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مســئلــه دو اداره اي در اقــلــيــم               
کــردســتــان عــراق گــفــتــمــان تــازه اي            

اين سـيـاسـت بـارهـا و هـر از               . نيست
چند گاهي از سـوي دو حـزب رقـيـب              
يــعــنــي اتــحــاديــه مــيــهــنــي و حــزب            
دمــکــرات کــردســتــان عــراق مــورد            
مجادله و بعضا در دعواهاي ايـن دو          
حزب همچون تهديد از سوي اتحـاديـه         
ميهني و گوران به ميان کشيـده شـده           

 . است
در چند سال اخير با بـاال گـرفـتـن           
اختالفات بـيـن اتـحـاديـه مـيـهـنـي و                 
حزب دمکرات، در حال حاضر عـمـال      
معامالت اقـتـصـادي در هـر يـک از                
مناطق تحت نفوذ اين دو حزب بطـور     

مســئلــه .  جــداگــانــه در جــريــان اســت        
مالي، امور تجاري، گمرکات مـرزي،    
خريد و فـروش نـفـت و اقـالم ديـگـر                    
تجاري، بنوعي و در محدوده مناطق     
تحت نفوذ هـر يـک از ايـن دو حـزب                  
ــجــام               ــه ان ــي بصــورت جــداگــان اصــل

اتـحـاديـه مـيـهـنـي روابــط            .  مـيـشـود   
تجاري، گمرکات مـرزي و مـالـي بـا              
جمهوري اسالمي را انجام مـيـدهـد و         
حزب دمکرات نيز عالوه بر روابـط و        
ــا                مــنــاســبــات وســيــع و گســتــرده ب

دولتهاي منطقه و اروپايي، بيشتـريـن        
روابط تجاري و اقتصادي را در پيونـد   

 .با دولت ترکيه بپيش ميبرد
مــيــتــوان گــفــت کــه بــدون عــقــد           
ــه قــراردادي و بصــورت              هــيــچــگــون
نانوشته، عمال دو اقـلـيـم اقـتـصـادي              
دارند کارشان را ميکنند که در سـايـه         
آن هر يک از دو حزب اصلي حـاکـم بـر          
کردستان عراق تا کنون بـه ثـروتـهـاي            

 . نجومي  دست يافته اند
در ماههـاي اخـيـر دو جـنـاح در               
درون اتحاديه مـيـهـنـي بـوجـود آمـده             
است که هر کدام از آنان نيز بـه شـيـوه              
خاص خود و جداگانه سرگرم مسـايـل      
مالي و تجاري با جمـهـوري اسـالمـي         

از طرف ديـگـر حـزب گـوران         .  هستند
هم بنا به ظرفيت خود در اين گـردونـه      
ايفاي نقـش مـيـکـنـد و بـاالخـره سـه                  
حزب اسالمي شريک در حکومت نيـز     
بــنــا بــه وزن و جــايــگــاهــي کــه در                   
حکومت اقليم نصيب شان شده اسـت       
هر يک از آنان از سوي احـزاب اصـلـي              
چيزي عايدشان ميشود و بين احـزاب      

امـا  .  اصلي سرگرم بند بازي هسـتـنـد        
" قوانين حکومـت " از نظر ساختاري و     

که هيچ الزامات اجرايي و قانونـي بـر           
آنهـا حـکـم فـرمـا نـيـسـت، فـعـال در                     

 نسان نودينيان  

  خودسوزي و خودکشي راه حل نيست        

 کارگران عليه قانون کار دست به تظاهرات زدند          
 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران  

 عزيزه لطف الهي

ايجاد اقليمي ديگر در کردستان عراق        
 ! طرحي ارتجاعي است   

 ۴ صفحه 

 اسماعيل و اسماعيل ها آنگاه که ظلم و ستم بيداد ميکند                                                     
 چيزي براي از دست دادن ندارند                          

 
 کتک زدن زن دستفروش و يک دنياي بهتر                                   

 کيوان جاويد 

 دولت اسالمي ترکيه عقب نشيني کرد                              
 تجمع و تظاهرات هزاران نفره  معلمان         

 در سليمانيه ادامه دارد      

راه تباه نمودن هر چه بيشتر         " من و تو  "تلويزيون  
 زندگي دستفروشان را نشان ميدهد        

 عبدل گلپريان 

 عبدل گلپريان 
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ســخــنــي در بــاره جــايــگــاه زنــان            
آزاديخواه و برابري طلب در شـهـرهـاي     

هـر چـنـد جـامـعـه شـهـري               .  کردستان
کردستان را نـمـيـتـوان بـا دهـه هـاي                  
پيشين مقايسه کرد، بـا وجـود وزنـه             
بــااليــي از پــيــشــرفــت فــرهــنــگــي و             
اجتماعـي، رشـد مـدرنـيـسـم و رشـد                
گرايش چپ و سوسياليستي به نفـع و       
تقويت جنبش بـرابـري زن، امـا، مـا              
هنوز در شهر و روستاهاي کـردسـتـان          
گرايش زن سـتـيـزي و مـردسـاالري و             
سنن عقب مانده مذهبي علـيـه زنـان          

 .را مي بينيم
 

فعالين جنـبـش بـرابـري زنـان در              
شهرهاي کـردسـتـان در عـرصـه زنـان              
فعاليتهاي قابل توجه و پـيـگـيـري را           

تعداد زيادي از آنـهـا بـعـنـوان             .  دارند
شخصيت هـاي اجـتـمـاعـي جـنـبـش               
برابري زنان چهره هاي شـنـاخـتـه شـده            

 .  هستند
در اين نوشته در مـورد جـايـگـاه            
مهمترين عـرصـه هـا در ارتـبـاط بـا                 
خشونت عليه زنـان بـا فـعـالـيـن ايـن                 

 . عرصه صحبت خواهم کرد
يــک عــرصــه مــهــم در شــرايــط              
کنونـي بـراي تـقـويـت رفـع خشـونـت                 

ايـن  .  حساسيت مردم و جامعـه اسـت     
حساسيت و عطف توجـه بـه تـقـويـت             
گـرايــش رفــع خشــونـت در ســيـســتــم             
ـــ اداري نـظـام اسـالمـي                   حکـومـتـي ـ

 . وجود ندارد
حساسيت به خشونت عليـه زنـان        
بويژه خشونتهاي آشکار و پـنـهـان در          
گرو فعال بودن فعالين جنبش بـرابـري       

 . زنان در شهرهاي کردستان است
ما در موارد زيـادي شـاهـد ايـن              

هـر چـنـد ايـن         .  حساسيتهـا بـوده ايـم       
حساسيتها عملي و ميداني بـوده انـد      
اما توانسته اند تاثيـرات اجـتـمـاعـي            

 . خود بر جامعه را بگذارند
 ١٣٩٢  فـرورديـن       ٢٦ دوشـنـبـه      

 مـامـوران     ٢٠١٣  آوريل ١٥ برابر با   
جمهوري اسالمـي در شـهـر مـريـوان              
يک مرد را با روسري و لباس زنانه در       
شهر چرخاندند و از ايـن طـريـق او را               

ــد   » مــجــازات «  ــتــار     .   کــردن ايــن رف
مــامــوران حــکــومــت اســالمــي  بــا            
اسکورت چندين ماشـيـن پـلـيـس در            

 در عکس الـعـمـل    !محل انجام گرفت  
به اين رفـتـارمـامـوران و در تـوهـيـن               
بيشرمانه به زنان  تعدادي از زنـان در          
مريوان روز سه شنبه بـه يـک حـرکـت              
اعتراضي دست زده و در خـيـابـان بـا             
صداي بلند اعتـراض کـرده و ازهـمـه             
مردم دعوت ميکنند به ايـن حـرکـت         

بعد از چند دقيقه بـيـش از       .  بپيوندند
چهارصد نفـر بـه حـرکـت اعـتـراضـي               
زنان مريوان پيوسته و يک راهپيمايـي     

ــجــام مــيــشــود                ــزرگ در شــهــر ان . ب
مامورين به ايـن تـجـمـع اعـتـراضـي               
حمله کرده و با دستگيـري چـنـد نـفـر               
تالش مي كنند جلوي ايـن اعـتـراض          

دسـتـگـيـرشـدگـان چـنـد           .  را بـگـيـرنـد     
 ساعت بعد آزاد ميشوند 

منع کردن دوچرخه سـواري زنـان          
توسـط نـظـام اسـالمـي در يـک سـال                  
گذشته در شهرهاي کـردسـتـان ابـعـاد            

 .تازه اي بخود گرفته است
مخالفت و نـاکـام کـردن اعـمـال              
محدود کننده اسالمي عليه زنـان در        
عرصه دوچرخه سواري عـرصـه اي از          
مبارزه ميداني و پراتيکي است عليه     

 . احکام سران ريز و درشت اسالمي
احمد سـالـک عضـو کـمـيـسـيـون               

دختـران  « :  گويد فرهنگي مجلس مي 
هـاي سـرپـوشـيـده         توانند در مکان  مي

مثل پارک هاي بانوان و يا جـايـي کـه            
ــراي خــودشــان اســت،              ــحــصــاري ب ان
دوچــرخــه ســوار شــونــد امــا در ديــد             

هاي عمومي اين کار    نامحرم و مکان  
هاي نظارتـي ذي     حرام است و دستگاه  

.  » ربـط بـايــد بـا آن بـرخـورد کـنـنـد                  
حديث و روايات  ارتجاع مذهـبـي پـر       
ــظــام                      ــت و ضــد زن در ن از خشــون

