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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

مرگ مشکوک دختري جوان      
 ! در شهر اربيل 

روز سه شنبه پنجم ژانويـه بـعـد          
جنـازه   از دو روز بي خبري خانواده،       

 ساله ۲۶ ناز سليمان يعقوب دختري 
و وکـيـل و کـارمـنـد کـنـسـولـگـري                  
ايتاليا در شهر اربيل در مـاشـيـنـش      

مرگ مشکـوک ايـن      .  پيدا مي شود  
دختر جوان در حالي انجام مي گيرد 
که برخالف ادعاي پليس شهر اربيل      

مبني بر خـود کشـي، بسـيـاري از              
ــوق بشــر                 ــاالن حــق ــع ــاظــران و ف ن
معتقدنـد کـه مـرگ نـاز سـلـيـمـان                 
خودکشـي نـبـوده و مـمـکـن اسـت                

در ايـن    .  دالئل سياسي داشته باشد   
باره يکي از روزنـامـه هـاي اقـلـيـم                
کردستان گزارش داده که مـرگ ايـن         
وکيل جـوان بـه دسـتـور مـقـامـات                
باالي حـزب دمـکـرات و از جـملـه               

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 ٦  صفحه 

 ٤  صفحه 
 ٣  صفحه 

ميتوان با قاطعيت اينرا گفت که      
مسئله کرد در چند سال اخير به دليل   
بحران سخت و پيچيده خاورميانـه از        
يک طرف و نـقـش نـيـروهـاي مسـلـح               
احزاب ناسيوناليست کرد در مـقـابلـه        
با داعش از طرف ديگر به موضوعي   

مهم و قابل توجه قدرتهاي جهـانـي و         
ايـن   .منطقه اي تـبـديـل شـده اسـت             

قدرتها هر کدام به نسبت منافعـشـان        
تالش ميکنند در رقابتهاي مـنـطـقـه         
اي از احزاب مسلح کـردسـتـان بـهـره             

زيرا جريانات ناسـيـونـالـيـسـت        .ببرند
کرد در هـر چـهـار بـخـش کـردسـتـان                 
اکنون در ميان قـطـبـهـاي جـهـانـي و              
 منطقه اي تقسـيـم شـده و هـر کـدام              

ايـنـکـه     .خود را يافته انـد    "متحدين"
متحدين اين احزاب تا کجا پايبند به       
همکاري و کمک به احزاب موجود در       
بخشهاي مختلف کردستان هسـتـنـد        
بستـگـي بـه تـحـوالتـي دارد کـه در                  

 .منطقه بوجود مي آيد

ک .ک.استراتژي جديد اردوغان و پ
 در مورد مسئله کرد در ترکيه

 

 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران

بـنـا بـه اطـالعـيـه سـنـديـکــاي                
وکالي کردستان عراق، روز يکشنبه     
سوم ژانويه يکي از وکال عضـو ايـن         

" ناز سليمان يعـقـوبـي     " سنديکا بنام   
 ساله روبوده شده و بعد از سپري ٢٦ 

 ساعت جنازه بـي جـان او         ٢٤ شدن  
 .در اوتومبيلش پيدا ميشود

پليس اربيل مـدعـي اسـت کـه            
بعد از معاينات پزشکـي و کـالـبـد            
شکافي معلـوم شـده اسـت کـه نـاز               
سليمان با استنشاق نوعـي گـاز در          
اتومبيلش، دست به خـودکشـي زده        

 . است

خودکشي سوژه اي براي فريـاد       
نوشـتـه   ! يا فريادي در راستاي عالج 

اين مـطـلـب     .  اي است در فيس بوک    
روايت نويسنده اي اسـت از  قـتـل              

. روايتي تلخ و آزار دهنـده .  ناموسي
اين نوشته حامل پيامـي اسـت کـه           

شنيدن ايـنـگـونـه اخـبـار          " ميگويد؛  
دلخراش نيازمند بررسي همه جانبه   
از سوي مسئولين و نهادهاي مدني 

 تـحـلـيـل و آسـيـب                 و شايسته    بوده
ولـي جـاي بسـي        .  شنـاسـي جـدي        

تاسف است که فقط به خبري آني و        
زودگــذر بســنــده مــي شــود و بــاز             
حکايت به فـرامـوشـي سـپـرده مـي             

 ". شود
بررسي آسيب  !  پيام واضح است  

شناسي طـالق و وجـود نـهـادهـاي              
کودکاني کـه تـحـت تـاثـيـر طـالق                

والـديـن قـرار مـيـگـيـرنـد بـايـد در                   

  ! باز خواني  يک نوشته خوب

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

  يا ترور ؟" خودکشي"

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 
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 ٣  صفحه 

 ٢  صفحه 

شهداد عبدالهي معاون متوسـط     
آموزش و پرورش اسـتـان اردبـيـل در            
: گفتگو با خبرنگار مهر گفـتـه اسـت         

مدارس دولتي در استان اردبـيـل بـا      ” 
کــمــبــود تــجــهــيــزات مــواجــهــنــد و           
متاسفانه اغلب در پيـشـبـرد هـزيـنـه            

او .  “ هاي جاري دچار مشکل هستند    
اضافه کرده است که برخي از مدارس       

حتي در تهيه کاغذ امتحاني کمـبـود        
 .دارند

با وضعيت  ” :  عبدالهي مي گويد  
مالي فعلي، دولت سرانه مطلوبي بـه        
مدارس نمي دهد و همين ميشود که       
ــود                 ــب ــم ــا ک ــاري از مــدارس ب بســي
ــزات مــوجــه               ــجــهــي ــات و ت امــکــان

او بار تهيه امکانات را بـه      .  “ هستند
دوش خانواده هـا مـيـگـذارد و مـي               

انتظار ما در ايـن وضـعـيـت           ” :  گويد
او راه حـل      .  “ مشارکـت اولـيـا اسـت        

ــد              ــده ــي ــه م ــم ارائ ــگــري ه در ” :  دي
وضعيتي که ساالنه باالي دو ميليارد 
ريال صرف چيـپـس و پـفـک و سـايـر                 

هاي مصرفي دانـش آمـوزان          خوراکي
هـا   شود چرا نبايد بخشي از هزينه     مي

 

چشم طمع مقامات آموزش پرورش به 
 چيپس و پفک دانش آموزان

 

 ! کارگران عسلويه بايد فورا آزاد شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهال خباززاده  
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ک و احزاب اقمارش ماننـد  .ک.پ
پ عـلـيـرغـم       .د.د و هـا   .ي.پژاک و پ  

تمايلشان به همکاري بـا آمـريـکـا و             
بالفعل در کـردسـتـان سـوريـه           ( اروپا  

امـا  )  همکار آمريکا اسـت   .د .ي.پ
در چهار چوب تقسيمات منطـقـه اي         
و جهاني همه آنها همچنان در کـمـپ       
روسيه، جمهوري اسالمي و اسد قرار       

همچنانکه گـوران و اتـحـاديـه           .دارند
ميهني هم در اين کمپ قـرار گـرفـتـه         

 .اند
در مقابل آنهـا حـزب دمـکـرات           
کردستان عراق به رهبري بارزاني و به 
تبع احزاب دمکرات کردستـان ايـران        
هـم در کـمــپ آمـريـکـا و تـرکـيـه و                     
دولتهاي متحد غرب در منطقه قـرار       

 .دارند
ــنــدي             ــقــســيــم ب ــن ت ــادآوري اي ي
اهميتش در اين است که سـيـاسـت و           
تاکتيک هر کـدام از ايـن احـزاب در               
منطقه، تحت تاثير ايـن اتـحـادهـا و            

همچنانـکـه    .اختالفها اتخاذ ميشود  
ميبينيم در کردستـان تـرکـيـه شـدت            

ک و دولـت      .ک.گرفتن جنگ بـيـن پ      
ترکيه بـاعـث نشـده اسـت کـه هـمـه                  
احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد از آن                 

زيرا آنها را در کـمـپ           .حمايت کنند 
در عـيـن حـال         .مقابل خود ميبينند  

ک و دولـت    .ک.شدت گرفتن جنگ پ   
ترکيه ربط مسـتـقـيـمـي بـه تشـديـد                

 .اختالفات ترکيه و روسيه هم دارد
کسي که بخواهد جنگ شهري و       

ک در شـهـرهـاي        .ک.شبهه چريکي پ 
کردستـان را فـقـط بـا فـاکـتـورهـاي                 
محلي توضيح بـدهـد يـک بـخـش از              
واقعيت تحوالت آن منطقه و تـاثـيـر           
قطب بنديهاي موجـود بـر سـيـاسـت            

همينـجـا الزم بـه         .آنها را نديده است 
توضيح است که تاکيـد کـنـم جـنـگ             

ک بـعـد از دو         .ک.دولت ترکيه بـا پ      
  .سال آتش بس را اردوغان آغاز کرد

زيرا هدف اوليه جـنـگ اردوغـان       
ک اين بود که بتواند در دور       .ک.با پ 

دوم انــتــخــابــات پــارلــمــانــي تــرکــيــه        
شکست دور اول خود را جبران کند و         

امـا در عـيـن حـال            .اين کار را کـرد     
اردوغان در يک آزمون دو ساله آتـش         
بس متوجه شد که تاکتيک مذاکره به       

پ تمام شد و بـه    .د.ک و ها.ک.نفع پ 
 همين دليل با آغاز جنگ از تابستان

به بعد ورق را بـه نـفـع خـود               ٢٠١٥ 
برگردانـد و در دور دوم انـتـخـابـات                
پارلماني اکثريت مـطـلـق آرا را ازآن            

 .خود کرد

 

بعد از معلوم شدن نتـايـج آرا در         
 .ک.دور دوم انتـخـابـات کـه حـزب آ             

پارتي اکثريت مـطـلـق آرا را کسـب              
کــرســي  ٣٠  .پ.د.کــرد و حــزب هــا      

کمتر از کرسيهاي دور اول انتخـابـات        
را به دست آورد، بحران کشور ترکـيـه         

 .وارد فاز جديدي شد
ک بعد ازاعـالم نـتـايـج آرا          .ک.پ

دور دوم انتخابات بـود کـه مـنـاطـق              
کــرد نشــيــن کــردســتــان تــرکــيــه را             
خودمختار اعالم کرد و براي اجرايـي       
کردن اين طرح جنگ شـهـري عـلـيـه             

