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 عزيزه لطف الهي: تهيه و تنظيم

بدون ترديد تصرف حلب از جانـب    
ارتش سوريه و متحدينش، موقعـيـت    

. دولت سوريه را محکـمـتـر مـيـکـنـد            
اما پيامدهاي ايـن مسـئلـه فـراتـر از              

چـرا  .  تعادل قواي داخلي سوريه اسـت      
که تصرف حلب و شکسـت نـيـروهـاي        
فتح الشام يا همان جبهه الـنـصـره کـه          
شاخه اي از القاعده هسـتـنـد، نشـانـه             
اي از موقعيـت دو قـطـب رقـيـب بـه                  

 . رهبري روسيه و آمريکا نيز هست
آنــچــه امــروز در خــاورمــيــانــه و           
بخشهايي از آفريـقـا مـيـگـذرد تـنـهـا               
جــنــگ داخــلــي دولــتــهــاي اســالمــي         
مــرتــجــع بــا نــيــروهــاي تــروريســتــي            

ــيــســت           ــيــب ن ــحــران  .  اســالمــي رق ب
خاورميانه عمدتا نتـيـجـه رقـابـت دو            
قطب رقيب جهاني به رهبري آمريـکـا     

هر کدام از اين قدرتهـا  .  و روسيه است  
البته دولتهـا و جـريـانـات تـروريسـت              
متحد خود را در کشـورهـاي جـنـگ             
زده دارند و آنها را مورد حمايت قـرار       

 . ميدهند
همگان ميدانند که جنگ داخلـي     
و ويران شدن سـوريـه و سـر بـر آوردن                 
داعش و داعشهاي ديـگـر در سـوريـه          
نه نتيجه انقالب مردم بلـکـه نـتـيـجـه              

هنگـامـيـکـه     .  شکست آن انقالب بود   
انــقــالب مــيــلــيــونــي مــردم در ســال            

عـلـيـه    "  بهار عـربـي    "  به دنبال ۲۰۱۱ 
بشار اسد به عنوان يک رژيم بيـرحـم و         
ديکتاتـور مـيـرفـت کـه بسـاط رژيـم                
خــانــواده اســد را در هــم بــپــيــچــد،                 
بالفاصه دو قطب منطقه اي و جهاني     

. به ميـدان آمـدنـد و دخـالـت کـردنـد                
يکي با هـدف دفـاع از بشـار اسـد و                  
ــقــالب مــردم، شــامــل               شــکــســت ان
جمهوري اسالمي، عراق و حـزب اهللا        

و روسيه، قطب مقابل براي سرنگوني     
بشار اسد از راه شکست انقالب مـردم   

، عربستان و قـطـر   هسوريه شامل ترکي  
و دولتهاي غربي به رهبري آمريکا بـا        
تقويت جريانات اسـالمـي تـروريسـت          
مسلح که بتوانند سوريه را به منطقـه        

 . تحت نفوذ خود تبديل کنند
 ۲۰۱۲ جدال اين دو قطب از سال   

. در سـوريـه شـدت بـيـشـتـري گـرفــت                
ترکيه با حمايت آمريکا و مـتـحـديـن            
مـنــطــقــه اي خــود افسـران فــراري از              
ارتش اسد و سران قبايل و جـريـانـات            
اسالمي را در سـوريـه آمـوزش داد و            
ــه اســم ارتــش آزاد                   ــتــدا ارتشــي ب اب

 . تشکيل دادند
جريانات اسالمي تـروريسـت هـم         
در ارتش آزاد و هم مسـتـقـل از آن بـا             
استفاده از کمکهاي نظامي و مالي و       

هـمـه   .  تقويت شـدنـد    ....  اطالعاتي و 
جريانات تروريست اسالمي از ارتـش       
آزاد گرفته تا بقيه جريانـات اسـالمـي          

کـمـک   ...  از جمله داعش و القاعـده و      
بــي دريــغ کشــورهــاي ايــن قــطــب را             
دريافت کردند و مسلحانه وارد جنگ   

از روزي کـه      .  با ارتش سـوريـه شـدنـد        
انقالب متمدنانه و شـهـري مـردم بـه              
جنگ مسـلـحـانـه ايـن جـريـانـات بـا                  
ارتش سوريه تـبـديـل شـد، امـکـان و                
ــراز وجــود مــردم                 ــراي اب ــي ب مــجــال

آنـچـه   .  معترض و مدرن باقـي نـمـانـد        
ما بعد از شش مـاه از عـمـر انـقـالب              
شـاهـدش بـوديــم ايـن بــود کـه مــردم                
انقالبي خانه نشين شدند و جـريـانـات        
تروريست اسالمي و حکـومـت بشـار          
اسـد مـيـدانــدار رقـابـت و جـنـگ بــا                  

 . همديگر
 

 شکست انقالب سوريه           
 و نتايج آن      

در حدود شش ماهي که انـقـالب          

 تصرف حلب    
 و رقابت دو قطب جهاني و منطقه اي        

 ) بخش اول(
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 ۱ از صفحه  

 آذر امسال يک روز متفـاوت  ۱۶
روزي کــه فضــاي مـعــتـرض و           .  بـود 

خشــمــگــيــن جــامــعــه ايــران عــلــيــه            
حاکمين اسالمي سرمايه را بـخـوبـي       
بازتاب داد و شـور و رزمـنـدگـي را               

بيانيه فراگير دانشـجـويـان    .  دامن زد 
 آذر کـه بـه امضـاي          ۱۶به مناسبت  

 هــــزار دانشـــجــــو رســــيــــده،               ۱۳
کيفرخواستي عميق و طبقاتي عليـه     
وضعيت نابرابر و تـبـعـيـض آمـيـز و             
کااليي شدن کـامـل دانشـگـاه هـا و               
انواع زورگويي ها و بـاجـگـيـري هـا             

ايــن بــيــانــيــه در عــيــن حــال            .  اســت
اعـتـراضــي اسـت بـه کـل وضــعـيــت                
اجتماعي که حـکـومـت اسـالمـي و             
سرمايه داران حـاکـم بـر کـارگـران و               
معلمان و مردم شريف تحميل کـرده        

بيانيه دانشجويان مـانـيـفـسـتـي       .  اند
است که معضالت عديده جـامـعـه و       
فرزندان زحمـتـکـشـان را بـه تصـويـر               
ميکشد، نظـام مـبـتـنـي بـر سـود و                 
تبعيض و نابرابري و فساد را بعنوان     
دشمنان مردم معرفي ميکـنـد و بـر           
اتحـاد و هـم سـرنـوشـتـي مـبـارزات                 
برحق کارگران، معلمان، زنان و تمام       
حذف شده هـا و مـطـرود شـده هـاي                
جامعه بعنوان تنـهـا راه حـل عـلـيـه                

بــرانــدازي کــه هســتــي         ســيــل بــنــيــان   
دانشجو، کارگر، معلـم، زن و تـمـام            

کند، تـاکـيـد       فرودستان را تهديد مي  
دانشجويان بـا ايـن بـيـانـيـه           . ميکند

صداي اعتراض کل جامعه بـه وضـع      
 . موجود را رساتر کردند

از هــمــيــن روســت کــه بــيــانــيــه             
دانشـجــويــان نــه تــنــهــا بـا حــمــايــت             

 دانشگـاه و دهـهـا        ۸۰۰دانشجويان  
نشريه و نـهـاد دانشـجـويـي مـواجـه                
شد، بـلـکـه تشـکـل هـاي مـخـتـلـف                   
کارگري مستقل از دولـت و تشـکـل           
هاي مـخـتـلـف مـعـلـمـان نـيـز از آن                    
حـمــايـت کـردنــد و آنـرا وسـيــعـا در                  
شبـکـه هـاي اجـتـمـاعـي مـنـعـکـس                  

 ۱۶اين وجه مشخصه مـهـم     .  کردند
حرکتـي سـراسـري،      .  آذر امسال است 

با بيانيه اي فراگير و عـمـيـق کـه بـه             
نقطه عطـفـي در اتـحـاد کـارگـران و                

. معلمان و دانشجـويـان تـبـديـل شـد            
 آذر امسـال بـر ايـن            ۱۶نقطه قدرت  

 . عوامل مهم استوار بود
اگر اتحاد کارگران و معلمـان بـا       
بيانيه اسـمـاعـيـل عـبـدي و جـعـفـر                   
عـظـيـم زاده عـلـيـه امـنـيـتـي کـردن                    
ــو                  ــه جــل ــمــي ب مــبــارزات گــام مــه

برداشت، بيانيه امسال دانشـجـويـان        
گام مهم ديگري اين اتحاد طبـقـاتـي      
اکثريت جامعه را به جـلـو بـرد و بـه              
تــجــلــي اتــحــاد کــارگــر و مــعــلــم و              

و ايـن شـروع       .  دانشجو تـبـديـل شـد        
دوره تازه اي از مبارزات کـارگـران و       

