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 ۵ صفحه 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران
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E-mail: moasangaran@googlemail.com ۸۴۳ 

 ۵ صفحه 

 ۲ صفحه 

 ۴ صفحه 
  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق      

 
 ۶ صفحه  يدي محمودي :        تهيه و تنظيم                        

در يـکـي دو مـه اخـيـر                 : ايسکرا
بــحــث حــول تشــديــد دوبــاره جــنــگ            
مسلحانه حزب دمـکـرات کـردسـتـان           
ايران عليه جمهوري اسالمي به رسانـه   

ــده شــده اســت            احــزاب و    .   هــا کشــي
جريـانـات مـخـتـلـف حـول ايـن اقـدام                  
نظامي حزب دمـکـرات اظـهـار نـظـر             

کـمـيـتــه کـردســتـان حــزب          .   کـرده انـد    
کمونيست کارگـري در بـرنـامـه هـاي             
تلـويـزيـونـي در ايـن مـورد سـيـاسـت                  

ايـنـجـا    .   خودش را اعـالم کـرده اسـت         
ميخـواهـم از طـرف نشـريـه ايسـکـرا                
بپرسم نظر و سياست کميته کردستـان     

 در اين مورد چيست؟
 

ابتدا بگويـم کـه       :محمد آسنگران 
جنگ جمهوري اسالمي علـيـه مـردم         
کردستان در تـمـام طـول حـيـات ايـن                 

 اهداف تغيير سياست   
 حزب دمکرات کردستان ايران و       

 ادعاي تشديد جنگ مسلحانه     
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 مسکن مناسب حق مسلم ماست
 کارگران شرکت واحد و خانواده هاي شان دست به تجمع زدند 

 

ماه هاي گذشته، خـيـابـان هـاي           
شهر مريوان و مسير زيـبـاي تـاالب          
زريبار شاهد حضور پرشـور جـوانـان          

سـوار بـود کـه از حـامـيـان                  دوچرخه
اصلي طرح کشوري سه شـنـبـه هـاي        

. بدون خودرو به شـمـار مـي آمـدنـد             
حذف خـودروهـاي تـک سـرنشـيـن و              
جايگزينـي آن بـا دوچـرخـه هـر روز                
بيشتر شده و مي رود که به حرکـتـي         
فرهنگي و اجـتـمـاعـي در خـور بـا                 

ايـن  .   شهرنشيني مدرن شکل بگيرد   
حرکت فـرهـنـگـي و اجـتـمـاعـي بـا                  

 اعالم حمايت مشترک انجمن ها و تشکل هاي         
 شهرستان مريوان از دوچرخه سواري زنان       

 

 

 در فضاي مجازي بويي از دين          
 رسد   و مذهب به مشام نمي  

 عبدل گلپريان       

 

 جاي کودکان شرکت در اعدام       
 ! در مالعام نيست  

 نسان نودينيان         

حــدود ســيــصــد تــن از کــارگــران           
، "   کشت و صنعـت مـهـابـاد      "مجتمع  

بــيــش از شــانــزده روز اســت کــه در                 
اعتراض به پرداخت نشدن مـعـوقـات          
دسـتـمــزدشـان ، مـقــابـل ورودي ايــن               

 ١٥بـيـش از       .   مجتمع چادر زده انـد      
ماه است که صـدهـا تـن از کـارگـران                
شرکت هاي چهارگانه سـبـز مـهـابـاد،           

کشـت و صـنـعـت مـهـابـاد،              " شامل   
مجتمع دامداري و صنعتي مـهـابـاد،     

مجتمع هما مرغ مهاباد و سـردخـانـه       
هيچـگـونـه دسـتـمـزدي         " زمزم مهاباد 

کـارگـران کشـت و        . دريافت نکرده اند 
صنعت مهاباد پيـش از ايـن نـيـز بـه                 
منظور پيگيري مطالـبـاتشـان بـارهـا          

به گفته تجمـع  .   دست به تجمع زده اند  
کنندگان ، قرار است سيـزدهـم مـرداد       
ماه جاري تعدادي از کارگران کشت و    
صنعت ديگر شـهـرهـاي ايـران هـم بـه              

 کارگران مبارز و فعالين کارگري      
 !در شهرهاي کردستان   
 !  مردم مبارز شهر مهاباد  

 

 ۳ صفحه 
 مردم چابهار به حمايت از دستفروشان برخاستند             

 حمايت از دستفروشان را سراسري کنيم 

 ۵ صفحه 

 ۳ صفحه 

 ۲ صفحه 
 جمهوري اسالمي دست به جنايت ديگري در زندان رجايي شهر زد               ۴صفحه 



 
843شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱از صفحه  
جـمـهـوري    .   رژيم ادامـه داشـتـه اسـت         

اسالمي از روز قدرت گيـريـش تـا بـه           
امروز در حال جـنـگ بـا مـردم بـوده                

اين رژيم فقط با قدرت اسـلـحـه    .   است
در مقـابـل مـردم تـوانسـتـه اسـت بـه                  

بـنـابـر ايـن       . حيات خودش ادامه دهد 
مقابله با تفنگ بدستان رژيم يک حـق      
بدون چون و چراي مردم ايران و به تبع     

. اپوزيسيون جمهوري اسـالمـي اسـت       
اما بحث اينجا مشخص تر و دقـيـق         
تر اين است که کدام شکل مـبـارزه و             
در کدام مقطع زماني و تعادل قوا بـه        

 . نفع مردم است
ما فکر ميکنيم در اين بـرهـه از           
زمان و در ايـن تـعـادل قـواي فـعـلـي                   
جـنـگ مســلـحـانـه بـه نـفــع مـردم و                   

امـروز  .   جنبشهـاي انـقـالبـي نـيـسـت           
بيش از هـر زمـانـي مـا احـتـيـاج بـه                    
سـيــاســتـي داريــم کـه ضــمـن ايــجــاد               
سازمان و تشکيالت در ميان مـردم،        
جنبشهاي اجتماعي شـهـري را بـايـد            
تقويت کـرد و مـبـارزات تـوده اي و                 
شهري حول خواسته ها و مـطـالـبـات            
جـاري مـردم بـايـد مـحـور فـعـالـيـت                   

هـر نـوع فـعـالـيـت           .   اپوزيسيون باشـد  
مسلحانه در اين تعادل قـواي فـعـلـي             
ميتواند روند رو به پيش جنـبـشـهـاي           
اجتماعي شهري و تشکل سـازيـهـا و          
فعاليت فعالين سياسي و مدني را بـا     

 . مشکل مواجه کند
اما براي پـاسـخ روشـن بـه سـوال              
شما بهتر اسـت بـگـويـيـم چـرا حـزب                 
دمــکــرات کــردســتــان ايــران در ايــن            
مقطع زماني به فکر تشـديـد جـنـگ            

اگـر عـلـت      .   مسلـحـانـه افـتـاده اسـت          
واقعي ايـن اتـفـاق را بـدانـيـم درسـت                 
بودن و نبودن اين سـيـاسـت روشـنـتـر             

 . ميشود
واقعيت اين است احـزاب مسـلـح       

اعـم از کـومـه لـه هـا و                ( کـردسـتـان      
بيش از دو دهه اسـت کـه      )   دمکراتها

در کردستان عـراق نـاچـار بـه اتـخـاذ                
سياستي شده اند که آنرا تحت عـنـوان    
مصلحت انديشـي حـکـومـت اقـلـيـم              
کردسـتـان و درک ايـن مصـلـحـت از                 
جانب اپوزيسيـون مسـلـح کـردسـتـان            
ايران مستقر در اين اقليم توجيه شـده      

ما ميدانيم اين يک تحميـل بـه     .   است
آنـهـا   .   احزاب مسلح مورد بحث است 

در حقيقت با مستقر شدنشان در ايـن      
ــد             . اقــلــيــم انــتــخــاب ديــگــري نــدارن

اگربخواهند انتخاب ديگري بـکـنـنـد         
تنها راه اين است که خود را از تـحـت       
سيطره بودن حکومت اقليم کردستـان     

ايـن تـحـمـيـل و          .   عراق نجات بدهنـد   
محدوديت در حقيقت نه خواست ايـن      
اپوزيسيون بوده و نه دل خوشـي از آن         

امــا حــس و ســيــاســت هــم              .   دارنــد
جــنــبــشــي بــودن آنــهــا بــا حــاکــمــان              
کردستان عراق اين سـيـاسـت را بـراي          

 .آنها قابل هضم کرده است
با اين حال قبول اين محدوديت و       

دليـل  .  تحت سيطره بودن داليلي دارد 
اصلي اين است که اردوگـاهـهـاي ايـن        
احزاب در منطـقـه حـکـومـت اقـلـيـم                
کـردسـتـان مسـتـقـر اسـت و تـامـيـن                   

آنـهـا وقـتـي        زندگي مادي و امنيـت       
ايـن  "   مصلحتهاي" تامين ميشود که    
 . حکومت را بپذيرند

با اين اوصاف تحـوالت دو سـال           
اخير در خاورميانه و موقـعـيـتـي کـه           
حکومت اقليم کردستان عـراق در آن         
قرار گرفته است ادامه چنين تـعـادلـي     

