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 ۵  صفحه 

 عزيزه لطف الهي           

يکي از بينـنـدگـان بـرنـامـه هـاي              
بـا ارسـال نـامـه نسـبـتـا                 نگاه هـفـتـه     

شـمـا   : " مفصلي از من پرسـيـدهـاسـت     
در برنامه هاي نگاه هـفـتـه در مـورد             
جنبش هـاي مـدنـي و کـمـيـتـه هـاي                  
بخشش، حق دوچـرخـه سـواري زنـان،            
انجمن هاي زيست محيطي و از ايـن          
قبيل اتفاقات، هر هفته برنامه داريـد      

و .  و در اين رابطه صحبت مـيـکـنـيـد           
نوشته که دليـل فـوکـوس شـمـا بـراي               
بيان و پوشش اين عرصه چـيـسـت؟ و          
ادامه داده کميته و يا ابتکارات مردم     

شـوراي حـل     "و يا نهادهاي " خيرخواه" 
تـوســط نــهـادهــاي رژيــم       "  اخـتـالفــات  

و در .  اسالمي سازمان داده شده است   
ادامه آيا کمونيسم شما تـغـيـيـر کـرده          
که به اين نوع اخبار و رويداد اهـمـيـت      

 !ميدهيد؟
. ضمن تشکـر از ارسـال سـوالـهـا            

دوســت .  جـواب مــن بــه ايــن دوســت          
گرامي سـوال هـاي شـمـا را در چـنـد                  

 .سرتيتر تقسيم و به آن ميپردازم
اوضاع سياسي کنونـي و تـحـرک           

 مردم
 تحرک توده اي مردم

موقعيت چـپ و کـمـونـيـسـم در               
 کردستان

 دورنما
اوضاع سياسي در شرايط کنونـي     

در .  با سالهـاي قـبـل مـتـفـاوت شـده              

سطح سراسري رو در رويـي مـردم بـا              
نـظـام جـمــهـوري اسـالمــي حــادتـر و                

جنبش کارگري .  تعرضي تر شده است 
و معلمـان و بـازنشـسـتـه هـا بشـکـل                  
مـداوم و پـيـگــيـرانـه اي بـه صـحـنــه                    

. اعــتــراض ســيــاســي وارد شــده انــد            
مزدبگيران جامعه مطالبات روشن و     

مبارزه بـراي افـزايـش      .  همه گير دارند  
دستـمـزدهـا، مـبـارزه بـراي پـرداخـت               
حقوق هـاي پـرداخـت نشـده، مـبـارزه              
براي امنيت شغلي و سد کردن اخـراج       
ــراي               و بــيــکــارســازي هــا، مــبــارزه ب
جلوگيري از امنيتي کردن اعتراض و      
اعتصاب و فعاليت فعالين کارگري و       

اعـتـصـاب و      .  معلمان در جريان است  
دست از کار کشيدن، تـجـمـع مـقـابـل             
مـجــلـس و در يـکــسـال گـذشــتـه راه                  
پيمايي و شعارهاي کوبـنـده بـا حـمـل           
پالکارد و بنرهاي رنگين آدرس هـاي         
شناخته شده کارگران و معلـمـان شـده          

ر از             .  است در يک کالم جـامـعـه اي پـ
تالطم و اعتراض جلو چشـم مـا قـرار          

 . دارد
در کردستان مردم بشکل وسـيـع        

و عــمــومــي از وجــود و حــاکــمــيــت              
خودگمارده نظام اسالمي نـاراضـي و         

 . از اين رژيم فاشيستي متنفرند
اعـتـراض و نـارضــايـتـي از ايــن               

 ۵  صفحه نظام زمينه سياسي مناسـب را بـراي          

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان         
 

 شاپور احساني راد

 ۴  صفحه 

 نسرين هزاره مقدم              

 

 

 نسان نودينيان            

 ۲ صفحه 

 

 : نگاه هفته  
 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان         

 

 داستان تلخ و غم انگيز دختري از زبان خودش      
 که توسط برادرانش در کردستان عراق زنده بگور ميشود          

 

 

 حزب کمونيست کارگري ايران                      

 موقعيت چپ و کمونيسم در کردستان       
 نسان نودينيان 

 صحبتي با کارگران هپکو     

 کولبري فرصت شغلي است      : گويند  مقامات مي  

 ختنه زنان و دختران سنتي ضد انساني     

 

 عزيزه لطف الهي           

ــهــمــن کشــاورزان و           ١٦ روز     ب
اهالي روستاي شـيـن آبـاد در جـاده              

بوکان نسبت بـه نـاامـن         -مياندوآب
بــودن ايــن جــاده  و بــي تــوجــهــي                  
مسئـوالن تـجـمـع اعـتـراضـي بـرپـا                

در روزهاي گذشتـه يـکـي از        .  کردند
ساکنان اين روسـتـا بـه نـام مـجـيـد                 

 فرزند که ۴  ساله و داراي ۵۰ قادري  
يکي از آنان معـلـول اسـت در حـيـن              
گذر از اين جاده دچار سانحه شـده و       

 .جان خود را از دست داده است
آنچه که مـردم مـعـتـرض بـه آن              
اشاره کردند عبـارت بـود از، نـبـود              
عــالئــم ايـــمــنــي، عـــدم رعــايـــت               
اسـتــانــدارهـا، بــراي مــردم و بــويــژه            
کشاورزان که سبب شده اسـت مـدام         
در اين مسير و هر ساله تـعـدادي از           
آنان قرباني بي کفايتي کـاربـدسـتـان           

مقـامـات مـحـلـي        . حکومتي شوند 
طبق مـعـمـول بـا دادن وعـده هـاي                 
تـوخـالـي دنـبـال دزدهـاي کـالنشـان               

 .رفتند

 هـزار    ۲۷  تا   ۲۳ اگر ميانگين   
کشته در حوادث رانندگـي در طـول          
سال در سـراسـر کشـور و هـمـراه بـا                  

 هـزار زخـمـي ايـن           ۲۵۰ ميانگـيـن     
حوادث را در نظر بگيريم، گويي هـر      
سال در ايران يک زلزله بـزرگ بـا ايـن          
ــاق                  ــف ــه و زخــمــي ات مــقــدار کشــت

چـنـيـن تـعـداد تـلـفـات                هم.  افتد  مي
اي كشور در سال با تلفـات يـك           جاده

 .كند مي جنگ تمام عيار برابري 
 روزانـه    ۹۲  ماهه اول سال   ۷ در  
ــر               ۵۴ حــدود    ــر اث ــفــر در ايــران ب  ن

اي جان خود را از دست      حوادث جاده 
طــبــق اعــالم ســازمــان            .  انــد    داده

 ۹۲  ماهه اول     ۷ پزشکي قانوني در   
 هزار نفر بر اثر حوادث ۱۱ در حدود   

اي جان خود را از دسـت داده و          جاده
 نـفــر مصــدوم      ۷۴۱  هـزار و        ۲۰۴ 

 .اند شده
عدم امنيت در جادهـاي کشـور        
بـويـژه در مــنـطـقـه کــردسـتـان جــان                
بسياري از شهرونـدان را گـرفـتـه کـه             

ايـران  .  هيچ گونه نقطه پايانـي نـدارد     

 بوکان قتلگاه کشاورزان و مردم منطقه     -مياندوآب  جاده 
 عبدل گلپريان 

 ۳  صفحه 

 

 

 ترامپ و         عروج      
 اپوزيسون راست             سقوط فاشيستي            

 کسب نان به قيمت از دست دادن جان       

 با توجه به فقر و فالکت موجود، مسئله مزد براي ما کارگران،           
 مسئله مرگ و زندگي است    

 

 خانواده هاي کارگران هپکو به ميدان آمدند
 کارگران هپکو و خانواده هايشان دست به تحصن زدند

 حزب کمونيست کارگري ايران                      
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 ۱ از صفحه 

فعاليت هاي علني و تـوده اي فـراهـم         
در يک کالم جمـهـوري   . بيشتر کرده   و

اسالمي بر روي دريايي از نارضايـتـي     
و تنفر مردم در کردستان حاکمـيـتـش       

 . را تحميل کرده است
چــهـــره شـــهـــر و روســتـــاهـــاي              

 دهه گـذشـتـه تـغـيـيـر             ٤ کردستان در   
 . کرده است

نسـل جــوان اکـثــريــت جـمــعــيــت           
شهروندان سـاکـن شـهـر و روسـتـا را                 
تشکيل ميدهد، مـنـاسـبـات شـهـري           

شــهــرهــا مــرکــز    .  غــالــب شــده اســت     
فعاليت و ابراز وجود فعالين سيـاسـي      

وجود دانشگـاه هـا        .و مدني شده اند 
در بيشتر شهرهـا خـود در گسـتـرش              
فضاي فرهنگـي، تـاتـر و مـوزيـک و               
استفاده از ميدياي احتمـاعـي تـاثـيـر           

مزرهاي استفاده و بـکـارگـيـري     .  دارد
مــيــديــاي اجــتــمــاعــي ايــنــســتــاگــرا،        

...... تلگرام، فيس بوک و تست آپ و
بسيار تـوده اي شـده و هـر شـهـرونـد                  
ساکن در ايران و کردستان به ميديـاي      
اجتماعي وصل و عضـو خـانـه بـيـن               

 . المللي ميدياي اجتماعي است
چـپ و       تاثيرات پايدارتر سـنـت      

در کردستان خود فـاکـتـور           کمونيسم
چـپ و    .  مهم و تعيـيـن کـنـنـده اسـت            

کـمـونـيـســيـم در کـردســتـان اُلـگـو و                  
فــعــالــيــتــهــاي ارزنــده اي در عــرصــه           
مــبــارزات تــوده اي، عــلــيــه اســالم              
سياسي و جمهوري اسالمي را تجربـه      

چپ و کـمـونـيـسـتـهـا قـدر               .  کرده اند 
ــزاب                   ــازي احـ ــه تـ ــکـ ــي و يـ قـــدرتـ
نــاســيــونــالــيــســتــي و بــورژوايــي در            
کردستان را از جمله حـزب دمـکـرات           

 . کردستان ايران را ناکام کردند
تـجــارب حــاکــمــيــت مــردمــي و          

شهرها خود نيز دستاورد چـپ       کنترل
و کمـونـيـسـتـهـا در کـردسـتـان ايـران                  

 .است
ــژه                 ــويـ ــي و بـ ــاسـ ــيـ ــزاب سـ احـ
کــمــونــيــســتــهــا در کــردســتــان ايــران          
هرکدام بسهم خود سنـت و فـرهـنـگ            
سياسي خود را اشاعه داده و بر رونـد        
مناسبات اجتماعي رابـطـه کـارگـر و          
سرمايه دار، حقوق برابر زنان، حـقـوق         

کودکان و سالمندان، حق شهروندي و       
مناسبات انساني در جامعه را رواج         

 . داده اند
ــرد، حــزب               ــســم ک ــي ــال ــون ــاســي ن
دمکرات کردستان ايران و جـريـانـات         
ارتجاعي ـ مذهبـي، خـود نـيـز بـدون             
تاثير نبوده و بر زميـنـه فـعـالـيـت در             
کردستان و مساله ملي و مساله کـرد   

حــزب دمــکــرات   .  نـيــرو گــرفــتــه انــد      
کردستان ايران حزب ناسيونـالـيـسـتـي       
ــايــگــاه                   ــيــز از پ ــورژوازي کــرد ن و ب
اجتماعي و طبقاتي در ميان سرمايـه   
داران، قئودالها و جريانات مـذهـبـي،       

 . برخوردار است
دليل ايـنـکـه بـه         !  دوست گرامي  

نکات يک کمي پايه اي تر اشـاره شـد          
که بتوانم موقعيت ابژکتيو کنوني در   

 . کردستان ايران را توضيح دهم
 

 تحرک توده اي مردم؛ 
بشکل فشـرده اي زمـيـنـه هـاي              

سياسي کنوني در جامعـه کـردسـتـان          
به نـظـر مـن احـزاب         .  را توضيح دادم  

سياسي بايد ياد بگيرند که با تـحـرک           
" جنبـش هـاي مـدنـي        " و يا بقول شما    

 . چگونه رفتاري داشته باشند
رفتار ما به تحرکـات تـوده اي و          

برخوردي فـعـال و        جنبش هاي مدني 
در جهت دخالتگري موثـر و مـثـبـت           

 .در اين جنبشها است
ما تحرک هاي توده اي مـردم را          

مـا ضـمـن      .  پوشش خبري مـيـدهـيـم       
پوشش خبري اين جـنـبـشـهـا، تـالش             
ميکنيم ضعف و نـارسـائـيـهـاي ايـن              
جنبش را بيان و بـراي تـرمـيـم شـيـوه               
فعاليتهـايشـان صـمـيـمـانـه رهـنـمـود               

 .ميدهيم
بـخــش عــمـده فــعـالــيـتــهـاي مــا             
معطوف شـدن بـه ايـن عـرصـه هـاي                 

 . فعاليت در کردستان است
در شهر و روسـتـاهـاي کـردسـتـان          
هر روز ما شاهد اقـدامـاتـي هسـتـيـم            
که به فضاي سياسي و هـمـبـسـتـگـي              

  . مردم کمک ميکند
جـنـبـش بـخـشـش؛ ايـن جـنـبــش                
اقدامات ابتکاري فعـالـيـن مـدنـي و             
کساني اسـت کـه مـخـالـف اعـدام و                 

طـيـف وسـيـعـي از          .  قصاص هستنـد  
شـاعـر و هـنـرمـنـد، مـعـلـم و فـعـال                      
کارگري حـول سـازمـانـدهـي جـنـبـش              
بـــــخـــــشـــــش فـــــعـــــاالنـــــه کـــــار              

تاکنـون اقـدامـات بسـيـار             . ميکنند
از چـنـد     .  موثر و خوبي انجام داده اند 
ــام           ــکـ ــام احـ ــجـ ــورد انـ ــاص    مـ قصـ

حـق حـيـات و        .  جلوگـيـري کـرده انـد        
زندگي را به تعدادي انسان بازگردانـده    

چرا بايد ما مخالف باشيم يا بـي  .  اند
و چرا ما نبايد اين اقـدامـات     !  تفاوت

! انساني و شورانگيز را النسه نکـنـيـم     
پوشش خبري ندهيم و در گـفـتـارهـاي      

و نشـريــه       تـلـويـزيـون و نـگـاه هـفــتـه              
مـا    ؟؟!! ايسکرا مـنـعـکـس نـکـنـيـم            

بارها گفته ايم کـه جـنـبـش بـخـشـش                
سراسري است، در بـيـشـتـر شـهـرهـاي           
ايران اقدام بـراي بـخـشـش در جـريـان               

اينکه خود نظـام اسـالمـي هـم         .  است
شــوراي حــل اخــتــالف را بــراي ايــن              
مساله درست کرده اسـت، ذره اي از            
حقانيت کـاري کـه فـعـالـيـن کـمـيـتـه                  
ــجــام مــيــدهــنــد را کــم                بــخــشــش ان