 . استثمارشدگان را نويد ميدهد
به اين فاکتورها بايد تجمعات و     
مراسم هاي مختلف دانشجـويـان در       
دانشگاههاي مختلف تهران و تبريـز     

را ...  و اصفهان و بابل و سمـنـان و          
در ايـن تـجـمـعـات          .  نيز اضافه کـرد    

اعـتـراضــي دانشـجــويـان شــعـارهــاي          
کوبنده سر دادند و عـوامـل مـنـفـور            
صدا و سيما را بعنوان مايـه نـنـگـي           
از دانشگاه بيرون انداختند و بر عـزم     
خود براي مبارزه حول بيـانـيـه مـهـم             

 . خود تاکيد کردند
جمهوري اسالمي از ابتداي روي    

آمدنش با جنايات بسـيـار تـالش        کار
کرد که دانشگاه را به محل و سنگـر    

امـا سـران     .  ارتجاع حاکم تبديل کند 
اين حکومت قاعدتـا بـايـد مـتـوجـه             

. شـده بـاشـنـد کــه کـور خـوانـده انــد                 
دانشگاه سنگر اتحاد و آزاديخواهـي   
و انسانيت باقي ماند و اين نقـش را        
آگاهانه تر و پيشروتـر از قـبـل دارد             

 . ايفا ميکند
 

در حاليکه ناسيوناليست هـا بـه        
پاسارگاد و کورش دخيل بسته انـد،        
قومپرستان مشـغـول دامـن زدن بـه             
نفرت قومي در مـيـان بـخـش هـاي                
مخـتـلـف مـردم هسـتـنـد و اصـالح                 
ــبــان هــم و غــمــشــان از آزادي                   طــل
مــوســوي کــروبــي فــراتــر نــمــيــرود،           
دانشجويان صداي اکثريت جامعه را    
عليه نـظـام فـاسـد اسـالمـي طـنـيـن                  

اين صدا و ايـن نـقـد و            .  انداز کردند 
اين نوع بيانيـه هـا و ايـن اتـحـادهـا                
است که در مقابل حکومت و خـيـل           
مــرتــجــعــان ديــگــر، مــالت واقــعــي          
متحـد شـدن تـوده هـاي مـيـلـيـونـي                  
مردم براي به گور سپردن اين نظام و     
اين حکومت و شکل دادن به جامعه    
اي انساني است و اين صدايـي اسـت         
که با خود اميـد مـيـاورد و روحـيـه                

 . مبارزاتي مردم را باال ميبرد
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  آذر امسال ۱۶
 تجلي اتحاد دانشجويان و کارگران

مردمي عليه بشار اسـد در جـريـان            
بود مردم دنيا از اتحاد و انـقـالب و      
مطالبات بر حـق مـردم سـوريـه بـه               
شعف آمده بودند و انتظار ايـن بـود        
که يکي بعد از ديگري انـقـالبـي کـه         
به بـهـار عـربـي مـعـروف شـده بـود                  
حـکـومـتـهـاي ديــکـتـاتـور و قـهــار                
منطقه را مورد تعرض قرار بدهد و      
مــردم ايــن کشــورهــا بــتــوانــنــد بــه            
زندگي امن و مـرفـهـي دسـت پـيـدا              

همين انتظار و اميد به آيـنـده   .  کنند
اي بهتر و دنياي بهتر، مايه نگرانـي    
و خشم قدرتهاي جهاني و دولتـهـاي       

بـراي شـکـسـت آن         .  منطقه اي شـد     
انقالب و براي سـد کـرن آن طـرح و               

در نتيجه کشمکش .  برنامه ريختند 
و رقابت اين قدرتها و جنگ نيابتـي    
آنها با هـمـديـگـر کشـور و انـقـالب                
سوريه را با سرنوشتي مواجه کردنـد   
که امروز کمتر کسي بيـاد دارد کـه          
انقالبي در جريان بود و تـرس مـرگ        

 . ديکتاتورها را برداشته بود
بدون شک اولـيـن قـدم و اولـيـن              
هــدف طــراحــان دو طــرف جــنــگ             
نيابتي در سوريه اين بود که انقـالب   
را شکست بدهند و خطر انـقـالب و        
ــر                         شـــــورش مـــــردم را از ســـ

. ديـکـتـاتـورهـاي مـنـطـقـه بـردارنـد               
متاسفانه جـبـهـه ضـد انـقـالب کـه                
شامل هر دو قطب ميشـود بـه ايـن            

امــا ايـن نــه      .  هـدف خـود رســيـدنـد        
پايان سناريويي که در سـوريـه آغـاز         

. کـرده بــودنــد بــلــکــه آغــاز آن بــود             
سناريو سياهي که به کشور سـوريـه        
تحميل شد نتيجه اش تنهـا ويـرانـي       
و از هم پاشيدن شـيـرازه آن جـامـعـه            

بلکه در جبهه دولتهاي غربـي  . نبود
تشتت و بي اعتمادي و سبـک شـدن         

وزن آمريکا در جدالهاي جـهـانـي و            
منطقه اي پيـامـدهـايـي داشـت کـه             
کشورهاي متحـد او يـکـي بـعـد از               
ديگري به عنوان نـيـرو و دولـتـهـاي             
گريز از مرکـز عـمـل کـردنـد و ايـن                 
دومي موقعيت آمريکا را بـيـش از         
پيش تضعيف کرد و قطب مخـالـف     

 . به رهبري روسيه را تقويت نمود
 

موقعيت تضعيف شده آمريکا                 
 و نتايج آن      

بـالفـاصـلــه بـعــد از ايــنـکـه در               
نـتـيـجـه رقـابـت و جـدال دو قـطـب                    
رقيب با همديگـر، انـقـالب سـوريـه            
شکست و به جنگ داخـلـي سـوريـه          
تــبــديــل شــد، رقــابــت آنــهــا شــدت            

نه تنها رقـابـت ايـن      .  بيشتري گرفت 
دو قطب باهمديـگـر شـدت گـرفـت،           
بلکه رقابت دولتهايي دخيل در ايـن      
سناريو بويژه دولتهايي کـه مـتـحـد           
غرب بودند به رقابـت بـا هـمـديـگـر            

چنانچه دولت عـربسـتـان    .  پرداختند
و قطر عليه همديـگـر و ايـن دو در               
مقابل تـرکـيـه مـنـافـع و سـيـاسـت                  
مـورد نــظــر خــودشــان را تــعــقــيــب            

آمريکا با يکه تازي خود که .  کردند
هيچکدام از اينهـا را دوسـت قـابـل             
اعتماد نميدانست به رقابت پوشيده     
اي با آنها و براي تضعيف همه آنـهـا      

 . دست بکار شد
در پروسه اي چـنـد سـالـه و در                
وسط راه دولت ترکيه احسـاس کـرد         
سرش بي کاله مانده و دوستانش بـه     

هـنـگـامـيـکـه       .  او خيانت کـرده انـد       
عـربســتــان هــمــراه بــا ارتـش مصــر            
دوســت و مــتــحــد تــرکــيــه اخــوان              
المسلمين را از قدرت ساقط کـرد و        
در قـدم بـعـدي عـربسـتــان ائـتــالف               
کشـورهـاي عـربـي مـتـحـد خـود و                 
رهبري اين ائتالف عليه حوثيـهـا را        
بعهده گرفت، اوردوغان با زانـو زدن        
در مـقـابـل پـوتـيـن از او مـعــذرت                  
خواهي کرد و او را جـاي اعـتـمـاد                

اين رويکرد تازه و   .  بيشتري دانست 
غير مترقبه ترکيه مـورد اسـتـقـبـال         
روسيه قرار گـرفـت و قـرار دادهـاي              
اقتصادي و سياسي فيمابين اکـنـون       

مايه نگراني کشورهاي عضو نـاتـو        
 . بويژه آمريکا شده است

 
اگرچه ترکيه تالش ميـکـنـد بـا          
روسيه دوستي برقرار کند و روسـيـه        
هم با آغوش باز از او استقبال کـرده        
است، اما جابجايي ترکيه از قطـبـي     
به قطب ديگر و مهاجـرت کـردن او          
به سمـت روسـيـه امـري مـمـکـن و                  

بـا ايـن وجـود        .  عملي بنظر نميرسد  
اين اولين مورد نـبـود کـه يـکـي از                
دوستان آمريکا و غرب بـا رويـکـرد        
نزديکي به روسيه نارضايتي اش را        

قبال هنـگـام کـودتـاي       .  نشان ميداد 
ارتش مصر علـيـه مـحـمـد مـرسـي              
رئيس جمهور اين کشور عـربسـتـان          
برخالف توصيه هاي رسمي آمريکـا   
و اروپا در کنار ارتش مصر ايسـتـاد    
و ميلياردها دالر بـه ارتـش مصـر              

خــريــد .  کــمــک بــالعــوض پــرداخــت     
تسلحيـات نـظـامـي سـه مـيـلـيـارد                
دالري سيسي از روسـيـه تـنـهـا يـک              