امـام  .  جمهوري اسالمي کـم نـيـسـت         
ــارهــا در                  جــمــعــه هــاي مــرتــجــع  ب
نمازهاي جمعه به نقل از پيـامـبـرشـان      

حضرت از سوار شدن زنـان  " ميگويند؛
و تـاکــيــد    ."  بـر زيـن نــهـي کـرده انــد             

زين مرکب نفرين شده   « :  ميکنند
 ".اي براي زنان است

امـام جـمــعــه احــمـق و مـرتــجــع              
مريوان هم به پـيـروي از ايـن احـکـام                
اعالم کرده بود کـه دوچـرخـه سـواري             

خـامـنـه    .  زنان در مال عام حرام اسـت    
اي فاشيست اسالمي هم مدتي قـبـل       
اعالم کرد دوچـرخـه سـواري زنـان در             
مـالعـام حـرام اسـت و بـا ايـن فـتـوا                     
خشونت عـلـنـي عـلـيـه زنـان تـوسـط                 

" قـانـونـي   " و   "  شـرعـي  " مزدورانش را    
 .کرد

در اعتـراضـات مـيـدانـي تـعـداد             
زيادي از دختران و پسران در مريـوان،     
سنندج و سقز پوزه خامنه اي و امـام        
جمعه مريوان و نهادهاي امنـيـتـي را          
بـخـاک مـالـيــدنـد و عـمـال بـا آوردن                    
دوچرخه ها توسط زنان و ادامـه دادن        

ســه شــنـبــه هـا بــدون          « بـه کـمــپــيـن        
  از حق دوچرخه سواري زنـان  » خودرو

آري بـه حـق       « پالکارد    .  دفاع کردند 
 در اين مبـارزه  » دوچرخه سواري زنان  

کيفرخواست زنان عـلـيـه خشـونـت و             
 .احکام اسالمي بود

 »خشونت عليه زنـان « مبارزه با   
اگـر کـه در       .  فعاليتي  گستـرده اسـت      

مــواردي بــا اعــتــراضــات مــيــدانــي           
بخشهايي از خشونت و محـدوديـتـهـا       
عليه زنان ناکام شده، اما فعاليـت در        

 در   »  خشـونـت عـلـيـه زنـان           « عرصه
گرو پرداختن و جواب به سوؤه هـايـي         
است که آگاهانه و يا بشـکـل سـتـنـي             
خشونت عليه زنان را دامن زده و بـاز        

 . توليد ميکند
بـه  "  خشونـت عـلـيـه زنـان         " يکم؛    

معني هـر عـمـل خشـونـت آمـيـز بـر                  
اساس جنس اسـت کـه بـه آسـيـب يـا                 
رنجاندن جسمي، جـنـسـي، يـا روانـي            
زنان منجر بشود، اعمال مسـتـبـدانـه         
مـردان و ســنــت هــاي مـردســاالرانــه            
بخشي از تهديداتي است کـه مـنـجـر            
به محروم کـردن مسـتـبـدانـه زنـان از               

 .آزادي ميشود
دوم؛  خشونت جسمي، جنسـي و       
رواني که در خانواده، از جـملـه کـتـک          
زدن، آزار جـنـسـي دخـتـربـچـه هـا در                 
خانه، خشونت مربـوط بـه جـهـيـزيـه،             
تجاوز توسط شـوهـر، خـتـنـه زنـان و               
ديگر رسوم عملي که به زنـان آسـيـب            
مي رسانـد، تـجـاوز، سـوء اسـتـفـاده                
جـنـسـي، آزار جـنـسـي و ارعـاب در                  
محيط کـار، در مـراکـز آمـوزشـي و               
جـاهــاي ديــگـر، قــاچــاق زنــان و تــن               

 . فروشي اجباري
سوم؛ شکنجه و آزار زنان تـوسـط        
همسران، افزايـش مـيـزان قـتـل هـاي              
نامـوسـي، افـزايـش آمـار تـجـاوز بـه                 
زنان، فـرار دخـتـران بـه جـان آمـده از                  

 فشارهاي خانوادگي از خانه
چهارم؛ حجاب اجباري و تفکيـک      
جنسـيـتـي بـه عـنـوان مـظـاهـر بـارز                   

 خشونت عليه زنان در ايران 
مبارزه، و آگاهگري عليه احـکـام     
ــ اسـالمـي کـه بـر             استبدادي مذهبي 
ابعاد اين خشونـتـهـا جـنـبـه قـانـونـي                 
ميدهـنـد، عـرصـه هـاي جـدي بـراي                 

 . فعالين جنبش برابري زنان است
فعالين عـرصـه بـرابـري زنـان در              

اين جنـبـش قـوي و        . کردستان زيادند 
داراي سخنگو و کادرهـاي شـنـاحـتـه            

. شــده در عــرصــه اجــتــمــاعــي اســت          
تمرکـز بـيـشـتـر بـر روي مـحـورهـاي                  

اصلي خشونت خانگي، مـردسـاالري       
فعاليتي مهم و تاثير گذار در شرايـط        

 .کنوني است
 

 ١٣٩٥  آذر ٢ 
 ٢٠١٦  نوامبر ٢٢ 
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کارگران عليه قانون کار دسـت       
 به تظاهرات زدند 

 بهمن مقابل مجـلـس   ٢٥ روز   
اسالمي صحنه اعتـراض بـاشـکـوه        

صحنه پـرشـوري   . صدها کارگر بود 
با شعـارهـاي    بود که در آن کارگران  

کوبنده صداي اعـتـراضـشـان را نـه             
تنها عـلـيـه اليـحـه ضـد کـارگـري                 
قانون کار، بلکه به کلـيـت آن و بـه               
بردي موجود بلند کـردنـد و بـطـور            
واقعي ميليونها کارگـر و خـانـواده         

. کــارگــري را نــمــايــنــدگــي کــردنــد         
حـاصـل   : " کارگران شعار مـيـدادنـد      

، " قانون کـار بـردگـي امـروز اسـت             
اصالح قانون کار به نفـع سـرمـايـه       " 

تــدبــيــر دولــتــمـردان کــارگــر       " ،   " دار
تدبير دولتمردان کارگر " ،  " خاموشه

کـارگــر مــعـلــم دانشــجــو        " ،   " ارزانـه 
منزلت مـعـيـشـت     " و "  اتحاد اتحاد 

بر پالکاردهـاي  ".  حق مسلم ماست 
يک خواست " بزرگي نوشته شده بود   

، " فوري ما افزايش دستمـزدهـاسـت     
، " قرارداد دائمي احيـاء بـايـدگـردد      " 
 ". قرارداد موقت بردگي کارگر"

سـنــديـکــاي شــرکـت واحـد از             
قبل فراخوان به تجـمـع داده بـود و             
تعداد قـابـل تـوجـهـي از کـارگـران                
واحــد بــا لــبــاس کــار و بــنــرهــا و               
پالکاردهـاي خـود در ايـن تـجـمـع               

شـوراهـاي اسـالمـي       . شرکت کردند 
نيز بعدا فراخوان به تـجـمـع در ايـن            

امـا کــارگـران از       .  مـحـل را دادنـد       
سنديکاي شرکت واحد و اتـحـاديـه          
آزاد کارگران ايران بـا تـعـداد قـابـل             
توجهي از بنـرهـا و پـالکـاردهـايـي             
عـلــيــه قــانــون کــار و در دفــاع از                
خــواســـت هـــاي کـــارگــران و بـــا                
شعارهاي راديـکـال عـلـيـه کـلـيـت               
قـانـون کـار ارتـجـاعــي حــکـومــت              
حمايت حاضرين در ايـن تـجـمـع را           
جـلـب کـردنـد و فضـاي تـجـمـع را                   

در کـنـار آنـهـا       . بدست خود گرفتند 
جمع هـايـي از کـارگـران از مـراکـز                
ــيــز از                     ــلــف کــارگــري و ن مــخــت
دانشـــجــــويــــان ، مــــعــــلــــمــــان،           

بازنشستگان و فعالين برخي ديگـر       
از تشـکــل هـاي کـارگـري شـرکــت              

جــمــعــيــت بــه بــيــش از          .  داشــتــنــد
حضـور زنـان     .  هفتصد نفر ميرسيد  

ــع                  ــيــز در ايــن تــجــم مــعــتــرض ن
 . چشمگير بود

در ايــن حــرکــت اعــتــراضــي            
وحيد فريدوني بيـانـيـه سـنـديـکـاي            
واحد را قرائت کرد و جعفر عـظـيـم          
زاده و پروين محمـدي از اتـحـاديـه             
آزاد کــارگــران در پشــت تــريــبــون             
اعـالم کـردنـد کـه رابـطـه بـرده وار                  
کنوني که بر کارگران تحمـيـل شـده       
است، حاصل و نتيجـه قـانـون کـار            
فـعــلـي اســت و بـر خــواسـت هــاي                
برچيده شدن قراردادهاي مـوقـت و         
شرکت هـاي پـيـمـانـکـاري، احـيـاء              
قراردادهاي دائمي و مستقيم، حـق       
برپايي تشکلهاي مستقل کـارگـري      
در تمامي مراکز توليدي صنـعـتـي       
و خدماتي به عـنـوان خـواسـتـهـاي             

زيـر  .  فوري کارگران تـاکـيـد کـردنـد        
فشار اعتراض کـارگـران، مـجـلـس           
اسالمي اعالم داشت که در جـلـسـه      
بعدازظـهـر ايـن روز تـکـلـيـف ايـن                 

کـارگـران   .  اليحه روشن خواهد شـد     
اولتيماتوم دادند که اگر اين اليـحـه         
پس گرفته نشود، هـفـتـه ديـگـر در           
مقابل مجـلـس تـحـصـن خـواهـنـد              

