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 ۶  صفحه 

 حزب کمونيست کارگري ايران                      

اين روزها مسـئلـه تـدارک بـرگـزاري              
رفراندوم در کردستان عراق براي استـقـالل         
و يا ماندن در چهارچـوب کشـورعـراق بـه             
بحث داغ ميدياي ايـن مـنـطـقـه و عـراق                

چند روز قبلـتـر داسـتـان       .  تبديل شده است 
بـرافــراشــتـن پــرچــم کــردســتـان عــراق در              

 . کرکوک مباحث زيادي را دامن زد
جهت اطالع خوانندگان بايـد بـگـويـم          
که استان کـرکـوک و شـهـرهـاي جـلـوال و                   
خانقين و شنگال و همه منـاطـق جـنـوبـي            
کرد نشين کردستان عراق که هـم مـرز بـا              
منـاطـق عـرب نشـيـن هسـتـنـد از سـال                    

 به بعد مـنـاطـق مـورد مـنـاقشـه            ٢٠٠٣ 
حکومت اقليم کردستان عـراق بـا بـغـداد             

 بـا تصــوب      ٢٠٠٥ در سـال      .  بـوده اسـت    
يگ قانون اساسي عراق يک بـنـد بـه اسـم               

 تصويب شد کـه قـرار بـود ايـن             ١٤٠ بند  
 بـا    ٢٠٠٧ مناطق مورد مجادله تا سـال      

رجوع به آرا مردم تکليفـش روشـن بشـود             

که آيا ميخواهند با دولت مرکزي بـاشـنـد       
و يا بـخـشـي از فـدرال کـردسـتـان عـراق                    

 . باشند
اين ماده قانـونـي تـا کـنـون اجـرايـي                
نشده و دو طرف به داليل مـخـتـلـفـي آنـرا               

هـر از چـنـد        .  اساسا مسکوت گـذاشـتـنـد      
گاهي اگر اسـمـي از آن آورده بـاشـنـد بـه                    
منظور معامله و سهم خـواهـي يـکـي از              

ايـن  .  طرفين با طرف مـقـابـل بـوده اسـت             
بده بستان حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان بـا                

ــا    ٢٠١٤ حــکــومــت بــغــداد در ســال             ب
تصرف بخش مـرکـزي و يـا وسـط عـراق                

بـا تصـرف     .  بوسيه داعش به پايان رسـيـد       
اين مناطق ارتش عراق در هـم شـکـسـتـه              
شد و پيشـمـرگـان کـردسـتـان عـراق فـورا                 
کرکوک را تحت کنـتـرل خـود گـرفـتـنـد و                 
بقيه مـنـاطـق کـردنشـيـن جـنـوب اقـلـيـم                   
کردستان عراق را هم قدم به قدم و بـا يـک           

 . جنگ خونين از دست داعش در آوردند
همان زمان مقامات کردستان عـراق       

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
 

 نسان نودينيان             
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 :  نگاه هفته 
 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان            
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 ۴  صفحه 

 کمکهاي مالي رسيده به کميته کردستان حزب          

 

  رياست جمهوري    " انتخابات "اطالعيه حزب کمونيست کارگري در باره         

 ۳  صفحه  ! انتخاب مردم سرنگوني جمهوري اسالمي است                                   

 ٩٥  و نقطه قدرتهاي جنبش کارگري در سال          ٩٦ مراسم  روز جهاني کارگر       
 نسان نودينيان            

  نفر مردم سوريه در اثر بمباران شيمايي رژيم اسد کشته و زخمي شدند                 ٣٠٠ بيش از  
 محمد آسنگران            

 ! انتخاب مردم سرنگوني جمهوري اسالمي است                                   

 ! حمله شيميايي به مردم بيدفاع سوريه شديدا محکوم است             
 ! اين جنايت عليه بشريت است        

 مسئله رفراندوم کردستان عراق      
 و پرچم کردستان در کرکوک     

 محمد آسنگران        
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 ۱ از صفحه  

به عنوان قدرت نمايي خود اعـالم کـردنـد         
 قانون عراق را راسـا اجـرا       ١٤٠   که ماده 

کرده و آن ماده قانوني ديگر بـي اعـتـبـار               
اما اين فقط يک تـبـلـيـغـات و        .  شده است 

حضور و قدرت نظامي را به بغـداد نشـان           
. ميداد نه راهـي قـانـونـي و يـا تـوافـقـي                   

اکنون که جنگ با داعش در عراق رو بـه            
 ٢٠١٧ اتمام است و احتماال همين سـال          

تمام شـهـرهـا و مـنـاطـق تـحـت کـنـتـرل                     
داعش از تصرف آنها خارج ميشونـد يـک           
بار ديگر بحث خط مرزي منطـقـه تـحـت             
حاکميت اقليم کردستـان و دولـت بـغـداد              

بويژه ايـنـکـه در سـال           . برجسته شده است 
 شهر مخمور شاهـد جـنـگ چـنـد          ٢٠١٦ 

روزه اي بين پيشمرگان اقليم کـردسـتـان و          
حشـد شــعــبــي بــود و تــعــداد زيــادي از                
طرفين و مردم ساکن اين شـهـر کشـتـه و               

بـنـابـرايـن يـک بـار           .  زخمي و اسير شـدنـد      
ديگر بحث حاکميـت و اداره شـهـرهـايـي               
که قبال تحت کنترل ارتـش عـراق بـودنـد              
باز هم به مرکز مجادله دو طـرف کشـيـده        

از جمله شهرهاي کرکوک و سعـديـه و     .  شد
جلوال و خانقين و مـخـمـور و شـنـگـال و                  
بقيه منـاطـق کـردنشـيـن جـنـوب اقـلـيـم                  
کردستان عراق اکنون جـايـگـاه بـرجسـتـه             
اي در مناسبات بغداد و اربيل پيدا کـرده        

 . است
بحث مورد اختالف حاکـمـان اقـلـيـم            
کردستـان عـراق و حـاکـمـان بـغـداد ايـن                   
است که چه نيرويي بـايـد حـاکـمـيـت ايـن               
. مناطق مورد مناقشه را داشـتـه بـاشـد             

اقليـم کـردسـتـان يـا دولـت بـغـداد؟ ايـن                     
ـلـه             موضوع يک بار ديگر به مرکـز مـجـاد

امـا  .  نيروهاي دو طرف کشيده شده اسـت      
در اصل تمرکز اين جدال بر سر حـاکـمـيـت       
شهر کرکوک بيش از هر جاي ديـگـري داغ      

دليل اين هم روشن اسـت چـون       . شده است 
کرکوک يکي از مناطق مهم نفـت خـيـز و          

... داراي منـابـع غـنـي گـاز و گـوگـرد و                  
اهميت اين شهر در دوران حـاکـمـان      . است

به همين دلـيـل     .  قبلي عراق هم روشن بود 
در دوران صدام حسـيـن بـخـش زيـادي از              
مردم کرد زبان از اين شهر اخراج و عـرب        
زبانها از مناطق جنـوبـي عـراق بـه جـاي               

از قــديــم هــم      .  آنـهــا اســکــان داده شــدنــد        
بخشي از مردم شهر کرکوک ترکـمـن بـوده         

 . و همچنان ساکن اين شهر هستند
با توجه به اين سابقـه در اواخـر مـاه               

 بـراي اولـيـن بـار شـوراي              ٢٠١٧ مارس  
استان کرکوک با اکثـريـت آرا اعـالم کـرد              
که پرچم کردستان را در کنار پـرچـم عـراق       

ــدهــد      ــرار مــي ــن           .  ق ــه اي ــراض ب در اعــت

موضوع نمايندگان عرب زبـان و تـرکـمـن          
اين نشست شوراي استـان بـراي تصـمـيـم             
گيري در مورد پـرچـم کـردسـتـان را تـرک                

اما چون اکثريـت نـمـايـنـدگـان در           .  کردند
نشست حضور داشتنـد قـرار دادن پـرچـم              
کردستان در کنار پرچم عراق بـا اکـثـريـت          

بـعـد از تصـويـب ايــن           .  آرا تصـويـب شـد       
قانون در استان کرکوک هـم دولـت بـغـداد              
مخـالـفـت خـودش را اعـالم کـرد و هـم                    
پارلمان عراق با تصويب يـک قـانـون آنـرا               

ــرد    ــات            .  رد ک ــاق ــن اتــف ــا اي هــمــزمــان ب
جمهوري اسـالمـي و دولـت تـرکـيـه هـم                   
اعالم کردند که قرار دادن پرچم کـردسـتـان      
در کنار پرچم عراق غير قـانـونـي و غـيـر             

اردوغـان اعـالم کـرد        .  قابل تحمـل اسـت     
اگر پرچم کردستان را پايين نياورند اقـلـيـم     
کردستان بايد هزينه سنگين اين تصـمـيـم        
را تقبل کند و تمام قرار دادهاي ترکـيـه و         

 . اقليم کردستان را ناديده بگيرد
چند روز بـعـد از ايـن اتـفـاقـات در                   
کـرکــوک هــمـه احـزاب کـردســتـان عــراق               
تصميم شوراي استـان کـرکـوک را تـايـيـد              
کردند و استاندار و رئيس شـوراي اسـتـان            
کرکوک هم اعالم کردند که مخـالـفـتـهـا و         
ــده                    ــادي ــراق را ن ــان ع ــم ــارل ــم پ ــي تصــم

 ٢٠١٧ اما روز چهـارم آوريـل       .  ميگيرند
هميـن شـوراي اسـتـان کـرکـوک تصـمـيـم                  
گرفت که رفراندومي در کـرکـوک بـرگـزار            
بشود که مردم اين اسـتـان بـه مـانـدن در                 
چهارچوب دولت بغداد يا ملحق شـدن بـه           

 . اقليم کردستان راي بدهند
 ٢٠١٧ روز يــکــشــنــبــه دوم آوريــل          

رهبران اتحاديه ميهني و حـزب بـارزانـي          
در يک جلسه تصمـيـم گـرفـتـنـد کـه سـال                   

ــن               ٢٠١٧  ــردنشــي ــاطــق ک  در کــل مــن
کردستان عراق رفـرانـدوم بـرگـزار شـود و              
مردم نظرشان را در مورد تشکـيـل دولـت       
مستقل در کردستان عراق يـا مـانـدن در           

 . چهارچوب عراق اعالم کنند
موارد فوق اختالفات و بـحـرانـي را            
در عـراق و کـردســتـان عـراق دامـن زده                  