اوال پول و امکاناتي .   را بهم زده است  
که حکومت اقـلـيـم مـاهـانـه بـه ايـن                  
احزاب ميداد از وقتي کـه جـنـگ بـا             

. داعش شـروع شـد قـطـع شـده اسـت               
بنابر اين اپوزيسيون مستقر در اقلـيـم     
ــه قــبــول                ــاچــار ب کــردســتــان عــراق ن

. مــحــدوديــتــهــاي بــيــشــتــري شــدنــد         
تعدادي از اين جريانات نـاچـار شـدنـد         

. تلويزيونهاي خود را تعـطـيـل کـنـنـد           
زيـرا از تــامـيــن مــخـارج آن نــاتــوان                

نه تنها کمـک بـه ايـن احـزاب            .  بودند
قطع شد بلکه حکومت اقـلـيـم حـتـي           
پرداخت حقوق مـاهـانـه دهـهـا هـزار               
کارمند دولتي خود را هم قطـع کـرده         
و اکنون با پرداخت ماهانـه يـک سـوم          
حقوق کـارمـنـدان امـروز را بـه فـردا                 

 . ميرساند
موقعيت جديدي که فاکتـورهـاي      
آن مــنــطــقــه اي و جــهــانــي اســت،                 
حـکــومـت اقـلــيــم و هـمــه احــزاب و                
دولتهاي منطقه را تحت تـاثـيـر قـرار            

اين فاکـتـورهـا مـحـلـي و           .   داده است 
محدود به سـيـاسـت ايـن و آن حـزب                

ما قبال بارها گفته و تـاکـيـد       .   نيست
کرده ايم که تـمـام دولـتـهـا و احـزاب                 
سـيـاسـي و جـريـانـات حـکـومـتـي و                   
اپوزيسيون اين منطـقـه در مـيـان دو            
قطب رقيب خاورميانه تـقـسـيـم شـده           

قطبـي کـه دولـتـهـاي جـمـهـوري               .   اند
اسالمي و اسد و حزب اهللا با حمـايـت    
روســيــه از يــک طــرف و دولــتــهــاي                
عربستان و قطر و ترکيه و مـتـحـديـن        
منطـقـه ايشـان بـا حـمـايـت غـرب و                   

. آمريکا در طرف ديگر آن قرار دارنـد    
اين قطب بندي منطقه اي و جـهـانـي            

تمام احزاب منطقه را هـم بـه سـمـت               
. يکي از اين قطبهـا سـوق داده اسـت          

اکنون حزب دمکرات کردستان ايـران       
خود را در قطب تـرکـيـه عـربسـتـان و            

اين برخالف سياسـت  . بارزاني ميداند 
شاخه ديگر به اسـم حـزب دمـکـرات             
کردستان است که سرگردان بـه دنـبـال          
مفري اسـت کـه جـمـهـوري اسـالمـي               

 . روي خوش به آن نشان بدهد
حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران،        
در عين حال دل خوشي از حـکـومـت          
اقليم کردستان عراق ندارد و خـود را           

زيـرا سـالـهـا بـه          .   تحقير شده ميـدانـد    
دليل مصلحت حکومت اقليم نـاچـار       
به قبول محدوديت شده بود و امـروز        
حتي آب خوردن آنـهـا هـم قـطـع شـده              

حزبي که ادعاي رهبري جنبش  .   است
ناسيوناليستي کرد در کردستان ايـران    
را دارد و خود را قديمي تـريـن حـزب              
هر چهار بخش کـردسـتـان مـيـدانـد و            
ادعاي حق آب گل ميـکـنـد، حـال بـا            
يـک حسـاب سـر انـگـشـتـي بـه خـود                    

با قبول مصلحت حکومـت  :   ميگويد
برادر کوچـکـتـردر کـردسـتـان عـراق،              
اکنون هم با سفره خالي مـواجـه شـده            
ايم و هم اراده اي از خود نداريم که در     
مقابل رقـبـاي داخـلـي در کـردسـتـان               

زيـرا از چـنـد        .   ايران هم کاري بکـنـيـم      
سال قبل جريانات ناسيوناليست کـرد     
کردستان ايران رقيبي در مـقـابـلـشـان          
قد علـم کـرده اسـت بـه اسـم پـژاک و                    

 . ک.ک.پ
حزب دمکرات مـتـوجـه شـد کـه            
هم در منطقه تحـوالتـي پـيـش آمـده              
است و هم خود را در جـبـهـه بـارزانـي          
ميبيند و بايد تغييري در سـيـاسـتـش      

بارزاني اين موقـعـيـت را      .   ايجاد کند 
غـنـيــمـت شــمـرد و هـمـراه بـا حــزب                   
دمکرات کردستان ايران بـه سـيـاسـت         
واحدي رسيدند که به نفع دو طرفشـان     

از اين راه البته حزب دمـکـرات   .  باشد
به امکانات کمک مالي هم دسترسـي      

 . پيدا کرد
اولين قدم در اين راستـا ايـن بـود         

ک در   . ک. کــه مــحــدوديــتــي بــراي پ        
مناطق مرزي ايران و عراق در دامنـه      

ايـن  .   کوههاي قـنـديـل ايـجـاد کـنـنـد             
محدوديت باعث مـيـشـد کـه رقـيـب             
حزب دمـکـرات در کـردسـتـان ايـران               
ناچار به عقب نشيني بشـود و حـزب           
دمکرات کردستان ايران اتـوريـتـه اي          

حضور حزب . براي خودش کسب کند 
دمکرات کردستان ايـران بـعـد از دو              
دهه نظاره گر بودن با نيروي مسلح و         
مستقر شدنش در اين منطقه بـه ايـن         

بـارزانـي و حــزب       .   هـدف کـمـک کـرد        

دمکرات کردستان ايران با ايجاد ايـن     
محدوديت به دنبال سياسـتـي بـودنـد           

زيـرا اگـر     .   که عملـي و مـمـکـن بـود            
ک از اين منطقه عقب نشـيـنـي      . ک. پ

نميکرد اين دو حـزب بـا اسـتـفـاده از              
نيروي مسلح و امکانات نظامي برتر  
بارزاني و کمک ترکيه مـيـتـوانسـتـنـد          

ک را بــه زور وادار بــه عــقــب                . ک. پ
درصـورت جـنـگ و        .   نشينـي کـنـنـد      

درگيري، بارزاني ميتوانست همزمان    
ک در   . ک. با اين سياست نيـروهـاي پ       

شنگال و بقيه مناطق کردستان عراق     
ــد                 . را هــم مــورد تــعــرض قــرار ده

ک با درک اين معادلـه مـتـوجـه       . ک. پ
ضعف و ضـربـه پـذيـري خـود شـد و                  
مصلحت انديشـانـه بـدون مـقـاومـت            
جــدي در مــقــابــل حــزب دمــکــرات            

حـزب  .   کردستان ايران عقـب نشـسـت       
دمکرات کردستان ايران در مـنـاطـق         

 .مرزي مستقر شد
اين سياست و تعادل قـوا و طـرح         
و برنامه جـديـدي بـود کـه تـاکـتـيـک                  
تشــديــد جــنــگ مســلــحــانــه حــزب             
دمکرات کردستان ايـران را مـمـکـن             

هدف بارزاني از يـاري رسـانـدن        .   کرد
به حـزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران                
براي مستقر شدن در قـنـديـل در قـدم          
اول سياستي بود که با عقب نشـيـنـي       

فـاز  .   ک نتوانست اجرايي بشـود . ک. پ
دوم ايـن بـود کـه بـا اسـتـقـرار حـزب                    
دمکـرات کـردسـتـان ايـران در مـرز،               
فعاليـت حـزب دمـکـرات کـردسـتـان              
ايــران در داخــل کــردســتــان ايــران را              

ايــن نــوع فــعــالــيــت        .   تشــديــد کــنــد    
بـيـش از      مسلحانه حـزب دمـکـرات         

آنــکــه در راســتــان ســيــاســت امــروز             

حاميانش بـاشـد در راسـتـاي جـبـران              
خساري است که حـزب دمـکـرات در          
دو دهه گذشته متحمل شـده و پـژاک            

 . اکنون بايد حاشيه اي بشود
حزب بارزاني با چشـم پـوشـي از            
ايـن نـوع فـعـالـيـت حـزب دمـکــرات                 
کردستان ايران و قبول محدوديتـهـا و       
تهديدهاي سپا پاسـداران، اسـتـراتـژي         

بـارزانـي بـر      .   دورتري را مد نظر دارد     
اين عقـيـده اسـت بـا ايـن اقـدامـات،                 
حزب دمکرات کردستان ايران بتـوانـد    
ــنــده                   ــمــنــد آي ــه حــزب اول و قــدرت ب

زيـرا در    .   کردستان ايران تبـديـل شـود      
آينده کردستان ايـران بـارزانـي بـه يـک             
متحد قدرتمـنـد در کـردسـتـان ايـران              

اين کاري اسـت کـه در         .   احتياج دارد 
کردستان سوريه و ترکيه هم مشـغـول        

 . آن است
حزب دمکـرات کـردسـتـان ايـران           
در ميان چنيـن مـعـادـلـه اي، از يـک                 
طـرف اسـتـراتـژي قــدرتـمـنـد شـدن و                 
حاشيه اي کردن ديگر رقباي مـحـلـي         
خود را مد نظر دارد و از طرف ديـگـر     

