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بمناسبت اول مهر و بازگشايي مدارس         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان            
 

کمتر از يک هفته بـه بـازگشـايـي       
مدارس و دانشگاههـا مـانـده اسـت.         
اول مهر هر سال آغـازي بـراي شـروع        
مجدد در کالسهـاي درس اسـت. در          
بيش از سه دهه از حاکميت جمهـوري  
اسالمي و عليـرغـم تصـويـب قـانـون           
مــربــوط بــه آمــوزش رايــگــان، امــا           
نهادهاي حکومتي کماکان و به بهانه 
هاي مختلف با تبصره هاي شـفـاهـي    
و خــود ســاخــتــه  از اولــيــاي دانــش              
آمــوزان بــاج مــي گــيــرنــد و مــراکــز            

تحصيل نيز از نا امن ترين مـکـانـهـا     
 بشمار مي رود.

اين را نبايد از نظر دور داشت که 
نهادهاي رژيم اسالمي منظورشان از   
آمـوزش رايــگــان هـمــانــا مــدارس و           
مراکز خرافه هاي مذهبي است که از   
درون آنها آخوندهاي انگل را همچـون  
سمي تـولـيـد و بـجـان جـامـعـه مـي                  

 اندازند.
 

مدارس و دانشگاهها بايد محـل  
آمـوزشـهـاي عــلـمـي و مــنـطـبـق بــا                 
استانداردهاي غربي و جهاني بـاشـد.   
اين خواست برحق، طبيعـي و انـکـار        
ناپذير مشمولين آموزش در همه جـا    
است. نـبـايـد ريـالـي از سـرمـايـه و                    
هستي جـامـعـه صـرف تـولـيـد گلـه                 
آخوند و حزب اهللا شـود. مـعـلـمـان و           
مدرسين مراکز تحصـيـل و آمـوزش        
بـــدلـــيـــل عـــدم تـــامـــيـــن زنـــدگـــي           

 

 کليه مردم ايران بايد در مقابل
  محکوميت کارگران به شالق و زندان و اخراج بايستند

 ۳ صفحه                                     يک کارگر بر اثر سانحه کار جان باخت و يک کا گر ديگر به شدت زخمي شد

 

  هزار بيسواد ٢٩٥ مدرسه تخريبي و  ١٩٢ يک هزار و 

با شروع سال تحصيلي جديد 
ــزار دانـــش        ٢٦٠ ــوز در        هـ آمـ

مـدارس مشــغـول بـه تـحــصـيــل            
کــمــبــود مــدارس و       .شــونــد   مــي

وجود بـاالي مـدارس تـخـريـبـي            
درصـد) در ايـران        ٤٠(بيشتر از 

تحت حاکميت نـظـام جـمـهـوري          
هـزار بـيـسـواد        ٢٩٥اسالمي و  

ــي              در کــردســتــان نشــانــه اوج ب
مسئوليتي ايـن نـظـام در قـبـال            
سرنوشت تحصـيـل و آمـورش و          
پرورش در شـهـر و روسـتـاهـاي              
کردستان است.  نتـايـج مـخـرب        
ــه                ــک بــ ــزديــ ــوادي نــ ــســ ــيــ بــ
سيصدهزارنفر اگر در عـدم رشـد     

 

 نسان نودينيان          

 ۲ صفحه  

 کارگران  
 

بيکار در   ٣٩٣ هزار و  ٣ 
 مهاباد

 
بيکار در مهابـاد   ٣٩٣ هزار و  ٣ 

وجود دارند که به دنبال شغل و کسب 
فرماندار مـهـابـاد بـا          .درآمد هستند

تأييد اين ارقام به خبرگزاري تسـنـيـم      
گفته است: کمبود سرمايه در گـردش   

هاي اين شهـر از داليـل        برخي کارگاه
افـزايــش نـرخ بــيـکــاري در مــهــابــاد            

شود. کشتـارگـاه نـيـمـه         محسوب مي
بـهـره بـرداري از         فعال صنعتي، عـدم 

پتروشيمي و تعطيلي کارخانه واکسن 
ترين عوامل رشد نـرخ     از مهم سازي 

هـزار نـفـري         ١٥٠ بيکاري در شـهـر       
 .مهاباد است

 
مرگ کارگر ساختماني در  

 مهاباد
 ٢ مـحـمـود نصـرت       شهريور:  ٢

ساله اهل شهر مهاباد بـه دلـيـل         ٢١ 
هنگام کـار در        نبود امکانات ايمني
اي سقوط و جـان     ساختمان چند طبقه

 .سپرد
 

 ۵ صفحه                                     زمينه ساز آزار جنسي کودکان کار / کودکان در مقابل خشونت صاحبکار سکوت مي کنند ، چون ميترسند گرسنه بمانند; فقر

 ۳ صفحه                   

 ۲ صفحه                   

 ۴ صفحه 

 ۴ صفحه  

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 

 نسرين رمضانعلي-نسان نودينيان  

 با روشهاي فرقه اي  
 نمي شود به جنگ داعش رفت

 عبدل گلپريان            

 ۲ صفحه  



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����2  �745  

 ۱ از صفحه

 ۱ از صفحه

اقتصاديشان ناچار بـه روي آوري بـه         
چند شغل ديگر مي شوند. کـودکـان      
خانواده هاي کم درآمد ناچار به تـرک    
تــحــصــيــل و مــدرســه مــي شــونــد.            
کودکان کـار و خـيـابـان هـر روز بـر                   
آمارشان افزوده مـي شـود. بـانـي و              
مصبب محروميت هر کـدام از ايـن         
معضالت اجتمـاعـي، اقـتـصـادي و          

عدم استفاده از امکانات آمـوزشـي،     
حکومت و دولت جمهوري اسـالمـي     
است. اين خواستها و اين مطـالـبـات     
را بايد با زور و اعـتـراض از حـلـقـوم          

 اين مفت خورها بيرون کشيد. 
 

تضميـن رفـاهـيـات، آمـوزش و            
پــرورش رايــگــان و ارائــه خــدمــات            

آموزشي، تامين يک وعده غذاي گرم 
و ديگر نيازهاي پرورشي در مـدارس    
بر عـهـده دولـت اسـت و جـمـهـوري                  
ــت بـــا                  ــوظـــف اسـ ــالمـــي مـ اسـ
استانداردهاي تعريف شده منطبق بـا  
معيارهاي کشورهاي پيشرفتـه، ايـن     
امکان را براي همه دانش آمـوزان در    
همه سطوح فراهم کند. بدليل دزديها  
و چپاولهاي ميـلـيـاردي و بـه دلـيـل             
اختصاص بـودجـه هـاي کـالن بـراي              
احداث مراکز خرافه پراکني، تا کنون 
دانش آموزان از آنچه که مـتـعـلـق بـه        
امر آموزش و پرورش علمي و سـالـم     

 است محروم مانده اند.
 

سال گذشته سرمايه هـاي   ۳۵ در 
هـنـگــفـت و کـالنـي بـراي تــاسـيــس                
مســاجــد، امــام زاده هــا و ديــگــر               
مکانهاي تحميق جامعه اخـتـصـاص    
داده شــده اســت و در کــنــار ايــنــهــا              
مدارس از هيچگونه استاندارد ايمن، 
دانش آموزان از هيچ گونه امکـانـات   

آموزش سالم و تفريحي و معلمان از   
دريافت حقوق و کمک هـزيـنـه الزم و        
مناسب برخوردار نبوده اند. دولـت و     
نهادهاي مربوط بـه امـر مـدارس و            
آموزش را بايد وادار و مـوظـف کـرد      
که اين خواستها و اين مطـالـبـات را      
بدون کم و کاست برآورده سازند. براي 
تامين امنيت جـانـي دانـش آمـوزان         
يکي از خـواسـتـهـاي مـهـم آنـان  و                  
والدينشان مي تواند و بايد اين باشـد  
که به اجراي طرح "اردوهـاي راهـيـان         
نور يـا هـمـان راهـيـان مـرگ" بـراي                   

 هميشه پايان داده شود.
 