اعتراض کـارگـران امـروز در          .  کرد
مقابل مجـلـس، اعـتـراض بـه کـل              
اين بساط بردگي و توحش سرمايـه    

 . داري بود
اصالح قانـون  "بر اساس اليحه   
موضوع تعيين ساالنه حداقل "  کارٰ

دســتــمــزد کــنــار مــيــرود و دســت            
کارفرماها براي تعيين دسـتـمـزد و         
اخراج کارگران و فشـار بـيـشـتـر بـه             
کـارگــر بــازتـر مــيـشــود، گــره زدن             
ميزان حداقل دستمزدها به مـولـفـه       
وضعيـت اقـتـصـاد کشـور مـجـوز              
قانوني براي کاهش دائـمـي سـطـح            
دســتــمــزدهــا خــواهــد شــد، دســت          
کارفرما بازتر ميشـود تـا از گـرده            

 کارگران عليه قانون کار    
 دست به تظاهرات زدند       
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خودکشي زنان در ايران رتبه سـوم   
در جهان را به خـود اخـتـصـاص داده              

پيشيـنـه خـودسـوزي بـعـنـوان            .   است
پديده اي در جامعه داليل خاص خود     
را داشتـه اسـت امـا در حـال حـاضـر                  

ــرده اســت              ــدا ک ــي ــش پ ــزاي طــبــق  . اف
 نفر دسـت    ۱۱ آمارهاي دولتي روزانه  

 مـاه اول      ۹ در   .  بخودکشي مـيـزنـنـد     
 نـفــر اقــدام بــه        ۱۱  روزانــه     ۹۲ سـال    

 . خودکشي کرده اند
بر اساس آمارهاي اعـالم شـده از         
سوي سازمان پـزشـکـان قـانـونـي، در            

 نفر خودکشـي  ۳۱۲۵  تعداد ۹۲ سال  
 نـفـر     ۹۸۲ کرده اند که در ميان آنـان       

ــوده انــد                 ــقــيــه مــرد ب آمــار .  زن و ب
خــودکشــي در ايــران و در مــيــان                   
کشورهاي دنيا، رتبه چهل و هشتم و       
آمار خودکشي زنـان در خـاورمـيـانـه            

 . رتبه اول را دارد
ــه داليــل و عــوامــل                   ــتــي ب وق
خودکشي مخصوصا در مـيـان زنـان          
نــگــاه مــيــکــنــم اکــثــرا مــربــوط بــه              
اختالفات زناشويي، عشق، تمايـالت      
شــديــد عــاطــفــي وعــلــل نــامــوســي،          
ناراحتيهاي رواني، مشالت ناشـي از       
تــحــصــيــالت، اســتــرس در کــنــکــور          
ــي و               ــان ــقــص جســم دانشــگــاهــي، ن
احسـاس پــوچـي وبـي هــدفـي، فـقــر،               
تنگدستي، بيکـاري، اخـراج از کـار،           
شرايط نامساعد اقتصاي و مسـايـل         
مذهبي، برمالشدن اسـرار و حـقـايـق            
خصوصـي در زنـدگـي افـراد را مـي                

 .شود نام  برد
هــرکــدام از ايــن  داليــل را اگــر               
ريشه يابي کنيم بر ميگردد بـه نـقـش        
مذهب و ساختار سياسي، اقتـصـادي      
و اجتماعي حاکميت بـر جـامـعـه کـه             
نا عدالتي و نا برابري حقوقي زنان در    

 .قانون اسالمي را به همراه خود دارد
 

حاکمان اسالمي زن ستيز کـه نـه          
تنها با ساختار ظـالـمـانـه اقـتـصـادي              
شرايط و موقعيت زنان را در چـنـيـن            
مسير دهشتناکي قرار داده اند بلـکـه         
با همان تفکـر اسـالمـي و قـرآنـي بـا                 

مــوجــوديــت زن و عــدم بــرســمــيــت              
شناسي نيمي از جامعـه يـعـنـي زنـان            
مشکل دارنـد و ايـن مـوجـوديـت را                

از ايـن رو از        .  برسميت نمي شناسنـد   
باال تا پـايـيـن در چـنـيـن سـاخـتـاري                   
حـکـومـت اسـالمـي عـامـل بـوجــود                
آمدن و افزايش خود کشي در جامعـه        

 .است
زماني که اسالم حقـوق زن را بـه            
عنوان نصف انسـان بـه حسـاب مـي              
آورد و بــه ارزشــهـاي واالي انســانــي             
اعـتــقــاد نــدارد نـمــيــتـوان از چـنــيــن               
ساختاري انـتـظـار بـهـبـود وضـعـيـت               
زندگي زنـان و حـتـي کـاهـش پـديـده                  

 .خودکشي را داشت
طبق بررسي هاي که انـجـام شـده         
هم اکنون در ايران خود سـوزي يـکـي            
از شايعترين روشهاي خود کشي زنـان    

 است
پـرويـن بـخـتــيـار نـژاد نــويسـنــده               
کتاب زنان خود سوختـه کـه در سـال              

 در تـهـران مـنـتـشـر  شـد در                ۱۳۸۲ 
مــورد آمــار  خــود ســوزي زنــان در               
استانهاي مختلف ايـران چـنـيـن مـي            

در حال حاضر اسـتـان ايـالم و         : " گويد
لرستان و چهـار مـحـال بـخـتـيـاري و                 
کهگيلويه بيشتر ين آمار را بـه خـود            
اختصاص داده ولي اين به اين معـنـي    
نيست که  کردستان وبـخـش تـرکـمـن             
نشــيــن اســتــان گــلــســتــان، اردبــيــل،           
آذربايجان شـرقـي، کـرمـان، بـوشـهـر              
واستان فارس آنقدر اندک هستـنـد کـه         

 ".قابل لحاظ در آمارهاي ما نيست
در همين رابطه او دليل باال بـودن   
ميزان خود کشـي را در بـا ال رفـتـن                 
سطح اگاهي زنان و اطـالع از ايـنـکـه          
چه حقوقي از آنان سلب شـده اسـت ،              
نقش بازي مي کند و در مقابـل عـدم       
توانايي براي تـغـيـيـر وضـع مـوجـود               
باعث مي شود که اين زنـان احسـاس         
کـنــنـد بـه بـن بسـت  رســيـده انـد و                       
توانـايـي هـيـچ کـاري را نـدارنـد وبـه                   
همين دليل دست به خود کشـي مـي          

 .زنند
ناتوانـايـي زنـان در مـقـابـل ايـن                
هنجارها بسيار سخت واين قـواعـدي        
است که به هيچ وجه نمي توانند آنـهـا       
تغييرش بدهند و مـتـاسـفـانـه بـجـاي              
تغيير محيط خودشان دست به خـود         

يـعـنـي    .  آزاري وخود سوزي مي زنـنـد    
در واقع زنـدگـي بـرايشـان غـيـرقـابـل                

 .تحمل مي شود
موانع قانوني بر سر راه زنان بـراي   
حل مشالتشان يکي ديـگـر از عـلـل             

 .روي آوردن به خود کشي است
اما چرا اين دست از زنـان بـه بـن            
بست رسيده، درد ناکترين راه يـعـنـي           
خــود ســوزي را بــراي خــودکشـــي                 

چـرا افــرادي    .  انـتـخـاب مـي کــنـنـد؟          
دست به چنين مرگ هـاي مـيـزنـنـد؟           
مرگ هايي در مقـابـل ديـدگـان هـمـه            
آنقدر تلخ و آزار دهنده است کـه بـراي         
هميشه در ذهـن شـاهـدان و نـاظـران                

 . باقي مي ما ند
برخي از روانشناسـان مـعـتـقـدنـد          
که اين نوع مـرگ در پـس خـود يـک                 
اعتراض نهـفـتـه را در بـر دارد و بـر                   
خالف روشهاي ديگر خودکشي مثـل       
استفاده از قرص يا حـلـق آويـز کـردن              
که آرام و در خـفـا و بـي سـر و صـدا                     
صورت ميـگـيـرد، خـود سـوزي يـک              
فرياد بلند در اعتراض بـه وضـع مـو             

آنقدر فشار روحي و رواني .  جود است 
بر اين دست از زنان شديد است کـه از        
ســخــتــريــن وخشــن تــريــن شــيــوه هــا            
استفاده مي کنند و آنقدر خود کشـي      
در مالء عام زياد شده است که ديـگـر    

اتفاقـي کـه     .  نمي شود آنها را برشمرد  
برغم جامعه شناسان بيشتر از اينـکـه     
داليــل فــردي داشــتــه بــاشــد داليــل             
اقتصادي، سيـاسـي و عـدم امـنـيـت              

. اجتماعي علل آنرا توضيح مـيـدهـد       
انگار آنـقـدر عـرصـه بـر زنـان تـنـگ                   
ميشود که تصميم ميگيرند خودشان  
را چنان از ميـان بـردارنـد کـه صـداي              
خودسـوزي و خـودکشـي خـود را بـه                
گـوش بــانــيــان و مسـبــبــيــن اصــلــي             

 . برسانند
آمـار مشــخـص از مـيــزان خــود            

در حـالـي     .  سوزي ها در دست نيسـت  
که عدم انتـشـار و پـرداخـتـن بـه ايـن                  
پــديــده اجــتــمــاعــي نــه تــنــهــا آمــار              
خودکشي و خـود سـوزي را کـاهـش               
نداده بلکه طبق آمـارهـا، خـودکشـي           
افزايش نيز داشته وشيوع آن را امـروز     

