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 حزب کمونيست کارگري ايران                      

چرا حکومت اقليم اسم و عـکـس       
و يادگار گردان شوان را در بـنـاي يـاد          
بود قربانيان حلبجه قيد نکرده اسـت؟      

حتي اسمي از ايـن گـردان در ايـن            چرا
 بناي ياد بود نيست؟

رفقاي گردان شوان بخشي از جـان      
اما در بـنـاي       .  باختگان حلبجه بودند 

يادبود و گراميداشت جـانـبـاخـتـگـان            
حلبجه در کـردسـتـان عـراق اسـمـي و              
يادگاري و عـکـسـي از گـردان شـوان               

 !نيست
 *** 

بيست و نه سـال قـبـل در چـنـيـن              
ــنــي         ــع  ١٩٨٨  مــارس       ١٦ روزي ي

 دقيقه، بـاران مـرگ     ٣٥  و ١١ ساعت  
بــا حــملــه   .  بـر شــهــر حــلـبــجــه بــاريــد          

هواپيماهـاي حـکـومـت بـعـث عـراق              
زن و   )  ٥٠٠٠ ( بيش از پنج هزار نفر     

مرد و کودک و جـوان و پـيـر قـربـانـي                
جنازه هـا در    .  بمباران شيميايي شدند  

خيابان و خانه ها و در مسيـر فـرار از          
رسانه هاي آن دوره   .  شهر تلنبار شدند  

چشم خود را بـر ايـن فـاجـعـه دردنـاک               
فقط بـه اخـبـار بـدون روح و               .  بستند

بدون تفسير و عمدتا بدون تصوير ايـن   
امـا  .  فجايع اکتفا کردند و گـذشـتـنـد         

جامعه بشري بعد از جـنـگ جـهـانـي              
دوم با يکي از فجيعترين تـراژديـهـاي           

  .انساني مواجه شده بود
سالحهاي کشتار جـمـعـي ظـاهـرا         
فقط روي کاغذ مـمـنـوع اعـالم شـده              

کشتار و قـتـل عـام مـردم در             .  بودند
حلبجه هيچ کدام از سازمانهـاي بـيـن          
المللي مانند سازمان ملل و سازمـان        
امنيت و دولت هاي دمکراسـي خـواه      
دنيا را وادار نکرد که حداقل در حرف     
هم شده از انسـان و کـرامـت انسـانـي                
حرف بزنند و از حق حيات مـردم ايـن         

دنيا کور و کـر شـده          .منطقه بگويند 

. زبانها الل و قلمها شکسته بـود   . بود
کسي از هزاران کودک و هزاران انسـان      

تا کنون هم ايـن  .  کشتار شده نميگفت 
فـاجــعــه کشــتــار جـمــعــي بـه عــنــوان              

ــاخــتــه نشــده اســت               ــد شــن ــوســاي . ژن
بازماندگان اين فاجعه هنوز بـا درد و       
زخـم اثـرات بـمـبـاران شـيـمـايـي رنــج                  

  .ميبرند
حکومت بعث عراق بـي رحـمـانـه        

دو جـبـهـه      .  يک شهر را قتل عـام کـرد     
ارتــجــاع خــمــيــنــي و صــدام در ايــن              
منطقه براي رسيدن بـه اهـدافشـان بـه            

. هر جنايتي که توانستند دست زدنـد        
در جنگ ايران و عراق اين جانيـان در          
کشتار مـردم بـا هـمـديـگـر مسـابـقـه                 
گذاشتند و مردم دو کشور را با تـمـام       

قتل عام مردم .  قساوت کشتار کردند 
در ادامـه    .  حلبجه نمونه اي از آن بـود      

اين جنگ و کشتار، حـاکـمـان جـهـان             
در مقابل قتل عام يـک شـهـربـوسـيلـه              
سـالحــهــاي کشــتــار جــمــعـي ســاکــت          

 .ماندند
ــي              ــاي ــبــاران شــيــم ــم ــان ب درجــري
شــهــرحــلــبــجــه، گــردان شــوان بــه دام            
نيروهاي رژيـم اسـالمـي افـتـاد و در                

ــرابـــر            نـــفـــر از        ٦٨ جـــنـــگـــي نـــابـ
. کمونيستهاي رزمنده جـان بـاخـتـنـد          

ــاي                 ــه گــردان شــوان يــکــي از گــردان
پــيــشــمــرگ آن دوره و مــتــشــکــل از              
کمونيستهاي بود که در گـرداب ايـن           
جدال عليرغم مسـمـومـيـت بـمـبـاران             

در .  شيمايي درگير جنگي نابرابر شـد     
جريان اين جنگ همه رفقاي آن گـردان     
ــت                    ــحـ ــا تـ ــد يـ ــنـ ــتـ ــاخـ ــبـ ــانـ ــا جـ يـ
تاثيرمسموميت بمباران شيمـايـي در      
ايـن جــنـگ ســخـت و نـابـرابــر جســد                 
خسته و مسموم شـده شـان بـه دسـت              
جانيان رژيم اسـالمـي افـتـاد و بـعـدا                

  .اعدام شدند
گـــرامـــيـــداشــــت يـــک گــــردان             

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
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 ۱ از صفحه  

کمـونـيـسـت فـداکـار و قـهـرمـان کـه                   
ــزد مــردم              ــان ــايشــان زب ــه ــي ــرمــان قــه
کردستان بود حداقل کـاري اسـت کـه           
بازماندگان و ادامه دهندگان راه آنـهـا     

اما کمونيستـهـا و     .  بايد انجام بدهند  
انسانهاي مبارز و منصف نـبـايـد بـه          

گـردان شـوان     .  اين حداقل اکتفا کننـد    
قــربــانــي دســيــســه هــا و طــرحــهــا و              
سياسـتـهـايـي شـد کـه مـيـشـد از آن                    

ايـن تـراژدي اجـتـنـاب          .  اجتناب کـرد  
اين حقيقت کـه چـرا گـردان        .  پذير بود 

شوان به اين سرنوشت گرفتار شـد؟ و           
اين سوال چه کسي مخفيگاه آنـهـا را          
لو داد؟ و يـا چـگـونـه جـاي آنـهـا لـو                    
رفت؟ در چـه پـروسـه اي ايـن اتـفـاق                  
افتاد؟ چرا در ميان راههاي مختـلـف         
ديگري کـه وجـود داشـت فـقـط ايـن                 
مسير رو بـه آب غـيـر قـابـل عـبـور                    

هـنـوز   .....  سيـروان انـتـخـاب شـد و           
  .سواالت بدون پاسخي هستند

هر کسي ممکن است در محـفـل       
خـود و يـا فـردي و بــا مــراجـعــه بــه                    
ذهنيت خود پاسخي به ايـن سـواالت          

اما آنچه که يک کـمـيـتـه     .  داشته باشد 
يا جمع حـقـيـقـت يـاب بـدون حـب و                   
بغض بايد انجام بدهد و همه اتفاقـات   
و اطالعات و اخبـار و امـکـانـات آن            
دوره را بررسي کنـد و اشـتـبـاهـات و              
سياستهاي نادرست آن دوره را دسـت         

هـنـوز انـجـام نشـده          ...  نشان کـنـد و      
ايـن مسـئلـه حـتـي در مــورد              .  اسـت 

حمله به اين مـنـطـقـه و عـدم اطـالع                 
مردم حلبجه و غافلگير شدن آنـهـا از        
حمله سپاه پـاسـداران و سـپـاه بـدر و                 
نيروهاي پيشمرگ کردستان عراق کـه      
ــد هــم صــدق                   ــودن در يــک جــبــهــه ب

  .ميکند
چرا اتـحـاديـه مـيـهـنـي و حـزب                 

به مردم خبر ندادند کـه    ....  بارزاني و 
قبل از حمله شهر را تـخـلـيـه کـنـنـد؟              
چرا بـا آغـاز حـملـه دروازه اي بـروي                  
مردم باز نکردند که قـبـل از تصـرف            

کل ايـن مـنـطـقـه و شـرق رود خـانـه                    
سيروان مردم بتوانند شـهـر را خـالـي            
کنند؟ حتي اگر بمباران شيمـايـي هـم        
اتفاق نمي افـتـاد مـعـلـوم بـود مـردم               
درميان دو ارتـش جـنـايـتـکـار دچـار               