اول مهر و بـازگشـايـي مـدارس           
فرصتي است بـراي اعـتـراض عـلـيـه           
اجــحــافــات حــکــومــت در مــحــروم          
ساختن دانش آمـوزان از تـحـصـيـل،          
اعتراض براي فراهم ساختن مـدارس    
و استحکامات ايمن و بهره گيـري از    
آموزش سالم، فراهم نمودن نيـازهـاي   
گرمايشي و خنک سازي با استاندارد 

باال و تامين دهها خواست و مطالبه 
اي که خواست و حـق واقـعـي دانـش           
ــش                ــان و دان ــودک آمــوزان اســت. ک
آموزان بي سرپرست و مـهـاجـر بـايـد        
بطرق اولي از تمام امکانات رفاهـي،  
آموزشي رايگـان و ايـمـن بـرخـوردار            
باشند. تحصيل در تـمـامـي سـطـوح         
مختلف بايد رايگان باشد و والـديـن       
دانش آموزان تحت هـيـچ بـهـانـه اي            
نبايد به الشخورهاي اسالمي شهريـه  
ــهــادهــاي                ــاج گــيــري ن ــا هــمــان ب ي
حکومتي را بپردازند. مـبـارزه بـراي         
تامين همه اين خواستها و مطالبات 
را مي توان به جنبشي اعـتـراضـي و      
اجتماعي تبديل کرد. معلمان، دانش 
آموزان و والدين آنان مـي تـوانـنـد و           
قادر خواهند بود با تحرک ميلـيـونـي    
خود تمامـي ايـن مـطـالـبـات را بـه                
چپاولگران اسالمي حـاکـم تـحـمـيـل           

 ۹۳ شهريور  ۲۵ کنند.* 
 
 

 بمناسبت اول مهر ...        
 

و شکوفـايـي فـرهـنـگ و آمـوزش             
جامعه و روابط انسانها بي تـاثـيـر    
نيست، شايد بـراي ايـن نـظـام کـه            
يکي از ارکان حفظ و بقايش را در 
تقويت و بکارگيري خرافه اسـتـوار     
کـرده اسـت و بـراي تـبـديـل شـدن                  
کودکان به نيروي کار و کـار ارزان      
و استثمار وحشيانه کـودکـان کـار        

امتياز و خوش خدمتي به سرمايه  
 است. 

عواقب مدارس تخريبي را مـا  
در چندين روستا شاهد بـوده ايـم.       
دختران مدرسه "شين آباد" نـمـونـه        
بارز و برجسته نـا امـنـي مـحـيـط           
مدارس است. ساالنه چندين نفر از 
ــب                  ــخــري ــر ت ــيــن  در اث مــحــصــل

ساحتمانهايي که اسم مدرسه روي   
آن نوشته اند جان خود را از دسـت    

 ميدهند. 
گرفتن شهريه از خانـواده هـاي     
دانش آموزان نير يکي ديگر از رو   
در رويي هاي مردم بـا ايـن نـظـام           

 جنايتکار و کثيف است. 
افشـــاي دزدي و جـــنـــايـــات           
اقتصادي و مالي اين نظام عـلـنـي    
و هر روزه در هـمـه جـا ورد زبـان               
ميليونها نفر از مـردم اسـت. ايـن         
مــمــلــکــت را دزدان حــرفــه اي بــا            
عمامه و بـدون عـمـامـه بـه مـلـک              
طلق و هيراشي خـودشـان تـبـديـل          
کرده اند. همه آحـاد ايـن جـامـعـه             
اينها را مي شناسـنـد. امـا آنـچـه           

هنوز بايد بيشتر بـه آن بـپـردازنـد           
شيوه و روشهاي مبارزاتي است که 
بايد در تغيـيـر وضـعـيـت کـنـونـي             

 موثر واقع شود. 
ــي             ــل ــحــصــي در شــروع ســال ت
اقدامات ابتکاري فـوري و مـوثـر          

 کارساز هستند.
اتکا به تجمع خـانـواده هـا در        
محالت، اتخاذ تصميمات جمـعـي   
اين خانواده ها با مطالبات روشن؛ 
عدم دادن هر نوع شهريه داوطلبانه 
و يـا از روي اجـبـار و تـهـديـدات                 
مسـئـولـيـن مـدارس و آمـوزش و               
پرورش. برگزاري جلسات منظـم و     
دعوت از آموزگاران و مـعـلـمـيـن          
بــراي شــرکــت در ايــن جــلــســات.           
حضور معلمين در ايـن جـلـسـات           
بايد به ستون حمايتي و پشتيباني 
از معلمين براي تحقق مـطـالـبـات     

ــبــديــل بشــود. اعــتــراض              ــهــا ت آن
معلمين به ميزان حقوق و مزايا و   
نحوه استخدامي آنها عرصه اي از 
اعتراضات مداوم را تشکيـل داده    

 است. 
سـکـوت در مـقــابـل بـيـش از               
سيصدهزار بيسواد جايـز نـيـسـت.       
خود مقامات اين نظام اين آمار را 
اعالم کـرده انـد و راه حـلـي بـجـز                 
تحقير مردم ندارند. کـودکـان کـار        

در شهرهاي کردسـتـان بـخـشـي از           
آمــار  بــيــســوادي  را تشــکــيــل               
ميدهند. هم اکنـون در شـهـرهـاي          
کردستـان انـجـمـن و کـانـون هـاي                
مدافع کودکان کار فعال هسـتـنـد،    
تقويت اين کانونهـا و حـمـايـت از           
آنها را گسـتـرش دهـيـد. و بـراي                  
بخش نسبتا عمده از بيسوادان کـه  
اســاســا در روســتــاهــا هســتــنــد،           

برگزاري سمـيـنـار و کـارگـاه هـاي             
نحوه اجراي کالسهاي سواد آموزي 
و تامين تمام و کمال هزينه هـا از    
صندوق نظام جمهوري اسالمي نيز 
خود در گرو فعاليت بخشهايـي از    
 دلسوزان و فعالين اجتماعي است. 
تحميل مطالبات پـايـه اي بـه        
ايــن نــظــام ضــد انســانــي در گــرو            
سازمان و هـمـبـسـتـگـي مـردم در            
محالت و شهرها اسـت. بـا آغـاز           
سـال تــحـصـيــلـي جــديـد، تــامـيــن             
امنيت جاني در مدارس، تـامـيـن      
يــک وعــده غــذاي گــرم، پــرداخــت           
نــکــردن شــهــريــه و رايــگــان بــودن          
نوشت افزار و امکانات تحصيـلـي   
و ورزش و تفريح و امکانات نقل و 
انتقال محصلين با اتـوبـوس هـاي        
رايـگـان را بــخـواســت اعــتـراضــي           

 تبديل کنيد.*

 مدرسه ... ١٩٢ يک هزار و         

 عبدل گلپريان    
کــمــتــر از يــکــمــاه قــبــل مــردم            
شهرهاي کردستان ايران در حرکتهاي 
علني و اجتماعي خود  و در وسـط          
مــيــاديــن شــهــرهــا بــا جــمــع آوري              
کمکهاي مالي و ديگر نيازمنديهـاي  
الزم براي آوارگان شنگال و کوباني و   
همچنين با حضـور در خـيـابـانـهـاي             
سنندج ، مريوان و به تناوب در ديگر 

شهرها، اعتراض و تنفر خود را عليه 
داعـش و سـلــفـي هــا نشــان دادنــد.              
جوانان و فـعـالـيـن اجـتـمـاعـي نـيـز                   
عوامل و افراد سلفي نهي از مـنـکـر      
را در روز روشـن گـوشـمـالـي دادنـد.           
همه اين اقدامات در حـالـي صـورت      
گرفت که ماموران و نهـادهـاي رژيـم      
اسالمي در شهرهاي کردستان تـالش  
ــع از ايــن حــرکــتــهــاي               ــد مــان کــردن

اجتماعي و انساني مردم بشوند امـا    
 موفق نشدند. 