قاطـعـيـت و      " ميخواهد با نشان دادن     
خــود، تــوجــه دولــتــهــاي       "   تــوانــايــي    

منطقه اي مخالف جمهوري اسالمـي    
 . را به خود جلب کند

ــمــام مــعــادالت               ــر ايــن، ت ــنــاب ب
سياسي و نظامي فوق که باعث شـده        
است حزب دمکرات کردسـتـان ايـران          
به اين سمت و سياست تشويق شـود،          
بر محور قدرت و حاکميت و بر متـن        
تحوالت آينده در کردستـان ايـران کـه          
در دل تغييرات منطقه اتفاق ميـفـتـد          

 . قابل توضيح است

  ۱از صفحه   . . . اهداف تغيير سياست                  

اين اعتراض بپيوندند و بـا حضـور        
در مــجــتــمــع کشــت و صــنــعــت              
مهاباد، با کـارگـران مـهـابـادي در            

 .اين خواسته ها همصدا شوند
حــمــايــت از مــطــالــبــات و                

کشت و صنعـت   " اعتراض کارگران   
در ابــعــاد ســراســري در         "   مــهــابــاد 

منـاطـق کشـت و صـنـعـت مـورد                
توجه قرار گرفته و کـارگـران کشـت         
و صنعت ديگر شهـرهـاي ايـران در           

 مـرداد مــاه بــه تــحــصــن           ١٣روز   
ــران           ــارگ ــراضــي ک کشــت و    " اعــت

  .ميپيوندند" صنعت مهاباد
حمايت و پيوستن مردم مبـارز    
شهر مهاباد بـا خـانـواده هـايشـان،             
فعالين کارگري و کـارگـران مـبـارز           
در شهرهاي کردسـتـان بـه تـحـصـن            

ــران           ــارگ ــراضــي ک کشــت و    " اعــت
مـرداد  ١٣تـا روز      " صنعت مهاباد 

ــراضــات                ــرش اعــت ــر گســت مــاه ب
کارگران در سطح سراسري و تحـقـق    
مــطــالــبــات کــارگــران ــــــ دريــافــت          
ــ هـايشـان       معوقات مزدي و حقوق 

 .را تقويت ميکند
بـــا حضـــور در تـــحـــصـــن                  
اعتراضي، با نامه هاي مشـتـرک و      
قطعنامه هاي مشترک از تـحـصـن         

ــران           ــارگ ــراضــي ک کشــت و    " اعــت
 .حمايت کنيد" صنعت مهاباد

 
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩٥مرداد ٧

 ٢٠١٦ ژوئيه ٢٨

 . . . کارگران مبارز و فعالين                      

 ۴ صفحه 



 
843شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 

لشکري  مرداد ۶روز چهارشنبه    
ماموران و مـزدوران شـهـرداري و           از  

نيروي انتظامي به قصـد جـمـع آوري           
در بســاط دســتــفــروشــان ايــن شــهــر            

.  پاساژ اسالمي يـورش آورنـد        مقابل
در مـقـابـل تـعـرض مـزدوران شـمــار                
زيـادي از مـردم مــحـل بــه دفــاع از                 
دستفروشان برخاستند و در حـمـايـت          
از دستفروشان با ماموران حـکـومـت       
درگير شدند و جلو جمع کردن بسـاط        

بـا گسـتـرش      .   دستفروشان را گرفتـنـد   
تــجــمــع مــردم مــامــوران شــهــرداري          
امکان جمع کردن بساط دستفـروشـان    
را نيافتند و مجبور به عقب نشـيـنـي     

ايـن  .   شدند و از صحـنـه فـرار کـردنـد            
حرکت يک تجربه موفق و مهـم اسـت       

 . که بايد همه جا سرمشق قرار گيرد
دستفروشـان بـخـشـي از نـيـروي              

بيکار کشور هستند که نه تنها تحت     
پوشش بيمه بيکاري نيسـتـنـد بـلـکـه            
مرتبا در همه شهـرهـا مـورد هـجـوم             
مامـوران دولـت قـرار مـيـگـيـرنـد و                 
بساط آنها توسط مامـوران تـخـريـب          

بـا  . ميشود و يا به تاراج برده ميشود 
گسترش بيکارسازي در مـوسـسـات          
توليدي و پيوستن ميليون ها نـيـروي         
کار جوان به بيکاران، دستفروشي نيـز   
هرروز ابعاد وسيعتـري پـيـدا کـرده و             
مردم هر روز در تهران و ساير شهرهـا        
شاهد رفتار سرکوبگرانه و وحشـيـانـه         

. مزدوران حکومت با آنـهـا هسـتـنـد           
 ۹۳قـتـل عـلــي چـراغــي در مـرداد                

نـمــونـه اي از وحشـيــگـري مــزدوران              

الزم به يـادآوري    .   شهرداري تهران بود 
 ۱۵است که ابوالفضل چراغـي پسـر          

ساله علي چراغـي نـيـز کـه مشـغـول               
 ۹۴دسـتـفــروشـي بــود در فــرورديـن             

مورد هجوم ماموران شهرداري قـرار       
گرفت اما مردم محل به حـمـايـت از           
او برخـاسـتـنـد و مـزدوران را فـراري                 

 . دادند
مقاومت دستفروشان و حمـايـت       

مردم از آنها در مقابل سيـاسـت ضـد        
انســانــي دولــت بــخــشــي از مــبــارزه           
جــوانــان و کــارگــران بــيــکــار عــلــيــه            

جــزئــي از مــبــارزه       .   بــيــکــاري اســت   
اکثريت مردم زحمتکش عليه فـقـر و        
مــحــرومــيــت اقــتــصــادي اســت کــه           
ميتواند با حمايت مردم و با خواست     
کار يا بيمه بيکاري و پـايـان دادن بـه            
اذيــت و آزار آنــهــا بــه يــک عــرصــه                 
سازمانـيـافـتـه مـبـارزه مـردم عـلـيـه                 
حکومت و مقامات شهـرداري هـا و        
ارگان هاي سرکوب حکومت تـبـديـل         

از مــبــارزه دســتــفــروشــان و            .   شــود
خواست هاي برحق دستفروشان بـايـد         
قاطعانه پشتيباني کرد و همه جـا بـه         

 .حمايت از آنها برخاست
 کار يا بيمه بيکاري   

 ! حق مسلم مردم است
 دست مزدوران حکومت 
 !  از زندگي دستفروشان کوتاه  

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۵ مرداد ۱۱
 ۲۰۱۶ اوت ۱ 

 مردم چابهار به حمايت از دستفروشان برخاستند                                            
 حمايت از دستفروشان را سراسري کنيم 

ــکــاي              ــدي ــزارش ســن ــق گ طــب
 صبـح  ۱۰شرکت واحد، از ساعت  

امروز صدها نفر از کارگران واحـد   
همراه بـا خـانـواده هـاي خـود در                
مقابل شهرداري تهران در خيـابـان     
بهشت دست به تجمـع اعـتـراضـي        
زدند و خواهان رفع فوري مشکـل        
مسکن و در واقع تحويل مسـکـن    

 درصـد هـزيـنـه         ۷۰هاي خود کـه     
آنرا از سالها قبـل پـرداخـت کـرده            

کارگران در اين تجـمـع   . اند، شدند 
پرشور که اعضاي خـانـواده هـا و            
از جمله فرزندان نوجوان شـان نـيـز        
در آن حضور داشتند شعار دادند،     
بي توجهي به خواست هـاي بـحـق           
خود را محـکـوم کـردنـد و اعـالم              
کردند تا زمانـي کـه بـه خـواسـت               
آنــهــا رســيــدگــي نشــود دســت از            

ــخــواهــنــد داشــت          ــرن . اعــتــراض ب
مديريت شرکت واحد در حـرکـتـي        
توطئه گرانه، ساعت کاري امـروز      
رانندگان را باال برد تـا رانـنـدگـان          
نتواند به ايـن تـجـمـع اعـتـراضـي               

 . بپيوندند
 يـکـي     »اعتصاب يادت نره«

از شعارهاي کـارگـران بـود کـه از             
اين طريق اعتصابـات بـاشـکـوه و          
قدرتمند خود در سالهاي گـذشـتـه       
را به قاليباف و سـايـر مـقـامـات             
شــــهــــرداري تــــهــــران يــــادآوري           

مسکن مناسب حـق    «.  ميکردند
کــارگــران   «،    »مســلــم مــاســت      

، »بيدارند از حـق کشـي بـيـزارنـد          
قاليباف قاليباف امروز و فـردا    «

، »نکن مشـکـل مـا را حـل کـن               
ــل             « کـــارگـــرا درد دارن مشـــکـ

خصـوصـي رو     «،   »مسکن دارن  
 از   »رها کن فکري به حال ما کن      

. ديـگـر شـعـارهـاي کـارگـران بــود             
ســنــديــکــاي کــارگــران واحــد در            
فراخوان خود خطاب بـه کـارگـران          
شرکت واحد اعالم کـرده بـود کـه            
تنها راه نـجـات از مسـتـاجـري و               
خــانــه بــدوشــي و رســيـــدن بـــه                  
مطالبـات بـحـق خـود، اتـحـاد و                