 . نميکند
ــبــش                ــا جــن ــد؛آاي ــده اي ــرســي و پ

بخشش به کمونيستها مربوط اسـت؟    
جواب من با تـوضـيـحـاتـي کـه دادم               

چرا بـايـد تـحـرکـاتـي از           .  مثبت است 
اين قبيل امر کمونيسـتـهـا و احـزاب            
چپ و کـمـونـيـسـت مـثـل حـزب مـا                   

 ! نباشد؟
حــزب مــا حــزب مــنــزه طــلــبــي            
نيست ما تالش ميکنيم در سـوخـت        
و ساز و تحرک هاي مردمي و جنبش       
هاي في الحال موجود دخالت کنـيـم،     

 .تاثيرگذار و هدايت کننده باشيم
جنبش حق دوچرخه سواري زنـان؛    

تحرک اجتـمـاعـي      يکي از پرشورترين 
مردم در شهرهاي کردسـتـان و بـويـژه            

اين جنـبـش   .  در مريوان و سنندج بود  
به مساله خامنه اي و بيت رهـبـري و           
امام جمعه مريوان و عـلـم الـهـدا در                

 . مشهد هم تبديل شد
جمهوري اسالمي مـخـالـف حـق          
دوچــرخــه ســواري زنــان در مــالعــام            

در مريوان و سنندج صدها نفـر  .  است
از زنان و مردان دوش بـدوش هـم بـا                
بــرگــزاري آکســيــون هــاي ابــتــکــاري           

بـه تـهـديـد       .  دوچرخـه سـواري کـردنـد        
خـامـنــه اي و نــهـادهـاي انـتــظـامــي                
جمهوري اسالمي و امام جمعه نـادان      
و مرتجع مريوان هم گوش نـدادنـد و            

. از دوچرخه سواري زنان دفاع کـردنـد        
جاي دخالتگري کمونيسـتـهـا و چـپ           
! جــامــعــه اگــر ايــن عــرصــه نــبــاشــد            

لطفا راه ديـگـري را بـه مـا             ! کجاست
مـا و حـزب مـن حـزب             !  نشان دهيـد  

کمونـيـسـت کـارگـري ايـران بـا تـمـام                  
نــيــرويــي کــه داريــم از ايــن حــرکــت               

 . پشتيباني ميکنيم
ما همواره فـعـالـيـتـهـاي کـانـون               

هاي مدني دفاع از محيط زيسـت يـا      
انجمن هاي زيست محيـطـي، کـانـون          

هاي دفاع از حيوانات و حـق حـيـات           
براي آنها، اقدامات ابتکاري انـجـمـن         

 .ها را مورد حمايت قرار ميدهيم
. حزب ما حزب دخـالـتـگـر اسـت        

ما تالش ميکنيم بيشترين تـاثـيـر را        
بـر فضـاي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي و                    
مبارزاتي در شهـرهـاي کـردسـتـان را             

 .داشته باشيم
منزه طلبي و مبارزه لوکس امـر     

ما حزب ميـدان مـبـارزه،      .  ما نيست 

ما خود را در .  فعال و روبجلو هستيم   
ــري،                 ــارگ ــال ک ــار آن هــزاران فــع کــن
معلمان، فعالـيـن زيسـت مـحـيـطـي،             
طرفداران حق حيات براي حـيـوانـات،       
فعالين حق دوچرخه سواري، فـعـالـيـن      
مبارز براي جاده هاي امن، بـخـشـش         

....... و....و مبارزين عليه اعدام و  
 .هستيم

 ١٣٩٥  بهمن ١٩ 
 ٢٠١٧  فوريه ٧ 

 ... موقعيت چپ و کمونيسم                   
 
 
 
 
 

 
 نسان نودينيان          

 

اهللا اکبر گفتن مردم را از شـمـا     
دور ميکند و اتحـادتـان را بـه هـم               

 ميزند 
مبارزات قاطع و پيگيـر شـمـا          
تا همينجا تـوجـه زيـادي بـه خـود                

ــرده اســت          ــب ک ــل ــرانــي    .  ج ســخــن
همکارتان آقاي احمد رضا حميـدي       
و شعارهاي زير بار ستم نمـيـکـنـيـم         
زندگي و راهپيـمـايـي هـاي مـکـرر             
شما در مرکز شهر اراک هم موجـب      
اتحاد شما شده و هم هـمـبـسـتـگـي           
بسياري از مردم را با خواست هـاي      
حق طلبانه شما برانگـيـخـتـه اسـت            
اما اهللا اکبـر گـفـتـن شـمـا در روز                 

 بهمن هم اتحادتـان را    ۱۷ يکشنبه  
به هم ميزند و هم مردم را از شـمـا           

ايـن شـعـار دشـمـنـان           .  دور ميکنـد  
ايـن شـعـار حـکـومـتـي            .  شما است 

است که عامل اصلي مـحـرومـيـت      
هاي شما و اکثريت عظيم جـامـعـه         

اين شعار جنايتکاراني اسـت  .  است
که عزيزترين فرزندان مردم را قـتـل        

ايــن شــعــار امــثــال        .  عــام کــردنــد   
محجوب و سرحدي زاده اسـت کـه           
به خانـه کـارگـر کـه مـرکـزي بـراي                 
کارگران مبـارز و پـيـشـرو بـود در               

 حــملــه کــردنـد و آنــرا از             ۵۸ سـال    
دست کارگران گرفتند و چماقـداران      

اين شـعـار حـزب      .  بر آن حاکم شدند  
اللهي هايي است که زير پوشـش آن      
هر مبارزه حـق طـلـبـانـه اي را بـه                   
خاک و خون کشيدند، به زنان اسـيـد     
پاشيدند و هزار جنايت ديگر با نـام      

ايـن شـعـار      .  اهللا اکبر انـجـام دادنـد       
جنايتکاراني است که حـکـم شـالق        
براي رفقاي شمـا در مـعـدن طـالي            
آق دره صـادر کـردنـد و آنـرا اجــرا                 

اين شعار دزدان و فـاسـدان         .  کردند
ــت       ــم اســ ــار       .  حــــاکــ ــعــ ــن شــ ايــ

کــارفــرمــاهــايــي اســت کــه ريــش            
ميگذارند و جانماز آب ميـکـشـنـد       
و تسبيح ميچرخانند تا بهتر شـمـا       

و امروز اهللا اکبر شـعـار     . را بچاپند 

  .اسالمي هاي داعش است
خودتان به خوبي ميـدانـيـد کـه        
ــا چــه حــد از حــکــومــت                 مــردم ت
اسالمي و شعارهاي مـذهـبـي اش          

اکـثـريـت خـود شـمـا           .  نفرت دارنـد   
کارگران هپکو و فـرزنـدان شـمـا نـه             
مذهبي داريد و نه عالقه اي به ايـن     

از فضاي شـهـر     .  نوع شعارها داريد  
اراک هم بخوبي مـطـلـعـيـد و بـد و                
ــه ســران                   ــه فــقــط ب بــيــراه مــردم ن
حکومت بلکه به مقدساتش را هـم     

ايـنـرا عـده مـعـدودي بـه              .شاهديد
از اين شـعـار و     .  شما تحميل کردند 

هر شعار مذهبي ديـگـري فـاصـلـه            
نـگـذاريـد بـا شـعـارهـاي            .  بگـيـريـد   

مذهبي ميانتان تفرقه بيـنـدازنـد و         
مـردم را بــه شـمــا و مــبـارزه حــق                 

  .طلبانه تان بدبين سازند
اهللا اکبر شعار شما نيست آنـرا        
به همان دشمنانتان، به هـمـان قـمـه           

بـه  .  کش هاي حکـومـت بسـپـاريـد         
ــد      ــاري ــا      .  داعــش بســپ ــار شــم شــع

شعاري است که حمايـت جـوانـان و          
. زنان و کارگران ديگر را جلب کـنـد     

شعـاري اسـت کـه در مـيـان شـمـا                  
. اتحاد مـحـکـمـتـري ايـجـاد کـنـد               

شعار شما بايد بيان کننده خـواسـت    
از درد   .  هاي حق طلبانه شما باشـد    

و رنج مشترکتان با بقيه کارگران و     
. جوانان بـيـکـارتـان مـايـه بـگـيـرد               

علـيـه دشـمـنـانـتـان در حـکـومـت                 
. اسالمي و اقليت مفـتـخـور بـاشـد        

شعار شما منـزلـت و مـعـيـشـت و               
 .آزادي و رفاه همگان است

 ۹۵ بهمن  ١٨ 
 

 صحبتي با کارگران هپکو                      
 
 
 
 
 

 اصغر کريمي         



 
870شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۲ از صفحه  

ساکن شـهـر     .  است" جوان"اسم او  
دهوک از کردستان عراق است و تنـهـا      

 .جرمش  دو جنسه بودن او است
چهار برادرش او را بـيـش از حـد             
شکنجه داده اند و مـدت يـکـسـال و              

. نيم او را در منزل زنـدانـي کـرده انـد            
يکبار هم او را در باغي در بـيـرون از           
شهر زنده بگور کرده اند اما مـادرش          

 .او را نجات داده است
در محل مربوط به جنـسـيـت در         
شــنــاســنــامــه او نــوشــتــه شــده اســت           

خودش ميـگـويـد جـنـسـيـتـم           " مذکر" 
بيشتر به مونث نزديک است به هميـن     
خاطر ابتدا در مدرسه دختـرانـه درس        

 .ميخواندم
 با زور او را        

 به مدرسه پسرانه فرستادند              
جوان که اکنون از ترس شـکـنـجـه       
هاي برادرانش فراري شده اسـت و در         
استـانـبـول بسـر مـي بـرد، از طـريـق                   
تماس تلفني سرگـذشـت خـود را بـاز             

در کـالس    : " او گـفـت    .  گو کرده اسـت  
متوسطه احساس کردم پسـر نـيـسـتـم         
اما نگذاشتنـد بـه مـدرسـه دخـتـرانـه               
بروم و من را به زور به مدرسه پسرانـه   

زندگيم در مدرسـه بسـيـار      .  فرستادند
هــنــوز دوم    .  ســخــت و دردنــاک بــود        

متوسطه را تمام نکرده بودم که تحت       
فشــار بــرادرانــم دســت از تــحــصــيــل           

 .کشيدم
او در شناسنامه اش اسم پسـرانـه         
دارد امــا عــالقــمــنــد اســت بــا اســم              

که نام دخترانه است صـدايـش   "  جوان" 
او ميگويد چهره دختـرانـه اش     .  بزنند

مشکل زيادي بـرايـش بـوجـود آورده            
اوقات زيـادي  : "  جوان ميگويد. است

در محل کنترل و بازرسي جاده هـا از       
من تقاضاي شناسنامه کرده انـد کـه          
در محل جنسيت نوشـتـه شـده اسـت             

اما کارمنـدان کـنـتـرل دچـار          "  مذکر" 
شک و ترديد شده اند که ممکن اسـت       

 ."شناسنامه ام جعلي باشد
آنـچـه کـه هـيـچـگـاه بـراي جـوان                  
فراموش شده نيست، رفتار خشـونـت       
آميز و تحقير و توهين چهار بـرادرش      

: جـوان مـيـگـويـد       .  نسبت به او اسـت     

بارها برادران به من ميگـفـتـنـد چـرا        " 
ريش خودت را نمي تراشي؟ بـه آنـهـا            
ميگفتم چه چيزي را بتراشـم صـورت         
من که مو ندارد، آنان ميـگـفـتـنـد از            
وسايل ريشتراشي استـفـاده بـکـن کـه           

 .موهايت ظاهر شوند
 پستانهايش را با چسب مي بست                

تــنــهــا دلســوز جــوان در مــيــان             
از : " خانواده مادرش بود، او ميگويد   

، " بودن در منزل مـتـنـفـر بـوده اسـت               
بعدا مادرش از يکي از پسرعموهـاي        
جوان درخواست ميکند کـه جـوان را           
نزد خود در رستوران ببرد که در آنجـا      

 .کار کند
در رسـتـوران     : "  جوان مـيـگـويـد      

 صـبـح تـا        ٦ پسر عمويم از سـاعـت          
ــکــردم،             ٩ ســاعــت      ــار مــي  شــب ک
دو .   هـزار ديـنـار بـود          ٢٥ دستمـزدم    

سال در اين رسـتـوران کـار کـردم امـا              
يک دينار هم نديدم چـرا کـه بـرادرانـم              
دستمزد من را مـيـگـرفـتـنـد و مـي                 

 ٢٨ جوان کـه سـن او اکـنـون               .  بردند
سال اسـت در بـازگـو کـردن داسـتـان                 

برادرانم مرتب بـه    : " زندگي خود گفت 
من فحاشيي ميکردند، مرا سـرزنـش      

از کار کردن در رسـتـواران       . ميکردند
پسر عمويم دست کشيدم، بعـدا بـراي       
کار کردن به هتلـي رفـتـم و آنـجـا بـه                   

لـبـاس پسـرانـه       .  رختشويي پـرداخـتـم     
برتن ميکردم، پستانهايم را مـحـکـم         
با چسپ بسته بودم که برجسته جـلـوه         

اما اين شغل هم سرانـجـامـي     .  نکنند
 .نداشت

برقراري يک ارتباط زندگي او                   
   را به دوزخ تبديل ميکند             

جوان قبل از اينکه بـه يـکـبـاره و          
براي هميشه اقدام به فـرار کـنـد و از                
کردستـان خـارج شـود، بـا يـک پسـر                  
آشنا ميشود که بنا به گفـتـه خـودش            
شخصيـتـي آگـاه و روشـنـفـکـر بـوده                  
اسـت، امـا بـرادرانـش از ايـن رابـطـه                  
مطلع شـده کـه سـبـب مـيـشـود کـل                   

جـوان  .  زندگيش به دوزخ تبديل شـود      
از آن روزي حرف ميزند که بـرادرانـش         
از ايــن رابــطــه مــطــلــع شــده بــودنــد               

نميدانستم چه اتفاقي افتاد هميـن را    " 
ميدانستم که هر چهار برادر من را بـه   

هـر چـه کـلـمـات          .  داخل اتاقي بـردنـد    
زشت و رکيک بود نثارم کردند، آنقـدر      
مرا کتک زدند که تمام بدنم خون آلـود   

شــده بــود، تــالش کــردنــد بــا چــاقــو              
 ." پستانهايم را از سينه جدا کنند

 زنده بگورش ميکنند            
برادرانش به همـيـن هـم رضـايـت            
نــداده و تصــمــيــم مــيــگــيــرنــد او را              

هـر چـهـار      : " جوان ميـگـويـد   .  بکشند
برادرم اسلحه کـالـشـيـنـکـف و کـلـت               
داشتند، مـن را داخـل اتـومـوبـيـلـي                
انداختند، يـکـي از بـرادران کـلـت را                

در : " روي ران مـن قـرار داد و گـفـت               
مــحــل کــنــتــرل و بــازرســي صــدا از              
گلويت بيرون بيايد بـالفـاصـلـه تـو را             