  .نيروهاي نظامي دولت را آغاز کرد
ايــن اســتــراتــژي ســيــاســي تــازه          

ک در شرايطـي اعـالم شـد کـه             .ک.پ
رابطه دولتهاي روسـيـه و تـرکـيـه بـه                

 .بحراني ترين حالت خود رسيده بـود      
مقامات دولتي روسيه حاضر نشدنـد    
با دولت تـرکـيـه وارد مـذاکـره بـراي                

  .تخفيف بحران فيمابين بشوند
در چنين شرايطي دميرتـاش هـم        
با سفر خود به روسيه وارد مذاکره بـا       
وزير امور خارجه روسيه شد و رابـطـه         
حسنـه طـرفـيـن مـورد تـاکـيـد قـرار                  

اين فاکتورها در يـک شـرايـط       .گرفت
غيربحراني ممکن است امري عـادي      

اما در شرايطي کـه در         .به نظر برسد  
ک اعــالم   .ک.کــردســتــان تــرکــيــه پ       

خودمختاري کرده و جنگ شهري بـا        
نيروهاي دولتي به شدت ادامـه دارد         
و روابط دو دولت روسيه و ترکـيـه بـه            
شــدت بــحــرانــي شــده اســت امــري             

 .حساسيت برانگيـز و هـدفـدار بـود           
چنانچه کـنـگـره سـازمـانـهـاي غـيـر                
دولتي در دياربـکـر تشـکـيـل شـد و               
دمــيــرتــاش از طــرح خــودمــخــتــاري        
کردستان تـرکـيـه کـه قـبـال بـوسـيلـه                 

ک اعالم شده بود حمايت کرد و .ک.پ
کنگره مذبور هم طي قـطـعـنـامـه اي         
طرح خود مختاري يا خودمديـريـتـي        
کردستان ترکيه را مورد تـايـيـد قـرار           

 .داد
اکنون جـنـگ شـهـري نـيـروهـاي             

ک در مـقـابـل       .ک.مسلح نزديک به پ   
نيروهاي مسلح دولت اردوغان چـنـان    
ابعادي به خود گرفته است که جـنـگ    
در چندين شهرهمزمان جريان دارد و       
محالتي از ايـن شـهـرهـا از کـنـتـرل                

 .دولت خارج شده است
نيـروي هـاي مسـلـح تـرکـيـه بـه                 
رهبري ارتش هم با بيـرحـمـانـه تـريـن             
شــکــل مــمــکــن مــردم را بــه تــوپ              

تانکها وارد شهرها و محالت .بستند

دهها هزار خـانـواده      .مسکوني شدند 
ناچار به ترک محل زندگي خود شدند       

بـه   .و اکنون در آوارگي بسر مـيـبـرنـد       
دليل جنگ کنوني در شهـرهـا تـمـام           
مـــراکـــز آمـــوزشـــي و مـــدارس و              

اکـنـون    .دانشگاهها تعطيل شده انـد     
صدها هزار دانش آموز در شهـرهـاي        

 .کردستان از تحصيل باز مانـده انـد        
ادارات تعطيل شده و نصفـه و نـيـمـه          

مـراکـز کـار و تـولـيـد              .کار ميکنند 
تعطيل شده و امنيت روزانـه زنـدگـي          

ارتـش و     .مردم از بـيـن رفـتـه اسـت            
نيروهاي مسلح خانه و کاشانه مـردم        
را بدون هيچ مالحظه اي بـه تـوپ و             
خمپاره ميبندند و اعالم کرده انـد تـا        

ک در   .ک.از بين بردن هـمـه افـراد پ           
شهرها جنگ را با تمـام تـوان ادامـه            

  .ميدهند
طبق آماري که رويتـرز مـنـتـشـر           

نفر از مـردم   ١٦٢  کرده است تا کنون 
 ٣٢ غيرمسلح کشـتـه شـده انـد کـه               

دولـت هـم      .نفراز آنها کودک هستـنـد     
 نـفـر از نـيـروهـاي            ٤٢٦ گفته اسـت     

ک را در     .ک.مســلــح وابســتــه بــه پ       
ک هم آمار .ک.پ .شهرها کشته است  

کشته شدن نيروهاي دولتي را صدهـا       
بـه يـک مـعـنـا           .نفر اعالم کرده است   

ميتوان گفت اين يک جـنـگ داخـلـي           
در شهرهاي کردستان ترکيـه اسـت و          
جميـل بـايـک بـه روزنـامـه لـومـونـد                  
فرانسه گفته است که جـنـگ داخـلـي           
در ترکـيـه و در شـهـرهـاي خـارج از                  
کــردســتــان هــم بــه زودي گســتــرش            

اردوغـان   .بيشتري پيدا خـواهـد کـرد       
ما مشکلـي بـه     " هم اعالم کرده است 

اسم مسئله کرد نداريم آنچه مشـکـل      
ايـن   .”ما است مسئله تروريسم است  

ســيــاســت اردوغــان حــتــي بــرخــالف        
اهداف سياسي و ادعاهاي خود او در 
جريان آتش بـس و مـذاکـره دو سـال               

 .است ٢٠١٥  تا ٢٠١٣  گذشته از
در عين حال اين سيـاسـت اخـيـر           

ک را نـمـيـتـوان ادامـه جـنـگ               .ک.پ
ک دانست کـه از دهـه          .ک.چريکي پ 

هشتاد ميالدي تا کنون ادامه داشته      
ــام                 .اســت ــي ــن ق ــال اي ــن ح ــي در ع

مسلحانه مردم در ادامه يک جـنـبـش     
انقالبي و توده اي نيـسـت کـه کـوتـاه              

بلکه اين جنگي طراحـي   .مدت باشد 
شده شبه چريکي وادامـه دار در دل            
بـحـران خـاورمـيــانـه اسـت کــه ربــط               
مستقيمي بـه ايـن بـحـران و قـطـب                  

 .بنديهاي منطقه دارد
 

 امکان موفقيت       
  ک .ک .سياست اخير پ     

بحث اصلي اين است کـه پـيـروز           
ايــن جــنــگ شــهــري اخــيــر بــر ســر               

مــنــطــقــه خــودمــخــتــار     " حــاکــمــيــت 
چه کسـي مـيـتـوانـد         "کردستان ترکيه 

ک شانس پيروزي در     .ک.باشد؟ آيا پ  
اين جنگ را دارد؟ براي روشـن شـدن         
اين مسئله الزم است ابتدا بدانيم اين       

 جنگ چگونه جنگي است؟
جنگ مسلحانه اي که هم اکنـون     
در شـهـرهـاي کـردسـتـان تـرکـيـه در                  
جــريــان اســت جــنــگــي چــريــکــي بــه          

 .معنايي که ما ميشناسيم نـيـسـت        
اين جنگ قـرار اسـت حـاکـمـيـت بـر                
مناطق کرد نشين را تعيين تکـلـيـف         
و منطقه خود مـخـتـار را بـه امـري                

 .عملي تبديل و به دولت تحميل کند
به اين معنا جنگي بر سر حـاکـمـيـت           

ک نـيـروهـاي جـنـگـنـده            .ک.پ .است
جوانان انقـالبـي   " داخل شهري خود را 

ايـن   .نـام نـهـاده اسـت         "مدافع وطـن   
مدافع " ک.ک.جوانان مسلح به قول پ 

، نه نيروي منظـم هسـتـنـد کـه             "وطن
جبهه اي مشخص داشته باشند و نـه        
نيروهاي چريک مخفي پراکنده اي کـه     
فقط عمليات نظامي مخفيانه انجام      

شباهت اين نيرو از مـنـظـر         .ميدهند
ک چيزي شبيه نيروهاي مسلـح      .ک.پ

فلسطين در داخل شهـرهـا اسـت کـه            
بعد از سالها جنگ با دولت و ارتـش       
اسرائيل ارتش ايـن دولـت را نـاچـار              
کردند شهرهاي فسلطيـن را تـخـلـيـه            

 .کند
اما جـنـگ کـنـونـي و تـرکـيـب                 
جمعيتي و مشکل مردم در کردستان 
ترکيه شباهت بسيار کمي با مـردم و     

بـا   .مشکالت مردم فـلـسـطـيـن دارد         
ايـن حـال ايـن جــنـگ کـوتـاه مــدت                 
نميتواند باشد، شـايـد فـقـط از ايـن               

در عـيـن      .منظر شبيه فلسطين است   
حـال در شـرايــط کــنـونــي نــه دولــت              
حاضر به عقب نشـيـنـي اسـت و نـه                

 .ک قصد عقـب نشـيـنـي دارد        .ک.پ
واضح است در تعادل قـواي کـنـونـي            
بين مردم و دولت ترکيه ايـن نـيـروي            

ک نـمـيـتـوانـد در        .ک.مسلح شهري پ 
در  .کوتاه مدت به اهداف خود برسـد      

ــنــد مــدت هــم امــکــان و تــوان                 ــل ب
مقاومت و مقابله با ارتش ترکـيـه را          

  .ندارد
بنابر اين، اين جنگ مسـلـحـانـه          
کنوني در شهرهاي کردستان تـرکـيـه          
نه جنگـي تـوده اي اسـت، نـه قـيـام                  
مســلــحــانــه اي اســت کــه در ادامــه            
جنبش توده اي و مدني شکل گرفـتـه         

باشد و نه گروهـهـاي کـوچـک چـريـک              
  .مخفي براي عمليات مخفي است

اين جنگي اسـت کـه يـک حـزب             
معين با اتکا بـه طـرفـدارانـش و بـا                
اتکا به اوضاع بـحـرانـي مـنـطـقـه و                
حمايتهاي ضمني قدرتهاي مـنـطـقـه         
اي و جهاني ميخواهد دولت را ناچار       

  .به امتياز دادن کند
اما دولت آک پارتي هم به ادامـه         
اين جنگ نياز دارد زيرا مـيـخـواهـد           
بعد از کسب اکثريت مـطـلـق آرا در              

ــات دور دوم در           ــخــاب ــت و  ٢٠١٥  ان
تشکيل دولت به تنهايي و بدون نيـاز        
به ائتالف با احزاب ديگر، اقدام مهم       