در ايـن فـراخـوان        .   پيگيـري اسـت    
گفته شده بود که کارگران از سـال          

 منتظر تـحـويـل خـانـه هـايـي            ۹۰
 درصد مـبـلـغ آنـرا       ۷۰هستند که   

پرداخت کرده انـد امـا شـهـرداري            
خانه ها را نيمه تـمـام گـذاشـتـه و               
کارگران مجبور به پرداخت اجـاره       
بهاي سنگيني هستند که مـرتـبـا       

کـارگـران   .   در حـال افـزايـش اسـت          
ــد کــه ديــگــر                ــودن هشــدار داده ب
پـاســخــگــوي هــزيــنــه هــاي بــاالي         
اجاره مسکن نيسـتـنـد و تـا حـل               
نشــدن مشــکــل مســکــن دســت             
ازاعــــتـــــراض و دادخـــــواهـــــي             
بـرنـخــواهـنــد داشـت و اگــرهـرچــه             
زودتر نسبت به حل ايـن مـعـضـل           
اقدام نشود عـواقـب آن بـه عـهـده              
مديريت شرکت واحد و مسئوليـن   

  .تعاوني مسکن خواهد بود
  

خــواســت مســکــن در کــنــار               
خـواســت تــحــصــيـل رايــگــان، طــب           
رايگان و افـزايـش حـقـوق بـاالتـر از                
خط فقـر کـه از جـانـب مـعـلـمـان و                    
بسياري از کارگران و بازنشـسـتـگـان         
مطرح ميشود روزبروز طـيـف هـاي          
بيشـتـري را در بـر مـيـگـيـرد و بـه                     
خواست هاي عمومي مردم تـبـديـل         

ــشــود   ــواده هــاي         .   مــي ــان حضــور خ
کارگـران در تـجـمـعـات اعـتـراضـي               
پديده فوق العاده مهم و حياتي و رو      

به رشـدي اسـت کـه بـايـد بـه کـلـيـه                     
مـبـارزات کـارگـران و مـعـلـمـان در                 

ايـن  .   سراسـر کشـور گسـتـرش يـابـد            
يکي از کليدي تـريـن راه هـاي تـوده              
اي کردن و سراسري کردن مـبـارزات         
و فلج کـردن حـکـومـت در مـقـابـل                 

 .مردم است
  

مسکن، تـحـصـيـل و طـب سـه              
معضل بـزرگ کـارگـران و اکـثـريـت              
مردم است که با توجه به حقوق هاي     
چند بار زير خط فقر فشار غير قابـل     
تحمـلـي بـه اکـثـريـت جـامـعـه وارد                  

و ايـن در حـالـي اسـت کـه               .   ميکند
حـقــوق هــاي مــديـران و مــقــامــات             
دولــتــي و دزدي هــاي مــيــلــيــاردي           
حکومتيان و عـوامـل آنـهـا سـر بـه                
فلک ميزند و موجب تشديد خشـم و     

 .اعتراض عمومي مردم شده است
  

از کارگران واحد و خواست بحـق    
بـي  .   آنها بايد قاطعانه حمـايـت کـرد       

مسکني و اجـاره هـاي سـنـگـيـن و                
حقوق هاي ناچيز ميليون ها نـفـر از         
مردم را به حاشيـه هـاي شـهـرهـا بـا              

. کــمــتــريــن امــکــانــات رانــده اســت         
خواست تـامـيـن مسـکـن مـنـاسـب              
براي همه مردم و خواست هاي طـب        
و تحصيل رايگان و افـزايـش حـقـوق          
باالي خط فقر را به پرچـم مـبـارزات         
خود در سراسر کشور تبديل کنيـم و      
هرچه بيشتر متحد و متشکل بـراي       
تحقق ايـن خـواسـت هـا بـه مـيـدان                  

 .بياييم
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۵ مرداد ۱۲

  ۲۰۱۶ اوت ۲ 

 مسکن مناسب حق مسلم ماست
 کارگران شرکت واحد و خانواده هاي شان دست به تجمع زدند 



 
843شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۲از صفحه  

 دستگيري
 علي دالوري در يـازدهـم      مريوان؛

خرداد ماه توسط نيروهاي اطالعاتـي    
بازداشت و او را به مکان نامعلـومـي         

 . انتقال داده اند
 

 طـي دو روز گـذشـتـه             کرمانشاه؛
ماموران اطالعاتي استان کرمـانشـاه       
در اقدامي که با خشونت همراه بـوده،     

بـابـاجـانـي        نفر را در شهرستان ثالث  ٩
 ستادخـبـري ايـن      .بازداشت کرده است 

ها گـفـتـه کـه آنـهـا بـه               شهر به خانواده  
آبــاد کــرمــانشــاه انــتــقــال         زنـدان ديــزل   

 اسامي آنها عـبـارتـنـد     .خواهند يافت 
از؛ نـــجـــيـــم خـــداداي، جـــمـــشـــيـــد              

ــي   ــف اهللا مــرادي،       آزاد، شــمــس       شــري
هوشيار نمامي، عـنـايـت رمضـانـي،           
 محمود صباحي و جهانبخش نمامي

 
 ٤ در روز دوشـنـبە           مـهــابــاد؛ 

 ٢٦سـيـامـک دهـبـکـري           " مردادماە،  
ــه  از ســوي مــامــوران وزارت                  ســال

 . اطالعات اين شهر بازداشت شد
 

اهـل  "   نـاصـر ويسـي     " سننـدج؛    
شهرستان سننـدج،  "   کورکوره" روستاي

که در اقليم کردستان عـراق مشـغـول           
به کار بوده است، هنگام بـازگشـت و          
ـــ سـنـنـدج نـاپـديـد                در مسير مريوان ـ

 .شده است
 

صدور حکم اعدام براي يک               
 نوجوان هفده ساله در شهر سقز               

دادگـاه جـزايـي شـهـرسـتـان سـقـز                
 سـالـه بـا اتـهـام            ١٧براي يک نوجوان    

 .قتل حکم اعدام صـادر کـرده اسـت           
ناصرخضري، متولد شهريورماه سـال     

 در شـهـرسـتـان سـقـز، مـتـهـم              ١٣٧٧
 و در سـن        ٩٣است در آبان ماه سـال       

 سالگي يکي از دوستـان خـود را        ١٥
ايـن نـوجـوان      .   به قـتـل رسـانـده اسـت          

زنــدانــي در زنــدان ســقــز  چــنــد روز                 
ــي                  ــاه جــزاي ــه از ســوي دادگ گــذشــت
شهرستان سقز به اعدام محکـوم شـده        
و حـکـم وي بـه ديـوان عـالـي کشـور                   

ايـن درحـالـي اسـت         .   ارسال شده است  
که اين نوجوان در زمان ارتکـاب جـرم      

 سال سن داشتـه و کـودک        ١٨کمتر از  
تنها پنج کشور "  .محسوب مي شود 

در جهان هستنـد کـه هـنـوز در آنـهـا                 
در مـيـان     .   اعدام نوجوانان ادامه دارد 

ــران در رديــف                 ايــن پــنــج کشــور، اي

 ". نخست قرار دارد
 

 اعدام
 ٦ششم مردادماه، حـکـم اعـدام           

ي " دريـا "  داخلي زندان     نفر در محوطه  
 هــويــت افــراد       .ارومــيــه اجــراء شــد       

شده؛ مجيـد هـرکـولـي، رحـمـان              اعدام
فوالدي، مجتبي شيرخاني، عـبـداهللا       
قادري، علي طلعتي و چنگيز شـيـري         

 .باشد مي
 

 وضعيت نامناسب بهداشتي               
 در زندان اروميه          

عــدم مــديــريــت ســالــم، عــدم                
رسيدگي بهداشتي، غذاي نامـنـاسـب        
و عدم تفکيک جرائم شـرايـط را بـراي           
زندانيان زنـدان ارومـيـه سـخـت کـرده              

زنــدانــيــان زنــدان ارومــيــه در           .اســت
شرايط بد اين زندان شـرايـط وخـيـمـي            

کـه ايـن         طـوري      کنند بـه    را تجربه مي 
زنــدان بــه دلــيــل ســوء مــديــريــت در             

 .وضعيت اسفناک بهداشتي قرار دارد
طور روزانـه در       کيفيت بدغذايي که به 

فضايي کامالً غـيـربـهـداشـتـي آمـاده            
هـاي     شود يکي از داليل بـيـمـاري          مي

مختلف زنـدانـيـان زنـدان ارومـيـه را               
زنـدانـيـان سـيـاسـي          .فراهم کرده است 

ــن زنــدان کــه از بــيــمــاري                  هــاي      اي
بـرنـد عـمـومـاً از             گوناگوني رنج مـي    

رسيدگي محروم هستند و مسئولـيـن     
بهداري تنها به تجويز مسکـن جـهـت       

زنـدانـيـان     .کـنـنـد      رفع درد بسنده مي   
ــدون                 ــدان ارومــيــه ب ســيــاســي در زن
تــفــکــيــک بــر اســاس جــرائــم هــمــراه              
زندانيان عادي کـه بـعـضـاً خـطـرنـاک                