. خسارات جاني زيادي خـواهـنـد شـد         
چرا امکانات الزم براي انتـقـال مـردم         
تدارک ديده نشده بـود و چـرا بـعـد از                
حمله شيميايي کمتر کسـي بـه فـکـر              
انتقال مسمـوم شـدگـان و مـردم ايـن               
شهر بـود؟ ودهـهـا سـوال بـي پـاسـخ                  
ديگر، همه اين موارد سواالتي اسـت        
که انتظار ميرود اتحاديه مـيـهـنـي و          
حزب بارزاني براي آن پاسخـي داشـتـه       

مـاتـم و عـزا داري دردي از              .  باشنـد 
مردم حلبجه و خانواده جان باختـگـان     
و بستگان و رفقـاي گـردان شـوان دوا           

بــيـان حـقــايــق آن دوره و            .  نـمــيـکــنــد  
همراهي نيروي پيـشـمـرگ کـردسـتـان           
عراق با جمـهـوري اسـالمـي و سـپـاه               
پاسداران در هر زمـانـي کـه مـمـکـن                

  .باشد بايد بررسي شود
ــخــهــايــي از اخــبــار و                مــا ســرن
اطالعـات در دو سـال اخـيـر يـعـنـي                  

 بـه دسـت       ٢٠١٧  و  ٢٠١٦ سالهاي   
آورده ايــم کــه بــا تـمــاس بــا افــراد و                 
مقـامـاتـي در کـردسـتـان عـراق ايـن                 

. ســرنــخ هــا بـــدســت آمـــده اســـت                
فرماندار حلبجه، مسئول مـوسـسـه        ( 

قـربــانــيــان حـلــبــجــه، وزيـر شــهــيــدان            
از ....)  کردستان در حکومت اقليم و 

. جمله اين افراد و مقامـات بـوده انـد        
مسئوليت ايـن افـراد مسـتـقـيـمـا بـه                
موضوع مورد بحث ما مربوط بـوده      
و هستند و ما به مـذاکـرات خـود بـا             

در کـنـار     .  اينها ادامـه خـواهـيـم داد          
مــذاکــره بــا ايــن مــقــامــات نســريــن            
رمضانعلي پيشمرگ زخمي بازمانـده      
از گردان شوان که مسئله گردان شـوان   
را پــيــگــيــري مــيــکــنــد بــا افــراد و                
مسئولين آن دوره اتحاديه ميهني که       
در منطقه حـلـبـجـه حضـور داشـتـنـد               
تماس گرفت و با تعدادي از آنها وارد      
بحث و گفتگو شده که اطالعات تازه       

از جــملــه   .  اي بــه دســت آمــده اســت         
تـعـدادي از فـرمـانـدهـان           ( تمـاس بـا       

پيشمرگان کردستان عراق در حمله بـه   
جبهه حلبجه و چند نفر از پيشمـرگـان      
آن دوره اتحاديه ميهني که در جـريـان       
وقايع حلبجه در محل حضور داشـتـه      

خانواده کاک حسـيـن کـه نسـريـن          . اند
رمضانعلي را بعد از زخمـي شـدن دو         
هفته در خـانـه خـود مـخـفـي کـردنـد                 

اين تمـاسـهـا و طـرح سـواالت            ...)  و
مــتــعــدد کــمــک کــرده اســت کــه                     
سرنخهايي از حقـيـقـت وقـايـع گـردان             

بـراي   .شوان روشـنـتـر از قـبـل بشـود             
مثال يکي از اين افـراد کـه در زمـان               
فاجعه گردان شوان در منطقه حلبـجـه      
بوده گفته است گرداني از سـپـاه بـدر             
در جــريــان ايــن حــملــه هــمــراه ســپــاه             
پاسداران بوده است و ايـن گـردان در              
مســيــر حــرکــت گــردان شــوان دســت           
نوشته هاي فارسي و کوـلـه پشـتـي و             
وسايلي را پيدا کرده است کـه بـاعـث          
کشف محل مخفيـگـاه گـردان شـوان           

  .شده است
يکي ديگر از فـرمـانـدهـان وقـت            
ميگويد ظاهرا قبل از حمله سپـاه بـه         
حلبجه اتحاديه مـيـهـنـي بـه کـوملـه               
خبر داده است که حمله آغاز ميـشـود      
! و بهتر است اين محل را ترک کـنـيـد         

يکي ديگر از افراد حـاضـر در مـحـل          
گفته است پيشمرگان حزب دمکـرات      
کردستان ايران در شرايط سخـت تـري        
از گردان شوان بودند و محل استـقـرار    
آنها نوک حمله بود اما با همـاهـنـگـي      
اتحاديه ميهني از جريان حمله مطلـع     

  .شـــده و از مـــحـــل دور شـــدنـــد                  
حتي بعد از واقعه گردان شوان يـکـي        

از اين فرماندهان گـفـتـه اسـت هـمـان              
موقع خبر زنده بودن نسرين و ايـنـکـه          
او بــه ايــران بــاز گشـتــه اســت را بــه                  
کـوملــه داده اسـت و طــي نــامـه اي                 
رهـبـري کـوملـه را از ايـن مـوضــوع                 

اگـر ايــن    .....  و.  مـطـلـع کـرده اسـت         
ــه                 اخــبــار درســت اســت چــرا کــومل
اقدامي نکرده و اگـر نـادرسـت اسـت             

امـا  .  خبر درست و حقيقت کدام است   
گفته ها و سواالت بدون پاسخ هـنـوز           

 .زياد است
همچنانکه ميبينيد از اخـبـار و          
اطــالعــات بــدســت آمــده در ايــن                  
مالقاتها سـرنـخـهـاي تـازه اي القـل                
براي ما بدست آمده است و ما تالش       

سـه  .  ميکنيم نتيجه اي از آن بگيـريـم        
ــان حــزب                 ــردســت ــه ک ــيــت ــم عضــو ک
کمونيست کارگري ايران از مسئوليـن   

. و اعضا سابق گردان شـوان هسـتـنـد         
اين سه نفر نسرين رمضانعلي، عـبـدل    
گلپريان و محمـد آسـنـگـران در دوره             
هاي مختلف يا مستقيما عضـو ايـن        

گردان بوده اند و يا مسئوليتهايي در         
هـم بـه     .  اين گردان بعهـده داشـتـه انـد          

دليل وجود آنها در کميته کردستان و    
هـم بــه دلـيــل احســاس مســئــولــيــت             
کميته کردستان حـزب در قـبـال يـک              
واقعه تلخ تاريخي، ما تـالش کـرديـم         
و ميکنيم آن تاريخ را يـک بـار ديـگـر          
مرور کنيم و بـه دنـبـال پـاسـخـي بـه                   

در عين حال مـا    . سواالت فوق باشيم 
قربانيان حلبجه و گـردان شـوان را در           
يــک مــجــمــوعــه مــيــبــيــنــيــم تــالش           
ميکنيم همه قربانيان واقعه حـلـبـجـه         
اسامي و يادگارشان در بناي يـادبـود          

نـاگـفـتـه     .  قربانيان حلبجه قـيـد شـود        
نماند که در شهر حلبـجـه و در بـنـاي            
ياد بود قربانيـان حـلـبـجـه اسـامـي و               
عکس و ياد گار قربانيان اين شهر در    

. بناي نامبرده جـاي داده شـده اسـت             
اما در ايـن بـنـاي يـاد بـود اسـمـي و                   
عکسي و يـادگـاري از گـردان شـوان               

 !.نيست
در مقابل سوال ما از مـقـامـات           
محلي که چـرا اسـامـي و عـکـس و                 
يادگاري از گردان شوان اينجا نـيـسـت     
پاسخ اين بود که اوال خود کومله اين       
مـوضـوع را بـطــور جــدي پـيــگـيــري               
نکرده است دوم اينکه احتماال تـحـت       
فشـار جــمـهـوري اسـالمـي حـاکـمــان              
اقليم کردستان عراق پذيرفته انـد کـه           

بـا  .  اسم اين گردان را ناديده بـگـيـرنـد           

توجه به پافشاري نسرين رمضانـعـلـي     
در آخرين قولي که داده اند قرار اسـت      
در ساختمان ياد بود مرکز سليمـانـيـه        

اسامي و عـکـس       )  ئه منه سوره که ( 
گردان شوان به اسامي و عـکـسـهـاي             

 .ديگر قربانيان اضافه بشود
درمقابل سـوال ديـگـري کـه چـرا             
شـاخــه هــاي مـخــتــلـف کــوملـه ايــن              
مسئله را پيگيري نـکـرده انـد پـاسـخ            
اين بود که هر کـدام از آنـهـا اسـامـي               
متفاوت و توقع متفاوتـي را مـطـرح          
کرده اند و عمدتا دنبال مسائل ديگـر    
از جمله دسترسي به امکانات مـالـي         
بوده اند، نه قـيـد اسـامـي و عـکـس                  
اعضا گردان شوان در بـنـاي يـاد بـود             

