مـهـاجـر          روند. پرنـده   جنوب مي
زنـد از       شـان يـخ مـي          اگر بماننـد تـن    

زنـنـد و        سرما. آنها بال دارند، پر مي 
کــنــنــد و در جســتــجــوي           پــرواز مــي  

هاي جنـوب   آرامش گرما به دوردست
 .کنند کوچ مي
 

  
ها اما بال نداشتند. بـا دسـت و           بچه

پاهاي کوچک کودکي نـه بـه گـرمـاي         
جنوب و نه به هيچ جاي ديگـر پـرواز     

انـد.     ها فقط بـچـه     شود کرد. بچه  نمي
دار مــدرســه.      هــاي زنــگ کــش       بــچــه
هاي تفريح شـاد و       هايي که زنگ بچه

هـاي   شيطان و کودک تا دورترين نقطه
دوند. تا عمق حياط کوچک   جهان مي

 .مدرسه
 

  
زمستان روستا هميشـه از زمسـتـان        

تـر.     شهر سردتر است. سردتر و خالـي  
آباد هـم سـرد و دور و            زمستان شين

آباد روستاي کـوچـک      زده بود. شين  يخ

نزديک به سه هزار نفر جمعيـت دارد.    
از جمعيت يک محله مـرکـزي تـهـران       

 .هم کمتر
آبــاد؛    ســاگــي فــاجــعــه شــيــن       يــک

سوختن با مهربانـي و وعـده درمـان          
 شود نمي

آباد دبيرستان نـدارد. فـقـط          شين
يک مدرسه ابـتـدايـي و يـک مـدرسـه             

هـا     دخـتـرهـا صـبـح        .راهنمايي دارد  
خواننـد و پسـرهـا بـعـد از               درس مي

شـود سـرمـا       ظهرها. زمستان که مي 
کند. مدرسـه را بـا چـيـزي             بيداد مي

بايد گرم کرد. از تجهيزات گرمايشي  
استاندارد خبري نيـسـت. چـيـزي کـه           

ماند نفت است و گازوييل است و  مي
هـاي نـفـتـي و          گاه حتي هيزم. بخاري 

اي اسـت کـه خـود وزارتـخـانـه                  چکـه 
متولي آموزش در ايران هم اسـتـفـاده    

 .ها ممنوع کرده از آنها را در مدرسه
 

  
قــواعــد زنــدگــي در روســتــاهــاي                
دورافتاده و مـحـروم امـا بـا قـواعـد             
زنــدگــي روي کــاغــذهــاي بــايــگــانــي        

هــاي بــزرگ فــرق دارد.          خــانــه   وزارت
زمســــتــــان ســــرد اســــت و بــــا                  
ــرم              ــاغــذ گ ــداردهــاي روي ک ــان اســت

شـود. اولـيـن کـبـريـت، دومـيـن                 نمي
 .کبريت. سومين کبريت و انفجار

 
  

آمـوزي کــه خــاطــره         و نــاديــا، دانــش    
سوختن را لحظـه بـه لـحـظـه در يـاد               
دارد. حتـي امـروز. يـک سـال بـعـد.                 

تر  حوالي همين روزها کمي اين طرف
کــنــد.    تــر. فــرقــي نــمــي        يـا آن طــرف     

 .سوختن يک خاطره ابدي است
 

"آن روزي که ما رفـتـيـم مـدرسـه         
معلم سر کالس نبود. بعد معلم آمـد   

بخاري روشن نبود. گـفـت     .سر کالس
برويد سرايدار را صدا کنيد. يک نـفـر      

ها رفت سرايدار را صـدا کـرد.      از بچه
آمدند بـخـاري را روشـن کـردنـد. از               
بخاري يک آتش کوچولـو بـلـنـد شـد.          