تهديد و  .شوند هستند، نگهداري مي  
ضــرب و شــتــم زنــدانــيــان يــکــي از                
ــفــاقــات روزمــره در ايــن زنــدان                   ات

مسـئـولـيـن زنـدان        .   آيـد    حساب مي   به
نامبـرده در آخـريـن تـهـديـد خـود بـه                   
زندانيان گوشـزد کـردنـد، در صـورت            
بازرسي ساالنه از سوي صلـيـب سـرخ          
جهاني، هرگونه اعتراض و يـا اعـالم          
در مورد وضعيت بـد زنـدان را تـاب               

آورنــد و بــا زنــدانــي مــعــتــرض              نــمــي
 .برخورد شديد خواهند کرد

 
مريوان؛ لغو برگزاري دکلمه شـعـر    

 و داستان توسط جمهوري اسالمي
ــان              ــگــي اســت ــن ــره ــوالن ف مســئ
کردستان بـا بـرگـزاري مـحـفـل ادبـي                
دکلـمـه شـعـر و داسـتـان در مـريـوان                   

 .مخالفت کردند
 

مرگ  و زخمي شدن کولبران                
در اثر تيراندازي مامورين جمهوري                     

 اسالمي    
درپـي شـلـيـک مسـتـقـيـم هـنــگ                
مرزي سردشت در نزديـکـي روسـتـاي          

اي بـه نـام           سـالـه    ٤٠، کولـبـر      " بزيله" 
عزيز صداقت جـان خـود را از دسـت              

در مرز شهرستـان سـردشـت      .   دهد  مي
ــزديــکــي روســتــاي                   ــار در ن و ايــن ب

نيروهاي حکومتي به سـوي  "   بيتوش" 
گروهي از کاسبکاران شليک کرده کـه        

 آن دو نفر از آنها  به اسـامـي     در نتيجه 
عــبــداهللا رســولــي و رســول رســولــي              

همچنين کولبر جـوانـي     .   زخمي شدند 
به نام هيدي اسـمـاعـيـلـي در حـوالـي               

در مـنـطـقـه آالن         "   مرگـاسـه  " روستاي  
ي نظاميـان قـرار       سردشت هدف گلوله  

گرفت و از ناحيه کمر به شدت زخـمـي    
 .شد

 
 اعتراض براي پرداخت            

 معوقات مزدي        
بـخــشـي از کـارگــران شـاغــل در              
شـرکـت سـيـم ســازه واقـع در شـهــرک                 

 سـنـنـدج از حـق و             ١صنعتي شماره   
حقوق خـود از جـملـه مـزايـاي بـيـمـه                  

عالوه بر اين، بـرغـم     .محروم هستند 
شرايط سخت شغلي در شـرکـت سـيـم          
سازه، کـارگـران از دريـافـت هـرگـونـه                

. وسايل ايمني نـيـز مـحـروم هسـتـنـد             
قـابـل ذکـر اسـت، پـيـشــتـر کـارگــران                 
شـرکــت ســيـم ســازه در اعــتــرض بــه               
پرداخت نشدن دستـمـزد و تـوهـيـن و              
رفتارهاي ضدانساني کارفرما، دسـت    

بـه دنـبـال ايـن         .   به تجـمـع زده بـودنـد         
اعتراض، کارفرما ناچار بـه پـرداخـت         
ــران و                  ــارگـ ــزدي کـ ــات مـ ــوقـ ــعـ مـ

 .عذرخواهي از آنان شده بود
 

بازگشت به کار سه کارگر رفتگر                    
 شهرک هاي صنعتي           

  سنندج   ٣ و  ١شماره    
به دنبال اعتراض و پيگيري هـاي     

 نـفـر از       ٣مکرر در خصـوص اخـراج         
کارگران رفتگر شهرک هاي صـنـعـتـي        

 سنندج، اين کارگران بـه    ٣ و ١شماره  
 اخـراج ايـن       .سر کارشـان بـازگشـتـنـد        

کارگران در حالي صـورت گـرفـت کـه           
يکي از رفتگران در وضعـيـت بسـيـار           
نامناسب مالي به سـر بـرده و داراي              

بـه  .    سال سابقه کار اسـت   ٢٠دستکم  
دنبال اعتراض اين کـارگـران و سـايـر             
شرکت ها، کارگـران اخـراجـي بـه سـر              

 .کار بازگشتند
 

 ۶ صفحه  *** 

 :نتيجه گيري
حزب دمکرات کردستـان ايـران      
و بارزاني با اين سياست نميتوانـنـد         

در ميانه راه .   موفقيتي کسب کنند  
به دليل محدوديتهاي هر دوي آنـهـا    
و متحدينشـان، نـاچـار بـه تـغـيـيـر                

زيـرا جـامـعـه       .   سياست خواهند شد 
کردستان ايـران و مـکـانـيـسـمـهـاي              

. تغيير جامعه مـتـحـول شـده اسـت          
دنياي اينترنت و دخالت شهـرونـدان        
و سرعت ارسال اخبار و اطـالعـات         
و توقع شهوندان از زندگي بويـژه در       
کردستان ايران بسيـار مـتـفـاوت از            
تصــورات و امــيــال و آرزوهـــاي                
دولتها و احزابي مانـنـد بـارزانـي و            
حــزب دمــکــرات کــردســتــان ايــران         

 . است
ما به عنوان نسل بشـر در يـک          
دوره انتقالي عبـور از سـنـتـهـاي و              
روشهاي قديم براي کسـب قـدرت و         
تعيين سرنوشت جامعه به سنتها و     
مکانيسمهاي رو به پيش و بـالـنـده         
ايــن عصــر کــه بــه عصــر انــفــجــار              
اطــالعــات مشــهــور اســت بســر              

بسيار طـبـيـعـي اسـت کـه            .   ميبريم
خيل آخـونـد و مـبـلـغـان اسـالمـي                 
ــان خــر دجــال و                    ــوز از داســت ــن ه

 سـال قـبـل اسـالم           ١٤٠٠اصحاب  
ــنــد  ــالــيــســتــهــا       .   بــگــوي ــاســيــون و ن

اتکايشـان بـه سـنـتـهـاي قـديـم کـه                  
اساسا اتکا به قدرت پول و اسـلـحـه        

قـدرت   .   و عرق ملي و قومي باشد      
نظامي و امکانات مـالـي و کـمـک          

. دولتها فاکتورهاي مهمي هستـنـد    
اما اگر زمينه تحول اجتماعي ايـن         
فاکتورها فراهم نباشد در بـهـتـريـن          
حالت استفاده از آنها فقط ميتوانـد      

 .بکارگيرندگانش را بي اعتبار کند
امــا در مــيــان ايــن هــيــاهــوي           
احزاب ناسيوناليسـتـي، جـامـعـه و           
جنبشهاي مترقي و انقالبـي عـلـيـه         
جـــمـــهـــوري اســـالمـــي و نـــظـــام             
استثمارگـر حـاکـم راه خـودشـان را              

چـپ و جـنـبـش         .   طي خواهند کـرد    
کمونيسم کارگري با درک عـمـيـق و       
همه جانبه تحـوالت مـنـطـقـه، ايـن            
خــرده تــحــوالت ســيــاســت احــزاب         
قومي را بهتر ميشناسد و آنـرا در           
همان حد که واقعا وجـود دارنـد بـه           
جامعه مـعـرفـي مـيـکـنـنـد وبـايـد                 
مشغول فعاليت پـايـه اي و اصـلـي             

  . خودشان باشند
جامعه ايران با تـوجـه بـه آتـش            
زير خاکستري کـه امـروز ايـنـجـا و              
آنــجــا شــعلــه ور مــيــشــود هــر آن                
ميتواند باعث انـفـجـار اجـتـمـاعـي           
جنبـشـهـاي انـقـالبـي بـاشـد و کـل                  
فاکتورهاي محلي و منطـقـه اي را          

بـايـد   .   به سمت ديگري سـوق بـدهـد      
براي آن روز آمـاده شـد نـه انـتـظـار                 

سـازمـان دادن تشـکـيـالت          .   کشيد
قوي حزبي و شکلگيري تشکلـهـاي        
توده اي و مدني در دل جـنـبـشـهـاي        
جاري شهري کليد موفـقـيـت مـا و            

  .طبقه کارگر و مردم ايران است
 *** 

 . . . اهداف تغيير سياست                  

 مــرداد جــمــهــوري      ۱۲روز    
اسالمي دست به جنايت ديـگـري      
زد و تـــعـــدادي از زنـــدانـــيـــان                
محبوس در زندان رجـايـي شـهـر            
منتسب به اهل سـنـت را اعـدام            

ــيــان اســالمــي حــتــي         .   کــرد جــان
اسامي و تعداد اعدام شـدگـان را      

 . اعالم نکرده اند
زنـدانـي     ۳۶ مرداد   ۱۱روز   

منتسب به مذهب سـنـي کـه در            
بيدادگاههاي حکومت اسـالمـي      
به اعدام محکوم شده بـودنـد بـه            
سلولهاي انفرادي تـحـت نـظـارت         
سپاه پاسداران منـتـقـل شـدنـد و             
سحرگاه امروز تـعـدادي از آنـهـا            
بدون اينکه به خانواده هاي آنـهـا        