امـا سـوال     .  است که قدمتي طوالني دارد 
اين است که هدف احزاب حاکم کردسـتـان         
عراق از اين اقدامات چيسـت؟ بـا تـوجـه              
به مسائل و مشکالت و بـحـرانـهـاي ايـن              
منطقه اين جدال را بـايـد در چـهـارچـوب               

ايـنـکـه    .  بحران خاورميـانـه بـررسـي کـرد          
کدام حزب چه اهداف مـحـدود و مـحـلـي           
. را دنبال ميکند مسئله اي فـرعـي اسـت        

رسـانــه هــاي مــحــلــي کــردســتــان عــراق            
آگاهانه يا نا آگاهانه بـر هـمـيـن مسـائـل                
محلي و حـزبـي و اخـتـالفـات درونـي و                   

تـمـرکـز    ...  موقعيت رهبران اين احزاب و     
امـا از نـظـر مـن هـمـه ايـنـهـا                    .  کرده اند 

مسائل حاشيه اي و جانبي يـک مـوضـوع        
اصلي و مرکـزي اسـت کـه کـمـتـر بـه آن                     
پرداخته ميشود يا حـتـي بـه فـرامـوشـي               

 . سپرده ميشود
من بر اين باورم که خاورميـانـه بـعـد           
از اين همه جنـگ و کشـتـار و بـحـران و                   
ويراني، متفاوت از خـاورمـيـانـه قـبـل از             
بحران و جنگهاي چند سال اخـيـر خـواهـد         

عراق يک پارچه و سوريه يـک پـارچـه        .  بود
با وجود تمام مدافعينـش امـري مـمـکـن           

اگر بخواهنـد بـه ايـن امـر           .  بنظر نميرسد 
ناممکن جنبه عملي و اجـبـاري بـدهـنـد               
ما بايد شاهد جنگهاي طوالنـي مـدت و            
خونريزيها و ويرانيـهـاي بسـيـار بـيـش از               
اين باشيم که تا کنون در اين مـنـطـقـه رخ        

 . داده است
 

 بحث استقالل کردستان            
استقالل کردستان عـراق و رفـرانـدوم          
براي آن يک ضرورت اجباري و تـحـمـيـلـي           

مـردم کـردسـتـان       .  به مردم کردستان است 
 کــه صـدام حســيــن در           ٢٠٠٣ تـا ســال      

قدرت بود شهروندان درجه دوم مـحـسـوب      
زيرا هم کشور عراق يـک کشـور     .  ميشدند

عربي تعريف شده بود و هم ستم مـلـي بـه            
خشن ترين شکل علـيـه مـردم کـرد زبـان                

جــنــگــهــاي خــونــيــن و       .  اعــمــال مــيــشــد   
کشتارهاي دسته جمعـي و بـمـبـارانـهـاي              
شيميايي و ويراني بـيـش از چـهـار هـزار                
روستا در کردستان بوسيلـه ارتـش صـدام           
و کوچ اجبـاري آنـهـا بـه مـنـاطـق تـحـت                    

تنها نـمـونـه هـايـي از            ....  کنترل ارتش و 
ايـن تـاريـخ خـونـيـن در             .  اين تاريخ اسـت   

ادامه خود همزيستي مردم کـرد و عـرب          
تحت حاکميت دولت بغداد را بـا مشـکـل       

عالوه بر اين در همـيـن   .  مواجه کرده است  
بيست و پنج سال سال گـذشـتـه حـاکـمـان                
کردستان عراق بطور دو فـاکـتـو هـم يـک                
فدرال و بخشي از کشور عراق بوده انـد و            
هم به عنوان يـک دولـت مسـتـقـل عـمـل                  

دولـت عـراق مـتـقـابـال هـم بـه                 .  کرده اند 
عنوان يک منطقـه فـدرال بـه آن بـرخـورد                
کرده است و هم در رقابت با حاکـمـان دزد           
و فاسد اربيل در اولين اقدامش حـقـوق و         
بودجه مـردم کـردسـتـان را قـطـع کـرد و                    
. رقابت آنها دودش بـه چشـم مـردم رفـت               

اين در حالي بود که حاکمان دو طـرف بـا           
دزديهاي مـيـلـيـاردي لـقـب فـرعـونـهـاي                 

 . کردستان و بغداد را کسب کرده اند
اما مـردم کـردسـتـان هـمـچـنـان در                 
مضيقه بسر ميـبـرنـد و عـالوه بـر قـطـع                   
حقوقهاي ماهيانه آنـهـا کـه بـا آن امـرار                 

معاش ميکردند حتي از ابـتـدايـي تـريـن             
امکانات خدماتي ماننـد آب و بـرق هـم             

اکـنـون مـردم شـهـرهـاي           .  محروم هستند 
 سـاعـت شـب      ٢٤ کردستان عراق در طول  

فقط چند ساعت ميتوانـنـد از آب          و روز   
اين در حـالـي     .  و برق شهري استفاده کنند  

است که دهها ميلياردر در راس هـمـيـن              
احزاب و يا در حـاشـيـه آنـهـا سـر بـرآورده                

در بـغـداد هـم عـالوه بـر دزديـهـا و                    .  انـد 
فساد دائمي حاکمان اعالم شده اسـت کـه         

 مـيـلـيـارد دالر از           ٣٠ در دوران مالکي     
 . خزانه دولتي گم شده است

مردم کردستان عراق هنگاميکـه بـه        
حاکمان اقليم اعتراض مـيـکـنـنـد پـاسـخ             
آنها اين است که بـغـداد بـودجـه را قـطـع                  

وقــتــي بــه حــاکـمــان بــغــداد         .  کـرده اسـت    
اعتراض ميکننـد مـيـگـويـنـد حـاکـمـان               
اربيل به تعهدات خودشان عمل نـکـرده و          
ما نميتوانيم بودجه کـردسـتـان را صـرف             

به اين شـکـل مـردم کـردسـتـان در               . کنيم
ميان حاکمان دزد و فاسد بغداد و اربـيـل           

با اسـتـقـالل کـردسـتـان دو             .  گير کرده اند  
. مسئله مهم براي مردم پاسـخ مـيـگـيـرد         

اوال مسئله ملي کرد و اختالفـات کـرد و         
. عرب به اين شکل فعلي تـمـام مـيـشـود              

دوما وقتي هر کدام از طرفـيـن در کشـور         
خود زندگي کنند مـطـالـبـات خـود را از               
حـاکــمـان هـمــان کشــور مــيـخــواهـنــد و               
ناسيوناليستهاي دو طرف نميـتـوانـنـد بـه          
. بهانه هاي مختلف مردم را سر بـدوانـنـد         

عــالوه بــر ايــن ســهــم خــواهــي و جــدال                 
ناسوناليسم کرد و عرب تمـام مـيـشـود و           
مردم گوشت دم توپ حـاکـمـان دو طـرف            

 . نميشوند
 

آيا احزاب حاکم کردستان               
 عراق در اجراي رفراندوم              

 و نتيجه آن جدي هستند؟              
 ســال گـذشـتــه بـيـش از             ٢٥ تـاريـخ     

هـمـيـشــه ثـابـت کـرده اسـت کـه احــزاب                   
ناسيوناليست حاکم بـر کـردسـتـان عـراق             
نميخواهند استقالل کردستان عراق اجـرا        

آنها بيش از ايـنـکـه بـه فـکـر حـل              .  بشود
مشکل مسـئلـه کـرد و مصـائـب مـردم                 
کردستان باشند به فـکـر دزدي و چـپـاول               

بـارهـا فـرصـت       .  ثروت آن جامعه هستنـد    
اين اقدام بوجود آمده اسـت و بـارزانـي و               
طالباني از اجـراي رفـرانـدوم و تشـکـيـل                
دولت کـردسـتـان سـربـاز زده و مـانـع از                    

بدون شک ايـن بـار هـم          .  اجراي آن شده اند   
اگر طرح اسـتـقـالل کـردسـتـان عـراق در                 
چهارچوب سياست دولـت آمـريـکـا قـرار              
نگيرد احزاب ناسيوناليست کـرد لـيـاقـت          
و شهامت اينرا ندارند کـه ايـن پـروسـه را            

آنها در نـهـايـت بـا يـک              .  به اتمام برسانند 

معامله و بده بسـتـان در کـنـار حـاکـمـان                
 . بغداد خواهند ماند

 
راه حل ما براي کردستان عراق                  

 تشکيل دولت کردستان است               
نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي کـرد هـمـانـنــد                  
همـتـايـان عـربشـان کـه عـراق را کشـور                   
عربي اعالم کرده بودند در خـوشـبـيـنـانـه            

" دولـت کـردي    " ترين حالت مـيـخـواهـنـد           
اگر در کـرسـتـان مسـتـقـل             .  درست کنند 

ــردي    "  ــت ک ــردم           "  دول ــت م ــه جــاي دول ب
کردستان اعالم شود اولين نـطـفـه تـفـرقـه            
قومي در مـيـان عـربـهـا و تـرکـمـنـهـاي                     
ساکـن ايـن مـنـطـقـه و مـردم کـرد زبـان                      
کاشتـه مـيـشـود و سـالـهـاي سـال بـايـد                      
دوبـــاره شـــاهـــد جـــدال و رقـــابــــت                      
ناسيوناليستهـاي طـرفـيـن بـا هـمـديـگـر                 

اعالم دولت کـردي در کـردسـتـان            .  باشيم
تخم تفرقه قومي و مـلـي را مـيـکـارد و                
جامعه را با زهر قومي و ناسيوناليـسـتـي      

 . مسموم ميکند
مسئله ديگرکـه از اهـمـيـت بـااليـي              
برخوردار است و بايد مردم کـردسـتـان در            
اين رابطه هشيـار بـاشـنـد ايـن اسـت کـه                  
دولت مستقل کردستان بايد دولتـي غـيـر         
. قومي غير مـذهـبـي و سـکـوالر بـاشـد                

درغـيــر ايــنـصــورت مــردم بــا اســتـقــالل             
کـردسـتـان يـک بـار ديـگـر نـه بـا اتـحـاد                        
شهروندان بـلـکـه بـا رقـابـتـهـاي مـلـي و                     