ايـن اقـدام      .بعدي را هم انجام بـدهـد       
مهم براي اردوغان و حـزبـش تـغـيـيـر           
قانون اساسي ترکيه و تغيير سيسـتـم        

 .حکومت پارلماني به رياستي اسـت   
براي تغيير قـانـون اسـاسـي تـرکـيـه،               
اردوغان ناچار به بـرگـزاري رفـرانـدوم          

تجربه قبلي اينـرا بـه اردوغـان         .است
نشــان داد کــه بــا ادامــه جــنــگ بــا              

ک مـــيـــتـــوانـــد احســـاســـات         .ک.پ
ناسيوناليستهاي ترک را تحريک کـنـد      

بنابر اين سياست  .و به خدمت بگيرد
دو طرف به ما اينرا ميگويد که ايـن          

امـا   .جنگي ادامـه دار خـواهـد بـود           
بدون شک ايـن جـنـگ ادامـه دار بـه                

ک نميتواند .ک.دليل محدوديتهاي پ 
به شدت و حدت وسعت کنوني باشد، 
مگر اينکه فاکتورهاي منطقه اي در      
جهتي پيـش بـرود کـه تـرکـيـه را بـا                   
جنگ داخلي تمام عيار مواجه کـنـد         
که مولفه هاي تا کنوني منطقه اي و     

 .داخلي اينرا به ما نشان نميدهد
ک بارها اعالم کرده .ک.اگر چه پ  

است که در جـهـت گسـتـرش جـنـگ              
اما به نظر نميرسـد    .داخلي ميکوشد 

که براي اين کار نيرو و امکانات الزم  
  .را در اختيار داشته باشد

با توجه به تمام فاکتورهاي فـوق        
به نظر ميرسد که اردوغـان و ارتـش            
ترکيه ميتوانند اوضاع را در مـيـان           

 .مدت دوباره به کنترل خود درآورنـد      
در چنين شرايطي اگـر راه مـذاکـره و            
مصالـحـه دو طـرف از سـر گـرفـتـه                  

ک ناچار است تـاکـتـيـک     .ک.نشود، پ 
کنوني که جنـگ بـر سـر حـاکـمـيـت                
مناطق کرد نشيـن اسـت را تـغـيـيـر               
دهد و به عمليات چريکي در شهرهـا        

اما در هر حال آنـچـه       .متوصل بشود 
را که دولت ترکيه قادر به انـجـامـش            
نيست اين است که اعتراض مردم بـه      
ستم ملي و خواست مردم بـراي حـل           

 .مسئله کرد را نميتواند از بين ببـرد     

 ... استراتژي جديد اردوغان و           

 ٣  صفحه 
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معلوم اسـت تـا هـنـگـامـيـکـه ايـن                  
مطالبات مردم پاسخ درست نـگـيـرد        
بحران کنوني هر آن ميتواند با شـدت     

  .و حدت بيشتري سر بلند کند
 

پيامدهاي اعالم منطقه خود    
 مديريت يا خودمختار      
 در کردستان ترکيه   

 

اولــيــن پــيــامــد ايــن ســيــاســت           
و شکل اجـرايـي      .پ.د.ک و ها.ک.پ

آن با جنگ شهري، اين اسـت کـه بـه              
دليل تناسب قـواي کـنـونـي اجـرايـي            

  .شدن آن محتمل نيست
زيرا هنوز مردم حول اين مطالبه      
به شکل توده اي بـه مـيـدان نـيـامـده             

اگر چه اعـتـراض و نـارضـايـتـي            .اند
توده ميليـونـي مـردم کـردسـتـان بـه                

اما  .دولت اردوغان يک واقعيت است
به ميدان آمدن مردم در ابـعـاد تـوده            
اي فاکتوري عينـي اسـت کـه هـنـوز              

بنابر اين پيروزي    .اتفاق نيفتاده است  
ک عـلـيـه      .ک.جنگ شهري کنوني پ    

نــيــروهــاي مســلــح تــرکــيــه بــا ايــن             
مشخصات کـنـونـي بـراي تـحـمـيـل               
منطقه خودمختار کردستان به دولت     

 .ترکيه نامحتمل به نظر ميرسد
يک پيامد مهم ديگر اين جـنـگ        

پ را   .د.شهري اين است که حزب هـا    
زيرا اين حزب براي     .تضعيف ميکند 

عملي کردن سياست خودمختاري در     
کـردسـتـان تـرکـيـه عـمـال نـاچـار بــه                   

در  .فعـالـيـت مـنـطـقـه اي مـيـشـود                
خود را يـک حـزب          .پ.د.حاليکه ها 

ترکيه اي و نه کردستاني تعريف کرده       
بود و از ايـن بـابـت يـکـي از نـقـطـه                    

بـه   .قدرتهاي خود را از دست ميدهد     
دليل قوانين جاري در ترکيه هـم يـک        
حزب قانوني در پارلـمـان نـمـيـتـوانـد             
همزمان مـدافـع جـنـگ مسـلـحـانـه               
شهري براي تـحـمـيـل خـودمـخـتـاري             

به هميـن دلـيـل بـه           .منطقه اي باشد  
احتمال زياد اردوغان و حزبش، حزب      

پ را بــه دلــيــل حــمــايــت از              .د.هــا
سياست خودمختاري در کـردسـتـان          

ک آنـرا اعـالم       .ک.ترکيه که قـبـال پ       
کرده و جنگ شهري را بـراي اجـرايـي        
کردن آن آغاز کرده بود غيـر قـانـونـي          
ميکنند و تعداد هر چه بـيـشـتـري از            

 .رهبرانش را به محاکمه ميکشند
يک پيامد ديگراين جنگ شهـري    
و اعــالم مــنــطــقــه خــودمــخــتــار در          
کردستـان تـرکـيـه، بـا تـعـادل قـواي                  
کنوني کـه مـهـمـتـر از مـوارد فـوق                  
است، اين است اين جنگ شهـري در         

ادامــه جــنــبــش تــوده اي مــردم در              
به اين معنـا   .شهرها آغاز نشده است 

ايــن جــنــگ مســلــحــانــه يــک قــيــام            
بـه   .مسلحانه کـوتـاه مـدت نـيـسـت            

همين دليـل نـاچـارا طـوالنـي مـدت              
به دليل طـوالنـي مـدت          .خواهد بود 

بودن و به دليل اينکه جنگ و نيـروي         
مسـلـح بـه عــامـل تـعـيــيـن کـنـنــده                  
سياست تبديل شده است عمال مـردم      
را از صـحـنـه سـيـاسـت حـاشـيـه اي                  

زيرا در شرايط جنگـي بـجـز       .ميکند
قيام مسـلـحـانـه تـوده اي مـردم در                 
کوتاه مدت نميتوانند نقش اصلي را       

آنـچـه تـعـيـيـن کـنـنـده               .بازي کـنـنـد    
مـيـشـود نـيـروي نـظـامـي و بـرتـري                   
نظامي اين دو نيـرو در حـال جـنـگ              

به همين دليل مردم حتـي اگـر      .است
آواره هم نشـده بـاشـنـد نـاچـارا بـايـد                 

 .منتظر نتيجه جنگ جـاري بشـونـد        
در حاليکه با يک جنبش توده اي هـم          
مــردم امــکــان مــتــشــکــل شــدنشــان        
بيشتر است و هـم تـجـربـه و آگـاهـي                
بدست مي آورند که چگونه به شـکـل       
توده اي با سـيـاسـت دولـت مـقـابلـه                

اين جنگ مسـلـحـانـه شـهـري            .کنند
متاسفـانـه ايـن امـکـان را از مـردم                 

اگر اينجا و آنجـا هـنـوز       .گرفته است 
تعدادي از مردم توان دخالت دارند به      
مرور زمان و طـوالنـيـتـر شـدن ايـن                
جنگ همين حد از دخالت مـردم هـم        

 .حاشيه اي ميشود
 

 راه حل رفع ستم ملي   
  و مسئله کرد

با وجود تمام فـاکـتـورهـاي فـوق            
حتـي اگـر طـرح خـودمـديـريـتـي يـا                  

ک هــم اجــرا و       .ک.خـودمــخـتــاري پ    
موفق ميشد، فقط پاسخي به مسئله  
حاکميت خود آنها بود نه حل مسئلـه     

زيرا تجربه کردستان عراق اينـرا       .کرد
اثبات کرد که طرح خـودمـخـتـاري و           

 ...خــودمــديــريــتــي و فــدرالســيــم و       
 .نميتوانند مسئله کرد را حل کـنـنـد     

سال از حـاکـمـيـت احـزاب           ٢٥  حدود
کرد در کردستان عراق گذشته اسـت،       
با وجود از بين رفتن ستم ملي هنـوز         

  .مسئله کرد الينحل مانده است
بنابر اين حل مسئله کرد فقط بـا   
مراجعه به آرا مردم اين منطقه بـراي         
جدايي و تشکيل دولت مسـتـقـل يـا           
ماندن بـا حـقـوق مسـاوي بـا بـقـيـه                   

 .شهروندان اين کشورها ممکن است 
بــه نــظــر مــن در هــر چــهــار بــخــش              
کردستـان تـرکـيـه، ايـران، سـوريـه و                
عراق حل مسئله کرد اکنون فقـط بـا          

مراجعه به آرا مردم در يـک رفـرانـدوم        
آزاد که مردم مخيـر بشـونـد راي بـه              
ماندن با کشورهاي کنوني بدهند يـا        
دولت مستقل خود را تشکيل بدهند       

  .ممکن است
 .ک.ک.از اين زاويـه راه حـل پ           

همانند احـزاب هـم جـنـبـشـي او در                
کردستان عراق فقط مسئله حاکميت     

احزاب مسلح در جنگ بـا دولـت را            
در  .پاسخ ميدهد نه مسـئلـه کـرد را          

حاليکه مشکل مـردم کـردسـتـان در           
اين چهار کشور عالوه بر مـطـالـبـات          
ــاه و آزادي                ــاوي، رفـ حـــقـــوق مسـ

اکنـون رفـع سـتـم مـلـي و حـل                  ....و
همچنانکـه گـفـتـم        .مسئله کرد است  