امکان مـالقـاتـي داده شـود، بـه             
کـمـيـتـه     .   چوبه دار آويخته شـدنـد   

ــيــان            مــبــارزه بــراي آزادي زنــدان
سياسي اسامي تعدادي از اعـدام       
شدگان را به اين شرح اعالم کرده       

شــهــرام احــمــدي، شــاهــو        :   اســت
ابراهيمي، بهمن رحيمي، مختـار   

تـعـدادي   .   رحيمي و ياور رحيمـي    
از اعدام شدگان از جـملـه شـهـرام           
احمدي که چند سال قبل برادرش     
نــيــز اعــدام شــد، بشــدت مــورد           

حـزب  .   شکنجه قرار گـرفـتـه انـد         
کمونيست کارگري صميمـانـه بـه       
ــت              ــي بســتــگــان ايــن افــراد تســل
ميگويد و با آنها ابراز هـمـدردي      

 . ميکند
 

 جمهوري اسالمي دست به جنايت ديگري                                  
 در زندان رجايي شهر زد                     



 
843شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ۱از صفحه  

 در فضاي مجازي بويي از دين و مذهب                                   
 رسد     به مشام نمي           

 

شنبه چهارم مردادماه، حـکـم     دو
اعدام يک زنداني در محلي متـروکـه      

در خارج شهر سنقـر  "  انبار نفت"بنام  
شـود در        گـفـتـه مـي        .اجراء گـرديـد    

ــچــه کــه                مــيــدان اجــراي حــکــم، آن
چشمگير بوده و موضوع بحث هاي       
زيــادي در بــيــن مــردم شــده اســت،             
حضـور کـودکـان در مـيـدان اجــراي              

 حکم بوده است
اعـدام در مـيـدان و خـيـابـانـهـا                 
تـوسـط جـمـهــوري اسـالمـي انـجــام              

ايــران تــحــت حــاکــمــيــت       .   مــيــشــود
فــاشــيــســم اســالمــي شــاخصــتــريــن        
مملکت در دنيـا اسـت کـه تـقـريـبـا                
بيشترين اعدام هـا در مـالعـام، در            
ــان هــا و مــيــاديــن آن اجــرا                  خــيــاب

 !ميشود
فــقــهــا، حــقــوقــدانــان ســيــســتــم        
قضــايــي دادگــاه هــا در جــمــهــوري           
ــهــاي اعــدام و               اســالمــي مــجــازات
قصــاص در مــالء عــام  را صــادر               

 ! ميکنند
جـمـهـمـوري اسـالمـي آگـاهـانــه             
شرايط شرکت کودکان در اعـدام در         

 .مالعام را فراهم ميکند
تماشاي اعـدام اثـرات نـاگـواري          
در روان کودکان بجاي مـيـگـذارد از        

 :جمله
کودکي که اعدام در مـالعـام را      
ميبيند، گرايش بـه پـرخـاشـگـري و             
رفــتــارهــاي پــرخــاشــجــويــانــه در او          

 ! تقويت ميشود
در کــودک گــرايـش بـه انـتــقــام،             

) سـنـگـدلـي    ( ارتکاب جرم و قساوت 
 !تقويت ميشود

زندگي و جان ساير انسـانـهـا در         
نزد کـودک بـي ارزش مـيـشـود، بـه                
کودک ياد داده ميشود که مي تـوان      

. به آساني جـان انسـانـهـا را گـرفـت                

افسردگي و تمايل به خودکشي مـي      
تـوانـد از ديـگـر عـوارض تـمـاشــاي                
صحنه قتل ساير انسانـهـا بـويـژه در           

 .بين کودک باشد
جاي کودکان شرکت در مـراسـم        

مـردم در    !   اعدام در مالعام نـيـسـت      
سطح ميليوني بايد اين شعـار را در        
همه جـا هـمـه مـکـانـهـا در مـحـل                    
زندگي و مـراوده اجـتـمـاعـي بـلـنـد                 

 .کنند
کــودکــان مــا بــه انــدازه کــافــي            
طــعــمــه نــابســامــانــي اقــتــصــادي و         

 .اوضاع معيشتي کنوني شده اند
هزاران نفر کودکان ما هر سـالـه         
بر اثر فقر مالي، براثر بيکاري مـادر    
و پدر کارگر از تحصيل و نشـسـتـن             
ــل مــحــروم                 ــحــصــي ــز ت پشــت مــي

 !ميشوند
ده ها هزار نفر از کودکان ما در      
اثر نابرابري اجتماعي  کودکـان کـار         

 !و خيابان شده اند
ده ها هزار نفر از کودکان ما بـر        
اثر شکاف طبقاتي و فاصله عـمـيـق       

درصـــدي هـــاي جـــامـــعـــه بـــا            ٩٩
درصــدي هــا بــا دولــتــي هــا، بــا              ١

دستگاه حاکمـه و بـيـت رهـبـري بـا                
ســپــاه پــاســداران و بــورژواهــا و                   
ــي                ــبــان فــيــش هــاي حــقــوق صــاح
ميليوني، به اعتياد و فحـشـا و بـي          

 !سرپناهي کشيده شده اند

ــ سـيـاسـي      اينها تبعات طبقاتي 
حاکميت فاشيسم اسالمي در ايـران        

ايــن مصــائــب هــر روز جــان          .   اسـت 
اينها کـافـي   .   کودکان ما را ميگيرد 

 ! نيستند
چرا بايد کودکـان مـا در اعـدام            

 در مالعام شرکت کنند؟
 .ديگر بس است

! مـا و شـمــا      !   مـردم و جـامـعــه       
فــعـالـيـن حـقــوق       !   نـهـادهـاي مـدنـي       

کودک، فعالين کارگران، معـلـمـان و         
زنان نـگـذاريـد کـودکـان مـا شـاهـد                 
شنـيـعـتـريـن مـجـازات، قصـاص و                

 !اعدام باشند
مـدرسـه و     !   کودکـان مـقـدمـنـد       

کالسهاي موزيک، ورزش و کـلـوب          
تاتر و مـوسـيـقـي و نـقـاشـي و آواز                  
خــوانــي، شــنــا و اســتــخــر، رفــاه و               
امنيت جاني و مالـي، تـحـصـيـل و             
نشستن پشت ميزهاي مدرسه جـاي       

 !کودکان ما است
حضـور چشــمـگــيــر کــودکــان و          
ديدن صحنه هـاي اعـدام در سـنـقـر               

 ! شرم آور است
در نظام هاي فاشيستي مـرسـوم      
است که به کودکان کشتن بياموزنـد     
و حضور آنها را در مـيـاديـن اعـدام            

جمـهـوري اسـالمـي       .   آزاد ميگذارند 
 . نظامي فاشيستي است

بايد بـراي بـه زيـر کشـيـدن ايـن                
نظام اسالمي سرمايه با تـمـام نـيـرو           

 .   *به ميدان بياييم

 ! جاي کودکان شرکت در اعدام در مالعام نيست        

گويي :   " امام جمعه اصفهان گفت 
در فضـاي مـجـازي بـويـي از ديـن و                  

رسد، ما امـروزه   مذهب به مشام نمي   
از فضاي مجازي به درستي اسـتـفـاده      

کنيم و اين امکان عمـدتـاً در راه          نمي
بــاطــل و امــور بــيــهـــوده صـــرف                  

 ."شود مي
گفته هاي امام جمعه اصفهـان را     
در کنار سخنـان ديـگـر مـقـامـات و                
آيت اهللا هاي ميليـاردر و مـفـتـخـور              

جوانـان دخـتـر و پسـر در             " مبني بر،  
، در   " ايران از مذهب فاصله گرفته اند 

کنار عملکرد گله چاقو کش و اسـيـد       
پاش بروي زنان و دختـرانـي کـه بـراي           
ــم خــورد                   ــره ه ــاري ت حــجــاب اجــب

در کنار شکستهاي پـي    "   ،  " نميکنند
در پــي طــرح پــلــيــس مــحــســوس و             
نامحسوس و دهـهـا طـرح شـکـسـت              
خورده ديگر فتوا دهندگان بـگـذاريـد         
آنگاه در خواهيم يافت کـه هـر آنـچـه              
که بويي از دين و مذهب ميـدهـد نـه            
تنها در دنيـاي مـجـازي و مـيـديـاي               
اجتماعي مـحـلـي از اعـراب نـدارنـد              

بلکه دين و مـذهـب در ايـران تـحـت                
ــگــران                ــاول ــپ ــت دزدان و چ ــي ــم حــاک
حقوقهاي نجومي بمراتب از هر جـاي     
ديگر مورد تنفر و انزجار مردم بويـژه     
نسل اول و دوم بـعـد از انـقـالب قـرار              

 .دارد
جــمــهــوري اســالمــي هــمــراه بــا           
قوانين و فراميـن ديـنـي و اسـالمـي               
اش تنها با توسل به توحش، تهـديـد،      
زندان، اعدام و سرکوب خود را نـگـه            