، من هم خيلي ترسـيـده    " خواهم کشت 
 ."بودم و جرات نداشتم حرفي بزنم

جوان آنشب را خوب بخاطر دارد       
که برادرانش او را بـراي کشـتـن بـرده              

مـن را بـه بـاغ          : " او ميگـويـد   .  بودند
انگور پدربـزگـم بـردنـد، درسـت يـادم              
هست شب سه شنبه بود، شبي خيلـي    

ابتـدا چـالـه اي را کـنـده و                .  سرد بود 
آمـاده کـردنـد آنـگـاه دسـتـان مـرا از                   

. پشت بستند و پاهايم را نيز بسـتـنـد       
بعدا من را به داخل چاله انداختـنـد و         
بيشتر از نيم متر خاک را بر روي مـن        

. ريختند کـه تـنـهـا سـرم بـيـرون بـود                 
سپس سه عـدد سـنـگ بـزرگ را هـم                

." آوردند و بر باالي چالـه قـرار دادنـد            
جوان در اين لحظه به الـتـمـاس کـردن             
مـي افــتــد امـا اثــري بــر آنــان نــمــي                 

همـسـريـکـي از       : "  او ميگويد. گذارد
برادرانم دو هفته قبلتر کودکي بـدنـيـا       
آورده بود، فرياد زدم بـخـاطـر خـدا و              
بخاطر آن بچه نورسيده ات گلوـلـه اي         
به من شليک کن و مرا بـا ايـن آزار و            
اذيت تنها نگذاريد، امـا جـواب مـرا           
نداد و هر چهار نفرشان آنـجـا را تـرک           

 ."کردند و مرا تنها گذاشتند
 چگونه نجات پيدا ميکند؟             

تـا روزيـکـه زنـده         :  جوان ميگويد 
. بماند آنشب را فراموش نخواهد کرد   

هيچوقت آنشب را فراموش نخواهـم     " 
ــانــوران و                      ــا صــداي ج ــه ب ــرد، ک ک
حيوانات کوهي داشتم از وحشـت دق     
ميکردم از ترس، دردهاي شديـد بـدن       

 .خون آلودم را فراموش کرده بودم
 آنشـب تـا     ١٢ جوان که از ساعت  

 ١١  روز بـعــد، بـمــدت           ١١ سـاعــت    
ساعت در درون چاله اي که برادرانـش     

او در   .  براي او کنده بـودنـد مـيـمـانـد           
مورد چگونگي رها شدن از آن چـالـه           

آنشـب  : "  صحبت ميکند و ميگويـد    
که برادرانم اين بال را بر سـرم آوردنـد،         

مادرم در منزل خواهرم بود، روز بعـد        
که به منزل مراجعه ميکند من را در       

مادرم پدرم را تهديد .  منزل نمي بيند  
اگر تا دو ساعت : " ميکند و ميگويد 

ديگر اين دختر را به منزل نيـاوري بـه      
منزل پدرم خـواهـم رفـت و در آنـجـا                 

 ."دست به خودکشي ميزنم
تهديد مادر جوان بر روي پـدرش       
اثر ميگذارد و بالفاصله از پسـرانـش        
درخواست ميـکـنـد اگـر جـوان را بـه                
منزل نياورند هر چـهـار نـفـر شـان را                 

: " جــوان مــيــگــويــد   .  خــواهــد کشــت   
بعداظـهـر بـود کـه مـادرم بـه هـمـراه                   
برادرانم سر رسيدند، به محض اينکـه     
مادرم من را با چنيـن حـالـيـتـي ديـد             

بــعــدش .  بــالفــاصــلــه از هــوش رفــت        
ــم مــرا از زيــر خــاک بــيــرون                  بــرادران

 ."کشيدند و به منزل بردند
دستها و پاهـايـم   : " جوان ميگويد 

ورم کرده بودند، اما برادرانم از تـرس        
پـلـيـس جـرات نـداشــتـنـد مــن را بــه                  

چـهـارده روز مـرا        .  بيمارستان بـبـرنـد    
داخل پوست حيوان نگه داسـتـنـد تـا             

 ."کمي بهبود پيدا کردم
 يکسال و نيم زنداني ميشود               

عــالوه بــر آن هــمــه شــکــنــجــه،              
برادرانش همچنان دست از سـرش بـر          

بـعـد از     : "  جوان مـيـگـويـد     .  نميدارند
اين واقـعـه نـمـيـگـذاشـتـنـد از مـنـزل                   
بيرون بروم، تماس تـلـفـنـي را از مـن               
قطع کرده بودند، حتي اجازه نـداشـتـم        
تلويزيون نگاه کنم، وقـتـي مـادرم در          
مـنــزل نــبــود مــرتـب بــه مــن نــاســزا              

يکبار مادرم براي مـراسـم    .  ميگفتند
تسليـت بـه روسـتـايـمـان رفـتـه بـود،                  
اواسط تابستان بود، بـرادرهـا مـن را           
به زير زمـيـن بـردنـد و در آنـجـا يـک                    
بخاري را روشن کردند تنـهـا بـخـاطـر            
اينکه مرا آزار و شـکـنـجـه دهـنـد و                  
بمدت يکسال و نيم در منـزل زنـدانـي        

 ."بودم
 فرار ميکند      

جوان داستـان رابـطـه خـود بـا آن               
پســري کــه او را دوســت دارد بــراي                

مـادرش را    .  مادرش بازگو مـيـکـنـد      
قانع ميکند کـه از کـردسـتـان خـارج              

بـا هـمـکـاري       : " جوان ميگـويـد  .  شود
رفتم، از آنجـا  "  سوران"همين رفيقم به  

هم از طريق قاچاق به استانبـول رفـتـه        
. و خـود را بـه يـو ان مـعـرفـي کـردم                    

وقتيکه دادستان آنچه را کـه بـر سـرم            
آمــده بــود بــرايشــان تــعــريــف کــردم             

کيس جـوان  ."  داشتند ديوانه ميشدند 
در يو ان مورد قبـول واقـع مـيـشـود،            
بنا به گفته خودش ماه مه سال جاري     

. او را به استراليـا خـواهـنـد فـرسـتـاد               
مـاه آوريـل مـورد        : " جوان مـيـگـويـد      

عمل جراحـي قـرار خـواهـم گـرفـت و                
جنسيتم تماما به دختر تغـيـيـر پـيـدا            

 ." خواهد کرد
هـدف مـن از       : "  جوان ميـگـويـد    

بازگو کردن اين داسـتـان و فـرسـتـادن             
عکسهايم تنها به اين خاطر است کـه      
ديگر کسانـي چـون او در کـردسـتـان               
قرباني نشوند و قانوني وجود داشـتـه        
باشد که در کردستان از کسانـي چـون        

 .او حمايت بعمل آورند
چنـديـن عـکـس ديـگـر از جـوان                
وجود دارد که آثار شکنجه تمامـا بـر        
بدن او نمايان است اما قابـل انـتـشـار             
نـيــســتــنــد در حــالــيــکـه جــوان خــود             
هيچگونه مالحظه اي در انتشار آنهـا      
ندارد و معتقد اسـت کـه نشـان دادن              
آنها ميتواند سبب شود کـه مـنـبـعـد           
رفتار خشونت آميز نسبت به کسانـي        

 .چون او اعمال شود
 

 ترجمه از کردي به فارسي    
 عبدل گلپريان   

   ٢٠١٧  نوامبر ٦ 

 داستان تلخ و غم انگيز دختري از زبان خودش 
 که توسط برادرانش در کردستان عراق زنده بگور ميشود

 

 

تــحــت حــاکــمــيــت مشــتــي دزد و           
 ١٩٠ مفتخور اسالمي، از مـيـان         

بـه ايـن     .   را دارد    ١٨٩ کشور رتبه   
اعـتـبـار ايـران در سـايـه بـانـدهــاي                 
مـخــتــلــف اســالمــي صـدر نشــيــن          
کششته شدگان جـاده اي در دنـيـا              

کمپين اعتراضي عليه جـاده   .  است
هـاي نـاامــن مــيـتــوانـد در ســطــح              
گسترده و مـرتـبـط بـا هـم عـلـيـه                    

کاربدسـتـان حـکـومـت تـجـمـعـات              
نبايد فـريـب وعـده      .  وسيع برپا کند  

هاي مقامات حکومتي را خورد و     
ما مردم هـر روز شـاهـد از دسـت                

تـنـهـا بـا       .  دادن عزيزانـمـان بـاشـيـم        
اعــتــراضــات گســتــرده اســت کــه            
ميتوان اوباشان حکومت اسـالمـي      

 .را به زانو درآورد
 ٩٥  بهمن ١٩ 

 ... بوکان -مياندوآب   جاده  

اتحاديه ميهني کردستان و                  . کن است   آزادي مردم کردستان، و تحقق حقوق انساني و مدني آنها در چهارچوب عراق، مادام که چنين نظام و رژيمي در اين کشور بر سر کار است، غير مم                                                                                
اعي ندارند، بلکه خود جزو اولين موانعي                       حزب دموکرات کردستان بارها نشان داده اند که نه فقط هيچ جايي در تالش تاريخي مردم کردستان عراق براي رهايي از ستم ملي و تبعيضات اجتم                                                                                   

رهايي مردم کردستان بدون خالصي از سلطه اين احزاب ارتجاعي و پايان دادن به ميدانداري آنها در صحنه                                                                 . هستند که بايد از سر راه مردم و مبارزه آزاديخواهانه آنها کنار زده شوند                                             
 .و باالخره، تشبثات ديگر دول ارتجاعي منطقه، بويژه ايران و ترکيه عليه مردم کردستان قويا محکوم است و بايد فورا پايان داده شود                                                                             . کردستان ممکن نيست          
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با انتخاب ترامپ و قرار گرفـتـن      
اين نيروي فاشيستي در راس هـيـات         
حاكمه آمريكا ما شاهد تحرك جديـد      
و ذوق زدگي مشمـئـز كـنـنـده اي در               
ــيـــون راســـت و               صـــفـــوف اپـــوزيسـ
ارتـجــاعــي، از ســلــطـنــت طــلــبــان و             
ــا ســکــوالر                 مشــروطــه خــواهــان ت
دمکرات ها و مجاهدين و جـنـاحـي           
از تــوده اي هــا و حــزب دمــكــرات                

اينها بي شـرمـانـه    .  كردستان، هستيم 
هوادار سياسـت هـاي فـاشـيـسـتـي و               
ضـد مــردمـي تــرامـپ شــده و او را                

 .ناجي مردم ايران معرفي ميکنند
  

بسياري از اين نيـروهـا در دوران           
اوباما و كنار گذاشته شدن سـيـاسـت          

دچـار  "  رژيـم چـنـج     "و " گزينه نظامي" 
بـرخـي از     .  ديپرسيون سياسـي شـدنـد      

آنــهــا در پــس ســيــاســت مــمــاشــات            
جويانه اوباما با حكومت اسـالمـي،         
به جستجوي متحد جديدي در مـيـان      
مرتجعين منطقه اي مانند دولتهـاي       

 .عربستان و اسرائيل برآمدند
  

اکنون به قدرت رسـيـدن گـرايـش           
فــاشــيــســتــي در آمــريــكــا مــاهــيــت          
ــجــاعــي و ضــد مــردمــي ايــن                   ارت
جريانات را بيش از پيش بر مال كرده       

بار ديـگـر نشـان داده شـد كـه                .  است
فاصله چنداني ميان سياستهـاي ايـن        
جـريـانـات و گـرايشـات فــاشـيـسـتــي               

نشـان داد شـده كـه آزادي و              .  نيسـت 
حقـوق مـدنـي شـهـرونـدان بـراي ايـن                 

. جــمــاعــت پشــيــزي ارزش نـــدارد              
وقيحانه در مقابل صـف مـيـلـيـونـي             
مردم معترض و بشريت مـتـرقـي در         
سطح جهان مي ايستند و از لـه شـدن         
و زيــر پــا گــذاشـتــه شــدن آزاديــهـا و                

. حقوق انساني مردم دفاع ميـكـنـنـد         
ايــن جــريــانــات بــا دفــاعشــان از                    
سياستهاي ترامپ نشان دادند كـه در     
مقابل تمامي دستاوردهـاي بشـريـت        

ــا مــذهــب و                   ــطــه ب مــتــرقــي در راب
آزاديهاي فـردي و سـيـاسـي، حـقـوق                
شهروندي، لغو شکنجه، برابري زن و        
مرد و حقوق همجـنـس گـرايـان قـرار              
دارند و براي قدرت گيري مـيـتـوانـنـد       
به هر نيروي مرتجعي دخيل بـبـنـدنـد       
و هر نوع خانه خرابي مردم را توجـيـه      

 .كنند
  

ما اعالم ميكنيـم كـه سـيـاسـت            
تحريم اقتصادي و جـنـگ طـلـبـي و               
تقابل نظـامـي ابـزار مـوثـري در بـاز                
كردن دسـت حـكـومـت اسـالمـي در              
قيچي كردن مبارزات رو به گسـتـرش    

. مردم عليه جمهوري اسـالمـي اسـت      
درگيري نظامي و جـنـگ احـتـمـالـي             
براي حكومت اسـالمـي مـانـنـد يـك             
مائده آسماني است و عـمـر نـنـگـيـن              

 .آنرا طوالني تر ميکند
  

ما اعالم ميكنيم كه در مـبـارزه      
براي سرنگـونـي انـقـالبـي حـكـومـت               
اسالمي و تحـقـق آزادي و بـرابـري و               
رفــاه و ســعــادت هــمــگــان هــرگــونــه            
همسويي بـا دول امـپـريـالـيـسـتـي و                 

روند اوضاع .  ارتجاعي محكوم است 
سـيــاسـي درس جـديــد و تــلــخـي بــه                
اپوزيسيون دست راسـتـي و مـرتـجـع            

 .خواهد داد
  

ما هـمـه مـردم آزاديـخـواه را بـه                
مبارزه گسترده و همه جـانـبـه عـلـيـه             
حكومت اسالمي و افشـا و مـنـزوي           
ــات دســت راســتــي و               ــان کــردن جــري
ارتجاعي مدافع ترامپ و پيوستن بـه    
اردوي آزادي و برابري و رفـاه، اردوي         

 .كمونيسم كارگري فراميخوانيم
  

 حزب كمونيست كارگري ايران   
 ۱۳۹۵  بهمن ۱۸ 
 ٢٠١٧  فوريه ۶ 

 ترامپ و   عروج 
 اپوزيسون راست      سقوط فاشيستي  

 

 شاپور احساني راد   
اين روزها چقدر نان با جـان گـره        

جـان     خورده است طبقه کـارگـر ايـران        
جـان بـاخـتـن       .  ميدهد تا نان بـخـورد   

روزانه شش کارگر در حـوادث کـار،          
ديگر به امري عادي تبـديـل و زنـده             

.  شده اسـت   »  عجيب«امري    بودن
انها مي مـيـرنـد چـه در اثـر فـقـر و                    
فالکت، خودکشي و بيـکـاري و چـه           