و بــاالخــره ايــنــکــه گــويــا          .  حــلــبــجــه 
هيچکـدام از آنـهـا بـطـور جـدي ايـن                   

  .موضوع را دنبال نکرده اند
ما هنوز مطمئن نيستيم که ايـن        

امـا  .  پاسخها درست يا نادرست است 
آنها را به عنـوان يـک سـري اخـبـار و                  
اطالعات در نظر ميگيريم تا صحـت     

با اعالم اين نـکـات     . آنها معلوم شود 
مهم و حساس در مورد گـردان شـوان        
اميدواريم در قدم اول فشـاري عـلـيـه             
حاکمان کردستان عراق اعـمـال گـردد         
که آنها ناچار شوند اسامي و عـکـس         
و يـادگــار گــردان شـوان را در بـنــاي                 

 .قربانيان حلبجه قرار بدهند
 *** 

 ... تراژدي بمباران شيميايي                    
 
 
 
 
 
 

  محمد آسنگران 

 

 و   به مردم خبر ندادند که قبل از حمله شهر را تخليه کنند؟ چرا با آغاز حمله دروازه اي بروي مردم باز نکردند که قبل از تصرف کل اين منطقه                                                                          .... چرا اتحاديه ميهني و حزب بارزاني و                    
 .  کار دچار خسارات جاني زيادي خواهند شد                         شرق رود خانه سيروان مردم بتوانند شهر را خالي کنند؟ حتي اگر بمباران شيمايي هم اتفاق نمي افتاد معلوم بود مردم درميان دو ارتش جنايت                                                                              

ر بود؟ ودهها سوال بي پاسخ ديگر، همه اين                          چرا امکانات الزم براي انتقال مردم تدارک ديده نشده بود و چرا بعد از حمله شيميايي کمتر کسي به فکر انتقال مسموم شدگان و مردم اين شه                                                                         
 .  موارد سواالتي است که انتظار ميرود اتحاديه ميهني و حزب بارزاني براي آن پاسخي داشته باشند                                                         



 
876شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 

 برگزاري مراسم نوروز             
 !و سال تازه در شهر سنندج             

فـرهــنـگ مــردم نــه تــبــعـيــض و             
نابرابري جنسيتي اسـت، نـه قـوانـيـن             

 .پوسيده و فسيل شده اسالمي است
مراسـمـي کـه زنـان و مـردان در                
کــنــار هــم ســاعــتــهــا رقصــيــدنــد و               

سـاعـتـهـا بـا هـم           .  پـايـکـوبـي کـردنـد        
  .خنديدند و آواز خواند و شاد بـودنـد        
. ايــن فــرهــنــگ واقــعــي مــردم اســت          
! نمايشي از فرهنگي باال و پيام مـهـم        

در مراسمهـاي جشـن سـال نـو مـردم               
اعالم کردند براي دنياي بـرابـر، فـارغ           
از جنگ و کشتار ، براي رفـاه، صـلـح        

  .و دوستي تالش و مبارزه ميکنند
بهاران بر تمامي مردم آزاديـخـواه       

 !و برابري طلب خجسته باد
 !هر روزتان نوروز باد

 
مراسم هاي نوروزي و فشار                 

 امنيتي جمهوري اسالمي            
در آستانه سال نو نهـادهـاي رژيـم          
جنايتکار اسالمي بـا دسـتـگـيـري و              
باززداشت فعالين مدني، تالش هـاي        
بيهوده و ناکامي را براي ممانـعـت از       

. برگزاري شادي نوروزي بعمل آوردنـد     
يکي از برگزارکنندگان مراسـم نـوروز        
پالنگان در همين روستا بـازداشـت و          

 در   .به مکان نامعلومي انتقال يافـت     
کامياران رشيد شرفيـان را بـازداشـت          

بيست و چـهـارم اسـفـنـدمـاه         .   کردند  
هم يـکـي ديـگـر از فـعـالـيـن مـدنـي                     
کامياران با نام مـحـمـدرضـا آهـنـگـر              

 نـفـر در مـريـوان         ١٢ و .  بازداشت شد 
هـاي     طي اعتراض به محل دفن زبالـه     

اين شهـر در حـومـه بـخـش سـرشـيـو                  
. توسط پليس امنيت بازداشت شدنـد     

شـده؛ احـمـد رانـيـن،             فعالين بازداشت 
شهرام رانـيـن، فـايـق رانـيـن، ادريـس                
راونــد، کــريــم راونــد، رحــيــم راونــد،             
ــق                ــاي صــالح دژاک، جــالل راوش، ف
راوش، مظهر معيني، شريـف داده و         

در .  فايق باتکاک عنوان گرديده اسـت     
شــهــرهــاي ارومــيــه، ســقــز و بــوکــان            

 .تعدادي نيز دستگير شده اند
 اسـفـنـد مـاه مـردم            ٢٩ يکشنبه  

لنگ در اعـتـراض بـه ريـخـتـن                 گماره
 هـاي شـهـرداري       اشغال توسط ماشين  

 !در دره سماقان تجمع کردند
صدهـا نـفـر از مـردم بـا حضـور                 
خود در اين تـجـمـع عـلـيـه شـهـرداري              
اعتراض کردند، اين در حـالـي اسـت             
که فعالين زيست محيطـي تـالش در        

. آمــوزش مــحــيــط زيســت دارنـــد              
مسئولين دولتي توجه اي به مـحـيـط      

 .زيست مردم نميکنند
زنده باد اعتراضات بـرحـق مـردم         

 گماره لنگ
 

 ناامني محيط کار           
جميل مرادي کـارگـر مـرغـداري           

مـريـوان بـر      "  عطـار  شيخ" در روستاي     
اثر خفگي ناشي از گازگرفتـگـي جـان       

 .خود را از دست داد
 

 چهار نفر کولبر        
 . جان خود را از دست دادند               

خبر گزاري ايسنا خبـر داد کە بـر            
اثر ريزش بهمن در روستاي ترس آبـاد      
از توابع بخش قطور شهرسـتـان خـوي          
چهار نفر کولبر جان خود را از دسـت         

 يک نفـر از جـان بـاخـتـگـان از                 .دادند
اهالي روستاي گيوران و سه نفر ديگـر    
از اهالي روستاي تـرس آبـاد هسـتـنـد           
که جنازه يـکـي از آنـهـا هـنـوز پـيـدا                    
نشده و جستجو بـراي يـافـتـن آخـريـن               

 .جان باخته ادامه دارد
 

  نفر   ١٤٥ مرگ   
 در جاده هاي مرگ             

در حوادث رانندگي در ايام نوروز      
 نــفــر و مــجــروح شــدن            ١٤٥ مــرگ   
بر اثر نـاامـنـي جـاده هـا          .  نفر ٢٩٥٠ 
 ٢٠  حوادث رانندگـي    ١٣٩٥ در سال  

 .درصد بيشتر شده است
 

 اجتماع کوهنوردان           
فـــعـــاالن مـــحـــيـــط زيســـت و             

شهروندان بـوکـان در کـوه طـرغـه  بە                  
 .مناسبت آخرين جمعه سال

 
 مردم روستاي سرشيو           

 عليه دفن زباله ها           
در تــجــمــعــي اعــتــراضــي مــردم          
روستاي سرشيو عليه دفـن زبـالـه هـا            
اعتراض و نارضايتـي شـان را اعـالم             

 .*کردند

 

 :  نگاه هفته         
 

مجموعه اخبار و گزارشات هفته                            
 نسان نودينيان             از شهرهاي کردستان                

 

من نسرين رمضانعلي امسـال      
اين افتخار را دارم از طرف کـمـيـتـه       
کردستان حزب کمونيست کـارگـري    
ــم                    ــقــدي ــو را ت ــام ســال ن ــي ــران پ اي

 . حضورتون بکنم
سال نو بـر هـمـه شـمـا مـبـارک               

 !باد
سالي را که پشت سرگذاشـتـيـم        
سالي پر از مـبـارزه و تـالش بـود،               
سـالــي کــه هــمــچــنــان پــر از شــور              
زندگي و تـغـيـيـر بـود، سـالـي کـه                   
مردم حکومت هار اسالمـي را بـه          