ک تفاوت چنـدانـي     .ک.طرح کنوني پ  

با طرح فدراليـسـم احـزاب حـاکـم بـر              
 .کردستان عراق ندارد

ک بـر خـالف ديـگـر           .ک.بويژه پ 
احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد فـعـال                 
مخالف تشکيل دولت کردستـان هـم        

 .هست
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  ... استراتژي جديد اردوغان و           

سـايــت ايــلـنــا، وابســتـه بــه           
جمهوري اسالمي، ميگويـد روز      

 نـفـر از کـارگـران           ۱۰ديماه    ۲۱
ــه    ۲۴ و     ۲۳فــازهــاي      عســلــوي

کــارگــران .  دســتــگــيــر شــده انــد       
هـاي در       دستگير شـده در پـروژه       

دســت ســاخــت ايــن قســمــت از           
عسـلـويــه مشــغـول کـار بـوده و              
بدليل باالکشيدن دستمـزد چـنـد        
ماه گذشته توسط پـيـمـانـکـاران          
دست به اعتصاب و تـجـمـعـات           

 در اين دو فاز .اعتراضي زده اند
حقوق چند ماه حداقل هزار نـفـر         
از کــارگــران پــرداخــت نشــده و            
کارگران در روزهاي اخيـر دسـت        
ــات                ــع ــم ــج ــصــاب و ت ــت ــه اع ب
اعتراضي زده اند و بـدنـبـال بـي            
نتيجه بودن ايـن تـجـمـعـات روز            

نفر از آنـهـا       ۴۰ ديماه حدود ۲۱
به نمايندگي از طرف کارگران به      
فــرمــانــداري کــنــگــان مــراجــعــه       

 نـفـر از       ۱۰ميکنند و در آنـجـا        

آنان به اتهام عوامل برهم زنـنـده        
نــظــم، تــوســط مــزدوران نــيــروي        

 . انتظامي دستگير ميشوند
ــچ            ــيـ ــه هـ ــتـــي کـ ــومـ ــکـ حـ

مسئولـيـتـي در قـبـال کـارگـران              
نـدارد و حـتـي کـارفـرمــايـان را               
وادار به رعايت همان قانون ضـد      
کارگري خود و پرداخت چندرغاز 
دستمزد تعيين شده نـمـيـکـنـد و           
بــرعــکــس يــک اعــتــراض ســاده         
کارگري را با دستگيري و زنـدان        
ــدهـــد، هـــر نـــوع              ــيـ پـــاســـخ مـ
مشروعيت را از خود سلب کـرده     

 . و بايد گورش را گم کند
کارگران دستگير شده بـايـد        

کارگـران بـخـش      .  فورا آزاد شوند  
هاي مختلف عسلويه مدت هاي 
طوالني است کـه مـدام در حـال            

. اعـــتـــصـــاب و اعـــتـــراضـــنـــد        
ميتوانند متحد و يکپارچه براي     
آزادي هــمــکــاران خــود نــيــز بــه          

 . ميدان بيايند

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري           
دستگـيـري کـارگـران را شـديـدا             
محکوم ميکند و کـلـيـه مـراکـز           
کارگري، تشکل هـاي کـارگـري،         
دانشجويان و مـردم آزاده را بـه            
اعتراض به اعمال ضدکارگري و      
سرکوبگرانه حکـومـت اسـالمـي        

 . فراميخواند
 
جــمــهــوري اســالمــي بــايــد         
کلـيـه جـنـاح هـا و دار و                .  برود

دسته هاي حکومت در سـرکـوب       
کارگـران شـريـکـنـد و سـيـاسـت               

ايــن .  واحــدي دنــبــال مــيــکــنــنــد     
حکومت فقط و فقـط مسـتـحـق          
سرنگونـي و سـرانـش مسـتـحـق             

 . محاکمه و زندان اند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۲، ۱۳۹۴ ديماه ۲۲

 ۲۰۱۶ژانويه 
 

 !  کارگران عسلويه بايد فورا آزاد شوند

 

ــواده او و يــکــي از                امــا خــان
نمايندگان زن در پارلمان کـردسـتـان       

تحقيقـات  : " در امور زنان ميگويند   
پليس آنهم با اين همه تـعـجـيـل کـه          
هنوز نياز به تحقيق دارد در هـالـه           
اي از ابهام قرار دارد و ناز سلـيـمـان       
دست به خودکشي نزده بلکه دستـي     
در کشتن و سر به نيـسـت کـردن او             

 ".در کار بوده است
شواهد تاکنوني نشان مـيـدهـد        
که ناز سليمان هيچـگـونـه مشـکـل          
فردي و دروني نداشته اسـت بـلـکـه            
توطئه اي در گرفتن جـان او در آرا            

 .ميباشد
در کـردسـتـان عـراق تـا کـنـون               
دهــهــا نــفــر از مــدافــعــان حــقــوق             
انساني، روزنامه نـگـاران، وکـال و           
شخصيتهاي سـکـوالر و مـخـالـف            
سيستم حکومت اقـلـيـم تـرور شـده            

سران حکومـت اقـلـيـم و بـانـد             .  اند
مافيايي خـانـدان بـارزانـي پـرونـده             
سـيــاهــي در تــرور شــخـصــيــتــهــاي         

اجتماعي، سياسـي و چـپ را زيـر              
 . بغل دارند
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 ... يا " خودکشي"
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دختر بچه هايي که قرار است      
 ! اعدام شوند  

روزنــامــه گــارديــن ايــن هــفــتــه           
گزارش و عکس هاي تکان دهنده اي       

 ۱۸ از کودکان يا دختر بچه هاي زير         
سال از ايران را منتشر کرده است کـه          
در زندانند و اکثرا به مرگ مـحـکـوم           
شده اند و جالدان منتـظـرنـد تـا ايـن              
بچه ها به سن قانوني برسند تا راهي        

ــد        ــه دار شــون ــيــت . " چــوب در "  انســان
حکومت اسالمي در اين حد است که 

 سالگي بـچـه هـا        ١٨ عجالتا قبل از    
 تـيـتـر گـزارش         !را اعدام نـمـيـکـنـنـد        

تصــويــري نشــريــه گــارديــن بســيــار          
کـودکـان   :  در انتظار مـرگ : " گوياست

زنداني ايراني که محـکـوم بـه مـرگ             
و توضيح کوتاهي که بر اين .  شده اند 

تصاوير نوشـتـه شـده نـيـز تـراژدي و                
جنايت عظيمي را که در ايران تـحـت       
حاکميت اسـالمـي در جـريـان اسـت             

 : بسادگي بر مال ميکند و مينويسد
 ٩ در ايران دختران قانونا از سـن         

سالگي در برابر قـانـون مسـئـولـيـت              
دارند و ميتـوانـنـد بـه مـرگ بـا دار                 
بخاطر جرمهايي مـثـل قـتـل، مـواد            
مخدر و قاچاق و سرقـت مسـلـحـانـه             

صــادق ســوري از     .  مــحــکــوم شــونــد   
تعدادي از اين بـچـه هـا در شـرايـط                
طاقت فرساي زندان بچه هـا عـکـس           
گرفته است و بعد توضيـحـات کـنـار           

ـــ مـهـسـا           :عکسها چنين است    ۱۷  ـ
او عاشق پسري مي شود     .  ساله است 

و تصميم مي گيرد با او ازدواج کـنـد          
يک روز بـا      .  اما پدرش مخالف است 

پدرش دعوايش مي شد و عصـبـانـي         
مي شود و او را با چاقوي آشپـزخـانـه       

بـرادران مـهـسـا       .  به قتل مي رسـانـد     
ــ    .درخواست اعدام او را کـرده انـد             ـ

او يـک سـال       .   ساله است  ۱۵ شقايق،  
است که به جرم سرقت مسـلـحـانـه از         

اي در تـهـران،          يک فروشگاه زنـجـيـره      
او و دوست پسرش وارد . زنداني است

فروشگاه شدند و وقتي پـلـيـس آمـد،           
دوست پسرش موفق به فرار شـد امـا      

حـکـم اعـدام او        .  شقايق دستگير شد  
 سالـگـي   ۱۸ آمده است و بايد به سن       

مــادر .  بــرســد تــا حــکــم اجــرا شــود          
بزرگش بعد از يک سال به مـالقـاتـش          

ـــ سـوگـنـد،            .آمده اسـت    سـالـه     ۱۶  ـ
وقتي در خانه تنها بود، پليـس  .  است

شـود و       با حکم دادگاه وارد خانه مـي     
گـرم تـريـاک،      ۲۵۰ در تفتيش خـانـه،       

 گرم هـروئـيـن    ۲۰  گرم کوکائين و ۳۰ 
چـون کسـي در خـانـه           .  کنند پيدا مي 

کننـد و      نبود، سوگند را دستگير مي    
يک سال است که . اندازند به زندان مي 

او زنداني است و هيچ کـدام از افـراد            
ــ .اش به مالقاتش نيامده اند      خانواده  

در کنار عکس يک آخوند که بـعـنـوان     
پيش نماز براي دختر بـچـه هـا نـمـاز              

يـک  :  ميخواند نيز اين توضـيـح آمـده      
روحاني هر روز براي بـرگـزاري نـمـاز             

بـعـد از     .  رود   جماعت بـه زنـدان مـي        
هـاي تصـحـيـح          نماز، او درباره روش    

زند و از خـدا       رفتار دختران حرف مي  
ميـخـواهـد کـه مـورد آمـرزش قـرار                

ـــ زنـان زنـدانـي مـي            .گيرند تـوانـنـد        
نوزادان خـود را تـا دو سـالـگـي در                  

 سالگي ۱۴ زهرا در . زندان نگه دارند
او .  کند و دو فـرزنـد دارد         ازدواج مي 

 ساله است و به جرم دزديـدن    ۱۷ االن  
او بــه   .  مـوبـايـل زنـدانـي شـده اسـت             

 .همين جرم سه بار زنداني شده اسـت        
او بـعـد     .   سـالـه اسـت       ۱۳ ــ خـاطـره       

ازاينکه عمويش به او تجاوز کرد، از        
يک هفته بـعـد، چـنـد          .  خانه فرار کرد  

او .  پسر جوان بـه او تـعـرض کـردنـد              
براي اينکه خودش را نـجـات بـدهـد،           
بازويش را با چاقويي که همراه داشت 

پليس او را در حالـي کـه      .  زخمي کرد 
بيهوش شده بود در پارک پيدا کـرد و          
بعد از درمـان او را بـه يـک مـرکـز                    