امـا  .  در اثر حوادث در هـنـگـام کـار       
گــاه و بــيــگــاه ايــن مــوج کشــتــار                
کارگران به چنان قتل عامي تـبـديـل       
مـي شـود کــه جــامــعـه تــب و لــرز                 

و با بهت و حيـرت، کسـب        ميگيرد
يک لقمه نان را مي نگرد که بهـايـش       

ــش     .  جــان شــيــريــن اســت         مــرگ ات
نشانان و کولبران شايد در دو حادثـه        
مجزا اتفاق افـتـاده بـاشـنـد امـا در                

. چــنــد مــقــوــلــه مشــتــرک هســتــنــد         
کـارگــران اتــش نشـانــي و کــارگــران            
مزدبگير کولبـر بـراي کسـب نـان و              
روزي خانواده هايشان بايد جان خـود    

بايد با حـوادث    .  را به خطر بياندازند  
بجنگنند بايد جان بدهند، بايد قـدم        
در ره بي بازگشت بـگـذارنـد تـا نـان               

ناگـفـتـه هـا در         .  شان را بدست اورند 
مرگ اتش نشانان و کـولـبـران زيـاد             
است و زبان ما قاصر از اين همه بـي      

 !عدالتي
مسئولين غير مسئول، فـاجـعـه       
را به تسويـه حسـاب هـاي جـنـاحـي               
خود تقليل دادند استعفا کـه هـيـچ،           

بـگـذريـم     !!! دريغ از يک عذر خواهي 
از نامردمان و بپردازيم به تالشگـران   
عرصه رنـج و سـخـتـي کـار و وجـه                   

 .مشترک رنجبران
اگــر کــارگــران اتــش نشــانــي از           
کـمـي دسـتــمـزد گلـه و شـکـايـت و                   
اعتراض کـنـنـد، سـر و کـارشـان بـا                 
پليس امنيت و حراست مي افـتـد و         
دهشتناک تر از انـان،کـولـبـران بـراي            
يک لقمه نان، سر و کارشان با گلـوـلـه     

. مستقيم پاسداران مرزي مـي افـتـد      
اتـش نشـانـان بـايـد نـان خـود را بـا                     

کسب کنند و     عبور از اتش بي رحم 
کولبران با عبور از بـهـمـن و کـوالک          

در ايـن حـادثـه            اتـش نشـانـان     .برف
جدا از نـجـات انسـانـهـا، بـايـد جـان                 
خود را به خطر بياندازند تا امـوال و       
ثـروت ســرمــايــه داران را از حــريــق             
نجات دهـنـد و کـولـبـران کـاالهـاي                
سرمايه داران را به قـيـمـت جـانشـان           

 .حمل و نقل مي کنند
چرا در اين کشور خيل عظيـمـي       

از کارگران مـجـبـور مـي شـونـد بـا                 
گذشتن از جـان شـان نـان              مرارت و 

مسئولين بـايـد   .  خود را کسب کنند   
پاسخ دهند و مسئوليت کشته شـدن   

مـگـر نـه      .  کارگران را بعهده بگيرنـد    
دولت موظف به ايجـاد کـار،        اينکه

ــراي هــمــه                ــهــداشــت ب مســکــن و ب
شهـرونـدان کشـور اسـت؟ بـنـابـرايـن               
دولت موظف است براي اين قشر از         
کارگران بيمه بيکاري اتخاذ کنـد تـا       
بيش از اين شاهد مرگ زحمتکـشـان    
نباشيم و بي شک الزم است کارگـران        
کولبر نيز با ايجاد تشکل ويژه خود،    
ضمن خواست بيمه بيکاري از ديگـر    
مطالبات به حق خود دفاع کـنـنـد و       
اما در حادثه پالسکو و کشته شـدن       

 فاجعه بار اتش نشان،
هيچ مسئولي نـگـفـت چـرا ايـن            
شـغــل اتــش نشــانــي تـاکــنــون جــزو             
مشاغل سخت و زيان اور محسـوب      
نشده است چرا دسـتـمـزد و مـزايـاي              
اين زحمتکشان طبق استانـداردهـاي      
روز نــيــســت چــرا عــده اي از انــهــا                
قــراردادي بــودنــد و فــاقــد وســايــل             

مــاســک و   ( ايــمــنــي مــجــهــز بــودنــد      
چـرا اعـتـراض      )  فيلترهاي استاندارد 

اين کارگران به اين موضوع، منـجـر         
به سرکوب انهـا، اخـراج، تـعـلـيـق و               
حتي محروميت شان از سهمـيـه بـن         

 سـازمـان        چرا به کارگـران .  شده است 
اتش نشاني مثـل پـرسـنـل نـظـامـي              

 برخورد مي شود
چراهيچ مسئولي حاضـر نشـده        

است بگويد که چرا اتـش نشـانـان از          
يک صنف و تشـکـل کـارگـري، بـي               
بهره اند کارگران اتـش نشـانـي بـايـد             
صنف و تشکل ويژه خود را داشـتـه            
باشـنـد تـا بـتـوانـنـد ضـمـن ايـنـکـه                     
بتوانند تجهيزات فردي و جمعي کـه        
در اين شغل خيلي حياتي اسـت، بـه         

حقوق و مزايا و مطالبات ويـژه ايـن         
شغل نيز دست يابند ايـجـاد تشـکـل        
کارگران اتش نشـانـي يـک مـطـالـبـه              
جدي است که بايد هـرچـه زودتـر در           
جـهـت حـفــظ جـان و مــنـافـع اتــش                 
نشانان ايجاد و از طـرف شـهـرداري            
بـه رســمــيــت شــنـاخــتــه شــود اتــش             
نشانان به خوبي واقـفـنـد کـه امـروز             
بهترين موقـع بـراي ايـجـاد تشـکـل              
شان است چون حمايت هـمـه جـانـبـه           

 همه اقشار جامعه را با خود دارند
و اما حاال که از ايـن حـادثـه و               
فاجعـه مـدتـي گـذشـتـه اسـت امـار                 
صحيح درگذشتگان چه اتش نشانان     
و چه نگهبانان و چه کارگران ايـرانـي       
و افغانـي در ايـن واقـعـه بـه اطـالع                  
عموم برسد و چگونگي رسيـدگـي و         
حق و حقوق به خانواده هاي داغـدار          
به طور شفـاف اعـالم شـود، طـبـقـه               
کارگر ايران ضمن ايـنـکـه خـواسـتـار           
مــحــاکــمــه مســبــبــيــن ايــن حــادثــه          
دردناک مي باشد بـا چشـمـانـي بـاز               
چـگــونــگــي رســيــدگــي بــه خــانــواده          

 .بازماندگان را پيگيري خواهد کرد
در انتها ضـرورت دارد کـه يـاد            
اور شــوم کــه هــم اتــش نشــانــان و                 

و هـم تـمـامـي کـارگـران و                 کولبران
مـزدبـگـيــران کـه نـان شــان در گــرو                
جانشان است امروز بـايـد بـه خـوبـي           

 سـال    ۳۷ دريافته باشند که بـعـد از          
هيچ دولتي در فکـر جـان و زنـدگـي             
انها نيست و اگر قرار است تغـيـبـري        
در حال و اينده انها اتفاق بيفتد بـايـد    
به نيروي قدرتمند اجـتـمـاعـي خـود            
تکيه کنند و گرنه از ايـن امـامـزاده             

 .ها شفايي حاصل نمي شود
  ٩٥  بهمن ١٩ 

 برگرفته از سايت    
 اتحاديه آزاد کارگران ايران       

 کسب نان به قيمت از دست دادن جان          
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 بهمن روز مـبـارزه بـا خـتـنـه                ١٧ 
در اين رابطـه  مـي خـواهـم           .  زنان است 

نکات کوتاهي در مورد نا قـص سـازي           
ختنه زنـان ودخـتـران       .زنان را اشاره کنم 

هـاي     ريشه.  مبحثي بسيار قديمي است 
گـردد امـا در        آن به مصر باستان بر مي    

در زنـان    .  همه نقـاط جـهـان رواج دارد          
اين عمل بدين صورت است که طـي آن         
ــه                    ــان ــي زن ــل ــاس ــن ــت ت ــخــشــي از آل ب

هـاي آن       خصوص كلـيـتـوريـس و لـب            به
شود و ميل جـنـسـي در زنـان              بريده مي 

 .کند را تا حد بسيار بااليي نابود مي
 

 انواع و روش ختنه 
 در دختران

طبق تـعـريـف سـازمـان بـهـداشـت              
جهاني ختنه، قطع آلت تـنـاسـلـي و يـا                

دسـتـه   ۴ ناقص سازي جنسـي زنـان بـه            
ــم مــي        ــســي ــق بــرش اطــراف       :شــود    ت

کليتوريس که در ايران اين نوع بـيـشـتـر       
قـطـع کـلـيـتـوريـس يـا              .شـود   انجام مي 

اين نوع ختنـه بـه خـتـنـه          .   بخشي از آن 
فرعوني معـروف اسـت در واقـع قـطـع               

نـوع    .بخشي يا دوختن دو طـرف اسـت         
آخر که بيشتر در ميان قبايـل آفـريـقـاي        
مرکزي رايج بوده عبارت بوده اسـت از          
هرگونه عمل خـطـرنـاک ديـگـر بـر روي               

 .آلت تناسلي زنان
 

عوارض ناشي از ناقص سازي      
 جنسي ختنه کردن

درد، خونـريـزي، شـوك،ايـن عـمـل            

بدون بيهوشي عـمـومـي يـا مـوضـعـي               
بـه دلـيـل درد        .  گرفـتـه اسـت       انجام مي 

زياد دختران از خروج ادرار جـلـوگـيـري          
جــراح کــه مــعــمــوالً از            .کــنــنــد    مــي   

هاي روستايي هستـنـد صـدمـات         پيرزن
 .ارگـانـي بـه شــخـص وارد مـيـکــنـنــد                

دردهاي شديـد در زمـان دوران پـريـود              
هاي مکرر در دستـگـاه       ماهانه، عفونت 

هـا، عــفـونـت در           تـنـاسـلــي و تــخـمـک         
خـطـرهـاي    ،   هـا    دستگاه ادرار و کـلـيـه         

مختلف در هـنـگـام زايـمـان نـاشـي از                 
ايـجـاد جـوش گـاه           خونريزي و عفونـت،  

ها بـا طـول      در قسمت بريدگي)  اسكار( 
مشـکـالت نـازايـي        و گستردگى زياد و  

و بارداري و با شـدت بـيـشـتـر هـنـگـام                  
وضع حمل، از بين بـردن لـذت جـنـسـي           
بعنوان يکي از مـهـمـتـريـن تـمـايـالت                

اعـتـمـادي       سندرم بـي   داده شده انساني،  
و اضطراب در ميان دختـران کـوچـکـي            

هـا را بـه          هايشان ناگهـان آن      که خانواده 
انـد     زير تيغ  سـالـخـورده اي فـرسـتـاده               

ــه ــار                       شـــعلـ ــان را دچـ ــده و آنـ ور شـ
 طـبـق     .کـنـد     هاي شـديـد مـي        افسردگي

تحقيفاتي که در کشور فـنـالنـد انـجـام           
شده ومن خود نيز در آن شرکـت داشـتـم         

 زن از کردسـتـان   ٧ بعنوان پرستار از هر    
 نفر ختنه شده بودند و هـمـانـطـور کـه        ٣ 

در باال اشاره شد در اثـر آن زنـان دچـار             
مشکالت فراواني شده انـد و ايـن امـر             
باعث شده که مسئـولـيـن امـر در ايـن               
رابطه اگر فرد خود بـخـواهـد بـا انـجـام               
عمل ترميم بتوانند به ايـن زنـان کـمـک            

 ٩٥  بهمن  ١٧ .کنند

 ختنه زنان و دختران سنتي ضد انساني                                 
 بــه   ۱۳۹۵ ســال   :  سـايـت اتـحــاد      عزيزه لطف الهي

آخرين ماه خـود نـزديـک مـي شـود و                
ماه اسـفـنـد بـه عـنـوان مـاه تـعـيـيـن                     

 روز ديـگـر       ۲۰ حداقل مزد، کمتر از      
ســال هــاي گــذشــتــه      .  از راه مــيــرســد     

جلسات بررسي ميزان مزد سـال بـعـد           
و ارائه آمارها و توجيهات فريبکارانه     
بخش هاي شـريـک در شـوراي عـالـي              

نمايندگان دولت، کارفـرمـايـان و      ( کار
عوامل وابسته دولـتـي در نـهـادهـاي            
ضد کارگري تحت عنوان نمـايـنـدگـان       

معموال از اوايل نـيـمـه دوم        )  کارگران
سال آغاز ميشد اما امسال با گذشـت   

 ماه از نيمه دوم سـال، جـز     ۵ نزديک به  
دو خبر در مـورد حـداقـل مـزد سـال                 
آينده کـه آنـهـم در حـاشـيـه جـلـسـات                   
مربوط به اليحه اصالحيه قانـون کـار       
و موضوع پيوستن ايران بـه مـقـاوـلـه           

 ســازمــان جــهــانــي کــار         ۱۴۴ نــامــه   
مطرح شده بود خبر ديگري در مـورد      
حداقل مزد منتشر نشده است به نظـر    
ميايد دولت و کارفرمايان و نـمـايـنـده      
ــري در                    ــارگـ ــاز کـ ــت سـ ــاي دسـ هـ
شورايعالي کار بـا تـوجـه بـه تـجـارب              
سالهاي گذشته که با انعکـاس اخـبـار        

 مربوط به مزد اعتراضاتي نيز شکل
ــت امســال بــا هــدف                ــگــرف مــي
جلوگيري از اين اعتراضات و تحميـل    
مزدي بدتر از سـالـهـاي گـذشـتـه، يـا                 
جلسه اي بـرگـزار نـکـرده انـد و يـا از                   
انعکاس آن در رسـانـه هـا خـودداري               

در ايـن رابـطـه جـوانـمـيـر              .  نموده انـد   
مرادي دبير انجمن صـنـفـي کـارگـران            
برق و فـلـزکـار کـرمـانشـاه بـه سـايـت                  

 :اتحاد اظهار داشت
و شـوراي عـالـي           سکوت دولـت   

کار نسبت به تعيـيـن مـزد کـارگـران،             
بي سابقه نيست و قبـال هـم ايـن نـوع            

پشـت  .  برخوردها صورت گرفته اسـت  
اين سکوت ظاهري اتفاقا فعاليت هـا        
و تالش هاي جدي اي در جريـان بـوده           

و هست که با هدف انـجـمـاد مـزد بـه            
به نظر من اين، نوعـي  .  پيش مي رود 

ــا                    ــر ب ــخــت آزمــائــي اســت کــه اگ ب
اعتراضات جدي و سراسري کـارگـران        
مواجه نشوند و يـا بـا تـحـرکـات کـم                 
جان روبروگردند، طرح خود را عـمـلـي     
ــش                     ــه افــزاي ــمــوده و از تــن دادن ب ن
چندرغاز مبـالـغ مـعـمـول سـال هـاي               

