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 باج گيري جمهوري اسالمي 
  ساله درمدارس ۹ از دختران  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان            
 

در ديـن و آيـيـن کــثـيـف اســالم                
ساله را بـه جشـن تـکـلـيـف           ۹ دختران 

جشـن   ميبرند. به  آنها ميـگـويـنـد           
تکليف "معناي واگـذار كـردن كـاري         
دشوار به ديگـري و در اصـطـالح بـه             
           معناي رسيدن پسر و دخـتـر بـه سـن
بلوغ و رشـد" اسـت، بـايـد مـقـررات                
الهي را بـدقـت رعـايـت كـنـنـد. ايـن                
مقررات شـامـل: واجـبـات (يـعـنـي                 

كارهاييكه خداوند انجـام آنـهـا را از          
انسان خواسته) و محرمات (يـعـنـي      
كارهايي كه خداوند آنهـا را مـمـنـوع         

از آنـجـا كـه         .كرده اسـت)، مـيـشـود       
مقررات الهي براي انسان، محدوديت 
ايجاد ميكند و اجراي آن، بخـصـوص   
ــه                ــلــوغ، دشــوار اســت، ب در آغــاز ب
مقررات الهي تكليف گفته ميـشـود،   
وقتي انسان به سنّي رسيد كه رعايـت  
ايـــن مـــقـــررات بـــر او الزم شـــد،                 
ميگويند: به تكليف رسيد و مكـلّـف    

با اجـراي ايـن نـوع مـراسـمـهـا               .شد" 
دامنه به انقياد کشاندن دخـتـران زيـر      
تيع اسالم و تـعـصـبـات مـذهـبـي را              
قانوني ميکنند. جشن تکـلـيـف يـک        

ســالــه اســت.   ٩ اقــدام ضــد دخــتــران        
سـالـگـي را مـجـاز          ٩ ازدواج در سـن    

 

نگاه هفته مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 

 نسان نودينيان
 ۶ صفحه  

 کشتن کارگران مرز توسط ماموران رژيم اسالمي و باجگيري نيروهاي پ ک ک/شيرزاد

 ۴ صفحه  

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ۲ صفحه  

 ۷ صفحه  

 ۳ صفحه     

خــوانــنــدگــان عــزيــز ايســکــرا        
خوشحالم که از اين پس، من يـدي    
محـمـودي قـرار اسـت هـر هـفـتـه                 
خالصه اي از اخبار مهم کردستـان  
عراق را از اين طريق به اطالعـتـان   

جا دارد همينجا از هـمـه         برسانم. 
شما تقاضـا کـنـم کـه هـر خـبـر و                  
گزارشي را از کردستان عراق داريد 

به ايميل زير براي من بفرستيـد تـا     
بتوانيم با هم خـوانـنـدگـان نشـريـه           
ايسکـرا را از اخـبـار و گـزارشـان                

 کردستان عراق مطلع کنيم.
 Yadi.mahmodi@gma

il.com 
 يدي محمودي  

 ۲۰۱۴ فوريه  ۱۴ 

 

 توهين صدا و سيما به مردم منتسب
 به بختياري را محکوم ميکنيم! 

در روزهاي گذشتـه شـهـرهـاي       
اهـواز و دزفـول        مسجد سليـمـان،  

صحنه خشم و اعتـراض مـردم بـه        
صدا و سيماي جمهوري اسـالمـي     
بخاطر توهين به مردم منتسب بـه  

بختياري بود. اين توهـيـن کـه در         
رژيـم   تبليغـاتـي   سريال ارتجاعي و

بـا عـنــوان "ســرزمـيــن کــهــن" در              
صدا و سيماي حکـومـت    ٣ شبکه 

 اين رفتار وقيحانه
و  فاشيسم عريان است.   

 

 درخواست ده ميليون تومان از خانواده چهار کارگر مرزي در اروميه

 ما ميتوانيم درهاي استاديوم ها را در ايران به روي زنان باز کنيم!/فتنه

 ۵ صفحه   /محمد آسنگران در مورد اعتراضات مردم استانهاي جنوب ايرانياد داشتهاي فيسبوکي

 ۳ صفحه  
 ۴ صفحه  

 ۲ صفحه            

 ۸ صفحه   بازار خريد و فروش كودكان كار/از سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران
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 ۱ از صفحه 

ميکند. حجاب اجباري را تـحـمـيـل          
ميکنند. ده ها آرزو و فانتازي دوران   
کودکي و بازي سالـم و آزاد را از او            
ميگيرند. و جنبه تلخ و آزار دهـنـده         
ايــن کــودک آزاري گــرفــتــن  پــول از              
خانواده هايشان بـراي بـرگـزاري ايـن           
نوع مراسم کثيـف اسـالمـي اسـت!.           
مديران مدارس دخترانـه شـهـرسـتـان        

ساله را بـراي     ٩ آموزان  تکاب، دانش
برگزاري مراسم جشن تکليف مجبور 

جشن تکليف   .به پرداخت پول کردند
و اين قبيل مراسم دخالت مذهب در   
زندگي و آموزش و پرورش است. مـا    
ميگوييم؛ جدايي کـامـل مـذهـب از         
ــت              ــرورش. مــمــنــوعــي آمــوزش و پ
تــدريــس دروس مــذهــبــي، احــکــام          
ــبــيــيــن مــذهــبــي               مــذهــبــى و يــا ت
موضوعات در مدارس و موسـسـات   
آموزشي. کليه قوانين و مقرراتي کـه   
ناقض اصل آموزش و پـرورش غـيـر        

مـــذهـــبـــي هســـتـــنـــد فـــورا لـــغـــو           
ممنوعيـت مـراسـم مـذهـبـي            .شوند

خشــونــت آمــيــز و غــيــر انســانــي.             
ممنوعيت هر نوع فعاليت، مراسم و   
ابراز وجود مذهبي که با آزادى ها و   
حقوق مدني مردم و با اصـل بـرابـري      
همه مغاير باشد. ممنوعيت هر نـوع   
ابراز وجود مذهبيکه مخل آرامش و 
ــاشــد.                ــردم ب ــيــت م ــن احســاس ام
ممنوعيت هر نوع مـراسـم و رفـتـار           
مذهبى کـه بـا قـوانـيـن و مـقـررات                  
مربوط به بهداشت و سالمت افراد و   

محيط زيست و قوانيـن مـربـوط بـه         
ــايــر                  ــوانــات مــغ ــي ــايــت از ح ــم ح

مصونيت کودکان و افراد زيـر    .باشد
شانزده سال از هر نوع دسـت انـدازي       
مادي و معنوي مذاهب و نـهـادهـاى    
مذهبي. ممنوعيت جلب افـراد زيـر        
شانزده سال به فرقه هاي مـذهـبـي و        

ــي               ــب ــذه ــن م ــاک ــم و ام ــراس  -  .م
ممنوعيت راه و رسم هاي مـذهـبـي،      
قومي، سنتي، محلي و غيره کـه بـا       
حقوق و برابري و آزادي مردم، اعم از   
جمعي و فرد، با برخـورداري آنـهـا از        

کـلـيــه حـقــوق مـدنــي، فـرهــنـگـي و                
سياسي و اقـتـصـادي کـه قـانـون بـه                
رسميت شناخته است و با ابراز وجود 
آزادانه آنـهـا در زنـدگـي اجـتـمـاعـي               

سـن قـانـونـي بـلـوغ              .مغايـر بـاشـد     
سـال     ١٥ جـنـسـي بـراى زن و مـرد                

است. رابطه جنسـي افـراد بـزرگسـال          
(باالي سن قانوني بـلـوغ)، بـا افـراد           
زير سن قانوني، ولو با رضايت آنهـا،  
مــمــنــوع اســت و جــرم مــحــســوب             

  .ميشود
 

 باج گيري جمهوري اسالمي...  

پخش شد بالفاصله به عکس العـمـل   
گسترده مـردم در بـرخـي شـهـرهـاي               
استان هاي جنوبي کشور منجر شـد.  
طــبــق گــزارشــات مــنــتــشــره، مــردم         
معترض ضمن محکوم کردن صدا و   
سيما و مسئولين آن، به تـعـدادي از       
مراکز رژيم حمله کرده و آنـهـا را بـه            
آتش کشيدند و تعـدادي از مـزدوران       
نيروي انتظامي را گوشمالـي دادنـد.     

مقامات رژيـم را بـه         اعتراض مردم
وحشــت انــداخــت و کــارگــردان ايــن           

 سريال را به معذرت خواهي کشاند.
  

اين اولين بار نيست که جمهـوري  
اسالمي و ارگـانـهـايـش بـخـشـي از                
مردم را مورد توهين قرار ميدهند و   
هر بار با اعتراض بحق مردم مـواجـه   
ميشوند. حزبـکـمـونـيـسـت کـارگـري            
توهين به مردم توسط صدا و سيماي 
حکومت را شديدا محکوم ميـکـنـد.    
حزب از همه مردم شريـف شـهـرهـاي       
استانهاي جـنـوب و سـراسـر کشـور              

ميخواهد که جـمـهـوري اسـالمـي و            
صدا و سيمايش را محـکـوم کـنـنـد.        
حزب بر اين نکته مهم تاکيد ميکنـد  
که در شرايطي کـه شـهـرهـائـي چـون           

مراکز بزرگ اعتراض عـلـيـه     اهواز از
حکومت و بويژه يکي از مراکز مـهـم   
اعتراضات کارگري بوده و کـارگـران       
بسياري از مراکز بـزرگ ايـن اسـتـان         
صرفنظر از انتساب آنها به لر و عرب 
و فارس و غيره دوش بـه دوش هـم،           
متحد و يکپارچه دست به اعتراض و 
اعتصاب ميزنند، بايد با هـوشـيـاري    
جلو هر نوع تفرقـه را بـگـيـرنـد و بـا               
اينکار سد بزرگي در مقابل سياسـت  
هاي ارتجاعي رژيم بـراي دامـن زدن       
به شکاف هـاي قـومـي و مـذهـبـي               

 ايجاد کنند.
  