 . قومي و مذهبي مواجه ميشوند
در پايان الزم به تاکيد است استـقـالل     
کردستـان و حـل مسـئلـه کـرد و عـبـور                     
مردم کردستان از مصائـب و مشـکـالت            
قومي و مـلـي، بـه مـعـنـي پـايـان هـمـه                      
مشکالت زندگي و عملي شـدن خـواسـتـه        

از نـظـر مـا        .  ها و مطالبات مردم نيسـت  
اسـتــقـالل کــردسـتــان عـراق و تشـکــيــل               
دولتي غير قومي و غير مذهبي شـرايـط        
بهتري ايجاد ميکنـد کـه مـردم فـارغ از               
تخاصمات قومي و مـذهـبـي مـتـحـدانـه             
براي رسيدن به يک زندگي آزاد و مـرفـه و           
ــهــتــري            ســيــاســيــالــيــســتــي از شــرايــط ب

 . برخوردار خواهند شد
 
 ٢٠١٧  آوريل ٥ 
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878شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

بار ديگر مردم ايـران در آسـتـانـه             
شعبده بازي سياسي به نام انتـخـابـات        

بـار  .  در جمهوري اسالمي قرار دارنـد      
 ارديبهشـت از    ۲۹ ديگر قرار است در  

و چـپـاولـگـر        جنايتکار ميان سرداران 
اعتقاد و   " اسالمي تعدادي را از قيف  

الــتــزام عــمــلــي بــه واليــت مــطــلــقــه             
رد کـنـنـد و يـکـي را در راس                   " فقيه

دولت قرار دهند تا به عـنـوان رئـيـس          
جــمــهــور اســالمــي در بــاال کشــيــدن           
دســتــمــزد کــارگــران، در مــقــابلــه بــا            
اعتصاب و اعتراضات کـارگـري، در         
زنــدانــي کــردن فــعــالــيــن کــارگــري و            
سياسي، در سـازمـانـدهـي آپـارتـايـد               
جنسي، در مقابله با نسلي از جـوانـان      
مدرن، در تـحـمـيـل فـرهـنـگ عـزا و                  
مـاتـم، در تـخـريــب مـحـيـط زيســت                

 !نظام اسالمي خدمت کند  به
 سال حاکميت سرمايـه  ۳۸ بعد از  

نميدانـد کـه       داري اسالمي، چه کسي 
انــتــخــابــات در جــمــهــوري اســالمــي          
کشمکش باندهاي حاکم بر سر قـدرت    

. و تــــقــــســــيــــم پســــت هــــاســــت               
بــانـــدهــاي مــخـــتــلـــف         کشــکــمـــش  

ــت   ــومـــــ ــکـــــ ــردن           حـــــ ــراي بـــــ بـــــ
دعواي جناحهـا بـر     .  است بيشتر سهم

ســر عــمــر خــريــدن بــراي جــمــهــوري              
تقـالي سـيـاسـي بـراي          . اسالمي است 

در    اي مشـروع      عرضه کـردن چـهـره       
  .جهان از حکومتي منفور است

مثل هـمـيـشـه سـران حـکـومـت               
نگران از انـزجـار مـردم از حـکـومـت               
اسالمي و انتخـابـاتـش، بـه هـر حـقـه               
بازي دست ميزننـد تـا مـردم را پـاي              

عکس گـرفـتـن بـا       .  صندوقها بکشند 
. زنـان و جــوانـان را شــروع کـرده انــد               

اسالمي بـراي    -ملي "  اصالح طلبان" 
داغ کردن معرکه انتخابات دسـت بـه          

مثل هميشه بي بي سـي  .  کار شده اند  
 -و صداي آمريکا و طيـف اکـثـريـتـي        

توده اي در نـقـش پـادوهـاي کـمـپـيـن                
جـمـهـوري    "  اصالح طلبـان " انتخاباتي  

مثل هميـشـه   .  اسالمي ظاهر شده اند  
اين طيف در نقش دلقکهاي سـيـاسـي        

بـد و    " نماي انتخـاب مـيـان           بازي نخ 
ظاهر شده اند و اين بار عـراق و     "  بدتر

سوريه را جلوي چشم مردم ميگيـرنـد         
تا مردم به تداوم حکومـتـي رضـايـت           
دهند که خود پيش کسوت داعش در    

و يک پاي اوضاع فـاجـعـه بـار            منطقه
 .بوده است عراق و سوريه

در مقابل اين طـيـف شـارالتـان،            
ما کارگران، ما زنـان و جـوانـان، مـا              

مــردم ســتــمــديــده و مــحــروم خــوب             
ميدانيم که رفسنجانـي و خـاتـمـي و              

هميـشـه از     "  اصالح طلبان" روحاني و   
ستونهاي اصلي اين عمارت خونين و     

خوب مـيـدانـيـم يـک        .  چرکين بوده اند 
دليل مهم اختالفشان در باال تـرس از      

ــي اســت      ــگــون امــا حــکــومــت     .  ســرن
اسالمي اصالح پذير نيـسـت و مـردم         

. اصالح حـکـومـت را نـمـيـخـواهـنـد               
مردم هيچ جـنـاحـي از حـکـومـت را                

کـل حـکـومـت بـا هـمـه              .  نميخواهند
ــه اش را                       ــا و دار و دســت ــاحــه جــن

ميخواهنـد سـرنـگـونـش        . نميخواهند
 .کنند
 مردم آزاديخواه و مبارز، 

 هـمــچـنـان بـاالي ســر           ۸۸ شـبـح     
. حــکــومــت اســالمــي چــرخ مــيــزنــد         

باندهاي مختلف حکومت فـرامـوش       
 ۸۸ نکرده انـد کـه چـگـونـه در سـال                   

مردم بازي انتخاباتي را که قـرار بـود          
بــــراي حــــکــــومــــت اســــالمـــــي                

دست و پا کند به ضـدش     مشروعيت
فراموش نکرده انـد کـه     . تبديل کردند 
شـان را بـه       "  انتخـابـاتـي   " مردم بساط   

سکوي يک خـيـزش انـقـالبـي تـبـديـل                
کردند واين حکومت را به لبه پرتـگـاه    

مضـحـکــه   .  سـيـاسـي نـزديـک کـردنـد           
انتخابـات ايـنـبـار امـا در شـرايـطـي                  

 :کامال جديد برگذار ميشود
اعتراضات کارگري گسـتـرده تـر          
شــده اســت؛ خــانــواده هــاي کــارگــري           
وسيعا به صف اعتراض پيوستـه انـد؛      

ابعاد جـديـدي      ميان مردم  همبستگي
به خود گرفته است؛ زندانيان سيـاسـي       
هــمــچــنــان از درون ســيــاهــچــالــهــاي           
اسالمي به مبارزه اي جسورانه ادامـه      
ميدهند؛ امـواج اعـتـراضـات عـلـيـه              
اعدام، عـلـيـه تـبـعـيـضـات ضـد زن،                  
عليه شريعت و فـرهـنـگ و خـرافـات              
اسـالمــي، عــلـيــه تــخــريـب مــحــيــط            
زيست، عليه دزدي و چپاول اسـالمـي      

و زيـر فشـار هـمـه           .  باال گرفتـه اسـت     
اينها باندهاي اسـالمـي از يـکـطـرف             
بيشتر به جان هـم افـتـاده انـد، دزدي               
همديگر را افشا ميـکـنـنـد و خـرخـره            
همديگر را ميجوند و از طرف ديـگـر         

بـه     همه باهم و به خاطر کل نظامشان 
ــردم                ــابـــل مـ ــي در مـــقـ ــلـــوسـ چـــاپـ

مضـحـکـه     تا مـردم    ميشوند متوسل
را به سکويي براي رو در       انتخاباتشان

 .رويي با نظام تبديل نکنند
در کنار اين جوشش اعتراضي و        

وضعيت بحراني در داخل، حـکـومـت     

اسالمي در جهان و منطقه منزوي تـر   
شده است؛ حتي باندهـاي تـروريسـتـي         
شيعه اش در منطقه را هم نـمـيـتـوانـد        
متحد نگه دارد؛ برجامشان شکـسـت       
خـورده اســت؛ دورنــمــايــي بــراي حــل            
بحران نـدارنـد و بـي آلـتـرنـاتـيـوتـر از                   

وضعـيـت جـمـهـوري        .  هميشه هستند 
اســالمــي آنــچــنــان اســت کــه حــتــي             

ــابــــات  "  ــتــــخــ ــر       "  انــ ــايــــه دردســ مــ
اينها از سايـه  .  است حکومت سياسي

 !خودشان هم ميترسند
 
 کارگران، زنان، 

  دانشجويان،  جوانان،
 مردم ستمديده و معترض،

مـا بـايـد و         در چنـيـن شـرايـطـي،        
ميتـوانـيـم ايـن بـازي سـيـاسـي درون                 
ــراي                 ــه فــرصــتــي ب حــکــومــتــي را ب
متشکل شـدن صـفـوفـمـان، افـزايـش              
دستمزدها، تحميل بيمـه بـيـکـاري و            
بــازنشــســتــگــي، آزادي زنــدانــيـــان              
سـيــاســي، پــايــان دادن بــه تـبــعــيــض             
جنسيتي، تحميل آزاديهـاي سـيـاسـي        
و مدني و فرهنگي، تحميـل پـوشـش           
اختياري و لغو حجاب و باالخره بـراي      
گسترش اعتراضاتـمـان و بـه چـالـش              
کشيـدن کـل ايـن حـکـومـت تـبـديـل                  

ما بايـد ايـن مضـحـکـه را بـه                .  کنيم
فرصتي براي قدرتمند کـردن جـبـنـش          

فــقـر و     سـرنـگــونـي و پـايـان دادن بـه              
و اعــدام و       ســرکــوب  بــيــحــقــوقــي و     

شــکــنــجــه، پــايــان دادن بــه کــابــوس            
 جمهوري اسالمي تبديل کنيم

نبردي بزرگ ميان مـا کـارگـران،          
مــا زنــان، مــا جــوانــان و مــا مــردم               
ــده، مــا مــردم                  ــمــدي مــحــروم و ســت
معترض و مبارز، بـا شـمـا سـرمـايـه               
داران، شما آيت اهللا هاي مـيـلـيـاردر،          
شما دزدان، شـمـا مـرتـجـعـيـن، شـمـا               
ــا                  قــاتــالن و شــکــنــجــه گــران، شــم
نمايندگان اسالمي سرمايه در جـريـان     

بازي انتخاباتي درميـان شـمـا،      .  است
فقط يک صحـنـه از ايـن نـبـرد بـزرگ                 
است که در آن انتخاب مـا ايـن اسـت           