 .گــذشــتــه نــيــز ســربــاز خــواهــنــد زد            
در دوره هــا و        :  وي در ادامــه گــفــت       

دولـت هـاي مـخـتـلـف و در شـرايــط                  
مختلف ديگري نيز تـالش کـرده انـد            
اين بخت آزمائي را بکار گـيـرنـد امـا           
به نظر مي رسد امسـال بـا تـوجـه بـه               
متمرکـز شـدن کـارگـران روي اليـحـه               

و شـکـل گـيـري            اصالحيه قانون کـار   
اعتراضات گسترده عليه آن، دولـت و     
کارفرمايان در صددند با سوءاستفاده      
از اين شرايط، يا دستمزد بسيار بـدتـر      
از سالهاي گذشته را بـه مـا کـارگـران            
تحمـيـل کـنـنـد و يـا بـطـور کـلـي از                       

 .افزايش آن خودداري کنند
جوانمير مرادي در پاسـخ بـه ايـن          
سوال که از جمله بـهـانـه هـاي شـوراي            
عالي کار و کـارفـرمـايـان در مـقـابـل              
خواست افزايـش دسـتـمـزد کـارگـران،            
عقب ماندگي مزدي در دولـت هـا و            
دوره هاي گذشته بوده و اينک دولت و    
کارفرمايان به يک مرتـبـه از افـزايـش             
چندين برابري مـزد عـاجـزنـد اظـهـار               

 :داشت
اولين بهانه يعني عقب مـانـدگـي         
مزد در دوره هاي گذشته از عـجـائـب         
حرف هاي روزگار اسـت کـه در بـرابـر            
! ما کارگران ايران گذاشتـه شـده اسـت        

من هنوز نتوانسته ام هيچ واژه اي کـه    
نـه  .  بيانگر اين صفت باشـد را بـيـابـم           

وارونه گوئي، نـه عـوامـفـريـبـي و نـه                 
هيچ يک از اصطالحات از ايـن دسـت           
که فعال در ادبيات و لـغـت نـامـه هـا             
موجود هستـنـد را نـمـي شـود بـراي                 

فـرض  .  بيان اين خصيـصـه بـکـار بـرد          
 سـال پـيـش        ۲۰  الي   ۱۵ کنيد من از  

کارگر يک کارخانه بوده ام و آن زمـان         
مبالغـي را       کارفرماي همين کارخانه 

که مي بايست هر سـال مـطـابـق نـرخ              
تورم و تأمين هزينه معيشت بـه مـن         
بپردازد، نپرداخته و از آن زمان هم تـا       
حاال از بخش غصب کرده مزد من بـه   
شيوه هاي مختلف اسـتـفـاده کـرده و             

حاال بايد در .  سود حاصل نموده است 
مقابل حق خواهي من پـاسـخـش ايـن         
باشد که چـون روال ايـنـجـوري بـوده،               
بنابر اين من نميتوانم مـزد تـو را بـه               

يک مرتبه چند برابر اضافه کنـم و تـو        
همچنان بايد هر سال نسـبـت بـه سـال             
پيش در فقر و فالکت بيشتري غـوطـه    

خوب طبيعي است کـه مـن     .  ور شوي 
و ميليونها کارگر چنين چـيـزي را از            
هيچ کارفرما و دولتي قبول نميکنيـم      
و نخواهيم کرد چرا که اوال ايـن خـود             
آنان بوده اند که چـنـيـن سـيـاسـتـي را               
پيش برده اند و نه ما کارگران و دومـا   
ــراي دولــت و                    در ايــن مــيــان اگــر ب
کارفرمـايـان پـايـيـن آمـدن سـودشـان                
مطرح است براي ما کارگران، مسئلـه   
مسئله مـرگ و زنـدگـي اسـت و مـا                  

 .مطلقا نمي توانيم انرا تحمل کنيم
 :وي در پايان افزود

بهانه هاي ديگـر هـم کـامـال بـي               
اسـاس و بــي ربــط بــه مــا کــارگــران                

کارفرما اگـر تـوان پـرداخـت           . هستند
ندارد، اگر ادعا مي کند بازار فـروش          
رونق ندارد و ورشکسـتـه اسـت و هـر              
بهانه براي ندادن دسـتـمـزد بـه مـيـزان              
سطح باالي خط فقر که حـاال بـنـا بـه             

 ميـلـيـون    ۴ گزارشات رسمي بيشتر از  
تومان است، مـي آورد و دولـت نـيـز               
ايـن نــوع ادعــاهــاي کــارفــرمـايــان را            
تأييد و از آنها حمايت مي کـنـد، مـا           
هم خواست خود را روي ميز قرار مي       

ــم  ــکــاري              .  دهــي ــي ــه ب ــيــم ــا ب ــار ي . ک
سالهاست تـا مـا خـواسـتـار افـزايـش               
دستمزد مي شويم، مـي گـويـنـد اگـر             
مي خواهيد چرخ توليد از کار نيافتـد      
و بيکار نشويد و اگـر مـي خـواهـيـد                
اقتصاد رونق بگيرد و بيکـاري ريشـه         
کن شود، به همين حد از مـزد راضـي        

اگر لحظه اي اين وارونه گـوئـي     ! شويد
را واقعيت بدانيم، اما در زميـن واقـع      

. مي بـيـنـيـم کـه چـنـيـن نشـده اسـت                   
بيکاري با وجود چهار برابر زيـر خـط            
فــقــر مــانــدن دســتــمــزد، تــبــديــل بــه             
ســونــامــي شــده و عــلــي رغــم ارائــه              
آمارهاي غير واقعي از نرخ بيـکـاري،         
بهار امسال نسبت به يـک سـال قـبـل،          

 درصـد افـزايـش داشـتـه          ۱.۴ بيکاري  
در نتيجه اين، فقط يـک بـهـانـه         . است

براي پايين نگه داشتن سطح دستـمـزد    
است و هـيـچ ارتـبـاطـي بـه مـعـضـل                   

 .بيکاري هم ندارد
 ۹۵ بهمن  ۱۶ 

با توجه به فقر و فالکت موجود، مسئله مزد براي ما           
 کارگران، مسئله مرگ و زندگي است        

 
 
 
 
 
 

 جوانمير مرادي             

در ادامـه مـبـارزات کـارگـران             
هپکو که از اوايل ديماه شروع شـده،        
امروز خـانـواده هـاي آنـهـا نـيـز بـه                   
تجمع کارگران پيوسـتـنـد و در بـاغ             

. ملي اراک دسـت بـه تـحـصـن زدنـد             
طبق گزارش اتحاديه آزاد کـارگـران         
ايـران، کـارگـران مــعـتـرض شـرکــت             
هپکو قصد دارند امشب را در بـاغ           
ملي يا اطراف مصـال در مـحـدوده            

خـانـواده   .  دروازه تهران سپري کنـنـد     
اين کارگران نـيـز در ايـن تـجـمـع و                  

 کـارگـران و       .تحصـن حضـور دارنـد       
ــه                ــک ــي ــال ــايشــان در ح ــواده ه خــان
پالکاردهايي در دست دارنـد شـعـار          
ميدهند زيـر بـار سـتـم نـمـيـکـنـيـم                   
زندگي، جـان فـدا مـيـکـنـيـم در ره                  

ــي ــي از                 .  آزادگــ ــکــ ــر روي يــ بــ
پـالکــاردهـاي کـارگــران خــطـاب بــه            

مسئولين حـکـومـتـي نـوشـتـه شـده              
بـجــاي شــعـار و دروغ اقــدام           :  اسـت 
الزم بـه تـوضـيـح اسـت کـه               .  کنـيـد  

چهار مـاه حـقـوق کـارگـران تـوسـط               
کارفرماي مفتخور و فاسـد شـرکـت          

 . باال کشيده شده است
زنــده بــاد کــارگــران هــپــکــو و            

ــه                 ــجــرب ــا کــه ت ــه ــواده هــاي آن خــان
گرانبـهـاي خـانـواده هـاي کـارگـران               

. معدن آهن بافق را ادامه مـيـدهـنـد     
حضـور خــانـواده هـاي کــارگـري در             
تجمعات اعتراضي يک گام مهـم در      
گسترش و قدرتمند شـدن مـبـارزات         
کــارگــران اســت کــه بــا قــاطــعــيــت            
ميتوان گفت به سنـتـي در جـنـبـش             
کارگري ايران تبديـل شـده و حـال و             
هواي تازه اي به مبارزات کـارگـران         

 . داده است
حزب کمونـيـسـت کـارگـري بـه             

کارگران هپکو و خانواده هـاي آنـهـا          
ــران              ــد و کـــارگـ ــرســـتـ ــيـــفـ درود مـ
ــي در ســراســر کشــور و               ــصــاب اعــت
خانواده هاي آنها را فراميخواند کـه        

 خانواده هاي کارگران هپکو به ميدان آمدند
 کارگران هپکو و خانواده هايشان دست به تحصن زدند

ــحــقــق                      ــراي ت ــم ب دوش بــه دوش ه
مطالبات خود و عقب راندن سـرمـايـه        
داران مفتخور و دولت اسـالمـي شـان           
اين سنت مدرن و مـوثـر را هـمـه جـا                

خانواده هاي کارگـري نـه     .  بکار گيرند 
تنهـا بـايـد نـقـش بسـيـار مـوثـرتـر و                     
مهمتري در تجمعات اعتراضـي ايـفـا        
کنند بلکه ميتوانند نقش مـهـمـي در           
ايجاد تشکل هـاي تـوده اي کـارگـري             

 . داشته باشند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۵ بهمن ۱۹
 ۲۰۱۷فوريه  ۷ 
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 دو جبهه، مردم و رژيم اسالمي               
هفته گذشته، هفته پر تحرکي               
براي مردم در شهر و روستاهاي                  

 . کردستان بود        
در جبهه مردم؛ سوگ و بـغـض بـراي         
ــر،                   ــبـ ــولـ ــران کـ ــارگـ ــت دادن کـ از دسـ
همبستگي بـا خـانـواده هـايشـان، کـمـک                
رساني و اعـتـراض، هـمـبـسـتـگـي بـيـن                   
المللي، پيـام هـاي هـمـدردي، انـعـکـاس               
خبري، وجـود ده هـا کـلـيـپ و خـبـر در                      
مورد کارگران کـولـبـر، شـعـر و سـرود و                  
ترانه براي آنهـا و مـحـکـومـيـت شـرايـط                 
نابسامان اقتـصـادي و زنـدگـي کـارگـران              

 .کولبر و کارگران بيکار
بــار ديــگــر مســالــه مــهــم شــکــاف             
طبقاتي، استثمار در نظـام اسـالمـي دزد         
و کثيف در صحنه سياسي جامعـه فـعـال         
و توجه ميليون ها نفر از مـردم در داخـل          

 ايران و دنيا را بخود معطوف کرد
 

 در جبهه دشمن       
 ) نظام جمهوري اسالمي ايران               (

 تشديد خصومت و دشمني؛              
اداره اطالعات پيرانشهر يک کـولـبـر        
مسن ساکن اين شهر را احضـار و کـارت           

بــا انــتـشــار     .کـولـبــري را از وي گــرفـت           
ــا                     ــاط ب ــب ــي ســي در ارت ــي ب گــزارش ب
وضعيت کار و زندگـي کـارگـران کـولـبـر،             
اداره اطـــالعـــات پـــيـــرانشـــهـــر خضـــر           
عسکرزاده، کـولـبـر هـفـتـاد سـالـه را بـه                   

سـي     بـي    بـي " دليل مصاحبه با تلـويـزيـون         
احضار و مـورد بـازجـويـي قـرار              " فارسي

ــروهــاي اطــالعــاتــي بــه خضــر             .داد ــي ن
ــرده        ــد   عســکــرزاده اعــالم ک ــا    : "  ان ــو ب ت

سي آبروي کشـورمـان را       بي  مصاحبە با بي  
نيروهاي اين نـهـاد امـنـيـتـي در            ."بردي

ــي خضــر                   ــازجــوي ــس از ب ــان پ ــت ــردس ک
ــبــري را از او                عســکــرزاده، کــارت کــول

ــتــه  خضــر عســکــرزاده  طــي           .انــد   گــرف
سـي     بـي    بـي " اي بـا تـلـويـزيـون               مصاحبـه 

با حمل ايـن بـار صـد          : " گفته بود" فارسي
آن طـرف مـرز     . ماند هزار تومان برايم مي 

پس از پرداخت اجاره موتور و مـاشـيـن،             
 هـزارتـومـان دسـتـم را            ٧٠  تا   ٦٠ حدود  

خضر عسکرزاده کـه دو مـاه          ".گيرد  مي
پيش سکته کرده و حـال عـفـونـت و درد                 

هـر بـار     : "  دندان دارد، اظهار داشتـه بـود       
 ١٥٠ گـويـنـد بـايـد             روم، مي  به دکتر مي  

من هـم    .  ميليون تومان براي جراحي بدي  
تـوانـم خـودم را           نـمـي  .  اين پـول را نـدارم        

 ."درست کنم
 

 نقطه قدرت ما؛          
ما در هفته گذشته شاهد جلـوه هـاي       
درخشان ازهمدردي، از سر دادن سـرود و           

ترانه در همبستگي با کـارگـران کـولـبـر،              
تجمع و قـرار گـرفـتـن در کـنـار خـانـواده                   

 . هاي کارگران کولبر بوديم
مـا شــاهـد انــتــشـار چــنــديـن پــيــام               
حمايتي از کارگران کـولـبـر، از خـواسـت              
هاي آنها، دفاع از کرامت و حـرمـت آنـهـا        

اين همه  همبستگي هاي انسـانـي     .  بوديم
را با اتحاد بيشتر، با تالش آگاهانه بـراي          
ايجاد تشکل کارگـران کـولـبـر، کـارگـران             
بيکار به نيروي اعـتـراضـي خـود تـبـديـل             

نـقـطـه قـدرت جـنـبـش بـرابـري و                  .  کنيـم 
انساني ما جبهه مـا مـردم نـاراضـي بـه                

پـايـان دادن     .  نظام جمهوي اسالمي اسـت     
به دخالت و قـدرت حـاکـمـيـت ايـن نـظـام                
جـنـايــتـکــار اســالمـي، در گـرو تشـديــد                
مبارزه بـراي سـرنـگـونـي رژيـم اسـالمـي                 

   !است
 کمپين حمايت       

 از کارگران کولبر          
چنان که هـمـه مـا اطـالع داريـم،                هم

بـري کـه از          هاست پديده تاريخي کـول   سال
داري اسـت، در         تبعات سيستم سـرمـايـه      

ــران خصــوصــا             ــرزي اي ــاي م ــواره در "  ن
گــاه و تــراژدي         کــردســتــان بــه يــک قــتــل        

جانبه عليـه ايـن بـخـش از کـارگـران                  همه
شک فقر و فـالکـت و          بي. تبديل شده است 