هـا و سـرايـدار           بعـد بـا مـعـلـم سـوم            
 .خواستند بخاري را ببرند بـيـرون   مي

که بخاري وسط در گـيـر کـرد. بـعـد             

آتش يکهو بلند شد. ما هم توي آتش  
تـوانسـتـيـم        براي همين نمي .سوختيم

فرار کنيم که بخـاري وسـط در گـيـر           
ها هم خـيـلـي نـرده          کرده بود و پنجره

داشتند. معلم هم خودش فرار کرد با  
سرايدار. معلم نـگـذاشـت مـا بـرويـم            
بيرون وقتي آتش گرفت. گفت نـرويـد      

آورم.    نشاني مـي    روم کپسول آتش مي
 آن هم خالي بود".

  
بخاري نفـتـي در      ۱۳۹۱ نيمه آذرماه 

آمـوزان     هاي کودکي دانـش  برابر چشم
مدرسه ابتدايي روستا به جاي روشـن  
شدن منفجر شد. به جاي گـرم کـردن        
سوزاند. آن سال زمستان حتي زودتـر   

 ۲۹ از هميـشـه از راه رسـيـده بـود.                 
آموز بر  آموز سوختند. دو دانش دانش

اثر شدت سوختگي جـان خـود را از         
آموز ديگـر   دانش ۲۷ دست دادند. از  

 ۱۲ هــم وضــعــيــت ســوخــتــگــي                 
تـر بـود.        تر و سخـت  آموز عميق دانش

هـا هـمـکـالس بـودنـد. بـا                  دختربچه
ــار.                صـــورت ــرشـ ــرد و سـ ــاي گـ هـ
اند. با   ها هنوز هم همکالس دختربچه
هايي ناگهان بزرگ شده، پـيـر      صورت

هايي که ديگر  شده و سوخته. صورت 
 .صورت يک دختر بچه نيست

 
  

آمــنــه يــکــي از آنــهــاســت. ســؤالــي            
پــرســد کــه پــاســخــش را کســي             مــي
 :داند نمي

 
"چطور اين قدر خوشـگـل بـودم، ايـن          
بالي بد سرم آمد؟ خدايا هرچه زودتـر  

 مرا خوب کن"!
  

پــرســد کــه       آمــنــه ســؤالــي مــي      
دانـد: "چـطـور           پاسخش را کسي نمـي 

اين قدر خوشگل بودم، اين بـالي بـد       
سرم آمد؟ خـدايـا هـرچـه زودتـر مـرا             

 خوب کن"!
يــک ســال پــس از فــاجــعــه ســه              

آبـادي از       سالـه شـيـن      ۱۱ آموز  دانش
گــويــنــد. از حــال و              خــودشــان مــي   

روزشان. از سالي که گذشت. و خيلي   
روز بود. از حـالـي کـه          ۳۶۵ بيش از 

امــروز دارنــد و از وهــم و کــابــوس               
سوختن. از ترسيدن از کالس درس و    
هــمــهــمــه شــادمــانــه مــدرســه. ايــن            

هاي آمنه است کـه دلـش بـراي           حرف
ــده               ــنــــــگ شــــ ــه تــــ  :مــــــدرســــ

   
االن وقتي که تهرانيم دلـم بـراي       " 
خـوام     هام خيلي تنگ شده. مـي   درس

آبـاد درسـمـو         هرچه زودتر بريم شـيـن    
 بخونم. از درسام خيلي عقب افتادم".

  
تـر     اش بـزرگ      ترسش اما از دلتنـگـي  

سـالـه از هـراس از           ۱۱ است. کودک  
 :گويد بوي گاز مي

"توي يک مدرسه بوديم. مـدرسـه     
گلستان بود. وقتي مثالً زنگ تفريـح   

رفتـيـم تـوي کـالس          خورد ما مي مي
گفتـنـد    ها مي اومد، بچه بوي گاز مي

االن آتــش      .گــيــره     االن آتــش مــي       
 ترسيدم". گيره. من هم مي مي

  
شـان     ها و پاهاي کـودکـي   بر سر دست

هـاي کـوچـک کـه            چه آمده؟ آن دسـت   
کــارشــان انشــا نــوشــتــن بــود. از آن             