مي توان در خـود کشـي هـاي مـالء               
 .عام مشاهده کرد

زني خود را از باالي بـرج مـيـالد          
به پائين پرتـاب کـرد ، زنـي خـود را                
جلو قطار مترو انداخت، زني خـود را     
از پل عابر پياده حلق آويز کرد، دختـر   
دانشجو با پريدن از ساختمانـي بـلـنـد         
خود را کشت، زني خود را شـعلـه ور          

ــيــل مــرگ هــايــي چــون            . ســاخــت  دل
ــتــل                خــودکشــي، خــودســوزي يــا ق
ناموسي به عنوان سانحـه ثـبـت مـي           

اين مساله همچنان در جـامـعـه    . شود
ايران بعنوان يک تا بـو شـنـاخـتـه مـي            
شود وافراد مخـتـلـف از ابـراز دلـيـل                
واقعي مـرگ اعضـاي خـانـواده خـود             

سـکـوت پـيـرامـون        .  سر باز مي زننـد   
خــودکشــي و خــود ســوزي عــامــلــي           
مذهبي و متکي بر سنـتـهـاي عـقـب             

 .مانده در جامعه  نيز دارد
امــا خــودکشــي، خــودســوزي و          
ديگر شيوه هاي از مـيـان بـردن خـود              
راه حل پايان دادن به تـبـاهـي و سـيـه             

افراد، تشکلهاي مدافع .  روزي نيست 

حقوق زنان، سـازمـانـهـا و نـهـادهـاي              
حامي زنان در جامعه ميتوانند حـول        
ايــن مســئلــه کــار فشــرده اي را در                 

کمپيـنـهـايـي     .  دستور خود قرار دهند   
در زمينه کار آگاهگرانه، تـوضـيـح و         
نشان دادن داليـل و عـوامـل اصـلـي               
وجود اين پديده، تـرغـيـب زنـان بـراي            
تالشي روشنگرانه و همگام بـا سـايـر         
نهادها و تشـکـلـهـاي مـدافـع حـقـوق               
زنان ميتواند قدمي در را کاهش ايـن        

ايـن تـالـشـهـا قـطـعـا             .  تبـاهـي بـاشـد      
ميتواند در کاهش پديده خودکشي و     
خودسوزوي در جـامـعـه تـاثـيـر گـذار              
باشد امـا پـايـان دادن بـه خـودکشـي                
تنها با پـايـان دادن بـه حـاکـمـيـت و                    
مناسبات اسالمي سـود و سـرمـايـه            
اســت کــه مــيــتــوان بــا رفــع مــوانــع               
اقتصادي، سياسي و اجتماعي که بـر      
سر راه شکوفايي زنان دخيل است، بـه    
پــديــده خــودکشــي در هــر شــکــل و               

 .   شمايلي پايان داد
 

 ۲۰۱۶  نوامبر ۲۲ 
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کارگر بيشتر کار بکشد و بـا بـلـنـد         
ــر،              ــراض کــارگ شــدن صــداي اعــت
کميته هاي انضـبـاطـي را بـه جـان               

اليــحــه اصــالح    .  کــارگــر بــيــنــدازد   
قانون کار اليـحـه امـنـيـتـي کـردن                

ايـن  .  محيـط هـاي کـارگـري اسـت           
اليـحــه را دولـت احـمــدي نــژاد بــه               
مجلس داد و زير فشار اعتراضـات    
کارگران مجبور به عـقـب نشـيـنـي           

ــي           .  شـــد ــانـ ــت روحـ ــون دولـ ــنـ اکـ
ميخواهد بخت خودش را آزمايـش     

تـجـمـع امـروز پـاسـخ دنـدان              .  کنـد 
شـکـن کــارگـران بــه ايـن سـيـاســت               

 . ارتجاعي بود
يکي از لحـظـات پـرشـور ايـن              

تجمع هـنـگـامـي بـود کـه نـيـروي                 
انتظامي اقدام به دستگيري دو نفـر   

دانشجويـان حـاضـر در تـجـمـع                از
کرد و جمعيت با شعار دانشـجـو را      
رها کن، فکري به حال ما کن، ايـن       
دو دانشجو را از دست سرکوبگـران        

 . رها کردند
تجمع امروز کارگران و اعضـا        
و فعـالـيـن تشـکـل هـاي مسـتـقـل                 
کارگري يک حرکت سـيـاسـي مـهـم           
در فضاي کـنـونـي ايـران عـلـيـه نـه                 
تنها قانون کار بلکه حرکتي عـلـيـه          
کل فقر و بـيـحـقـوقـي و امـنـيـتـي                  

 . کردن مبارزات کارگري بود
  

    حزب کمونيست کارگري ايران          
 ۲۰۱۶  آبان ۲۵ 
 ۲۰۱۶  نوامبر ۱۵ 
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859شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۱ از صفحه  
چهارچوب اقليم کردستان عـراق ايـن          

آنان متـکـي   .  روال بپيش برده ميشود 
بر همين موازين به اصطالح قانونـي،      
بـيـش از يــکـســال اسـت کـه بـنــا بــه                    
اختالف بين گوران و حزب دمکرات،    
پارلمان  از سوي  حزب دمکرات و بـا   
فرمان مسعود بارزاني تعطيل شده و       
رئيس و کاربدستانش مشـغـول امـور        

رئـيـس   .  مالي و تجاري خود هستـنـد     
حـکـومــت اقـلــيـم کــردسـتـان يـعـنــي                
مسعود بارزاني هم بيـش از يـکـسـال          
است که ريـاسـتـش بـر اسـاس هـمـان                 

مصوبه خودشان پايان يافتـه  " قوانين" 
اما همه کاره اصلي خود او اسـت کـه         
بنا به قانون خودشان هم  مشروعيـت        

ــدارد ــه در                  .  ن ــچــه ک در هــر حــال آن
کردستان عراق حـکـمـفـرمـا اسـت نـه             
قانون و مقررات يا مصوبات پارلمان       
و غيره بلکه معامالت و بند و بسـت     
احزاب در تقسيم قـدرت و پسـتـهـاي            
حـکــومـتــي اســت کــه حــرف آخــر را              

 .ميزند
در جــريــان اعــراضــات اخــيـــر               
معلمان در ماههاي سپتامبر، اکتـبـر      
و بويژه در اعتراض معـلـمـان در مـاه           
نوامبر، طرح نوعي رابطـه مسـتـقـيـم          
بين حکومت مرکزي عراق با انجـمـن    
استانداري سليمانيه و فـرمـانـداريـهـا           
در مــنــاطــق تــحــت نــفــوذ اتــحــاديــه           

اين طرح .  ميهني به ميان کشيده شد   
ابتدا از سوي دو فراکسيـون اتـحـاديـه          

در يـکـي   .  ميهني و گوران مطرح شد   
از اين تجمعات اعتـراضـي مـعـلـمـان            
يکي از اعضاي وابسطه بـه اتـحـاديـه          

مـا  : " ميهني در تجمع معلمان گـفـت    
از حکومت مـرکـزي حـيـدر عـبـادي              
مــيــخــواهــيــم کــه حــقــوق مــاهــيــانــه          
معلمان را بـجـاي ايـنـکـه بـه خـزانـه                    
حکومت اقليم کـه تـحـت نـظـارت و               
کنتـرل حـزب دمـکـرات اسـت روانـه               
کند، آنرا مستقيما به انجـمـن اسـتـان          
سليمانيه که تـحـت تسـلـط اتـحـاديـه              
ميهني و گوران است منتقل کنـد تـا        
از اين طريق حقوق معلمان مـعـتـرض      

 ". و ناراضي پرداخت شود
اين مسئله واکنشهاي متـفـاوتـي       
ــات                   ــان را در مــيــان احــزاب و جــري
کـردسـتـان عــراق بـا خـود بـه هـمــراه                  

حــزب دمــکــرات کــردســتــان      .  داشــت
عراق بشدت در مقـابـل ايـن مسـئلـه             
موضع گيري کرد و آنرا مغاير با حـق      

اسـتـقـالل    " حاکميت اقليم و مغاير بـا       
عراق ارزيـابـي کـرد و آنـرا           "  کردستان

بــدنــبــال ايــن     .  مــردود اعــالم نــمــود      

مسئله نماينده اي از اتحاديه ميهنـي      
نـيــز بصـورت دو فـاکــتــو طــرح ايــن               
مسئله را رد کرد و سخن روشـنـي در        
رد تمام و کمال يا برسميت شـنـاخـتـن        

 .اين طرح ابراز ننمود
از سوي ديگر حـيـدر عـبـادي در            

مـا  : " واکنش بـه ايـن مسـئلـه گـفـت              
حکومت اقليم کردستان را برسـمـيـت        

 ". ميشناسيم
اما در دنياي واقع هم حـکـومـت       
مرکزي عراق و هم جمهوري اسالمـي      
از اين بازار آشفته در حکومت اقـلـيـم        
و دعواي احزاب رقيب، بصورت غيـر    

. رسمي سياست خود را پيش ميبرنـد    
حکومت مرکزي عـراق و جـمـهـوري            
اسالمي بصـورت رسـمـي و قـانـونـي              
تمايلي به معامله با اتحاديه ميهنـي        
و گوران که به شبـکـه اي گسـتـرده از            
دالالن مافـيـاي اقـتـصـادي و مـالـي               
تبديل شده اند ندارند بلکـه پـيـشـبـرد            
روابط خود با آنان را به همين مـنـوال       
کنوني رضايت بخش ميدانند چرا که    
اختالفات و رقابت احـزاب حـاکـم بـر            
اقليم کردستان عراق فرصـتـي فـراهـم          
کرده است که آنـان بـه اهـداف مـورد               