 . مورد علني اين کمکها است
نه تنها عربستان و ترکيه بـلـکـه     
دولــت اســرائــيــل هــم در ايــن دوره              
نسبـت بـه آمـريـکـا بـي اعـتـمـادي                  

او در مـورد    .  خودش را پنهان نکرد  
تـوافـق بـرجـام هـمــراه عـربســتـان و                 
کشورهاي خليج سـيـاسـت غـرب و            
آمريکا را ناقض پيمانهاي دوسـتـي        

 . خود و آن کشور ارزيابي کردند
در اين ميان روسيه تـالش کـرد        
به عنوان قدرتي جهاني کـه بـعـد از             

 ســالــه رکــود و کــم            ۲۰ يــک دوره      
تاثيري در سياست جهاني و منطقـه    
اي جايگاهي براي خود کسـب کـنـد       
و منطقه نفوذي در منطقه و جـهـان       

روسـيـه هـم در قضـيــه           .  پـيـدا کـنـد      
اوکراين و قبال گرجسـتـان و هـم در            
مورد سـوريـه نـقـش مـتـحـد قـابـل                  
اعتمادتري نسبت به آمـريـکـا بـراي          

اين موارد فـوق  .  دوستانش ايفا کرد  
البته تنها نـمـونـه هـايـي از نـتـايـج                  
موقعيت تضعيف شده آمريکا بـعـد     
از عروج دوباره روسيه به عنوان يـک      

 . قدرت جهاني است
 

 ادامه دارد 

 ... تصرف حلب و رقابت دو                     
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            
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 مـاه دسـامـبـر         ۱۳ روز سه شنبه    
 هزار پيشمرگ حـکـومـت اقـلـيـم           ۱۵ 

کردستان عراق در يک مانوور نظامي    
ــوان،       ــحــت عــن ــامــوس     " ت ــاع ازن " دف

تجمعـي در اربـيـل کـردسـتـان عـراق                
داسـتـان از ايـن قـرار           .  برگزار کـردنـد    

است که يکي از نماينـدگـان پـارلـمـان           
ــام               ــنـ ــراق بـ ــتـــان عـ ــروه " کـــردسـ سـ

از اعضـاي فـراکسـيـون         "  عبدوالواحد
گوران طي سخناني در پارلمان عـراق       
کـه بـمـنــظـور تصـويـب بـودجـه ســال                 

 برگزار شده بود در رابـطـه بـا          ۲۰۱۷ 
وضعيت مالي و اقـتـصـادي خـانـواده         
هاي پيشـمـرگ در اقـلـيـم کـردسـتـان                

در حــالــيــکــه حــقــوق       : " گــفــتــه اســت   
ماهيانه بموقـع در اخـتـيـار خـانـواده              
هاي پيشمرگاني که جـان خـود را از              
ــرد،                 ــمــيــگــي ــد قــرار ن دســت داده ان
همسران آنان نـاچـارنـد بـراي تـامـيـن                

" خـودفـروشـي   " معيشت زندگي شـان       
در ادبيات ناسيوناليسم کـرد  . (  کنند

از واژه     "  تـــن فـــروشــــي      " بـــجـــاي       
خــودفــروشــي اســتــفــاده مــيــشــود و           
منظور ايـن نـمـايـنـده از فـراکسـيـون                 

). بــوده اســت   "  تــن فــروشــي   " گــوران   
 .توضيح داخل پرانتز از من است

در هـمـيـن جـلـسـه کـه بـمـنـظـور                   
 بـرگـزار     ۲۰۱۷ تصويب بودجه سـال       

شده بود چهار فـراکسـيـون پـارلـمـانـي           
متشکل از اتحاديه ميهنـي، گـوران،       
جمعيت اسالمي و اتحاد اسالمي بـا        
دولت حيدر عبادي شرکت داشـتـنـد،         
فراکسـيـون حـزب دمـکـرات در ايـن               
نشست شرکت نـکـرد و آنـرا تـحـريـم                

دولـت مـرکـزي عـراق و چـهـار               .  کرد
فراکسـيـون نـامـبـرده بـه ايـن تـوافـق                  
رســيــدنــد کــه حــقــوق کــارمــنــدان و             
همچنين نيروي پيشمرگ مسـتـقـيـمـا       
از سوي دولت مرکزي بموقع پرداخـت   
شود و در اذاي آن دولت مـرکـزي نـيـز        

 بشکه نفت صـادره از      ۵۵۰ بر فروش  
کرکوک و مناطق ديگر اقليم کنترل و     

ــاشــد          ــرســي داشــتــه ب ــار  .  حســاب چــه
فـراکسـيـون نـامـبــرده تـوافـق بـر ســر                 
تصويب بودجه با حکومت مرکزي را   
بنـوعـي يـک پـيـروزي بـراي خـود در                  
مقابل فراکسيون حزب دمکـرات کـه        
جلسه را تـحـريـم کـرده بـود ارزيـابـي                 

 . کردند
در واکنش به ايـن مسـئلـه حـزب            

) بارزاني   (  دمکرات کردستان عراق   
موقعيت را غنـيـمـت شـمـرد و بـراي               
جبران شکـسـتـي کـه از سـوي چـهـار                 
حــزب رقــيــب مــتــحــمــل شــده بــود،            
سخنان نماينده گوران را مناسب ديـد        
که اين شکست را تـالفـي کـنـد و در                
اعتراض بـه اظـهـارات او کـمـپـيـنـي                 
اعتراضي تـوسـط هـواداران خـود در            

دفاع از نـامـوس       " اربيل تحت عنوان    
بنا بـه آخـريـن      . براه انداخت" پيشمرگ

خبرها بـه تـحـريـک حـزب دمـکـرات                
شکايت نامه اي از سوي نـمـايـنـدگـان        
نيروي پيشمرگ بـه دادگـاه داده شـده            
است که کنار نهادن سروه عبدولواحـد   
از پارلمان و همچنين محاکمـه کـردن      

الزم بـه ذکـر       .  او را به جريان بيانـدازد   
است که کـاربـدسـتـان سـطـح بـاال در                
دادگاه عـالـي حـکـومـت اقـلـيـم نـيـز                  
وابسته به حزب دمـکـرات کـردسـتـان         

 . عراق هستند
" ســروه عــبــدوالــواحــد    " ســخــنــان    

ضمن اينـکـه حـقـايـقـي از وضـعـيـت                 
زندگي مـردم را بـيـان مـيـکـنـد امـا                  
حزب متبـوع ايشـان و هـمـه احـزاب               
حاکم بر کردستان عـراق در تـحـمـيـل            
تن فروشي به بخشي از ايـن خـانـواده           

بـاالخـره   .  ها شريک و سهيـم هسـتـنـد         

بعد از تهديد به کشته شـدن از سـوي             
منصور بارزاني، او در تـوضـيـحـاتـي           

سخنـانـش را نـادرسـت         "  تحت عنوان 
، ناچار به عذرخواهـي  " تعبير کرده اند 

 .شد
چنين واکنشهايي تاريخا سنت و      
فرهنگ ديرينه نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد              
بوده است و تنها مـخـتـص بـه حـزب             

براي ناسيونـالـيـسـم     .  دمکرات نيست 
کرد چه در حـزب گـوران بـاشـد و يـا                  
اتحاديه ميهني و حـزب دمـکـرات،            
ناموس پرستي، مردساالري، تحقـيـر      
زن و اعمال ديگر نابرابريها نسبت بـه          
زنان يک رکن پايـه اي ايـن جـريـانـات               

هم کيشـي  .  قومي اسالمي بوده است 
احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت بـا اسـالم و                  
مــتــاثــر از فــرهــنــگ ضــد زن آنــان،              
جايگـاه درجـه چـنـدم زن در افـکـار،                 
سياست و سنت اين احزاب بـر کسـي           
پوشيده نيست و در چنين سـربـزنـگـاه        
هايي تحريکات عقب مانده در ميـان   
طرفداران اين احزاب نـيـز بـه خـدمـت            

 . گرفته ميشوند
در همين رابطه حـزب دمـکـرات          
نيز بـراي ايـنـکـه صـف بـنـدي طـرف                  
مقابل را بي پاسخ نگذاشته باشد، از         
طرف نخست وزيـر و هـيـئـت وزيـران              
حـکـومـت اقــلـيـم خـطــاب بـه چـهــار                 
فراکسـيـون عضـو پـارلـمـان، از آنـان                
دعوت کرده است که روز چهـارشـنـبـه      

 دسامبر در جلسه اي کـه هـيـئـت       ۱۴ 
وزيران بمنظور تصويـب بـودجـه سـال           

  در اقلـيـم کـردسـتـان بـرگـزار            ۲۰۱۷ 
ــد            ــنــن ــد شــرکــت ک ــکــن ــار  .  مــي ــه چ

فراکسيون پارلمان نـيـز عـدم حضـور             
خود در جلسـه هـيـئـت وزيـران را بـه                  
اطــالع آنــان رســانــيــده و خــواســتــار             
بتعويق انداختن اين جلسه تا تصمـيـم      