 
در حاليکه اين تالشهاي انسانـي  
دارد روزبروز ابعاد توده اي تري بخود 
مي گيرد، ويـدئـوکـلـيـپـي کـه در آن              
چهار نفر با لباسها و نقاب سياه و بـا  
فيگوري کماندوئي سرگرم آتـش زدن      
پرچم داعش هستـنـد مـنـتـشـر شـده            
است. اين ويـدئـو کـلـيـپ ظـاهـرا از               
دامنه هاي کوه آبيدر تصويـر بـرداري     
شده است. بـهـرحـال ايـنـکـه کـجـا و                

چگونه تهيه شده است مـوضـوع ايـن      
نوشته کوتاه نيست. بقول دوستي کـه   
گفته بود هر جا عليه داعش حرکـتـي   
اتفاق بيافتد کار مثـبـتـي اسـت امـا          
مـهـمـتـر از آن مـيـزان تـاثـيـرات آن                    
حرکت اسـت کـه چـقـدر مـي تـوانـد                  
 داعش و داعشيان را در سوراخ کند.

 
از نظر من اين شيوه و اين سـبـک   
از مبارزه عليه داعش فرسنـگـهـا بـا       
مبارزات و حرکتهاي سنت دار و جـا    
افتاده مردم در شـهـرهـاي کـردسـتـان         

فاصله دارد کـه دو سـبـک و سـنـت                  
کامال جدا و متفـاوت از هـم اسـت.          
اين سبک بسيار از جامعه و روشهاي 
مبارزاتي توده مردم عقب اسـت. تـا      
لحظه آتش گرفتن پرچم و اگر نـوشـتـه    
هاي آنان در دستشان نمي بود بيننده 
گان اين کليپ نمي توانستند فرق اين 
چهار نفر را بـا افـراد داعـش از هـم               

 تميز دهند.
 
 

 با روشهاي فرقه اي  
 نمي شود به جنگ داعش رفت

 ۲ صفحه  
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 ۲ از صفحه 

جمهوري اسـالمـي دسـتـگـيـري،         
محکوميت و اخراج فعالين کارگـري  
در شهرها و مراکز مختلف کـارگـري     
ــال                 ــب ــدن ــرش داده اســت. ب را گســت

نفر از کـارگـران مـعـدن          ۹ دستگيري 
نـفـر ديـگـر از آنـان             ۹ بافق و احضار 

توسط ارگان هاي سرکوب جـمـهـوري    
اسالمي، چهار نـفـر از نـمـايـنـدگـان              
کارگران پتروشيمي رازي در ماهشهر 

دادگـاه عـمـومـي        ۱۰۳ توسط شعبه 
اين شهر به شش ماه زندان و پـنـجـاه        
ضربه شالق محکوم شده اند. نه تنها  
کـــارگـــران پـــتـــروشـــيـــمـــي رازي و           
پتروشيمي هاي ماهشهر، بلـکـه کـل      
طبقه کارگر و مردم آزاده بايد نسبـت  

بـه ايــن ســيــاسـت جــنـايــتــکـارانــه و             
 سرکوبگرانه دست به اعتراض بزنند.

جمهوري اسـالمـي بـه اخـراج و            
دستگيري کـارگـران مـعـتـرض نـيـاز            
دارد تا بتواند فقر و محروميت را بـه  
کارگران و مردم تحميل کند. بـه ايـن      
وحشيگري نياز دارد تا بتـوانـد جـلـو       
اعتصابات بزرگ و متعدد را کـه در      
مراکز مختلف کـارگـري در سـراسـر           
کشور جريان دارد، سد کند. سرکـوب   
اعتراضات کارگران و دسـتـگـيـري و       

 ۳۵ اخراج فعالين کارگري سـيـاسـت      
ساله حکومت اسـالمـي بـوده اسـت           
اما در يکسال اخـيـر و بـا روي کـار             
آمدن روحاني و کابينه امنـيـتـي اش      

بار ديگر بگير و ببند فعالين کارگري 
و کـارگـران مـعـتـرض شـدت يـافـتـه                
است. تجربه کارگران معـدن بـافـق و         
خانواده هايشان نشان داد که ميتوان 
نيروي وسـيـعـي را عـلـيـه حـملـه بـه                  
حرمت و حق و حـقـوق کـارگـران بـه              
ميدان آورد. عالوه بر اين در روزهـاي  
اخير چهار نفر از کارگـران مـعـتـرض       
پـروفـيـل سـاوه در اراک، دو نـفـر از                   
کارگران پـروژه نـمـک زدائـي شـرکـت             
پتروپارت و يکي از کارگران کارخانـه  
شيشه و گاز (شوکا) توسط کارفرما   
و هــمــراهــي ارگــان هــاي جــمــهــوري          
اسالمي اخراج شـده انـد. هـمـه ايـن               
احکام بايد با عکس العمل وسـيـع و     

 گسترده مواجه شود.
  

کارگران سـنـگ مـعـدن بـافـق و             
خــانــواده هــايشــان عــکــس الــعــمــل          
شايسته و قدرتمندي عليه دستگيري 
و احضار عزيـزانشـان از خـود نشـان           
دادند و نيروي وسيعي را عـلـيـه ايـن         
سـيــاسـت سـرکــوبـگــرانـه بـه مـيــدان              
آوردند. هزاران کارگر پتروشيمي هاي 

کـارگـر پـروفـيـل           ۴۰۰۰ ماهشهر و   
ساوه و نورد صفا و کارگـران شـرکـت      
پتروپارت و شوکا و اعضاي خـانـواده   
هايشان نيز ميتوانند دوش بـه دوش      
ــه بــا حــکــومــت و                 ــه مــقــابل هــم، ب
کارفرماها برخيزنـد و نـگـذارنـد کـه            
کــارگــر مــعــتــرض شــالق بــخــورد و          
زنداني يا اخراج شود. در مقابل حکم 
شالق به کارگران بايد کل جامعـه بـه     
اعتراض بـلـنـد شـود و نـگـذارد کـه                

حکومت جنايتکار اسالمـي چـنـيـن       
احکامي صادر کند و حرمت کـارگـر   
را اينچنين لـگـدمـال کـنـد. بـعـد از               
کارگران بافق اکنون نوبت کارگـران و    
مردم ماهشهر و بويژه خـانـواده هـاي      
کارگران است که به ميدان بيـايـنـد و      
کل جامـعـه را بـه حـرکـت درآورنـد.               
کارگران مراکـز کـارگـري در سـراسـر            
کشور، دانشجويان و همه نـهـادهـا و      
تشکل هاي مختلف آزاديخواه را بـه      
حمايت از کارگران و اعتصاباتشان و 
به اعتراض قاطعانه عليه اين احکـام  

 ضد انساني فراميخوانيم.
  

سرنگون باد حکومت جنايتکار 
 اسالمي

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ۱۵ ، ۱۳۹۳ شهريور  ۲۴ 

 ۲۰۱۴ سپتامبر 
 

 کليه مردم ايران بايد در مقابل
  محکوميت کارگران به شالق و زندان و اخراج بايستند

اين سبک و روش از مبارزه عليـه  
داعش حتي اگر هر روز در کوه و کمر 
و در مقابل درخـتـان انـجـام بـگـيـرد            
کوچکترين تاثير مثبتي بـر مـبـارزه        
متحدانه و حي و حاضـر اجـتـمـاعـي        
مردم نخواهد داشت. اين سبک از بـه     
کــوه زدن و ســرو صــورت خــود را                 
باندپيچي کردن حتي سبکي چريکـي  
هم نيست بلکه بـيـشـتـر روش فـرقـه             
هاي بي ربط به جامعه را نشـان مـي     

دهـد کـه در خــلــوت خــود مشــغــول             
اجـراي مــنـاسـک مـتـعــلـق بــه فـرقــه                
خودشان هستند. اين شيوه از مبارزه  
عليه داعش بيشـتـر از هـر چـيـز بـه               
سبک و روشهاي خود داعش شباهـت  
دارد که امـيـدوارم کـنـار زده شـود.              
حتي اگر کساني که خـود را بشـدت         
چپ مي پندارند و هر روز و هر شـب    
با بلند کردن چهار بنر قرمز و چنديـن  
عکس از جـانـبـاخـتـگـان تـپـه هـاي                

اطراف شهر را آزين بندي کـنـنـد بـاز       
ــارزات                  ــب ــه م ــافل ــار از ق ــي ــم بس ه
ــاي                ــره ــه ــردم در ش ــاعــي م ــم ــت اج

 کردستان عقب هستند.
 