 .نظر خود دست يابند
اما سئوال اصلي اين است که آيـا      
تبديل شدن مناطق و نـواحـي اطـراف       
سليمانيه به يک اقليم جداگـانـه بـنـفـع           
مردم کـردسـتـان عـراق و يـا حـداقـل                 
بنـفـع مـردم مـنـاطـق تـحـت تسـلـط                   

آيا تـمـايـل و        .  اتحاديه ميهني است؟ 
رغبت براي طرف مـعـاملـه شـدن بـا               
ــان در                  ــم ــل ــه مــع ــزي ک دولــت مــرک
ــرده انــد                 ــايشــان مــطــرح ک ــاره شــع
ميتواند ناني به سفره آنان اضافه کنـد   
و حقوق ماهيانه شـان بـدون دغـدغـه            
پرداخت شود؟ و اگر کارسـاز نـيـسـت          
چرا معلمان از حکـومـت مـحـلـي نـا               
اميد شده و بسوي حکومت مـرکـزي         

 .دست دراز ميکنند؟
پـاســخ بــه ايـن ســئــواالت از دو              

يکم از زاويـه  .  جنبه قابل بررسي است 
احزاب رقيب و دوم از زاويـه خـواسـت        

کــم .  و مــطــالــبــه مــعــلــمــان و مــردم          
نيستند بسياري از رهـبـران اتـحـاديـه           
ميهني و گوران که تلويحا اين تمايـل    
را ابراز ميکنند چـرا کـه در صـورت              
ايجاد دو اقليم در کـردسـتـان عـراق،             
اتحاديه ميهني و طـيـفـي از احـزاب             
کوچکتر را که بدور خود جـمـع کـرده             
است، ميـتـوانـد بـا آسـودگـي خـاطـر                
ــا                 اهــداف مــالــي و تــجــاري خــود ب
حکومت اسالمي را مستقالنـه تـر و        

بدون دردسرهاي حزب دمـکـرات کـه          
پارلمان را از کار انداخته و يـکـه تـاز            
حاکم بر کردستان عراق است تعقـيـب         

 . کند
جمهوري اسـالمـي بـراي بـحـران             
آفريني در مـنـطـقـه سـابـقـه طـوالنـي                
مدتي نه تـنـهـا در اقـلـيـم کـردسـتـان                 
بلکه در عراق و در منطقه دارد و تـا          
کنون سرمايه هنگفتي در اين راسـتـا       

يــک وجــه ايــن      .  بــکــار گــرفــتــه اســت     
تالشها مخالفت و حـاشـيـه اي کـردن          
طرح استقالل کـردسـتـان عـراق اسـت            
چرا که ايجاد چـنـيـن بـحـرانـهـايـي بـا               
سـيـاســتـهــاي جــمـهــوري اســالمـي و             
ايجاد تفرقه ميان مردم در کـردسـتـان     

براي حکـومـت   .  عراق همخواني دارد  
مرکزي عراق نـيـز ايـن مسـئلـه فـرق                
چنداني نميکند آنهم به اين خاطر کـه       
عليرغم هر گونه توافق و معاهـده اي       
که با حکومت اقليم کـردسـتـان دارد           

" قـانـونـي   " اما عمال دخالت رسمي و      
در امـورات اقـلـيـم کـردسـتـان عـراق                

 . ندارد
مسعود بارزاني بارها در مـقـابـل     
خواست و مطالبات بر حق معلمان و     
مردم ناراضي و بسـتـوه آمـده گـفـتـه               

قيمـت نـفـت کـاهـش يـافـتـه،               : " است
حکومت اقليم هزينه جنگ با داعش    
را بدوش ميکشند و مخارج زنـدگـي        
آوارگان بر دوش حکومت اقليم اسـت     
لذا معلمان و حقوق بگيران بـايـد ايـن        
ــراض                  وضــع را درک کــنــنــد و اعــت

 ". نکنند
مردم کردستان عراق و مـعـلـمـان        
مــعــتــرض بــخــوبــي مــيــدانــنــد کــه             
درآمدهاي هنـگـفـت از قـبـل فـروش              
نفت، چه زماني که قيمت نفـت  بـاال          
رفته و چه دوراني کـه کـاهـش يـافـتـه              
است وضع آنان به همين مـنـوال بـوده         
و سران احزاب حاکم با دزدي و فسـاد       

. به ثروتهاي نجومي دست يافـتـه انـد      
هزينه جنگ با داعـش نـيـز بـر دوش             
دول همپيمان، کمکهاي تسـلـيـحـاتـي         
آنان و دولـت مـرکـزي عـراق اسـت و                 
مخارج تامين زندگي آوارگان جنگـي   
مسقر در کردستان عراق هـم بـعـهـده             
يو ان و سازمانهاي جهاني مربوطه و      

بنا به گفته .   کمک برخي دولتها است 
مال بختيار از مسـئـولـيـن اتـحـاديـه               

دزدي و دروغ ســنــت و          " مــيــهــنــي،    
" کـردايـتـي   " روشي جا افتاده در جبهه     

يا همان احزاب ناسـيـونـالـيـسـت کـرد            
سران کـرد  : " و باز ميگويد. بوده است 

بدليل فساد گردن کلـفـت شـده انـد و               
". ايـن هـمـيــشـه وجـود داشـتـه اسـت                

ــان                   ــيــن ســخــن ــن ــه چ ــا ارائ ايشــان ب

خطاب به کاربدستان حـزب  "  انتقادي" 
رقيب به گونه اي ظاهر مـيـشـود کـه              
گويا ايشان و حزب متبوع او تـافـتـه             

در .  بـوده انـد    " پاکي"جدا بافته اي در  
حاليکه مسئوالن و اعضـاي رهـبـري          
اتحاديه ميهني و گوران هيچـگـاه در      
فساد و دزدي از اين قاعده مستثـنـي         

 .نبوده اند
اما از منظر معلمان معـتـرض و      
ناراضي و رجـوع آنـان بـه حـکـومـت                
مرکزي جهت پاسخ به خواستهـايشـان    
با آنچه که اتحاديه ميهـنـي و گـوران            
تعقيب ميکنند ايـن مسـئلـه کـامـال            

آنان با طـرح خـواسـت      .  متفاوت است 
پرداخت حقوقهايشـان تـوسـط دولـت          
مرکزي عراق ميخواهند بي لياقتـي،       
عدم شايستگي و عـدم مشـروعـيـت            
کل حکومت اقليم کردستان را همـراه        
با تمامي احزاب شريک در حـکـومـت      

طلب خواستـهـاي   .  به زير سئوال ببرند 
معلمان از دولت مرکزي عراق گوياي     
اين پيام اسـت کـه حـکـومـت اقـلـيـم                  
کردستان عراق بـا شـکـسـت مـواجـه              
شده و با باال کشيدن هستـي جـامـعـه        
قابليت و تـوانـايـي پـاسـخـگـويـي بـه                 
خـواســت و مــطــالــبـات مــعـلــمــان و              

 . جامعه کردستان عراق را ندارد
از منظر معلمان کردستان عـراق       
طرح طرف حساب قرار دادن خـود در     
سليمانيه و نواحي مـربـوط بـه آن بـا               
حکومت مرکزي، تالشي براي دسـت      
يابي به خواستهاي معيشتـي خـود و          
همزمان تعرضي سياسي به حکومـت   
اقليم است و ميخواهند بي کـفـايـتـي        
احزاب حاکـم بـر کـردسـتـان عـراق را                

 .تماما زير سئوال قرار دهند
بدون شـک اتـحـاديـه مـيـهـنـي و                 
احـزاب هـم پـيــمـان مـيــکـوشــنـد بــر                 
خواست و مطالبات مـعـلـمـان سـوار             
شده و آنرا در جهت امـيـال و اهـداف              
اقتصادي و رقابت و اختالفـات خـود          

 .با حزب دمکرات سمت و سو دهند
ــه خــواســت و                    ــکــه ب ــي ــاي ــا ج ت
مــطــالــبــات مــعــلــمــان و ديــگــر                   
ــگــيــران در کــردســتــان عــراق              مــزدب
مربوط است، مسئوليت پاسخگويي     
به اين خـواسـتـهـا، حـکـومـت اقـلـيـم                 
کردستان و احزاب شـريـک در قـدرت            

راه .  هستند که بايد پاسخگو بـاشـنـد       
حل رفع معضالت معلمان مـعـتـرض      
ــمــودن                ــبــديــل ن ــاراضــي ت و مــردم ن
سليمانـيـه و مـنـاطـق اطـراف آن بـه                   

اقليمي جداگانه نيست چرا کـه حـتـي         
با فرض اجرايي شدن چـنـيـن طـرحـي              
فقر و فالکت و بي حقوقي کماکـان از       
سر و کول مردم بـاال خـواهـد رفـت و               
اين بي حـقـوقـي در مـنـاطـق تـحـت                   

دهـوک و    (  کنـتـرل حـزب دمـکـرات            
 . نيز موجود است) اربيل 

تمايل اتحاديه ميهـنـي و گـوران          
به چنين سمـت و سـويـي از يـک سـو                 
براي چاپيدن هستي مردم به تنـهـايـي        
و بدون مزاحمتهاي حـزب دمـکـرات           
است و از سوي ديگر اهرم فشـاري بـر        
حزب رقيب است که پستهـا و ثـروت         
و سامان هفاد درصدي انباشـتـه شـده       
در دست بارزاني را بصورت بـرابـر بـا         