  زندانـيـان   .اصالح و تربيت فرستادند 
ها و يـک        توانند يک ساعت صبح     مي

ها بـراي هـواخـوري         ساعت بعدازظهر 
 دختـران گـاهـي      .به حياط زندان روند   

هـا در صــف غـذا مـنـتـظــر                 سـاعـت  
ــ نازنين    .مانند  مي .  سالـه اسـت    ۱۶  

 ۶۲۱ او شش ماه پيش به دليل حمل        
قـاضـي   .  گرم کوکائين دستگـيـر شـد       

هنوز حکمي بـراي او صـادر نـکـرده             
او .   سالـه اسـت    ۱۵ مهشيد    -  .است

به جرم داشتن رابطه نامشروع و حمل   
پـدر و    .  مواد مـخـدر زنـدانـي اسـت           

مادرش به دليل مصرف مواد مخدر      
مهشيـد هشـت مـاه        .  زنداني هستند 

ــدن دوران                  ــعــد از گــذران ــر، ب ــگ دي
 .شود محکوميتش از زندان آزاد مي

 
 " مان را بازگردانيد   کودکي  "

اي    حسام يـوسـفـي؛ دخـتـر بـچـه             
در مسـابـقـه      "  غـنـا  " اي به اسم      سوريه

آواز خواني کودکان، آهنـگـي بـه نـام            
 . اجرا کرد" مان را بازگردانيد کودکي"

غناي کوچک در ميـانـه خـوانـدن          
آنچنان متاثر شد که نتـوانسـت خـود          
را کنترل کند و اشـک از چشـمـانـش               

اما آهـنـگ بـا هـمـراهـي           .  جاري شد 
 .نــانســي عــجــرم ادامــه پــيــدا کــرد           

شان   اي نه فقط کودکي     کودکان سوريه 
شـان را هـم از دسـت               بلـکـه زنـدگـي      

 غنـاي کـوچـک تـنـهـا بـراي               .اند  داده
! اش نـگـريسـت       کودکي از دست رفته   

بلکه براي کودکان از دست رفـتـه هـم        
هـاي از دسـت          سن و سالش و زندگي  

 او براي هزاران کودکـي     .رفته گريست 
در سوريه گريست که در آتش بمـبـهـا          
سوختنـد و زيـر خـمـپـاره و گـلـوـلـه                     

 او بـراي کـودکـان و             .بـاخــتـنـد      جـان 
مردماني که اين روزها نه از گلوله و         
خمپاره بلکه از گرسنگي دارنـد جـان         

 متن آهنگ را بـه     ..ميدهند گريست 
ــر مشــاهــده                  ــي در زي ــان فــارس زب

ما آمديم بـا شـمـا جشـن           .  .ميکنيد
ايــن تــعــطــيــالت از شــمــا        !  بــگــيــريــم

ــم    مــي ــرســي چــرا هــيــچ جشــن و          .  پ
ــم؟         ــي نــداري ــنــات ــي ــزئ آي مــردم،    .  ت
در سرزمينـم   .  سرزمينم سوخته است  

آسـمـان مـا      .  آزادي ربوده شـده اسـت       
ــيــنــيــد    رويــا مــي    و روزهــايــي را      .  ب

ــي ــواهــد کــه        م  آزادي ربــوده       ...خ
. سرزمين من کوچک اسـت   .  …شده

بـه مـا صـلـح         .  مثل من کوچک است  
را بــه مــا     .  مــان   و کــودکــي  .  بــدهــيــد

مـان را بـه مـا             کـودکـي  .  بازگردانيـد 
 …به ما صلح دهيد. بازگردانيد

  
طومار امضا ششصد سينماگر    

 "! کيوان کريمي   " براي آزادي  
بر اساس خبر مـنـتـشـر شـده در             
راديو فرانسه، شمار امضا کنـنـدگـان        

" کـيـوان کـريـمـي       " طومار حمايت از      
مستند ساز که به شـش سـال زنـدان             
محکوم شده اسـت بـه شـشـصـد تـن               

 با انتشار خبـر مـحـکـومـيـت            .رسيد
درماه دسامبـر سـال     "   کيوان کريمي" 

 صدها تـن از سـيـنـمـا گـران             ٢٠١٥ 
ايراني و فـرانسـوي طـومـاري را بـه                
امضا گذاشتند که شمار امضاها تـا      

روز هشــتــم ژانــويــه، بــه شــش صــد             
 کـيـوان کـريـمـي در            .نفررسيده اسـت  

قــاضــي " دادگـاه تــهـران بــه ريـاســت            
ــهــام       "  مــقــيــســه  ــه ات ــه     " ب تــوهــيــن ب

ــدســات  ــدان           "  مــق ــه شــش ســال زن ب
ــت           ــده اس ــردي ــوم گ  امضــا    .مــحــک

کنندگان اين طومار ازمـحـکـومـيـت         
اين سينما گر جـوان ابـراز شـگـفـتـي              
کرده و ابرازاميدواري کرده اند که وي    
در دادگاه تجـديـد نـظـر ازاتـهـامـات              

 جــعــفــرپــنــاهــي    .وارده تــبــرئــه شــود     
سينماگر سرشناس ايراني و چـنـديـن         
کارگردان و سناريو نويـس فـرانسـوي         

  .اين طومار را امضا کرده اند
 

  کارگر  ٢ مرگ 
 !   در کارخانه قند نقده   

 دي بـر اثـر انـفـجـار مـخـزن                ٢١ 
 کـارگـر   ٢ کارخانه قند نقده متاسفانه    

بـه نـام هـاي رســول مـحـمـد نـژاد و                    
منصور باقري جان خود را از دسـت           

 تن از کارگـران بـر       ٣  همچنين   .دادند
 ٢ اثر اين حادثه مصـدوم شـدنـد کـه              

نفر از آنان در بيمارستان نقده بستـري      
شدند و نفر سـوم بـه دلـيـل وخـامـت                

هـر دو    .  حالش به اروميه اعـزام شـد        
کارگر فوت شده از اهالي نـقـده مـي             

 کميته هماهنگي براي کـمـک        .باشند
به ايجاد تشکل هاي کارگري ضـمـن         
عرض تسليت به خانواده و دوسـتـان          
رسول محمدنژاد و منصور بـاقـري ،          
بروز چنين حوادثي در محـيـط هـاي          
کــار را نـــاشــي از ســـودخــواهـــي                
ــان دانســتــه و خــواهــان             کــارفــرمــاي
برقراري استانداري ايمني در محـيـط    
هاي کار جهت حـفـظ جـان کـارگـران             

 کميته هـمـاهـنـگـي بـراي           .مي باشد 
 کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري

 
 حادثه در کارخانه    

 ! تراکتور سازي کردستان   
ــي روز                ــه گــزارش ارســال ــا ب ــن ب

 يــکـي از کــارگــران        ٩٤ دي مــاه     ١٩ 
تراکتورسازي کردستان به نام کامبيز     
رشيدي به علت حادثه در محيط کار     
به شدت از ناحيه سـر مـجـروح و بـه               

بر اساس اين . بيمارستان انتقال يافت
گزارش ايـن حـادثـه در اثـر سـقـوط                 

نامبـرده  .  جرثقيل ثقفي رخ داده است    
بعد از حـادثـه بـه بـيـمـارسـتـانـي در                  
سنندج منتقل شده و از نـاحـيـه سـر              

. مـورد جــراحــي قــرار گــرفــتــه اســت          
وضعيت عمومي ايشان نـامسـاعـده        

 ICU بود و هم اکـنـون در بـخـش            
 بـر طـبـق گـفـتـه              .بستري مي باشـد   

کارگران شاغل در اين واحد تـولـيـدي        
، آنان بارها در رابطه با شرايط غـيـر           

ايمن جرثقيل ثقفي به کارفرما اطالع   
داده بودند اما کارفرما هيچ اقدامـي       
در راستاي ايمن سـازي انـجـام نـداده            

 کميته هماهنگي ضمن آروزي  .است
سالمتي براي کامبيز رشيدي، اعالم     
مي نمايد سودخواهي کارفرمايان در   
محيط هاي کار علت وقـوع چـنـيـن             
حوادثي مي باشد و خواهان برقـراري       
استانداردهاي ايمني درمحيط هـاي      

 .کار مي باشد
 

 حادثه کار   
 شهر مهاباد  " مسرور  "در سيلوي 

 دي در حادثه کار در سيلـوي     ١٦ 
شهر مهاباد کارگري به نـام    "  مسرور" 

وي !  . ساله جان سـپـرد  ٣٣ ب . صابر  
 گندم، به داخل لـوـلـه       به هنگام تخليه  

و قيف تخليه سقـوط کـرد و بـر اثـر                
کمبود اکسيژن جان خود را از دسـت       

 در اين حـادثـه يـک کـارگـر              .دهد  مي
 .ديگر نيز به شدت زخمي شـده اسـت     

 هـزار تُـن،       ٧٥ اين سيلو با گنجايش   
 نفر در آن مشـغـول بـکـار             ٤٠ حدود  

 .هستند
 

 اعتراضات دامنه دار  
 کارگران شهرداري سنندج     

 دي کــارگــران شــهــرداري             ١٧ 
سنندج در اعتراض به عدم پـرداخـت         
دستمزدهاي معوقه خـود بـار ديـگـر           

 کــارگــران    .دســت بــه تــجــمــع زدنــد         
شهرداري در اين تـجـمـع اعـتـراضـي             

 مـــاه از       ٥ خـــواســـتـــار دريـــافـــت        
. دستمـزدهـاي مـعـوقـه خـود شـدنـد              

گفتني است اين کارگران به مـنـظـور          
پيگيري و دستيـابـي بـه مـطـالـبـات              
خود بارها دست به تجمع زده اند اما        
تاکنون پاسخي از مسئوليـن ذيـربـط       

 .دريافت نکرده اند
 

فرزاد مرادي نيا بعد از عمل   
 جراحي با دستبند  

 !  به بخش منتقل شد 
اين فعال کارگـري و از اعضـاي           
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
تشکل هاي کارگري، روز پنج شـنـبـه         

