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اخــيــرا شــش حــزب اپــوزيســيــون         
کردستان ايران مستقـر در کـردسـتـان            

حـزب دمـکــرات کــردسـتــان        (  عـراق    
ايــران، حــزب دمــکــرات کــردســتــان،          
حزب کومه له، سازمان زحمـتـکـشـان        
کومه لـه، سـازمـان کـردسـتـان حـزب              
کمونيست ايران کومه لـه و سـازمـان            
خبات، طي نشـسـتـي مـتـفـق الـقـول                
شدند کـه در رابـطـه بـا بـه اصـطـالح                   
انتخابات رياست جمـهـوري اسـالمـي         
مـوضــع يــکـســانــي را در قــبـال ايــن               
ــرده و از مــردم                    ــخــاذ ک ــه ات مســئل
کردستان بخواهند که در اين نـمـايـش       

بـنــا بـه اظــهــارات        .  شـرکــت نـکــنــنـد     
نمايندگان ايـن احـزاب ايـن جـلـسـات              

 . قرار است ادامه داشته باشد
ــه مــوضــع ايــن                 تــا جــايــيــکــه ب
ــبــال مضــحــکــه                  ــهــا در ق ســازمــان
انتخابات جمهوري اسالمـي مـربـوط        
است بايد گفت که اقـدام مـثـبـتـي در            
اتخاذ موضع در قبال صحنه گـردانـي    

اما هدف من در ايـن    .  رژيم گرفته اند  
نوشته پرداختن به اين مسئله نـيـسـت        
بلکه اشاره به جنـبـه هـاي ديـگـري از              
همـسـويـي ايـن سـازمـانـهـا در قـبـال                   
مسايل و مـوضـوعـات سـيـاسـي در              

 .جامعه کردستان ايران است
پيشتر و در جـريـان تـحـوالت و               
رويـدادهـاي سـيـاســي اجـتـمـاعـي در               
کردستان، هـر يـک از ايـن احـزاب نـه                 
تـنـهـا مـواضـع مــتـفـاوتـي در قـبــال                  
مسايل و اوضاع سياسي اتخاذ کـرده       
اند بلکه راست تـريـن آنـهـا حـتـي در                 
مورد مسئله انتخابات در جـمـهـوري        

اسالمي به انـدازه کـافـي بـراي مـردم               
کردستـان تـوهـم آفـريـنـي را از خـود                  

ايـنـکـه امـروز       .  برجـاي گـذاشـتـه انـد         
تغيير موضع داده اند و  ميـخـواهـنـد        
با خواست مردم خود را همسـو نشـان       
دهند قدم مثبـتـي اسـت مـنـتـهـا در                 
کنار اين نوع چرخشها درستر آن است       
که روي خطاهـا و مـواضـع نـادرسـت              
گذشته خود نيز انـگـشـت گـذاشـتـه و              

 .مورد نقد قرار دهند
حزب دمکـرات کـردسـتـان ايـران            
چـه قـبـل از انشـعــاب و چـه بـعـد از                      
انشعاب، دو فاکتو هـم بـه جـمـهـوري             
اسالمي امـيـد بسـتـه بـود و هـم بـه                    

 . مبارزات مردم کردستان
از لبيک بـه خـمـيـنـي گـرفـتـه تـا                   
مذاکره با مقامات جمهوري اسالمـي   
که بر بستـر ايـن سـيـاسـت مـتـحـمـل                    
قرباني دادن هم شده است، بخـشـي از         
کارنامه و عملکرد اين حزب در قـبـال    

بـوده  "  خـلـق کـرد     " به اصطالح منافـع     
حـزب کـومــه لـه نـيــز بـعـد از                 .  اسـت 

جدايي از سـازمـان کـردسـتـان حـزب               
کمونيست، هميـن سـيـاسـت را بـراي             
دست يابي به اهداف خود، از امـکـان        
مذاکره با رژيم گرفته تا امـيـد بسـتـن         
بــه حــملــه نــظــامــي آمــريــکــا را در                

 . کارنامه خود دارد
مســئلــه ايــن نــيــســت کــه گــويــا            
احزاب ناسيوناليست تغيير کرده و يـا        

شده اند بلکه به ايـن خـاطـر      " راديکال" 
است که فضاي اوضـاع اعـتـراضـي و            
اجتماعي مردم چه در کردستان و چـه       
در سراسر کشـور در تـقـابـل بـا رژيـم                 

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
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 محمد آسنگران            

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران     
 درباره رفراندوم و جدائي کردستان عراق         

 بيانيه حزب کمونيست کارگري چپ عراق          
 !!در مورد رفراندوم استقالل کردستان      

 رياست جمهوري             "  انتخابات       "
 پتانسيلهاي برگزاري اول ماه مه در شهرهاي کردستان و احزاب اپوزيسيون کرد                    

 اهداف آمريکا از موشک پراني        
  به يک قرارگاه هوايي اسد       

   کمپين درخواست آزادي اسماعيل عبدي          

 نسرين هزاره مقدم
 از خط توليد فوالد تا پشت دخل تره بار؛        

 ”بد و بدتر   ”جدال جناح ها و تکرار سناريو        : انتخابات  خليل کيوان           

 

 

 

 درمورد حمله موشکي دولت آمريکا به پايگاه نظامي رژيم اسد               
 حزب کمونيست کارگري ايران                      

 عبدل گلپريان           
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حــملــه مــوشــکــي تــرامــپ بــه          
پايگاه هوايي شـعـيـرات در اسـتـان            
حمص سوريه ظاهرا به بهانه حـملـه        
شـيــمـيــايــي و کشـتــار مـردم خــان              
شـيــخــون از تـوابــع ادلــب صــورت            

امــا ايــن ســيــاســت      .  گـرفــتــه اســت   
همانقدر رياکـارانـه،   "  انتقام جويانه " 

ارتجاعي و ضد انسـانـي اسـت کـه            
حمله اسد و متحدينش در کشـتـار        

 . مردم خان شيخون
کسيکه فقط بخواهد اين حملـه   
و حمله ماقبلش را معيار سيـاسـت      
و موضع گير در مـورد کشـتـار و              
جنايات سوريه قرار بدهد اگر سـاده     
لوح نـبـاشـد بـدون شـک فـريـبـکـار                  

 . است
کشــتــار و ويــرانــي ســوريــه از            

 تـا کـنـون دو          ٢٠١٢ اواسط سـال     
طرف ارتجاعي و اسالمي داشته و       

متحدين منطقه اي و جهانـي  .  دارد
طرفين جنگ در سوريه نه به دنبـال        
آزادي و حفاظت از مردم بوده اند و      
نه به دنـبـال کـنـار زدن ديـکـتـاتـور                
سوريه، بلکه هدفشان دسترسـي بـه         
مناطق نفوذ بيشتر در خاور ميانـه        
و تســلــط خــود بـر کشــور ســوريــه             