 .اتحاديه ميهني و گوران تقسيم کند
در يک کالم بايد گـفـت کـه طـرح              
اقليم سازي سليمانيـه طـرحـي عـقـب            

مـعـلـمـان،     .  مانده و ارتـجـاعـي اسـت       
کارگران، کارمـنـدان و مـردم بسـتـوه             
ــر                    ــم ب آمــده از دســت احــزاب حــاک
کردستان عـراق هـيـچ نـفـعـي در دو                  
اداره اي يــا تــبــديــل شــدن مــنــاطــق              

 . سليمانيه به اقليم جداگانه ندارند
مـعــلــمـان در سـراســر شـهــرهــاي            
کردستان عراق ميتوانند با انـتـخـاب        
نــمــايــنــدگــان واقــعــي خــود بــعــنــوان           
سخنگويان جامعه، با جلب و جـذب          
بخشهاي مختلف مردم مـعـتـرض و           
ناراضي، خواست و مطالبـات بـرحـق        
خود را از حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان          
که متشکل از احزاب حاکـم هسـتـنـد        
طــلــب کــنــنــد و صــف خــود را از                    
دعواهاي احزاب رقيب که نتيـجـه اي       
جز خانـه خـرابـي هـر چـه بـيـشـتـر را                     

. بــرايشــان در بــرنــدارد جــدا کــنــنــد             
معلمان، کارمندان، کارگران و مـردم       
ــرهــاي                 ــرض و نــاراضــي شــه ــت مــع
کردستان عـراق طـي سـالـهـاي اخـيـر               
بايد آنقدر تجربه اندوخته بـاشـنـد کـه            
بــيــش از ايــن مــورد ســو اســتــفــاده               
رقابتهاي احزاب حاکم که چـيـزي جـز           
دست يابي به قـدرت، مـقـام و سـود                

. بيشتر را مد نظر ندارند قرارنگيـرنـد        
راه حل واقعي مردم کردستـان و رهـا            
شدن از وضع موجود، تاکيد آنـان بـر            
خواست استقـالل کـردسـتـان عـراق و             
اداره امـور آن از سـوي نــمـايــنـدگــان                
واقعي و منتخب خـود در شـوراهـاي         

 .مردمي است
 

 ۲۰۱۶  نوامبر ۲۲ 

 ... ايجاد اقليمي ديگر               

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،       
 بدون اميد سوسياليسم و     

 .  منجالبي بيش نخواهد بود    سوسياليسم  "  خطر"بدون 
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پيرانشهر؛ مرگ ورزشکار اهل                
پيرانشهر در اثر عدم کمک رساني                  

 پزشکي   
 ساله ورزشـکـار     ٣٥ عثمان نوخا   

در ارتـفـاعـي      )   چتر پري( پاراگاليدر  
بلند سقوط ميکند و بـدلـيـل ضـربـه             
ناشي از سقوط از ارتـفـاع بـاال دچـار              

عـثـمـان    .  خونريـزي داخـلـي مـيـشـود          
نوخا نياز فوري به امداد رساني بـراي        

امـا  .  نحات از مـرگ پـيـدا مـيـکـنـد             
ــگــاري مــامــوران               ــيــل ســهــل ان بــدل
اورژانس بيمارستان پيرانشهر که بعـد       

 ساعت به محل حادثه ميرسند،   ٨ از  
اين جوان ورزشکار مـتـاسـفـانـه جـان              

 .خود را از دست ميدهد
ــا                ــوخــا ورزشــکــار ب ــان ن ــم عــث
ابـتــکــاري بـود و در مـيــان جــوانــان                

 .پيرانشهر محبوب بود
کــمــيــتــه کــردســتــان حـــزب              « 

کمونيست کـارگـري ايـران بـخـانـواده             
عــثــمــان نــوخــا و مــردم پــيــرانشــهــر            

 .»صميمانه تسليت ميگويد
سيستم پزشکي و امـداد رسـانـي         
پيرانشهر و جمهوري اسالمي عـامـل        

 .مرگ اين جوان ورزشکار هستند
در ايران دزدي، چـپـاول و فسـاد              
تــوســط ســران ريــز و درشــت نــظــام               

مــردم .  اسـالمـي دسـت بـاال را دارد            
شهرهاي کردستان  از مـحـرومـتـريـن           
ساکنين اين کشـور هسـتـنـد کـه  از                 
حداقل امکانات دارويـي و پـزشـکـي           

 . محروم هستند
 

 جايزه ادبي براي شيدا بازيار                 
شـب در    " شيدا بازيار خالق رمان    

توانست نظـر هـيـأت      "  تهران آرام است 
بـراي  "  اوالن هـان   " داوران جايزه ادبـي      

لـوح   .اثر برتر امسال را کسـب کـنـد           
 هـزار    ١٠ تقدير ايـن جـايـزه بـهـمـراه               

يــورو، در ســاخــتــمــان شــهـــرداري                
مونهايـم، زادگـاه اوالهـان، شـاعـر و              

نويس معاصر آلمـانـي بـه خـانـم             رمان
ــار اهــداء شــده اســت             ــازي شــيــدا   .ب
نـگـارش   "   تحصيالت خود را در رشته 

به "  نگاري فرهنگي روزنامه" و "  خالق
شـب در    " رمـان     .پايان رسانـده اسـت     

نخسـتـيـن اثـر ادبـي          "  تهران آرام است  
ايـن رمـان     .   ساله اسـت   ٢٨ اين دختر  

 صـفـحە بە رشـتە تـحـريـر در               ٢٨٨ در  
شيدا بازيار متولد آلمـان،  .  آمدە است 

فرزند يک خـانـواده مـهـاجـر از ايـالم                 
اش سـرگـذشـت و           باشد کـه رمـان       مي

سرنوشت يک جوان سـيـاسـي بـعـد از               
 .کند انقالب را بازگو مي

هـاي     شيدا در گفتـگـو بـا رسـانـه           
اين رمان آميزشي اسـت    " آلمان گفته؛   

از سرنوشت خانواده تخيلي و خانواده       
هــا و      خــودم و مــبــتــنــي بــر فــاکــت            

رويـدادهـاسـت، بـرگـرفـتـه از زنـدگــي               
 ".واقعي است، حتي شمار فـرزنـدان       

هاي مـعـتـبـري چـون         نشريات و سايت 
اشــپــيـــگــل، تـــاگــس اشـــپــيــگـــل،             
فرانکفورتر آلگـمـايـنـه تسـايـتـونـگ،            

آلمان، نشـريـه تـاتـس         "  ار. د. و"شبکه  
.انـد    از اين رمـان تـمـجـيـد کـرده          ... و
 )منبع خبر سايت کردپا(

 
 دستگيري    
 ساله بـه    ٣٠ سفز؛ در سقز جواني   

نام هيمن حسيني از سـوي نـيـروهـاي           
امنيتي اين شهر بازداشت و به مکان       

او به  .شود نامعلومي انتقال داده مي   
ــک ديــدار                    ــازگشــت از ي ــنــگــام ب ه
خانوادگي در شـهـر بـانـه، بـازداشـت               

 اعضـاي خـانـواده       مراجعه .شده است 
حســيــنـــي بــه ســتــادخـــبــري اداره                

شــدن    اطــالعــات ســقــز بــراي روشــن          
نـتـيـجـه مـانـده          وضعيت فرزندشان بي  

 .است
 

 وضعيت نا روشن سيوان رحيمي
سـيــوان رحــيــمـي اهــل روســتــاي          

بـاشـد کـه         از توابع سنندج مـي " نگل" 
ــوشــت وي از خــردادمــاه                  ٩٣ ســرن

 .اي از ابهام قـرار دارد      تاکنون در هاله  
ــه                ــه هــرگــون اداره اطــالعــات از ارائ
پاسخي درباره علت و اتهام احتمـالـي      

 رحيمـي و حـتـي           اين جوان به خانواده   
 .کنند وکيل آنان خودداري مي

 
پاوه مرگ کارگر ساختماني در                  

 اثر سقوط از ارتفاع            
مـاه يـکـي از           بيست و هشتم آبان  

کارگران شاغل سعيـد حـکـمـتـي  در              
اي در پـاوه بـر اثـر             کاره  ساختمان نيمه 

  .سقوط از داربست فلزي جان سپرد
 

بياني انجمن صنفي معلمان               
در محکوميت          )  مريوان     ( کردستان      

 زندان مجدد اسماعيل عبدي               
مشــارکــت صــنــفــي مــعــلــمــان،         
فراگرد ايفاء نقش مشـارکـتـي آنـان و           
بيان خواسته ها،  به مـنـظـور تـأثـيـر                

گــيــري هــاي       مــطــلــوب بــر تصــمــيــم       
حکومتي در مقوله آمـوزش بـوده و           

لزوم شکل گيري تشکل هاي صـنـفـي     
براي سازماندهي اين تصـمـيـمـات از          
ارکــان آمــوزش و پــرورش پــيــشــرو              

 .محسوب مي شود
در حالي دو دهه از شکـل گـيـري          
مجدد تشکل هاي صنفي فرهنگيـان      
مــي گــذرد کــه فــعــالــيــن صــنــفــي                
فرهنگـيـان در نـهـايـت قـانـونـمـنـدي                 
مطالباتي چون حـق مـعـيـشـت، رفـع             
تبعيض، آزادي حـق ايـجـاد تشـکـل،             
نفي خصوصي سازي، افزايش سـرانـه         
فضاي آموزشي، حذف نگاه سـخـيـف        
مصرفي بـودن بـه مـولـدتـريـن نـهـاد                 
کشــور و مــواردي از ايــن دســت را                
مطرح کرده اند و نيز  براي اسـتـيـفـاء          
حقوق بديهي خود،  مطـابـق قـوانـيـن          
جاري در نـهـايـت قـانـون مـداري، بـه                
اقـدامـاتـي از قـبـيـل نـامـه نـگـاري،                   
نوشتن طومار،  رايزني بـا مـقـامـات        