هـاي کـوچـک روشـن حـاال چـه                دست
تـر از بـقـيــه           مـانـده؟ سـيـمـا کــوچـک          

 :هاست همکالسي
 
دن.    دستم... االن جوازمو نـمـي   "
 کنند". مون نمي عمل
  

درصــد از تــنــش         ۸۵ و آمــنــه کــه        
 :سوخته
 

"پاهام سوخته. دستام سوخته. پشتـم     
رم جـلـوي        هم سوخته. وقتي کـه مـي     

گـم   آينه احساس خيلي بدي دارم. مي 
 شم؟" خدايا کي خوب مي

  
گويـد   نشاني مي گزارش سازمان آتش

پاچگي مدير  نشت نفت بخاري، دست
مدرسه در کـنـتـرل بـخـاري، افـتـادن              
ــام                 ــن، ازدحـ ــيـ ــاري روي زمـ ــخـ بـ

آمــوزان کــالس بــراي فــرار از             دانــش
هاي کالس کـه   هاي آتش، پنجره شعله

همه حصار و نرده داشتند و راه خروج 
را بسته بودند و قبل از هـمـه ايـنـهـا          

تــوجــهــي مســئــوالن آمــوزش و            بــي
سازي تجهيـزات   پرورش به استاندارد 

گرمايشي مـدارس، فـاجـعـه را رقـم            
 .زده

 
  

آبـاد اولـيـن         سوزي مدرسه شـيـن   آتش
هـاي ايـران        سـوزي در مـدرسـه           آتش

تا بـه حـال      ۱۳۷۶ نبود. تنها از سال  
گـزارش  »  خبر آنـاليـن    « اين طور که 

ــد ده      مــي ــش       ده ــا دان ــوز در       ه آم
هـاي ايـران جـان خـود را بـه                   مدرسه

انـد و       خاطر سوختگي از دسـت داده     
آموز و مـعـلـم بـا        دانش  ۵۰ دست کم 
هاي روح و تـنـشـان بـه جـا           سوختگي

هزار کـالس درس      ۵۰۰ اند. از   مانده
هـزار   ۱۵۰ درصد يعني  ۳۰ در ايران 

کـــالس درس هـــنـــوز از وســـايـــل              
گرمايشي غـيـراسـتـانـدارد اسـتـفـاده           

 .کنند مي
 

  
هنوز حـتـي پـس از چـنـديـن مـورد                  

هـاي سـراسـر         سوزي در مـدرسـه     آتش

 يک سالگي فاجعه شين آبادسوختن 
 با مهرباني و وعده درمان نمي شود

 ۹ صفحه 

 فهيمه خزر حيدری
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 ۸ از صفحه

شهرسـتـان شـفـت در گـيـالن،               ايران،
روستاي سفـيـالن در چـهـارمـحـال و             
بختياري، مدرسه ابتدايي شهرسـتـان   

روزي    درود زن فارس، خوابگاه شبانـه 
چاه رحمان در سيستان و بلوچسـتـان،   

هــاي    دبـيـرســتـان چـابــهـار و خـاطــره            
 .سوخته ديگر

 
  

هـا فـرار        ها و نگاه تا کي از چشم
  هـاي آمـنـه        خواهند کرد؟ ايـن حـرف    

دوست نـدارم کـه بـهـم نـگـاه             »است:  
هــا و دوســتــام         کــنــنــد. هــمــه بــچــه       

 «.اند اينطوري
آبـاد،     در سالگـرد فـاجـعـه شـيـن          

آبـادي هـمـراه بـا            آموزان شـيـن     دانش
شان به تهران آمدند. نـه بـراي       خانواده

گشت و گذار در پايتـخـت و عـکـس         
اش.    هـاي تـوريسـتـي       گرفتن با جاذبه

براي کمي توجه. براي درمـان. بـراي         
بـازگشـت بـه زنـدگـي طـبـيـعـي. بــه                   
کودکي. وزارت آمـوزش و پـرورش،          