و    که کل حکومتتان با تمام جناحـهـا   
باندهاي اصولگرا و اصـالح طـلـب و            

در بــه    کــاســه لــيــســان ســيــاســي تــان        
يکجا به زبـالـه    را اصطالح اپوزيسيون 

 .دان پرت کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
  ۱۳۹۶  فرودين ۱۴ 

 ۲۰۱۷  آوريل  ۳  

  رياست جمهوري    " انتخابات "اطالعيه حزب کمونيست کارگري در باره         
 ! انتخاب مردم سرنگوني جمهوري اسالمي است       

 نفر مردم سوريه در اثر بمباران                              ٣٠٠ بيش از       
 شيمايي رژيم اسد کشته و زخمي شدند                                 

ــگــاران            ــرن طــبــق گــزارش خــب
محلي که در رسانه هاي تصـويـري       
منتشر شده است روز چهارم آوريـل     

 بر اثـر بـمـبـاران شـيـمـايـي             ٢٠١٧ 
ــه            ــيــمــاهــاي جــنــگــي ســوري هــواپ

از توابع شهـر ادلـب     "  شيخونيان" در
در شمـال غـربـي سـوريـه بـيـش از                  

 نفر مردم اين محل کشـتـه و     ٣٠٠ 
ــد         ــن کشــتــار      .  زخــمــي شــده ان اي

بيرحـمـانـه مـردم بـر اثـر بـمـبـاران                   
شيميايي و با استفاده از بـمـبـهـاي            

دهــهــا .  بــوده اســت  "  ســاريــن" گــاز   
کودک و تـعـدادي زيـادي از مـردم              

ــد                  . پــيــر و جــوان کشــتــه شــده ان
هواپيماهاي سيخو که متـعـلـق بـه          
سوريه بوده اند اين کشتار را انجـام      

ابعاد اين کشتار احتـمـاال   .  داده اند 
ــر از ايــن اســت                 ــيــشــت ــار ب . بســي

مقامات دولت سوريه تاييـد کـرده         
اند که اين کشتار بـر اثـر بـمـبـاران               
شـيـمـيـايــي بـوده اســت امـا ادعــا               
ميکنند دولت سوريه اين نوع گـاز     

 . را در اختيار ندارد
ادلب و نواحي اطراف آن تحـت     
کنترل تروريستهاي فتح الشام قـرار   

جنگ در سوريه در چـنـديـن        .  دارد
بشار اسد در .  جبهه در جريان است   

نــواحــي مــخــتــلــف کشــور عــلــيــه          
نيروهاي اپوزيسيون، جبهه تـرکـيـه        
و جريانات اسالمي تـروريسـت در          
شــمــال ســوريــه عــلــيــه داعــش و              

، جـــبــهـــه     .  گ. پ. نــيــروهـــاي ي     
نـيــروهـاي سـوريــه دمــکـراتــيـک و             

گ به رهبري آمريـکـا عـلـيـه        . پ. ي
داعــش، جــبـــهــه شـــمــال غـــرب              
ــه و                  ــت ســوري ــشــکــل از دول مــت

گ عليـه نـيـروهـاي       . پ. نيروهاي ي 
، جـبــهــه    ... جـبــهـه فــتـح الشــام و          

جنوب و جنوب شـرقـي نـيـروهـاي            
حزب اهللا و دولـت سـوريـه عـلـيـه                 

بـنـابـر ايـن کـل          ....  اپوزيسـيـون و    
 تا بـه امـروز       ٢٠١٢ سوريه از سال  

همچنان در آتش و خون غـرق شـده         
است و پاياني براي آن فـعـال قـابـل              

 . تصور نيست
سوريـه در دريـايـي از خـون و               

از .  کشتار و ويراني غرق شده است    
 تـا کـنـون از          ٢٠١٢ اواسط سـال      

 ميليونـي ايـن کشـور        ٢٤ جمعيت  
 ميلـيـون آواره و خـانـه خـراب              ١٢ 

شده و بيش از نيم مـيـلـيـون مـردم            
بخت برگشته اين کشور کشته شده     

کسـي از تـعــداد زخـمــيـهـا و              .  انـد 
مــفــقــوديــن و زنــدانــيــان دولــت و            
گــروهــهــاي اســالمــي تــروريســت          

اما کمتـر شـهـري در        .  خبري ندارد 
ســوريــه هســت کــه تــمــامــا و يــا               
بخشهاي زيادي از آن ويـران نشـده            

ايـن جـنـگ تـروريسـتـي دو             .  باشد
جبهه اسالم سياسي است که تـمـام         
مردم ايـن کشـور را در خـود فـرو                 
بــرده و هــر روز ابــعــاد کشــتــار و               
ــر و                    ــتـ ــشـ ــيـ ــا بـ ــي هـ ــمـ ــرحـ ــيـ بـ

آخـريـن نـمـونـه آن          .  عميقترميشود
 . بمباران شيمايي ادلب است

بشريت متمدن جهـان بـايـد بـه          
مـيــدان بــيــايـد و پــايــانـي بـر ايــن                

. کشتار و ويراني بيرحمانه بـگـذارد   
مردم سوريه احتياج به حـمـايـت و            

آيــا .  هـمـبــسـتـگــي جـهــانـي دارنـد           
بشريت متمدن تکان خواهد خـورد      
و مـيــتـوانــد جــلـو ايــن تــوحـش و                

 کشتار را بگيرد؟ 
......... 

 بــه   ٢٠١١ سـوريــه از سـال         *
محل قدرتنمايي و جدال و رقـابـت         
دولتهاي منطقـه و جـهـان تـبـديـل              

دولـــت جـــمـــهـــوري     .  شـــده اســـت   
اسالمي و روسيه و سوريه و عـراق        
و حزب اهللا از يک طرف و دولتهاي       
ترکيه و عربستان و قطر و آمريـکـا       
و متحدينش از طرف ديگر سوريـه     
را بــه مـحــل تصـفــيــه حســابــهــاي            
منطقه اي و جهـانـي خـود تـبـديـل             

ــد    ــحــران و            .  کــرده ان در دل ايــن ب
کشتار احزاب منطقه بويژه احـزاب     
مسلح ناسيوناليست کرد ترکيـه و        
عراق و سوريه و ايران در ميان ايـن     
دو قطب تقسـيـم شـده و هـر کـدام                
تالش ميکنند اهـداف خـود را بـا            
اتکا بـه قـدرتـهـاي مـنـطـقـه اي و                  

 * .جهاني پيش ببرند
 

 

 محمد آسنگران            
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نفر در      ۲  طي هفته اخير       
شهرهاي اهر و مريوان اقدام به                  

 . اند   خوکشي کرده      
 يـک زن          فـرورديـن    ۱۱ روز جمعه  

ساله در اهـر اقـدام بـه خـودکشـي            ۳۵ 
 .کرد و متاسفانه جان باخت

در   فــرورديــن؛      ۱۱ روز جــمــعــه      
مريوان در استان کردستان يک دخـتـر         

آويز کردن خـود،   ساله با حلق۲۵ جوان  
اقدام به خودکشي کرد و مـتـأسـفـانـه             

 .جان باخت
خصوص در    خودکشي در ايران به   

اوايـل ســال جــديــد بــه عـلــت فـقــر و                  
بيکاري همچنان جان تـنـگـدسـتـان را         

 .ميگيرد
 

 آتنا دائمي و خواهرانش              
   به حبس محکوم شدند         

 مـجـتـمـع قضـايـي         ۱۱۶۲ شعبه  
قــدس تــهــران، هــر يــک از خــواهــران             

را بـه    )  آتنا، انسيـه و هـانـيـه        (دائمي  
. سه ماه و يک روز حبس محکوم کرد 

بر اسـاس ايـن حـکـم، مـحـکـومـيـت                 
انسيه و هانيه دائـمـي بـه مـدت يـک                

 .سال تعليق شده است
به گزارش رسيـده بـر اسـاس ايـن              
حکم، آتنـا دائـمـي و خـواهـرانـش از                
ــعــت از اجــراي حــکــم                اتــهــام مــمــان
بازداشت تبرئه شـده انـد امـا شـعـبـه                

 دادگاه کيـفـري دو تـهـران بـه            ۱۱۶۲ 
رياست قاضي علي بابايـي در مـورد         

توهين به مـامـوريـن در حـيـن          " اتهام  
اتهام انتسابي محـرز و    "  انجام وظيفه 

 ۶۰۹ مسلم است و به استـنـاد مـاده         
قـانــون مــجـازات اسـالمــي مصــوب           

 هريک از متهمان را به تحـمـل   ۱۳۵۷ 
سه ماه و يک روز حبس بـا احـتـسـاب         
ايام بـازداشـت قـبـلـي مـحـکـوم مـي                 
نمايد و نظر به شرايط خاص متهـمـان    
رديف هاي دوم و سوم، دادگاه اجـراي       
حکم را در مـورد ايشـان مصـلـحـت               

 ۴۹ و     ۴۶ ندانسته و به استناد مواد     
قـانــون مــجـازات اسـالمــي مصــوب           

 قرار تعليق اجراي حکم را بـه      ۱۳۹۲ 
 .مدت يک سال صادر مي نمايد

 ۸ سـاعـت      الزم به يادآوري است،   
، آتنـا دائـمـي      ۹۵ صبح روز ششم آذر  

 سال حـکـم   ۷ فعال مدني جهت تحمل  
حبس در منزل پدري اش با خشـونـت       
و تهـديـد تـوسـط مـامـوران قـرارگـاه                
ثاراهللا سپاه پاسداران بـازداشـت و بـه            

ايـن فـعـال       . زندان اويـن مـنـتـقـل شـد           
اش   مدني از ماموران بازداشت کننده    

شکايتي را نيز از همان روز بـازداشـت     
 . در دست پيگيري دارد

 
سهيال کارگر به پنج سال حبس               

 تعزيري محکوم شد         
ســهــيــال کــارگــر تــوســط دادگــاه         

عضويت " انقالب شهر قزوين به اتهام     
در گروه به قصـد بـرهـم زدن امـنـيـت                

 سـال    ۵ بـه تـحـمـل         "  عمومي کشـور   
 .حبس تعزيري محکوم شد

 
گزارشي از مرخصي هاي               

 نوروزي زندانيان سياسي                
 زندان اوين       

نــقــاش زرگــران،   )  نســيــم( مـريــم    
فاطمه مثني و ستوده فاضـل از بـنـد         

زندان اوين به مرخصـي  )  زنان(نسوان  
از همين بـنـد،   .  شش روزه اعزام شدند   

ليال جعـفـري، مـريـم اُلـنـگـي، آزيـتـا                 
راسـتـگـو،    )  نـادره ( رفيع زاده، زهـرا        