 . است
اين جنگ جنگي عليه مردم و     
نتيجه رقابت قـدرتـهـاي جـهـانـي و             

. دولتهاي ارتجاعي مـنـطـقـه اسـت         
مردم قـربـانـيـان جـنـگ دو جـبـهـه                 
ارتــجــاعــي در دو طــرف جــنــگ              

جــمــهــوري اســالمــي و        .  هســتــنــد 
عـربســتــان ســعـودي و کشــورهــاي          

متحد آنها دو طرف ايـن جـنـگ را           
 . در منطقه تشکيل ميدهند

هيچکدام از طرفين اين جـنـگ      
مـردم مـتـمـدن       .  قابل دفاع نيستند  

جهان بايد خود در کنار قربانـيـان و       
مردم منطقه بدانند و در مقابل دو      
طرف جنگ کنوني از جـبـهـه سـوم          
جبهه مردم آزاديخواه منطقه دفـاع       

حمله اخير آمريکا به سـوريـه   .  کنند
فقط يک پازل از نقـشـه مـورد نـظـر              
يک طـرف جـنـگ را بـه مـا نشـان                   

آمــريــکــا بــا ايــن اقــدام          .  مــيــدهــد 
ميخواهد ضعف و شـکـسـت خـود           
در سوريه را جبران کند و در مقابل       
روســيــه قــدرت بــازويــش را نشــان           

ــدهــد  ــن اقــدام              .  ب ــا اي ــکــا ب آمــري
ميخواهد ناميدي متحدين منطقه    
اي اش را برطرف کـنـد و اعـتـمـاد               
آنها بـه آمـريـکـا را دوبـاره بـدسـت                 

اما بـا ايـن حـملـه جـمـهـوري              . آورد
اسالمي و اسد و روسيه را مـتـوجـه        
کرد که آمريکا هنوز تـوان عـکـس          

بنابراين اقدام نـظـامـي    .  العمل دارد 
اخير آمريکا هيچ ربطي به دفـاع از      
مردم کشتار شده به دست نيروهـاي    

 .اسد ندارد
 *** 

 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            
ــ برگزاري و گـرامـيـداشـت اول            ١ 

ــر در                    ــي کــارگ ــان مــاه مــه روز جــه
شهرهاي کـردسـتـان سـابـقـه طـوالنـي              
دارد، اين روز بـراي تـوده هـاي مـردم             

نسل جـوان  .  در شهرها روزي آشناست  
 و قديمي تـرهـا   ٤٠ امروز و نسل دهه   
در .  شـنــا هســتــنـد    آهـم بـا ايـن روز ا           

شهرهاي کردستان روز کارگـر بـه روز          
همبـسـتـگـي، جشـن و شـادي مـردم                

 .بويژه زنان و مردان تبديل شده
از زاويــه اجـتــمــاعــي وجــود ايــن           
ويژگي و عمـومـي شـدن شـنـاخـت از               
روز گارگر بر فضاي سياسـي جـامـعـه        
کردستان، قـطـب بـنـدي طـبـقـاتـي و                 
سوسياليستي شدن جامعـه تـاثـيـرات         

 .بنيادي و پايدارتري را گذاشته است
ــ            نسل جوان با ادبيـات سـيـاسـي ـ

کـم  .  طبقاتي آشنايـي بـيـشـتـري دارد          
نــيــســتــنــد تــاتــرهــاي خــيــابــانــي کــه           
منعکس کننده مصائب اجتماعـي و       
سـتـم طــبـقـاتـي نـاشـي از شـرايـط و                    

 .شکاف طبفاتي کنوني هستند
 
تجارب بـرگـزاري روزجـهـانـي         ـ  ٢ 

کارگر، روز جـهـانـي زن و فسـتـيـوال                 
کودکان و اعتراضات معلمـان، بـيـان          
ــجــارب در اشــکــال                   ــن ت ــي اي ــب ــت ک
ــدي             ــنـــ ــبـــ ــعـــ ــمـــ ــرات، جـــ ــاطـــ خـــ

قطعنامه و بيانيه هـايـي کـه         تجارب  
بقدمت بيش از سه دهه جزو ادبـيـات           
کــارگــري در مــيــان کــارگــران بــويــژه            

 . کارگران پيشرو است
 
طـيـف    ـ ابـراز وجـود و عـروج              ٣ 

نســبـــتـــا وســيـــعـــي از رهـــبـــران و                
سخنگويان فعالين کـارگـري، زنـان و           
مــدافــعــيــن حــقــوق کــودک يــکــي از            
پتانسيل هاي بـاال و قـابـل ارتـقـا در               

 . شهرهاي کردستان است
در يک دهه گذشته تـحـت تـاثـيـر             
عروج و حضور فعالين شناحـتـه شـده          
کارگري، مدافـعـيـن حـقـوق کـودک و              
جنبش آزاديخواهي زنان طيف وسـيـع       

در دفـاع از      )  نسـل جـوان    ( از جوانان    
حقوق سـالـمـنـدان، کـارتـن خـوابـهـا،                
محيط زيست سالم، دوچرخه سـواري       

بــدون خــودرو، مــدافــعــيــن دوچــرخــه          
سواري زنان در مـالعـام، مـدافـعـيـن              
حق حيات براي حيوانات، ابراز وجـود    

با سازماندهي ده هـا انـجـمـن        کرده و   
شبکه هاي مبارزاتي دوره نـويـن و        و  

 .پرشوري  را استارت زده اند
 
ــــ جـــنـــبـــش بـــراي افـــزايـــش             ٤ 

 ٩٤  ،   ٩٣ دسـتـمـزدهـا در سـالـهـاي              
 در ابعادي سراسري در اشـکـال       ٩٥  و

طـومـار بـيـش از         ( جمع آوري طومـار   
 ٨ در    هزار نفر از مراکز تولـيـدي      ٤٠ 

، تجمعات اعتـراضـي   ) استان کشوري 
ــزايــش                  ــراي اف ــس ب ــل مــجــل مــقــاب
دستمزدها بخش راديکال اعتراضـات     

ــم زده               ــارگـــران را رقـ در ايـــن      .  کـ
اعتراضات تعداد زيـادي از فـعـالـيـن            
کارگري در شهرهاي سـنـنـدج، سـقـز،            

حضور فعال و قابـل  ........  مريوان و 
 .توجهي داشتند

 
ــ حضـور تـعـدادي از فـعـالـيـن                 ٥ 

کارگري، معلمان، زنـان و مـدافـعـيـن           
حقوق کودک و از کارگران کـولـبـر در             
مــيـــديـــاي اجـــتـــمـــاعــي، راديـــو و             
تلويزيونهاي اپوزيسيـون در خـارج از          
کشور در يکسال گذشته قـابـل تـوجـه          

 . شده است
با حضور در ميدياي اجـتـمـاعـي          
اين طيف از فـعـالـيـن بـه شـخـصـيـت                  