توصيه من به اين افراد کـه مـي       
دانم با تـمـام وجـود عـلـيـه جـانـوران               
اسالمي داعش هستند اين است کـه    
بجاي اين شيوه از فعاليت بروند و در 
ســطــح مــحــالت مــردم را بــراي                  
حــرکــتــهــاي تــوده اي و اجــتــمــاعــي           
سازمان دهند. اين افراد مي تـوانـنـد     
انرژي خود را با ابتکاراتي کـه در آن      
مي توان تـوده هـر چـه بـيـشـتـري از                
مردم را در سطح گسترده اي متحد و 
متشکل کـنـنـد بـکـار گـيـرنـد. ايـن                 
قهرمـان بـازي درآوردنـهـا نـه تـنـهـا                 
کارساز نيست بلکه لطمات آن قـبـل       
از هر کس مـتـوجـه خـود ايـن افـراد             
خواهد شد آنهم به اين خاطـر کـه هـر        
گونه حرکت بريده از مردم و در قالـب  
فرقه ظـاهـر شـدن مـيـزان لـطـمـه را                   
نسبت به خود اين افراد بيـشـتـر مـي       
کند. مردم شـهـرهـاي کـردسـتـان در              
طــول تــاريــخ مــبــارزات تــوده اي و             
اجتماعي خود و همين يک ماه اخـيـر   
در همبستگي و همياري بـا آوارگـان       
شنـگـال و کـوبـانـي راه درسـت ايـن                  
حرکتهاي مبارزاتي را نشان داده اند. 
با روشهاي فرقه اي نبايد به مبارزات 
توده اي و اجـتـمـاعـي مـردم لـطـمـه                 

 زد.* 
 
 

 با روشهاي فرقه اي ...  

 

 يک کارگر بر اثر سانحه کار جان باخت  
 و يک کا گر ديگر به شدت زخمي شد

طبق خـبـري کـه بـه کـمـيـتـه               
کردستان حزب رسيـده اسـت روز       
دوشنبه اول سپتامبر بر اثر ريزش 
ديوار عطا عبدي در شهر دماوند 
جان باخت. عطـا عـبـدي کـارگـر           

سالـه کـه در شـهـر دمـاونـد                ٣٥ 
مشغول بنايي بود، بر اثـر ريـزش     

 ديوار جان باخت.
 

در يک سانحه ديگر در همين 
شهر رحمان منوچـهـري در حـيـن         
کار از درخت سـقـوط کـرد و بـه             

 شدت زخمي شد.
ــر هــر دو اهــل                 ــف ــن دو ن اي
روستاي اويهنگ از توابع سننـدج  

همانند هزاران کارگر   بودند. آنها 
فصلي ديگر که ناچارا براي پـيـدا     

کردن کار راهي شـهـرهـاي خـارج         
کردستان شده بودند به دليل نبود 
ايمنـي و اسـتـانـدارد کـار دچـار                
سانحه شده و آقاي منوچهري هـم    
اکنـون در بـيـمـارسـتـان بسـتـري               

 است.
 

مـــن تســـلـــيـــت بـــه        ض مـــا
خانواده، بستگان و دوستان آقـاي  
عبدي، آرزوي بهبودي و سـالمـت   

 براي آقاي منوچهري داريم.
 کميته کردستان 

حزب کمونيست کارگري 
 ايران

 ۱۳۹۳ شهريور  ۲۰ 
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 مرگ  کودکان کار

 
فـرزنـد      سـالـه     ١٥ اميـد احـمـدي     

حسين در نزديکي سد مهاباد هنگام 
بـه مــنـظـور امــرار         صـيـد مـاهــي (        

گـرفـتـگـي جـان           معاش) به دليل برق 
 .خود را از دست داد

 
 کارگران کولبر

 
شليک گلوله هنگ سپاه به  

 کولبران مرزي در پيرانشهر
 

در دو کــمــيــن     شــهــريــور:    ٢٠ 
ي هنگ مرزي پيرانشـهـر در      جداگانه

مار" واقـع در کـوه           محلي به نام "مله 

قنديل،  براي کولبران مـنـطـقـه، يـک          
 سـالـه بـنـام  مـال ادريـس              ٣٥ کولبر 

جان خـود را از        ابراهيمي فرزند قادر
دست داده و دو تن ديگر نيز به شدت 

همچنين برادر بزرگـتـر     .زخمي شدند
مال ادريس به نام سليمان چهل سـالـه   
نيز در کمين نـيـروهـاي مسـلـح  بـه               

اکـنـون در        شدت مصدوم گشته و هـم 
يک مـرکـز درمـانـي تـحـت مـداواي                

اين دو کولبر از اهـاي     .پزشکي است
خضـر" از تـوابـع بـخـش              روستاي "قره 

  .باشند الجان مي
 تيراندازي نيروهاي نظامي

 دستگيري
فـرهـاد   شـهـريـور:       ٢٠   مريوان: 

ساله فرزند محمد اهل  ٢٨ زاده  شفيع
روستـاي "دل" از تـوابـع شـهـرسـتـان                  

سروآباد و ساکن شهـر مـريـوان،  در          
مريوان تـوسـط نـيـروهـاي امـنـيـتـي              
حکومت اسـالمـي ايـران بـازداشـت            

 .گرديد
 

 اجتماعي
 

 هزار بيسواد ٢٩٥ 
 
خبرگزاري ايسنا در سنندج نـيـز    

به نقـل از مـعـاون بـهـداشـت عـلـوم                 
پزشکي کُردستان اعالم کرد: در يـک      

روسـتـايـي در شـهـرسـتــان                 مـنـطـقـه    
ــاد     ــده از          ٨١ ســروآب کــودک جــامــان

اسـتـان    .انـد    تحصيل شناسايـي شـده    
ــيــن رتــبــه               ــردســتــان داراي دوم   کُ

سوادي بعد از استان سـيـسـتـان و          بي
هـزار بـيـسـواد)          ٢٩٥ بلـوچسـتـان (      
هـزار و       ١١١ اکنـون  هم .معرفي نمود

سواد در سـطـح اسـتـان            بي نفر ٩١٧ 
% ١١ اند کـه     کُردستان شناسايي شده

سـال را در بـر            ٤٩ تـا       ١٠ جمعيت 
 .گيرد مي

درآستانه سال تحصيلي جـديـد،      
مدير آموزش و پرورش منطقه نايسر 

 ٥٤٠٠ ســنــنــدج اعــالم کــرد: بــراي           
 ٩ دانش آموز منطقـه نـايسـر تـنـهـا             

هـم اکـنـون ايـن          .مدرسه وجـود دارد   
شيفت که هـر     ٢ آموز در  تعداد دانش

آمـوز را       دانـش  ٥٢٠ تا  ٥٠٠ شيفت 

شود در شـرايـطـي بسـيـار         شامل مي
 .پـردازنـد     نامناسب به تحصيـل مـي    

 ١٢ هـاي       آموزان کـالس    تعداد دانش
نفر هستنـد   ٤٠ متري مدارس نايسر 

و شرايط بهداشـتـي و روحـي روانـي           
هـا     الزم براي تحصيل در ايـن کـالس    

نبـود دبـيـرسـتـان در           فراهم نيست و 
مناطق نايسر، دوشان و قـار" يـکـي           
ديگر از معـضـالت کـمـبـود فضـاي           

 .آمــوزشــي در ايــن مــنــاطــق اســت         
بــراســاس آمــار آمــوزش و پــرورش            
استان کُردستان، طي سال تحصـيـلـي    

آمــوز در      هــزار دانــش     ٢٦٠ جــديــد   
ــه               مــدارس ايــن اســتــان مشــغــول ب

طبق آمـار عضـو      .شوند تحصيل مي
کميسيون تلفيق مجلس، يک هـزار و    

%) در     ٤٠ مدرسـه تـخـريـبـي(         ١٩٢ 
شهرستان استان کُردستان وجـود     ١٠ 
بخشهايـي از گـزارش سـايـت           ( .دارد

 کردپا)
 

جسد حامد کرباسي پيدا  
 شد!