 . نهايي فراکسيون هايشان شده اند
 هـزار    ۱۵ اما آيا به خيابان آوردن  

نــيــروي پــيــشــمــرگ از ســوي حــزب              
دمــکــرات بــه ســرکــردگــي مــنــصــور         
بارزاني فرزند مسعود بارزانـي تـنـهـا           

" سـروه عـبـدوالـواحـد       " بدليل سـخـنـان     
بـوده اسـت کـه عـرق مـردسـاالري و                 

ناموس پرستي ناسيوناليسـم کـرد را         
برانـگـيـخـتـه اسـت يـا ايـنـکـه حـزب                    
دمکرات در صف بندي اخيـر بـر سـر         
تصويب طرح بـودجـه کـه تسـلـط بـر                
بخـشـي از درآمـد نـفـت را از دسـت                   
مـيـدهـد و بـه جـيـب احـزاب رقـيــب                   

 .سرازير ميشود نگران است؟
اين دعوا قبل از ايـنـکـه بـر سـر                 
تحريک احساست نـامـوس پـرسـتـانـه            
ناسيوناليسم کرد باشد، بر سر رقابـت      
و بر سر تقسيم سود و ثـروت هسـتـي         

 . مردم در کردستان عراق است
رقابت و دعـوا بـر سـر کـرسـي و                
قدرت و مـهـمـتـر از ايـنـهـا چـپـاول،                   
دزدي، فساد و غـارت هسـتـي مـردم            
کردستان عراق توسط هر پـنـج حـزب        
شريک در حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان            

. عراق امر تـازه اي نـبـوده و نـيـسـت               
مسئله ايجاد صفي متشکل از چهـار    
فراکسيون پـارلـمـان بـر سـر تصـويـب               

 و در حاشيـه قـرار     ۲۰۱۷ بودجه سال  
گرفتن حزب دمکرات در اين مـاجـرا         
را بـايــد بـر مـتـن هـمـســويـي دولــت                   
ــقــش جــمــهــوري               مــرکــزي عــراق، ن
اسالمي و قرار گـرفـتـن چـهـار حـزب              
شريک در حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان            
ــد                 عــراق در ايــن صــف بــنــدي جــدي

حـــزب دمـــکـــرات     .  تـــوضـــيـــح داد    
کردستان عراق نيز همچـون هـمـيـشـه           
در جبهه دولت ترکـيـه قـرار دارد کـه              
طي ماههاي اخير چـه  در رابـطـه بـا              
ــرکــيــه و چــه در                   اوضــاع داخــلــي ت
مـنـاسـبـات بـا دولـتـهـاي غـربـي در                   

 . موقعيت مطلوبي قرار نداشته است
اين صف بـنـديـهـاي مـنـطـقـه اي              
ميتواند توضح دهنده تقابالت اخـيـر        
در ميان احـزاب شـريـک و حـاکـم بـر                  
کردستان عراق بر سر تقسيـم سـهـم و           

ــاشــد            حــزب .  ســود هســتــي مــردم ب
دمکرات کردستان عـراق بـه رهـبـري           
مسعود بارزاني از آنجا کـه تصـويـب          

 را کـه در بـغـداد            ۲۰۱۷ بودجه سال  
انجام گرفت و اجـرايـي شـدن آنـرا بـه                 

سـروه  " زيان خود ميبـيـنـد اظـهـارات            
از حزب گوران را بـهـانـه    "  عبدوالواحد

اي براي برانگيختن احساسات عـقـب        
مانده در ميان طرفداران خـود تـحـت         

" اهانت به ناموس پيشمـرگـان  " عنوان  
را به تبليغات گسترده اي عليه حـزب      

تن فـروشـي،   .  گوران تبديل کرده است  
فقر و فـالکـت اعـمـال شـده بـر مـردم                  
پديده اي اجتماعي است کـه از قـبـل             
ســيــاســت و اهــداف احــزاب حــاکــم،            
انـبـاشـت سـود و ثـروت جـامـعـه در                   

. دستان حـاکـمـيـت پـديـدار مـيـشـود              
دعوا بر سر تصويب بودجه سال آينـده     
کــردســتــان عــراق در هــر شــکــل و                 

چـه در بـغـداد و چـه در               (  شـمـايـلـي       
رسميت يابد و انجام بـگـيـرد      )  اربيل  

چيزي جز سهم خواهي احـزاب حـاکـم          
ــردن                  ــان عــراق، ســود ب ــردســت ــر ک ب
حکومـت مـرکـزي، و نـفـوذ هـر چـه                  
بيشتر جـمـهـوري اسـالمـي و دولـت               
ترکيه در تحوالت کردستـان عـراق و          
تحميل تباهي هر چه بيشتر بر مـردم          
کـردسـتـان عـراق را در بـر نـخـواهــد                  

 .داشت
عــامــلــيــن و مســبــبــيــن اصــلــي         
تحميل فقر، تن فـروشـي، نـداري، نـا             
امني، حـقـوقـهـاي پـرداخـت نشـده و               
دسـتــمــزدهـاي بــه گـرو گــرفـتــه شــده               
معلـمـان و کـارمـنـدان، و وضـعـيـت                 
نــابســامــان و فــالکــتــبــار زنــدگــي و            
معيشت مردم کردستان عراق، سـران      
ــدســتــان احــزاب شــريــک در                و کــارب
حــکــومــت اقــلــيــم کــردســتــان عــراق          

کمپيـن و مـانـوور نـظـامـي             .  هستند
چـيـزي   "  دفاع از ناموس"تحت عنوان  

جز دعوا بر سر تقسيم سـود و ثـروت             
تعصبات کور، عقب مانده و   .  نيست

ناموس پرستانه ناسـيـونـالـيـسـم کـرد            
اين خاصيـت را بـرايـش دارد کـه در                
معادالت و رقـابـتـهـاي بـيـن احـزاب               
بعـنـوان شـمـشـيـري زنـگ زده بـکـار                  

ميليـونـهـا مـردمـي کـه           .  گرفته شود 
بيش از دو دهه زندگي فالکتـبـاري را       
تحت حاکـمـيـت ايـن احـزاب تـجـربـه                
کرده و در کـنـار ايـن تـبـاهـي شـاهـد                   
ثروت اندوزي و چپاول هستي شـان از       
سوي سران عشاير و طـوايـف احـزاب           
اسالمي و قومي بوده اند، بايـد خـود       
به مـيـدان آيـنـد و بـه ايـن وضـعـيـت                     

 .خاتمه دهند
 ۲۰۱۶  دسامبر ۱۳ 
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 عبدل گلپريان           

 

حزب کمونيست کارگري ايران تمام احزاب و نيروهاي ارتجاعي درگير در صحنه  
امروز کردستان عراق و افقهاي ضد مردمي آنها را قويا محکوم ميکند و بار ديگر بر 

همبستگي خود با طبقه کارگر، کمونيسم کارگري و مبارزه مردم زحمتکش در 
 .  کردستان عراق براي آزادي و برابري تاکيد ميکند

حزب کمونيست کارگري ايران هر نوع توافق از باال ميان رژيم عراق و احزاب ملي 
عشيرتي کرد براي تعيين تکليف سياسي و حقوقي کردستان را مردود ميداند و  -

خواهان مراجعه به آراء آزاد و مستقيم خود مردم کردستان عراق در مورد آينده 
 .سياسي کردستان است



 
862شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

آرام فتحي، فعال مدني اهل                  
اعتراض به كشتار          ” مريوان به دليل          

 .بازداشت شد       “ كولبران    
اين فعال مـدنـي روز سـه شـنـبـه                

 آذرماه مقابل منزل شـخـصـي بـه       ١٦ 
دليل اعتراض به كشـتـن كـولـبـرهـاي          
مــرزي، آنــچــه كــه دوســتــان وي بــه               
موكريان گفتند، بازداشت و به مكان       

دوسـتـان و      .نامعلومي منـتـقـل شـد       
هــمــكــاران فــتــحــي در گــفــتــگــو بــا             

ــد      ــر       :  مــوكــريــان افــزودن وي عــالوه ب
عضويت در انـجـمـن كـوردي ڤەژيـن،             
انجمن ادبي مريـوان و انـجـمـن سـبـز               
چيا، در اقدامات و مشـاركـت هـاي            
مدنـي شـهـرسـتـان مـريـوان بـه طـور                  

مهرماه امسـال   .فعالي حضور داشت 
ــبــال شــركــت در تــجــمــعــات                  ــه دن ب
اعتراضي جمعي از شهروندان نسـبـت      
به بي توجهي مسئوالن به جاده هـاي        
مريوان، آرام فتحي توسط نـهـادهـاي          

 .امنيتي احضار شد
 

 کارگران کولبر         
 آذرمـاه    ٩  بامداد روز سه شنـبـه      

نيروهاي هـنـگ مـرزي در مـنـطـقـه                 
 از تـوابـع       » دروران و ميرگه درژيـر   « 