 . هاي شناحته شده اي تبديل شده اند
ــهــا افــق ســيــاســي و                حضــور آن
ــي             ــقـــاتـ ــتـــراض طـــبـ ــاي اعـ دورنـــمـ
مردبگيران جامـعـه را تـقـويـت کـرده              

 .است
 
ـ بـه هـر انـدازه تـعـيـن بـخـشـي                  ٦ 

کـارگـري، مـعـلـمـان، زنـان و               فعالين  
مدافعين حقوق کودک به امـري تـوده        
اي و شناخته شده تبديل شـده، تـوقـع          
مـزدبــگـيــران جـامــعــه از آنــهـا بــراي              
هدايت و حضـور فـعـال بـيـشـتـر شـده                

 . است
در همين رابطه؛ فعالين شنـاخـتـه         
شده براي تدارک روز جـهـانـي کـارگـر              

وظايف متفاوتي را بـايـد پـيـش           ٩٦ 
ــ               تهيه   .  ببرند کـلـيـپ هـاي صـوتـي ـ

ويدئوئي و فـراخـوان بـه کـل جـامـعـه                
براي شرکت فعال در مراسم هـاي روز       
جهاني کارگر، برپايي جشن و مـراسـم     
هاي شـاد، و در هـر شـهـر و مـحـل                     
ــا                    ــه اي مــارش ي ــري و مــحل کــارگ
مراسمهايي سازماندهي شده شـرکـت      

فراخوان و حضـور    .  فعال داشته باشند 

فـــعــــال و عـــلــــنــــي فـــعــــالــــيــــن                 
معلمان، زنان و مـدافـعـيـن          کارگري،  

حقوق کـودک روز جـهـانـي کـارگـر را                
 .وارد فاز جديد و نويني ميکند

 
ـ ميدياي اجتماعي وسـيـعـا در         ٧ 

. دسـتــرس مــردم قــرار گــرفـتــه اســت           
استفاده بموقع از تلگرام، فيس بوک و       
اينستاگرام به تقويت پـتـانسـيـل هـاي         
برگزاري اول ماه مه کمک و در جـهـت      

پيـام و بـيـانـيـه هـاي              تقويت رساندن   
مـعـلـمـان، زنـان و           فعالين کـارگـري،      

مدافعين حـقـوق کـودک بـايـد مـورد               
 . استفاده قرار گيرد

 
ـ در چند سال گذشتـه مـعـلـمـان        ٨ 

در شهرهاي کردستان با تـجـمـع و راه            
پيمايي خواست هاي انساني از قبـيـل      
افزايش دستمزدها، تحصيـل رايـگـان        
براي کودکان، باالبردن استانداردهـاي     
تحصيل را مطرح و به افق سياسـي و        

در .  معيشتي جامعه تبديل کرده انـد     
شهرهاي کردستان معلمان همواره در      
کنار فعـالـيـن کـارگـري و زنـان بـراي                 
سازماندهي مراسم هاي روز کارگر و        

در .  روز جـــهــانـــي زن قــرار دارنــد               
شرايطي که همبستگي مـحـکـم تـري          
ميان کارگران و معلمان ايـجـاد شـده،       
همکاري هاي نزديـک بـراي مـارش و            
جشن هاي روز کارگـر امـر واقـعـي و              

 . است قابل عمل شده 
 
ـ خانواده ها در ابـعـادي وسـيـع           ٩ 

سنتا در مراسم هـاي روزکـارگـر، روز         
جهاني زن و فستيوال کودکان حضـور      

شـرکـت   .  فعال و قابل تـوجـهـي دارنـد         
صدها نفر از آنها فضاي مراسم هـا را      

بايد بـراي    .  گرم و صميمانه کرده است 
تحکيم و گستـرش ايـن دسـتـاورد بـا              
ارزش انساني تالش هاي آگاهـانـه اي          

اين دسـتـاورد را حـفـظ و             .  انجام داد 
 . گسترده تر کرد

 
شناخـت از پـتـانسـيـل هـاي فـي                
الحال موجود، بـکـارگـيـري ظـرفـيـت             
هاي موجود در ابـعـاد مـاکـرو، بـاال               
بودن اعتماد بنفس و ظـاهـر شـده از              
موضع فـراخـوان دهـنـده، روش هـاي             
سياسي جديد خواهند بود که بر متـن     
شرايط سـيـاسـي کـنـونـي فـابـل اجـرا                 

 .هستند
 

 ١٣٩٦  فروردين ٢٢ 
 ٢٠١٧  آپريل ١١ 

 پتانسيلهاي برگزاري اول ماه مه در شهرهاي کردستان
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

 اهداف آمريکا از موشک پراني                           
 به يک قرارگاه هوايي اسد                      



 
879شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 

 ۱ از صفحه  

تغيير کرده  و وارد فـاز جـديـدي شـده            
ابـعـاد و اهـمـيـت گسـتـردگــي              .  اسـت 

اعتراضات کارگري در حدي است کـه      
رضا پهلوي هم به مدافع اتحاديـه هـا         
و تشکلهاي کارگري تبديل شـده و از          
انــقــالب کــارگــري عــلــيــه جــمــهــوري          

تاريـخ نشـان     . اسالمي سخن ميگويد 
داده اســـت کـــه در شـــرايــط بـــروز                  
تـحــرکــات تــوده اي و اجــتـمــاعــي و              
مشخصا مقاطع انقالبي، هـر نـيـروي       
ارتجاعي هـم ادعـاي انـقـالبـي بـودن               

زمانيکه خـمـيـنـي را بـر          . خواهد کرد 
ــد               ــران ســوار کــردن انــقــالب مــردم اي

تـحـرک   .  ” خدا هم کارگر است“ : گفت  
سکوالر و ضد اسالمي  مـردم عـراق           

 بـحـدي قـدرتـمـنـد و             ۲۰۱۵ در سال   
ــان                 ــود کــه جــري امــيــدوار کــنــنــده ب
مقتداصدر  کوشيد خـود را صـاحـب           

 .آن جلوه دهد
جالب تر اين است کـه در چـنـيـن              
نشستهايي حضور و شرکت سـازمـان        
ــان ايــن احــزاب و                      خــبــات در مــي
سازمانها نيز کم کـم بـه نـرم جـديـدي               

وقـتـيـکـه سـازمـان         .  تبديل شده اسـت  
خبات بعنوان يک جـريـان مـذهـبـي و             
ارتــجــاعــي، بــعــنــوان ســازمــانــي کــه         
رهــبــري آنــرا شــيــوخ مــنــطــقــه و بــا               
گرايشات مذهبي تشکيـل مـيـدهـد،           
در چنين گـردهـمـايـي هـايـي حضـور               
پيدا ميکندچرا جريان مفتي زاده هـم        

مفـهـوم ايـجـاد       !.  در آن شرکت نکند؟ 
چنين باالنسي از هـم اکـنـون يـعـنـي                
آماده سازي سـازمـانـهـا و نـيـروهـاي               
ارتجاعي براي سوار شدن بر تحـوالت        