آمـنــه جــابــري و الــهـام بــرمـکــي در               
 اســفــنــدمــاه بــه      ۳۰  و     ۲۹ روزهـاي    

مرخصي اعزام شده بودنـد کـه مـريـم            
اُلنگي و آزيتا رفيع زاده به ترتيـب در        
تاريخ هاي ششم و نهم فـرورديـن مـاه            

 .به بند مربوط بازگشته اند
 

 آزيتا رفيع زاده            
 به زندان اوين باز مي گردد                 

ــت مــرخصــي                 ــل ــان مــه ــاي ــا پ ب
زاده، زنــدانــي       نــوروزي، آزيــتــا رفــيــع     

. بهايي، وادار به بازگشت به اوين شـد     
.  ســالـه اســت     ۷ وي داراي يـک پسـر           

اعتقاد  علت دستگيري و حبس وي،       
به بهاييت و اقدام عليه امنيت ملـي،      

همسر اين زنـدانـي،     . عنوان شده است 
بـاغـي نـيـز، در زنـدان               کـوشـک     پيمـان 

 .گوهردشت كرج محبوس است
 

 نوزاد و کودک           ۷۸۰ شناسايي      
  ۹  شده با موادمخدر در                مسموم  

 ماهه اول سال گذشته             
رئيس اورژانس اجتماعـي کشـور      

 نـوزاد و کـودک         ۷۸۰ از شـنـاسـايـي        
 ۹ شـده بـا مـوادمـخـدر طـي                 مسموم

به گـفـتـه      .  خبر داد۹۵ ماهه اول سال  
 نـفـر از       ۲۸۱ وي، با دستور قضايـي       

اين کودکان و نـوزادان بـه بـهـزيسـتـي             
 ۴۵۰ ارجاع و تحويل داده شـدنـد و             

مـورد آنـهـا بـه خـانـواده بـازگـردانــده                 

 نفـر آنـهـا نـيـز بـه             ۳۶ شدند و کفالت  
عــلــت عــدم صــالحــيــت والــديــن بــه            

 مـورد    ۱۳ اقوامشان واگذار شدند و      
 .آنها نيز فوت شدند

 
دستگيري چند مسافر نوروزي                 

 در همدان به علت           
 آواز خواندن در پياده رو               

پــلــيــس هــمــدان اعــالم کــرد دو            
هـنـجـارشـکـن      " مسافر که او آنـان را          

معرفي کرد به دليـل  "  پياده رو بوعلي 
اقــدام بــه خــوانــنــدگــي غــيــرمــجــاز،           

اطالعـيـه   .  شناسايي و دستگير شدند 
اين نيرو همچنين از دسـتـگـيـري سـه             
گروه ديـگـر از مسـافـران کـه آنـان را                  

خـوانـد خـبـر       "  مطرب وهنجارشـکـن   " 
 .داد

 
يک سال محروميت براي              

بازيکن اعزامي به مسابقات بيليارد                     
 آزاد چين     

بازيکن اعـزامـي بـه مسـابـقـات             
عـدم رعـايـت      " آزاد چين به دليل آنچه  

گفـتـه شـد بـه يـک            "  شئونات اسالمي 
. ســال مــحــرومــيــت مــحــکــوم شــد           

هـاي ورزشـي زنـان هـر روز                فعـالـيـت   
کـنـد امـا         گسترش بيشتري پيدا مـي     

هاي ورزشـي بـه        حضور آنها در ميدان   
ويژه در خارج از کشـور هـمـچـنـان بـا                

 .موانع فراواني روبروست
 

نرخ بي سوادي دختران در               
 ايران بيش از پسران است            

رئـيـس سـازمـان نـهـضــت ســواد             
سـوادي     آموزي عنوان کرد که نرخ بـي    

در دختران به دليل مسائل عقيـدتـي،      
ــاد             ــه زي ازدواج زودهــنــگــام، فــاصــل

 از      مدرسه تا مـنـزل و غـيـره، بـيـش               
بــه گــفــتــه وي، ســال          .  پســران اســت   

 هزار نـفـر در نـهـضـت          ۴۸۰ ، ۱۳۹۵ 
 ۳۶۰ سوادآموزي ثبت نام کردند کـه     

هزار نفر از اين جمعيت يـعـنـي حـدود        
 درصد زن و مابقي مرد بودند که ۷۷ 

دهــد نـــرخ         ايــن آمــار نشـــان مـــي           
سوادي و تمايل به ادامه تحـصـيـل          بي

 .در دختران و زنان بيشتر است
 

 
دختران فراري  زنان معتاد و                  

 معامله با مادران معتاد                 
 بر سر جنين در شکم        

فرار از اعتياد و معامله باجنـيـن    
در شکم را نمي توان جـداگـانـه بـحـث           

سواالت زيادي پيش ميايـد هـر     . کرد  
کدام گره در موضوع ديگـر خـورده و         
دايره وزنجير وار ير ميگرديم به آغـاز     

چگونه خواهيم تـوانسـت ايـن        .  بحث  
زنجير را قطع کـنـيـم و بـراي درمـان                
وحــل مــوضــوع هــر کــدام راه حــل                 

 جداگانه پيدا کرد ؟ 
 ٩٢  سـال     نتايج يک تحقيق که در  

منـتـشـر شـده بـه بـررسـي وضـعـيـت                   
خانوادگي دختران فراري با تاکـيـد بـر       

. سوءاستفاده از آنـان پـرداخـتـه اسـت            
دهـد؛      نتايج به دست آمده نشـان مـي          

وضعيت موجود وجايگاه ونـقـش زن         
 توجـه   در اسالم وقوانين زن ستيز،عدم 

احترامي، آزار و اذيـت و انـواع             و بي   
سوءاستفـاده از آنـان، مـحـدوديـت و              
محروميت شـديـد، سـردي روابـط و             

محبتي، تـبـعـيـض قـايـل شـدن و                  کم
آشفـتـگـي خـانـواده از عـوامـل فـرار                 

 .ها بوده است دختران از خانه
هـاي بـروز پـديـده            از ديگر مولفه  

دخــتــران فــراري، قــرار گــرفــتــن در               
هاي روحي، جسـمـي        معرض خشونت 

شمار قابل توجهي از   .  و جنسي است  
دخـــتـــران بـــه عـــلـــت بـــدرفـــتـــاري،            

تـوجـهـي و درنـهـايـت              توجهي، کـم    بي
ضرب و جرح از سوي والدين و سـايـر           

نـامــادري،  :  اعضـاي خــانـواده نـظــيـر        
نـاپـدري، بـرادر بـزرگـتـر و حـتـي در                   
برخي موارد از سوي اقوام و آشنـايـان         
از خانه گريزان شـده و اقـدام بـه فـرار                 

 .ميکنند
 

  :فقر و مشکالت معيشتي          
در مـيـان عـلـل و عـوامـل بـروز                 
پديده دختران فراري و زنان خيـابـانـي،      
عامل فقر و مشکالت معـيـشـتـي و           

اي بـرخـوردار    اقتصادي از جايگاه ويژه  
عدم بضـاعـت مـالـي مـکـفـي            .  است

ها و ناتواني در پـاسـخـگـويـي        خانواده
 :به نيازهاي طبيعي و ضروري مانند 

فراهم ساختن امکان ادامه تحصيـل،       
ــاســب و                 ــن پــوشــاک مــن ــأمــي ... ت

ــنـــه   ــيـ ــزدگـــي،                زمـ ــروز دلـ ســـاز بـ
سـرخـوردگـي، نـاراحـتـيـهـاي روحــي،             
دلمشغولي، افسردگي و انـزواطـلـبـي          

 .سـازد    را در اين دخـتـران فـراهـم مـي           
شــود تــا ايــن        ايـن امـر مـوجــب مــي         

هـاي     دختـران بـراي الـتـيـام نـاراحـتـي              
ناشي از مشکالت خود، مستقيم يـا        
غيرمسـتـقـيـم، بـه اقـدامـاتـي دسـت                
بزنند و خود درصدد حل اين مشـکـل    
برآيند و در نتيـجـه، بسـيـاري از ايـن                

هـا     افراد براي رهايي از بند گـرفـتـاري         
 .اقدام به فرار از خانه ميکنند

 
 اعتياد در ميان زنان               

 .  رو به افزايش است         
عضــو کــمــيــســيــون اجــتــمــاعــي        
مجلس شوراي اسالمي در اين رابطـه      

ســاالر مــرادي     .  هشــدار داده اســت       
هــا دربــاره اعــتــيــاد از             ســرشــمــاري " 

افــزايــش گــرايــش زنــان بــه مصــرف             

هـا خـبـر         موادمخدر و اعتياد بين آن    
 " .دهد مي

هــمــچــنــيــن ســعــيــد قــاســمــيــان،        
ريــزي و فــنــاوري         مــديــرکــل بــرنــامــه   

اطـالعــات ســتــاد مــبــارزه بــا مــواد            
مخدر، بـا اعـالم آمـاري از اعـتـيـاد                

ــت      ــان گــف  درصــد از زنــان           ٦٢ :  زن
 درصد زير ٤١ کننده متاهل،   مصرف

ــال و            ٣٥  ــد داراي         ٧١  سـ  درصـ
. اند تحصيالت ديپلم و زير ديپلم بوده    

بيشتر زنان معتاد تـريـاک، شـيـشـه و             
 .کنند هروئين مصرف مي

 –بــه اعـــتــقــاد يــک پـــزشــک                  
وقـتـي اوقـات فـراغـت          "  شنـاس   انسان

براي زنان وجود نداشته باشد، گرايـش    
. شـود    ها به مواد مخدر بيشتر مي     آن

در جــامـعــه مــا بــراي زنــان زمــان و               
هـايـي بـراي گـذران            مکان و فعـالـيـت     

و .  اوقات فراغت تعريف نشـده اسـت        
درنـتــيــجـه بــرخــي از زنــان بــه ســراغ               