مريوان، کاروانـي از کـاسـبـکـاران را              
مورد هدف تيراندازي مستقـيـم قـرار         
داده که در نتيجه آن يـک نـفـر بـه نـام                 

روســتــاي «  اهــل      » کــمــال بــامــزر   « 
 مريوان در جا کشته شده و دو  » قَتون

ادريـس و    « کاسبکار ديـگـر بـه نـام             
هـر  .   به شدت زخـمـي شـدنـد        » توفيق

دو کــاســبــکــار زخــمــي شــده بـــه                    
بيمارستان بوعلـي مـريـوان مـنـتـقـل              

ي گـزارشـات دريـافـتـي         شده و  بر پايه    
يکي از کاسبکاران زخمي شده کـلـيـه        
خويش را به دليل شدت جـراحـات از            

 .دست داده است
ساله  در     ٣٥ رضا رعنايي کولبر  

بـه ضـرب     )   بـانـه  ( مـنـطـقـه سـرتـزيـن         
 گلوله نيروي انتظامي زخمي شد     

يک کولبر ديگـر در مـاکـو بـنـام              
مجيد دادخواه سـاکـن روسـتـاي يـارم           

 .قيه عليا کشته شد
کولبر ساکن ماکو در فاصلە چند     
متري از سـوي نـيـروهـاي انـتـظـامـي               
رژيم مورد اصابت گلولە قرار گرفت و    

 آذرمـاه،   ١٨ شنبە  روز پنج .جان سپرد 
کولبر اهل مـاکـو     “    مجيد دادخواه” 

با شليک مستقيم نيروهاي انتـظـامـي      
يـکـي از      .رژيم جانش را از دست داد   

نـزديـکــان او در تـمـاســي تـلــفـنـي بە                   
اعــالم نــمــود کە مــجــيــد         “  هەنــگــاو” 

دادخواه از فاصلە چنـد مـتـري مـورد             
شليک مستقيم نـيـروهـاي رژيـم قـرار             

نيـروهـاي رژيـم در مـرز            .گرفتە است 
يـاريـم   ” ماکو  و در نزديکي روستـاي       

جمعي از کولبران را مورد حـمـلە     “ قيە
کشــتە شــدن ايــن       .قــرار دادە بــودنــد     

کولبر در حالي است کە در هـمـان روز      
يک کولبر ديگر اهل ثالث بـابـاجـانـي         

بــا شــلــيــک     “  ايــوب ســروري   ” بە نــام      
مستقيم نـيـروهـاي انـتـظـامـي رژيـم                

 .زخمي شدە بود
آذر ايوب سروري کولبـر اهـل     ١٨ 

روستاي هرمـيـان در نـزديـکـي هـاي                
روسـتـاي ازگـلە از تـوابـع شـهـرسـتـان                  
ثـالث بــابـاجــانـي بــه ضــرب گـلــوـلــه               

 .              مجروح شد
                                                                                   

 درد دلهاي يك دانشجو                
 در مريوان      

ــك دانشــجــو در                ــهــاي ي درد دل
مريوان كه به دليل فقر امكـان ادامـه         
تــحــصــيــل نــدارد مــيــگــويــد، ســوال          
ميشود چـرا دانشـجـويـان خـودکشـي            

بـراي مـن دانشـجـو بـراي            .  ميکنـنـد  
تامين زنـدگـي کـارگـر مـرزي شـوم،               
آينده اي ندارم بعنـوان قـاچـاقـچـي در            
بهترين حالت سابقه تحصيالتـم را از         

چه کسي پـاسـخـگـوي       .  دست ميدهم 
مــن نــويســنــده     .  ايــن شــرايــط اســت      

حـاضـرم   !  مـن شـاعـر هسـتـم         !  هستـم 
کتابهايم را جـلـدي دو هـزار تـومـان                

جــوان دانشــجــويــي کــه از         !  بــفــروشــم
مشکالت نسل جوان امروز در ايـران        

 .سخن ميگويد
 زنده باد آزادي و برابري و رفاه

ســرنــگــون بــاد حــکــومــت هــار            
 اسالمي

 
هفتمين روزتجمع اعتراضي              
 کارگران کشت و صنعت مهاباد                   

 آذر،کـارگـران     ١٨ روزپنج شنـبـه      
مجتمع صنـعـتـي کشـت و صـنـعـت               
مهاباد براي هفتمين روزمـتـوالـي در         
اعتراض به عدم دريافت کـامـل مـزد        
و مزاياي مزدي و سـنـوات دسـت بـه              
تجمع مقابل اين مجـتـمـع صـنـعـتـي             

کارگران مجتمع صنعتي کشـت   .زدند
و صنعت مهاباد از روز جمعه هـفـتـه          
گذشته در اعتراض بسر ميبرند و در         
مــقــابــل ايــن مــجــتــمــع صــنــعــتــي              

اند که الـبـتـه هـم          هايي برپا کرده    چادر
اکنون به دليل سـردي هـوا بـه داخـل               

اند؛ اما تـاکـيـد دارنـد            مجموعه رفته 
که تا تکليف پرداخت مـطـالـبـاتشـان           
مشخص نشود به تجمـع خـود پـايـان          

تعداد کارگراني که در ايـن  .  دهند  نمي
تــجــمــع حضــور دارنــد در ســاعــات             
مختلف شـبـانـه روز و بـا تـوجـه بـه                    
ســردي هــوا مــتــفــاوت اســت؛ امــا               
کارگران تالش دارند کـه ايـن تـجـمـع              
اعتراضـي را بـه صـورت حـداکـثـري               

مجتمع صنعتي کشـت     .برگزار کنند 
 شرکـت کشـت     ٤ و صنعت مهاباد از     

و صــنــعــت، مــجــتــمــع دامــداري و             
صنعتي، سردخانـه زمـزم، هـمـامـرغ           
مهاباد تشـکـيـل شـده اسـت کـه هـم                 

کـارگـر در ايـن        ١٠٠ اکنون بـيـش از        
. مجموعه مشغول به کـار هسـتـنـد      ٤ 

اين کارگران به اضافه کارگران اخـراج         
مـيـلـيـارد تـومـان         ٥٠٠ شده بيش از     

مزد، مزاياي مزدي و سنوات از ايـن        
ــد      ٤  ــبــکــارن ــر     .  شــرکــت طــل عــالوه ب

دستمزدها بيمه اين کارگران پـرداخـت     
نشده و با مشکـل تـمـديـد دفـتـر چـه                 

 .هاي بيمه شان روبرويند
 
 

گزارش دريافتي از وضعيت                 
 شرکت صلب ماني سنندج            

شــرکــت صــلــب مــانــي واقــع در           
سنندج، شهرک صنعـتـي شـمـاره يـک            

 نـفـر کـارگـر       ٢٨ خيابان تعاون، داراي  
اين کـارگـران اکـثـرن زن و           .  مي باشد 

دختر هستند و بـدون بـيـمـه و حـتـي                 
بدون در نظـر گـرفـتـن قـانـون کـار بـا                   

 ٥٠٠٠٠٠ تــا٣٥٠٠٠٠ دســتــمــزد     
ــا         ٨ تــومــان از ســاعــات             صــبــح ت

ايـن در    .  بعدازظهر کار مـي کـنـنـد        ٧ 
حالـي اسـت کـه ايـن کـارگـران فـاقـد                   

. سرويس اياب و ذهـاب مـي بـاشـنـد            
کــارگــران مــي گــويــنــد طــبــق مــاده            

قانون کار کارگراني که از محـل  ١٥٢ 
کـار دور هسـتـنـد، شـرکـت مـوظـف                 
ــه رفــت و آمــد را                     اســت کــه وســيل
دراختيـار کـارگـران قـرار دهـد و هـم                 
چنين شرکت بايـد در روز يـک وعـده              

ايــن .  غـذاي گـرم بــه کـارگـران بـدهـد              
وضعيت اسفناک موجب نـارضـايـتـي        
کارگران شده، اما کـارگـران بـه دلـيـل           
ضعف مالي و نيز ترس از بـيـکـاري،           
توانايي برخورد يا اعتراض علنـي بـه       

 .کارفرما را ندارند
 

کميته هماهنگي براي کمک به     
ايجاد تشکل هاي کارگري      

 ٩٥/٩/٢١ 

 
 دختران شين آباد           

متن ارسـالـي بـه کـانـال کـمـيـتـه                 
شين آباد و طعمـه حـريـق         .هماهنگي

شــدن دخــتــران دانــش آمــوز هــمــيــن            
  .روستاست

من امروز به اتفـاق چـنـد نـفـر از             
دوسـتــان بـه هــمـيــن مـنــاســبـت، بــه                
روستاي شين آباد رفتم و از نزديک بـا       
اين قربانيان دنياي سـرمـايـه ، ديـدار             