 .  آينده در کردستان
بدون شک شرکت تمـامـي احـزاب        
ناسيـونـالـيـسـت کـرد و اسـالمـي در                 
جلسلـت و نشـسـتـهـايشـان و اتـخـاذ                 
مواضـع و تصـمـيـمـاتشـان در قـبـال                 
اهدافي کـه دنـبـال مـيـکـنـنـد امـري                  
متعلق به اين جبهه و اين سـازمـانـهـا         
است که ميتـوان بـطـور کـنـکـرت بـه                

امـا  .  اهداف وسياستهايشان پرداخـت   

آنچه که در اين رابطه تامـل بـرانـگـيـز         
اســت حضــور و شــرکــت ســازمــان                
کردستان حزب کمونيست ايران کومه     
لــه اســت کــه ايــن نشــســت در مــقــر               

 .مرکزي آنان برگزار شده است
من بارها طي مقاالت و نـوشـتـه         
هايي به احسـاس نـزديـکـي سـازمـان              
کردستان حزب کمونيست با احزاب و       
سازمانهاي ناسيوناليست کـرد اشـاره       

در .  کرده و آنرا مورد نقد قرار داده ام      
اينجا ميخواهم مجددا بر اين نـکـتـه           
تــاکــيــد کــنــم کــه ايــن نــوع اشــتــراک              
مساعي و عملکرد کومه له در جبهه     
سازمانهاي نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد و                
ايـنـبـار بـا حضـور سـازمـان خـبـات،                   
مغاير با تاريخ و سنتهاي قديـمـي تـر          

. و جا افتـاده تـر در کـومـه لـه اسـت                   
نتيجه چنين همسويي هايـي قـبـل از            
هر چيز خاک پاشيـدن در چشـم مـردم           
کردستان و ايجاد توهم و خوشـبـاوري       
در مـيـان آنـان نسـبـت بـه جـريـانـات                    
قومي، اسالمي و ناسيوناليـسـم کـرد       

 .است
چنـيـن نشـسـتـهـا و گـردهـمـايـي                 
هايي متـاثـر ازعـمـلـکـرد و سـبـک و                  
سنت احزاب ناسيوناليست حـاکـم بـر          
کردستان عراق را براي مـردم تـداعـي          

گـويـا قـرار اسـت در آيـنـده               .  ميکنـد 
تحوالت در ايـران و تـا جـايـيـکـه بـه                   
کردسـتـان ايـران بـرمـيـگـردد، از هـم                 
اکنون همان همزيستي احزاب قـومـي      
اسالمي کـه در سـاخـتـار حـکـومـت                
اقـلـيــم بــر گــرده مـردم سـوار شـده و                   
کردستان عراق را به وضعـيـت امـروز          
انداخـتـه انـد از سـوي ايـن احـزاب و                   
سازمانها نيز براي کردستان ايـران بـه          

 . آزمايش گذاشته شود
بــي ربــطــي احــزاب و نــيــروهــاي           
قومي، اسالمي به خواستها، آرزوهـا        
و آرمانهاي مردم در کردسـتـان بـويـژه        
در دهه دوم قرن بيست و يـک بسـيـار             

. عيان تر از هـر زمـان ديـگـري اسـت               
امر سازمانها و احزاب ناسيوناليست      
کرد که اطالق کلمه ناسيوناليست هـم   
از سرشان زيادي اسـت، خـودآزمـايـي           
براي معامله و بند و بسـت از بـاالي              
سر مردم  بر بستر تحوالت آيـنـده در           

ايــن را مــن      .  کــردســتــان ايــران اســت     
نميگويم بلکه افق، اهداف، سـيـاسـت         
و تاکتيک چندين دهه اين احزاب ايـن          

دفـاع از خـلـق        “ .  را به مـا مـيـگـويـد         
و ادعــاي دفــاع از خــواسـت و            ”  کـرد 

مطالبات آنان وسيله اي براي رسـيـدن      
هـم کـيـشـان ايـن          .  به اين اهداف است  

سازمانهـا در کـردسـتـان عـراق آيـنـه                
 ســال   ۲۵ تــمــام قــدي در کــارنــامــه            

حاکميت آنان بر کردستان عراق را در      
 . مقابل ديد همگان قرار داده است

مسئله صرفا بـر سـر ايـجـاد يـک              
جبهه بندي عـمـومـي و سـراسـري از               
سوي سازمانهاي اپوزيسيون کـرد بـر         
سر نمايش انتخاباتـي رژيـم اسـالمـي           

که هـر يـک از ايـن سـازمـانـهـا بـه                     (  
تنهايي نيز ميتوانند موضع خـود در      
قبال نمايشات انتخاباتي رژيم  اتخـاذ    

نيست بلکه بحث بر سر ايجـاد   )  کنند
تــوهــم درمــيــان مــردم کــردســتــان،             
مقبوليت بخشيـدن بـه سـازمـانـهـا و              
جرياناتي نظير سازمان خبات و غيـره    
است که در فرداي سرنگوني جمهوري    
اسالمي ميتوانـنـد تـوان و قـابـلـيـت                
دردسـرســازي بــراي مــردم کــردسـتــان          

 .داشته باشند هست
جامعه کردستان ايران جـامـعـه و          
ــي              ــاتـ ــقـ ــي طـــبـ ــاعـ ــتـــمـ ــت اجـ بـــافـ
پوالريزاسيـون شـده اي را پشـت سـر               

شباهـتـي بـه سـالـهـاي           .  گذاشته است 
مقطع انـقـالب و بـعـد از انـقـالب را                  

سياسي تر، روشنتر و انسـانـي      .  ندارد
گـرايـش چـپ      .  تر مسايل را مينـگـرد   

. اجتماعي با افق تر آينده را مينـگـرد    
نســل جــوان دخــيـــل و فــعـــال در                     
جنبشـهـاي اجـتـمـاعـي، در جـنـبـش                 
کارگري و تـمـايـالت انسـانـي و چـپ                
بمـراتـب قـوي تـري از آنـدوران را در                  
کارزار مبارزاتي خود بـکـار بسـتـه و            

مـطـرح و النسـه        .  جا انـداخـتـه اسـت        
کردن جريانات قومي و ارتجـاعـي بـر        
بستر رويدادها و تحوالت سياسي در      
جامـعـه کـردسـتـان از سـوي نـيـرو و                   
سازماني که تعريف چپ و کمونيست     
از خود بدست ميدهد، ناديده گـرفـتـن      
اميد و آرمانهاي انسانـي و راديـکـال           

ــان اســت           ســازمــان  .  مــردم کــردســت
کردستان حزب کمونيست نبايد اجازه      
دهد که ارتـجـاع مـحـلـي ايـن بـار از                   

 .پنجره وارد شود
 

  ۹۶  فروردين ۲۰ 
 ۲۰۱۷  آوريل ۹ 

 ... رياست جمهوري و               "  انتخابات       "
 
 
 
 
 
 