 "روند استفاده از مواد مخدر مي
ارتباط اجـتـمـاعـي در         " وي گفت 

ــه                   ــدل ب ــاخــودآگــاه ب طــي زمــان و ن
عنصري غيرقابل تفکيک در زنـدگـي        

هاي امروزي شـد، امـا آيـا ايـن              انسان
هاي اخير در جـامـعـه           ارتباط در دهه  

ما مورد توجه قرار گرفته اسـت؟ آيـا           
هــا بـه ايــن بـعـد از               مـا در ايــن سـال        

ايــم؟    زنــدگــي زنــان چــقــدر بــهــا داده           
واقعيت ايـنـجـاسـت کـه مـا زنـان را                  

ايم؛ چه در بـرخـوردهـاي          محدود کرده 
ها و چه در نگاه خودمـان   اجتماعي آن 
در اين محدويت، مـا    .  ها نسبت به آن 

در واقــع يــک نــيــاز اسـاســي بشــر را                
 ."ايم محدود کرده

ــه                      ــک زن چ ــا ي ــتــر و ي يــک دخ
امکاناتي در اختيار دارد تـا بـتـوانـد            
خود را در جامعه مطرح کند؟ به جـز      
فرصتي کـه در مـدرسـه و دانشـگـاه                

آيـد زنـان جـامـعـه در چـه                  پيـش مـي    
قسمتي بايد اوقـات فـراغـت خـود را            

 بگذرانند؟
فعل و انفعاالت مغـزي افـراد در         
هنگام استـفـاده از مـواد مـخـدر در               
مباحث علـمـي مـربـوط بـه اعـتـيـاد                

شود، سيستم ليمبيک مـغـز         گفته مي 
که مسئول کنترل احساسات است در     
اثر مصرف مواد مخدر، فرد را دچار       

اين قسمت که .  کند  احساس لذت مي  
قسمت پاداش مغز است، در پر کردن     

. اوقات فـراغـت نـقـش مـهـمـي دارد               
فــردي کــه مــواد مــخــدر مصــرف                

خـواهـد اوقـات         کند در واقـع مـي       مي
امـا  .  فراغتش را با لذت هـمـراه کـنـد         

خواهـنـد بـه       چرا زنان به اين شکل مي    
 ۵  صفحه 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                      

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           
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 اوقات فراغتي با لذت برسند؟
با اين تحليل از گـرايـش زنـان بـه          
مواد مخدر حال بايد به چنـد عـامـل        
ــردن از                       ــذت ب ــه در رســيــدن و ل ک
ــد اشــاره کــنــيــم؛             مــخــدرهــا مــوثــرن

پايين مواد مخدر در ايـران،    "  قيمت" 
" جذابـيـت  " بسيار راحت و "  دسترسي" 

بنابراين زنان کـه  .  اين عوامل هستند  
به فراغتي سالم به سختي دست پـيـدا    

کنند، ماده مخدر را به راحتي بـه    مي
آورند و وقتي از آن استـفـاده     دست مي 

و نسبت به آن احساس رضايت کنـنـد       
آن را بـدل بـه امـکـانـي بـراي اوقـات                   

 .کنند فراغتشان مي
 

اظهارات موالوردي از کمبود                 
 ديده     مراکز نگهداري زنان  آسيب               

 جمـهـور در امـور          معاون رئيس  
زنــان و خــانــواده گــفــت کــه مــراکــز               

ديده تـقـريـبـاً در          نگهداري زنان آسيب  
ايـن مـراکـز در        .  کشور وجود نـدارنـد    

حـد مـورد نـيـاز جـامـعـه در کشــور                  
انـد و ايـن مـوضـوع              اندازي نشـده     راه

هاي اجتماعي خود را بـه       قطعاً آسيب 
بـه گـفـتـه وي، يـکـي از               .  دنبال دارد  

تبعات آن نرخ بسيار باالي بـازگشـت          
ايــن نــرخ    .  بــه زنــدان در ايــران اســت          

 درصـد    ۵ معموال در ساير کشـورهـا       
است اما در ايـران نـرخ بـازگشـت بـه               

مـوالوردي  .   درصـد اسـت      ۲۰ زندان   
همچنيـن در خصـوص عـلـت وجـود              
تنها يک مرکز ترک اعتياد بـانـوان در      

 خوزستان، وعده پيگيري داد
 

 معامله با مادران معتاد                  
 بر سر جنين در شکم        

ــراي              ــاد ب ــت ــاردار مــع مــادران ب
تـامــيـن مـواد مـخــدر خــود بــر ســر                
جنيني که در شـکـم دارنـد مـعـاملـه               

رقم پرداختي به آنها اما بـه  . کنند  مي
مراتب کمتر از مبلغي است که قـبـل         
از فــروش بــه آنــهــا وعــده داده شــده               

خـــانــم مـــوســوي مــددکـــار          .  اســت 
اجتماعي در اين باره مـي گـويـد کـه             

هـاي صـورت گـرفـتـه،             پس از بررسي  
مشخص شد که نوزادان پس از تـولـد         

هـاي جـنـوب         در يکي از بيـمـارسـتـان       
شهر تهران، از بيمارستان خـارج شـده          
و پس از آن مـدارک هـويـتـي جـعـلـي                  

به گـفـتـه      .  شود براي نوزادان تهيه مي 
وي، زني که معتاد است و سرپنـاهـي     
نيز ندارد، راحت به هـر کـاري دسـت             

اکــنــون مــعــضــل اصــلــي،       .  زنــد   مــي
شخصي نيسـت کـه اقـدام بـه فـروش               

هـا     کند بلکه ايـن دالل      نوزاد خود مي  

هاي خريد و فـروش کـودکـان       و واسطه 
 . هستند

حال سـوالـي کـه پـيـش مـي آيـد                 
وضعيت جـنـيـنـهـاي کـه بـر سـرشـان                 
معامله شده چه آمد ؟ کـه چـه کسـي         

 پيگير آن است ؟
ما قوانيني مربوط به حوزه زنـان     
سرپرست خانوار که بـتـوانـد حـمـايـت            

اي از ايــن زنــان داشــتــه بــاشــد                 ويــژه
 .نداريم

اين اظهارات عضـو کـمـيـسـيـون           
. اجتماعي مجلس زهرا ساعي اسـت      

دي   ۲۷ وي در يک مصاحبه کـه روز          
ــان    : " مــنــتــشــر شــد گــفــت         حــوزه زن

سرپرست خانوار مـعـفـول واقـع شـده             
است به نحـوي کـه قـانـون حـمـايـتـي                  
خاصي براي زنان سـرپـرسـت خـانـوار             

 "نداريم
تـنـهـا    " زهرا ساعي تصريح کـرد        

چکانـي بـه      مبالغ بسيار پايين و قطره   
صورت ماهـانـه بـه ايـن زنـان کـمـک                 

 درصورتيکه متأسفانه ايـن        شود؛  مي
مـا  .  زنان دريـافـتـي ديـگـري نـدارنـد             

بينـيـم کـه بسـيـاري از ايـن زنـان                    مي
جوان هستند کـه سـرپـرسـت خـانـوار              

 "بوده و زندگي بسيار سختي دارند
 ۱۸ الزم به ذکر اسـت کـه درهـر             

ثانيه يک آزار عليه زنان آخرين نـتـايـج      
ــي             آمــار ســازمــان بــهــداشــت جــهــان
خشونت عليه زنان در ايـران و جـهـان            

 ثـانـيـه      ۱۸ دهد که در هـر           نشان مي 
گـيـرد و        يک زن مـورد آزار قـرار مـي           

ــودن زنــان هــم آنــهــا را از                    بــاردار ب
 .دارد خشونت مصون نمي
 هـزار نـفـر        ٣٥٠ يک ميلـيـون و        

 ٦٥ معتاد هستند که در ايـن مـيـان           
 ٨٠٠  يـعـنـي         درصد متأهل هستند؛  

 .هزار نفر
در جامعه اي اسالم زده  ومـرد           

ساالر که زن را جنس دوم بـه حسـاب         
مــيــاور وقــتــي در جــامــعــه بــحــران             
ــاشــد؛،             اقــتــصــادي وجــود داشــتــه ب

هـا نـيـز افـزايـش             خشونت در خانواده  
يابد و نسبت بـه زنـان و دخـتـران                مي

 .شود بيشتر مي
اين در صورتـي اسـت کـه نـقـش               
وجــايــگــاه زن هــيــچــگــاه در نــظــام               
اسالمي از منزلت بر خـوردار نـبـوده           
وتا زماني  که نظام اسـالمـي و مـرد         
ساالري بر زندگي زنان نقش مستفيـم      
دارند ودر تعيين وثبت قـوانـيـن ضـد            
بشـري دخــيـل هسـتـنــد زن هـر روزه                 
بطور مدام در برابر انواع سنگسـارهـا    

 .*قرار دارد

 ۵ از صفحه  

 ســال اعــتــراض و        ١٣٩٥ ســال   
مبارزه و طرح مـطـالـبـات شـفـاف و             
روشـن طــبــقــه کــارگـر و مــعــلــمــان،             
پرستاران و بازنشستـه هـا در سـطـح             

 .سراسري، بود
 سـال راه پـيـمـايــي           ١٣٩٥ سـال    

راه پـيـمـايـي       .  کارگران و معلمان بود   
کارگران مـاشـيـن سـازي هـپـکـو در                
اراک، روغن نباتي زنجـان، کـارکـنـان        
ــرق، و تــجــمــعــات                 ــرات و ب مــخــاب
متحدانه بازنشسـتـگـان و ده هـا راه              

. پيمـايـي در مـراکـز صـنـعـتـي بـود                 
کارگران بيکار و جوانان تحصيلکرده    
محروم از شغل در تعدادي از شهرهـا     

 .دست به تجمعات اعتراضي زدند
 سـال نـقـطـه عـطـف           ١٣٩٥ سال  

اعتراض طبقاتي و بسـتـن سـدهـاي             
اعتراضي عـلـيـه شـکـاف طـبـقـات،              

ــراي افــزايــش            .  بــود ســال مــبــارزه ب
دســتــمــزدهــا، و ســال اعــتــراض بــه             
اخــتــالس، دزدي و حــقــوق هــاي                 

 .نجومي بود
 سـال هـمـبـسـتـگـي            ١٣٩٥ سال  

 ١٣٩٥ سال   .  کارگران و معلمان بود  
سـال اعـتــالي شـعــارهـاي طــبـقـاتــي             

.  بـود   » زيربار ستم نميکيم زندگـي « 
ــک کــالم ســال                 ــا    ١٣٩٥ و در ي  ب