 دي ماه تحت عمل جراحـي قـرار     ۱۷ 
بعد از عـمـل جـراحـي وي را            .گرفت

عليرغم اينکه قدرت حرکت نـداشـتـه        
است و از شرايط جسماني منـاسـبـي        
برخوردار نبوده است بـا دسـتـبـنـد و              

وي  .پابند به بخش منتقل کـرده انـد       
از لحاظ جسمي بسيار ضعيف شـده        
و در شرايط نامـنـاسـبـي اسـت و از               
بيماري دستگاه گوارش رنج مي بـرد        
و بودن در زندان باعث تشديد بيماري 

الزم به ذکـر اسـت کـه           .وي مي شود  

 

 ١ از صفحه  ...نگاه هفته مجموعه اخبار 

 ٥  صفحه 
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 ١ از صفحه 

جامعه بـا حسـاسـيـت تـمـام عـمـل                
اما، در کشورهاي اسالم زده      .  کنند

صورت مساله قتل هاي ناموسي و       
خودکشي پديده اي است کـه تـحـت           
تاثير فرهـنـگ و قـوانـيـن دولـتـهـا                 

.  بشدت مخربگرايانه عمل ميکندد   
برابرى کامل حقوق و وظايـف زن و         
مرد در امور مـربـوط بـه تـکـفـل و               
سرپرستى فرزندان پـس از جـدايـى،           
امر خدشه ناپذير و از حقوق مـدنـي          
هر جامعه مدرن و بدور از دخـالـت           

در .  مذهب در زنـدگـي مـردم اسـت          
نظام هاي استبدادي و اسالمي ايـن        

در .  حقوق پايه اي از بين رفته اسـت       
نظام  اسالمي و مردساالر در ايـران         
حقوق زنـان بـعـد جـدايـي مـحـدود                

سرپرستي و حمايت اقتصادي . است
از کــودکــانــي کــه در اثــر جــدايــي             

آسيب پذير شده انـد وجـود       )  طالق( 
کودکان دچار بيشترين آسيب .  ندارد

ــ اقــتــصــادي              ــ ــمــاعــي ــ هــاي اجــت
کودک براي رشد مـتـعـادل      .  ميشوند

شخصيت خود نيازمند مـحـبـت و           
تفاهم است و تا جايـي کـه مـمـکـن              
ــبــت و               ــحــت مــراق اســت کــودک ت
مسئوليت والدين خود و در هر حـال   
در محيطي محبت آميز بـرخـوردار        
از امنيت مادي و اخـالقـي پـرورش          

کودک خردسال جز در    .  خواهد يافت 
موارد استثنايي نبـايـد از مـادرش          

جــامــعــه و مــقــامــات       .  جــدا شــود  
حکومتي مـوظـفـنـد کـه در مـورد              
اطـفـال بــدون خـانـواده و در مــورد               
اطفال مستـمـنـد، مـراقـبـت خـاص             

پرداخت کمک هـزيـنـه      .  مبذول دارند 
دولتي و غير دولتي جهت نگهـداري   
اطفال خانواده هاي پر جمعيـت نـيـز         
امري مطلوب و بخشي از سـاخـتـار         
تامين اقتصـاد و پـرورش کـودکـان            

در نــظــام هــايــي کــه دســت           .  اســت
مذهب و مـردسـاالري ار آن کـوتـاه             
است تعليم و تربيت کودکان اجباري   

ايـجـاد فـرصـتـهـا و پـرورش              .  اسـت 
استعدادها از وظايف دولت اسـت و     
دولتها بايد براي اين امر مهم حقوق  
پــايــه اي در عــرصــه فــرهــنــگــي ،             
آموزشي و اقـتـصـادي را در نـظـر                
گرفته و بودجه و امکانات کافـي را         
به اين امر مهم و باالبردن خالقـيـت          
جسمي و روحـي و تـربـيـت کـودک                
اختصاص دهند، امر مهمي کـه در        
نظام استبدادي و اسالمي جمهـوري      
اسالمي کارنامه و سنوات زير صفر   

نــبــود ايــن امــکــانــات            .  را دارد  

شاخصهايي ابژکتيـو در بـاال بـودن           
خودکشي بويژه در ميان کـودکـان و         

 !نوجوانان است
 ....... 

خودکشي سوژه اي براي     
 ! فرياد يا فريادي در راستاي عالج  

حدود دو سـال پـيـش،اخـبـار        ــ ١ 
 ١٣  خـودسـوزي پـريـاي              مربوط بـه  

ساله را شنيديم که در کـودکـي پـدر           
وي .  ومادرش از هم جدا شده بـودنـد    

ــدگــي مــي کــرد و                 ــزد پــدرش زن ن
مادر و   .  حضانتش بر عهده پدر بود    

دختر به ندرت ميتوانستند همديگر     
اينگونه اخـبـار را       .را مالقات کنند  

 تکرار  بسيار شنيديم و مي بينيم که   
آن در سالهاي گذشته و اعالم اخبـار       

متاسفانـه  . آن دردي را درمان نکرد  
اين روند همچـنـان جـان دخـتـران و              

 .زنان زيادي را گرفته و مي گيرد
ــ چند روز پيش نيز در رسانه       ٢  

  هــاي مــخــتــلــف خــبــر مــربــوط بــه         
 ديگري بـه    ساله١٧ خودسوزي دختر 

نام پرستو،که حضانـتـش از لـحـظـه            
جدايي والدين با پدر بود چنان سريع    

 دسـت      کپي پست مي شد ودست به     
امـا تـنـهـا تـاثـيـر آن،              .  مي گشـت   

برانگيختن حس تاسف مردم، آن هم 
اي بود وحکايت همچنان      براي لحظه 

 . باقي
ــ دخــتــر دردمــنــد در ســن            ٣  ــــ

ماهگي به خاطر جدايـي پـدر و          ١٨ 
مادرش از مهر و مـحـبـت هـردوي             
آنها محروم مي شود و دسـت آخـر            
تن به خـودسـوزي مـي دهـد و بـاز                 

  ...تاسفي گذرا و اليکهاي بي اثر
ــ اما شنيدن اينگـونـه اخـبـار          ٤ 

دلخراش نيازمند بررسي همه جانبه     
از سوي مسئولين و نهادهاي مدني      

 و شايسـتـه تـحـلـيـل و آسـيـب                   بوده
ولـي جـاي بســي       .  شـنــاسـي جـدي        

تاسف است که فقط به خبري آنـي و     
زودگــذر بســنــده مــي شــود و بــاز             
حکايت به فـرامـوشـي سـپـرده مـي             

 .شود
پـدر   :   ــ چقدر عادي و سـاده       ٥  

. ومــادري از هــم جــدا مــي شــونــد           
مـادر  .  کودکي بي خانمان مي شـود     

. حق ارتباط با کودک خود را نـدارد       
شوهر، زن را از طريق محروم کـردن         
ديدار وي با فـرزنـدش تـنـبـيـه مـي                

قانونا حضانت بـر عـهـده پـدر           .  کند
اگر مادر توانست ثابت کـنـد        .  است

مي تواند حضانت کودک را بر عهده    
 !!!  سالگي٧ بگيرد ولي تا سن 

ــ از جـهـت ديـگـر، خـانـواده             ٦  
دختر در اکثرموارد از پـذيـرش نـوه            

زنـان در    .  دختري خوداري مي کنند   
اکثر موارد استقالل مالي ندارند تـا       
شکم خود را سير کنند تا چه بـرسـد       

دختران از ديد برخي    .  به فرزندانشان 
خانواده ها سربـارنـد و ازدواج مـي            
کنند تا سربار خانواده خود نباشـنـد        
حال هنگام پـروسـه طـالق بـيـشـتـر               

از ديـد خـانـواده        .  سربار مي شـونـد    
دختـر فـرزنـدان طـالق مـتـعـلـق بـه                  
داماد است واز جنس اوست و چـون       
دخترشان را طـالق داده نـبـايـد از                

. کودکشان مراقبت و نگهداري شود   
مادران همـگـي خـواهـان حضـانـت             
فرزندانشان هستند اما بـه شـرطـي           
که حـمـايـت خـانـوادگـي وقـانـونـي                

از طرقي مـوقـعـيـت       .   داشته باشند 
کودکان طـالق نـزد پـدر خـوانـده و                
مادر خوانده در اکثر موارد عاري از 
امنيت است و مورد بـي مـهـري از            

مـردان در    .  دو سو قرار مي گـيـرنـد        
جامعه مـا حـاظـر نـيـسـتـنـد بـراي                 
آسايش فرزندانشان از لحاظ مـالـي        
مادر و کودک را تـامـيـن کـنـنـد و                 
قانوني هم اگر در اين زمينـه وجـود          
داشته باشد پـايـه عـمـلـي سـسـتـي                

در اينگونـه شـرايـط امـنـيـت           .  دارد
کودکان طالق خصوصا دخـتـران بـه         
دليل فرهنگي و عدم آزادي عـمـل،         
ــب و                  ــرض آســي ــر در مــع ــشــت ــي ب
معضالت اجتماعي است و اينگونه 
کـودکــان بــه دلــيـل شـرايــط خــاص            
زندگي والدين وتاثير آن بـر تـربـيـت            
خود نمـي تـوانـنـد در آيـنـده مـادر                 
همسر و فرد مـفـيـدي بـراي خـود و               

 . ديگران باشند
کـار بـايـد         ــ  و در نهـايـت چـه         ٧ 

به نظر بنده کار فـرهـنـگـي در          .  کرد
اين زمينه زمانبر است وتا رسـيـدن         
به هدف تعداد قـربـانـي روز بـه روز              
بيشتر ميشود و اگر نـمـونـه هـايـي             
فرياد خود را با خودکشي اعالم مي 
کنند چه بسا افـرادي کـه بـا مـرگ               
ــدريــجــي روبــرو شــده و کســي                  ت
صدايشان رانمي شنود و بهتريـن را        
حل همان توسعه عملي و قانونـي و          

در چينـيـن شـرايـطـي         .  اجرايي است 
 مــا نــيــازمــنــد تــدويــن و             جــامــعــه

تصويب و اجراي قوانـيـن حـمـايـتـي            
 طـوري        است بـه     جانبه  مجکم و همه  

 در      ها احساس کنند کـه        خانواده   که
اين گونه موارد بـايـد حسـاب پـس             

تا کـنـون مـا نـديـديـم پـدر                .  بدهند
ومادري به خاطر خشونت نسبت بـه       