آقاي اسماعيل عـبـدي مـعـلـم،         
فعال صنفي و عضو هيـات مـديـره         
کانون صنفي معلمان استان تـهـران       
ــان و                    ــم ــل ــوســط مــع ــه ت اســت ک
فرهنگيان فرهيخته اين اسـتـان، بـا         
مـجـوز و نــظـارت کـمــيـســيـون ده                

 .وزارت کشور انتخاب شده است
ــراي                او چــنــديــن مــاه اســت ب
گذراندن شش سال محکـومـيـتـش،       
به اتهامهاي واهي به جرمي ناکرده       
در زندان به سر مي برد و حـتـي دو          
سال متوالي در سال نو و تعطيالت       
نوروز از مرخصي و بودن در کـنـار         

 .خانواده اش محروم شده است
عبدي فقط براي احقاق حقـوق    

معلمان و دانش آمـوزان ، ارتـقـاي            
آموزش و پرورش و فرهنگ کشـور        
کــه اصــل ســي ام قــانــون اســاســي             
جمهوري اسالمي بر آن تاکيـد دارد      
تالش کرده است و جرمي مرتـکـب      

 .نشده است
همکاران عـزيـز، جـاي مـعـلـم،            
فعال صنفـي مـعـلـمـان و وکـيـلـش                

  .زندان نيست
 

دربند بودن کنشگر صنفي معلمان      
يعني ناديده گرفتن و محروم کـردن      
معلمان، فرهنگيان و دانش آموزان      
از حقوق مادي و معنوي خود مـي     

  .باشد
زنداني کردن معلـم بـه مـعـنـي            

بي توجهي بـه آمـوزش و پـرورش،            
فرهنـگ، عـلـم و دانـش اسـت کـه                 

مـي     نتيجه اش بر همگـان آشـکـار        
 .باشد

همـکـاران آزاده و فـرهـيـخـتـه،              
بيائيم با امضاي درخـواسـت آزادي        
آقاي اسماعيل عبدي چه در فضـاي   
مجازي و چـه در فضـاي حـقـيـقـي                
قدمي در جهت احقاق حقـوق خـود         
و اصالح امور آموزشي کشـورمـان      

 .برداريم
 

بــزرگـــواران در لــيـــنـــک زيـــر             
 درخواست را بخوانيد

 
نام، نام خانوادگي و محل خـدمـت         

 خود را بنويسيد
 

ــردن         ــمــس ک ــا ل ــه  Submit ب ب
 .امضا کنندگان کمپين بپيونديد

 
://https

/com.google.docs
/d/forms
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uOJkHMfVPZhwkB
QnvtTnLOWAsvGP
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?viewform/vCg
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2677257448022299
600 

 
 برگرفته از سايت  

  اتحاديه آزاد کارگران ايران       

 کمپين درخواست آزادي اسماعيل عبدي                                 
 :معلمان و فرهنگيان فرهيخته ايران                               

 

 .  لغو اتهام امنيتي يعني آزادي اعتصاب و تجمع، آزادي تشکل، آزادي بيان و اعتراض 
اين يک خواست محوري در مبارزات بخش هاي مختلف مردم عليه فقر و محروميت و 

 .  بيحقوقي عليه مفتخوران و جنايتکاران حاکم است



 
879شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

حزب کمونيست کارگري ايران تمام احزاب و نيروهاي ارتجاعي درگير در صحنه امروز کردستان عراق و افقهاي ضد مردمي آنها را قويا                                   
محکوم ميکند و بار ديگر بر همبستگي خود با طبقه کارگر، کمونيسم کارگري و مبارزه مردم زحمتکش در کردستان عراق براي آزادي و                                   

 .  برابري تاکيد ميکند     
عشيرتي کرد براي تعيين تکليف سياسي و حقوقي              -حزب کمونيست کارگري ايران هر نوع توافق از باال ميان رژيم عراق و احزاب ملي                   

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

اخيرا احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي              
حاکم در کردستان عراق اعـالم کـرده          
اند بزودي موضوع جدائي کـردسـتـان       
از عــراق را بــه رفــرانــدوم خــواهــنــد               

اين اولين بار نيسـت چـنـيـن       . گذاشت
امري از جانب مـقـامـات حـکـومـت             

ناسيوناليسـم  .  اقليمي مطرح ميشود 
ــيــش از           ســال اســت در         ۲۵ کــرد ب

کردستان عراق در حاکمـيـت اسـت و           
در مقاطع متعددي مساله جدائي را       
به عنوان يک ابزار تـاکـتـيـکـي و يـک                
برگ معامله و تنظيم مـنـاسـبـات بـا         
دولــت مــرکــزي و ديــگــر دولــتــهــاي            

اين بار نـيـز   .  منطقه بکار گرفته است 
مـيـتـوانـد از حـد يـک              طرح رفرانـدوم  

مانور تاکتيکي بـراي سـهـمـخـواهـي            
بيشتر فـراتـر نـرود ولـي مسـتـقـل از                 
اهدافي که احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي             

مـردم کـردسـتـان        دنبال ميکنند براي  
 . جدائي از عراق امري جدي است

از يکسو در عـراق مـدتـهـاسـت             
شيرازه جامعه از هم گسيخته شـده و        

 -نيروهاي فوق ارتـجـاعـي اسـالمـي           
قومي زندگي را به جهنمي براي تـوده   
مردم تبديل کرده اند و از سوي ديگـر     
در منطقه کردستان عراق بيش از دو       
دهه حاکميت احزاب ناسيوناليـسـتـي       
بجز غارت و چـپـاول ثـروت جـامـعـه               
بوسيله اقليت مفتخور حاکم و فقر و         
بيحقوقي اکثريت مردم ثـمـري در بـر         

جدائي براي کـارگـران و     . نداشته است 
توده مردم کردستان عراق قبل از هـر       
چــيــز راهــي بــراي خــالــصــي از ايــن              

امـروز در کـردسـتـان         .  وضعيت است 
عراق سـتـم مـلـي وجـود نـدارد ولـي                 

فـقـر و بـيـحـقـوقـي               فساد و دزدي و     

دولت اقليمي و دولـت    . بيداد ميکند 
مرکزي يکديگر را بعنوان مسـئـول و       
عامل مصائب مردم کردستان بمردم      
نشــان مــيــدهــنــد و هــر دو درســت                

اين وضعيت بايـد خـاتـمـه       !  ميگويند
جـدائـي بـه مـردم امـکـان             .  پيدا کند 

ميدهد هم سرنوشت خود را از دولـت      
مرکزي و کشمکش ميـان دارودسـتـه       
هاي قومي و اسالمي در عـراق جـدا         
کنند و هم مـبـارزه عـلـيـه بـورژوازي               
کـرد را در شـرايـط مسـاعـدتـري بــه                 