جمهوري اسالمي زندگي بسـيـار   
فقيرانه اي را به اکثريت عظيـم مـردم     
اين مـنـطـقـه تـحـمـيـل کـرده اسـت،                 
بيکاري بيداد مـيـکـنـد، سـرکـوب و           

دســتــگــيــري و شــکــنــجــه و اعــدام             
مخالفين حکومت در اين منطقه بـه    
شدت جريان دارد و مردم اين منطقـه  
حتي از آب و هواي سالم محروم شده 
اند و بـه اشـکـال مـخـتـلـف بـه ايـن                    
اوضاع اعتراض ميکنند. در چـنـيـن     
شرايطي پخش چنيـن سـريـال هـائـي          
تالشي است براي ايجاد تفرقه مـيـان     
مردم و سايه انداخـتـن بـر مـبـارزات          
متحـدانـه مـردم ايـن اسـتـان عـلـيـه                  

آلودگي هـوا و مشـکـل آب، عـلـيـه               
گراني و فقر و مـحـرومـيـت، عـلـيـه              
نپرداختن دستـمـزد و بـيـکـارسـازي،           
عليه دستگيري و اعدام و سرکـوب و    
عليه ساير محروميـت هـاي عـمـيـق          
اقتصادي و اجتـمـاعـي و سـيـاسـي.           
حزب همه مردم را فراميخواند که از   
اعتراض بحق همديگر حمايت کنـنـد   
و هر ستم و سرکوب و تحقيري را بـه      
صحنه اتـحـاد و مـبـارزه مـتـحـد و                  

قدرتمند خود عليه حکومت نـکـبـت      
 اسالمي تبديل کنند.

  
 مرگ بر جمهوري اسالمي

زنده باد اتحاد و همبستگي 
 مردم عليه جمهوري اسالمي

  
 حزب کمونيست کارگري ايران

  ،۱۹۹۲  بهمن ۲۶ 
  ۲۰۱۴  فوريه ۱۵ 

 توهين صدا و سيما...
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 ۱ از صفحه 

 
روزانه از منبر و مسـجـد و       
رسانه و بلندگوهاي تبـلـيـغـاتـي      
اشان عليه افغانها رجـز خـوانـي      

 ميکنند. 
آپارتايد ورفتار فـاشـيـسـتـي      
آشکار، تبليغات زهـر آگـيـن و          
بي احترامي و نقض وحشتـنـاک   
حقوق انساني سيـاسـت رسـمـي       
ــه             ــي ــل ــت اســالمــي ع ــکــوم ح
شهروندان افـغـانسـتـانـي اسـت.         
جامعه و روشنفکر و همسايه و   
همکار نيز در سکوت نظاره گـر  
اين رفتار هستند. به اين وضـع     

 بايد پايان دهيم. 
 

همه شمـا روزانـه درزنـدگـي         
روزمره در ايران و در رسانه ها و 
ــن              ــا اي ــاعــي ب ــم ــاي اجــت مــدي

مــوضــوعــات روبــرو هســتــيــد:      
فرماندار دماوند: "دماوند را از     
افــغــانــهــا پــاک کــردم"، "اتــبــاع          
افغانسـتـانـي اجـازه حضـور در            
پارک صفه اصفهان را نـدارنـد"،      
"فروش مواد غذايـي بـه اتـبـاع          
غير مجاز ممنوع شد"! "جـمـع        
آوري و اخراج هـزاران پـنـاهـنـده        
افغانستاني از ايران"،  "حضـور       
افغانيها در اين پارک  مـمـنـوع        

 است و .. و ... و... "
چند روز پيش مهمان يـکـي     
از دوستان در شهر کـلـن آلـمـان         
بودم و يک خانواده افغانسـتـانـي    
که اکنون به آلمان پناهنده شـده    
اند، را نيز آنجا مالقـات کـردم.     

سال ساکن ايران بوده و    ۱۱ آنها 
دو دخـتـر زيــبـايشـان در ايــران             
متولد شده انـد. مـادر ايـن دو           

دختر عزيز به ما گفت که وقتي 
در مدرسه آلمانـي از دخـتـرانـم         
ميپرسند اهـل کـجـا هسـتـيـد،           
ميگويند ما ايـرانـي هسـتـيـم.          
ولــي نــمــيــدانــنــد کــه در ايــران          
حکومت اسالمي ايران بـه ايـن       
دو بچه شناسنامه هم  نداده بود 
و اينها در ايران حتي در واقع به 
حســاب نــمــي آمــدنــد و وجــود         
نداشتند. اينها اجازه نـداشـتـنـد      

 مدرسه بروند.
 

وقتي اين زن جوان در مـورد  
فقـط گـوشـه اي از مشـکـالت              
خود در ايران حرف زد، همه مـا  
کساني که از ايران هستيم آنجـا  
با بهت و حيرت و خجـالـت ايـن      
خاطرات را گوش مـيـداديـم. از       
اينکه وقتي در صف تمديد ويزا 
و اقامت در ايران ميرفتند، اگـر  
کسي از صـف خـارج مـيـشـد،            

شالق ميخورد تا اينکه در هـر      
جا کار ميکردند، مورد اذيت و 
آزار و نيش زدن و تحقير بـوده و    
همواره مجبور بوده انـد بسـيـار      
بيش از همکار ايراني خود کـار    
کنند. از اينکه در برخي مراکـز   
و يا پارک ها و يا استـخـرهـا بـا       
اين تيتر روبرو ميشدند که ورود 
افغاني ممنوع و تا ايـنـکـه هـر         
جا قتلي اتفاق مي افتـاد و ...        
فــورا انــگــشــت اتــهــام بســوي           

 افغانستانيها بوده و .. و ... 
اين رفتار بيشرمانه و غـيـر       
قابل  تحمـل اسـت. حـکـومـت           
اسالمي ايـران وضـعـش روشـن         
است. ولي مـا نـبـايـد سـکـوت            
کنيم. تصور کنيد در هر کشـور   
اروپايي و يا خارج از ايـران کـه         
ساکن هستيد چنين رفتـاري بـا     
شما و فرزندان شما بکننـد، آيـا     
مردم مـتـرقـي هـمـان کشـور و             

نهـادهـاي ضـد راسـيـسـتـي آن              
کشورها،  دنيا را روي سـرشـان       
نميگذارند. چرا در مقـابـل ايـن       
رفتار وحشيانه و غير انساني و   
فاشيستي حـکـومـت اسـالمـي          
جــنــبــشــي وجــود نــدارد؟ چــرا          
سکوت و چرا رد شدن از کـنـار       
اين همه بيحرمتي و تحقير. آيـا   
وقــتــش نــرســيــده اســت مــردم          
ــان و              مــتــرقــي در ايــران جــوان
همـگـان بـر عـلـيـه ايـن رفـتـار                  
وحشيـانـه حـکـومـت اسـالمـي            
اعتـراضـي عـمـومـي سـازمـان            
دهند؟ بنظر من مـا مـوظـفـيـم        
کاري بکنيم. اين رفتار وقيحانه  

 و فاشيسم عريان است. 
 مينا احدي 

  ۲۰۱۴ فوريه  ۱۹ 
 
 

 اين رفتار وقيحانه...

دو روز بعد از نشست نمايندگـان  
فتنه (جـنـبـش بـراي رهـايـي زن) و                 
کميته ندا دي بـا مسـئـولـيـن بـاالي             

طاهره طاهريـان،  فيفا، خبر رسيد که 
مشاور امور ورزش دختران و زنان در 
معاونت امور زنان و خانواده در نهاد 
رياست جمهوري از مـزايـاي! حضـور       

ها از جمله استاديوم  زنان در ورزشگاه
 است. هاي فوتبال سخن گفته

همزمان رضا افتخاري (دبيرکـل   

سابق فـدراسـيـون فـوتـبـال و ريـيـس               
کنوني کميته فوتسال) از تقاضانامه  
اي خبر داده که تـوسـط او و روسـاي          
سه فدراسيون واليبال، بسـکـتـبـال و         
هـنــدبــال بــراي آزادي ورود زنــان بــه            
ورزشگاهها، به ويژه فوتبـال تـنـظـيـم        
شده تـا بـه نـهـاد ريـيـس جـمـهـوري                  
حکومت اسـالمـي ارسـال شـود. بـه             
نوشته ايسنا خانـم طـاهـريـان گـفـتـه            
ــوان در                   ــانـ ــور بـ ــه "حضـ ــت کـ اسـ

ورزشگاههاي فـوتـبـال مـردان داراي         
خوبي و شش، هفت عيـب اسـت      ۱۷ 

که با انديشيدن تمهيداتي در زمـيـنـه    
ورود و خروج و محل اسـتـقـرار آنـان،       
مي توان امکان حضـور زنـان را در           

 هاي فوتبال فراهم کرد."  استاديوم
اين آغاز يک عقب نشيني اسـت    
که ميتواند با گستـرش اعـتـراضـات       
ما منجر به باز شدن در استاديوم ها 
براي زنان شود و سـيـاسـت آپـارتـايـد         

 جنسي در اين زمينه را عقب براند. 
ــيــت ورود زنــان بــه                ــمــنــوع م
استاديوم هـا هـمـواره يـک مـوضـوع             
جنگ و جدال زنان با حکـومـت ضـد      
ــوده اســـت. ايـــن                  زن اســـالمـــي بـ
اعتراضات باعث شده که اکنون فيفا 
(فــدراســيــون جــهــانــي فــوتــبــال) و             
همچنين کنفدراسيون فوتبال آسيـا و    
همه مقامات فيـفـا بـه آن اعـتـراض            

 کنند.  
جمهوري اسالمي ايران زير فشار 
خرد کننده اعتراض و ابراز نـفـرت از     
اين آپارتايد مشمئز کننده جنسيـتـي   
در ايران از سوي زنان و مـردان آزاده         
بوده و اين فضاي اعتـراضـي، تـوجـه       
مسئولين فيفا و ديگر نهادهاي بـيـن   
المللي ورزش را نـيـز بـه خـود جـلـب             
کرده است. در نشست روز چهارشنبه  

فوريه بـا مـقـامـات فـيـفـا آنـهـا                 ۱۲ 

گــفــتــنــد کــه مــجــددا بــه جــمــهــوري          
اسالمي اعتراض حواهند کـرد و در      
بيانيه هشت مارس اين مـوضـوع را       
ــاســخ از ســوي                 طــرح و خــواهــان پ

 حکومت اسالمي حواهند بود. 
ــيــجــه مــيــدهــد و             ــت فشــارهــا ن
مقامات حکومت اسالمي از مزيـت  
هاي! ورود زنان به استاديوم ها حرف  

 ميزنند. 
بايد فشار را گسترش دهيم. بايد  
رژيم اسالمي را وادار کنيم در آستانه 
هشت مارس و قبل از مسابقات جام 
ــن                ــرزيــل اي ــبــال در ب ــي فــوت جــهــان
محدوديت را لغو کنـد. ايـن امـکـان          

 پذير است.
 فتنه ( جنبش براي رهايي زن)

 ۲۰۱۴ فوريه  ۱۸ 

 ما ميتوانيم درهاي استاديوم ها را  
 در ايران به روي زنان باز کنيم!