خانه متولي آموزش در ايران و  وزارت
هـاي     خانه بهـداشـت کـه وعـده         وزارت

فراوان براي درمان کـودکـان سـوخـتـه        
هـاي     آباد داده بـودنـد، مـيـزبـان            شين

ــد               ــودنــ ــبــ ــي نــ ــوبــ ــدان خــ ــنــ  .چــ
  

هــاي    يـک هـفــتــه گــذشـت و صـورت            
سوخته کوچک با خاطرات سوخـتـه و     

خـانـه بـه آن           خورده از اين وزارت   ترک
ــد                 وزارت ــي ــد امــا ام ــن ــت ــه رف ــان خ

کوچکشان را هيچ کـجـاي پـايـتـخـت         
کـردنـد. نـه وزارت            بزرگ پـيـدا نـمـي      

آموزش و پرورش پـولـي را کـه بـراي           

آموزان وعده داده بود بـه   درمان دانش
حساب بيمارستان ريخـتـه بـود و نـه           
وزارت بهـداشـت مسـئـولـيـت قـبـول             

کرد. آقاي شادکام، پدر يـکـي از         مي
 :آباد است آموزان شين دانش

 
"سه ماه قبل ما با وزارت آمـوزش و     
  پرورش، وزارت بـهـداشـت و درمـان،        

اي    نماينده پيرانشهر و سردشت جلسه
هـا را بـبـريـم            تشکيل داديم که بـچـه    

بيمارستان مـحـب کـوثـر و از آنـجـا               
ها گـرفـتـنـد از        معاينه عکس از بچه

ها در طول بيسـت   کل بدنشان که بچه
ها را بيمارستان محب کـوثـر    روز بچه

با  .ها را درمان کنند بخوابانند و بچه
آمـوزان   آن دکترهايي که اولياي دانش

خواستند. متاسفانه از بيست روز تـا   
سه ماه رسيده. هيچ خبري نـيـسـت و       
يک هفته ما تهران هستيم ايـن ور و        
آن ور مـي رويـم. هـي بـيـمـارسـتـان                  

بـيـمـارسـتـان مـحـب و                فاطمه زهرا،
محب کوثر. بيـمـارسـتـان مـطـهـري.           
وزارت آمــــوزش و پــــرورش. و                    

اي نگرفتيم. در     متاسفانه هيچ نتيجه
عين حال به اين نتيجه رسيديم که ما 
برويم دنبال کارهاي ديگر. کارهـايـي    
مثل ايـن کـه بـرويـم پـيـش ريـاسـت                 

شود. ولي   جمهوري... ببينيم چي مي
مـا    ۶ تا ساعـت     ۲ متأسفانه ساعت 

ــم.              دم در ريــاســت جــمــهــوري بــودي
متأسفانه هيچ کسـي بـه صـداي مـا           

 نيامد".
  

آقاي شادکام از حال و روز دخـتـرش         

 .گويد مي
 

 ۱۱ درصد آسيب ديده. سـنـش       ٣٥ " 
ــش و                    ــورتـ ــل صـ ــت. کـ ــال اسـ سـ

اش را کـالً از           دستهايش... زيبـايـي     
دست داده. خيلي بد است. خيلي بد.   

رود جلوي  يعني اصالً موقعي که مي
کند يعني يک  آينه خودش را نگاه مي

روز غمناک است. يک روز غـمـگـيـن          
آيد بيرون. از داخـل        است. يعني نمي 

رويم توي جمعيـت و     ماند. يا مي  مي
گويـد مـن      مي ...جشني يک مراسمي

 کند" آيم. خودش را پنهان مي نمي
  

مهمانان کوچک پايتخت اما از نـگـاه   
هايـي   ها پنهان نماندند. گزارش  رسانه

منتشـر شـد. چـه کسـي پـاسـخـگـو                  
است؟ آيا وزارت آمـوزش و پـرورش         
مسئول نيست؟ آيا وزارت بـهـداشـت      