 . داشته و نفس ميکشد
مفتخوران اسالمي بشدت دچـار     

شـيـرفـهـم     .   وحشت و هراس شـده انـد        
شده اند که در ميان ميليونـهـا مـردم        
بستوه آمده از جهنم اسالمـي ديـن و            
مذهب نه تنها جايي ندارد بـلـکـه بـا             
بريشخند گرفتن فسيل هاي اسالمـي      
و قوانينشان، در صـدد آمـاده کـردن             
خود براي پايـان دادن بـه ايـن وصـلـه                
ناجور بر پيکـر جـامـعـه و گـذاشـتـن                 
نقـطـه پـايـانـي بـر آن بـراي هـمـيـشـه                      

 .هستند
 ٩٥ مرداد ١٣

 

 عبدل گلپريان       

استقبال و حمايت عموم مـردم بـويـژه         
   و زن و مـرد بـه                شـده    جوانان مواجه 

عنوان فعاليتي مدني و همگاني، در    
ــگــي مــردم و                    ــرهــن ــالي ف راه اعــت

ها به ايـن وادي اضـافـه مـي                خانواده
 از       اسـتـفـاده        بديهي اسـت کـه    .  شدند

 از سـوي اقشـار مـخـتـلـف                  دوچرخـه 
  جامعه، نـقـش مـهـمـي در نـهـاديـنـه                

سـواري در       کـردن فـرهـنـگ دوچـرخـه          
  اين فعـالـيـت پسـنـديـده        .  دارد  جامعه

تـاثـيــر زيـادي در ســالمـتـي، حـفــظ                
محيط زيست وهـواي پـاک، کـاهـش            
تــرافــيــک شــهــري، تــلــطــيــف فضــاي          
اجتماعي، کاهش خشونت و افـزايـش    

بــي شــک    .   نشــاط اجــتــمــاعــي دارد       
دوچرخه سواري در قـالـب ورزشـهـاي           
همگاني نيز مي تواند قرار گـرفـتـه و        
نـقـش مـهــمـي را در آفـريـدن نشــاط                 

 نـيـازمـنـد          اجتماعي بـازي کـنـد کـه         
 و حـمـايـت نـهـادهـاي          حضور گسترده 

ــهــادهــاي                ــد ن مــردمــي اســت و بــاي
خدماتي و ورزشي برنامه ريزي هـاي         
شايستـه اي بـراي افـزايـش اسـتـفـاده                

  .عمومي داشته باشند
 اخــيــر در شــهــر           امــا در هــفــتــه     

مريوان، نيروهاي امنيتي و انتظامي     

 سـوار بـرخــورد          بـا فـعـاالن دوچـرخـه         
 و ضـمـن ايـجـاد              نامناسبـي داشـتـه     

سـواران،     اختالل در حـرکـت دوچـرخـه         
 مانع حضـور زنـان در ايـن              متاسفانه

فعاليت فرهنگي،اجتماعي و ورزشي     
شدند که منجر به بازداشت بـرخـي از       

هايشان شده   جوانان و توقيف دوچرخه   
و ضـمـن گـرفـتـن تـعـهـد، خـواسـتـار                   

 سـواري بـراي         توقف فعاليت دوچرخه  
ايــن عــمــل نــيــروهــاي        .   زنــان شــدنــد   

 وجـود       امنيتي و انتظامي موجب به  
آمدن فضاي رعب و ترس در جامـعـه         

سـوار و       به ويژه ميان جوانان دوچرخـه     
  هايشان در سـطـح شـهـر شـده              خانواده

  .است
مــا انــجــمــن هــا، کــانــون هــاي             

اجــتــمــاعــي و زيســت           -فــرهــنــگــي  
يـوان ضـمـن         محيطي شهـرسـتـان مـر       

سواري عـمـومـي،      حمايت از دوچرخه    
اعم از زن و مـرد، آن را فـعـالـيـتـي                     
ورزشــي، فــرهــنــگــي و اجــتــمــاعــي            

 و حـرکـت آنـان را           شايسته اي دانسته 
در راستاي گسترش ورزش همـگـانـي        

 سـواري       و اعتالي فرهنـگ دوچـرخـه       
.     قــلــمــداد مــي کــنــيــم           در جــامــعــه  

همچنين ضمن مـخـالـفـت بـا عـمـل               

نيروهـاي امـنـيـتـي و انـتـظـامـي در                   
مـمـانـعـت از حضـور زنـان، تـوقـيـف                  

هــا، خــواســتــار        جــوانــان و دوچــرخــه      
برخوردي فرهنگي و سنـجـيـده تـر در          
راستاي آرامش بيشتر جوانان در ايـن        

. قــبــيــل فــعــالــيــت هــا مــي بــاشــيــم            
همچنيـن خـواسـتـار حـمـايـت مـردم،               
نماينده مجلس، نهـادهـاي ورزشـي و          

، شـهـرداري، شـوراي           مدني از جـملـه     
 ورزش و       اسالمي شهر، پليس و اداره    

جوانان از فعاليت ورزشي و فرهـنـگـي     
ســواري روز بــدون خــودرو             دوچــرخــه 

  .هستيم

ــجــمــن هــا و تشــکــل هــاي                    ان
  :شهرستان مريوان

 انجمن سبز چيا
 کانون رونان

  ژين هنري ڤه-کانون فرهنگي
  ادبي مريوان-انجمن فرهنگي
 ادبي ني -انجمن فرهنگي

 
کميته کردستان حزب کمونيسـت      
ــران ضــمــن حــمــايــت از                کــارگــري اي

، مـردم    " دوچـرخـه سـواري عـمـومـي          " 
شهر مريوان را به حـمـايـت و تـقـويـت            

فــرا  "   دوچــرخــه ســواري عــمــومــي           " 
 .ميخواند

ــتــکــاري از قــبــيــل             اقــدامــات اب
افزايش تعداد هر چه بيشتـر دوچـرخـه          
سواري، در يک روز و سـاعـت مـعـيـن           
در کنـار هـمـديـگـر و بشـکـل دسـتـه                   

ــجــام          دوچــرخــه ســواري     " جــمــعــي ان

 . . .   اعالم حمايت مشترک                  

 

 نسان نودينيان         



 
843شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 تحاد حزب آينده و            ا
 ! اتحاديه ميهني         

بر اساس گزارشهاي منتشر شـده        
اخيرا حزب آينده کردسـتـان عـراق در          
آخرين پلنوم خود که روز دوم آگوسـت      
بــرگــزار شــده اعــالم کــردنــد کــه بــه                
اتحاديه ميهني خواهـنـد پـيـوسـت و            

در .   حزب خود را منحل خواهند کرد    
اين باره قادر عزيز رهبر حـزب آيـنـده            
در يک کنفرانـس خـبـري اعـالم کـرده              

امروز ما با اتـحـاديـه مـيـهـنـي          :"  که  
مــتــحــد شــديــم و هــفــتــه آيــنــده در                
مراسمي بزرگ ايـن اتـحـاد را اعـالم              

الزم به ذکـر اسـت کـه          " .   خواهيم کرد 
چندي پـيـش نـيـز جـنـبـش گـوران و                    
اتحاديه ميهني توافقنامه هـمـکـاري        
را امضا کردند و هم اکنون قرار اسـت    
نمايندگان آنها در يک هئيت مشـتـرک    
در پـارلـمـانـهـاي عـراق و کـردسـتــان                 

تـالش اتـحـاديـه       .   عراق ظاهـر شـونـد      
ميهني براي نزديکي و مـتـحـد شـدن           
با احزاب کوچـکـتـر را مـي تـوان در                
چهارچون توازن قواي روابط اتـحـاديـه     
ميهني و حزب دمکرات بـه رهـبـري           
بــارزانــي تــوضــيــح داد و اتــحــاديــه             
ميهني با اين تـالـشـهـا مـي خـواهـد                
سهـم بـيـشـتـري را از قـدرت هـيـات                   

توافق اتحاديـه  .  حاکمه را داشته باشد 
ميهني و گـوران و يـا اتـحـاد حـزب                  
آينده و اتحاديه ميهني کـوچـکـتـريـن         
ربطي به منافع اکثريت مردم کـارکـن         
آن جامعه ندارد، اينها احزابـي دزد و          

 سـال اسـت چـنـان           ۲۵چپاولگرند که   
فقر و فالکت و بي حقوقي را به مـردم     
تحميل کرده اند که بسياري از مـردم         
مي گويند، اينها روي حکومت بعـث    

 . عراق را سفيد کرده اند
 

اعتراض بخشي از پيشمرگه              
 ! هاي قديمي احزاب حاکم            

 جــوالي بــخـــشــي از             ۳۱روز    

پيشمرگان قـديـمـي احـزاب حـاکـم و                
خانواده جانباختگانشان در اعـتـراض      
به تعويق افتادن حـقـوقـهـاي خـود در            
مـقــابــل ســاخــتــمـان دفــتــر ســيــاســي           
اتحاديه ميهنـي دسـت بـه اعـتـراض             
ــوري                  ــرداخــت ف ــان پ ــد و خــواه زدن