سـالـه  از          ٦٥ حامـد کـربـاسـي         
اعضاي هيات کوهنوردي شهرسـتـان   
مــهــابــاد بــود کــه درپــي بــارنــدگــي            

تـيـر مـاه         ١٣ شامـگـاه روز جـمـعـه،         
در مسير ميدان تير با شـهـر      امسال 

سابقه گشـتـه و سـپـس          دچار سيل کم

در  جسد حامد کـربـاسـي      .ناپديد شد
آباد" درياچه سد مهاباد  "شاخه قاضي

پيدا شده. کـمـيـتـه کـردسـتـان مـرگ              
آقاي حامد کرباسي را به خـانـواده و       
مردم شهر مهاباد صميمانه تسـلـيـت    

 ميگويد.   
 

 اعدام
مـقـامـات زنـدان       هريور:   ش٢٤ 

شـب گـذشـتـه          دريا در اروميـه نـيـمـه      
سحرگاه، بيست و چهارم شهريـورمـاه   
يک مرد متأهل به نـام عـلـي فـرزنـد            

که علي  .مال حميد را به دار آويختند
داراي هـمـسـر و يـک پسـر خـردسـال                

باشد از اهـالـي روسـتـاي "شـيـخ               مي
 .زرد" از توابع مرگور اروميه است

  
 زندان

 اعتصاب غذا
 ١٩ شهريور: افسانه بايزيدي    ٢٣ 

روز است دسـت بـه اعـتـصـاب زده،              
وضعيت جسماني وي وخـيـم شـده و          
نيروهاي امنيتي وي را به بيمارستان 

نـيـروهـاي امـنـيـتـي           .انـد    انتقال داده  
مخفيانه افسانـه را بـه بـيـمـارسـتـان              
انتقال داده، اما افسانه از سوي مردم 
شناخته شده و به خانواده وي اطـالع      

رغم اينکه بستگان ايـن     دادند و علي
دختر دانشجو به بيمارستان رفـتـنـد،      

 

معلمان شهر حلبچه حکومت  
اقليم را تهديد به اعتصاب  

 کردند!
 

در پي به تعويق انداختـن حـقـوق      
 ۱۵ معلمان در سه ماه گذشتـه، روز      

نــفــر از      ۲۵۰ ســپــتــامــبــر بــيــش از        
معلمان شـهـر حـلـبـچـه بـا امضـاي                 
تــومــاري خــواهــان پــرداخــت فــوري          
حقوقهاي معوقه خود شدند و تهـديـد   
کردند کـه اگـر حـقـوقشـان پـرداخـت                

بر سر کالسـهـاي    نشود از هفته آينده 
درس حاضر نخواهـنـد شـد. در ايـن            
باره دانا عبدلرحمان يکي از فعالـيـن   
معلمان اعـالم کـرد کـه " آخـر ايـن                   
هفته، يک هفته به حکومـت مـهـلـت       
خــواهــيــم داد تــا حــقــوقــهــايــمــان را          
پرداخت کنند، در غير اين صورت از 
هفته آينده دست به اعتصاب خواهيم 

 زد" .
الزم به ذکر اسـت کـه در اقـلـيـم            
کردستان به بهانه نفـرسـتـادن بـودجـه        
حکومت اقليم از طرف دولت مرکزي 
عراق بخشهـاي زيـادي از کـارکـنـان            

دولــت، چــنــديــن مــاه اســت حــقــوق           
نگرفته اند، ولي همه مي دانـنـد کـه        
اگـــر دزدي و چـــپـــاول احـــزاب                    
ناسيوناليست حاکم نبود براحتي مي 
شد بودجه هـمـه کـارکـنـان دولـت را             
پرداخت کرد. همين هفته پـيـش بـود       
که خبرگزاريـهـاي اعـالم کـردنـد کـه             
اتحاديه ميهـنـي و حـزب دمـکـرات            
کردستان به رهبـري بـارزانـي تـا هـم            

هزار نفر از افراد  ۱۰۰ اکنون بيش از 
ــا                  ــه ســازمــان خــود را ب ــه ب وابســت

 حقوقهاي کالن بازنشست کرده اند. 
  

روستاي ديگر در منطقه   ۵ 
زومار به کنترل نيروهاي اقليم  

 کردستان در آمدند
سـپـتـامـبـر بـا            ۱۵ روز دوشنبه   

کمک هواپيماهاي جنگي آمـريـکـا و      
عــراق نــيــروهــاي اقــلــيــم کــردســتــان         
موسوم به پيشمرگه، پنج روستا را از 
دست نيروهاي داعـش در آوردنـد و           
آنها را وادار به عقب نشينـي از ايـن       
روستاها کـردنـد. يـکـي از مسـوالن             
نظامي نـيـروهـاي اقـلـيـم کـردسـتـان              

اعالم کرده که در اين جـنـگ، دهـهـا       
نـفــر از نــيــروهــاي داعــش کشــتــه و             
مجروح شـده انـد و مـقـاديـر زيـادي               

 اسلحه و مهمات آنها منهدم شده.
  

ديدار نخست وزير فرانسه  
 از اقليم کردستان

 
سپتامبر فـرانسـوا    ۱۲ روز جمعه 

اوالند نخست وزيـر فـرانسـه بـعـد از            
ديداري از بغداد، وارد اربيل شد و بـا  
ــم              ــي ــل ــيــس اق ــارزانــي رئ مســعــود ب
کردستان ديدار و گفتگو کرد. در اين  
ديــدار مســعــود بــارزانــي از دولــت            
فــرانســه بــخــاطــر کــمــک بــه اقــلــيــم            
کردستان در جنگ با داعـش تشـکـر      
کرد. از طرف ديگـر فـرانسـوا اوالنـد          
سفر خود را به اقليم کردستان، سفري 
مهم خواند و باز هم قول همـکـاري و     
کمک بيشتر بـه اقـلـيـم کـردسـتـان و                
آوارگاني که بعد از حمله داعش آواره 

 شده اند را داد.
ششمين جلسه هم نتوانست  

شهردار شهر سليمانيه را انتخاب  
 کند

 
در اوائل اين هفته ششمين جلسه 

انجمن شهر سليمانيه براي انـتـخـاب      
شهردار جديد برگزار شد و اين بار هم 
اين انجمن بدليل اخـتـالف اتـحـاديـه        
ميهني و جنـبـش گـوران نـتـوانسـت           
شهردار را انتخاب کند و عمـال بـعـد      
از چهار مـاه از گـذشـت انـتـخـابـات              
شهرداريها در اقليم کردستـان، شـهـر      
سليمـانـيـه کـه يـکـي از بـزرگـتـريـن                   
شهرهاي اقليم کردستان اسـت هـنـوز      
نتوانسته شهـردار خـود را انـتـخـاب            

 کند.
 

فشار به زندانيان محکوم به  
 اعدام در شهر سليمانيه

 
بر اساس بيـانـيـه اي کـه سـمـيـر              
نوري سخنگوي کميته مبارزه عـلـيـه    

سپتامبر مـنـتـشـر        ۱۲ اعدام در روز 
کــرده اســت، تــعــدادي از زنــدانــيــان           
محکوم به اعدام در زندان مـعـسـکـر       
سالم در شهر سليمانيه خواهان کمـک  
هاي بين الملـلـي بـراي کـوتـاه کـردن             
فشار بر خود شده اند. در اين بيـانـيـه     

سـپـتـامـبـر         ۱۲ آمده اسـت کـه روز         
کويستان صـديـق و يـکـي ديـگـر از               
محکومين به اعدام در تـمـاسـي بـا           

کميته مبارزه عليه اعدام از فشـار و      
سختگيريهاي زياد بر خود صـحـبـت      
کرده اند و از جـملـه گـفـتـه انـد کـه                    
مالقات حضـوري را بـا ايـن بـهـانـه               
واهي که گويا يکي از زندانيـان بـعـد      
از مالقات با همسرش حاملـه شـده،     
مالقات همه هـمـسـران زنـدانـيـان را           
قطع کرده اند. همچنين اينهـا اعـالم      
کرده اند که بند زندانيان مرد نـيـز در     
ــهــاي               ــات ــطــع مــالق ــه ق ــراض ب اعــت
همسرانشان دست به اعـتـصـاب زده        
اند. زندان معـسـکـر سـالم يـکـي از              
زندانهاي حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان         
است گرچـه ظـاهـرا زنـدان بـازسـازي             
نامگذاري شده، اما اين زندان بعنوان 
زندان شکنجه و فشـار بـر زنـدانـيـان            
مشهور است و پارسال نيـز يـکـي از        
زندانيان اين زندان به اسم سيد سـتـار   
خود را به اتش کشيد و جـانـش را از       

 دست داد.
معاون رئيس سازمان ملل  

 وارد اقليم کردستان شد!
سپتامبر فـالـيـري     ۱۲ روز جمعه 

آموس معاون دبيرکل سازمان مـلـل     
وارد اقليم کردستان شد و بـا مـعـاون      

 اخبار هفتگي از ...          