 جمهوري اسالمي زير فشار خرد کننده  اعتراض است.
 .  اعتراض در داخل و در سطح بين المللي 
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 شيرزاد

 
ــيــم          هــمــانــطــور كــه مــيــدان
کارگراني که در نـواحـي مـرزي        
غرب ايران زندگي مي کنند  و     
به کار انتقال کاال بر کول خود و 

يا با اسـتـفـاده از اسـبـهـايشـان            
امرار معاش مي کنند، در ايـن  
راه سختى هاي زيادى را به جان 
ميخرند که مـتـاسـفـانـه بـارهـا            
انسانهاي شريف و زحـمـتـكـش         
زيــادى در ايــن راه بــه وســيلــه            
شليك مستـقـيـم جـنـايـتـكـاران           

جمهوري اسالمى جـان خـود را       
از دست مي دهـنـد يـا در اثـر             
نامساعد بـودن وضـع هـوا در            
سرماي زمستان جان خود را از   

 دست ميدهند.
 

خود را به جاي زندگـى آنـهـا      

قرار دادن بسـيـارسـخـت اسـت.          
شايد کسي فکر کند کـه تـنـهـا         
كاري كه مي توان براي آنها كرد 
تاسف خوردن بـراي زنـدگـي پـر         
مشقتي است که بهشان تحميل 
شده باشد.اما به نظر من و بـنـا      
به تجربه زندگى خودم، مشـكـل   
اين کارگران به قـتـل و کشـتـار           
آنان توسط ماموران جـمـهـورى      

ايـن  .اسالمى  خالصه نمي شـود 
کـارگـران  در مـرزهــا بــايـد از               
فيلتر پ.ك.ك هم عبور كـنـنـد.      
هر کدام از اين کارگران از حقوق 
ناچيزى كـه بـه بـهـاي جـانشـان             
دريافت ميكنند، به بهـانـه ايـن      
كه از طـرف آنـهـا مـحـافـظـت                
ميشوند، ناچارند با آنان شـريـك   
شوند. چند نمونه از ايـن گـونـه           
"محافظتها" يا در واقع اين نوع   
باجگيري ها از سـوي پ ک ک          
من به چشم خودم ديده ام كه در   

كيلومترى آنها چندين  ٤ الي  ٣ 
جوان غرق درخون که بـه دسـت       

جنايتكاران جمهـوري اسـالمـى      
کشته شده  و مال و امـوالشـان       
را به غارت برده و اسـبـهـايشـان     
را کشته اند مشـاهـده کـرده ام.        
يادم هست در يك روز بارانى كه 
از مرز رد مي شديم به يك نـفـر     
که داشت بدون حمل بار بر مـي    
گشت نزديك شديم، پرسيدم بـار  
نداري؟ با چشمانى پر از اشك و   
شرمي كه از چهره اش پيدا بـود    
گفت: "نيروهاي پ.ك.ك اجـازه          
نداده اند". پرسيدم چـرا؟ گـفـت:      
"مــيــگــويــنــد پــدرت بســيــجــي        
است". هر چند بار اول نبود كـه      
اين حركت را ازشان ديده بـودم.    
چـنــد روز قـبــل از آن بــخــاطــر             
درگــيــرى بــا يــكــى از اهــالــي            
روســتــاي" بــيــتــوش" از تــوابــع           
سردشت، همه أهالي اين روستا 
به منطقه اى كه تـحـت كـنـتـرل        
آنــهــا بــود مــمــنــوع ورود شــده          

  بودند.

 کشتن کارگران مرز توسط ماموران رژيم اسالمي 
 و باجگيري نيروهاي پ ک ک 

بنا به اخبـار مـنـتـشـر شـده روز             
مـاه،     دوشنبه بيسـت و يـکـم بـهـمـن            

جنازه چهار کـارگـر کـه در  نـواحـي                
مرزي توسط نيروهاي انتظامي رژيـم  
اسالمي کشته شده بـودنـد از طـريـق         
گمرک مـرزي "سـرو" در شـهـرسـتـان                 
اروميه بـه زادگـاهشـان در مـنـطـقـه              

نـيـروهـاي    ."مرگـور" مـنـتـقـل شـدنـد             
آنان ، درخـواسـت         نظامي از خانواده

و .ميليون تومان وجه نقد کـردنـد   ١٠ 
اعالم کرده اند تا زماني که بستـگـان   

ميليون تومان وجه نقد را به  ١٠ آنان 
حساب دولت واريـز نـکـنـنـد، اجـازه           
ورود اجساد اين کارگران به ايران داده 

"اين در حالي است کـه روز       .شود نمي
دوشنـبـه تـا حـوالـي عصـر از ورود                 
جنازه اين کارگران ممـانـعـت بـعـمـل         
آمد که بعدها با دخالت و اعـتـراض       

هـايشـان      مردم، جنازه آنان به خانواده
 ."تحويل داده شد

اين چهار نفر روز جمعـه يـازدهـم      
ماه در جريان انجام کار کولبـري   بهمن

گـلـيـشـه" در کـردسـتـان             " به روستاي
بودند که هنگام بـازگشـت      ترکيه رفته

بر اثر سقوط بهمـن جـان خـود را از            
 .دست داده بودند

پس از مرگ اين چهار کولبر کرد 
هاي داخلي حکـومـت    اکثر وب سايت

اسالمي ايران اعالم کردنـد: " چـهـار          
ي    نفر از شهرستان اروميـه بـه شـيـوه        

غيرقانوني به خاک ترکيه رفـتـه و در       
آنجا به دليل سقوط بهمن جـان خـود     

 ."را از دست دادند
شود، نيروهاي نـظـامـي     گفته مي

حکومت اسالمي ايران اعالم کردند، 
اين چهار کولبر به شيوه غيـرقـانـونـي     
از مرز عبور کردند و به همين دلـيـل     
بـايــد خــانـواده آنـان ايـن جـريــمـه را                 

 .پرداخت نمايند
نــيــروهــاي نــظــامــي حــکــومــت        
اسالمي ايران براي تحويل جنازه هـر    

 ٢ کدام از اين کـولـبـران درخـواسـت            
هـزار تـومـان نـمـوه             ٥٠٠ ميليون و   

بودند، اما بعدها بـا مـيـانـجـيـگـري          
ــي          ــيــل ب ــه دل بضــاعــتــي و       مــردم ب

تنگدستي خانواده اين کولبران، وجـه    
 .مورد نظر از آنها دريافت نگرديد

هويت اين چهار شهروند عبارتند 

از: فاخر شينودکـان فـرزنـد احـمـد و             
شاکر شينودکان فرزند احمد از اهالي 

پـور     روستاي "گسـيـان" و آدم گـردي             
فرزند مصطفي ساکن روستاي "شيـخ   
ــد                 ــرزن ــنــوزاد ف زرد" و خــبــات شــي
اسماعـيـل سـاکـن روسـتـاي "ديـزج"               

بــاشــد کــه در هــنــگــام           مــرگــور مــي  
کولبري بر اثر سقوط بهمن جان خـود  

 .را از دست دادند

 درخواست ده ميليون تومان  
 از خانواده چهار کارگر مرزي در اروميه
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 محمد آسنگران        
اعــتــراضــات مــردم بــه ســريــال          
توهين آميز صدا و سيماي جمـهـوري   

 اسالمي همچنان ادامه دارد. 
يک سريال تـلـويـزيـونـي تـوهـيـن             
آميز به اسم "سر زمين کهن" از يکـي    
از شبکه هاي صدا و سـيـمـا پـخـش            
شد. در اين سريان مـردم بـخـتـيـاري           
خيانتکار و عامل انگليس مـعـرفـي      
ميشوند. صدا و سـيـمـا چـنـان الـقـا             
ميکنـد کـه مـردم بـخـتـيـاري افـراد                 
خيانـتـکـاري هسـتـنـد کـه بـه ايـران                  
خــيــانــت کــرده انــد. ايــن مــوضــوع             

را دامن زده است.  اعتراضات زيادي
مردم خواهان استـعـفـاي ضـرغـامـي         
رئـيــس صــدا و ســيــمـاي جــمــهــوري           
اسالمي شده اند. توهين و دامن زدن  
به تفرقه قومي از جانب صدا و سيما 
محـکـوم اسـت. مـردم بـخـتـيـار بـه                   
درست عامل اين تفرقـه هـا را رژيـم          
ميدانند و خواهان معـذرت خـواهـي      
صدا و سيما و استعفـاي ضـرغـامـي       
شده اند. در اين موارد حسـاس الزم       
است همه مردم ايران متحدانه عـلـيـه    
حکومت به ميدان بـيـايـنـد و اجـازه            
تفرقه قومي به حکومت و دارو دسته 

 هاي قومپرست ندهند. 
در پـاسـخ بـه يـکـي از کـاربـران                

 فيسبوک:

هر تحليلي از چپ و کـمـونـيـسـم        
و... داشته باشيم و هر توقعي کـه از      
مبارزات مردم وجـود داشـتـه بـاشـد          
ميتواند مورد بحث باشد و مبـاحـثـه    
حول آنها جا دارد. اما اگر ضعفي هم 
در اين اعتراضات ديده شـود نـبـايـد         
مردم را مقصر قـلـمـداد کـرد. مـردم           
حق دارند عليه يک حکومت غـدار و    
بيرحم و حکومتي که عامـل اصـلـي      
تفرقه است بـه مـيـدان بـيـايـنـد. در                 
ضمن نبايد انتظـار داشـت مـردم بـر           
اسـاس الـگــوهـاي ذهـنــي ايـن و آن                
اعتراض خـود را سـازمـان بـدهـنـد.             
اعــتــراض و انــقــالب مــردم نــقــطــه            
شروعش را الزاما و هميشه نميـتـوان   
تعيين کرد. مردم تونس بـر اثـر يـک           
جرقه خود کشي که کارگـر بـيـکـار و         
دسـتـفـروشـي خـود را کشـت اتـفــاق                
افــتــاد. انــقــالب اکــتــبــر در مــتــن               
شکستهاي پي در پي سـربـازان تـزار        
در مقابل قواي آلمـان اتـفـاق افـتـاد.          
مردم روسيه صلح و زميـن و نـان را         
شعار خود کردند و انقالب کردند. در  
پاريس مردم بي لياقتي دولـت وقـت       
را در مقابل ارتش آلمان ديدند و خود 
فرماندهي دفاع از شهر پاريس را بـه    
عهده گرفتند و کمون پاريس را شکل 

 دادند و.... 
دهها نـمـونـه ديـگـر هسـت کـه               

اتفاقات معيني به داليل مـخـتـلـفـي      
جامعه را تکان داده است. البته ايـن     
حرکت مردم در اسـتـانـهـاي جـنـوبـي          
ايران قابل مقايسه با هـيـچـکـدام از         
مثالهاي فوق نيست. فقط ايـنـهـا را         
گفتم که معلوم بـاشـد نـه تـنـهـا ايـن              
اعتراضات بلکه هر انقـالب مـهـمـي       

هم بر اساس الگوهاي اين و آن اتفـاق  
 نيفتاده است و نميافتد. 

در کردستان هم بـعـد از کشـتـن           
يک جوان بـه اسـم شـوانـه قـادري در              
مـهــابــاد اعــتــراضـات و اعـتــصــاب          
عمومي راه افتاد. چند سال بـعـد در        
جريان اعدام فرزاد کمانگر و رفقايش 
اين اعتصاب عمومي در کـردسـتـان      
تکرار شد. اما صدها نمونه شبـيـه و      
بزرگتر از اينها (کشتـه شـدن شـوانـه          
قــادري و اعــدام فــرزاد کــمــانــگــر و            
رفقايش) قبال و بعدا هم در کردستان 
اتفاق افتاده و اعـتـصـابـي رخ نـداده            

 است. 
يـک مـجـمـوعـه شـرايـط بـاعــث               
ميشود حرکتي توده اي راه بـيـفـتـد.         
اينجا مردم مقصر نيستند. کـه چـرا        
اينجا اعتراض شده و جـاي ديـگـري        
که مسايل مـهـمـتـري وجـود داشـتـه            

 اتفاقي نيفتاده است و... 
  

اما اينکه بايد هشيار بـود بـايـد      
عليه تفرقه قومـي بـود و بـايـد ايـن              
اعتراضات را در جهت درست پـيـش     
برد اين کاري است کـه بـايـد کـرد و             
تالش چپ جامعه و کمونيستـهـا هـم      
اين است. اما نبايد قصاص قـبـل از      
جنايت کـرد. اول بـايـد بـرادريـت را                 
ثابت کنيد و حق را به مردم بـدهـيـد.    
تازه بعد از اين ميتوانيد نقش خودت 
را به محک آزمايش بزنيـد. جـامـعـه        
براي بيان اعتراضش مـنـتـظـر هـيـچ           

 کسي نميشود.
دوستاني از حق آزادي بيان حرف 
زده اند که گويا مـردم بـخـتـيـاري را            
خائن قلمداد کردن آزادي بيان اسـت.    
ــراي جــمــهــوري               ــيــان ب مــن آزادي ب
اسالمي را نميفهمم. صـدا و سـيـمـا          
ارگان يک دولت است. دفاع از آزادي    

بيان يک ارگان دولتي ماننـد صـدا و       
سيما نقض غرض اسـت. در ضـمـن           
اين کدام آزادي بيان است که نـه يـک       
فرد و يا چند فرد بلکه يک بـخـش از       
مردم ايران و ميليونها انسان شـريـف   
آن جامعه را تحت عنوان بـخـتـيـاري       
خائن و عامل انگيس مـيـدانـد. ايـن        
ايجاد و دامن زدن به تـفـرقـه قـومـي          
است نه آزادي بيان. اعتـراض عـلـيـه        
اين سياست تفرقه افکـنـانـه حـق هـر          
کســي اســت. الزم نــيــســت چــپ و               
کمونيست باشـيـد تـا عـلـيـه تـفـرقـه                

 قومي موضع داشته باشيد. 
کساني ظاهرا براي اينکه علـيـه    

تفرقه قومي هستند چند ميليون آدم   
را مقصر ميدانـنـد و حـرکـتـشـان را             
ارتجاعي مينامند!؟ اما يک رژيم که 
تفرقه قومي را دامـن مـيـزنـد آزادي         
بيان ميدانند. آزادي بـيـان هـمـيـشـه            
رابطه دولـت و شـهـرونـدان اسـت نـه               
برعکس. اين دولت است بايـد آزادي     
بيان همه شهروندان و مـخـالـفـيـن را          
تضمين کند. مردم ميگويند بـه مـا        
توهين نکنيد. اتهام نزنيد. چهره ايـن    
مـيـلـيــونـهـا انســانـرا تـحــت عـنــوان               
بختياري خراب نکنيد و آنها را خائن 
و جاسوس و.... مـعـرفـي نـکـنـيـد.                  
کسي که در اين کار مسئوليـت دارد    
ضرغامي است و مـردم مـيـگـويـنـد         

 بايد استعفا بدهد. 
اينجا بحث انقالب نيست بحـث   

يک موضوع مشخص و يک اعتراض 
معين است. قرار نيست هر حـرکـتـي     
به انقالب منجر بشود. نـتـيـجـه ايـن         
اعتراض اگر اين بشود کـه ادامـه آن         
سريال را متوقف کـنـنـد و مـردم بـه            
قدرت خود پي ببرند کافي اسـت کـه       
بگويـيـد مـوفـق شـدنـد. ادامـه ايـن                  
اعتراض بعدا چي مـيـشـود مـعـلـوم           

نــيــســت بــايــد ديــد. جــهــت اطــالع             
خوانندگـان بـايـد بـگـويـم کـه سـپـاه                  
پاسداران از طريـق "مـوسـسـه مـوج"           
همين حاال مشـغـول تـهـيـه چـنـديـن             
سريال تلويزيونـي اسـت. هـمـه آنـهـا              
هدف دار تهيه ميشونـد. قـرار اسـت         
سپاه تلويزيوني تحت عنوان "عصـر"     
راه انــدازي کــنــد کــه هــدفــش بــيــان            
سياستهاي رژيم و تبـلـيـغ فـرهـنـگـي          
است که هم ايجاد تفرقه بکنـد و هـم       
 کمک کند که رژيم را سر پا نگهدارد. 
در عين حال بايد هشيـار بـود و       
عليه جريانات قومي در ميان مـردم    
هم حرف زد. مردم ايران به هر بـهـانـه     
اي عليه اين رژيـم اقـدامـي تـوده اي           
سازمان بـدهـنـد مـهـم اسـت. مـگـر                
اينکه خـواسـتـي ارتـجـاعـي داشـتـه               
باشند. به بختياريها توهين نـکـنـيـد        
ــيــه مــردم اســت کــجــايــش              حــق اول

 ارتجاعي است. 
در ضمن کساني مـخـالـفـت بـا           

گروه تـروريسـتـي "جـيـش الـعـدل" را                
مثال زده اند که آنها هم عـلـيـه رژيـم         
هستند اما ارتـجـاعـي و تـروريسـت          
هستند. پاسخ من به اين دوستان اين 
ــيــن يــک گــروه                  ــطــه ب اســت چــه راب
تروريست اسالمي در بـلـوچسـتـان و         
ميليونها مرم منتسب به بـخـتـيـاري       
هست که آنها را مقايسـه کـرده ايـد.        
چرا توهين به زن، توهين بـه کـودک،       
توهين به مردم در کردستان و تـهـران     
و .... مجاز نيست، اما تـوهـيـن بـه           
مردم بختياري آزادي بـيـان قـلـمـداد            
ميشود. ايـنـهـا اشـکـاالت مـهـمـي                
هستند بايد مد نظر قرار داد. مـردم       
بختياري و يا هر بخش از مردم ايـران  
حق دارند عليه اين رژيـم بـه مـيـدان           
بيايند و به توهين کـنـنـدگـان افسـار          

 بزنند. 
 

 ياد داشتهاي فيسبوکي
  در مورد اعتراضات مردم استانهاي جنوب ايران
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  ١٩ خودسوزي يک دختر 

 ساله از توابع آالن سردشت.
 ١٩ متاسفانه يـک دخـتـر جـوان           

به اسم (رازاوه) اقـدام بـه خـود             ساله
هفتـه بسـتـري       ٢ سوزي کرد و بعد از 

در بيمارستان تبريز جان عـزيـزش را       
سـالـه دخـتـر        ١٩ از دست داد. رازاوه 

کاک همزه که اهل روسـتـاي ديـنـاران       
آالن سردشت بود، مدتي با يـکـي از       
فاميل هـاي نـزديـک خـودش ازدواج           
مي کند و به زندگي اش ادامـه مـي       
دهــد، امــا مــتــاســفــانــه در ســنــيــن           
نوجواني اقدام بـه خـود سـوزي مـي             

بدليل وخيم بودن سـوخـتـگـي      کند که
بدنش، يک هفته قـبـل جـانـش را از             

جـزو خـانـواده       دست مي دهد. رازاوه   
کــاک  بســيــار شــريــف و زحــمــتــکــش       

بود و خانواده شوهرش نـيـز بـه        همزه
اين خانواده از  همين شکل و و هر دو

جو و فضـاي کـهـن و عـقـب مـانـده                  
فاصله داشتنـد امـا مـتـاسـفـانـه بـه               
مشکالت اين دختر جوان رسـيـدگـي      
نشــده بــود و بــراي حــل مشــکــالت            

گـفـتـه هـا           ايشان دير جنبـيـدنـد. از      
پيداست که رازاوه و شوهـرش بـا هـم        
مشــکــالتــي داشــتــه انــد، از طــرف           
ديگري هم شنيده شده بـود کـه آنـهـا           
مشکالت جدي نداشته انـد، امـا در       
هر صورت رازاوه تصميم به اقـدامـي     
زد که نميبايستي صورت مي گرفـت  
و ميبايستي جلوي آن گرفته ميـشـد.   