سـکـوت   .  خيلي اسفنـاک بـود    .  داشتم
بـغـض   .  سنگيني بر فضا حـاکـم بـود         

واقـعـا تـا      .  گلوي همه را گـرفـتـه بـود         
اما .  مدتي چيزي براي گفتن نداشتيم   

وقتي به حرف آمديم، يکي از مـادران   
آقا شما خيلي خـوب و روحـيـه        :  گفت

بخش حرف مي زنيد، امـا ايـن حـال              
هيچ کس به ما تـوجـهـي    .  روز ماست 

نمي کند و حتي کـک شـان هـم نـمـي                
 .گزد

بعد همه دختران بـا هـم گـفـتـنـد                
کاش ما هـم مـثـل يـگـانـه سـوخـتـه                   

مـا کـه هـر روز          .  بوديم و مرده بوديم   
. چند بار مي ميريم و زنده مي شويـم       

بعد يکي از مادران گفت اگر مـا هـم           
پـول و ثــروت داشـتـيــم، دولـت جــور               

يکي ديگـر  . ديگري برخورد مي کرد  
مي گفت دولت مـال سـرمـايـه داران             

 .است
از محدود دفعاتي بود کـه اصـال         
نمي توانستم حرف بزنم خيلـي تـحـت          

وقتي خواستـم  .  تاثير قرار گرفته بودم 
يه عکس يـادگـاري بـگـيـرم، حـاضـر               
نشــدنــد کــه عــکــس بــگــيــرنــد چــون            

 .خجالت مي کشيدند
يکي از مادران مي گفت دختـران   

حـاال کـه در ايـن دور            .  ما بالغ شدند  
زمانه دختران سالم مورد سو استفاده     
قرار مي گيرند، مـا بـا ايـن دخـتـران               

 چکار کنيم؟
باالخره به حرف آمدم و خيـلـي از       
مناسـبـات مـوجـود اسـتـثـمـار قشـر                
محروم به دست اقـلـيـتـي مـحـدود و              
انواع تبعيض هاي موجـود از جـملـه            

امـا زخـم     .  تبعيض جنسي حـرف زدم    
اين پدران و مادران عميـق تـر از ايـن           

خيلي باهاشون درد دل     .  حرف هاست 
 کردم

و در آخـر مـجـاب شـدنـد کـه بـه                  
اتفاق هـم و بـا اتـحـاد مـي تـوانـنـد                     
حداقل هزينـه هـاي درمـان و ديـه را                 

 .بگيرند
خيلي متاسف شدم صحنه هايـي      

 ...که دل سنگ را به جوش مي آورد
 

 .................... 

 
 /  مهدي فتحي         

 مافياي تجارت آموزشي               
 مهدي فتحي  

 دبير رياضي ناحيه يک سنندج   
سيزده و نيم ميليون دانـش آمـوز      
و يک ميليون معلم، و به تبع آن بيـش     
از نصفي از جـامـعـه حـدودا هشـتـاد               
ميليوني ايران فداي زيـاده خـواهـي و          
مــال انــدوزي عــده اي شــده انــد کــه                
آموزش و تـربـيـت کـودکـان و آيـنـده                 
سازان اين کشور را با چيپس و پـفـک           
اشتباه گرفته اند و مي خواهند از هـر      
طريقي که مي شود، ثروتمند شـده و         
بــراي خــودشــان در جــامــعــه کســي              

افرادي کـه حـاضـر نـيـسـتـنـد              .  باشند
حتي يک قدم هم از اهداف شـوم خـود         
عقب نشيني کرده، و شوربختانـه هـر         
روز که مي گذرد بيشتر جلو رفتـه، و       
حتي يک قدم به عـقـب و دو قـدم بـه                  

و هـمـه قــدم       .  جـلـو هـم نـمـي کــنـنـد             
. هـايشـان هـمـواره رو بـه جـلـو اسـت                  

سيستم آمـوزشـي کشـور را بـه گـنـد                
کشيده اند و دانش آموزان را بـه جـان         
هم انداخته و از هـمـه بـدتـر، اولـيـاي                
دانش آموزان را به جـان کـودکـانشـان            
جهت تيزهوش شدن و موفق شدن در      
ايــن ســيــســتــم نــادرســت آمــوزشــي             

و بدين سان هرچـقـدر کـه      .  انداخته اند 
جلو مي رويم، کودکان بيش از پـيـش       
از مدارس فراري شده، ترک تـحـصـيـل      
رواج بيشتري يافته، و بر مـيـزان جـرم       
و جنايت و آمار زندانيان افـزوده مـي        

در کشوري که ادعاي مرکزيـت   .  شود
جهان اسالم را دارد، بـيـش از چـهـل                
مـيـلـيـون پـرونـده قضـايـي رسـمـي و                   
بــرمــال شــدن اخــتــالس هــا و رانــت               
خــواري هــا و رشــوه خــواري هــاي                  
متعدد، واقعا جاي ايـن را نـدارد کـه             
به فکـر فـرو رويـم؟ و چـاره اي بـراي                   
پيش گيري از اين اوضاع بينديشـيـم؟     

 ١٥ آن هــم در حــالــي کــه بــيــش از                  
 سال داريـم کـه     ١٨ ميليون کودک زير  

برايشان پرونده قضايي تشکيـل نـمـي       
 ...شود

آيا در کشوري که کل بودجـه يـک      
سال آموزش و پـرورش اش بـا تـمـام               

به سي هـزار  ...  معوقات و طلب ها و 
ميليارد تومان هم نمي رسد، گـردش     
مالي بيش از نـوزده هـزار مـيـلـيـارد               
تــومــان در مــوســســات آمــوزشــي              
خصــوصــي، مـــدارس خصــوصـــي،          
مراکز سـنـجـش نـيـمـه خصـوصـي و                 
آمــوزشــگــاه هــاي آزاد، تــجــارت بــا            
آموزش و بازي با آينده يک مـمـلـکـت        
نيست؟ آيا اين کودکان و اين جامـعـه         

 ۵  صفحه 
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 ۴ از صفحه 

 زينب جالليان 
الـمــلـلــي مــدافــع        يـک نـهــاد بــيـن       

بشر کارزار توقف نقـض حـقـوق        حقوق
دوازده زنــدانــي ســيــاســي از ســراســر           

ســـازمـــان .جـــهـــان را آغـــاز کـــرد               
الـمـلـل، زيـنـب جـاللـيـان از                  عفوبيـن 

فعالين سياسي را بـه عـنـوان زنـدانـي           
انتخاب ايـن    .سال انتخاب کرده است   

 ســالــه بــه عـنــوان تـنــهــا            ٣٤ زيـنــب    
نماينده از زندانيان سيـاسـي ايـران در            

) بيست آذرمـاه   (  آستانه دهم دسامبر 
بشــر صــورت       روز جــهــانــي حــقــوق         

ــرد        مــي ــبــان          .گــي اعضــا و داوطــل
الــمــلــل در ســراســر جــهــان            عــفــوبــيــن

ها نـامـه بـراي تـوقـف نـقـض                 ميليون
نـويسـنـد       حقوق اوليه اين زنداني مـي      

بهمراه اين فعال سياسي دربند که بـه    .
مبتال گشتـه، يـازده     "  ناخنک"بيماري  

فعال ديگر از کشـورهـاي جـهـان نـيـز               
 .معرفي شدند

سـازمـان مــلـل مـتــحـد در ســال              
جاري رايي صادر کرد که بـه مـوجـب         

تـر،     آن دولت ايران بـايـد هـرچـه سـريـع           
زينب جاللـيـان را آزاد کـنـد و بـه او                   
بابت بازداشت غيرقانوني، شکنجه و     
آزار و حــبــس خــالف حــقــوق بشــر،              

 زينب جالليـان اهـل       .غرامت بپردازد 
شهرستان ماکو است و در اسفـنـدمـاه     

 در شهر کرمانشاه بـازداشـت   ٨٦ سال  
 دستگاه قضـايـي ايـران او را بـه               .شد

و عضويـت در يـکـي        "  محاربه"اتهام  
ــاه                  ــردي از ســوي دادگ از احــزاب کُ
انقالب ابـتـدا بـه اعـدام و سـپـس بـه                   

 بـه نـقـل از          .حبس ابد محـکـوم کـرد      
 .کردپا
 

 خود سوزي
درکامياران زني بـه اسـم نـگـيـن              
بيد خام بخاطر مشکالت خانـوادگـي      
دست به خود سووزي زد و بعد از يـک     
روز بســتــري شــدن در بــيــمــارســتــان            

 .اصفهان جان خود را از دست داد
  اختالفات خانوادگي در دو دهه     
اخير به دليل آگاه شدن زنان از حـقـوق      
فردي و اجـتـمـاعـي خـويـش افـزايـش               