   .پيش ببرند
 
 ســال     ۲۵ تــجــربــه بــيــش از                

حاکميت احزاب ناسيونـالـيـسـتـي بـه            
مردم کردستان نشـان داده اسـت کـه             
ــي                 ــدگ ــک زن ــرخــورداري از ي ــراي ب ب
انساني و بري از تبعيضات مـذهـبـي         
و قــومــي و مــلــي بــايــد دســت ايــن               

براي .  احزاب از حکومت کوتاه بشود  
کــارگــران و تــوده مــردم کــردســتــان             
جدائي از عراق ميتـوانـد اولـيـن گـام             

خـواسـت مـردم      .  در اين مبارزه باشـد    
کردستـان تشـکـيـل يـک دولـت کـرد                 
نيست بلکه تشکيل يک دولـت غـيـر           
مذهبي غير قومي و غير ملي اسـت      
که پـاسـدار حـقـوق بـرابـر بـراي هـمـه                   
مردم کرد و عرب و ترکمن و غيره در   

ما نيـروهـاي   . کردستان مستقل باشد 
چپ و کمونيست در کردسـتـان عـراق       
را به حمايت از يک رفراندوم آزاد و بـه      

 . دفاع از جدائي فرا ميخوانيم
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  فروردين ۱۸ 
  ۲۰۱۷  آوريل ۷ 

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران        
 درباره رفراندوم و جدائي کردستان عراق       

بـيــش از يــک هـفــتــه اســت کــه               
ــراي             ــرگــزاري رفــرانــدوم ب ــه ب مســئل
استقالل کردستان به موضوع داغـي      
در کردستان عـراق و سـراسـر عـراق              

بـنـا بـه خـبـرهـاي           .  تبديل شده اسـت   
منتشر شده، هر دو دفـتـر سـيـاسـي             
اتحاديه ميهني و حـزب دمـکـرات           
کردستان بر سر برگزاري رفـرانـدم بـه          

حــق تــعــيــيــن    . " تـوافــق رســيــده انــد      
، يا استقـالل کـردسـتـان و         " سرنوشت

بدنبال اين با ديگر احـزاب سـيـاسـي          
در .  به مذاکره و گفتگو پرداخته انـد       

همين رابطه روز چهـارشـنـبـه پـنـجـم             
آوريل هيئتي در سطح بـاال از سـوي        
هر دو حزب براي گفتگو بر سـر ايـن         

از سـوي    .  مسئله بـه بـغـداد رفـتـنـد           
ديگر برافراشتن پرچم کـردسـتـان در          
ــادي            شــهــر کــرکــوک ســروصــداي زي

 .بدنبال داشته است
عليرغم اين ما بر اين باوريم کـه     
احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد عـلـي                
العموم و اتحاديه مـيـهـنـي و حـزب             
دمکرات بطور ويژه، رفـرانـدوم بـراي        
استقالل کردستان را هـمـچـون اهـرم            
فشاري براي بده و بسـتـان در دسـت            
يابي به قـدرت بـيـشـتـر در مـقـابـل                  
حکومت بغداد و در برابر دولـتـهـاي       

منظور آنان .  منطقه بکار مي گيرند 
" تعيين حق سـرنـوشـت   "از بکار بردن  

به جاي حق اسـتـقـالل، عـدم جـديـت              
همچنـيـن آراي     . آنان را نشان ميدهد 

اکثريت مردم کردستان در انتخابات     
هاي عراق در اولين انتخابات عـراق      
ــه                    ــوجـ ــدم تـ ــي و عـ ــدايـ ــراي جـ بـ
ناسيـونـالـيـسـم کـرد بـه آراي مـردم                 
کردستان و به توافق رسـيـدنشـان بـا             
جريانـات کـهـنـه پـرسـت عـراق ايـن                 

از نـظـر     .  مسئله را به اثبات رسانيـد    
ما رفرانـدوم و اسـتـقـالل کـردسـتـان               
عراق، پروسه رهايي مردم کردسـتـان    
از حاکمان ناسيوناليسم کرد است نـه   

 .پنهان شدن حاکميت در پشت آن
ــرا                 ــردســتــان را ف مــا مــردم ک
مـيــخــوانــيــم پـروســه رفــرانــدم بــراي           
استقالل کردستان را جدي گـرفـتـه و           
از ناسيوناليسم کرد نپذيـرنـد کـه بـا             

ــازي کــنــد و فشــار                 ايــن مســئلــه ب
بياورند که اين پروسه انجـام شـود و            
بــا بـــازگــردانـــدن اراده بـــه مـــردم                
کردستان براي تعيـن تـکـلـيـف، ايـن             
مسئله را بـه امـري واقـعـي تـبـديـل                

 .کنند
 

بدين منظور نکات زير را               
 : اشاره ميکنيم      

 رفراندم بـايـد بـراي اسـتـقـالل             ١ 
کردستان در تمـامـي مـنـاطـقـي کـه             
اکثريت آنها کرد نشـيـن هسـتـنـد و               
براي تاسيس کردستان مسـتـقـل کـه          
تمامي مردم کردستان در آن شـرکـت    
کنند باشـد، نـه بـراي ايـجـاد دولـت                

ــه بــراي             تــعــيــيــن حــق      " کــردي و ن
 "سرنوشت

 همه طرفها و در پـيـشـاپـيـش        ٢ 
آنها حکومت عراق، پارلمان عراق و    
نيروهاي ناسيوناليست کرد بـايـد بـه       
نتايج رفراندوم مـتـعـهـد و پـايـبـنـد                 

نبايد اجازه داد که هـر گـونـه      .  باشند
معامله و بده وبستان بر سـر نـتـايـج           

بعد از بـرگـزاري   .  رفراندم سر باز کند   
رفراندم اگر اکثريـت بـه جـدايـي راي             
داد، بايد جدايي وارد مرحله اجرايـي     

 .شود
 رفــرانــدم بــايــد زيــر نــظــارت            ٣ 

نهادهاي بين المللي، بويژه سـازمـان       
شش مـاه قـبـل      . ملل صورت بگيرد 

از رفراندم براي احـزاب و نـيـروهـاي              
سياسي کردسـتـان و عـراق تـعـيـيـن               
شود تا طرح و بـرنـامـه خـود را بـه                  

 .گونه اي آزادانه ارائه دهند
 ما تالش ميکنيم کـه دولـت       ٤ 

کردستان حـکـومـتـي بـاشـد کـه بـر                 
مبناي شـهـرونـدي و بـطـورمسـاوي             
ايجاد شـود و دولـتـي غـيـرقـومـي،               
غير ديني و سکوالر و دولـتـي بـراي       

از هـمـه     .  تمامي سـاکـنـانـش بـاشـد          
مردم کردستان ميخواهيم کـه حـول         

 .اين خواسته متشکل شوند
 ما اعـالم مـيـکـنـيـم کـه بـر                  ٥ 

مبناي تاريخ گذشته و بنا بـه دانـش         
جامعه شناسي، کرکـوک شـهـري در          
چهارچوب کـردسـتـان و بـخـشـي از               