آموزان قرباني  در برابر سالمتي دانش
آتش مسئـولـيـتـي نـدارد؟ نـمـايـنـده              

شهر در مجلس اعـالم کـرد کـه         پيران
ميلـيـارد تـومـان بـراي درمـان              ۷,۵ 

آبـادي الزم       آموزان شـيـن    کامل دانش
 .است

 
  

جــمــهــور وارد      رئــيــس دفــتــر رئــيــس     
ها شـد و وعـده داد کـه بـه                وگو گفت

آمــوزان رســيــدگــي      وضــعــيــت دانــش  
شود. ولي سوختن چيزي نـيـسـت        مي

که با وعده و مهرباني درمـان شـود.       
آموزان دسـت کـم بـه         هرکدام از دانش

 .عمل جراحي نياز دارند ۱۵ تا  ۱۰ 
 

شـونـد.      "هر سه ماه يک بار عمل مـي  
ولي متأسفانه سـه مـاه اسـت کـه از             
عمل شان مي گذرد. هيـچـکـس هـم        
نيست بگويد که چرا گذشته سه مـاه.  

ولــي  .ايـن چـيــزهــا را خـيــلــي داريــم           
متأسفانه مسئولي نيست بيايـد درد    

 ما را چاره کند. درمان کند".
  

رئـيـس دفـتـر          ۱۳۹۲ مـاه       هفتم دي  
شدن کـل    رياست جمهوري از پرداخت

آموزان خبر داد.    اعتبار درمان دانش
ماه وزارت بهداشـت اعـالم      هشتم دي

کــرد بــهــتــريــن خــدمــات را بــه                    
آموزان خواهد داد. هـمـان روز         دانش

شـهـر در مـجـلـس             اما نماينده پيـران 
يادآوري کـرد کـه دولـت يـک و نـيـم                 

هـاي درمـان      ميليارد تومان از هزينه
 .راپرداخته

 
  

جـمـهـور وعـده        رئيس دفتر رئيس
آمـوزان     داده که بـه وضـعـيـت دانـش           

شـود. ولـي سـوخـتـن              رسيدگـي مـي    
چيزي نيست که با وعده و مـهـربـانـي     

 ...درمان شود

همين نماينده مجلس پيشـتـر از     
مـيـلـيـارد        ۷,۵ پروسه پنج سـالـه و         

ــان                 ــراي درمـ ــه بـ ــودجـ ــان بـ ــومـ تـ
آموزان خبر داده بود. چيزي کـه    دانش

اظهارات دفتر رياسـت جـمـهـوري را         
هـا بـا        درباره پرداخت شدن کل هزينه

کند. بعدتر هم خـبـر     رو مي ترديد روبه
آبـادي     آمـوز شـيـن        آمد که سه دانـش    

تحت عمل جراحي قرار گرفتند. وزير  
آموزش و پرورش بـه مـيـدان آمـد و             
تأکيد کرد که از هـمـان روزهـاي اول          
آغاز به کار دولت يازدهم تصميـم بـر     
آن شــده کــه بــيــمــارســتــان و درمــان            

ــش ــهــداشــت              آن آمــوزان را وزارت ب
گيري کند، آينده و آتـيـه آنـهـا را              پي

آنـهـا را           وزارت کار و ادامه تحصيل
 .هم وزارت آموزش و پرورش

 
  

آمـد کـه جـمـعـي از               نهم دي ماه خبر
هاي تهراني در بيـمـارسـتـان بـه         معلم
آموزان دور از درس و خـانـه و            دانش

دهـنـد.      آبادي درس مـي    مدرسه شين
ها رفـتـنـد و         ورزشکاران به ديدن بچه

قطاري که يـک سـال پـيـش بـايـد راه               
افتاد، کم کم دست کم در خبـرهـا    مي

 .بر سرعت خود افزود
 

  
مـاه مـنـتـشـر           آخرين خبر نوزدهم دي

شد. خبر ساده و کوتاه بـود. دومـيـن        
ــن             ــي ــان ش ــودک ــروه از ک ــاد در       گ آب