روز    ٤،٥ الزم به ذکـر اسـت کـه در              
گذشته مردم زيادي از شهر سـردشـت   
و روستاهاي آالن سردشت براي ابـراز    
تاسف و همدردي به خانه کاک هـمـزه     
سـر مـي زنـنـد و ايـن خـبـر بسـيــار                     
دردناکي بود که همه را شـوکـه کـرده        
بود. متاسفانـه در جـامـعـه ايـران و               
کردستان بارها شاهد چنـيـن تـراژدي      
دلخراشـي بـوده ايـم کـه انسـانـهـا و                  
خصوصا زنان در اثر مشکالت حـاد    
جامعه به چنين اقداماتي دسـت زده      
 اند که ميشد جلوي آنها گرفته شود.

 پيشرو علي پور.  
 

کميته   ٤ اطالعيه شماره 
دفاع از فعالين کارگري مهاباد  

آزادي وفا قادري را تبريک   –
 گوييم مي

 ١٣٩٢ بهـمـن      ٢٧ روز يکشنبه  
وفا قادري فعال نام آشـنـاي جـنـبـش          
طـبـقـه کــارگـر و از اعضــا کـمـيـتــه                  
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

هاي کارگري پس از تحمل سـه   تشکل

و ماه و نيم حبس از زندان آزاد شد و   
مورد استقبال گرم تعداد کـثـيـري از        
کارگران و فعالين کـارگـري در شـهـر         

وفا قادري کارگـر   .سنندج قرار گرفت
کارخانه شين بافت شهر سنندج است 
کــه بــه جــرم عضــويــت در کــمــيــتــه             

تـريـن      هماهنگي و دفاع از ابـتـدائـي       
ــران              ــبــات کــارگ خــواســت و مــطــال
دستگير و زنداني شده بود. بدون شک 
ايجاد اين گونه فشارها صرفا به ايـن    
دليل است که ميان کارگران و ديـگـر   
اقشار تحت ستم و استثمار جـامـعـه      
هراس و وحشت ايجاد نمايند و آنـان    
را از پيگيري خواست ها و مطالبات 
برحقشان باز دارند. صاحبان صنـايـع    

ها بـا تـمـام         و سرمايه و محافظان آن
کـنـنـد کـه مـا             تـوانشـان تـالش مـي        

هـا     کارگران تشکل درست نکنيم، آن  
به تشکل ها و تجـمـعـات مـا حـملـه           
مي کنند، دستگيرمـان مـي کـنـنـد          

مـي دهـنـد، احـکـام              تحويل دادگاه
و شالق بـرايـمـان صـادر مـي              زندان
کـارگـران و تـوده هـاي رنـج                 . کننـد 

کشيده و محروم جامعه و فعاالن اين 
گفته اند و بـا عـزم           عرصه ها بارها

راسخشان نشان داده اند که : سرمايه  
داران و عـوامـل آنـان بـا ايـن گـونـه                  
طرفند ها و بـگـيـرو بـبـنـد هـا ، بـا                 

زنـدان بـراي         صدور احکام سـنـگـيـن    
کارگـران و فـعـالـيـن کـارگـري قـادر                 
نخواهند بود که جنبش حق طـلـبـانـه     
طبقه اي را که بـراي حـق و عـدالـت             
مي جنگد خاموش کنند و بـه طـاق       

 .نســيــان و فــرامــوشــي بســپــارنــد            
مبارزات جنبش طبقه کارگر بـا ايـن     

شـود.     خـامـوش نـمـي          قبيل اعـمـال  
مبارزات اين طبقه با مـوجـوديـت و        
بقاء اين نظام گره خورده است و بدون 

تا زماني که آن سـاخـتـار و آن              شک
نظام باقي است ايـن مـبـارزه و ايـن             

ماند و ادامه  فعاليت ها نيز باقي مي
کـارگـران و فـعـالـيـن            .خواهد يـافـت    

دربند و محاکمه شـده، جـز دفـاع از          
دوستـان هـم طـبـقـه اي خـود هـيـچ                   

اند. آنها به دليل   جرمي مرتکب نشده
تــالش بــراي ايــجــاد تشــکــل هــاي             
مستقل کارگري کـه بـتـوانـد در هـر              
شرايطي نماينده و مدافع آنها بـاشـد،   

  .بـــــــازداشـــــــت شـــــــده انـــــــد              
ما آزادي وفا قـادري را صـمـيـمـانـه             

گوييم و خـواسـتـار آزادي           تبريک مي
فــوري و بــدون قــيــد و شــرط هــمــه               
کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري دربـنـد             

 .هستيم
 

پيام تبريک به مناسبت  
 آزادي وفا قادري!

طـبــق خــبـر مــنـدرج در ســايــت            
براي کمک به ايـجـاد    کميته هماهنگي

ــل ــکــ ــري روز                تشــ ــارگــ ــاي کــ هــ
بيست و هفتم بهمن ماه وفا   يکشنبه

قادري فعـال کـارگـري و از اعضـاي             
براي کمک به ايـجـاد    کميته هماهنگي

هاي کارگري پس از تحمل سـه   تشکل
ماه و نيم حـبـس در زنـدان مـرکـزي              

آزاد شـد. کـمـيـتـه دفـاع از                  سنندج
بـه      بهنام ابراهيم زاده ضمن تـبـريـک     

مناسبت آزادي اين فـعـال خـوشـنـام          
فعاليـن    جنبش کارگري زنداني کردن

در    کارگري عضو کميته هماهنـگـي     
را مـحـکـوم کـرده و               شهر مـهـابـاد     

خواستار آزادي بـدون قـيـد و شـرط               
کارگران و فـعـالـيـن کـارگـري              تمامي

زنداني است! بيست و هشتـم بـهـمـن        
کميتـه دفـاع از بـهـنـام               ۱۳۹۲ ماه 

 ابراهيم زاده 
 

 وفا قادري آزاد شد
وفـا  ۲۷/۱۱/۹۲ روز يکشـنـبـه   

قادري فعال کارگري و عضو کـمـيـتـه     
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکل هاي کارگري پـس از تـحـمـل         
سه ماه ونيم حبس در زندان مـرکـزي     
سنندج ،آزاد گـرديـد. آزادي وي بـا                
استقبال گرم تعداد کثيري از کارگران 
و فعالين کارگري شهر سنندج هـمـراه   
بود. حاضرين ابـتـدا بـا آزاد نـمـودن             
ــور             ــه طــ ــر،بــ ــوتــ ــبــ ــدادي کــ ــعــ تــ

حمايت خود را از آزادي بدون  نمادين 
قيد و شرط تمامي انسان هـا اعـالم       
و. سپس با مشايعت و همراهي وفـا     
قــادري تــا مــنــزل ايشــان، اقــدام بــه            
برگزاري مراسمي در گـرامـي داشـت        
آزادي وي نـمـودنـد. در ايـن مـراسـم              
حاضرين با برافراشتن پالکـاردهـايـي    
در حمايت از مواضع جنبش کارگري 
ــيــن عــرصــه ي مــبــارزات               و فــعــال
کارگري، نهايت سـپـاس و قـدردانـي         
خود را از وفا قادري و ديگر فعـالـيـن    
کارگري دربند اعالم کرده و خواستـار  
آزادي آنــان در اســرع وقــت شــدنــد.            
کميته هماهـنـگـي ضـمـن شـادبـاش            
آزادي وفا قادري به خانواده ي وي و       
همـچـنـيـن طـبـقـه ي کـارگـر ايـران،                   
خواهان پايان بخشيدن بـه احضـار و         
زندانـي نـمـودن کـارگـران وفـعـالـيـن                
کارگري و پيشروان اين طبقه بـوده، و    
آزادي بدون قيد و شرط ديگر فعاليـن  
عرصه هاي اجـتـمـاعـي را در اسـرع            
وقت خواستـار مـي بـاشـد. کـمـيـتـه                

 هماهنگي براي کمک به ايجاد 
 

 تشکل هاي کارگري
 

ساله هم در  ۲۸ صالح الين 
 مرز کشته شد!  

ــا              ــران ب ــظــامــي اي ــروهــاي ن ــي ن
تــيــرانــدازي بــه يــک کــولــبــر بــه نــام             

الدين بروکي فرزند عـيـسـي را       صالح
سـالـه    ٢٨ اين کولبر  .به قتل رساندند

از اهالـي روسـتـاي "نـاور" از تـوابـع                 
صـالح     .بـاشـد   شهرستان چالدران مي

اليدين  متأهـل و داراي سـه فـرزنـد             
باشد که هنگام بازگشت از مـرز       مي

مورد تيرانـدازي نـيـروهـاي نـظـامـي            
ايران قرار گرفته و در نتيجه جان خود 

 .را از دست داد
 

 ١٩ طلب  (      مستانه رشيدي
آويزنمودن  از طريق حلق سالە)  

 .با طناب دار  خودکشي کـرد   
آمـوز     مستانه رشيدي دانـش 

مقطع دبيرستان و فرزند رحمان 
 .است  رشيدي

 
 مرگ مشکوک زنداني

يکي از زندانيـان زنـدان مـرکـزي         
بوکان به نـام سـامـان دادرس فـرزنـد            
محمد به داليل نامعلومي جان خـود  

سامان دادري متأهل  .را از دست داد
و ساکن شـهـر بـوکـان اسـت کـه روز               

مـاه،     چهارشنبه بيست وسـوم بـهـمـن      
جسد وي پس از سه روز نگهداري در   

ي    پزشکي قانوني اين شهر به خانواده
وي تحويل داده شد و به خاک سـپـرده     

 ١٢ شد. سامان دادرس  بـه مـدت              
سـال     ٥ سال در زندان بوده که پس از   

نگهداري در زندان شهـر بـوکـان، روز        
دوشــنــبــه هــفــتــه گــذشــتــه بــه "طــرز           
مشکـوکـي" جـان خـود را از دسـت                 

پزشکي قانوني شهر بوکـان بـه      ."داد
بهانه اينکه تاکنون دليل اصلي مرگ 
  سامان دادرس معلوم نشده، از ارائـه   

وي خــودداري         گــزارش بــه خــانــواده     
 .کند مي

 
 بي حرمتي به دانشجويان!