 .مصاف طلبيدند
 سـال ابـتـکــارات         ١٣٩٥ سـال    

فعالين عرصـه هـاي اجـتـمـاعـي و              
مدني در جهت سازماندهـي مـردم        

 .در جامعه بود
اقدامها و کـمـپـيـنـهـاي فـعـال              
عليه اعدام عرصه مثبت و انساني       
بـود کـه خـواســت امــيـال بشـريــت               
متمدن را نمانيدگي کرد، ده ها نفر       
از مرگ و اعدام و حـلـق آويـز شـدن          

در راس ايـن      .  نجات پـيـدا کـردنـد        
حرکت مثبت و انساني ده هـا نـفـر           
از فعالين زنان، مـدنـي و کـارگـري             

 .حضور فعال داشتند
کمپين عليه جاده هاي نـاامـن     

و عــلــيــه  بــيــتــفــاوتــي نــهــادهــاي             
جمهوري اسالمي خود عـرصـه اي         
گسـتـرده از پـيـرانشــهـر تـا بـانـه و                   
سنندج در دفاع  از جـان و زنـدگـي           

 .  مردم بود
 در واقــع ســال          ١٣٩٥ ســال    

ابتـکـارات تـوده اي و اجـتـمـاعـي                 
مــردم بــود، ســال ده هــا اقــدام                    
ابتکاري و نزديکي و اتـخـاد، هـمـه        
گير بودن خواستهـا و اعـتـراضـات           

سال  نويد بخش آزادي و دفاع  .  بود
از کرامت انساني  همگام با مـردم          

 .در سطح سراسري بود

دفاع از حق دوچـرخـه سـواري          
زنان، سه شنبه هاي بـدون خـودرو،          
و دفاع از مـحـيـط زيسـت سـالـم،                
دفــاع از حــق حــيــات حــيــوانــات،            
دوچرخـه سـواري زنـان و مـردان و               
تجمع هـاي اعـتـراضـي مـعـلـمـان،              
گلگشـت هـاي جـمـعـي،  گـرامـي                
ــاجــعــه                 ــان ف ــي ــان ــرب ــاد ق داشــت ي
پــالــســکــو، حــمــايــت از کــارگــران           
کــولــبــر، اعــتــراض شــبــانــه روزي           
کارگران کشت صنعت مهابـاد، راه     
پـيـمــايـي و اعـتـراضــات کـارگــران             
فـوالد قــروه و ده هــا اعــتــراض و               
مبارزه پرشور که فضاي اجتمـاعـي      
را بطرف مبارزه و اتـحـاد هـدايـت             

 .کرد
 بـا تـمـامـي افـت            ١٣٩٥ سال  

خيزهايش سال مبارزه شـمـا مـردم          
 . آزاديخواه و برابري طلب بود

اميدوارم سـالـي کـه پـيـش رو              
داريم سالي پـر از مـوفـقـيـت بـراي               

 .مردم باشد
سالي کـه دامـنـه اعـتـراضـات            
ســراســري تــر و نـــويــد دهــنـــده                   
سرنگوني حکومـت هـار اسـالمـي          

 . باشد
 

در پايان زيباترين آرزوهـايـم را         
ــارز و                   ــه شــمــا مــردم مــب آراســت

 . آزاديخواه ميکنم
 

سال نو رو به شـمـا صـمـيـمـانـه             
 .  تبريک ميگم

جشــن نــوروز را بــا شــادي و               
پايکوبي به ناقوس مرگ حکومـت     

 . اسالمي تبديل بکنيد
نوروزتان پيروز بـاد بـهـارانـتـان         

 خجسته
 ١٣٩٦ يکم فروردين 

 

  ٦ ۹ ١٣ پيام نسرين رمضانعلي بمناسبت آغاز سال          
 شمسي خطاب به مردم کردستان ايران         
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کنگـره دهـم حـزب کـمـونـيـسـت               
ــران در روزهــاي               و   ۲۱ کــارگــري اي

مـارس  ۱۲  و     ۱۱  ( ۱۳۹۵ اسفند۲۲ 
به شکـل عـلـنـي در کشـور            )  ۲۰۱۷ 

جلسات و مـبـاحـث      . آلمان برگزار شد 
کنگره مسـتـقـيـمـا و بـطـور زنـده از                   
طــريــق تــلــويــزيــون کــانــال جــديــد و              

کـنـگـره بـا       .  اينترنت پـخـش مـيـشـد         
سـرود انـتـرنـاسـيـونـال و يـک دقـيـقــه                   
سکوت به ياد جانباختگان راه آزادي        
و سوسياليسم و به ياد عزيز منـصـور       

 .حکمت کار خود را شروع کرد
سخنراني افتتاحيه حميد تقوائـي     
به شرايط سـيـاسـي پـرتـحـول ايـران و                
نـقــش تـعــيــيـن کــنـنــده مـبــارزات و                
اعــتــراضــات اجــتــمــاعــي گســتــرده           
کارگران و معلمان و بازنشسـتـگـان و         
زنان و سـايـر بـخـشـهـاي جـامـعـه در                   
شکل دادن به اين تحوالت اختصاص       

او گفت در چند سال اخير، بـر    .  داشت
 و دوره قـبـل از آن،             ٨٨ خالف سـال     

حرکتهاي اعتراضي توده اي از شکـل      
شورش و طغيان ناگهاني خـارج شـده        
و شکلي متعين، متشـکـل و مـداوم          
يــافــتــه اســت و در ايــن حــرکــتــهــاي              
اعتـراضـي، جـنـبـش کـارگـري داراي              

وي .  نقش و جايگاه برجسته اي اسـت     
اين روند را سـيـر کـريسـتـالـيـزه شـدن                
جامعـه خـوانـد و گـفـت ايـن نـوعـي                   
پـوالريـزه شـدن طـبـقـاتـي جـامـعـه و                   

او .  تدارک اجتماعي انقالب آتي است    
همچنين تاکيد کرد که حزب در ايـن           
روند نقش مهمي ايـفـا کـرده اسـت و               
بايد نقش و جايگاه خود را بـدرسـتـي            
بشناسد تا بتواند در سطح وسيعتر و         
به شکل فعالتـري بـر سـيـر تـحـوالت              

 . سياسي تاثير گذار باشد
بدنبال افتـتـاحـيـه، اعـتـبـارنـامـه             
نمايندگان کنگره و صحت انتخـابـات     
مورد تـائـيـد قـرار گـرفـت و پـس از                    
انتخاب هيات رئيسه، دستور جـلـسـه      
بـه تصــويــب رســيــد و کــنــگــره وارد              

دســتــور کــنــگـره پــيــام       .  دسـتــور شـد    
مهـمـانـان، گـزارش هـيـات اجـرائـي،               
گزارش مسئولين کميته ها و عـرصـه    
هاي مختلف مبارزات و کمپيـنـهـاي         
حزب و بحث حـول گـزارشـات، شـش             

جـنـبـش هـاي       " قطعنامـه بـا عـنـوان           
اجتماعي و چشم انـداز انـقـالب آتـي             

رشــد گــرايــش چــپ در        " و   "  در ايــران  
مـوقـعـيـت     " ،   " جنبش هاي اعتراضي  

ــه  " ،   " ويــژه جــنــبــش کــارگــري        تــجــرب
کردستان عراق و راه حل مساله مـلـي    

عــروج راســت افــراطــي در           " ،   " کــرد
خطر ناسيوناليسم درمقابـل  "و " غرب

و چهارده قرار "  اتحاد مبارزاتي مردم  
حول موضوعات مخـتـلـف را در بـر             

  .ميگرفت
در بخش پيامها خبات مجيد از     
حزب کمونيست کارگري چپ عـراق،        
صالح سرداري از حـزب کـمـونـيـسـت            

حکمتيست، وريا احـمـدي       -کارگري  
از حزب کمونيست ايـران، پـيـکـارجـو         
رحماني از سازمان سوسياليـسـتـهـاي        
کارگري افغانستان و منوچهر يـزديـان     
از سـازمـان سـکــوالر دمـوکـراتـهــاي             
ايران پيام سازمانهاي متبـوعـه خـود          

حـاتــم الويـنــي و       .  را قــرائـت کــردنـد      
محمد هکيش از فعاليـن سـيـاسـي و          
اتــحــاديــه اي تــونــس و مــراکــش و               
اعضاي شبکه همبسـتـگـي کـارگـري          
در خاور ميانه و شمال آفريقا نيز پيـام   