بيمارستان حضـرت فـاطـمـه درمـان            
کـنـنـد. هـنـوز از              خود را آغـاز مـي      

ها خبري نيـامـده. امـا        نتيجه جراحي
تکليف مـبـلـغ هـنـگـفـتـي کـه بـراي                 

آموزان الزم اسـت   درمان کامل دانش
 .هم چندان روشن نيست

 
  

 
 

هـاي عصـبـي         ناديا و گسـسـتـي     
خـيـلـي زود      »کودکي فاجـعـه ديـده:         

ناراحت  . زنمش شم. مي  عصباني مي
کـنـد.      ام مـي  شم. اينقدر عصباني  مي
 . گم ولم کـن    کنه. مي  آد بغلم مي مي

زنـمـش         کنه. بعد هم من مي  ولم نمي
ــه                ــچ ــه ب ــم ــت. ه ــي ــان ــا    از عصــب ه

اند. خيلي عصباني شـدنـد.       اينجوري
 «.شان خيلي تغيير کرده اصالً روحيه

هــاي راديــو فــردا              پــيــگــيــري   
ــنــش  هــاي فــراوانــي از ســوي                واک

مخاطبان ايراني ما از ايران و سراسر 
جهان به دنبال داشت. روايت صدقانه  
و شــفــاف کــودکــان دل بســيــاري از            
شنوندگان راديو فردا را به درد آورد.   

کـردن بـه ايـن              ها به فکر کمک خيلي
کودکان افتادند و حـتـي گـفـتـنـد در             

هــاي درمــان آنــهــا        پـرداخــت هــزيــنــه   
کنند. بعضي از راه دور  مشارکت مي

هـاي     آباد و صـورت  براي دختران شين
شان گريه کردند. يک شـنـونـده      سوخته

ــنـــان                   ــه کـ  :(راديـــو فـــردا (گـــريـ
   

"دلم به درد آمده. يعني توي ايـن    
شـونـد؟      تهران دو تا هموطن پيدا نمي

شـود تـوي        اين همه پول زير و رو مـي 
مــمــلــکــت. دو تــا هــمــوطــن پــيــدا              

هـا را مـعـالـجـه             شوند اين بـچـه     نمي
کنند؟ ما چه بسرمان آمـده؟ کـجـاي      
دنياييم؟ فقـط يـک عـده بـخـورنـد و               
ببرند؟ هيچکس نيست اين چـنـد تـا        
بچه را معالجه کنند. چه بـه روزمـان      

 آمده؟"
  

 :و شنونده ديگر راديو فردا
 

زدنـد مـن      "به خدا قسم آنها حرف مي
هايم سرازير بود. مـن      اشک توي چشم

هـا     ام. دلم براي تمام ايراني  يک ايراني
سوزد. به خدا قسم من يک راننـده   مي

ام و پـولـي نـدارم. بـه آن کسـي کــه                     
اعــتــقــاد داري، بــه وهللا بــه وجــدان              
انسانيت قسم. اگر پولي داشـتـم اگـر       

توانستم کمک کنم بـه خـدا قسـم           مي
کـردم.   شان را قبول مي من هزينه همه

هايي هستند توي ايران مثـل   ولي آدم
بابک زنجانـي کـه پـول يـک سـيـگـار                

ها را  شود برايش. اگر بخواهد اين  مي
روبه راه کـنـد. کسـانـي مـثـل آقـاي                 

اي کـه ادعـاي انسـانـيـت و                 خـامـنـه   
کــنــد،    مســلــمــانــي و رهــبــري مــي          

تواند اين کار را بـکـنـد؟ کسـان            نمي
توانند کـاري کـنـنـد بـراي           ديگر. نمي

زبان؟ اين دختراني کـه   اين دختران بي
به خدا قسم ايراني اگـر بـاشـي بـايـد            
براي اينها گريـه کـنـي. چـون ايـنـهـا               

 شان رفت". جواني
  

 
 

کنم که همـه   ناديا" : احساس مي  
کـنـنـد. هـمـه            دارند به من نگـاه مـي    