به هـمـيـن    .  جغرافياي کردستان است  
خاطر بايد در رفراندم شرکت داشـتـه       

و در کوتاهترين زمان ممکـن  .  باشد
رفراندم در شهر کرکوک برگـزار شـود       
تا مردم امکان اين را داشته بـاشـنـد          
که آيا مـيـخـواهـنـد در چـهـارچـوب                

. کردستان باشند يا بخشي از عـراق        
فراخوان ما به مردم شـهـر کـرکـوک،            

ايـن  "  مـلـيـتـهـا     " متشکل از زبانها و     
است که به ملحق شـدن کـرکـوک بـه             

 .  کردستان راي بدهند
 

حزب کمونيسـت کـارگـري چـپ          
عراق تمامي مردم کردستـان را فـرا          
ميخواند که احزاب ناسيـونـالـيـسـت         
ــه                    ــن دادن ب ــراي ت ــان را ب کــردســت
بــرگــزاري رفــرانــدم بــراي اســتــقــالل           

مـا  .  کردستان تحت فشار قرار دهند  
اعالم ميکنيم که استقالل کردستـان     
بنفع مردم کردستـان خـواهـد بـود و            
مردم را از بـروز هـر گـونـه سـنـاريـو                 
سياه و جنـگ طـايـفـه اي در عـراق                 

مـــا .  دور نـــگـــه خـــواهـــد داشـــت           
. ميخواهيم به جـدايـي راي بـدهـيـد            

همچنيـن جـدايـي کـردسـتـان دسـت              
مردم عراق را جـهـت مـبـارزه بـراي               

. خواستهايشان باز خـواهـد گـذاشـت        
اســتــقــالل کــردســتــان عــراق ضــربــه          
کوبنده اي به حاکميت ناسيوناليـسـم     
کرد، عقب ماندگي، اسالم سـيـاسـي      
و کنار زدن جبهه اي اسـت کـه آنـان              

. خــود را بــر آن اســتــوار کــرده انــد               
استقالل کردستان راه را براي رهـايـي       
از تسلط حاکميت فـاسـد، مـافـيـاي           
ــيــســم کــرد، تــوازن در               ــال ــاســيــون ن
پوالريزاسيون اجتماعي حول مبـارزه   
براي بـرپـايـي دولـتـي آزاد، بـرابـر و                  

 .سوسياليست هموار ميکند
 

 حزب کمونيست کارگري  
 چپ عراق

 ٢٠١٧  آوريل ٥ 
 

 ترجمه از کردي بفارسي   
 عبدل گلپريان   

 بيانيه حزب کمونيست کارگري چپ عراق       
 !! در مورد رفراندوم استقالل کردستان     

 

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،     
 بدون اميد سوسياليسم  

  سوسياليسم  "خطر  " و بدون 
 .  منجالبي بيش نخواهد بود   
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 آوريل، بدنـبـال    ۶ روز پنجشنبه   
کشتـار مـردم شـهـر خـان شـيـخـون                 
سوريه در اثر حمله شيمـيـائـي رژيـم          
اسد که خبر آن با تصـاويـر کـودکـان          
خردسال قرباني گازهاي شـيـمـيـائـي        
دنيا را تکان داد، حکومت آمريکـا      
يک پايگاه هوائي رژيم اسد را مورد       

ظاهرا ايـن    .  حمله موشکي قرار داد 
حمله در پاسخ به جنايت رژيـم اسـد        
صــورت مــيــگــيــرد امــا اهــداف و           
سياستهائي که در پـس ايـن حـملـه              
قرار دارد همانقدر ارتجاعي و ضـد       
انساني است که سياسـتـهـاي دولـت        

نبايـد اجـازه داد       . اسد و متحدينش 
تــوحــش رژيــم اســد ســيــاســتــهــاي            
وحشيانه دولـت آمـريـکـا را کـه بـا                
حملـه بـه عـراق زمـيـنـه وضـعـيـت                  
فـاجـعـه بـار امـروز در مـنـطـقـه را                    
بـوجــود آورد تــحــت الشـعــاع قــرار            

 . بدهد و يا آنرا توجيه کند
نفس حـملـه بـه پـايـگـاهـهـا و                  

نيروهاي نظامي رژيم اسد، تا آنـجـا      
که به کشتار مـردم مـنـجـر نشـود،             
قابل محـکـوم کـردن نـيـسـت، امـا               
اهداف و سياستـهـائـي کـه در پـس              
اين حمله و کل اين سياست نظامـي        
قرار دارد تماما ارتـجـاعـي و ضـد              
انساني است و بايد از جـانـب هـمـه            

. نيروهاي انساندوست محکوم شود 
هـدف دولـت آمـريـکـا           نه هيچگـاه     

بوده است و نه منطقه دفاع از مردم    
با اين اقدام نظامـي دولـت تـرامـپ             
در اهداف و سياستهـاي ارتـجـاعـي           

 . دولت آمريکا تغييري داده ميشود
عامل اصلي جنايت و کشـتـار       

در سوريه رژيم اسد و مـتـحـديـنـش           
يعـنـي دولـت روسـيـه و جـمـهـوري                 
اسالمي هستند اما قـطـب مـقـابـل          
جنگ داخلي در سـوريـه، داعـش و           

ديگر نيروهاي اسالمي وابسـتـه بـه          
ترکيه و عربستان و مـورد حـمـايـت          
دولت آمـريـکـا نـيـز بـهـمـان انـدازه                  

راه رهـائـي   . ارتجاعي و جنايتکارند 
مردمي که در منگـنـه جـنـگ ايـن            
نيروهاي ارتـجـاعـي و تـروريسـتـي              
قرار گرفتـه انـد مـقـابلـه بـا هـر دو                   

تــرامـپ و پـوتــيـن و          .  قـطـب اسـت     
داعــش و حــزب اهللا و جــمــهــوري              
اسالمي و دولـتـهـاي عـربسـتـان و               
تـرکـيـه و کـلـيــه نـيـروهـاي قـومــي                  
اسالمي وابستـه بـه آنـهـا بـه صـف                

مردم در   .  دشمنان مردم تعلق دارند 
جــنــگ قــدرتــي کــه امــروز مــيــان            
نيروها و دولتهاي قـومـي مـذهـبـي         
در ســـوريـــه و عـــراق و ديـــگـــر                   
کشورهـاي خـاورمـيـانـه در جـريـان              

راه .  اسـت نــمـايــنــدگـي نــمـيــشــونـد          
رهائي مردمي که در منگنه جنگ    
اين نيروها قرار گرفته اند مقابله بـا       

مـردم سـوريـه و        .  هر دو قطب است   
عراق و ايـران و ديـگـر کشـورهـاي                
اسالمزده تنهـا بـا بـزيـر کشـيـدن و                
ــتــهــا و نــيــروهــاي                کــنــار زدن دول
ــه                   ــمــه دادن ب ــا خــات اســالمــي و ب
دخالتگريهاي نظـامـي دولـت هـاي          
آمريکا و روسـيـه مـيـتـوانـنـد روي               