 
يکـي از دانشـجـويـان دانشـگـاه             

نور سنندج گـفـت؛  آن دسـتە از               پيام
هاي دانشجـويـي    دانشجويان و انجمن

ــدگــي بە کــم و                     ــان رســي کە خــواه
هاي داخل دانشگاه هستند نە    کاستي

تـنـهـا از سـوي مسـئـولـيـن جـوابــي                  
کنـنـد بـلـکە بـا "الـفـاظ                دريافت نمي

ــرار         رکــيــک مــورد بــي       حــرمــتــي" ق
سال اسـت کە       ١ نزديک بە   .گيرند مي

سالن غذاخوري دانشگاه را تـخـريـب      
کردەاند و طي اين مدت دانشجـويـان   
 .از سلف غذاخوري مـحـروم بـودەانـد        

هاي ادبـي و فـرهـنـگـي در             ذفعاليت
نور سنندج بيش از حـد       دانشگاه پيام

محـدود شـده و تـالش بـراي کسـب                
مجـوز نشـريە بـا مـخـالـفـت شـديـد                  

"در   .شـود  حراست دانشگاه روبرو مي
هـا     بيشـتـر شـهـرهـاي کُـردسـتـان دە              

دانشجو بە منظور ادامە تـحـصـيـل بە       
دانشگاه پيام نـور سـنـنـدج مـراجـعە             
کردەاند و ايـن دانشـگـاه از داشـتـن                
خوابگاه محروم بودە و ا روي ناچـاري  

هــاي اجـــارەاي زنــدگـــي                 در خــانە    
 ."کنند مي

 
بگ فرزند   مصطفي عبدال

جليل بر اثر انفجار مين، يک  
 .پاي خود را از دست داد

انفجار مين در نزديکي پـاسـگـاه    
نظامي متـعـلـق بـه سـپـاه روي داده               

بـگ چـهـل         "مصطفـي عـبـدال       .است
ساله به دليل شدت جراحات ناشي از 
انفجار مين، عالوه بر قطع عضو، از   

ي چشم نـيـز دچـار نـابـيـنـايـي                ناحيه
اکنون در مراکـز درمـانـي       گشته و هم

هـاي     شهـر ارومـيـه تـحـت مـراقـبـت              
 .باشد پزشکي مي

 
 سال زندان۳۵ 

شعبه يکم دادگاه انـقـالب شـهـر         
اروميه به ريـاسـت قـاضـي "چـابـک"              

پور را بـه     حکم زندان عثمان مصطفي
 .سال حبس تعزيري تغيير داد ٣٥ 

سـال     ٢٢ پور در  عثمان مصطفي
 گذشته بدون مرخصي بوده است

ــمــان مصــطــفــي       ــور اهــل       عــث پ
 ٥ سـال و         ٢٢ باشد و      پيرانشهر مي

هـاي ايـران        ماه گذشتـه را در زنـدان        
 .بدون مـرخصـي سـپـري کـرده اسـت            

ي "تـرگـور"         در منطقه ١٣٧٠ درسال 
اروميه بازداشت و بعـدهـا بـه اتـهـام          
"عضويت در يـکـي از احـزاب کُـرد                
اپوزسيون" حکومت اسالمي ايران به  

سال زندان تعزيري محکـوم شـده      ٢٥ 
 .بود

 
ميليارد  ٣٠ سقز؛ فساد مالي 

 توماني
با شکايت پيمانکاران شـهـرداري   
سقز از مسـئـوالن شـهـرداري، فسـاد          
مالي سي ميليارد تـومـانـي در ايـن         
شهرداري آشکار و دست داشتـن سـه     

هاي مختلـف ايـن اداره        معاون بخش
مـعـاون بـخـش          .محرز گرديده اسـت   

خدمات شهري، معاون بخـش اداري    
و معاون بخش عمـران از مسـئـوالن        

باشند کـه در ايـن          شهرداري سقز مي
 .انـد    "اختالس مـالـي" دسـت داشـتـه           

بـنـگـاه          سـاالنـه        کشور ايران در رتبه

 نگاه هفته ...

 ۷ صفحه  
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جنگ جناحهاي ميـان اتـحـاديـه       
ميهني همچنان ادامه دارد و علـنـي   

 تر مي شود!!
جنگ جناحهاي ميـان اتـحـاديـه       
مهيني که عبارتند از کوسرت رسول 
علي، به رهه م صالح و هيرو ابراهيـم  
براي توافق بر سر کنگره و جـلـسـات        
دفتر سياسي اين حزب بـه اوج خـود         
رسيده. در چند هفته گذشته چـنـديـن      
اطــالعــيــه مــخــتــلــف از طــرف ايــن          
جناحها منتشـر شـده و هـر يـک بـه                
شــيــوه اي تــالش مــي کــنــنــد کــه                
مسوليت اختالفات داخليشان را بـه      
گردن ديگري بگذارنـد. الزم بـه ذکـر           
است که بعد از غيبت طوالني جـالل    
طالباني رهبر اتحاديه ميهني بدليـل  
بيماري اکنون چندين سـال اسـت کـه        
عمال ايـن حـزب بـدونـه رهـبـر اداره                 
ميشود و عـمـال جـانشـيـنـان جـالل                
طالباني، کوسرت رصول عـلـي و بـه        
رهه م صالح هر يک ساز خود را مـي    
زنند و روز به روز شـيـرازه اتـحـاديـه            
ميهني که زماني تهديد جدي عـلـيـه    
حزب دمکرات کردستان بـه رهـبـري        
بارزاني بود از هـم مـي پـاشـد و در               

هـم     ۲۰۱۳ انتخابات ماه سپتامـبـر     
براي اولين بار اتحاديـه مـيـهـنـي بـه           
سومين حزب پارلماني تقـلـيـل پـيـدا        
کــرد و عــمــال جــنــاح جــدا شــده از               
اتحاديه ميهني به رهبري نـوشـيـروان    
مصطفي از رهـبـران اصـلـي پـيـشـن            
اتحاديه ميهني که هم اکـنـون رهـبـر       

حزب گوران(تغيير) را به عهده دارد     
   به دومين حزب پارلماني رسيد.

 کردستان عراق کشتارگاه زنان!
طبق آماري کـه سـازمـان مـلـل            

 ۱۹۹۸ تا  ۱۹۹۱ انتشار داده از سال 
در کردستان عراق و تحت حـاکـمـيـت     

 ۴۰۰۰ احزاب ناسيوناليست کـورد،    
هزار زن کشته شده اند، بدونه ايـنـکـه    
هيچکس از قاتلين زنان مـجـازات و     
يا محاکمه شوند. هـمـچـنـيـن طـبـق            
آمار ديگري که از طرف نهاد مبـارزه  
عليه بي حقوقي زنان انتـشـار يـافـتـه        

تـا     ۲۰۰۸ امده اسـت کـه، از سـال              
، يعني در پنج سال جـنـايـات      ۲۰۱۳ 

 زير عليه زنان ثبت شده اند.
زن کشـتـه شـده انـد و يـا                 ۴۹۴ 

ــد،            ــرده ان زن    ۲۰۳۱ خــودکشــي ک
سوزانده شده اند و يا دسـت بـه خـود          

شـکـايـت       ۱۶۱۹۱ سوزي زده انـد،        
عليه فشار و اذيت و آزار زنـان ثـبـت        

شکنجه شده انـد و        زن ۲۹۹۸ شده، 
مورد تجاوز جـنـسـي     ۶۴۱ همچنين 

 به زنان ثبت شده. 
. 

شکايت نامه سه زنداني در شهـر  
اربيل در باره شکـنـجـه و تـجـاوز در            

 زندان 
سه زنداني زندان مـحـطـه شـهـر           

اربيل در نامه اي افشا کـرده انـد کـه        
هنگام بـازداشـت و شـکـنـجـه آنـهـا                 
توسط مقامـات زنـدان اربـيـل بـراي            
اعتراف گيري به همسر يکي از آنـهـا   

 تجاوز شده. 

اين زندانيان در روز سوم فيـبـريـه    
نامه خود را منـتـشـر مـي کـنـنـد و              
اعالم کرده اند کـه تـمـام اعـتـرافـات           
آنــهــا بــر اســاس شــکــنــجــه بــوده و              
اعتباري ندارد، الزم به ذکر است کـه    
گروه مسقل حقوق بشر در کـردسـتـان    
عراق به دنبال ايـن خـبـر بـا هـر سـه               
زنداني مـالقـات مـي کـنـد و خـبـر                  
شکنجه و تجاوز به همـسـر يـکـي از         
اين زندانيان را تائيد مي کند. چندي  
پيش هم در زنـدان سـلـيـمـانـيـه يـک                 

 زنداني خودکشي مي کند. 
خبر اين جـنـايـت تـکـان دهـنـده            
تــنــهــا گــوشــه کــوچــکــي از فشــار،            
شـکـنـجـه و اذيــت و آزار زنـدانـيــان                 

ــزاب              ــات احــ ــامــ ــقــ ــط مــ ــوســ تــ
ناسيوناليست کرد در کردستان عراق 
است، آنـهـا زنـدانـهـاي مـخـوفـي را                 
ايجاد کرده اند که مردم مـي گـويـنـد       
جنايت ايـن احـزاب در زنـدانـهـا بـه                 
مراتـب وحشـيـانـه تـر از حـکـومـت                 
سرنگونه شده فاشيست بـعـث عـراق        

 است.
بعد از پـنـج مـاه از انـتـخـابـات              
پارلماني در کردستان عراق، به دليـل  
اخــتــالفــات هــنــوز دولــت تشــکــيــل        

 نشده!!
 ۲۰۱۳ سـپـتـامـبـر           ۲۱ در روز   

هشــتــمــيــن انــتــخــابــات پــارلــمــانــي        
کردستان عـراق در مـيـان اعـتـراض            

سـالـه      ۲۳ وسيع مردم به حـاکـمـيـت       
احزاب ناسيونالسيت کرد و دزدي و       
چپاول آنها، از جمله اتحاديه ميهـنـي   
و حزب دمـکـرات کـردسـتـان عـراق             
برگزار شد. بعد از اين انتخـابـات کـه      
در آن گويا حزب دمکرات بيشـتـريـن    
ــود مســول                   ــرار ب رائ را آورده و ق
تشکيل حکومت شود، اما به دلـيـل   
اختالفات مـيـان احـزاب پـارلـمـانـي            
عمـال تـا امـروز تشـکـيـل دولـت و                  
کابينه دولت به تعويق افتاده و حـزب  
دمکرات به رهبري مسعود بـارزانـي     
تقريبا تمام امـور را در دسـت خـود            

 گرفته.
 