. هاي کوتاهي به کنـگـره ارائـه دادنـد         
پاسخ سازمان راه کارگر به دعـوت از        
آنها براي شرکـت در کـنـگـره و پـيـام                 
بصير نصيبي و همچنـيـن فشـرده اي           
از پيامهاي کادرها و اعضـاي حـزب          
از داخل ايران و خارج کشـور و پـيـام               
ــيــن ســيــاســي و                  ــعــدادي از فــعــال ت

  . اجتماعي به اطـالع کـنـگـره رسـيـد            
در مبحـث گـزارش، اصـغـر کـريـمـي               
رئيس هيات اجـرائـي حـزب تصـويـر              
فشـرده اي از فــعـالــيـتــهــاي حــزب و               
پيشروي حزب در فاصلـه دو کـنـگـره            

در اين گزارش به تـحـوالت     .  ارائه داد 
جامعه و پيشروي جنبش کـارگـري و         
جنبش هاي حق طلبانه ديـگـر اشـاره           
شد و فعاليت حزب و کـمـيـتـه هـا و                  
ارگان هاي مختلف آن بـر مـتـن ايـن               

تشــخــيــص  .  تــحــوالت بــررســي شــد       
درست از اوضاع سياسي و رونـدهـاي       
جاري در جـامـعـه و عـکـس الـعـمـل                  
سريع در قبال تـحـوالت ايـران، خـاور             
ميانه و جهان، کار ميداني گسترده و    

موثر در جـنـبـش هـاي اعـتـراضـي،                
استفاده موثر از تلويزيون کانال جديد       
و مــديــاي اجــتــمــاعــي و تــداوم ايــن             
ــز بــر امــر                      ــمــرک ــري و ت ــتــگــي جــه
سازمانيابـي در جـنـبـش کـارگـري و               
ساير جنبش هاي اعتراضي از نکـات        

 . مهم اين گزارش بود
بـدنـبـال گـزارش اصـغـر کـريـمــي               
مسئولين کميته سازمانـده، کـمـيـتـه          
خارج کشور، کميته کردستان، کميته     
ــان              ــوانـ ــان جـ ــازمـ ــان، سـ ــجـ ــايـ آذربـ
کمونيست، مـديـر تـلـويـزيـون کـانـال               
جـــديـــد، ســـردبـــيـــران نشـــريـــات و             
مسئولين سايتها و صفحات حزب و       
ــهــادهــا و                ــي در ن مســئــولــيــن حــزب
کمپينهاي اعتراضي شامـل کـمـيـتـه           
بين المللي علـيـه اعـدام، فـدراسـيـون             
پناهندگان ايـرانـي، کـمـيـتـه مـبـارزه               
براي آزادي زندانيان سياسي، کمـپـيـن        
بـراي آزادي کـارگـران زنـدانـي، نـهـاد                
کودکان مقدمند، کميته همبستـگـي      
بين المللي با کارگران ايران و شـبـکـه          
همبستگي کـارگـري خـاور مـيـانـه و              
ــقــا، هــر کــدام گــزارش                 شــمــال آفــري
کوتاهي از عرصه فـعـالـيـت خـود بـه              

پـس از اسـتـمـاع         .  کنگره ارائه کردنـد  
گزارشات، نمايـنـدگـان کـنـگـره حـول              
گزارش به بحث پرداختند و نظـرات و      
ــابــي خــود را از عــرصــه هــاي                  ارزي

 .مختلف فعاليت حزب مطرح کردند
از اسناد ارائه شـده بـه کـنـگـره،               

جنـبـش هـاي      "پنج قطعنامه درمورد  
اجتماعي و چشم انـداز انـقـالب آتـي             

رشــد گــرايــش چــپ در          " ،   " در ايــران  
مـوقـعـيـت     " ،   " جنبش هاي اعتراضي  

ــه  " ،   " ويــژه جــنــبــش کــارگــري        تــجــرب
کردستان عراق و راه حل مساله مـلـي    

عــروج راســت افــراطــي در         " و   "  کــرد
بـعـد از بـحـث و اظـهـار نـظـر                   " غرب

از مـيـان   . نمايندگان به تصويب رسيد 
قرارهاي پيشنهـادي بـه کـنـگـره نـيـز               

اهـمـيـت    :  قرارهاي زيـر تصـويـب شـد         
جنبش دادخواهي بازمـانـدگـان قـتـل           
عامهاي دهه شصت، جنبش تشـکـل       
يابي کارگري، اعتراض عليه امنيتـي   
کردن مبارزات کارگران، مـعـلـمـان و           
فعالين اجتماعي، حمايت از شـبـکـه          
همبستگـي کـارگـري خـاورمـيـانـه و              
شــمـــال آفـــريــقـــا، نـــقــش مــخـــرب               
ناسيوناليسم ترک و ضرورت مـقـابلـه         
با آن، ورزش زنان در ايران، و دو قـرار        
در مورد شيوه تصويب تغـيـيـرات در        

بـعـلـت    . برخي از بندهاي برنامه حزب 
کمبود وقت، کنگره فـرصـت نـيـافـت            

قطعنامه خطر ناسيوناليسم درمقابل     
اتحاد مبارزاتـي مـردم و چـنـد قـرار               
باقيمانده را مورد بررسي قرار دهد و         
بررسي آنـهـا را بـه کـمـيـتـه مـرکـزي                    

 .انتخابي کنگره سپرد
در طول دو روز کنگره بيانـيـه اي        

عــلــيــه راســيــســم و       " تــحــت عــنــوان      
کـه تـوسـط      "  فاشيسم به ميدان بياييد 

مينا احدي به کنگره ارائه شده بـود و      
همچنين پيامي خطاب به مردم آزاده       
جهان قرائت شد و مورد تاييد پرشـور    

مصوبات و پـيـام       .  حضار قرار گرفت 
هاي کنگره و گزارش هيـئـت اجـرايـي        
حزب در نشريات و سايت هاي حـزب       

 .منتشر ميشود
در مبحث انـتـخـابـات، کـنـگـره              

 نفر را بعنـوان اعضـاي     ٦١ دهم حزب  
کميتـه مـرکـزي انـتـخـاب نـمـود کـه                  

فريده آرمان، فراز آزادي،   :  عبارتند از 
پيام آذر، کيان آذر، محمد آسنـگـران،      
مـحـسـن ابـراهـيـمـي، مـيـنـا احــدي،                 
محمود احمدي، عبداله اسدي، ناصر     
ــن                ــي ــازن ــري، ن اصــغــري، غــالم اکــب
بـرومــنــد، بــهــروز بــهــاري، ســيــامــک         
بهاري، سيما بهاري، شهاب بهرامي،      
فــاتــح بــهــرامــي، آذر پــويــا، حــمــيــد            
تقوائي، امير توکلي، کيـوان جـاويـد،       
جلـيـل جـلـيـلـي، عـلـي جـوادي، طـه                   
حســيــنــي، شــهــال خــبــاززاده، شــهــال         
دانشـفــر، مــيــتــرا دانشــي، پــاســکــال          
دکامپ، پـتـي دبـونـيـتـاس، نسـريـن               
ــهــرام              ــعــلــي، هــرمــز رهــا، ب رمضــان
ســروش، هــوشــيــار ســروش، ســعــيــد         
سلحشور، کريم شامـحـمـدي، عصـام         
شکري، مـحـمـد شـکـوهـي، شـيـريـن               
شـمــس، مصــطــفــي صــابــر، ســوســن          
صــابــري، حســن صــالــحــي، جــمــيــل          
فرزان، سيروان قادري، سـرور کـاردار،      
اصغر کريمي، محمد امين کمانـگـر،       
خليل کيوان، عبدل گلپريـان، عـبـاس         
مــانــدگــار، شــيــوا مــحــبــوبــي، يــدي          
محمودي، سـعـيـد مـدانـلـو، شـهـنـاز               
مـرتــب، بـهــروز مــهـرآبــادي، کــاوش           
ــي، نســان                  ــائ ــد مــيــن ــران، نــوي مــه
نــوديــنــيــان، ســمــيــر نــوري، کــاظــم             
نيکخواه، رحيم يزدانـپـرسـت و بـابـک            