مــردم جــهــان دارنــد بــه مــن نــگــاه              
کشـم     کنند. خيلي خـجـالـت مـي          مي

 کند " وقتي يک نفر نگاه مي
اگر همه خـبـرهـاي خـوش اقـدام            

آموزان را هم از راه    براي درمان دانش
دور بپذيريم باز چيزهايـي هسـت کـه        

شـان مـطـمـئـن بـود.              توان درباره نمي
خــاطــره ســوخــتــن را هــيــچ جــراحــي          

ــد از روح دانــش           نــمــي آمــوزان    تــوان
آباد پاک کند. لبـخـنـد پـيـش از            شين
تـــوان روي        ســـوزي را نــمـــي           آتــش 

هاي کوچک آنها جراحي کـرد.   صورت

 يک سالگي فاجعه شين آباد...        

 ۱۰ صفحه  
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 ۹ از صفحه 

ترس از آينه تا کـي بـا ايـن کـودکـان            
هـا و       خواهد ماند؟ تـا کـي از چشـم         

هــا فــرار خــواهــنــد کــرد؟ ايــن             نــگــاه
ــرف ــه           حــ ــنــ ــاي آمــ ــت          هــ  :اســ

   
رم عـروسـي، هـمـه        "وقتي که مي 
کـنـنـد و مـن هـم             مردم بهم نگاه مي

دوست ندارم که بهم نگاه کنند. هـمـه    
 ها و دوستام اينطوري اند". بچه

  
 :و اين احساس ناديا

 
کنم که هـمـه دارنـد       "احساس مي 
کـنـنـد. هـمـه مـردم               به من نگاه مـي 

کـنـنـد.       جهان دارند به من نگـاه مـي    
کشم وقتي يک نفـر   خيلي خجالت مي

 کند". نگاه مي
  

گويد، از رنـجـي کـه       آمنه از خانه مي
در ترسيدن خواهر و بـرادرهـايـش از          

 .سوخته اواست  چهره
 

"دو خــواهــر دارم و يــک بــرادر.             
اولش که از اصفهان مرخص شدم ازم 

بعدا يواش يـواش بـهـم         .ترسيدند مي
عـــادت کـــردنـــد. حـــاال مـــنـــو                   

شناسند. بعضـي وقـتـهـا بـا هـم               مي
 کنيم". ديگر بازي مي

  
هاي عصبي کـه     و ناديا از گسستگي

تـوانـد بـا آن           کودکي فاجعه ديده مي
دست و پنجه نرم کند، از رابطه خيلي 

 :بد با خواهر و برادر کوچکش
 

"خيـلـي بـد. خـيـلـي زود عصـبـانـي                    
شـم.     زنمش. ناراحت مـي   شم. مي  مي

آد    کـنـد. مـي         ام مـي  اينقدر عصباني
گـم ولـم کـن. ولـم               کنه. مـي   بغلم مي

زنـمـش از           کنه. بعد هم من مـي     نمي
انـد.   ها اينجوري عصبانيت. همه بچه 

ــد. اصــالً               ــانــي شــدن خــيــلــي عصــب
 شان خيلي تغيير کرده". روحيه
 

آرزوي آمــنـــه کــوچـــک اســـت.            
آبــادي از      آمــوز کــوچــک شــيــن       دانـش 

ــه              ســوخــتــن مــي     ــي ــق ــراي ب ــد و ب آي
 :آموزان آرزوي نسوختن دارد دانش

سـوزي خـيـلـي بـدم             "خاطره آتش 
خـوام هـيـچـکـس           آد. ديگه نـمـي      مي

 اينطوري مثل ما بسوزند".
  

داند. شايد هـم بـهـتـر         آمنه شايد نمي
هـزار     ۱۵۰ است کـه نـدانـد. هـنـوز             

کالس درس در ايران با بخاري نفـتـي   
 .شوند گرم مي

 ٩٢ بهمن  ٦ 
  برگرفته از سايت راديو فردا
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