کاري در مـرزهـا مـوجـب روي آوردن                 بي
بسياري به ايـن کـار بسـيـار خـطـرآفـريـن                  
شده، خطري که هـم از جـانـب نـيـروهـاي                 
مرزدار و هم از شرايط نا مـطـلـوب آب و            
هوايي ناشي و موجب مرگ صـدهـا نـفـر          

ايـن کـار نـه تـنـهـا             .  بران بوده است از کول 
اي    گونه امنيت اجـتـمـاعـي و بـيـمـه               هيچ

ندارد بلکه فاقد هرگونـه تشـکـل و دفـاع              
از نظـر سـالمـتـي       .  قانوني و انساني است  

هم صدمات شديدي به دليـل سـنـگـيـنـي              
. کـنـد     بارها برجسم و جان آنـان وارد مـي           

بنابرايـن مـا عـالوه بـر حـمـايـت از ايـن                     
مان خواستـار مـطـالـبـات          هاي  اي  طبقه  هم

 :فوري زير هستيم
ايجاد شـغـل مـنـاسـب و بـيـمـه                 -١ 

 تامين خدمات اجتماعي
ايــجــاد تشــکــل کــارگــري بــراي          -٢ 

کـار بـراي دفـاع از             کارگران شاغل و بـي      
 شان مطالبات

تـوقــف کشـتــار ايــن بــخـش از              –٣ 
 کارگران از سوي نيروهاي مرزي

ــراي           –٤  ايــجــاد بــيــمــه بــيــکــاري ب
 کاران تا پيدا شدن کار بي

هــاي ســتــمــديــده و          از هــمــه انســان     
خـواهـيـم بـه ايـن کـمـپـيـن                 خواه مي  آزادي

 .پيوندند به
لطفا از گذاشـتـن پسـت و بـحـث در                

گـروه خـودداري فـرمـايـيـد،تـبـلـيـغـات و                  
 . حذف خواهند شد مطالب

فقط نـام و نـام خـانـوادگـي خـود را                  
بـران در گـروه درج            براي حمـايـت از کـول        

 .نماييد
بعد از ثبت نام، دوستان خود را نـيـز        

 .به کمپين دعوت نماييد
 

 امنيت کارگران کولبر             
 بايد تأمين گردد          

سالهاست کـه بسـيـاري از کـارگـران             
بيکار و فاقد هـر گـونـه امـکـان تـأمـيـن                  
معيشـت از طـرق امـن و بـي خـطـر در                     
شهرها و روستاهاي مـرزي کشـور بـويـژه            
منطقه کردستان روي به بـارکشـي چـه بـا             
استفاده از چـهـارپـايـان و چـه بـا بسـتـن                     
بارهاي سنگين بـر پشـت خـود، در ازاي              
دريافت مزدي ناچيز آن هم با به استـقـبـال        
رفتن انـواع خـطـرات از قـبـيـل انـفـجـار                    
مينهاي به جاي مـانـده از دوران جـنـگ               
ايران و عراق، مـورد اصـابـت مسـتـقـيـم                
نيروهاي نظامـي مـرزي قـرار گـرفـتـن و                
گرفتار بالياي طبيعي شدن مـانـنـد پـرت            
شدن از پرتگاه ها هنگام عبور شـبـانـه از         
باريکه راه هاي مال رو و جـان بـاخـتـن از               
سرما و مفقود شدن در زيـر بـهـمـن هـاي               

ســالــهــاســت کــه    .  سـنــگــيــن، نــمــوده انــد      
خــطــرات مــذکــور از ايــن انســان هــاي                
محروم، رنجور از تـالش بـي وقـفـه امـا                 
ندار و فقر زده قرباني مي گيرد و صـدهـا          
و هـزاران خـانــواده را داغـدارتــنـهــا نــان                
آورانشانکرده کـه درهـر بـار خـطـر کـردن                
براي عـبـور از مـرز از تـرس در کـمـيـن                     
نيروهاي مرزدار نيافتادن بايد شـب هـا و         
روزها بدون آب و غذا در ميـان دره هـا و             

 سنگالخ هاي کوهستان مي گذرانده انـد    
. 

ــده، از                     ــج دي ــاي رن ــن انســان ه اي
محرومترين و بـي حـقـوق تـريـن بـخـش                  
طبقه کارگر ايران هستند که براي تأمـيـن      
ابتدائي ترين نيازهاي زندگيـشـان يـعـنـي            
نمردن از گرسنگي نـاچـارنـد سـالمـتـي و              

حـق  .  زندگي خود را بـه خـطـر بـيـانـدازنـد              
حيات از ابتدائي ترين و از حـقـوق جـهـان             

مـحـافـظـت از جـان          .  شمول انساني اسـت   
انسان هاي جـوامـع از وظـايـف دولـتـهـا                 

کارگران کولبر مرزي بايد از شـغـل     .  است
مناسب يا بيمه بيکاري برخوردار بـاشـنـد        
و تا تـحـقـق ايـن خـواسـت کـه نـاچـار بـه                      
کولبري هستند بايد از امنـيـت جـانـي از          
طريق تأمين امنيت مسـيـرهـاي رفـت و             

 .آمد آنان توسط دولت برخوردار گردند
انجمن صنفي کـارگـران بـرق و فـلـز               

 کار کرمانشاه
  ٩٥  بهمن ١٥ 

 
بيانيه انجمن کارگران و              

 استادکاران ساختماني               
 مريوان و سروآباد            

 در حمايت از کارگران کولبر                
 کولبران شريف ، پولبران فاسد

 جان براي نان
 نان براي جان

کارگران کولبر انسـان هـاي شـريـفـي            
هستند کـه بـه دلـيـل بـيـکـاري و نـبـود                      
شرايط کاري مناسب و شغلي پـايـدار در            
استان هاي مرزي در ازاي دريافت مـزدي        
ناچيز با وجود خطرات بسيار خـود را بـه             
دست کوران حـوادث مـي سـپـارنـد و در                
سخت ترين شرايط موجود بـراي رسـيـدن          
بـه لـقـمـه اي نـان، در ايـن راه قـدم مـي                         
گذارند و متاسفانه بيشترشان به سـالمـت      
به مقصد نمي رسـنـد و جـان خـود را از                   

 . دست مي دهند
ــن خــطــرات و                 ــه اي ــت ک ــهــاس ســال
نامهربانـي هـا از ايـن کـارگـران کـولـبـر                   
شريف قرباني مـيـگـيـرد و صـدهـا هـزار                

 .خانواده و کارگر را داغدار مي کند
بارشان بـار زخـم و رنـج و بـيـکـاري                  
اسـت ، بــارشــان بــراي لــقــمـه اي نــان و                   

بـارشـان بـي      .  شرافت و سـربـلـنـدي اسـت           
تدبيري مسولين ، بـي مسـولـيـت اسـت               
بارشان وجدان هاي خـوابـيـده دولـتـمـردان            

تا کي بـا مشـاهـده بـار و شـرايـط               .  است
کارگران کولبر وجدانهاي خـوابـيـده بـيـدار         

 . نخواهد شد
کــارگــران کــولــبــر بــدون      "  مـطــمــئــنــا 

داشتن تشکالت کارگري خود و بـي بـهـره        
از بيمه و بيمه هاي بـيـکـاري از مـظـلـوم               
ترين و بي حقوق ترين بخش طبقه کـارگـر      
ايران هستند که همـانـنـد هـمـه کـارگـران               
ايران دچار استثمار و بـي تـوجـه اي شـده               

کــارگــرانــي کــه از ســر گــرســنــگــي           . انـد    
ناچارند سالمت و زندگي خود را به خـطـر       

 . بيندازند
و اما در اين چند روز تمامي دنـيـا و        
ايران شاهد مـظـلـومـيـت و جـانـبـاخـتـن                  
کارگران کولبر بود و بدتر از همه انـتـشـار        
فيلمي که با تمام بي رحمي کولبري را بـه       
باد کتک و بي احترامـي نشـان مـي دهـد            
که تنها اميد و توشـه بـارش را بـه آتـش                  

ــي             .  مــي کشــنــد    ــه ب ــا ديــدن ايــن گــون ب
احترامي ها مطمئنا زخـمـي عـمـيـق در              
دل طبقه کارگـر ايـران بـه وجـود خـواهـد                 
آمـد کــه کــارگــران آگـاه ايــن شــرايــط را                 

 . فراموش نخواهند کرد
روابط عمومـي انـجـمـن کـارگـران و              

 استادکاران ساختماني مريوان و سروآباد
 

بازداشت و زنداني نمودن                 
 کارگران و معلمان را              

 محکوم مينمايم        "  قويا   
در آستانه تعيـيـن حـداقـل دسـتـمـزد              

 مـا کـارگـران در          ٩٦ کـارگـران در سـال          
کردستان، اقدام حاکميت و قـوه قضـايـيـه           

 بـه مـنـزل        ٩٥ مـاه        بهمـن ٥ را که در روز  
آقاي عظيم زاده جهت دسـتـگـيـري ايشـان         

 . محکوم مينمائـيـم  " اند قويا هجوم نموده 
چنين اقـدامـي را نـه درمـورد اخـتـالس                 
گران، رانت خواران و مفاسـد اقـتـصـادي،        
  بلکه عليه انسان هاي آزادي خواه و فـعـال      
کارگري همراه با رعب و تـهـديـد خـانـواده            

 .هاي آنان بکارميگيرند
مجريان و تحميل کنـنـدگـان چـنـيـن             
شرايط فالکتباري برميليـونـهـا کـارگـر و            

مزد گير اين جامعه ، براي سودبيشـتـر و           
حل بحرانهـاي خـودسـاخـتـه شـان، قصـد                

 بـرابـر زيـر           ادامه تحميل زندگي چـنـديـن      
خط فقر براي کارگران ايران را جهـت سـال      

 . تدارک ديده اند  ٩٦ 
سرمايـه داران و حـکـومـت حـامـي               
آنـان ، آقـاي جــعـفـرعــظـيـم زاده مـدافــع                   
پيگير باال بـردن سـطـح  دسـتـمـزد هـا و                   
تالشگربهبود شرايط زندگي مـزدبـگـيـران      
و فعال جـمـع آوري طـومـار چـهـل هـزار                    
ــه                 ــي ــيــان عــل ــنــده شــاک ــمــاي امضــاء و ن
فسادمالي در سازمان تامين اجـتـمـاعـي         
در دولت قبلي، را تهديدي بـراي امـنـيـت             

درنـتـيـجـه      . وچپاول هاي خود ميـبـيـنـنـد         
جهت دستگيري ايشـان بـا پـرداخـت هـر               

 . مينمايند هزينه اي اقدام
اينان سخت در اشتباهند ونميـدانـنـد      
که اين جنبش اعتراضـي کـارگـران اسـت            
که چنين رهبراني را بـه جـلـوي صـحـنـه                 

ايـن اعـتـراضـات بـي          .  اجتماعي ميراند   
وقفه از سفره خالي مـا کـارگـران و آمـار                
خـودکشــي هــاي بــيــکــاران و ايــن هــمــه              
نابرابري ها که درجامعه هـر روز جـريـان              

و تـا ايـن شـرايـط           .  دارد مايه مـيـگـيـرد       
مشقت بارادامه داشـتـه بـاشـد ، امـثـال                
آقاي عظيم زاده صـداي اعـتـراضـي ايـن               

 .وضعيت اند وخاموش شدني نيستند
اقاي عظيم زاده صـداي اعـتـراضـي            
مـا کـارگـران و مـدافـع پـيــگـيـر حـقــوق                    

 .کارگران است
ــن انســان                 ــالش اي ــران ت ــارگ مــا ک

شـرايـط   .  خستگي ناپذيررا ارج مي نـهـيـم    
ما کارگران ديگر با ايـن وضـعـيـت غـيـر              
قابل تحمـل و فـالکـتـبـارکـنـونـي،  فـرق                   
. چنداني با شرايط حـبـس و زنـدان نـدارد            

 تــالش و         مــا کــارگــران ايــران از هــيــچ           
کوششـي جـهـت ارتـقـاء دسـتـمـزد هـا ،                    
احياي حقوق پايمـال شـده خـود و تـالش                
ــراي ايــجــاد وگســتــرش تشــکــل هــاي              ب
مستقـل کـارگـري دريـغ نـخـواهـيـم کـرد                  
همچنانکه هر روزه شاهد چنـديـن تـجـمـع           
و اعتراض و اعتـصـابـات کـارگـري بـراي             

 .دستبابي به مطالباتمان هستيم
ما کارگران اجازه نخـواهـيـم داد کـه             
براحتي کارگران را زنـدانـي نـمـوده و بـه                  

قوه قضائيه و مسـئـولـيـن         . حبس بکشيد 
امنيتي مطمئن بـاشـنـد کـه در مـقـابـل                 
ادامه اين فشار ها بـر فـعـالـيـن کـارگـري              

و  جهـت ارتـقـاء      .  ساکت نخواهيم نشست 
دســتــمــزد هــا و  ايــجــاد تشــکــل هــاي                
کارگري مبارزه خواهيم نمـود و کـارگـران         

 .زنداني را آزاد خواهيم کرد
 زنده باد مبارزات کارگران ايران

اعضا هيت مديره و کارگـران عضـو       
 اتحاديه آزاد کارگران ايران درکردستان

جـمـعـي بـه نــمـايـنـدگـي ازکـارگــران                
 اخراجي کارخانه  نساجي کردستان

جمعي  بـه نـمـايـنـدگـي از کـارگـران                 
 اخراجي کارخانه پرريس سنندج

جمعي بـه نـمـايـنـدگـي  ازکـارگـران                  

 

مجموعه اخبار و گزارشات هفته                             :  نگاه هفته         
 از شهرهاي کردستان                

 نسان نودينيان            

 ۷ صفحه 



 
870شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

 ۶ از صفحه  

 کشته شدن زني در خانقين              
 فـوريـه زنـي در        ٦ نيمه هاي شب    

خانقين بوسيله بلوک بقتل مـيـرسـد و        
تا کنـون دلـيـل ايـن قـتـل مشـخـص                   

اشـرف مـحـمـد مسـئـول           .  نشده است 
ــن                  ــقــي ــيــس آزادي در خــان ــل مــقــر پ

در محله بختـيـاري شـهـر       : "  ميگويد
 سـال بـه       ٢٥  تـا    ٢٠ خانقين زني بين  

وسيله بلوک بقتل مـيـرسـد و در يـک               
او ."  منزل مخروبه انـداخـتـه ده اسـت         

همچنين گفت، تا کنـون قـاتـل پـيـدا              
نشده است و معلوم نـيـسـت چـرا ايـن            

 .زن کشته شده است
 

قتل ناموسي يک دختر توسط                
 پدر در قائمشهر         

مرد ميانسالي دختر خـود را بـا          
او .  ضــربــات کــارد از پــاي در آورد             
او "  درباره انگيزه قتل دخترش گفـت         

بدون اجازه مـن از خـانـه بـيـرون مـي                 
رفـت و گــاهـي شـب هـاي زيـادي را                  
بيرون از خانه و خانه دوستتانش مـي        