  .يزدي
در سخنراني اخـتـتـامـيـه حـمـيـد             
تقوائي بـا اشـاره بـر اهـمـيـت اسـنـاد                  
مصوب کنگره و در مورد جنبشهاي       
اعتراضي و جايگاه آنها در سرنگوني     
حـکـومـت و هــمـچـنـيـن مـقـابلـه بــا                   
جريانـات مـخـتـلـف نـاسـيـونـالـيـسـم                 
قومي در ايران و راسيسم و فاشـيـسـم          
در غـرب، تـاکـيـد کـرد کـه کـل ايـن                    
جريانات به کمپ سرمايـه، بـه اردوي         

يک درصديها و به صف مقـابـل تـوده         
او گفت مصـوبـات   .  مردم تعلق دارند  

کنگره راه مقابله با کل اين جـريـانـات     
از جمهوري اسالمـي تـا نـيـروهـاي            -

اپـوزيســيــون راســت و تــا جــريــانــات            
را نشان ميدهـد    -فاشيستي در غرب  

او اسناد و قرارهـاي  .  و هموار ميکند 
مصوب کنگره نظيـر قـرار در مـورد            
جنبش دادخواهي، رشد گرايـش چـپ        
در جــنــبــشــهــاي اعــتــراضــي، نــقــش          
مخرب ناسيوناليـسـم تـرک، جـنـبـش            
تشکـلـيـابـي کـارگـران، ورزش زنـان،              
موقعيت ويژه جنبش کارگري و غيـره    
را نشانه دخيل بودن و درگيري فـعـال           
حزب در جنبشهاي جـاري دانسـت و           
اظهار امـيـدواري کـرد کـه حـزب بـر                 
مــبــنــاي جــهــتــگــيــري و بــحــثــهــا و             
مصــوبــات کــنــگــره و بــا اتــکــا بــه                
دستاوردهاي تا کنوني خـود بـتـوانـد           
بيش از پيش به يـک نـيـروي مـوثـر و              

. پـرنـفــوذ اجــتـمــاعـي تــبـديــل بشــود            
کنگره پس از دو روز کـار فشـرده در              
فضائي پر شور و صـمـيـمـانـه، کـه از                
آغاز بر جلسات آن حاکم بود، بـه کـار       

  .خود پايان داد
در حاشيه جلسات کنگره جـلـسـه       
سخنراني حمـيـد تـقـوائـي بـا عـنـوان                

عــروج فــاشــيــســم، زمــيــنــه هــا و               " 
 . برگزار شد " پيامدها

در نشست کوتاه اعضاي کمـيـتـه        
مرکزي که بالفاصله بـدنـبـال کـنـگـره            
برگزار شد، حميد تقوائي به اتفـاق آرا      

 نـفـر   ۳ ٢ بعنوان دبير کميته مرکزي و   
زير به عـنـوان عضـو دفـتـر سـيـاسـي                 

  :انتخاب شدند
کيان آذر، فريـده آرمـان، مـحـمـد           
آسنگران، محسن ابراهـيـمـي، مـيـنـا           
ــيــن                 ــازن ــه اســدي، ن ــدال احــدي، عــب
بـرومــنـد، سـيــامــک بــهـاري، سـيــمــا             
بهاري، فاتح بهرامي، کيوان جـاويـد،        
علي جوادي، شهال دانشـفـر، نسـريـن          
رمضانعلي، بهرام سروش، مصـطـفـي     
صابر، حسن صالحي، اصغر کريمـي،     
خليل کيوان، عبدل گـلـپـريـان، شـيـوا             
محبوبي، نسان نـوديـنـيـان و کـاظـم               

ــه          .  نــيــکــخــواه   هــمــچــنــيــن قــراري ب
پيشنهاد حميد تقوايي تصـويـب شـد          
کــه بــر اســاس آن اعضــاي هــيــئــت                
ــتــر ســيــاســي                 اجــرايــي حــزب را دف

بدنبال اين نشـسـت،     . انتخاب ميکند 
دفـتـر سـيـاسـي مصـطـفـي صـابـر را                   
بعنوان رئيس دفتر سياسـي انـتـخـاب         

  .نمود
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۵  اسفند ۲۵ 
 ۲۰۱۷  مارس ۱۵ 
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 اسيدپاشي در اصفهان            
 عضــو     ۴ اســيــد پــاشــي روي             

خانواده اي در شـهـرضـاي اصـفـهـان                
يکي از هولناک تريـن حـوادث پـايـان             

در ايـن حـادثـه        .   را رقـم زد       ۹۵ سال  
پدر، مادر و پسر خانـواده در مـنـزل،          
با پاشيده شدن اسيد از ناحيه صـورت     
و سر به شدت مجروح شدند و دخـتـر         
خــانــواده هــم از نــاحــيــه پــا آســيــب                

افرادي که مورد اسيدپاشي قرار     . ديد
 سـالـه، مـادري        ۵۳ گرفته اند، پدري    

سالـه و دخـتـري        ۲۳  ساله، پسري ۴۸ 
 سـالـه بـوده انـد کـه در پـي ايـن                     ۲۰ 

حادثه، حال پدر و پسر خانواده وخـيـم       
 .اعالم شده است

 
 انتقال طاهره رياحي             

 به بند زنان       
نگار،   طاهره رياحي، روزنامه   
 وزارت  ۲۰۹  اسفند از بند   ۲۲ روز 

اطالعات در زندان اوين به بند زنان         
يک منبع نزديک به     .انتقال يافت 

خانواده رياحي در مورد شرايط    
در تاريخ  «: حبس وي گفته است 

ماه طي تماس تلفني با      ششم بهمن 
خانواده اين خبرنگار، از آنها خواسته       

معادل   ( ميليون تومان ۳۰۰ شد تا 
براي وثيقه او   ) دالر۵۲۰ هزار و ۹۲ 

از آن زمان عليرغم       . آماده کنند
هاي خانواده طاهره رياحي      پيگيري

براي توديع وثيقه، هنوز اين اتفاق       
هاي قضايي      نيفتاده است و مقام

بازداشت موقت ايشان را براي يک       
 .»اند ماه ديگر نيز تمديد کرده 
نـگـار و        طاهره رياحي، روزنـامـه     

دبير اجتماعي خبرگزاري برنـا هـفـتـم          
 در دفـتـر ايـن خـبـرگـزاري             ۹۵ ماه  دي

توسط مأموران اطالعـات بـه اتـهـام           
 . بازداشت شد»تبليغ عليه نظام«

به گـزارش بـازداشـت بـه نـقـل از                
هـرانــا طــاهــره ريــاحــي، مــعــصــومــه          
ضياء، مهسا رجعتي و مهـرک کـريـم         
پور، چهار زنداني کنشگر مـدنـي کـه         
عمدتا در زمينه اطالع رساني و کـار      
خــبــري فــعــال بــوده و در نــيــمــه اول                

ماه بازداشت شـده بـودنـد، ظـرف             آبان
روزهاي گذشته پس از تـحـمـل حـدود         
دوماه سلول انفرادي با انـجـام آخـريـن           

 ۲۰۹ دفاع در مرحله بازپرسي از بند     
تحت مديريـت وزارت اطـالعـات بـه            

زندان اوين منـتـقـل    ) نسوان(بند زنان  
 .شدند

 ۱۳  ساله کـه      ۳۶ مهسا رجعتي   
دي ديماه بازداشت شده است، طـاهـره      

 سـالـه، روزنـامـه نـگـار و             ۳۵ رياحي  
 ۱۵ دبيراجتماعي خبرگزاري برنا کـه       

ديماه بازداشت شده است، معصـومـه       
 ۱۵  سـالـه، کـه          ۳۹ ضـيـاء     )  پگـاه ( 

ديماه بازداشت شـده اسـت و مـهـرک               
 ۷  سـالـه کـه          ۲۴ کريم پور عندليبي     

ــازداشــت شــده اســت،                ۲۲ ديــمــاه ب
 زندان اويـن بـه       ۲۰۹ اسفندماه از بند  

 .بند نسوان اين زندان منتقل شدند
تبلـيـغ عـلـيـه نـظـام و              "اتهامات  

ــه    "  مشــارکــت در تــبــلــيــغ        در مــرحل
بـه آنـان     "  دادسـتـان  " بازپرسي تـوسـط      

تفهيم شـده، عـمـده زمـان بـازداشـت               
 زنـدان اويـن را در           ۲۰۹ خود در بند    

 .سلول انفرادي به سر برده اند
 

 خودکشي زنان         
 سـالــه ســاکــن      ۱۷ شـيــوا دخــتـر       

بــوکــان کــه عــاشــق تــحــصــيــل بــود             
اين خودکشي پـس از    .  خودکشي کرد 