 ۹۳ فرزاد مرادي نيا در آذر ماه سال       
توسط اداره اطالعات دستگير شـده        
و بعد از يک مـاه بـازداشـت بـا قـرار                
وثيقه آزاد شده و سپس در شعبه يـک         
دادگاه انقالب توسط قاضي سعيـدي    

 سال حبـس تـعـزيـري       ۳ محاکمه و به  
اين فعال کارگري در     .محکوم گرديد 

 عليرغم بـيـمـاري    ۹۴  مرداد ۳ تاريخ  
دستگاه گوارش و شرايط بد جسـمـي        
جهت تحـمـل ايـن حـکـم، بـه زنـدان                 

 .مرکزي سنندج منتقل گرديد
 

بيانيه اتحاديه آزاد کارگران    
 ايران در رابطه با   

 !  حمايتها از جعفر عظيم زاده   
جعفر عـظـيـم زاده دبـيـرهـيـئـت              
مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران روز    

 براي گذراندن حـکـم     ١٣٩٤  آبان ١٧ 
. شش سال زندان روانه زندان اوين شد  

با انتشارخبر زنداني شدن اين چـهـره          
سرشناس جنبش کارگري، گروه هـا،        
مـحــافــل و تشــکــلــهــاي کــارگــري ،           
سازمانها و نهادهاي مـدافـع حـقـوق          
کـارگـر در داخـل و در سـطـح بـيــن                   
المللي با توجه به مصدايق اتهامـات     

تالشهايي درجـهـت    "  ايشان که تماما  
دفاع از حقوق طـبـيـعـي کـارگـران و               
ارتقاء سطح زندگي و معيـشـت آنـان         
ــر               ــم ــعــرضــات مســت ــل ت ــاب در مــق
کارفرمايان و سرمايه داري حاکم بـر        
ايران بود، به شيوه هاي مخـتـلـف بـا          
محکوم نمودن حبـس جـعـفـرعـظـيـم            
زاده خــواســتــارآزادي فــوري او شــده         
وعمال کمپيني جهاني در اين راسـتـا    

شــکــل گــيــري    .  را شــکــل داده انــد        
فعاليتهاي پشتيباني و کارزارجهاني    
براي آزادي جـعـفـر عـظـيـم زاده بـي                 
تــرديــد خــانــواده وي و هــمــچــنــيــن            
اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران را کـه                
وظيفـه اصـلـي دفـاع از ايـن رهـبـر                  
کارگري را بعهده دارند را از پشتوانـه        
اي محکم و قابـل اتـکـاء بـرخـوردار             

 .نموده است
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران،         
ضمن استقبـال و قـدردانـي ازتـالش            
ــزان چــه بصــورت                 ــزي ــن ع ــه اي ــم ه
فعاليتـهـاي عـيـنـي وحضـوري وچـه              
ــاثــيــر گــذار            بصــورت تــالــشــهــاي ت
درکارزارهاي جـهـانـي  در دفـاع از               
رهبران و چهره هـاي فـعـال جـنـبـش               
کارگري اعـالم مـيـدارد کـه جـعـفـر                
عظيم زاده همچون ديگر چـهـره هـاي       
خوشنام کارگري تعلق بـه  تشـکـلـي            
خــاص نــدارنــد بــلــکــه ســيــمــايــي از          

اعتراض ومقاومت و نماينده منـافـع     
کارگران در مقابل تعرضات سرمايـه      

 در   .داري حـاکـم بــر ايـران هســتـنـد             
نتيجه اتـحـاديـه آزادکـارگـران ايـران             
براي آزادي همه کارگران ومـعـلـمـيـن           
در بند به ويژه رئيس هـيـئـت مـديـره           
تشکل خوديعني جعفرعظيم زاده بـا       
تمام توان و ظرفيت هاي خود تـالش         
خواهد کرد واقداماتي رابـراي آزادي        
ايشان در دسـتـورکـار خـود خـواهـد              

و در ايـن راه دسـت هـمـه               .  گذاشت  
حاميان ودلسوزان طبقه کارگررا کـه        
بــراي آزادي رهــبــران وچــهــره هــاي             
کارگري تالش ميـکـنـنـد بـه گـرمـي              

 به باور مـا ، در شـرايـط             .ميفشارد
کنوني هيـچ چـيـزي ارزشـمـنـدتـر از               
صف متحد ما کارگران در دفـاع از          
زندگي و ارتقاء سطح معيشتمان  در      
تقابل با اتحاد نـهـادهـاي قـدرتـمـنـد             
حامي سرمايه داري حاکـم بـر ايـران           

حمايـت گسـتـرده تـرازچـهـره           .  نيست
هاي معترض کارگـران، بـنـيـان ايـن            
اتحاد ضروري را مستحکـم خـواهـد          

زنده باد اتحاد وهـمـبـسـتـگـي         .کرد
 ١٣٩٤  ديماه ١٥ سراسري کارگري 

  
ايران در رديف کشورهاي       

 استثمار کننده شديد   
 !  نيروي کار در جهان  

بررسي ها نشـان مـي دهـد کـه              
سـاعـت کـار در هـفـتـه             ٤٤ ايران بـا     

 .پــركــارتــريــن کشــور جــهــان اســت        

براساس بررسي هاي مزبور، كارگران     
ساعت كار اجباري جـزو  ٤٤ ايراني با  

يكي از پركارترين كشورها به شـمـار         
مي روند زيرا ميانگين سـاعـت كـار         
اجــبــاري كــارگــران در جــهــان و بــه             
خصـوص در کشــور ســرمـايــه داري           

 سـاعـت در هـفـتـه            ٤٠ چون آمريكا   
گـفــتــنــي اســت در حــالــيــکــه         .  اسـت 

ميانگين دستمزد در دنيـا بـراي هـر           
 دالر اســت، هــر کــارگــر          ٥ ســاعــت   

ايــرانــي بــر اســاس قــانــون مصــوب           
وزارت كـار، بـراي هـر سـاعـت كـار                

 دالر دريـافـت       ١٢/١ موظفي خود   
 .مي كنند

 *** 
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مصرور بارزاني بـوده، چـرا کـه آنـهـا             
چندين بار از وي مي خواهند که بايد    
براي حزب دمکرات جاسوسي کند و     
اين دختر جوان از تن دادن به خواسته    

هـمـچـنـيـن      .  آنها خود داري مي کنـد     
کانون وکالي اقـلـيـم کـردسـتـان طـي              
بيانيه اي مرگ ايـن وکـيـل جـوان را              
محكوم کرده و خواهـان تـحـقـيـق در           

در هـمـيـن رابـطـه          .  اين باره شده انـد     
سوران عمـر رئـيـس حـقـوق بشـر در                

 ۱۵ پارلمان اقليـم بـا مـطـرح کـردن               
سئوال خـواهـان روشـن شـدن دقـيـق               

متاسفانه ايـن  . مرگ ناز سليمان شده 
نه آخرين و نـه اولـيـن مـورد ربـودن،               
شکنجـه و مـرگ مشـکـوک زنـان و                
دخــتــران جــوان در اقــلــيــم کــرســتــان          

 سـال    ۲۴ در کردستان عـراق        .  است
است که کشتـار زنـان و دخـتـران بـه                
شيوه اي سيستمـاتـيـک ادامـه دارد،           
چند هزار زن و دختر جوان ربوده شـده        
و بعد جنازه آنها را لت و پـار کـردن،            
دستاورد حکومت دزدان و مافيـائـي       
ناسيوناليزم و مذهب گنـديـده اسـالم         

   . بر اقليم کردستان است
  

وزارت اوقاف و آمار کساني که     
 ! به نيروهاي داعش پيوسته اند  

اخيرا وزير اوقاف اقليم، مـريـوان       
در شـش    : "  نقشبندي اعالم کرده کـه     

ماه گـذشـتـه هـيـچ کسـي از اقـلـيـم                    
" کردستان به صفوف داعش نپيوستـه    

همچنـيـن وي آمـار کسـانـي کـه بـه                  
 نـفـر     ۵۰۰ داعش پيوسته بـودنـد را         

 ۲۷۰ اعالم کرد و گفته از اين تعداد         
 نـفـر     ۱۵۰ نفر از آنان کشته شده اند،       

خودشان را تحويل نـيـروهـاي اقـلـيـم             
 نـفـر     ۷۰ داده اند و هم اکنون بيش از     
الزم به .  در صفوف داعش مي باشند 

ذکر است که وزير اوقاف در حکومت    
اقليم براي تحـمـيـق مـردم و اشـاعـه               
مذهب در اين آمـار و ارقـام يـادش               

 نفر از ۸۰ رفته اعالم کند که بيش از      
 نفري کـه بـه داعـش پـيـوسـتـه              ۵۰۰ 

بودند از کـارمـنـدان هـمـيـن وزارت               
 . اوقاف بودند

 
مالقات معاون اول اتحاديه   

 !ميهني با هئيت ايتاليائي
روز يکشنبه دهم ژانويه کوسـرت      
رســول عــلــي مــعــاون اول اتــحــاديــه          
ميهـنـي بـا هـئـيـتـي ايـتـالـيـائـي و                     
کــنــســولــگــري آن کشــور در اقــلــيــم           

در اين .  کردستان ديدار و گفتگو کرد    

ــلـــي در بـــاره                      ــدار رســـول عـ ديـ
و بـحـران احـزاب حـاکـم               اختـالفـات  

الزم است که اختالفاتمـان را    : "  گفت
از طريق ميز مذاکره حل کنـيـم و بـه            
توافق برسيم و نبايد گذاشت که مردم   

". قربانـي اخـتـالفـات احـزاب شـونـد             
معاون اول اتحاديه ميهني مي دانـد        
که بايد واقعيت حاکميت خودشـان و        
زندگي مردم را وارونه جلوه دهند، تـا        
بلکه همچـنـان دالرهـاي کشـورهـاي           
غربي بسويشان سـرازيـر شـود، امـا            
واقعيت اين است که نه امروز بـلـکـه           