در ايـن    .   حقوقهاي معوقه خود شدنـد  
اعتراض يکي از معترضين به شبکـه    

قـبـول   "   تلويزيوني ان ار تي مي گـويـد     
نمي کـنـيـم کـه مـا گـرسـنـه و شـمـا                       
شاهانه زندگي کنيد، در تاريـخ هـيـچ          
حکومتي به اندازه اين حـکـومـت در          
مقابل پيشمرگه هاي قـديـمـي از زور           
استفاده نکرده، اين حکومت هـر سـه        
چهار ماه يکبـار بـه مـا حـقـوق مـي                 

گفته مي شود که پـيـشـمـرگـان      " . دهد
قديمي ماهها است حقوقهاي خود را     

 . دريافت نکرده اند
 

اظهارات يکي از زندانيان                 
 ! محکوم به اعدام        

اخيرا يکي از زندانيـان مـحـکـوم           
بــه اعــدام در زنــدان مــرکــزي شــهــر               
سليمانيه اعالم کرده که تا هم اکـنـون      
هشت بار براي خودش کفن دوخته تـا      
بعـد از اعـدام بـا آن وي را بـه خـاک                      

ايـن زنـدانـي کـه هـويـتـش              .   بسپـارنـد  
مشخص نشده گفته هشت سال پيـش      
حکم اعدام را به من دادنـد و ايـن در          
حالي است که اين زنـدان قـرار اسـت،             
زندان کسـانـي بـاشـد کـه بـاز هـم بـه                     
جامعه بـرخـواهـنـد گشـت و زنـدگـي               

ايــن .   جـديــدي را شــروع مــي کــنــنـد           
:   " زنداني مـحـکـوم بـه اعـدام گـفـتـه               

بدليل اينکه در حياط خانه زندان کـار   
مي کند، هـر سـال کـفـن جـديـدي را                  
براي خود مي دوزد، اما هشـت سـال        
است که هر روز صبح با خطر اجرائـي        
حکمش از خواب بيدار مي شود و از      
مقامات خواستـه کـه پـرونـده وي را              
بازرسي مجدد کنند و يکـبـار ديـگـر            

. شانس زنده مانـدن را بـه او بـدهـنـد               
الزم بـه ذکـر اسـت کـه گـرچـه حـکـم                     
اعدام در اقليم کردستان در سـالـهـاي         
اخير چند مورد بيـشـتـر نـبـوده، امـا               
دهها نفر هم اکنون در زندانهاي اقليـم    
ــد کــه بــعــضــا                  حــکــم اعــدام را دارن
سالهاست با کابوس وحشتناک اعـدام      

 . شب و روز را مي گذرانند

 
 ديدار سفير چين        
 ! با مسعود بارزاني           

بـر اســاس گــزارشـهـاي مـنــتـشــر             
جوالئي سفير چـيـن در         ۳۱روز  شده  

عراق به همـراه سـرکـنـسـولـگـري ايـن               
کشـور در شـهــر اربــيـل بـا مسـعــود                 
بارزاني رئـيـس خـود گـمـارده اقـلـيـم                 

. کردستان ديـدار و گـفـتـگـو کـردنـد                
گفته مـي شـود در ايـن ديـدار چـيـن                  
ويتچينگ سفـيـر چـيـن در عـراق بـر                
اهميت روابط چين با اقليم کردسـتـان       
تاکيد کرده و خواهان روابط گسـتـرده      

از طـرف ديـگـر مسـعـود            .   تري شـده   
ــد                 ــاي ــي اظــهــار داشــتــه کــه ب بــارزان
کشورهاي هم پـيـمـان عـلـيـه داعـش               
قبل از طرح آزاد سازي شهـر مـوصـل       
فکري به حال آوارگان احـتـمـالـي ايـن              
جنگ بکنند و در ايـن بـاره از چـيـن                

الزم به ذکـر اسـت کـه        .   کمک خواسته 
گرچه پست رئيس حکومت اقليم هـم     
اکـنـون مـورد بــحـث و جـدل احــزاب                
حاکم و اختـالفـات شـديـد آنـهـاسـت،              
مسعود بارزاني که مدت رياست وي        
از اگــوســت ســال گــذشـتــه بـه پــايــان               
رسيده، اما همـچـنـان قـلـدرمـنـشـانـه              
بعنوان رئيس اقليم در مـجـامـع بـيـن          
الـمــلــلــي ظــاهــر مــي شــود و يــا بــا                 
مقامات کشـورهـاي ديـگـر ديـدار و             

 . گفتگو مي کند
 

 دومين سالگرد         
 ! حمله داعش به شنگال         

اخيرا در دومين سـالـگـرد حـملـه           
جنايتکاران داعش به شنگال نـهـادي        

ــه اســم         ــد      "   ب ــوردســاي ــري ک ــاودي " چ
گزارشي منتشر کـرده و اعـالم کـرده             

 زن و     ۳۲۰۰که هنوز هـم بـيـش از             
دختر اسير دسـت نـيـروهـاي جـنـايـت              
پيشه داعش هستند و يا در شهرهـاي   
تحت کنترل آنها بعنوان کنيز خريـد و     

گزارش اين نهاد از   .   فروش مي شوند  
حمله داعش به شـنـگـال مـي گـويـد،              

 ۲۰۱۴بعد از حمله دوم آگوست سال       
 هـزار    ۴۰۰داعش به شنگال بيش از     

نفر از مردم ايزدي اين مـنـاطـق آواره             
 ۶۵۲۸شدند که از اين ميان بيش از     

نفر توسـط نـيـروهـاي داعـش کشـتـه               
شدند و آنچه مشـخـص اسـت تـا هـم                

 گور دسـتـه جـمـعـي پـيـدا              ۲۵اکنون  

 زن و دخـتـر   ۲۸۲۰تا هم اکنون .  شده
الزم .   از دست داعش نجات يافته انـد   

 ۲۰۱۶ جـون      ۱۶به ذکر است که در  
ســازمــان مــلــل جــنــايــت داعــش در           
شـنـگـال را بـعــنـوان جــنـايـت عـلـيــه                   

 . بشريت برسميت شناخت
 

 دو کودک       
 ! زنده زنده در آتش سوختند             

بر اساس اخبار منتشر شده شـب        

 جوالئ در مـحلـه عـه نـکـاوه ي              ۲۹
شهر اربيل بر اثر آتش سـوزي در يـک          
منزل مسکوني دو کـودک زنـده زنـده           

هـنـوز خـبـري از         .   در آتش سـوخـتـنـد      
دالئل وقوع اين حادثه منتـشـر نشـده       
اما پليس شهر اربيل اعالم کـرده کـه          
مشغول تحقيق در باره علل اين اتـش      
سوزي است که دو کودک پـنـج و سـه            

 .*ساله جانشان را از دست دادند

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق       ۴از صفحه  
 

 يدي محمودي    :                         تهيه و تنظيم           

 
 
 
 
 
 
 

 يدي محمودي            

 

 

ــبــاس              مــامــوران امــنــيــتــي و ل
هاي ماسک دار بـهـشـت           شخصي

زهــرا را مــحــاصــره کــرده و بــه              
نــزديــکــان ايــن زنــدانــيــان اجــازه          
ندادند تا از نـزديـک شـاهـد دفـن              

ــاشــنــد         ــزان خــود ب گــفــتــه  .   عــزي
ميشود که بدنـبـال ايـن جـنـايـت             
جو زندان رجايي شـهـر مـتـشـنـج            
شده و زندانيان دست به اعتراض     
زده اند و جمهوري اسالمي آنـهـا      
را مورد ضرب و شتـم قـرار داده        

 . است
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        

جنايت جمهوري اسالمي را شديـدا       
محکوم ميکـنـد و از هـمـه مـردم               
ــکــار عــمــومــي                  ــران و اف آزاده اي
ــدوســت در ســراســر جــهــان              انســان
ميخواهد اين جنايـت را مـحـکـوم           
کنند و به جمهوري اسالمـي فشـار        
آورند که دسـت از اعـدام بـردارد و              

 . کليه احکام اعدام را ملغي کند
جمهوري اسالمي در حاليـکـه       

در بحران همه جانبه اي دست و پـا         
ميزند و تشنـج در صـفـوفـش بـاال             
گرفته و از پـاسـخـگـويـي بـه سـاده                
ترين نيازهاي مـردم نـاتـوان اسـت،           
تالش ميکند با اعدام و سـرکـوب           
مردم را مـرعـوب کـنـد، بـا اعـدام               
معتقدين به مذهـب سـنـي جـنـگ             
شيـعـه سـنـي راه بـيـنـدازد و جـلـو                    
گسترش مبارزات مـردم را کـه از            
هــر طــرف ســر بــلــنــد کــرده اســت              

اين تالش خبيثانه را بـايـد       .   بگيرد
به شکست ديگري بـراي جـمـهـوري        

جـمـهــوري   .   اسـالمـي تـبـديــل کـرد         
اسالمي را بايد سرنگون کـرد و از           
شــر جــنــايــات هــر روزه و فــقــر و                 
محرومـيـت و بـيـحـقـوقـي کـه بـه                  
اکثريت مردم تحـمـيـل کـرده اسـت            

 . رها شد
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۵مرداد  ۱۲
 ۲۰۱۶ اوت ۲

 . . . جمهوري اسالمي دست                  

 