مـانـع تـحـصـيـل او            بود که پـدرش    آن
بـه    ۹۵  اسـفـنـد     ۲۰ وي روز  .  ميـشـود  

 .زندگي خود پايان داد
ــاي               شــيــوا پــژدم ســاکــن روســت

ساروقاميش بوکان، پس از ممانـعـت      
پدرش از ادامه تحصيل وي، دست به     
خودکشي زد و جان خود را از دسـت           

هفتە پـيـش از آن          اين نوجوان دو.  داد
نيز يکبار بـا خـوردن قـرص اقـدام بە                

يــک مــنــبــع    .  خـودکشــي نــمــودە بــود      
نزديک به خانواده شـيـوا گـفـتـه اسـت              

قـرار بـود او را وادار بـه ازدواج                :  کـه 
کنند و شيوا قبول نميکرد، در هميـن     
رابطه پدرش او را مـجـبـور بـه تـرک                  

اين در حالـي بـود     .  تحصيل کرده بود  
که شيوا در مقطع پيش دانشـگـاهـي           

 .تحصيل مي نمود
 

 خودکشي نوعروس          
  شانزده ساله در مرند           

 سـالــه اهــل      ۱۶ دخـتــر نـوجــوان       
مـرنـد   “  تـازه کـنـد آخـونـد         ” روسـتـاي     
 اسـفـنـد در پـي حـلـق               ۲۹ صبح روز   

بـه  .  آويزي جان خـود را از دسـت داد            
گزارش تارنگار حقوق بشـر در ايـران           
به نقل از انتخاب، اين دختر نـوجـوان           
نامزد بوده و حـلـق آويـزي در مـنـزل                 

پيکـر  . مسکوني پدري روي داده است  
اين جان باخته بـه پـزشـکـي قـانـونـي                 
تبريز منتقل شده است تـا عـلـت ايـن          

هنـوز انـگـيـزه       . حادثه مشخص گردد 
يا علت اين رويداد تلخ يک روز مانـده     

 .به عيد مشخص نيست
 

احضار دوباره اعضاي خانواده                    
 آتنا دائمي به دادسرا             

ــيــســت             ــه، ب ــکــشــنــب دوم     روز ي
اسفندماه، آتنا دائمي به همراه انسـيـه    
و هانـيـه دائـمـي بـه دادگـاه قضـايـي                  
قـدس، بـراي تــفـهــيـم اتــهـام احضــار               

در برگه احضاريه نوشته شـده  .  اند  شده
در خصـوص شـکـايـت عـلـيـه              " است   

 "شما
يکي از نزديکان خانـواده دائـمـي          

وگويي که با دمـاونـد داشـتـه           در گفت 
سـه روز قـبـل از          « :  گـويـد     است، مي 

رسيدن برگـه احضـاريـه بـه در مـنـزل                
هانيه و آنسيه دائمي، از طرف دادگـاه   

شـان     هـاي هـمـراه      کيفري قدس به تلفن   
پيامکي حاوي متني جهت مـراجـعـه      

 ».به اين دادسرا ارسال شده بود
به گفته اين فرد نزديک به خانواده     
اين زندانـي سـيـاسـي، عـلـت احضـار               
شکايتي است که سپاه ثاراهللا مجـدداً   
نسبت به ايـن خـانـواده مـطـرح کـرده                

شـنـبـه از زنـدان            آتنا دائمي  يک . است
اوين براي حضور بـه دادسـراي قـدس            

پيـش از ايـن سـه          .  منتقل خواهد شد 
دو خـواهـر و       ( عضو خانواده دائـمـي       

به اتهام تـوهـيـن    )  يک شوهر خواهر او 
به رهبري، ممانعت از اجـراي حـکـم،          
ضرب و شتم مأمـور هـنـگـام انـجـام              
وظيفه و تـوهـيـن بـه مسـئـولـيـن بـه                   
شعبه چهارم دادسراي شهيـد مـقـدس         

 .احضار و بازپرسي شده بودند
بازپرس شعـبـه چـهـارم دادسـراي            
شهيد مقدس در دي ماه سال جـاري،        

 ۴۰ هانيه و انسيه دائمي را با وثيـقـه       
ميليون توماني آزاد و همسـر هـانـيـه          
دائمي را در جـلـسـه اول تـبـرئـه کـرده               

 .بود
آتنا دائمي فعـال مـدنـي و فـعـال              
حقوق کودک، توسط قاضي مـقـيـسـه       
به اتهام تبليغ عليه نظام، اجـتـمـاع و         
تباني بـه قصـد بـر هـم زدن امـنـيـت                   
ملي، توهين به رهبري و تـوهـيـن بـه            

 سـال    ۱۴ مقدسات مـحـاکـمـه و بـه              
زندان محکوم شده بود که حکم او در       

 دادگاه تجديد نـظـر اسـتـان         ۳۶ شعبه  
 . سال کاهش پيدا کرد۷ تهران به 

اين فعال مدني در حال حاضر در     
ــنـــد زنـــان زنـــدان اويـــن دوران                      بـ

 .کند محکوميت خود را سپري مي
 

الهام فراهاني از دسترسي به                 
 درمان محروم مي شود              

الهام فراهاني، زنداني مـحـبـوس        

در اوين كه دچار شـكـسـتـگـي دسـت            
شده و دوبار تحت عمل جراحـي قـرار           
گرفته، از مرخصي استعالجي و عفـو   

 .مشروط، محروم شده است
به دليل ناتواني در حركت دست،     
پزشك متخصص بـراي ايـن زنـدانـي،           

جلسه فـيـزيـوتـراپـي نـوشـتـه امـا                ۳۰ 
اعزام وي به خارج از زندان، بـه كـرات         
از سوي مـقـامـات زنـدان، لـغـو شـده                

 .است
در نتيـجـه طـبـق آخـريـن نـظـريـه                 
پزشك متخصـص، تـهـديـد آن وجـود             
دارد كه دست الهام فراهاني به حـالـت    
طـبــيــعـي اولــيــه بــازنــگــردد و او بــا               

 .دردهاي شديد، مواجه باشد
 سـالـه   ۵۴ الهام فراهاني، شهروند  

بهايي است كه در حال گـذران حـبـس           
هـمـزمـان    .   ساله خود در اوين اسـت ۴ 

با او همسر و فرزندش نـيـز بـه دلـيـل               
بـاور ديـنـي خـود در هــمـيـن زنــدان،                 

 محبوس هستند
 

مرجان داوري، محقق و مترجم                 
 به اعدام محکوم شده است             

در رابطه با مرجان داوري الزم بـه      
 ۴ يادآوري است کـه ايـن زنـدانـي در                

 در تهـران مـتـولـد       ۱۳۴۵ ارديبهشت  
 .شد

مـــرجـــان داوري تـــحـــصـــيـــالت        
ابــتــدايــي را در انــگــلــســتــان و در                  
بازگشت بـه ايـران، در مـدرسـه بـيـن                 
المللي تيزهوشان پـارتـيـان بـه اتـمـام              

در سيزده سالـگـي مـوفـق بـه          .  رساند
. اخذ ديپلم ترجمه زبان انگليسي شـد        

تحصيالت دانشگاهي را با رتـبـه دو        
رقمي وارد دانشگـاه هـنـر الـزهـرا در              
رشته گرافيک و نقاشـي و هـمـچـنـيـن             
تحقيق و تـرجـمـه در زمـيـنـه عـلـوم                   
باطني و هسـتـي شـنـاسـي مشـرق و               

 .مغرب زمين ادامه داد
از جمله آثار ترجمه منتـشـر شـده         

پـنـجـه    « تـوان بـه          مرجان داوري مـي    
زمان اثر پال توئيچل ، جـويـنـده اثـر               
فيل موريميتسو ، تمرينات مـعـنـوي      

 . اشاره کرد»اک اثر هارولد کلمپ
وي سال ها به طور مـتـمـرکـز بـر               
مطالعه و ترجمه علوم باطني و علوم       
الهي و اشراقيون پرداخته و به عـنـوان      
يکي از محققان موسسه مـطـالـعـات         
و تحقيقات متافـيـزيـک راه مـعـرفـت             

 ۸۹ در سـال      .  همکاري داشـتـه اسـت      
اقـدام بـه تـرجــمــه آثــار نــويسـنــدگــان              
مکاتب فکري اشراقيون در سـرتـاسـر       
جهان و گرد آوري و تدوين مجـمـوعـه       