 ۶ از صفحه

 ١٣٣       المللي، در رتـبـه       شفافيت بين
 .جاي گرفته است

 
بانه؛  دو جوان بر اثر  
 گازگرفتگي جان سپردند
 ٢٣ "اين دو جوان(حميد بهرامي   

اهللا و حســيــن         ســالــه فــرزنــد امــيــن      
ســالــه فــرزنــد       ٢٦ مــيــرزايــي       عــلــي

محمد)  به منظور امرار مـعـاش از        
مناطق اطراف مشهد به شهر مـرزي    

اند و يک منزل مسکونـي را     بانه آمده
شهر بـانـه بـه        ."به اجاره گرفته بودند

مرز بودن با اقليم کُـردسـتـان     سبب هم
عراق به يکـي از شـهـرهـاي تـجـاري             
ــران مــبــدل گشــتــه و               ــردســتــان اي کُ
شهرونـدان از ديـگـر مـنـاطـق ايـران                
جهت کاسبي و امرار معاش بـه ايـن     

بـهـمـن       ٢٦ کنند.   شهر مهاجرت مي

پـدر و مـادر انـور حسـيــن               -۱۳۹۲ 
پناهي فعال مدني به اداره اطالعـات  
شهرستان دهگالن احضار شدند و بـه  
مدت چندين ساعت مورد بازجـويـي   
و تهديد بازجويان اين نهاد امـنـيـتـي     

مــامـوران امـنــيـتــي       .قـرار گــرفـتــنـد     
تر در يک اقدام  وزارت اطالعات پيش

هاي بانکي ايـن     غير انساني، حساب
خانواده را قبال مسدود کرده بودند و   

مـيـلـيـون تـومـان وجـه               ١٠ بالغ بـر      
واريزي يکي از فرزندان ايـن خـانـواده      
که به منظـور کـمـک مـعـاش پـدر و               
مادر سالخورده به حساب آنها واريـز    
شده بود را مصادره کردند. خـانـواده      

گويند کـه هـدف از        پناهي مي حسين
انجام اينگونه اقدامات غير انساني، 

خصوص از لـحـاظ      تشديد فشارها به
هـاي فـعـاالن و           مالي عليه خـانـواده    

حسـيـن    .بـاشـد     زندانيان سياسي مـي 
پناهي: ديروز براي چندمين بـار پـدر      

ام به اداره اطالعات  و مادر سالخورده
شهر دهگالن احضار شدنـد و مـورد       
تهديد و فشار ماموران اين اداره قرار 

انـد کـه اگـر           گرفتند. آنها تهديد کرده 
بيش از اين جهت پـس گـرفـتـن وجـه          
واريزي مصادره شـده، بـه ايـن اداره            
مراجعه کنند، دو پسـر ديـگـرتـان را         
بزداشت کرده و تمام اموالتان را نـيـز     

ــرد         ــم ک ــي ــواده   .مصــادره خــواه خــان
پناهي، در چند سال اخـيـر بـا         حسين

هايي بـه احـمـد شـهـيـد،            نوشتن نامه
گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در 
امــور حــقــوق بشــر ايــران، ســازمــان          

ــده ــوق        دي ــق ــان ح ــازمــان         ب بشــر، س
ــگــر               ــدون مــرز و دي گــزارشــگــران ب
نهادهاي حقوق بشري خواهان تـالش    
ــوقــف فشــار               ــراي ت ــهــادهــا ب ايــن ن
نهادهاي امنـيـتـي بـر ايـن خـانـواده              

اند. اين خانواده اخيراَ با نـوشـتـن      شده
اند  اي ديگر به احمد شهيد نوشته نامه

که در آخرين اقدام عليه اين خـانـواده     
در چند ماه گـذشـتـه، مـبـلـغـي وجـه             
واريــزي کــه يــکــي از فــرزنــدان ايــن             
خانواده به عنـوان کـمـک مـعـاش بـه             

اش واريز کرده بود، از  حساب خانواده
ســوي مــامــوران امــنــيــتــي وزارت           

ها نيز  اطالعات مصادره و حساب آن
يکي ديـگـر از اعضـاي         .مسدود شد

ــه             ــواده بـ ــانـ ــرف         ايـــن خـ ــام اشـ نـ
سـال پـيـش بـراي            ۳ پـنـاهـي         حسين

گناهي برادرش، هـمـراه بـا         اثبات بي
 ۵۰۰۰ مدارک و طومـاري بـالـغ بـر           

امضا، عازم تهران بـود کـه بـه طـرز           
 .مشکوکي به قتل رسيد

 
جالل فرزند حاج قادر را از  

ناحيه سر هدف گلوله قرار  
 .دادند

شـنـبـه،       حادثه شامگـاه روز يـک      

ماه در نـزديـکـي       بيست و هفتم بهمن
روستاي "انجينه" از تـوابـع دهسـتـان         

جـالل     ."بوالـحـسـن" روي داده اسـت            
اي در حال عزيمـت بـه      همراه  خانواده

يکي از روستاهاي مرزي بانه جـهـت     
ديدار با آشنايان بودنـد کـه خـودروي        
حامل آنها مورد شـلـيـک مسـتـقـيـم            

گفـتـه    .نظاميان حکومتي قرار گرفت
شود، شليک به وي بـدون "اخـطـار        مي

 .قبلي" و دستور "ايست" بوده است
 

 
 بانه تيراندازي بطرف جالل

 
روز شانزدهم ماه جـاري نـيـز در        
مرز بانه و در روستاي "چومان" احمد   
فرزند جالل مورد تيراندازي نظاميـان  
هنگ مرزي قرار گرفتـه و بـه شـدت          

  .زخمي شده بود

 نگاه هفته ...

 اخبار هفتگي...   ۱ از صفحه
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ــدارد.             ــزارش شــروعــي ن ــن گ اي
مشتري دارد، او را تـا دو و نـيـم                « 

خـرنـد. بـراي چـه             ميليون تومان مـي 
راحلـه سـيـزده      »  تحويل شما بـدهـم؟    

 سالش است،
  عرش نيوز به گزارش

مادر مواد فروشش در زندان 
است و برادرش سرپرستي او را به 

عهده دارد. راحله شناسنامه ندارد. 
خواهد او را تحويل  برادرش نمي

دو ميليون «موسسه خيريه دهد. 
بده بچه را ببر هر جا كه 

اين گزارش نيست، روايت »خواستي.
نبض كند كودكاني است كه هرروز 

ها يا مترو  آنها را سر چهارراه
توانند بخوانند نه  بينيم. نه مي مي
توانند بنويسند، تنها چيزي كه از  مي

اند كار كردن  همان ابتدا آموزش ديده
كنند تا  است. آنها از صبح كار مي

شب پدر و مادرهاي جعلي يا پدر و 
مادرهاي خودشان با خيال راحت 

مواد بكشند. كارگراني كه اگر خوب 
كار كنند، خريداران فراواني دارند. 

پرسم:   قيمت اين كودكان برده را مي
 «.از صد هزارتا پنج ميليون«

 
 بردگي به جاي عاشقي

 
اينـجـا دروازه غـار اسـت، نـاف              
تهران. سوار مترو كه شوي، كمتـر از     
ــه ايســتــگــاه شــوش              يــك ســاعــت ب

رسي و چند قدم پياده كـه بـيـايـي        مي
آوري كه انسانيت دود  جايي سردرمي

هـا     شده و به هوا رفتـه اسـت. صـبـح         
هــا از زمــيــن بــچــه           خــلــوت و شــب    

شـونـد نـه         جوشد. نه عـاشـق مـي       مي
كـنـنـد. وقـتـي بـه سـن                  كودكي مـي   

رسند بايـد   دوازده، سيزده سالگي مي
دار شـونـد، ايـن           ازدواج كنند و بـچـه    

چرخه زندگي كودكان برده اسـت. راه       
ديگري مقابل پاي آنها نيست، فـكـر     

تـريـن راه        كنند حتما اين صحـيـح   مي
زنـنـد.      است. آنها را غربتي صدا مـي  
هايي را  از لب خط تا دروازه غار خانه

هـايـي بـزرگ و           بينـي بـا حـيـاط         مي
هشتي و اندروني و بيروني، در تـمـام     

هـايـي زنـدگـي          هـا خـانـواده        اين اتاق
كـنـنـد بـا چـنـد بـچـه. هـر بـچـه                        مي

يي براي خـانـواده، بـراي ايـن            سرمايه
والدين فرزند بيشتـر، زنـدگـي بـهـتـر           
است. مواد بيشتـر اسـت. نشـئـگـي            

 .تر عميق
 

 بيمارستاني شبيه به وال استريت
 

سـالـه افـغـان سـال           14دختربچه 
دار شده بود، او حـتـي تـوان       پيش بچه

بلند كردن بچه را هم نداشت اما حاال 
بچه او پيش خودش نيست. نـوزادش     
را سه ميليون تومان فروخـتـه اسـت.      
در اين محله گروه ديگري نيز هستند 