 ۱ از صفحه

 ۵ صفحه  
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 ۴ از صفحه

روابط خارجي اقليم کردستان ديدار و 
گفتگو کرد. در اين ديدار قـرار اسـت      
آموس از آورگان جنگي عراق کـه بـه     
ــد               اقــلــيــم کــردســتــان پــنــاه آورده ان

 کند.  ديدن
 

مهمات ترکيه در دست  
 داعش!

بر اساس خبرهاي منتشـر شـده،     
تـعـدادي از اسـلـحــه و مـهـمـات بــه                  
غنيمت گرفته شده از داعش سـاخـت   
ترکيه مي باشد. اين خبر مي افـزايـد    
که تعدادي از نظاميان آمريکائي کـه  
در اقليم کـردسـتـان هسـتـنـد اخـيـرا               
مهمات به غنيمت گرفته شده داعش 

را شناسائي کرده اند و تـاکـيـد کـرده         
ــکــي از                     ــاخــت ي ــا س ــه ــه آن ــد ک ان
کارخانجات ترکيه به اسم ايم کـي اي    

 مي باشد.
 

احزاب ناسيوناليست کرد باز 
هم تصميم گرفتند که در تشکيـل  

 دولت بغداد شرکت کنند!
 

بعد از ماهها کشمکش و جدل با 
دولت مرکزي عراق و بـعـد از حـملـه           
داعش بـه بـخـشـي از عـراق و فـرار                 
نيروهاي ارتش عراق و کنترل مناطق 
بسياري ديگر از طرف نيروهاي اقليم 
کردستان، بحث جـدائـي و اسـتـقـالل          

کردستان به بحثي همه جانبه چـه در      
ميان مردم و چـه در مـيـان احـزاب               
سياسي تبديل شده بود. در اين ميان  
روز دوشنبه هشتم سپتامـبـر احـزاب      
ناسـيـونـالـيـسـت در قـدرت بـعـد از                  
برگزاري جلسه اي مشـتـرک بـا هـم،             
اعالم کردند که باز هـم در تشـکـيـل         
دولت جديد عـراق شـرکـت خـواهـنـد           
کرد. اين در حـالـي اسـت کـه گـويـا                
دولت جديد عراق تا هم اکنـون هـيـچ      
تعهدي در باره حل اختالفات با اقليم 
کردستان را نداده و گويا تنها آمريکا 
و آنهم مخفيانه و بدونه هـيـچ مـنـبـع        
موثقي بـه احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت              
پيشنهاد کرده که، شما براي سه مـاه    
در دولت جديد شرکت کـنـيـد و اگـر           

خواسته هايتان بر آورده نشـد، آنـگـاه      
مي توانيد از دولـت مـرکـزي بـيـرون          
بيائيد و اقلـيـم را مسـتـقـل کـنـيـد.               

سـال     ۲۳ احزاب ناسيونالـيـسـت در        
گذشته هر گاه بر سر تقسيم ثـروت و      
امکـانـات عـراق بـا دولـت مـرکـزي                
اختالف پيدا کرده اند، يـادشـان مـي      
افتد که به مردم مراجعه کنـنـد و در       
اين دوره هـم تـا آنـجـائـي بـه مـردم                    
مراجعه کردند که دولت عراق را براي 
ساخت و پاختهاي جديد مورد فشـار    
قرار دهند وگرنه همه آگاهان سياسـي  
بر اين باور بودند که حتي هنـگـامـي    
که مسعود بارزاني سخن از استقـالل  
و جدايـي را طـرح کـرد، ايـن تـنـهـا                  
تاکتيکي براي سهم خواهي بيشتر بـه  

نفع بورژوازي کرد و احزاب در قـدرت  
بود و هست. بحث استقالل کردستان  
و تشکيل دولت گرچه بحثي معتبر و 
قابل دفاع است و شـايـد امـروز ايـن         
تــنــهــا راه بــراي خــالــصــي مــردم از            
مشقات امـروز بـاشـد، امـا احـزاب              
ناسيوناليست حاکم چه تاريخـشـان و     

سـالـه اشـان نشـان            ۲۳ چه حاکميت   
تنها در نـگـه داشـتـن         داده که اينها،

مردم در بي افقي سياسـي و آوارگـي       
مي توانند بـه حـاکـمـيـت انـگـلـي و               
استثمارگرانه خود ادامه دهنـد و در      
ايــن راه و بــراي در قــدرت مــانــدن                
حاضرند با همه دولتهاي مـرتـجـع و        
کثيف منطقه ساخت و پاخت کنند و 
ــر احــزاب                 ــن ــا ه ــه ــن ــن ت ــرا اي ظــاه

 اخبار هفتگي از ...          

هاي مردم نـهـاد      نماينده سازمان
در اتـاق فـکـر شـوراي سـامـانـدهــي                
کودکان کـار و خـيـابـان درخصـوص            
خطراتي که کودکان کار را تهديد مي 
کند، مي گويد: کودکان کار مجـبـور    

شـونـد از بـدن خـود بـه عـنــوان                    مـي 
کااليي استفاده کننـد تـا هـم شـغـل            
خود را حـفـظ کـنـنـد و هـم درآمـد                    

 .باشند بيشتري داشته
 

هر سال شاهـد   - آيدين پورخامنه
افزايش آمار تعداد کودکان بازمـانـده   
ــه خــود                  ــم ک ــي ــل هســت ــحــصــي از ت

افزايش تـعـداد کـودکـان کـار              نشانه
است. کـودکـانـي کـه بـراي تـامـيـن                   
مايحتاج خـانـواده مـجـبـور بـه کـار              

هـاي مـخـتـلـف           شوند و از جـنـبـه    مي
کـودک بـه      .گـيـرنـد      مورد آزار قرارمي

واسـطـه کـار از رشـد و تــفـريـح بــاز                   
ماند. بسياري از کودکان زمـانـي     مي

هاي توليدي، اسـتـفـاده       که از دستگاه
کنند صدمه مي بـيـنـنـد، مـثـل            مي

کودکي کـه بـا دسـتـگـاه پـرس کـار                  
ــا مــواد                 مــي کــنــد، کــودکــي کــه ب

کند  شيميايي شلوار جين را کهنه مي
 ... و

 
بر اسـاس پـيـمـان نـامـه حـقـوق                 
کودک که مجـلـس شـوراي اسـالمـي          

ــخ            ــاري ــران در ت  ١/١٢/١٣٧٢ اي
 ١٣٧٣ مــرداد      ٢٢ تصــويــب و از        

) بـراي     ١٩٩٤ آگـوسـت        ٢ (برابر با    
کشور الزم االجرا کرد، برخورداري از 
آموزش و پرورش حق هر كودك اسـت  

هــا بــايــد امــكــان امــوزش           و دولــت  
ابتدايي رايـگـان و اجـبـاري را بـراي              

همگان فراهم آوردند. همچنين كودك 
حق بـازي، تـفـريـح و مشـاركـت در                 

هاي فـرهـنـگـي و هـنـري را                فعاليت
دارد. بر اساس مواد اين پيمان نـامـه    
كودك بايد در برابر هر كاري كه رشـد  

كـنـد،      و سـالمـت او را تـهـديـد مـي              
 . حمايت شود

ضــرورت قــوانــيــن خــاص بــراي         
كودكان از ايـن اصـل اسـاسـي روان             

شود كه كودكان نـه   شناسي ناشي مي
تنها از نظر كـمـيـت، بـلـكـه از نـظـر               

هـاي     كيفيت بـا بـزرگسـاالن تـفـاوت           
ها، نيازهـا و     اساسي دارند و خواست