و در نهايت تجمع هـاي مـدنـي        ....،  
 .اقدام نموده اند

با وجود آن که معلـمـيـن هـمـواره             
کمترين مـزايـاي شـغـلـي را در بـيـن                  
کارمندان ديگر وزارتخانه هاي دولت      
داشته اند، اما کوچکتـريـن و مـدنـي           
ترين اعتراضات اين قشر فـرهـيـخـتـه         
بــا بــرخــوردهــاي قــهــري مــقــامــات            
امــنــيــتــي، مــواجــه شــده  اســت و                 
فعـالـيـنـي چـون اسـمـاعـيـل عـبـدي،                  
محمود بهشتي، علي اکبر باغانـي و     
ده هــا فــعــال ديــگــر هــزيــنــه هــاي                  
سنگيني از قـبـيـل زنـدان، تـبـعـيـد،                 

را متحـمـل شـده      ..  انفصال خدمت و  
 .اند

اسماعيل عبدي به جـهـت تـالش        
براي مطالبات صنـفـي در حـالـي بـه              
حبس مجدد و متعاقب آن  بازداشـت     
و انتقال به زندان اوين مـحـکـوم شـده            
اســت کــه ســيــاســت هــاي دولــت در             
ــقــويــت امــر آمــوزش و                 راســتــاي ت
معيشت معلمان نبـوده و دسـتـرسـي           
کودکان خصـوصـاً کـودکـان خـانـواده            
هاي کم درآمد را به آمـوزش رايـگـان          
و با کيفيت سخت و سـخـت تـر کـرده          

آن هــم دولـتـي کـه بــا داعـيــه               .  اسـت 
حذف فضاي امنيتي در  آمـوزش و            

 پروش بر مسند قدرت نشسته است
فــرهــنــگــيــان در حــالــي کـــه                  

دستمزدشان کـمـاکـان زيـر خـط فـقـر                
است نهايت تـوان خـود را بـراي امـر                
آموزش بکار بسته اند و همـزمـان بـا            
اعتراضـات خسـتـگـي نـاپـذيـر خـود               
خواهان تغيير نگاه حاکمـيـت نسـبـت        

 .به کنشهاي فعالين صنفي هستند
انجمن صنفي معلمان کـردسـتـان       

به عنوان تشکلي صنفـي،  )  مريوان ( 

ضمن محکوم کردن احکام ناعادالنـه   
قضايي که به نام اقدام عليـه امـنـيـت        
ملي بر فعالين صنفي تـحـمـيـل مـي           
شود، بر خواسته هاي به حق جـامـعـه       
فرهنگيان ايـران و ادامـه کـنـشـهـاي               
عــدالــتــخــواهــانــه بــراي حــذف نــگــاه          
امنيتي پاي مي فشارد و خـواسـتـار            

لغو احکام فعلي و محاکمه عـادالنـه          
فعالين در دادگاه هاي علنـي و غـيـر            
امنيتي بـا حضـور هـيـات مـنـصـفـه                

 . است١٦٨ مطابق اصل 
 

انجمن صنفي معلمان کـردسـتـان      
 ١٣٩٥  سي ام آبانماه )مريوان( 

 

 جعفر عظيم زاده
 

دو هفـتـه از بـه بـنـد کشـيـدن                  
مـعــلــمــي کــه دل و جــان و تــمــام                
هســتــي اش را در گــرو تــحــقــق                
خـواســتـهــاي بــر حـق مـعــلـمــان و               
کارگران ايران گذاشته است، سپـري    

 . شد
اسماعـيـل انسـانـي مـتـفـاوت            
اسـت، نــگــاهــش را بــراي تــحــقــق            
عـدالــت از رفــتــار و کــردار عــوام             
فــريــبـــانــه و وعـــده هـــاي پـــوچ                 

تـوخـالـي حـکـومـتــگـران نـمــي              و   
چشم او براي دادخواهي، بـه    .  گيرد

چانه زني هاي مکرر و بي فايده بـا     
نـگـاه   .  بااليي ها دوخته نشده است 

او به پاييـن اسـت، بـه درد و رنـج                 
معلمان است، به شان و منزلت لـه        
شده ي آنان و بـه بـازنشـسـتـه هـاي               
کارگر و معلم دردمندي اسـت کـه        
براي لقمه نـانـي آخـريـن سـالـهـا و                 
روزهـاي عــمـرشــان را بـا مســافــر             
کشي در خيابانهاي آلـوده و مـرگ        
آور شهرهايي چـون تـهـران سـپـري              

 .ميکنند
ــش آمــوزان                ــه دان چشــم او ب

جزغاله شـده شـيـن آبـاد، مـدارس             
کپري و آمـوزش و پـرورش ويـران             
شده اي است که هـر سـالـه صـدهـا             
هزار کودک و نوجوان و جـوان را از       
چـرخـه تـحـصــيـل مـحـروم و آواره                

او نـگـاهـش را        .  خيابانها ميکـنـد   
ــات             ــراي حــرف زدن، مــالق بــا     ب

همکاران در سـطـح کشـور و ديـده             
شدن و ايستادن در بـرابـر سـتـم از                
ــاد                ــک جــامــعــه هشــت ــاهــي ي ــب ت
ميليوني، استيصال و درمـانـدگـي        
آنان براي گذران زنـدگـي، لـه شـدن             

ميليونها جـوان     انسانها، بي افقي    
آمــاده ي بـــکـــار و نـــابـــودي و                  
اضـمـحـالل آيـنــده ي فـرزنـدان مــا               

 . کارگران و زحمتکشان ميگيرد
اسماعيل و اسماعيلهـا آنـگـاه        
که ظلم وستم بيداد ميکند چـيـزي      

بـراي  .  براي از دسـت دادن نـدارنـد          
ــراي آزادي               ــل، ب آزادي اســمــاعــي
کارگر زنداني بهنام ابراهيـم زاده و         
بــراي بــرداشــتــه شــدن اتــهــامــات           
امنيتي از پـرونـده هـاي فـعـالـيـن                
ــايــد هــمــچــون              ــي ب صــنــفــي مــدن

 .اسماعيل به ميدان آمد
 ۱۳۹۵ دوم آذر ماه 

اسماعيل و اسماعيل ها آنگاه که ظلم و ستم بيداد                 
 ميکند چيزي براي از دست دادن ندارند           
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

بــدنــبــال اعــالم طــرح مــربــوط           
يا تجاوز اسـالمـي   "  ازدواج کودکان " 

به دختران زير سن قانوني و بـدنـبـال         
چندين روز تجمـع و اعـتـراض زنـان            
مــبــارز و ســکــوالر بــه ايــن طــرح                
ارتجاعي و ضد کوک، باالخره دولت   
اسالمـي تـرکـيـه بـه زانـو درآمـد و                  
نصويب اين طـرح را مـلـغـي اعـالم              

 .کرد
اما زنان در ترکيه با کسـب ايـن        
پيروزي و وادار نمودن دولت تـرکـيـه        
به الغاي اين طرح قناعـت نـکـرده و           
با بلند کردن خواستهاي خود مبنـي        
بر بي حقوقي  زنان در عـرصـه هـاي            
مـخــتــلــف اجــتــمـاعــي در تــرکــيــه،           
خواستار برچيدن قوانين اسـالمـي و         
برداشتن محـدويـتـهـايـي شـدنـد کـه              
دولت اسـالمـي اوردوغـان بـه زنـان              

 .  تحميل کرده است
به شکست کشانيـدن ايـن طـرح          
ــي                     ــانـ ــد انسـ ــودک و ضـ ــد کـ ضـ
فاشيستهاي اسالمي حاکم بر ترکيـه   
موفقيت بزرگي براي جبهه انسانيت     
و جبهه آزاديـخـواهـي و حـمـايـت از              

دولت اسالمي ترکيـه  .  کودکان است 
را بايد به عقب نشيني هاي بـيـشـتـر       

زنده باد تالش و مبـارزه  .  وادار نمود 
 زنان در ترکيه 
 ۲۰۱۶  نوامبر ۲۲ 

 
 

تجمع و تظاهرات هزاران نفره                 
 معلمان در سليمانيه ادامه دارد                   

در ادامه اعتراض و نارضـايـتـي     
معلمان در کردستان عراق، تجمع و       
تظاهرات معلمـان و کـارمـنـدان در            
شهر سليمانيه و چند شهر ديگر روز     

 نوامبر مجددا از سـر    ۲۲ سه شنبه   
تـظـاهـرات هـزاران       .  گرفته شده است 

نفره مـعـلـمـان و ديـگـر بـخـشـهـاي                    

مخـتـلـف مـردم نـاراضـي در شـهـر                 
سليمانيه در حال حـاضـر در جـريـان            

معلـمـان اعـالم کـرده انـد تـا               .  است
دسـت يـابـي بـه خـواسـتـهـايشـان از                  
رفتن به کالسـهـاي درس هـمـچـنـان              

 .خودداري خواهند کرد
 : خواست محوري معلمان 

پرداخت سر وقت و تمام و کمـال    
 حقوق ماهيانه

پــرداخــت حــقــوقــهــاي مــعــوقــه        
 )حقوقهاي پنج ماه قبل ( 

برچيدن اليحه مربـوط بـه طـرح          
 بخشي از حقوق معلمان" پس انداز"