هـا، بـه آنـهـا            تـر از غـربـتـي         تعداد كم
گويند. اكـثـر مـددكـاران           فيوجي مي

ها  موسسات خيريه كه با اين خانواده
سروكار دارند، خريد و فروش بچه يـا    

دار شدن براي درآمدزايي را ناشي  بچه
هـا     از فقر فرهنگي در بين ايـن گـروه      

دانند. ايـنـجـا بـا بـچـه تـجـارت                   مي
كشـنـد، زنـدگـي          كنند، مواد مي مي
كنند و دست آخر هـم سـرنـوشـت          مي
تري در انتظارشان اسـت، ايـنـجـا        تلخ

افـتـد. مـردي بـه نـام                هر اتفاقي مي
هـا پـول        خسرو وجود دارد. بـه بـچـه          

دهد و بعد آنها را به هـزار شـكـل       مي
گـيـرد. كـودكـان           ديگر به بردگي مـي 

موظف هستند كه آخر شب با مقـدار  
مشخصي پول به خانه برگردنند، اگـر  
پول كم آورده بـاشـنـد، بـايـد تـن بـه                  
كارهاي ديگـري دهـنـد. ازدواج ايـن            

شـود،     ها هيچ جايي ثـبـت نـمـي         بچه
شـود. گـويـا          شان جايي ثبت نـمـي   نام

هايي كه فقط بـراي     روح هستند. برده 
اند. بيمارستان ... در        كار زاييده شده

خيابان مولوي تـهـران اسـت. بـازاري          
براي خريد و فروش بچه درست مانند 

استـريـت، يـكـي از دانشـجـويـان               وال
كــنــد،    پـزشــكــي كــه آنــجــا كــار مــي         

هــايــي بــه ايــن         خــانــم« گــويــد:       مــي
دار    آمـدنـد و بـچـه           بيـمـارسـتـان مـي       

رفـتـنـد، حـتـي بـراي              شدند و مي مي
كردند.  شيردهي كودك خود صبر نمي

رسـيـد. امـا        خيلي عجيب به نظر مي
آمـد و       همين خانم دو هفته بعـد مـي    

يي را كه دست مردي بود امضـا   برگه
كرد، سپس  و پول ناچيزي دريافت مي

به هميـن   .داد بچه را به او تحويل مي
سـادگـي. ايـنـجـا زنـان مـعـتـاد هــم                   

آيند براي زايمان، امـا خـرج دو،          مي
گـيـرنـد و         شان را مي سه شب مصرف

 «.فروشند كودك خود را مي
بياييد برگرديـم بـه دروازه غـار،          

هـايـي كـه         هاي باريك بـا جـوي       كوچه

آيـد.     خشك شده است، بوي زباله مـي 
ديوار سفيد بزرگي دور جايي شبيه به 
ــت، از                    ــه اسـ ــتـ ــرفـ ــدان را گـ ــيـ مـ

تــوان    هــاي كــنـارش مــي        سـوخـتــگـي   
ــگــاه                   ــواب ــا خ ــج ــن ــه اي ــيــد ك ــم ــه ف

هاست، يكي از آنـهـا در        خواب كارتن
هــا بــه ظــرف بــرنــجــي           مــيــان زبــالــه  

رسد و آهستـه آهسـتـه شـروع بـه             مي
 .كند خوردن آن مي

 
 فروش كودك به هر قيمتي

 
ها گـروهـي هسـتـنـد كـه              غربتي

ها متعلق بـه   اصل خريد و فروش بچه
هاي ديگر سـعـي    اين گروه است. گروه 

دار شـونـد تـا         كنند كه بيشتر بچه مي
 .پول بـيـشـتـري بـه چـنـگ بـيـاورنـد                

مــادري فــرزنــد خــود را يــك و نــيــم              
مــيــلــيــون تــومــان فــروخــتــه اســت.           
هنگامي كه باردار بوده، بيمارسـتـان   
نرفته زيرا قرار اين بوده اسـت كـه بـه        

دار شد، بايـد او را       محض اينكه بچه
خـواسـتـي       نـمـي  « به خريـدار بـدهـد.         

ات را نـگـه داري؟: چـرا امـا بـه                بچه
تمـام مـكـالـمـه        »  پولش نياز داشتم. 

كشـد، آنـقـدر         هميـن قـدر طـول مـي          
دهد كه ديگر جـاي   مطمئن پاسخ مي
گذارد. بين خودشان   سوالي باقي نمي

و بچه، هميشه خودشان را انـتـخـاب        
كنند. مادر ديگري قرار بـوده بـا         مي

فروش بچه به قـيـمـت دويسـت هـزار            
تومان الاقل خرج چند شـبـش را بـه          
دست آورد. زماني كه او تـازه مـواد          

آيـد و       مصرف كرده بوده، خريدار مي
بـرد، نـه پـولـي پـرداخـت                بچه را مـي 

شــود نــه مــادر چــيــزي يــادش               مــي
شـان در پـايـپـي            آيد. همه زندگي  مي

يي خالصه شده. پايپ هنوز در  شيشه
دستش هست. در حياط خـانـه چـنـد        

كنند، كـارگـرانـي كـه        كودك بازي مي
زده  منتظر مشتري هستند، زمين يخ

و آب ســيـاهــي آنـجــا جـريــان دارد،              
خـورنـد و        ها روي آنـهـا سـر مـي           بچه
 .خندند مي

يكي از مـددكـاران اجـتـمـاعـي             
موردي داشتيم كـه  » :گويد محله مي

براي ساكت كردن نـوزاد چـهـارمـاهـه        
داده و در        خودش به او متـادون مـي    

كـردنـد    كنار نوزاد شيشه مصرف مي
هاي شـديـدي شـده       كه بچه دچار حمله
كرديم كه بچه را از      بود. هركاري مي 

مادر بگيريم و او را درمـان كـنـيـم               
كرد، بعدا كه با او صحـبـت    قبول نمي

كرديم به ما گفت بچه پنج مـيـلـيـون       

تومان مشتري داشته است و اگـر آن      
داد مشتري بـچـه    را به ما تحويل مي

رفته، اما به خاطـر حـال      از دست مي
بد كودك مجبور شد و او را بـه مـا             

 «.داد
 اي كودكان اجاره

 
مسعود، مددكـار اجـتـمـاعـي و          
بلد محله است، او مسوول شناسايـي  

يـي     دروازه غار و لب خط است، خانـه 
دهد كه يـك سـال پـيـش            را نشان مي

يي خيريه كشف شد و  توسط موسسه
تعداد زيادي بچه را از آنـجـا نـجـات         

سال پيش بـود  « گويد:   دهند، مي مي
كنم كـه ايـن خـانـه را پـيـدا                فكر مي

بچه در ايـن     ٥٠ تا  ٤٠ كرديم، حدود 
يـي     خانه بودند كه هرروز صـبـح عـده     

كردند و    آمدند و آنها را اجاره مي مي
ــا را                     ــهــ ــر شــــب آنــ ــاره آخــ دوبــ

گروه ديگري هستند » گرداندند.  برمي
شـونـد كـه         كه در بارداري متوجه مي

توانند از بچه نگهداري كنند و به  نمي
همين خاطـر دنـبـال خـريـداري بـراي             

تـريـن      روند، اينها امـن  فرزند خود مي
دانند يـا     هايشان مي مكان را يا خانه
، ايــن دانشــجــوي       ...بــيــمــارســتــان     

پزشكي كه در اين بـيـمـارسـتـان كـار         
در روز حدود سه « گويد:   كند مي مي

ــوارد در                       ــن م ــا از اي ــار ت ــه ــا چ ت
بيمارستان داريم، شايد خيلي از آنهـا  
در قبال فروش بچه خود اصال پـولـي     
نگيرند و خيلي از آنها كودكـان خـود     

 «.روند كنند و مي را رها مي
 

از طرح ضربتي تا فقر  
 فرهنگي

 

در لب خط مردها تـا آخـر شـب          
ها كار، فـرهـنـگ       كنند و زن قمار مي

شان عـجـيـب اسـت، كـودكـان            زندگي
آنــهــا هــم گــاهــي اوقــات وارد ايــن              

شوند و از هـمـان سـنـيـن           ها مي بازي
زننـد.   كودكي دست به همه كاري مي

يكي ديگر از مددكـاران اجـتـمـاعـي        
هــا هــر      گــويــد ايــنــهــا از بــچــه           مــي

كنند و اين همان فـقـر      يي مي استفاده
فرهنگي شديدي است كـه در مـيـان          
ــرخــورد و                  ــا ب ــا وجــود دارد، ب ــه آن

آوري    هاي ضربتـي ايـنـهـا جـمـع           طرح
شوند، صرفا بايد از طريق تغييـر   نمي

ها نگذاريم نسل جديدي  خود اين بچه
از آنها تربيت شود. اين گزارش حتـي   
پاياني هم ندارد، پايانـي نـيـسـت بـر          
مشكالت كودكاني كه ناخواستـه بـه     

دانـنـد كـه چـه            آينـد و نـمـي        دنيا مي
هايي كـه هـنـوز       كساني هستند، بچه

انـد، مـادر        بچگي نـكـرده پـدر شـده          
دانند خـودشـان از      اند. اما نه مي  شده

شـان بـه كـجـا            اند نـه بـچـه        كجا آمده
رود. اينجا لب خط است، دروازه     مي

غــار، ايــنــجــا تــه خــط اســت بــراي              
شـونـد تـا         هايي كه معاملـه مـي     بچه

فروختمش و پـول      » :مادرشان بگويد
يـي     زندگي را به دست آوردم / چـاره      

فروختم چه كـار     ديگر نداشتم اگر نمي
تـوانسـتـم نـگـهـش            كردم؟ / نمي  مي

ــر كــاري                   ــمــاري ه دارم، آدم در خ
ــي        »  كــنــد/     مــي ــول خــوب ــتــي پ وق

كنند ديگر به من چه كه  پيشنهاد مي
 .رود بدانم كجا مي

برگرفته از سايت اتحاديه آزاد 
 کارگران ايران
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