اعــتــراضــات گســتــرده و شــعــار و               
مطالبات شفـاف نـقـطـه عـطـفـي در               
اعتالي جنبش عدالتخواهانـه مـردم       

 .در ايران بود
 با بـيـانـيـه     ٩٥ روز جهاني کارگر  

ــ  عــظــيــم زاده                 مشــتــرک عــبــدي ــــ
ــ            .  استارت زده شـد     بـيـانـيـه عـبـدي ـ

عظيم زاده در آسـتـانـه روز جـهـانـي                 
 فضـاي نـويـن و          ١٣٩٥ کارگر سـال     

قابل توجه در سطح گستـرده اي، در           
ميان کارگران و معلمـان و فـعـالـيـن              
جنبشهاي اجـتـمـاعـي را ايـجـاد، و                
موجبات تحرک هاي موثر اجتماعي    

بـيـانـيـه     .  ــ اعتراضي را فـراهـم کـرد          
خطوط اصلي مطالبـات اعـتـراضـي         
کارگران و معـلـمـان را بـيـان و ارائـه                

 .داد
بيانيه هـمـچـنـيـن  خـارج کـردن               

اجتماع و تباني به قصد اقـدام  ” اتهام  
ــيــه امــنــيــت مــلــي کشــور             را “  عــل

بگفتمان سراسري کارگران و معلمـان      
تبديل و در اين رابطـه جـنـد طـومـار            
اعتراضي توسط کارگران ومـعـلـمـان        
صادر و خـواهـان بـر داشـتـن اتـهـام                  

اجتماع و تباني به قصد اقدام عليـه    ” 
ــده    “  امــنــيــت مــلــي کشــور        از پــرون

فعالين کارگري، معلمان و فـعـالـيـن           
 .مدني شدند

در استانه برگـزاري مـراسـمـهـاي          
 بـا اتـکـا بـه           ٩٦ روز جهاني کـارگـر       

ــ             نقطه قدرتهاي جنبـش اعـتـراضـي ـ
  بـراي بـرگـزاري          ٩٥ طبقـاتـي سـال        

مارش و مراسـم هـاي بـا شـکـوه در                
دستور گـذاشـتـن اقـدامـاتـي مـوثـر،              

 !ضروري است
دســتــاورد مــهــم و قــابــل اتــکــا           
جنبش کارگـري و مـعـلـمـان حضـور              
طيف وسيعي از رهبران، فـعـالـيـن و            

 کـم    ٩٥ در سـال      .  سخنگوبان  اسـت   
نبودند فعالين و سخنگويان معلمـان     
و کارگران که در ميدياي اجـتـمـاعـي         

در مورد مسـائـل     . ابراز وجود کردند 
سـيـاســي، اعــتـراضــات مــعـلــمـان و             
کارگران با ارائه تحليل و بحـث هـاي           
موثر نظر افکار عمومي در ايـران و         

. خارج از کشور را بخود جلب کردنـد     
سخنگو و فعاليني شناخته شـده کـه          
ــا                از طــريــق مــيــداي اجــتــمــاعــي ب
تيزبيني و هوشياري بااليـي خـطـاب          

 .بمردم در ايران صحبت کردند
ــران               حضــور ســخــنــگــو و رهــب
کارگري و معلمان دستاورد جـنـبـش         
طبقاتي چندين سال گذشته است کـه       
در اشکال تعـيـيـن بـخـشـي فـعـالـيـن                
گارگري و مـعـلـمـان شـنـاخـتـه شـده                  

 .است
سخنگوي نامرئي و غـيـر قـابـل          

فـعـالـيـنـي از        .  دسترس کنار زده شـد    
معـلـمـان و کـارگـران پـا بـه عـرصـه                    
اجـتـمـاعـي کـذاشـتـه انــد کـه پـرجــم                  
عدالتخواهي در دفاع از معيـشـت و        
رفاه براي ميليون ها نفر از مـردم در         
ايران را علني، بدست گرفته اند و بـه        
شخـصـيـتـهـاي اجـتـمـاعـي جـامـعـه                 

 .عروج پيدا کرده اند
در آسـتـانـه روز جـهـانـي کـارگـر                
فعالين علـنـي مـيـتـوانـنـد در جـنـد                 
عرصه در جهت برگزاري مراسم هـاي   
ــه                  ــران دســت ب ــارگ ــي ک ــان روز جــه

 !افدامات موثري بزنند
 

ــ بيانيه هـاي فـردي خـطـاب بـه                ـ
ــراي                جــامــعــه و دعــوت از مــردم ب
شرکـت در مـارشـهـاي روز جـهـانـي                

 .کارگر
ــ تالش آگاهانه در جهت بيـانـيـه       ـ
هاي مشـتـرک تـوسـط تشـکـل هـاي               
ــظــور                 ــمــن ــي ب ــون ــاکــن مــوجــود و ت
هماهنگي و اقدامات متحدانه بـراي      

تــدارک بــرگــزاري مــراســم هــاي روز            
جهاني کـارگـر در شـهـرهـا، مـراکـر                 

 .توليدي و کارخانه ها
بــر اســاس تــجــارب تــاکــنــونــي            
تشکلـهـاي؛ اتـحـاديـه آزاد کـارگـران              
ــ انجمن صنفي کارگران بـرق و        ايران ـ
ـــ سـنـديـکـاي                     ــ فلز کار کـرمـانشـاه  ـ
ــپــه ــــ                  کــارگــران نــيــشــکــر هــفــت ت
ــ                    سنديکـاي نـقـاشـان اسـتـان الـبـرز ـ
ــ کميته      کانون مدافعان حقوق کارگر ـ
پيگيري ايجاد تشکل هاي کـارگـري         
ــ کميته هماهـنـگـي بـراي کـمـک بـه                 ـ
ايجاد تشکل هاي کارگري، دست بـه        

در ارتباط .  اقدامات مشترک زده اند   
با روز جهاني  کارگر و در ارتباط بـا          

 .دستمزدها
ــواده هــاي گــارکــران و                 ــان ــ خ ــ ــ

 در جهت تقويـت  ٩٥ معلمان در سال   
و حـمـايـت از اعـتـراضـات فـعـاالنـه                  

به هنگام اعـتـصـاب    .  حضور داشتند 
ــوف                   ــيــمــايــي صــف و در حــال راه پ

 .اعتراضات را تقويت کردند
ــي              در مــراســم هــاي روز جــهــان
کارگر بـراي  حضـور خـانـواده هـاي                
کارگري و معلمان تالش آگـاهـانـه و            
اقدامات موثر از جمله تـمـاس هـاي          
شخصي، فراخوان به خانواده ها بـراي   
شــرکــت در مــراســم هــا، ضــروري                

 !هستند
ــ  تاکيـد هـزار بـاره اسـتـفـاده از                

تــلــگــرام،  ( مــيــديــاي اجــتــمــاعــي،         
اينستاگرام، فيس بـوک و سـايـتـهـاي            

بــراي بسـيـج و       )  سـيـاسـي ـــــ خـبـري          
رساندن فراخوان به شرکت در مـراسـم      
و مـارش هـاي روز جـهـانـي کـارگـر                 

در اعـتـراضـات سـال         .  ضروري است 
 ميدياي احتماعي تاثيرات مهـم  ٩٥ 

 .و تعيين کننده اي داشت
ــ پوشش خبري از کانال ميديـاي        
اجــتــمــاعــي خــود نــيــر عــرصــه اي              
فعاليت و کارهـاي مـوثـر در جـهـت               
بـرگـزاري مـارش و مـراســمـهــاي بــا               

 .شکوه در روز جهاني کارگر است
 

پيش بسوي مراسم و مارشهاي    
 با شکوه روز جهاني کارگر 

 
 ١٣٩٦  فروردين ١٤ 
 ٢٠١٧  آپريل  ٣ 

   ٩٦ مراسم  روز جهاني کارگر                         
 ٩٥ و نقطه قدرتهاي جنبش کارگري در سال                                   

 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

 ... اخبار و گزارشات هفتگي                   
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 
تجمع اعتراضي مردم شهر بوکان                              

 در مقابل شهرداري                 
روز پــنــجــشـنــبــه دهـم فــرورديــن          

 صـدهـا نـفــراز مـردم بـوکــان              ۱۳۹۶ 
دراعتراض به وضعـيـت بـد آسـفـالـت             
خيابـانـهـاي شـهـربـوکـان، از سـاعـت                
يازده و نيم تـا دوازده و نـيـم قـبـل از                 
ظـهــر در مـقــابـل شـهــرداري تــجـمــع               

مدت زيادي از شکسـتـگـي و      .  کردند
فرسودگي آسـفـالـتـهـاي شـهـر بـوکـان               

ايـن وضـعـيـت مشـکـالت           .  ميگذرد
زيادي را براي تردد و نقل و انتقـال در      
سطح شهر به ويژه در فصـل زمسـتـان            

مردم شهر به شـيـوه   .  ايجاد کرده است  
هاي مختلف از شـهـرداري خـواسـتـه             
انــد، بــا آســفــالــت مــجــدد و ديــگــر               
اقـدامـات بـه ايـن وضـعـيـت خـاتـمــه                  

شــهــرداري هــر بــار بــا وعــده          .  دهـنــد 
دروغين، بـه تـقـاضـاي مـردم تـوجـه                

شهـردار در ايـن روز در           .  نکرده است 
ميان جمعيت مـعـتـرض حضـورپـيـدا           

مـردم  .  کرد و قصد سخنـرانـي داشـت        
عصباني و معترض با سردادن شـعـار      

و شـــعـــارهـــاي     "  دروغ بـــس اســـت       " 
. ديگرمانع سخنراني شـهـردار شـدنـد         

ناگفته نماند، از يک روز قـبـل از ايـن             
تجمع فراخوان اين اعتراض در سـطـح      

زيـر ايـن فشـار        .  شهر پخش شده بـود     
شهـرداري بسـرعـت اقـدامـات اولـيـه              
براي آسفالت و تـعـمـيـرخـيـابـانـهـا را                 
شروع کرد و در خيايـان اصـلـي شـهـر             