هاي خود را دارند . بنابراين از   ويژگي
نظر حقوقي نـيـز، نـيـاز بـه قـوانـيـن                 
خــاصــي دارنــد كــه بــا بــزرگســاالن            

ايــران بــه عــنــوان       . مــتــفــاوت اســت   
عضوي از پيمان نامه حقـوق کـودک،     

بايد براي هـر كـودك حـق طـبـيـعـي                
زندگي را قايل باشد همچنين بـقـا و       
رشد كودك را تضمين كنـد. امـا هـر         
سال به تعـداد کـودکـان کـار اضـافـه             

 .شود مي
 

وقتي خشونت جنسي،  
 !کودکان کار را تهديد مي کند

 
هـايـي کـه         آسـيـب      اما يـکـي از    

کند،  سالمت کودک کار را تهديد مي
خشـونـت جـنــسـي بـر کـودکـان کــار                

ــطــفــي      .اســت ــنــده      مــحــمــد ل ــمــاي ن
هاي مردم نهاد در اتاق فـکـر    سازمان

شوراي سامانـدهـي کـودکـان کـار و            
با بيان ايـنـکـه کـودکـان کـار            خيابان

هـا مـورد خشـونـت          بيشتر در کارگاه
جنسي کـارفـرمـا يـا هـمـکـارانشـان               

نـــامــــه   گـــيــــرنـــد، بــــه           قـــرارمـــي  
بخش خيلي کـمـتـري از         ":گفت نيوز

آزار جنسي بر کـودکـان کـار ازسـوي           
ها و بخشي هم توسط روابـط   خانواده

و دوستي با بـزرگـتـرهـا         با همساالن
براي کودکـان اتـفـاق مـي افـتـد. در                
صورتي که بـيـشـتـريـن آزار جـنـسـي             

هاي بسـتـه اتـفـاق          کودکان در کارگاه
مي افتد. اگر محـيـط کـار کـودکـان           
کار را در سه دسـتـه تـقـسـيـم بـنـدي               

توان به کار در خيابان، کار  کنيم، مي
در کــارگــاه (صــافــکــاري، نــجــاري،          
نــقــاشــي و ...) و کــار در کــارگــاه                   

 ".کرد خانگي اشاره
وي بــا بــيــان اهــمــيــت آگــاهــي            
کودکان نسبت به آزار جنسـي، بـيـان      
کرد:"کودکان بايد نسـبـت بـه نـقـاط              
ممنوع بدن خود آگاه شونـد. امـا تـا         
وقتي که آموزش مسائل جنسي تابو 
است ايـن کـار بـه سـخـتـي صـورت                  

گيرد. اما در اينجا موضع پايين   مي

کودکان به دليل فـقـر مـطـرح اسـت.            
کودکان وقتي در موضع فقيرانه قـرار  

گيرند صاحبکـار بـراي پـرداخـت          مي
پول بـيـشـتـر از بـدن کـودکـان سـوء                   

کند. پس بـايـد در نـظـر             استفاده مي
بـودن     داشت بـيـشـتـر از نـاشـنـاخـتـه             

مسائل جـنـسـي ايـن بـخـش قضـيـه               
 ".مطرح است

لطفي تاکيد مي کند: "خيلـي از      
کودکان مجبورند بـراي ايـنـکـه کـار            

ترسنـد   خود را حفظ کنند يا چون مي
شرايط را تحمل کنند. من کودکي را 

شناسم که مـورد تـجـاوزصـاحـب         مي
گـيـرد و بـا           کار در کارگاه قـرار مـي      

تعريف اين اتفاق، از مـادرش کـتـک          
اين کودک بايد فردا دوبـاره   .خورد مي

سر همان کار برود. وقـتـي از کـودک           
شود که چرا رفتي؟ جواب  پرسيده مي

دهد چون اگر نروم از گـرسـنـگـي          مي
بـنـدي      اگر بخواهم تقسـيـم    ميرم.  مي

کنم درصد کمي از آزارهاي جنسي بر 
افتد ولي  اثر ناآگاهي کودک اتفاق مي

بيشترين دليل اين است که کـودکـان     
شـونـد از بـدن خـود بـه                 مجبور مـي   

عنوان کااليي استفاده کنـنـد تـا هـم         
شغل خود را حفظ کنند و هم درآمـد  

  ".باشند بيشتري داشته
 

خانواده گسترده، حامي يا  
 ساز آسيب

ــاع از                ــجــمــن دف ــن عضــو ان اي
در خصـوص        کودکان کار و خيـابـان  

هــا بــر کــودکــان در          تــاثــيــر خــانــواده  
مـواجــهـه بــا آزار جـنــســي، گــفـت:"              
خشونت جنسي در مـحـيـط کـار در         

اي بــيـشـتـر از           هـاي هسـتـه        خـانـواده  
هاي گسترده است. در حـالـي       خانواده

زمينه ساز آزار جنسي کودکان کار / کودکان در مقابل خشونت صاحبکار سکوت  ; فقر
 مي کنند ، چون مي ترسند گرسنه بمانند

 ۶ صفحه                   
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 ۵ از صفحه

هـاي   که تجاوز خانوادگي، در خانواده
هـاي هسـتـه         گستره بيشتر از خانواده

اي اســت. خــانــواده گســتــره يــعــنــي           
اي که در آن عمو، عمه، خالـه   خانواده

و دايي يعني بستگان درجه يک و دو   
در روابط نزديکي با يکديگر زنـدگـي   

کنند. قبالً اينطور بود که يـکـجـا     مي
کردند ولي امروزه يـکـجـا       زندگي مي
کنند ولي بـا هـم زنـدگـي          زندگي نمي

کنند. يعني روابط تنگـا تـنـگـي         مي
اي بـه طـور        هاي هسته دارند. خانواده 

معمـول از پـدر و مـادر و فـرزنـدان                  
تشکيل شده که رابطه وابسته گونه و   

تـر     شديدي با اقوام ندارند و مسـتـقـل   
 .کنند زندگي مي

 
هـاي     وي ادامه داد: در خـانـواده       

اي کودکان بيشتر تحت تـجـاوز    هسته
و آسيب از طرف صـاحـب کـار قـرار           

گـيـرنـد چـون در شـبـکـه روابـط                    مي
گـيـرنـد. ايـن           حمايتگرانه قـرار نـمـي       

شوند، کسي  کودکان وقتي بيکار مي
کــنــد پــس      هــا حــمــايــت نــمــي        از آن  

مجبورند که کار خود را حفظ کـنـنـد    
شـود مـوضـع کـودک            که موجب مـي 

پايين بيايـد. وقـتـي مـوضـع کـودک              
آيد و کارفـرمـا هـم از ايـن            پايين مي

شود، از کودک سوء  وضعيت آگاه مي
کـنـد. امـا          هاي مختلف مـي  استفاده

اگر کودک در خانواده گستره زنـدگـي     
کـنــد، عــمــو، عــمــه، خــالــه و دايــي             

توانند از کودک حمايت کنـنـد. و       مي
اگر يک فرد از خانواده گسترده بيکـار  
باشد، تا زماني که کار بـدسـت آورد       

کنند يـا کـودک        بقيه اعضا کمک مي

را در جايي که خود مشـغـولـنـد کـار        
 ".دهند مي

 
لطفي با بيان باال بـودن احـتـمـال       

هـاي     تجاوز بـه دخـتـران در خـانـواده           
گستره اظهـار کـرد:" ايـن در حـالـي                
است که در محيط کـار ايـن آسـيـب           
براي دختران و پسران يکسان هسـت.  