 .چشمگيري داشته است
هنجارهاي هر جامعـه ارزش هـا         

ــن و                     ــري ــزت ــار، از ري ــت ــواعــد رف و ق
خصوصي ترين تا کالن ترين آنـهـا را           
از گذشته تا آينده ترسيم مـي کـنـد و           
اگر فردي از اين قوانين تخطي کـنـد،           
با واکنش هاي شديد محيط خـويـش        
روبه رو مي شود و از آنـجـا کـه فـرد                 
ــدارد، در                 ــي ن ــجــارشــکــن ــن ــوان ه ت
رويارويي با معضل خود بـه راه هـاي          
مختلف از جمله خـودآزاري مـتـوسـل        

 مي شود
 

   »شهال محمدياني        «
زنداني سياسي اهل مهاباد                  

 محبوس در زندان تبريز             
سـالـه در     ۲۸ شهال مـحـمـديـانـي         

تاريخ شانزدهم مهر ماه سال گـذشـتـه       
در شـهـر مـهـابـاد تـوسـط نـيـروهـاي                  
امنيتي بازداشت و به اداره اطالعات       

 ۶۷ وي مدت   . همان شهر منتقل شد 
ــول هــاي انــفــرادي در                     روز در ســل
بازداشتگاه اطالعات مهـابـاد تـحـت         

 شـهـال   .بازجويي و شکنجه بوده است   
در شـعـبـه      ۹۴  آذرماه ۲۸ محمدياني  

يک دادگاه انقالب مـهـابـاد بـه اتـهـام              
عضويت در يکي از احـزاب کـرد و       « 

سـال حـبـس      ۴  بـه      » تبليغ عليه نظـام   
تعزيـري مـحـکـوم شـد، ايـن زنـدانـي                 

 مـاه اسـت کـه در            ۱۰ سياسي حدود  
 وي مـدت      .زندان تبريز بسر مي بـرد      

چهارماه را در زندان مهاباد گذراند و     
سپس با حکم قضايي به زندان تـبـريـز       

اوهـم اکـنـون در زنـدان           .  منتقـل شـد    
مرکزي تبريز دوران محکوميت خود     

 .را سپري مي کند
هيمن محمدياني برادر شهـال در        

کـانـون مـدافـعـان حـقـوق            “اين باره به  
گفت؛ خـواهـرم شـهـال        ”بشر کردستان 

هيچگونه ارتـبـاطـي بـا احـزاب کـرد               
نـداشــتــه و عــلــيــه او پــرونــده ســازي              

 .کردند
وي همچنيـن گـفـت کـه آن شـب                
ماموران ساعت يـک و نـيـم بـامـداد               
وارد خانه ما شدند و همان شب تـمـام       
وسايل منزل را بهم ريختند اما پـدرم        
از آنها حکم خواست ولي بدون مجـوز   
وارد منزل ما شدند و خـواهـرم را بـا               
زور بردند و آن موقع پدرم مـقـاومـت            
کرد و ماموران او را هل دادنـد و بـه             

 .پدر پيرمان بي حرمتي کردند
او ادامـه داد؛ خـواهـرم بـه حـدي               
تـف        شکنجه شده بود که متاسفانـه کـ

. سمت چپ او قـدرت کـاري را نـدارد          
ــراي شــهــال بســيــار               ۴  ســال حــکــم ب

 .ناعادالنه غير منصفانه است
 

 نشست خبري      
 ”  جنبش زنان آزاد          “

 درخواست آزادي سارا آکتاش                  
جـنـبـش    " گروهي از زنـان عضـو          

طي يک نشسـت خـبـري در        "  زنان آزاد 
شهر آمد، خواهان آزادي سارا آکتـاش     
شـدنــد کــه چــنــد روز پـيــش تــوســط               

 .نيروهاي امنيتي ترکيه دستگير شـد  
در اين نشـسـت خـبـري کـه در دفـتـر                  
نمايندگي حزب مناطق دمـکـراتـيـك        
در شهـر آمـد بـرگـزار شـد عـالوه بـر                    
اعضاي جنبش زنان آزاد، نمايـنـدگـان      
ــز حضــور                 ــي گــروه مــادران صــلــح ن

 يکي از سـخـنـرانـان در ايـن              .داشتند
نشست دستـگـيـري سـارا آکـتـاش را              

سـارا  : " حمله به زنان خـوانـد و گـفـت            
آکــتــاش، لــيــال آکــات آتــا و ديــگــر               
نمـايـنـدگـان و فـعـاالن دربـنـد مـايـه                   

 ".افتخار مردم کردستان هستند
او گفت زنان کـردسـتـان در بـرابـر           
سياسـت پـاکسـازي دولـت تـرکـيـه و                
اتهامات دروغيني که بـه دسـتـگـيـر            

دهــد ســر خــم          شــدگــان نســبــت مــي      
 ســارا آکــتــاش از         .نــخــواهــنــد کــرد    

اعضاي جنبش زنان آزاد بود که پـس          
از دســتــگــيــري از ســوي رســانەهــاي            

ك در   . ج. ترکيه به عنوان نـمـايـنـده ك         
 .ترکيه معرفي شد

 
 سواري زنان عراقي              دوچرخه  

سـواري زنـان عـراقـي بـا              دوچرخه
هدف شکستن تابوهاي اجتماعي در       

قانـونـي مـبـنـي بـر           .  عراق برگزار شد 
سـواري وجـود        منع زنـان از دوچـرخـه        

نــدارد ولــي بــه داليــل عــرفــي و                      
هاي عقب مانـده، بـه نـدرت زن             سنت

هــا ديــده      ســوار در خــيــابـان        دوچـرخــه 
برخي زنان عراقي تصـمـيـم    .  شوند  مي

انــد تــابـوهــاي اجــتـمــاعـي را              گـرفـتــه  
 .بشکنند

 
 کم کاري پزشکان             

 باعث مرگ زن باردار شد               
کم توجهي و قصور پـزشـکـي در         
بيمارستـان قـدس شـهـر پـاوه بـاعـث                

 . مرگ يک زن باردار شد
اهـل نـوسـود      “  مرضيه شکـري    “

که به بـيـمـارسـتـان قـدس شـهـر پـاوه                   
مراجعه نموده پس از عـمـل سـزاريـن             
وي و تولد بچه وضعيت بيمـار رو بـه          
وخامت رفت و روز بعد به دليل عـدم       
تالش کادر پزشکـي جـهـت احـيـاء و             
ــيــمــارســتــان                ــتــقــال وي بــه ب عــدم ان
کرمانشاه اين زن جان خود را ازدسـت     

 .                     ***داد

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان           
 عزيزه لطف الهي           :  تهيه و تنظيم         

 

 

چه گناهي کرده اند که بـايـد آيـنـده            
شان را در گرو مـافـيـاي نـامـعـلـوم             
آموزشي و دست هـاي پشـت پـرده            
اي بگذارند که اجازه نمي دهند يـک   
ــح           ــم صــــــحــــــيــــ ســــــيــــــســــــتــــ

آمـــوزشــــي و نــــه          _ پـــرورشــــي # 
آزمــــونــــي و يــــا          _ آمــــوزشــــي# 
افزايي در کشـور      _مال_آموزشي# 

طرح ريـزي شـده و جـامـعـه را بـه                   
 سمت ايده آل ها سوق دهد؟

مسئله اصلي اين است که اگـر      
ايــن نــظــام آمــوزشــي، آن تــغــيــيــر            
اساسي مد نظر را بکند، بايد بـازار      
ــاري از ايــن                    ــار بســي کســب و ک
مـوســسـات و غــول هــاي تــجــاري            
آموزشي برچيده شـده و آمـوزش و           
پرورش از سيطره کسب ثروت آنـهـا       

اينجاست که بـا رخـنـه      .  خارج شود 
بر اغلب قسـمـت هـاي مـديـريـتـي               
دولت و وزارت آموزش و پـرورش،       
نظام آموزشي حاکم بر کشور را بـه          
آن سمت و سويي که مـي خـواهـنـد          

به جرأت مي توان .  سوق مي دهند 
گفت، اگر تحقيق و تفحص دقيقـي        
ــرد، در                ــگــي در کشــور صــورت ب
خواهيم يافت که اکثريت قـريـب بـه        
اتفاق مديران و فرادستان آمـوزشـي      
کشور، يا خود بطور مسـتـقـيـم در           
اين موسسات و تجارت با آموزش       
کودکان نقش دارند، و يا بطور غير       
مستقـيـم و از طـريـق بسـتـگـان و                  
دوستان درجه يـک و دو خـود، در               
منافع اينگونه مـوسـسـات سـهـيـم           

فلذا تا وضع بر اين منـوال   .  هستند
باشـد؛ هـرچـقـدر کـه افـراد دلسـوز                
جامعه در جـهـت بـهـبـود اوضـاع                
تالش کنند؛ ره بـه تـرکسـتـان مـي              
برنـد و بـيـش از پـيـش مـنـزوي و                    

مـع الـوصـف      .  مطرود خواهند شـد  
هميشه سعي بر حذف افـرادي مـي        
کـنــنــد، کــه بــه چــنــيــن اوضــاعــي            