 سال است که اکثريت مردم اقليـم  ۲۴ 
کردستان چنان قـربـانـي سـيـاسـتـهـا،             
جنگ طـلـبـيـهـا، دزدي و چـپـاول و                 
سرکوبگري احزاب حاکمند که امـروز      
اعتـراض عـمـومـي مـردم بـه حـدي                
رسيده که اگر تنـهـا يـک روز نـيـروي               
سرکوبگر آنها نباشد، بساط دزدي و       

  . چپاولشان را در هم خواهند پيچيد
 

اعتصاب کارمندان شهرباني    
 ! شهرهاي سليمانيه و حلبچه  

ــه، کــارمــنــدان            ــوي روز دهــم ژان
شهرباني شهرهاي سليمانيه و حلبچه     
ــرداخــت نشــدن                ــه پ ــراض ب در اعــت
حقوقـهـايشـان دسـت بـه اعـتـصـاب               
زندند و از رفتن به سر کار خود داري       

گفتني اسـت کـه کـارمـنـدان            .  کردند
يکي از دادگاهاي شهر کـالر هـم در            
همين روز دست به اعتراض زندنـد و         
خواهان پرداخت حقـوقـهـاي مـعـوقـه           

الزم به ذکر اسـت کـه از           .  خود شدند 
اوئل سال گذشـتـه حـکـومـت اقـلـيـم               
ناتوان از پرداخت حـقـوق کـارمـنـدان           
خود است و هيچ ماهي نيست که ما   
شــاهـــد اعــتـــراض و اعـــتـــصـــاب            
بــخــشــهــايــي از کــارمــنــدان دولــت           

بهانه حـکـومـت اقـلـيـم ايـن            .  نباشيم
 ۱۷ است که دولت مرکزي سـهـمـيـه            

درصـد بــودجـه اقــلـيـم را بـه مـوقــع                 
پرداخت نمي کند، اما هـمـگـان مـي           
دانند که همين حکومـت و سـران آن          
ساالنـه مـيـلـيـونـهـا دالر از بـودجـه                  
عمومي و امکانـات جـامـعـه را بـه               
جيب مي زنند، بدون اينکه کسي در        

. اين باره به مـردم پـاسـخـگـو بـاشـد               
اينها ماهانه ميليونها دالر از فروش      
نفت را به جيب مي زنند، اما وقـتـي      
ــاچــيــز مــردم                ــه حــقــوقــهــاي ن کــه ب
زحمـکـتـش مـي رسـد، پـولـي بـراي                 

  . پرداخت ندارند
 

چهار نفر بخاطر گاز گرفتگي     
 ! جانشان را از دست دادند   

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده      
در يک شبانه روز چهار نفر در منطقه        
ميرگه سوور بخاطـر گـاز گـرفـتـگـي             
بــخــاري جــانشــان را از دســت مــي             

ايـن رويـداد در دو مـنـطـقـه               .  دهنـد 
ميرگه سور اتفاق افتاده که در يـکـي         

 ساله همراه با دختـر  ۷۵ از آنها پدري    
 ساله اش جانشان را از دست مي ۴۱ 

 ۱۴ دهند و مورد ديـگـر هـم پسـري             
 سالـه خـود در       ۵۵ ساله همراه با پدر  

مزرعه محل کار پدرش جـانشـان را          

متاسفـانـه نـبـود       . از دست مي دهند 
ايمني محيط کار و زندگي، هر ساله       
در فصل سرما جان تعداد زيـادي از           
مردم مـحـروم ايـن مـنـاطـق را مـي                 

 . گيرد
 

اقليم کردستان موضع خود در     
 باره جنگ ميان ايران و عربستان   

 ! را اعالم کرد 
روز هفتم ژانويه فالح مصـطـفـي         
ــم               ــي ــل ــي اق ــارج ــط خ ــول رواب مســئ

کردستان در گفتگوئي با خبرنـگـاران       
ما به هيـچ وجـه بـه        : "  اعالم کرده که 

بخشي از اختـالفـات مـيـان ايـران و              
". عربستـان تـبـديـل نـخـواهـيـم شـد               

ــجــاعــي و              ــرا کشــورهــاي ارت ظــاه
جنايتکار ايران و عربستان هر يک بـا        
توجه به نفوذ خود در منطـقـه تـالش            
کرده اند هم پيماناني را بـراي جـنـگ        

 . ارتجاعي ميان خود دست و پا کنند
 *** 

 ١ از صفحه  ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 ٥ از صفحه 

 

براي تـجـهـيـز مـدارس اخـتـصـاص              
 .”يابد

ــص مــقــامــات           چشــمــان حــري
جمهوري اسالمي فـقـط بـه کـيـسـه            
خالي خانواده هاي و اوليـاي دانـش         
آموزان نيست، آنها حتي به تنقالت   
ناچيز که شايد تـنـهـا دلـخـوشـي و               
براي لحظاتي مايه شادي بـچـه هـا           

. بــاشــد، چشــم طــمــع دوخــتــه انــد          
عبدالهـي ارقـام هـزاران مـيـلـيـارد              
دزدي سران رژيـم را کـه رسـمـا در                
رسانه ها منتـشـر مـيـشـود، نـمـي              

او هـزيـنـه هـاي سـرسـام آور               .  بيند
ارگانهاي سـرکـوب نـظـيـر سـپـاه و               
کميتـه هـا و بسـيـج و گـروهـهـاي                  
مختلف اوباش جيره خـور رژيـم را           

او کاخ هاي مجلـل آيـت     .  نمي بيند 
اله و سرداران سپاه ميليادر را نـمـي    

او پول هاي گزافي کـه صـرف         .  بيند
مساجد، تکيه ها، امامـزاده هـا و          
ساير مراکز تبليغ جهل و خـرافـات          

عـبـدالـهـي     .  مي شود را نمي بـيـنـد       
نمي بيند که در همان شهر اردبـيـل          

موزه ” دهها ميليارد صرف ساختن     
شــده و قــرار اســت       “  دفـاع مــقـدس    

دهها ميليارد ديگر بـراي آن خـرج           

شود تا مرکز ديگري بـراي تـوسـعـه           
جهل و مغز شويي جـوانـان ايـجـاد            

چشــم مــعــاون آمــوزش و         .  کــنــنــد 
پرورش استـان اردبـيـل ارقـام هـزار             
ميلياردي را نمي بيند و هزينه پفک    
و کيک و شير دانش آموران را مـي          

چشمان عبـدالـهـي اشـکـالـي          .  بيند
ندارد، بلکه اشکال در مـغـز عـقـب           
افتاده و مـرتـجـع او اسـت کـه در                  
خدمت منافع غارتگرانه جـمـهـوري     

 .اسالمي است
وقـتـي سـخـنـان عـبـدالـهـي را                
بشنويم متـوجـه مـيـشـويـم کـه در                
جمهوري اسالمي سخـن گـفـتـن از           
امکانات اوليه و ضروري بـراي يـک         

تـحـصـيـل     .  مدرسه بي معني اسـت    
سـالـن   :  رايگان و امکاناتي از قبيل    

و امکانـات ورزشـي، کـالس هـاي            
درس امن و راحت، ميز و صنـدلـي         
مناسب، سالن غذاخوري و حـداقـل       
يک وعده غـذاي رايـگـان، سـالـن و              
وسايـل و امـکـانـات بـراي اجـراي               
تئاتر و نمايش فيلم، آزمايشـگـاه و         
کارگاه هاي حرفه اي با تـجـهـيـزات           
مــدرن، امــکــانــات بــهــداشــتــي و           
درماني، فضاي کافي و امـکـانـات        

براي تفريح و سـرگـرمـي و فضـاي              
حق مسلم دانش آموزان …  سبز و   

داشتن اين امـکـانـات بـايـد           .  است
بعنوان حق اوليه همه دانش آمـوزان       
و از ضروريات هر مدرسه اي بـايـد        

و در کنار همـه ايـنـهـا بـايـد              .  باشد
تــبــلــيــغــات و تــدريــس چــرنــديــات         
مذهبي در مـدارس بـايـد مـمـنـوع             

هر چند اين خواسـتـه هـا در           .  باشد
رژيم غارتـگـر جـمـهـوري اسـالمـي             
دست يافـتـنـي نـيـسـت ولـي بـراي                
گرفتن هـر ذره آن بـايـد جـمـهـوري                
اسالمي و مقامات آنرا تحت فشار      

 .قرار داد
صحبتهاي عبدالهي وضـعـيـت      
اسفبار و ناهنجار مدارس را نشـان        

والـديـن دانـش آمـوزان و           .  ميـدهـد  
خانواده ها بايد از پرداخت پـول بـه           

اعـتـراض   .  مدارس خودداري کنـنـد    
هاي دسته جمعي را سازمان دهـنـد    
و خواستار شرايط بهتر و انساني تر    
براي مدارس و براي فـرزنـدان خـود           

مدارس بايد تحـت نـظـارت        .  باشند
شوراي اوليا و معلمان اداره شـود و     
دولت بايد موظف باشـد کـه کـلـيـه           
امکانات رفاهي و شرايط منـاسـب       
تـحــصــيــل را بــراي دانــش آمــوزان          

 *.فراهم کند 

 ... چشم طمع مقامات    

 

. فــرزنــدانشــان بــازخــواســت شــونــد      
تاکنون ما نديديم مرداني کـه زنـان         
سببي ونسبي خود را به قـتـل مـي            
رسانند ويا موجب خـودکشـي آنـان         
مـي شـونـد بـه سـزاي عـمـل خــود                  

 . برسند
ــ  اين سوال هـمـچـنـان بـاقـي             ٨ 

 مـادران تـوانـمـنـد هـزيـنـه                است که 
مادر بودن خود را به چه بهـايـي بـه            
دست بياورند و فرزندان مـحـروم از          
مادر نيز مهـر مـادري و عـمـر بـه                

و  !تاراج رفته را چگونه بازيابنـد ؟       
   بـه   اصوال آيا قوانيني در اين زمينه     

واگـر وجـود     !   اسـت؟    تصويب رسيده 

ــل                ــاب ــي وق ــدازه عــمــل ــه ان دارد چ
ــ ٩ اجراست و آيا نظارت مي شود؟       

 امــيــد زنــدگـي بــهـتــر و              و بــاز بــه    
گسترش سعادت و خوشبختي براي     

   آحاد جامعه
 ).محمدي. ش(

 ٩٤  دي ٢٢ 
 ٢٠١٦ ژانويه  ١٢ 

 

 ... باز خواني     