رود، کمتـر   وقتي سن دختران باال مي
کنند. بـايـد     در خارج از منزل کار مي

دانست کودک خياباني کودکي اسـت    
که سرپناه و خانواده ندارد، در خيابان 

کند. بعضـي کـودکـان در          زندگي مي
کنند ولي خانواده هـم   خيابان کار مي

دارنــد. مــثــل کــودکــي کــه جــوراب            
فروشد ولي  کند يا فال مي فروشي مي

رود. بعضي کودکـان    شب به خانه مي
کـنـنـد مـثـل           در کارگاهها کـار مـي      

ــاشـــي  ــاطـــي        کـــفـ ــا، خـــيـ ــا و        هـ هـ
ها و يـک     ها و مبل سازي لوسترسازي

هــاي    سـري کــودکـان هــم در کــارگـاه           
ها  کنند يعني خانه آن خانگي کار مي

کارگاهشان هم هست. در انـواع ايـن      
کــارهــا تــجــاوزهــا مــتــفــاوت اســت.        

هاي کودکي که در کارگاه کـار     آسيب
کند با کودکي که در خيابان کـار     مي
 ".کند متفاوت است مي

 
ترين   ها، خطرناک کارگاه

 مکان براي کودکان کار
 

ــه               ــســي ب ــن ــال آزارج ــم ــت وي اح
هــا کــار      کــودکــانــي کــه در کــارگــاه        

ــر دانســت و                   مــي ــاالت ــد را ب ــن ــن ک
کرد:"معمول به اين صورت اسـت    بيان

که کودکاني (فرقي نمي کند دختر يا 
ها کار مي کـنـنـد     که در کارگاه (پسر

چون دور از دسترس هستند، بيـشـتـر    
مــورد خــطــر تــجــاوز جــنــســي قــرار           

گيـرنـد. بـراي کـودکـانـي کـه در                  مي
کـنـنـد کـودک آزاري            خيابان کار مـي 

متفاوتي وجود دارد. کودکاني که در  
کـنـنـد،       هاي خانگي کـار مـي       کارگاه

محيط خانه امنـيـت جـنـسـي را تـا             
حدودي نسبت بـه کـودکـانـي کـه در            

کـنـد.    کنند تامين مي کارگاه کار مي
در همين نـوع هـم کـودکـان از               ولي

طرف دايي و عـمـو و در کـل اقـوام               
گيـرنـد.    مورد تعرض جنسي قرار مي

شاهد تجاوز عمو و دايي حتي بـرادر    
و پدر بر کـودک در طـول چـنـد سـال                
فعاليت خود بودم. به اين معنـي کـه      
ــا                 ــنــکــه در ارتــبــاط ب ــا اي کــودک ب
خطـرهـاي مـحـيـط بـيـرون از خـانـه                  

 ".نيست، اماهنوز در خطر است
لطفي بـا اشـاره بـه گسـتـردگـي               
تعريـف خشـونـت بـرکـودک کـار کـه                
شامل توهين و تحقير تا مساله کـار  
کودک، گفت:" تعدادي از کـودکـانـي          

کنند در حـيـن        که در خيابان کار مي
گـيـرنـد،       فروش مورد تعرض قرار مي

که اين احتمال براي دخـتـران در سـن        
بلوغ بيشـتـر اسـت. يـا بـه کـودکـان                 

شــود، يــعــنــي در          پــيــشــنــهــاد مــي    
هايي هستـنـد کـه افـراد ايـن             محيط

کودکان را طعمه کرده و به بهانه غـذا  
يا پول اضافـي سـوار کـرده و مـورد             

يا کودک کـاري     .دهند تعرض قرارمي
که براي تميز کردن به خـانـه ديـگـران         

رود مخصوصاً دختـرانـي کـه بـه          مي
هـا     شده به آن اند، ديده سن بلوغ رسيده

پـول بـيـشـتـر در              پيشـنـهـادي بـراي      
ــطــه جــنــســي             ــرقــراري راب صــورت ب

دهند. يعني آزار جنسي کـودکـان     مي

هاي مـتـفـاوتـي دارد        کار شکل بندي
هـايـش کـه بـراي            که من وارد شـکـل    

ها چه شکلي دارد و      مثال مکانيکي
 ".شوم ها چه شکلي، نمي خياطي
 
اين فعال حوزه کودکان در مورد  

رفتار صحيح با کـودک آسـيـب ديـده         
بيان کرد:" رفتار صـحـيـح بـا کـودک            
آسيب ديده بستگـي بـه مـورد دارد.          
ما با کودکانـي کـه چـنـيـن آسـيـبـي               

بـيـنـنـد در بـخـش روانشـنـاسـي                   مي
مشاوره و از طرفي از لحاظ حقـوقـي   

ــي       ــري م ــي ــگ ــي ــم     پ ــي ــن ــوع      .ک ــر ن ه
کاري به اين نوع که آسـيـب را        مخفي

چون هويت فرد آسـيـب       مخفي کنيم
ديده نبايد مشخص شـود، صـحـيـح         
نيست. ولي به دليل اينکه اين آسيب  
وجود دارد، لـذا کـودکـان بـايـد آگـاه             
شونـد. تـا اگـر مـورد تـعـرض قـرار                   
گرفتند بدانند که مشکل را از خـود      
ندانسته و خود را گناهکـار نـدانـنـد.       

هاي تخصصي  در هر صورت مشاوره
روانکاوي و مددکاري قطعاً بـايـد در     

 ".دستورکار قراربگيرد
 

حقوق کودکان مهاجر و  
ايراني در مورد آزار جنسي  

 يکسان است
 

ــي در خصــوص حــقــوق               ــطــف ل
کــودکــانــي کــه مــورد آزارجــنــســي           

اند، گفت:" کودک آزاري يک    قرارگرفته
مفهوم عام است. اگر اين اتفاق بـراي   
کودک افغان بـدون کـارت هـم پـيـش            

شود بر عليه کسي که ايـن   بيايد، مي
جرم را مرتکب شـده شـکـايـت کـرد.          
اينطور نيست که چون کودکي کـارت  

تـوان از او حـمـايـت کـرد.               ندارد نمي
توان از کودکان مهاجر هم وقـتـي    مي

گيرند حمايت کرد.  مورد بزه قرار مي
کنند کـه بـه        معموالً اينطور فکر مي

کـودک کـار افـغـانـي کـه مـورد آزار                  

 ".توان کمک کرد قرارگرفته نمي
 
تـر     اي   وي افزود:" مـوردي ريشـه       

وجود دارد. جامعه ما يـک جـامـعـه          
که ساختار خشـن دارد.        خشن است

ســـاخـــتـــار خشـــن، انســـان خشـــن           
آفريند. در يک ساختاري که فقر و   مي

بيکاري هست و تـمـايـالت جـنـسـي           
شود، تـاخـيـر در ازدواج           برآورده نمي
ها را در    توان اين نمي ... وجود دارد و

اي    نظر نگرفت و خواست که جـامـعـه   
بري از هر گونه خشـونـت جـنـسـي و            
جسمي داشت. ما خيلي از مـواقـع،        
عــوامــلــي کــه مــوجــب ايــن چــرخــه            

گـيـريـم و         شود را در نـظـر نـمـي             مي
پـردازيـم      هـا مـي       معموالً به مـعـلـول     

رويم روي باليي کـه بـر سـر         يعني مي
کــنــيــم ولــي      فــرد آمــده تــمــرکــز مــي       

بينيم که چه عواملي باعث شـده     نمي
 .که فردي چنين رفتار کند

 
ايــن فــعــال حــوزه کــودکــان کــار          
تصريح کرد: مثـل بـيـجـه و خـفـاش              
شب. هيچکس درباره اينـکـه هـر دو         
اين افراد مورد تجاوز جـنـسـي قـرار         
گرفته بودند صحبت نکرد و جـامـعـه    

ها حمايت نکرد. چه سـاخـتـاري        از آن
باعث شد که براي ايـن افـراد چـنـيـن          
اتــفــاقــي بــافــتــد کــه بــخــواهــنــد کــه          

ديدگان آينده مي  گيرندگان و بزه انتقام
شوند. ما هميشه يک نگاه فرآيندي و  

اي داريـــم کـــه فـــرض را                  پـــروســـه
ساختارهاي اجتماعي و اقتصـادي و    

گذراد. فردي که قربانـي    فرهنگي نمي
است و مورد بزه قرار گرفته را مجـرم  

شناسند . آن هم يا اين تفـکـر کـه       مي
عرضه بودي که نـتـوانسـتـي از          تو بي

( بـرگـرفـتـه از             "!خود حمايت کنـي 
 سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران )
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