بـعـد از يـک        .  قيرپاشي راشروع کردند  
ساعت اعتـراض مـتـحـدانـه، تـجـمـع               

 .اعتراضي به پايان رسيد
 

کارگر الستيک بارز            ٥٠ اخراج   
 کردستان چهار روز پس از               

 !افتتاح کارخانه        
ــدون               ــه ب ــارخــان ــن ک ــران اي کــارگ
قرارداد يا بـا قـراردادسـفـيـد کـارمـي               

 !کنند
کارگر الستيک بارز کردستـان   ٥٠ 

چهار روز پـس از افـتـتـاح کـارخـانـه                  
 .اخراج شدند

کارگران کارخانـه السـتـيـک بـارز            
شـرابـط کـاري      :  کردستان مي گـويـنـد     

ما نامناسب است و مجبور هسـتـيـم          

بدون قرارداد يا با قراردادهاي سـفـيـد         
 .کار کنيم

 
 

اعتراض فارغ التحصيالن بيکار                   
دربيستون همزمان با سفر معاون                    

 !رئيس جمهوربه استان کرمانشاه                
 فروردين ماه،جـمـعـي    ٨ سه شنبه   

از فارغ التحصيالن بيکارهمزمـان بـا        
بازديد زهرا احمدي پور معاون رئيـس     
جمهوري و رئـيـس سـازمـان مـيـراث              
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگـري      

گـردشـگـري      -از مجمـوعـه تـاريـخـي        
بيستون اعتراضاتشـان را نسـبـت بـه            

 .بيکاري بنمايش گذاشتند
يـک دانـش آمـوخــتـه بـيــکـار در                
مقطع کارشـنـاسـي ارشـد دامـپـروري            
خطاب به زهرا احمدي پور و استانـدار    

بيکارم و حتي بـراي  : " کرمانشاه گفت 
تامين مايحتاج شب عيد هـم لـنـگ           

 .بودم
هــمــچـــنــيـــن يـــکــي از دانـــش               
آموختگان بيـکـار رشـتـه مـهـنـدسـي              
تکنولوژي صنايع شيميـايـي خـطـاب         

 ٣٤ :  به معاون دولـت يـازدهـم گـفـت            
سال سن دارم و به شغل مسـافـرکشـي       

وي با اشاره بـه نـيـروگـاه       . اشتغال دارم 
ــمــان و                   ــانــه ســي ــيــســتــون، کــارخ ب
پتروشيمي کرمانشاه افزود، چرا بـايـد       
يک کارخانه در بـيـسـتـون حـاضـر بـه                 
سپردن کار نباشد و من مجبور بـاشـم    

 مسافر کشي کنم؟
ــن                ــهــور اي ــيــس جــم ــاون رئ مــع
اعتراضات را به استاندار کـرمـانشـاه          
: ارجاع داد و استاندار نيـز پـاسـخ داد        

به هر حال اگر وام مي خـواهـيـد بـايـد              
 .مراحلش را طي کنيد

استان کرمانشاه در آخـريـن آمـار          
اعالم شده از سوي مرکز آمار ايران بـا    

 درصد جمعيت بيـکـار در     ٢٢.٥ نرخ  
صدر استانهاي بدون شغل کشور قرار       

 .دارد
 

  تلفات ناشي از مين           
بر اثر انفجار مين پاي جوان بـانـه         

مـيـن   .  اي از ناحيه مچ پـا قـطـع شـد             
هاي که در زير خاک کار گذاشته شـده          
بر اثر فرسـايـش خـاک و بـارش بـاران                
جــابــجــا مــي شــونــد کــه عــلــيــرغــم              
پاکسازي مين هاي بـه جـا مـانـده از              
دوران جنگ هر ساله اين مين هـا در         
کردستان سبب نـقـص عضـو و يـا از               
دســت دادن جــان تــعــدادي از مــردم              

 .محلي مي شود
 

 خودکشي        
 در ايام تعطيالت نوروزي             

 فروردين مـاە، يـک       ١١ روز جمعە  
دختر جوان اهل شهرستـان مـريـوان بە         
داليل نامعلومي اقـدام بە خـودکشـي          

وي در يــکــي از مــحــلەهــاي               .  کــرد
شهرستان مريوان خـود را حـلـق آويـز              

. کـرد و بـه زنـدگــي خــود پــايـان داد                 
 سـالـه اعـالم        ٢٥ "  ع. ش" هويت وي     

 .شدە است
هاي محلي، خانوادە     طبق گزراش 

اين دختر پس از اين حـادثە، وي را بە              
بـيـمـارسـتـان بـوعـلـي مـريـوان اعـزام                  
کردند، ولي تـالش پـزشـکـان در ايـن               

حادثە مـذکـور     .  بارە نيز بي نتيجە بود   
شـهـر مـريـوان رخ         "  مـردوخ " در محلە   

دادە و تاکنون سـبـب خـودکشـي فـرد              
 .باشد متوفي نامعلوم مي

 
صدور حکم اعدام براي يک               

 زنداني در سنندج           
 پس از هفت سال بالتکليفي            

قتل و « با اتهام "  شورش مرادي" 
 بـعـد از بـيـش از             » سرقت مسلحانـه  

هــفــت ســال بــالتــکــلــيــفــي در زنــدان            
 بـه  » با علم قاضي« مرکزي سنندج،   

شعبه اول دادگـاه      .  اعدام محکوم شد  
کـيـفـري سـنـنـدج ايـن زنـدانــي را بــه                   

 سال حبس و رد     ۱۵ قصاص نفس، « 
به گـزارش    .  محکوم کرده است» مال

، عـلـم قـاضـي در           " هـرانـا  " خبرگزاري  
قوانين جمهوري اسـالمـي الـزامـا بـر             

 .پايه اسناد و مدارک مدون نيست
 *** 

 
 :  نگاه هفته         

 
مجموعه اخبار و گزارشات                       

 هفته از شهرهاي کردستان                      
 نسان نودينيان           

در ساعات اوليـه بـامـداد روز          
، )  آوريل۴ (  فروردين ۱۵ سه شنبه  

رژيــم بشــار اســد، در اقــدامــي                  
جنايتکارانـه مـنـاطـق مسـکـونـي            

 در اسـتـان       "خـان شـيـخـون      "شهرک  
ادلـب را بـا اسـتـفــاده از گـازهــاي                 
شيميايي از جـملـه گـاز کـلـريـن از                

طـبـق   .  هوا مـورد حـملـه قـرار داد           
گـزارشــات مـخــتــلـف، ايــن حــملــه           

 ۱۰۰ هولناک تـا کـنـون بـيـش از                
 مجروح و مسموم بر ۴۰۰ کشته و 

جاي گذاشته و آمار تـلـفـات رو بـه          
بيشتر کشته شـدگـان     .  ازدياد است 

اکــثــر .  زنــان و کــودکــان هســتــنــد        
 سـال    ۸ زيـر       کودکان کشتـه شـده،        

کودکان و بسـيـاري     .  سن داشته اند 
از مــردم در حــال خــفــگــي جــان                

. انـد  ها رها شده اند و در خيابان     داده
تــنــهــا بــيــمــارســتــانــي کــه در آن               
مجروحين حمله شيميايي در خـان        

شـدنـد نـيـز، دو            شيخون مداوا مي  
بــار هــدف حــمــالت هــوايــي قــرار           

 . گرفت
هـا     طي هفته جاري خبرگزاري    

از دو مورد بمباران شـيـمـيـايـي در          
. انـد    استان حـمـا نـيـز گـزارش داده            

نيروهـاي بشـار اسـد و مـتـحـديـن                
جنايتکار آن، جمهوري اسـالمـي و      
دولت روسيه، طي چند روز گذشتـه   
درگير نبرد شديدي در اين منـطـقـه      

 . اند بوده
طي شش سالي کـه از جـنـگ          

گذرد، اسـد و       داخلي در سوريه مي  
ــه               مــتــحــديــن او، بــارهــا دســت ب
اقـدامـات جـنـايـتـکـارانـه جـنـگـي                

ســازمــان مـنــع گســتــرش       .  انــد   زده

تسليحات شـيـمـيـايـي وابسـتـه بـه              
سازمان ملل تاييد کـرده اسـت کـه         
ايــن حــکــومــت بــارهــا و بــارهــا،             
بصورت گسترده، از گاز کلر علـيـه       
مردم بيدفاع گير افتاده در مناطق     

 . جنگي استفاده کرده است
حمله شـيـمـيـايـي و بـمـبـاران                

مداوم مناطق مسکوني بـا انـواع          
تسليحات جنگي، جنايت آشـکـار        

جــمــهــوري .  عــلــيــه بشــريــت اســت     
اسالمي و دولت روسـيـه، بـعـنـوان            

شـمـار،      همدستان اين جنـايـات بـي       
مسئول مستقيم فجايعي هسـتـنـد       
که مردم سـوريـه را در گـردابـي از              

دولــت .  اسـت    خـون گـرفـتــار کـرده        
هاي عربستان و ترکيه نيز بر مـتـن       
شـرايــطــي کــه دولـت آمــريــکــا در             
منطقه ايجاد کرد، يکـپـاي شـکـل           
دادن به انواع جريـانـات تـروريسـت          

 . اسالمي و فاجعه سوريه هستند
اين اقدامات وحشيانه نـبـايـد         

ما همه مـردم آزاده    !  پاسخ بماند  بي
جهان و احـزاب و نـيـروهـاي چـپ                
وانساندوست را به اعتراض به ايـن         

 . جنايت تکاندهنده فرا ميخوانيم
حزب کمونيست کارگري، اين     

اقدام ضد بشري و فـاجـعـه دردنـاک         
کــنــد و      را شــديــدا مــحــکــوم مــي        

خواهان محاکمه علني مسـبـبـيـن         
مــا .  ايـن جــنـايــت هــولـنــاک اســت          

صـمــيــمـانــه، خـود را شـريــک درد              
 . دانيم بازماندگان مي

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  فروردين ۱۵ 
 ۲۰۱۷  آوريل  ۴  

 حمله شيميايي به مردم بيدفاع سوريه          
 ! شديدا محکوم است    

 ! اين جنايت عليه بشريت است                       

  دالر کانادا ١٠٠ بهرام کاله زري                                   
    پوند انگليس ٣٠ صبري حسيني                                    
   يورو ٢٠ محمد امين کمانگر                            

  يورو ٢٠ مسعود آذرنوش                                  
   يورو٢٠ شيرزاد چوپاني                                   

  يورو ١٠ جميل فرزان                                         
    يورو٥ هوشيار سروش                                     

 کمکهاي مالي رسيده به کميته کردستان حزب