 .اي در اين زمينه نموده بود
 *** 

 اخبار و گزارشات هفتگي                      
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           
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 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،     
 بدون اميد سوسياليسم  

  سوسياليسم  "خطر  " و بدون 
 .  منجالبي بيش نخواهد بود   

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 انسانيت را
 در رويائي

 به زاللي آب دريا
 به وسعت زمين

 نوري برابر با خورشيد
 زيبا چون بهار پرگُل

 بدون دست تمنا مي جوِيم
* 

 آرمانم
 برابريست

 ارزشهاي انساني را
 در جنگي با ذلت

 در نبردي با خدايان
 مي جويم

* 
 آخرين نفس را

 درزيستن
 زيستن را
 در عشق
 عشق را

 در زيبائي
 زيبائي را

 در آواز
 يک قناري

 بر روي شاخه گل
 در رقص يک آهو

 بر قلعه فتخ
 فتخ را

 در پرواز
 يک عقاب

 بر اوج ابرها
 به دور از خطا

 مي جويم
**** 

 

بار ديگر سر سبزي و طـراوت در         
حال سر برآوردن از واپسـيـن روزهـاي            
زمستان است و مام طبيـعـت آغـوش        
خود را براي زايشي نو باز کـرده اسـت       
تا نويد بخش آغـازي بـراي زنـدگـي و            

اما سـهـم   .  حيات در پهنه زمين باشد  
ما کـارگـران از ايـن تـولـد عـظـيـم و                     

فقـر و فـالکـت،          شکوهمند چيزي جز 
عدم پرداخت مزد و اخراج سـازيـهـاي          
خانمان بـرانـداز تـا واپسـيـن روزهـاي              
سال نبوده اسـت و شـادي چـنـد روزه                

بودن در کنار خانواده به مناسـبـت      ي
ايام نوروز چيزي است کـه بـه سـرعـت          
سپري و در پس آن کـوهـي از رنـج و                 
محنت تا پايان سـالـي ديـگـر هـمـراه               

 .مان خواهد شد
با اين حال و عليرغـم ايـن چـرخـه           
ضـد انســانـي حـاکــم بـر زنـدگــي مــا                 
کارگران، اميد به برپائي دنيايي بهتـر        
و مـبـارزه بـراي رهـائـي از سـتـم، آن                    
چيزي است که به ما انـگـيـزه اي بـاال            
براي زندگي و بودن مي بخشـد و مـا           
با ايـن امـيـد، امسـال نـيـز هـمـچـون                    
ســالــهــاي گــذشــتــه قــدم در ســال نــو              
خواهيم گذاشت و مبارزات بي وقـفـه         
اي را کـه تـا واپسـيـن روزهـاي ســال                  
گذشتـه در جـاي جـاي کشـور ادامـه                
داديم با اتحاد و قدرت عمل بيشتـري     

 .از سر خواهيم گرفت
 تـوام بـا       ١٣٩٥ در سال    هر چند 

تحميل فقر و فالکت بيشتر، سرکـوب     
اعتراضات حق طلبانه کارگـران ايـران      

ابعاد گسترده تري پـيـدا کـرد بـا ايـن               
حال ايستاگي متـحـدانـه و جسـورانـه             
ما کارگران در سال گـذشـتـه بـيـش از            
پيش قـدرت سـرکـوب را بـه چـالـش                  
کشيد و کارگران هپکو، روغن نباتـي        

، بـا    ... جهان، پلي اکريل اصـفـهـان و         
راهـــپـــيـــمـــائـــي هـــاي بـــاشـــکـــوه و            
بازنشستگان لشـکـري و کشـوري بـا             
تجمعات متحدانه و بـي وقـفـه خـود              
نشان دادند که هيچ نيرويي را، يـاراي       
وادار کــردن طــبــقـه کـارگــر ايـران بــه               
تمکين به شرايط مصيبت بار کنونـي   

گذشته از اين اعـتـراضـات رو      . نيست
به پيش، اعـتـصـاب غـذاي مشـتـرک              

و اسماعيـل عـبـدي        جعفر عظيم زاده 
و به چالش کشيدن رويکرد امـنـيـتـي           
به فعاليتهاي صـنـفـي و مـدنـي، کـه                
موج عظيمي از حمايتهاي کارگران و    
مـعـلـمـان در داخـل کشـور و طـبـقــه                   
کارگر جهاني را به همراه داشت نشـان        
داد که از اين پس سرکوب فعاليتهـاي   
صنـفـي و مـدنـي و امـنـيـتـي کـردن                    
اعتراضات کارگران و معلمان چـيـزي       
نيست که دستگاه سـرکـوب بـراحـتـي            

   .قادر به پيشبرد آن باشد
در سالي که گذشت، راهپـيـمـائـي      
هـا و اعــتـراضــات کــارگـران مــراکــز             
مختلف توليدي و صنعتي و پيوستن    
خانواده ها به اين اعتراضات، شـکـل          
ــکــاران در                ــي ــراضــات ب ــري اعــت گــي
بخشهايي از کشور، به مـيـدان آمـدن           
جنبش عدالتـخـواهـانـه دانشـجـويـي،           

اعتراضات سـراسـري در       شکل گيري 
ميان بخشهايي از کـارگـران هـمـچـون          
مخابرات و برق، تجمعات مـتـحـدانـه       
بازنشستـگـان لشـکـري و کشـوري و              
همبستگي کارگران و معلمـان، هـمـه          
و هـمـه، نـقـطـه عـطـفـي در اعـتـالي                     
جنبش عدالتخواهانه مردم ايران بـود       
که بي تـرديـد بـا آغـاز سـال نـو وارد                    
مراحل تعيين کننده اي در مصاف با       
وضعيت مصيبت بار موجود خواهـد      

مصافي که بويـژه عـلـيـه فـقـر و              .  شد
فالکت و دستمزدهـاي چـنـديـن بـرابـر             
زير خط فقر، اتحاد و همبستگـي هـر        
چه بيشتري را در مـيـان کـارگـران و                
معلمان و بازنشـسـتـگـان بـه ارمـغـان              
خـواهــد آورد و جـنــبــشـي عــظـيــم و                
سرکوب ناپـذيـر را در بـرابـر شـرايـط                 

 .فالکت بار موجود شکل خواهد داد
مــا در اتــحــاديــه آزاد کــارگــران            
ايران، خود را بخشي از اين مـبـارزه و       
رشد و اعتالي آن ميدانيم و با تاکـيـد         
بر تجديد نظر فوري در حـداقـل مـزد             

 و فـراخـوان بـه کـارگـران              ١٣٩٦ سال  
براي اعتراض به آن، عيد نوروز را بـه         
عموم مردم شـريـف ايـران، بـويـژه بـه                 
خـانــواده هــاي کــارگـران و مــعـلــمــان             
دربند و تمامـي زنـدانـيـان آزاديـخـواه             
صميمانه تبريک ميگوييم و بـه هـمـه          
عزيزاني که در دفاع از حقوق انسـانـي    
مردم ايران، عيد نوروز را پشت مـيلـه     
هـاي زنـدان سـپـري مـيـکــنـنـد درود                 

 .ميفرستيم 
و    ما تالش و مـبـارزه و اتـحـاد             

همبستگي بيشتر براي پايان دادن بـه       
وضــعــيــت مشــقــت بــار کــنــونــي را             
سرلوحه آغـازي دگـرگـون کـنـنـده در               
سال نو قرار خواهيم داد و همـدوش و          
همراه با همه کـارگـران و مـعـلـمـان و                 
بازنشستگان در سراسر کشور، لحظـه      
اي از مــبـارزه بــراي دســت يـابــي بــه                
حـقـوق انســانـي مــان بـاز نــخـواهـيــم               

 .ايستاد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران        

 ١٣٩٥  اسفند ماه  ٢٩  

 ١٣٩٦ پيام اتحاديه آزاد کارگران ايران به مناسبت فرا رسيدن سال                                                     
 

 عشق را
 در بهار راستين

 بهار را
 در طغيان

 سيل آسا باران
 زيبائي را
 درنبردي
 با زشتيها

 به دور از حسرت مي جويم
**** 

 رويا را درتجسم تصوير
 بهار را

 در کوچ زمستان
 آزادي را

 در شکستن قفل زندان
 فتح را

 در قيام کارگران
 برابري را

 تا فتح نهائي
 سعادت را

 درعشق
 عشق را

 در زيستن
 زيستن را

 در انديشه خويش باز مي جويم
 

 انسانيت      
 قطعه شعري از  شمه صلواتي

 

 

 
 