تـا تـاجـران      .  معـتـرض مـي شـونـد         
آموزشـي از گـردونـه رقـابـت بـراي               

 .مال اندوزي خارج نشوند
وجود نمره و امتحان و ايـجـاد          
فضايي رقـابـتـي بـيـن کـودکـان از                
همان ابتداي کودکي، و هـمـچـنـيـن          
تأليـف و نشـر و تـحـمـيـل کـتـاب                   
ــر حــجــم و ســنــگــيــن و                   هــايــي پ
نامأنوس بر کـودکـان؛ بـاعـث شـده           
است که بـازار کـتـاب هـاي کـمـک                
ــيــش                ــا دوره پ آمــوزشــي حــتــي ت
دبستاني نيز رخنه کرده و خـانـواده          
ها و کـودکـانشـان را بـه جـان هـم                   

تالش بـراي عـدم حـذف          .  بياندازند
کنکور و حتي کشانـدن کـنـکـور و           
آزمون هاي ورودي مـدارس خـاص        
و از آن بـدتـر، تـأسـيـس و اشـاعـه                   
مدارس خاص و جـدا کـردن دانـش            
آموزان تيزهوش از بقيـه، و تـالش           
خانواده هـا بـراي تـيـزهـوش کـردن              
اجباري کودکان و گرايش به سـمـت         
ــوق               کــالس هــاي خصــوصــي و ف
برنامه و آزمون هـاي آزمـايشـي و             
الخ و هزينه کـردن هـاي گـزاف در               
اين راه، هـمـگـي حـاکـي از وجـود                 
دست هاي پشـت پـرده و مـافـيـاي              
مخوف تجارت آموزشي در کشـور     

 .است
ــودکــانــي کــه بــايــد بــراي                 ک
پيشرفت و تـعـالـي هـرچـه بـيـشـتـر                
جامعه تربيت شونـد، و آيـنـده ايـن            
کشور را به بهترين شـيـوه مـمـکـن             
بسازند، اکنون فقط دور خـودشـان          
مي چرخند و مغز هايشان را پـر از       
ســوال و تســت و آزمــون هـــاي                   
تشــريــحــي و چــهــارگــزيــنــه اي و              
مــطــالــب بــي ربــط کــرده انــد، و                
خــودشــان در حــال لــذت بــردن از               
منافع مادي حاصله از اين خيـانـت    

جـالـب ايـنـکـه        .  بر جامعه هستـنـد    
کار تا جايي پيـش رفـتـه اسـت کـه              
هنوز ويرايش جديد کـتـاب امسـال         
از دفـتــر تــألـيــف کــتـب آمـوزشــي              
وزارت آموزش و پرورش نـهـايـي و          
خارج نشده است، در کـتـابـفـروشـي           
هاي سطح کشور شاهد کتاب هـاي    
کمک آموزشي و گام بـه گـام هـا و             

ايــن دســت   ...  کـتـاب هـاي کـار و          
کتاب هاي درسي اي هسـتـيـم کـه             
هنوز به چاپ نهايي نرسيده و حتـي   
دست اولين شخص وزارتـخـانـه هـم        

 .نرسيده است
اکنون و با اين اوصـاف، حـتـي         
اگر وزير آموزش و پرورش خـود از       
اين منافع سهمي نداشته بـاشـد؛ و           
ــغــيــيــرات پــايــه اي و               بــخــواهــد ت
بنيادين در سيستم آموزشي حـاکـم        
بر کشور ايجاد نـمـايـد، يـقـيـنـا در               
مقابل اين ابرقدرت هاي اقتصـادي      
و تجاري تـوان مـقـابلـه نـداشـتـه و                 
جداي از حضور افکار ايدئولـوژيـک        
حاکم بر آموزش و پـرورش، وجـود          
اين مافياي تجـاري نـيـز مـزيـد بـر               
عـلـت بـوده؛ و قـدرت وزيــر را در                 
ايجاد تغيير به صـفـر تـقـلـيـل مـي               

 .دهند
 *** 

 ... نگاه هفته         
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 ۱۷ قــرار بــود روز چــهــارشــنــه             
آذرماه کارگران و ساير پرسنل شرکـت      
نفت و خانواده هـاي آنـهـا از سـراسـر                 
کشور در مـقـابـل سـاخـتـمـان وزارت               
نفت در تهران دست به تجمع بزنـنـد و        
دولت را براي افزايش دستمـزد تـحـت           

ايـن تـجـمـع بـدلـيـل            .  فشار قرار دهند 
فشارهاي امنيتي لغو شد امـا طـبـق          
گـزارشــي از اتــحــاديــه آزاد کــارگــران            
ايران، کارگران و پرسـنـل نـفـت اعـالم           
کرده انـد کـه بـه مـبـارزه خـود بـراي                    
افــزايــش دريــافــتــي دســتــمــزد ادامــه          

 . خواهند داد
طبق اين گزارش کـارگـران نـفـت            

از اوايل امسال شـروع بـه جـمـع آوري            

 ۱۰۵۰۰ طومار کرده و يک طـومـار         
نفره را در خرداد مـاه تـحـويـل وزارت          
نفت داده اند و خواهان افزايش حـقـوق    

 قانون وظـايـف و       ۱۰ خود طبق ماده  
. اخــتــيــارات وزارت نــفــت شــده انــد            

کارگران نفت ميگويند ايـن مـاده در          
 ســال قــبــل در مــجــلــس            ۵ اســفــنــد    

 بـراي اجـرا       ۹۳ تصويب شده و در آذر  
به وزارت نفت ابالغ شده است امـا بـه      

کـارگـران   .  مرحله اجرا درنيامده اسـت   
 آذر هـمـراه بـا          ۱۷ تالش کردنـد روز       

خانواده هاي خود از سراسر کشـور در     
مقابل وزارت نفت در تـهـران تـجـمـع              
کنند اما فشارهاي دستگاه امنـيـتـي         

 . مانع کارگران شد

طومار کـارگـران و تـالش بـراي              
تجمع سراسري همراه با خانـواده هـاي        
کارگران نشاندهنـده تـحـرک وسـيـعـي            
است که در سـراسـر کشـور در مـيـان               
کارگران بخش هاي مختلف صـنـعـت         

الزم بـه تـوضـيـح         .  نفـت جـريـان دارد       
است که کارگران نفت در پتـروشـيـمـي       
ها مخصوصا پتروشيمي هـاي بـنـدر         
ماهشهر اعتصابات وسيـع و دامـنـه          
داري در سالهاي گذشته بـراي الـغـاي           
کار قراردادي و تـبـديـل قـراردادهـاي             
موقت به قرارداد دائم، افزايش حقـوق    
و لغو خصوصـي سـازي هـا و ديـگـر                

تـجـمـع    .  مطالبـات خـود داشـتـه انـد           
کارگران چنـديـن پـتـروشـيـمـي کـه بـه                 

 هـمـکـار      ۷۰۰۰ نمايندگي از طـرف       
خود در سراسر کشور در تهران انـجـام         
شد و تجمعات کـارگـران پـااليشـگـاه            
آبادان و نـامـه کـارگـران نـفـت و گـاز                   
گچساران بـه روحـانـي کـه بـه حـقـوق                 
هاي نجومي مـديـران و حـقـوق هـاي              
ناچيز کارگران اشاره کـرده بـودنـد، از           
نمونه ديگر تحرک در کارگران صنعت    

. نفت در سالهاي گـذشـتـه بـوده اسـت           
اما فشار امنيتي در پااليشگاههـا و        
مــراکــز حســاس نــفــت بــراي کــنــتــرل           
اعتـراضـات کـارگـران بسـيـار شـديـد               

اقـدام بــه جـمـع آوري طـومــار             .  اسـت 
راهي براي غـلـبـه بـر ايـن فشـارهـا و                  
ايجـاد آمـادگـي بـراي دسـت زدن بـه                 
اعـتـصـاب و تـجـمـعـات سـراسـري و                  

 .اعتراضي است
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از         
مبارزه کارگران نفت و خـواسـت هـاي          

. بحق آنها قاطعانه حمـايـت مـيـکـنـد         
فضاي اعتراضي رو به رشـدي کـه در            
ميان کارگران رشته هـاي مـخـتـلـف،            
در ميان معلمان و بـازنشـسـتـگـان و              
نيز دانشجويان شـکـل گـرفـتـه اسـت،             
بـدون تـرديـد زمـيـنـه را بـراي شــروع                  
اعــتــصــابــت و تــجــمــعــات گســتــرده           
کارگران نفت و ساير مراکز کلـيـدي و           

 . خانواده هاي آنها هموارتر ميکند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۵  آذر ۱۷ 

 ۲۰۱۶  دسامبر ۷  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحرک در ميان کارگران نفت باال گرفته است         
  نفري خواهان افزايش دستمزد هستند             ۱۰۵۰۰ کارگران نفت با طومار    

 جمهوري اسالمي مانع تجمع سراسري کارگران نفت و خانواده هايشان شد                

 

 