 ." *گذراند
 

دو شهروند در لرستان به               
  سنگسار محکوم شدند          

 اسـتـان لـرسـتـان        ۱ دادگاه کيفري   
رابــطــه " يــک زن و مــرد مــتــهــم بــه                 

را در پـرونـده مـوسـوم بـه              " نامشروع  
به سنگسار مـحـکـوم      “  کليپ گراب” 

صدور اين حکم که بعـنـوان يـک      .  کرد
مجازات غـيـرانسـانـي دسـتـه بـنـدي               
ميشود در حـالـي اسـت کـه در دوره               
ــيــه                  ــوه قضــائ ــن ق ــشــي ــي ــاســت پ ري
دستورالعملي براي عدم اجراي احکـام   

ً    حکـم فـعـال     .سنگسار صادر شده بود 
در دادگــاه بــدوي صــادر شــده و در                
مسير ابالغ به دو وکـيـل مـتـهـمـيـن                
قرار دارد و وکالي متهـمـيـن بـيـسـت           
روز فرصت دارند کـه نسـبـت بـه ايـن               
حکم در ديوان عالي کشور اعـتـراض       

 .کنند
در اين پـرونـده هـمـسـر مـتـهـمـه                  
شاکي پرونـده مـي بـاشـد کـه وکـيـل                 
ايشان براي متهمين درخـواسـت اشـد          
مـجــازات نــمـوده و دادگــاه کــيــفــري            
استان بعد از دو جـلـسـه رسـيـدگـي و              
تحقيقات مفصل و مبسوط با احـراز      
مجرميت متهميـن اقـدام بـه صـدور            

 .حکم سنگسارنموده است
صـدور ايـن حـکـم وحشـيـانـه در                
حالـي اسـت کـه نـقـش وجـايـگـاه زن                   

هيچگاه در نظام اسالمي از مـنـزلـت         
بر خوردار نبوده و نيست و تا زمـانـي        
کـه نـظـام اسـالمـي بـر زنـدگـي زنـان                    
قــوانــيــن پــوســيــده خــود را اعــمــال               
ميکند، در چنين مـواردي زنـان هـر            
روزه بــطـور مـدام در بـرابــر کــابــوس               

 .سنگسار قرار دارند
 

محروميت از تحصيل سوگل                
 کاظمي دانشجوي بهايي              

ســوگــل کــاظــمــي بــهــنــمــيــري،           
شهروند بهايي که مشغـول تـحـصـيـل         
ــنــجــم رشــتــه مــهــنــدســي                 ــرم پ در ت
شهرسازي در دانشگاه غير انـتـفـاعـي      
مشــهــد بــود، هــنــگــام بــرگــزاري                 
امتحـانـات پـايـان تـرم از تـحـصـيـل                  

پــيــگــيــري هــاي ايــن        .  مــحــروم شــد   
ــيــن ســازمــان              دانشــجــو از مســئــول
سنـجـش و وزارت عـلـوم بـي پـاسـخ                  

اين در حالي است که مديـريـت   .  ماند
آموزش دانشگاه مربوطه، پيـش تـر،         
از تماس سازمان سـنـجـش و صـدور             
دستور بستن پرتال اين دانشجو خـبـر        

 .داده بود
الزم به ذکـر اسـت کـه در قـانـون               
اساسي حکومت اسالمي آمده اسـت       

نبايد هيچ مانعي براي تـحـصـيـل     "که  
اصـل نـوزدهـم      ".  وجود داشتـه بـاشـد      

قانون اساسي جمهوري اسالمـي مـي        
مردم ايران از هر قوم و قـبـيلـه    : " گويد

اي کــه بــاشــنــد از حــقــوق مســاوي               
برخوردارند و رنگ و نـژاد و زبـان و                
مانند اينها سبـب امـتـيـاز نـخـواهـد              

و همچنين اصل بيستـم قـانـون      ."  بود
هـمـه افـراد      "  : اساسي مقرر مي دارد   

ملت اعم از زن و مـردم يـکـسـان در                
حمايت قانون قـرار دارنـد و از هـمـه                 
حقـوق انسـانـي سـيـاسـي اقـتـصـادي                

 ." اجتماعي و فرهنگي برخوردارند
حاکمان اسالمي حتـي از اجـراي          
هـمــيــن ادعــاهــاي خــود در قــوانــيــن           
ارتـجــاعــي و بــه ظــاهــر ذرق و بــرق               
دارشان که چيزي جز فريب و رياکـاري     

. نيست هـم وحشـت و هـراس دارنـد               
آنــچــه کــه حــرف اول و آخــر را در                     
چهـارچـوب ايـن نـظـام ضـد انسـانـي                 
ميزند، رفتار و عـمـلـکـرد وحشـيـانـه             
حاکمان اسـالمـي عـلـيـه شـهـرونـدان               

 . است
  

پاسخ يک مسئول به نگراني                
 خانواده زنداني         

خبر صـدمـه چشـمـش را جـدي               
نگيريد، وقتي آزاد شود خودتان مـي       

 بينيد
خبرگزاري هرانا ـ بک مـنـبـع آگـاه        
به وضعيت طاهره ريـاحـي، روزنـامـه          
نگاري که از تـاريـخ هـفـتـم دي مـاه                  
بازداشت شده وچنـد روز پـيـش خـبـر              

ــن                   "  ــه چشــم چــپ او حــي صــدمــه ب
رسـانـه اي     "  بازجويـي در زنـدان اويـن         

شد گـفـت کـه يـکـي ازمسـئـوالن در                 
مقابل نگراني و پرس و جـوي مـکـرر       
خـانــواده از وضـعــيـت سـالمــت ايــن              

خـبـرصـدمـه     " روزنامه نگار گفته کـه       
وقـتـي آزاد     .  چشمش را جدي نگيريـد    
، اما ايـنـکـه      " شود خودتان مي بينيد 

چه زمـانـي قـرار اسـت آزاد شـود تـا                  
کــنــون مســئــوالن پــاســخ درســت و             

خـانـواده طـاهـره       .  مشخصي نداده اند 
به شدت نگرانش هستند تا آنـجـا کـه         
ــه                مــادرش در اثــرفشــار عصــبــي ب

 .بيمارستان منتقل شده است
 

باالترين نرخ بيكاري زنان                
  سال    ۲۰ جوان ظرف      

موالوردي معاون رييس جمـهـور      
در امور زنان و خانواده تصريح كـرد،          

، نـرخ بـيـكـاري دخـتـران             ۹۴ در سال   
سـال  ۲۰ جوان، به باالترين رقـم طـي           

وي اضـافـه كـرد، ايــن          .  اخـيـر رسـيـد      
ها نرخ بيکاري جوانان در کشـور         سال

طـوري کـه از          افزايش يافته است، به      
/۲۱  بـه    ۷۵  درصد در سال ۸ /۱۴ 

 . رسيد۹۳  درصد در سال ۹ 
هــاي     نــيــز اســتــان      ۹۰ در ســال      

کــرمــانشــاه، خــوزســتــان و لــرســتــان           
نرخ بيکاري زنـان و دخـتـران          باالترين

مـرکـز   .  انـد    جوان را در کشور داشـتـه       
آمار ايران اعالم كرده بود، ميانگـيـن         
نرخ بـيـکـاري زنـان جـوان کشـور در                 

درصــد ۴۷/۳ تـابســتـان امســال بــه         
 .رسيده است

الزم به ذکر است که باوجود مهـم   
ترين نتايجي که مي تـوان از بـررسـي         

 تـا    ۶۰ وضعيت اشتـغـال دهـه هـاي            
گـرفــت ايــن اســت کــه مــيـل بــه                ۸۰ 

اســتــقــالل مــالــي، افــزايــش ســطــح              
تحصيالت، تـوانـمـنـد سـازي زنـان و              
دختران از طريق مهارتهاي شغلـي در     
کنار افزايش سـطـح تـخـصـص افـراد              
باعث حضور بيشتر زنـان در عـرصـه           

امـا  .هاي کار و اشـتـغـال شـده اسـت               
وضع قوانين تحصيلي و نبودن تـنـوع    

کــارهــايــي نــظــيــرمــثــل       ( در شــغــل      
ــي           ــون     )  پــرســتــاري ومــامــاي و قــان

بازنشستگي هر چـه بـيـشـتـر زنـان را              
وادار به خانه نشيني وبيـکـاري سـوق          

 . مي دهد
 

شرايط آموزشي وحشتناک              
 براي دختران دانش آموز              

به دليل عدم رسيدگـي دولـت بـه           
كالس هاي درس و فرسـودگـي بـاالي         
مدارس قشم، دخـتـران دانـش آمـوز،            
كالس هايشان را در چادر برگزار مـي      

همچنين دختـران دانـش آمـوز          . كنند
در كرج، با مشـكـالتـي چـون خـرابـي            
سـيـسـتـم هـاي گـرمـايشـي، كـمـبـود                  
فضاي آمـوزشـي و نـيـز، اسـتـحـكـام                

 .پايين مدارس مواجه هستند
فضاي محدود آموزش، در عمـل   

درصــد   ۶۰ بــاعــث شــده اســت كــه             
مدارس اين نـواحـي، بـه صـورت دو               

 .شيفته كار كنند
اين به تنهايي يکي از شـرايـط و           
موانعي در بوجود آوردن سد راه بـراي     

هـزيـنـه هـاي       . تحصيل دختران اسـت      
باال و تعيين قـانـون ازدواج زيـر سـن               

سال دختران بخشي از اقـدامـات         ۱۳ 
و قوانين رژيم ضد انساني و زن ستيـز     

زنان با اتحاد و مـبـارزه روزانـه      .  است
خويش در مقابل اين فوانين ضـد زن           
بايد مبارزه اي گسـتـرده را سـازمـان              

ــد  ــنـ ــوک آور              .  دهـ ــدام شـ ــک اقـ دريـ
کارگزاران رژيم در مـدرسـه روسـتـاي            

رودبـار  «  شـهـرسـتـان         » آباد  مختار« 

 در استان كرمـان دسـت کـم            » جنوب
تن از دختران دانش آموزي را کـه      ۱۰ 

 ۳۰ والدين آنها توان پرداخت اخـاذي       
) هشـت و نـيـم دالر         (  هزار تومانـي     

مديريت مدرسه را نـداشـتـنـد هشـت             
 زدنـد و آنـهـا را از              » شـالق « ضربه   

ايــن عــمــل    .  مــدرســه اخــراج کــردنــد      
وحشيانه در روزهاي بعـد نـيـز ادامـه             

هـايـي را كـه           كند تا خانـواده     پيدا مي 
پول درخواسـتـي کـارگـزاران رژيـم در             
مدرسه را ندارند به هر نـحـو مـمـکـن            
وادار سازند که اين مبلغ را پـرداخـت         

آموزش و پرورش نظام اسالمي . کنند
اولياي دانش آموزان را در پـوشـش و          
بهانه هاي مختلـف از جـملـه هـزيـنـه               

هـديـه   « و   !  لوازم التحرير، سرشمـاري   
مورد اخـاذي قـرار مـي        !  »به مدرسه 

فشار بر دانش آموزان و والـديـن   .  دهد
آنها به ويژه در مناطق محروم کشـور      
عواقب وخامت بـاري از جـملـه تـرک              
تحصيل و خودکشي دانش آموزان را      

 يـک    ۹۴ در آبـان سـال       .  به دنبال دارد  
 سـالـه کـالس شـشـم            ۱۲ دانش آموز   

ــه در اســتــان                   ــوي ــي در اشــن ــداي ــت اب
آذربايجان غربي به خاطر نداشتن پـول   

ــه مــدرســه         «  ــه ب ــدي  دســت بــه        » ه
 . خودکشي زد و جان باخت

 اخبار و گزارشات هفتگي                      
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           

 
 

 کارخانه شاهو سنندج
 ٩٥  بهمن    ١٢ 

 
 نفر در استان          ١٦ مرگ   

 کردستان بر اثر حوادث کاري               
در نه ماهه نخست سال جاري،     

 کارگر در استان کـردسـتـان بـر          ١٦ 
اثر حوادث کـاري جـان خـود را از               

بــه گــزارش روابــط        .دســت دادنــد   
عمومي اداره کل پزشکي قـانـونـي         

نـفـر فـوت      ١٦ استان کردستـان، هـر     
ماهه امسـال    ٩ شدگان حوادث کار   

مرد بودند اين گزارش مـي افـزايـد          
مــاهــه ٩ در هــمــيــن مــدت يــعــنــي        

نفر نيز بـراثـر حـوادث        ٣٠٠ امسال  
کار مصدوم وجهت صـدورگـواهـي         
به پزشکي قانوني استـان مـراجـعـه          

نـفـر   ٢٩٦ کرده اند که از اين تـعـداد       
 .نفر ديگر زن بودند٤ مرد و

بيش از دو ماه تجمع            
کارگران مجتمع کشت و صنعت                  

 مطالبات پرداخت نشد           /  مهاباد      
ــبــات مــزدي کــارگــران          مــطــال
مجتمع کشت و صنعـت مـهـابـاد،          
عليرغم سپري شدن دو ماه از آغـاز      
اعتراضات صنـفـي آنـهـا پـرداخـت            

 .نشده است
کــارگــران کشــت و صــنــعــت            
مهاباد در تماس با ايلـنـا از ادامـه         
اعتراضات صنفي خود و پـرداخـت      
نشدن مطالبات مـزدي خـود خـبـر           

 .دادند
به گفته اين کارگران شاغـل در       
دو مجتمع کشت و صنعت مهاباد     
و دامداري صنعـتـي مـهـابـاد، کـه             

انـد،      ماه است دستمزد نگرفتـه  ۱۶ 
تجمع عليرغم جمـع شـدن چـادرهـا          

اکنون بيش از .  همچنان ادامه دارد  
دو ماه است که اين کارگران بـيـرون         

 .اند مجتمع، تجمع کرده
گويند بيش از سـه      کارگران مي 

ماه حق بـيـمـه آنـهـا نـيـز پـرداخـت                  
 .نشده است

از قرار مـعـلـوم پـس از انـجـام               
بـخـشـي از       مزايده در اين مجتمع،  

مطالبات کارگران دو مجتمع آن به     
هاي بيمه هما مرغ و سـردخـانـه          نام

زمزم به صورت تقسيطي پـرداخـت        
شده، اما از پرداخت مطالـبـات دو        

 .مجتمع ديگر خبري نيست
** * 

 ... نگاه هفته مجموعه اخبار     
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 نسرين هزاره مقدم   : گزارش
 برگرفته از سايت    

 اتحاديه آزاد کارگران ايران       
فرماندار سردشت، يـک روز پـس         

ايــن کــولـبــران    :  گــويـد    از حـادثــه مــي     
اند؛ آنهـم   کرده متوفي قاچاق حمل مي   
ايـن مـقــام     .  از مـعــابـر غـيــرقـانــونـي         

مسئول، کولبري را فـرصـت شـغـلـي             
گويد فقط در سردشت،  داند و مي    مي

ايـم و        کارت تردد صادر کـرده ٨٠٠٠ 
براي آنها که از معابـر قـانـونـي تـردد              

. آيـد    کنند، مشکلـي پـيـش نـمـي            مي
اسـتـانـدار آذربـايـجـان غـربـي هـم در                  