طــرح پــس انــداز کــه از ســوي              
حکومت اقـلـيـم بـتـصـويـب رسـيـده               
است به اين شکل اسـت کـه نـزديـک             

 درصـد از      ۶۰ يکسال است مـبـلـغ         
حقوق ماهيانه معلمان بعنـوان پـس        
انـداز جـهــت شــرايـط بـحــرانـي نــزد               

. حـکــومــت نــگــه داشــتــه مــيــشــود        
معلمان اين طرح را بـعـنـوان دسـت              
درازي حــکــومــت بــه حــقــوق خــود           
ميدانند و خواهان لغو اين طرح فـال        

 .کتبار هستند
 ۲۰۱۶  نوامبر ۲۲ 

 
 

راه تباه      "  من و تو    "تلويزيون      
نمودن هر چه بيشتر زندگي               
 دستفروشان را نشان ميدهد               

ــزيــون       ــوي ــل ــو      "  ت روز "  مــن و ت
نـوامـبـر در سـاعـت          ۱۷ پنجشنـبـه     

اتـاق  "  مربوط به پخش خبر بـا نـام           
کـــه بـــخـــش مـــربـــوط بـــه           "  خــبـــر 

را در اين بـخـش خـبـري         "  گزارشگر" 
نـيـز مــنـعـکــس مـيـکــنـد، گــزارش              
تصويري از گزارشگري در شهر کـرج    
که از دستفروشان تهيه کرده و بـراي        

. اين شبکه فرستاده بود پخـش کـرد        
فرستنده گزارش اعالم ميکـنـد کـه،       

دولت بايد ايـن دسـتـفـروشـان را از              " 
اين محـل خـارج سـازد چـرا کـه در                 

بـه فـروش مـواد        " کنار دستفروشـي     
" مــخــدر بــه جـــوانــان مـــعــصـــوم              

  ."ميپردازند
چنين گزارشي و چـنـيـن اظـهـار           
نظري کار مردم عادي که نـود و نـه          
درصد آنان بـا وضـعـيـت و زنـدگـي                
ــي روزگــار               ــشــت ــي ــابســامــان مــع ن

چـنـيـن اقـدامـي        . ميگذرانند نيست 
تنها از سوي پادوهاي باند مـافـيـاي       
قاچاق و فروش مواد مخدر سـپـاه و      

 .بسيج ساخته است
پخش و تبـلـيـغ ايـن گـزارش از               
سوي اين شبکه از سر ندانم کـاري و          
يا اينکـه اشـتـبـاهـي در ارائـه خـبـر                  
صورت گرفته باشد نيست بلکه ايـن      
کانال تلويزيوني همانند مقامـات و       
کاربدستان حکومت اسالمي فروش    
مواد مخدر را با پخش اين فيلـم بـه        
مردم تنگدست، فقير و ندار نسـبـت      

هــمــيــن يــک نــمــونــه از         .  مــيــدهــنــد 
سياست حاکم بر اين شـبـکـه کـافـي             
است تا اوباشان حکومـت اسـالمـي         
به هر دستفروشي در هر شهري و بـا        
اتهام خريـد و فـروش مـواد مـخـدر               
حمله کرده و زندگي تباه شده آنـان را     

 .از آنچه که هست تباه تر کنند
من " کاربدستان شبکه تلويزيون    

يــا مــيــدانــنــد کــه بــانــيــان،           "  و تــو  
فروشندگان و توذيع کنندگان عـمـده        
مواد مخدر چه کسـانـي هسـتـنـد و            
آگاهانـه خـود را بـه کـوري و کـري                   
ميزنند و يا نميدانند و بجـاي نشـان        
گرفتن انگشت اتهام بسوي باندهـاي   
سپاه و بسيج بعنوان فـروشـنـدگـان و        
توذيع کنندگان اصلي مواد مخـدر،      
هزاران انسان به فالکت کشيـده شـده        
و به دستفروش تبديل شده را مقصر       

واقعا ننگ بر شما باد کـه    .  ميدانند
دست حکومت جـهـل و جـنـايـت و               
ــدگــي              ــبــاه کــنــنــده زن حــکــومــت ت
دسـتـفـروشـان و کـل جـامـعـه را بــا                   
ــاز                 پــخــش چــنــيــن ســوژه هــايــي ب
ميگذراريد که تباهي مـطـلـق را بـه          

 .ندارترين بخش جامعه تحميل کند
 

   ۹۵ آبان  ۲۷ 
 ۲۰۱۶ نوامبر  ۱۷ 

 

زن دستفروش کتـک مـي خـورد،          
. آيت اهللا ها ميلياردرتـر مـي شـونـد           

چه کسي نمي دانـد کـه دسـتـفـروشـي             
. فقط بدست آوردن يک لقمه نان اسـت     

چه کسي نمي داند با دستفـروشـي نـه         
مي توان خانـه ي درسـت و حسـابـي               
داشــت، نــه مــي شــود بــهــداشــت و               
درمان داشت، نه مي توان مسافـرات     
هاي تفريحي رفت و نه مي تـوان سـر        
پيري از امنيت اقتـصـادي بـرخـوردار        

دستفروش از سـرمـاي زمسـتـان       . بود
تا گرماي تابستان در حال نبـرد بـراي      

 .زنده ماندن است
در عوض الريجاني ها و صـدهـا      
و هزاران جاني جمهوري اسـالمـي بـا          
غارت زندگي و هستي ايـن مـردم بـه         
ثروت هاي افسانه اي و نجوني دسـت        

زن دستفروش را کتک مـي    .  يافته اند 
زنند و وقتي رسانـه اي شـد و آبـروي              
نداشته حکومـت اسـالمـي بـيـش از              

شـهـرداري   « گذشته ريخته شد، آنگاه    
فــومـــن از زن دســتـــفـــروش عـــذر                

عذر خواهي مـي  .   مي کند » خواهي
کند، اما اين عذر خـواهـي بـراي ايـن          
زن دستفروش نان و آب نـمـي شـود و            

 .فردا هم ادامه ديروز خواهد بود
دليل شهرداري فومن براي کـتـک       
: زدن اين زن زحمتکش ايـن اسـت کـه          

تـوجـه   ”شخص مورد نظر به اخطارها  
و در طول اين مدت همچـنـان   “  نکرده

در پياده رو حضـور داشـتـه و بـاعـث              
“ داران و ساير کسـبـه    دلخوري مغازه ” 

 .شده است
بهـانـه شـهـرداري هـا و قـوانـيـن                 
جمهوري اسالمـي هـم بـظـاهـر بـراي               

، کـتـک     » رفع دلخوري مـغـازداران     « 
زدن و دسـتــگـيــري و حـتــي کشــتــن               

مـرداد مـاه دو         –.  دستفروشان است 
سال پيش در تهران، علي چراغـي کـه      
همراه پسر نوجوان خـود در مـنـطـقـه              

تهران پارس دسـتـفـروشـي مـي کـرد،            
توسط مـامـوران سـد مـعـبـر کشـتـه                

 .-شد
. سئوال مردم و همه ما اين اسـت    

چگـونـه هـزيـنـه        .  چگونه زندگي کنيم 
هاي سـرسـام آور زنـدگـي روزمـره را                

اجـاره مسـکـن و خـرج           .  تامين کنيم 
تــحــصــيــل فــرزنــدانــمــان را از کــجــا            
بپردازيم؟ چگونه با اين هـيـوالي بـي           
پولي که در برابر ما دهان باز کـرده و       
مـا را بـه درون ســيـاهـي مـي کشــد                  

قطعا دستفروشي پاسخ .  مقابله کنيم 
دسـتـفـروش بـراي بـقـاء مـي              .  نيست
 .جنگد

جمهوري سرمايه داران اسـالمـي       
هـدف غـارت     .  به اينهـا کـاري نـدارد        

زندگي مردم و پر کردن کـيـسـه هـاي             
بـايـد آقـا      .  گشادي است که ته ندارنـد    

زاده هــا بــه کشــورهــاي اروپــايــي و              
آمريکا شمالي نقل مکان کنند تا بـه        
قيمت نابودي مردم عيش کنند و از          

. زندگي انگلي اي خـود لـذت بـبـرنـد             
بايد در همين ايران طبقه يـک درصـد          
هـا را بســازنـد و بــهـشــت دروغــيــن                
اسالمي را نه در آسمان ها کـه بـطـور            
واقعي در زميـنـي کـه بـدسـت مـردم              

و چـه کسـي     .  آباد مي شود برپا کنند 
نمي داند براي تکميل بهشت، جهـنـم         

بهشت آنها و جهـنـم   .  نيز الزم مي آيد 
 .ما

بـايـد بـا      .  چاره کـار روشـن اسـت        
همه قدرت و همه توان بـراي واژگـون           
کردن اين بساط فقر و تـبـاهـي تـالش        

بايد دست در دسـت هـم داد و             .  کرد
. براي يک زندگي بـهـتـر مـبـارزه کـرد             

کارگران و معلمان و ديـگـر فـعـالـيـن              
جنبش هـاي اعـتـراضـي در ايـن راه                 

به صف اين مـبـارزات     .  پيش قدم اند  
جاري بايد پيوست و البتـه بـا حـزبـي             
که بـراي خـوشـبـخـتـي هـمـگـان مـي                  

حزب کـمـونـيـسـت      . جنگد، همراه شد 
 .*کارگري حزب شما است

 کتک زدن زن دستفروش و يک دنياي بهتر
 عبدل گلپريان  دولت اسالمي ترکيه عقب نشيني کرد                              
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