کـولـبـري    :   است مورد اين حادثه گفته 
 عصـر و آن        ۵  صبـح تـا       ۸ از ساعت  

هم فـقـط در بـازارچـه مـرزي رسـمـي                 
شود غير آن هـرچـه بـاشـد             تعريف مي 

قربانعلي سـعـادت در     .  کولبر نيستند 
کســانـي کـه از       :   اسـت      ادامـه افــزوده   

هم در سـاعـات        معابر غيررسمي و آن 
کـنـنـد بـه هـيـچ وجـه                شبانه تردد مي  

انـد و       کولبر نيستند، بلکه قاچاقـچـي   
بايد حوزه کولبري و قاچـاق تـفـکـيـک          

 .شوند
اين ادعاها، اعتـراضـات فـعـاالن        
ــگــيــخــت؛ فــعــاالن             کــارگــري را بــران

کـولـبـري از سـر فـقـر و               :  گـويـنـد      مي
گرسنگي است؛ مرزنشينان گرسنـه و      
بــيــکــار جــانشـــان را کــف دســـت                  

روند،  گيرند و سراغ کوهستان مي    مي
آن وقت مسئوالن آنها را قـاچـاقـچـي            

کننـد و بـا آنـهـا بـرخـورد                خطاب مي 
گويند اين راه پـرخـطـر،         کنند؛ مي   مي

آخرين چاره کارگران بيکار کـردسـتـان       
: گـويـنـد      و آذربايجان غربي است؛ مي   

  کولـبـري، فـرصـت نـيـسـت، فـرصـت               
هايي است که تعـطـيـل       شغلي کارخانه 

ــي،               مـــي ــغـــلـ ــرصـــت شـ ــونـــد؛ فـ شـ
سـازي اسـت کـه خـوابـيـده                ساختـمـان  

رونـق     اسـت؛ صـنـعـتـي اسـت کـه بـي                
است؛ کولبري، فرصت شغلي نيسـت،   
راهي است ناگـزيـر بـراي بـه سـخـتـي                 

 .زنده ماندن
ها بـه ايـن اظـهـارات کـم                واکنش

در روزهاي بعد از حـادثـه   .  است  نبوده

ســردشــت، اعــتــراضــات هــم بــه ايــن           
ــاويـــر و                   ــه تصـ ــم بـ ــارات، هـ اظـــهـ

هايي کـه از مـعـاش سـخـت و                  کليپ
جانکاه کولبران منـتـشـر شـده اسـت،            

 ٧٠ بــاال گــرفــت؛ تصــويــر پــيــرمــرد           
 کـرده،       اي که با دنـدان عـفـونـت            ساله

هـاي     کـنـد و از حـمـايـت              کولبري مي 
اجتماعي دوران سـالـمـنـدي مـحـروم             
است، يکي از اين تصـاويـر دلـخـراش           

ــلــي         ــه خــي ــا را مــتــوجــه            اســت ک ه
 اسـت کـه         توجهي مسئوالني کرده    بي

انـد و ايـن          گويي خود را به خواب زده    
همه فقـر، بـيـکـاري و گـرسـنـگـي را                  

کولبري با هيچ تـعـريـفـي،     .  بينند  نمي
شود، حاال هميـن    شغل محسوب نمي  

بنـد هـم نـه         معاش ناگزير نيم   فرصت  
امنيت شغلي دارد، نه بيمه بـيـکـاري       
دارد و نــه مســئــوالن پــاســخــگــوي             

. حوادث اين شغـل پـرخـطـر هسـتـنـد              
خيلي از فـعـاالن کـارگـري و مـدنـي،               

نـگــاري     خـطـاب بــه مسـئــوالن نـامــه          
ــد و                ــد، طــومــار امضــا کــردن کــردن
خــواســتــار رســيــدگــي بــه وضــعــيــت           

 .دردناک کولبران شدند
عثمان عباسي، مـعـلـم کـرد، در           

اي    رابطه بـا حـادثـه سـردشـت، نـامـه              
خطاب به استاندار آذربايـجـان غـربـي          

در اين نامه اين معلـم از    .  است  نوشته
برخوردهاي غيرمسئوالنه مسـئـوالن     

گـويـد اولـيـن بـار             گاليه کـرده و مـي        
نـيـســت کـه ايـن قــبـيـل حـوادث رخ                   

دهد؛ او به حادثه ريزش بهـمـن در        مي
روستاي درمان آبـاد کـه           در٦٨ سال  

 نفر ازکولبران مـرزي را در        ٢٤ مرگ  
روز در بــرداشــت اشــاره           يــک شــبــانــه   

قصـد مـطـلـق       :  گـويـد     کند و مـي       مي
گـويـم هـيـچ اقـدام             گويي ندارم و نمـي   

. مثبتي هـم صـورت نـگـرفـتـه اسـت              
موانع و مشکالت را هم مدنظر دارم      
اما وضعـيـت مـوجـود در يـک کـالم                

ها و فداکـاري   اصالَ متناسب با تالش 
چـراکـه   .  شهروندان ايـن ديـار نـيـسـت           

مــهـري بـرخــي از          تـوجــهـي و بــي         کـم 
ربط در ابعاد مـخـتـلـف         مسئوالن ذي 

کامالً نمايان، ملموس و قـابـل درک            
 .است

آنچـه از    : دهد اين معلم ادامه مي 
همه اين دردها به نظر نـگـارنـده بـراي           

تـر اسـت،        خودم و همشهريانم جانکـاه  
وجود نوعي نگرش غيرواقع بينانه و       

هـا،     اگرچه در رسـانـه    . ناعادالنه است 

هايي از جنابعالـي مـبـنـي بـر           قول  نقل
مـنـتـشـر        قاچاقچي خواندن کولـبـران    

امـيـدواريـم نـگـرش           شده اسـت، امـا     
جنابعالي و زيـرمـجـمـوعـه مـديـريـت            
کالن استان به دور از اين ديدگاه بـوده     
و رونــدي کــه در ابـتــدا بــه آن اشــاره                 

خــدمــتــگــزاري     گــرديــد در راســتــاي      
صــادقــانــه و رفــع مــوانــع و ايــجــاد               

زايـي واقـعـي و         هاي اشتغال   زيرساخت
توسعه پايدار در مـنـاطـق مـخـتـلـف              

صورت مـتـوازن و عـادالنـه             استان به 
او در پـايـان خـطـاب بـه              .  تدوام يـابـد   

بايد با مـردم بـود     :  گويد فرماندار مي 
و ماند تا حس تـعـلـق و هـمـدردي و                

امـيـد اسـت      .  نوايـي ايـجـاد گـردد          هم
داران دولـت امـيـد در سـطـوح                سکان

مختلف اگر تدبيري در آستين دارنـد،     
ــرصــت     ــيــش رو دريــغ                در ف هــاي پ

 .ننمايند
اما متاسفانه حـادثـه سـردشـت،           
يک نمونه نادر نيست، سه روز بعـد از        
حادثه سردشت، يک کولبر نوزده ساله    

چـومـان پـيـرانشـهـر           در ارتفاعات سي  
پـيـش   .  دهـد    جان خود را از دست مي    

از ايـن هـم بـارهـا ايـن اتـفـاقـات رخ                     
هـا زيـر        کولـبـران زمسـتـان      .  است  داده

هـا     اند و تابستان آوار برف مدفون شده  
انـد؛ از ايـن بـاليـاي            اسير سيالب شده 

طبيعي که بگذريـم، کـولـبـران گـاه و              
بيگاه هـدف گـلـوـلـه مـرزبـانـان قـرار                  

 .اند اند و جان داده گرفته
کولبراني که کارت هـم دارنـد از           

 اند شرايط ناراضي
مسئوالن کولبري با کارت تـردد       

. دانــنــد   را يــک فــرصـت شــغـلــي مــي           
اگــر از تــعــاريــف قــانــونــي                 حــال    
هاي شغلي، آنطور که در اصل       فرصت

 قانون اساسـي آمـده، بـگـذريـم و            ٤٣ 
از اين که بخواهـيـم بـه تـعـهـد               جداي  

دولت در برنامه پنجم توسعه مـبـنـي        
بر لـزوم تـدويـن کـار شـايسـتـه اشـاره                  
کنيم، کولبراني که کارت هم دارند از       

مـحـمـد کـولـبـري         .  شرايط ناراضينـد  
است که چندسالي است کارت دارد و    
از طـريـق بـازارچـه مـرزي سـردشــت،               

به همين :  گويد او مي.  کند ارتزاق مي 
هر دفـعـه بـايـد         .  ها هم نيست   سادگي
 هـزارتـومــان بـراي کـرايــه           ٥٠ حـدود    

دواب بــدهــيــم؛ االغ و قــاطـر کــرايــه             
تازه ما هم نه بيمه هسـتـيـم نـه       .  کنيم

يـکـي   .  دهنـد  خدماتي به ما ارائه مي   

از کولبرها، چند روز پـيـش از قـاطـر              
ــش شــکــســت، حــاال                  ــاي ــاد و پ ــت اف

اي دارد و نـه           زمينگير شده، نه بيمـه    
کسي قـرار اسـت بـه او خـرج درمـان                 
بپردازد؛ کـارت تـردد بـه چـه کـارش                

گـرفـتـن    :  گـويـد     آيد؟ مـحـمـد مـي        مي
کارت تردد هم ساده نـيـسـت، بـه هـر             

دهند؛ بايد شـرايـط داشـتـه           کسي نمي 
ــت               بـــاشـــي، کـــارت پـــايـــان خـــدمـ

ــابــت کــنــي                مــي ــد ث ــاي خــواهــنــد، ب
سرپرسـت خـانـوار هسـتـي و خـيـلـي                  

محمـد سـالـهـاسـت        ...  چيزهاي ديگر 
کـولــبــر اســت، آنــهـم قــانــونــي، ولــي             

ــه                  مــي گــويــد آه در بســاط نــدارم، ن
حساب بانکي، نه يـک سـقـف سـه در             

ام، نـه حـتـي يـک              چهار براي خـانـواده    
 .موتورسيکلت براي رفت و آمدم

طبيـعـي اسـت بـراي مسـئـوالن،             
حــادثــه مــرگ کــولــبــران هــم کــهــنــه            

هـاي     شود؛ اظـهـارنـظـرهـا و پـيـام             مي
کشـد؛ ايـن روزهـا           تسليت هم ته مـي    

هاي دردنـاک کـم نـيـسـت؛ ايـن                حادثه
روزهـا کـارگـران بـه هـمــيـن سـادگــي                

از جـان بـاخـتـن          شـونـد؛        قرباني مـي   
ــه          آتــش هــاي آتــش       نشــانــان در شــعل

تـدبـيـري مسـئـوالن در پـالـسـکـو                  بي
گرفته تا مرگ دلخراش دو سـيـمـبـان          
مــريــوانــي و زيــر آوار بــرف مــانــدن               
ــبــرهــا، هــمــه و هــمــه حــوادث                کــول
غمباري هستند که ارمغـانـي بـه جـز            

ايـن  .  انـد    مرگ براي کارگران نـداشـتـه       
حوادث، اگرچه براي مسئوالن کـهـنـه        

بـازنـد،    شوند، اما هرگز رنگ نمي      مي
بلکه بدون ترديد در حـافـظـه جـمـعـي              

 .شوند ملت ثبت مي
وقتي از عموي علي محمـدنـژاد،     
دانش آموز دبيرسـتـانـي مـتـوفـي در             

ــه ســردشــت، مــي          ــا         حــادث ــرســم ب پ
ــي داري؟                ــت ــوالن چــه صــحــب مســئ

خواهي چه اقدامي انجـام دهـنـد؟        مي
با غمي کـه انـگـار در صـدايـش جـا                  

خـواهـم      مـي :  گـويـد     خوش کرده، مـي    
يادشان نرود کـه مـا هـم زيـر هـمـيـن                  

 ..کنيم، همين پرچم زندگي مي
 

** * 

  کولبري فرصت شغلي است                    :  گويند       مقامات مي         

 
بيش از يک هفته بازداشت و                

خبري از وضعيت شهناز اکملي                 بي 
 در زندان اوين         

با گذشت بيش از يک هـفـتـه از        
ــي               ــلـ ــمـ ــاز اکـ ــنـ ــهـ ــت شـ ــازداشـ بـ

ايــن فـعــال مـدنــي       )  بــيـگـي     کـريـم  ( 
ــه وکــيــل و               «  ــدون دســتــرســي ب ب

 در اويــن      » مــالقــات بــا خــانــواده      
زنداني است و نيروهاي امنـيـتـي و       
مسئوالن قضايي تا کنون با آزادي      

 اند او به قيد وثيقه مخالفت کرده
 

 به بهانه روز جهاني             
 عليه ناقص سازي زنان             

ختنه زنان جلوهايي از نـابـرابـر         
ي ريشه دار جنسيـتـي کـه زنـان را               
در مــوقــعــيــت فــرودســتــي نــگــاه            

 ميدارد 
 پروين ذبيحي

ورک شاپي در روسـتـاي نـويـن            
ــراي             اورامــان در کــارگــاه تــالش ب
تـوانــمــنــد ســازي اقــتــصــادي زنــان          

در ايـن ورک شـاپ کـه بـا               .  داشتـم 
شرکت کار آموزان رشـتـه خـيـاطـي           

شــرکــت کــنــنــدگــان    .  بــرگــزار شــد      

حرفهاي زيادي براي گفتن داشـتـنـد      
که اميـد بـخـش تـريـن قسـمـت آن                 
ريشــه کــن شــدن ايــن پــديــده ضــد             
انساني در روسـتـايشـان از پـانـزده              
سال قبل بود و ميـگـفـتـنـد اغـلـب               
کسانيکه سنشان از پانزده سـال بـه          
باالست ختنه شده اند ولي کمتـر از      
پانزده سال در اين روستا آمار صفـر   
است فرداي انروز به روستاهاي نـاو       
و بلبر رفتم که در بلبر مـيـگـفـتـنـد          
ديگه سـالـهـاسـت کسـي از خـتـنـه                

ودر .  زنان حتي حرف هم نـمـيـزنـد            
روستاي ناو ختنه افراد زيـر هشـت           

شــرکــت  . ســال نــيــز وجــودنــداشــت        
کــــنــــنــــدگــــان نــــقــــش رســــانــــه           
ها،تحصـيـالت عـالـيـه افـراد،آگـاه            
شدن خانواده ها ، فـعـالـيـن مـدنـي            
،آموزش ، مراکز بهداشتي ، و در          
مواردي روحاني مخالف اين عمـل       
در کـمـرنـگ شـدن وعـدم بـقـا ايـن                  
ــر                   ــوثــ ــار مــ ــيــ ــده را بســ ــديــ پــ

ه اميد ريشه کن شـدن    ب. ميدانستند
 .اين پديده شوم در سراسر جهان

 
 *** 

 ... اخبار و گزارشات               