 . آرامش ببينند
حزب کمونيست کارگري هـمـه        

مردم آزاده جهان و هـمـه نـيـروهـاي             
چپ و مترقي را به مقابله با نيروها     
و دولتهاي اسالمي و سـيـاسـتـهـاي           
ارتجاعي دولتهاي آمريکا و روسيـه   
ــطــقــه                  ــگــانشــان در مــن و وابســت

 . خاورميانه فرا ميخواند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  فروردين ۱۸ 
 ۲۰۱۷  آوريل ۷ 

 درمورد حمله موشکي دولت آمريکا                                
 به پايگاه نظامي رژيم اسد                       

ثــبــت نــام کــانــديــداهــا بـــراي                 
انتخابات ريـاسـت     “   مضحکه اي که  

تـا     ۲۲ ش مي نامـنـد از       “  جمهوري
پـس از    .   فروردين انجام مي گيرد۲۷ 

آن و بروال معمـول، شـوراي نـگـهـبـان             
تعدادي را که بحـد کـافـي مـلـتـزم بـه               
اسالم، نظام و واليت فقيه تشـخـيـص           
دهد را، از صـافـي عـبـور مـيـدهـد و               

نـامـزدهـا    .  تاييد صالحيت مـيـکـنـد       
بعد از عبور از قيف نظام، قـرار اسـت      

 ارديبـهـشـت وارد کـارزار         ۲۷  تا ۸ از  
 ۲۹    اخـذ راي در     . تبلـيـغـاتـي شـونـد        

ــرد             ــگــي ــهــشــت صــورت مــي ــب . اردي
انتخابات شوراهاي شهر و روستا نـيـز     

 .در همين روز برگزار ميگرد
عـلــيــرغــم ايــن زمــانــبــنــدي هــا،          
رقابت و کشمـکـش جـنـاحـي عـمـال،              

دستگيري تعـدادي  .  کليد خورده است 
ــه                ــگــار از جــمل ــامــه ن حســان ا روزن

مازندراني، هنگامه شهيدي و مـراد        
ثـقــفــي و هــمــچــنــيــن دوازده نــفــر از              
مديران کانال هاي تلگرامي نزديک بـه   
دولت و اصالح طلبان با رقابـت هـاي         

دستگـيـري هـا      .  جناحي مرتبط است 
به اطالعات سـپـاه نسـبـت داده مـي               

محمود علوي وزيـر اطـالعـات      .  شود
اعالن کرد که دولت با اين دستگيـري        

بـه جـنـاح         جـنـتـي   .  ها مخالف اسـت   
مقابل در مـورد بـرقـراري رابـطـه بـا                 

تاکيد ميـکـنـد       آمريکا تشر ميزند و   
که صـالحـيـت روحـانـي بـايـد از نـو،                  

احـــمـــدي نـــژاد در        .  بـــررســـي شـــود   
سخنراني خود در اهواز در حـمـالتـي           
که بعضا آنرا متوجه خامنه اي و پـاره   
اي متوجه روحاني ميدانند، با لحنـي   

. تند ميتازد و آنها را نفهم مـيـنـامـد         
اينها فقط چند نـمـونـه از کشـمـکـش              
جناح ها پـيـش از شـروع انـتـخـابـات               

 .است
نــه فــقــط رقــابــت و کشــمــکــش            

جناحي بلـکـه، تـبـلـيـغـات شـان هـم،                 
مد شده است کـه بـا     .  شروع شده است 

زنان کم حجاب و آرايش کرده عـکـس      
بگيرند و تصوير تلطيف شده و شبـيـه      

. بنمايش بگذارنـد  به آدميزاد از خود     
انتشار عکس هاي روحاني و احـمـدي     
نژاد در کـنـار زنـان آرايـش کـرده کـه                   
تقريبا حجابي هم ندارند، يـک گـوشـه           
اين تبليغات و تصويرسازي مضـحـک     

جـالـب اسـت کـه ابـراهـيـم              . شان است 
مســابـقــه   رئـيــسـي هـم، خـود را بــه                

ــده اســت              ــر ســازي رســان در .  تصــوي
کمپين انتخاباتي رئيسي، عکسي از       
او در دست زنـان آرايـش کـرده و کـم                  

کــه روي آن      حـجــاب ديــده مــيـشــود         
نـوشـتـه شـده       “  رئيـسـي بـيـا      ” عبارت  

 .است
ــرگــزاري                ــا ب ــاهــي ت ــوت زمــان ک
انتخابات باقي است و هنوز تکـلـيـف        
برخي از رقبـاي اصـلـي نـا مشـخـص               

اصول گرايان که صـفـوف شـان        .  است
متشتت تر است با اعالن کانديـداتـور    
ابراهيم رئيسي در پي اتحاد صـفـوف          

اين در حـالـي اسـت کـه           . شان هستند 
تکلـيـف روحـانـي کـه امـيـد اصـالح                 

 .است طلبان است، هنوز نامشخص 
عليرغم همه اختالفات جـنـاحـي،     
يک مشغله جـدي هـمـه دار و دسـتـه                 
هاي آدمـکـش و دزد ايـن اسـت کـه                  
چگونه مردم را بـپـاي صـنـدوق هـاي             

اين سئوالـي اسـت کـه        .  راي بکشانند 
در همه انتخابات ها و در اتـاق هـاي           
فکري همه باندهاي حـکـومـتـي روي           

هــمــزمــان کــه زيــر پــاي        .  مـيــز اســت   
يکديگر را خالي مي کـنـنـد، طـرح و          
نقشه مي ريزند که با توسـل بـه کـدام           
تمهيداتي تنور گرمي براي انتخابـات     

 .کنند  بر پا
همزماني انـتـخـابـات شـوراهـاي            
شهر و روستا بـا انـتـخـابـات ريـاسـت                
جمهوري امکاني را فـراهـم مـيـکـنـد             

جمعيت بيشتري را بپاي صنـدوق       که  
ها بکشانند و تصوير گسترده تري از         
مشـارکــت مــردم در انـتــخـابــات را،             

در انـتــخــابــات    .  بـنــمــايـش بــگـذارنــد      
کانديـد  .  شوراها شرايط سهل تر است   

. شدن بـا مـوانـع کـمـتـري روبـروسـت                
تعداد کانديداها بسيار زياد و در پـي        

ايـن  .  آن نيز، رقابت ها گستـرده اسـت        
شرايط منجر به ايجاد حـس تـوهـم و            
امکان تغيير در شرايط شهر و روستـا    
مي شود و تعداد بـيـشـتـري را بـپـاي                

ايـن هــم،    .  صـنـدوق هـا مـي کشـانـد            
بخشي از مـهـنـدسـي انـتـخـابـات در                

 .جمهوري اسالمي است
در کنار اين تـمـهـيـدات، ايـنـبـار              

و “  بـد و بـدتـر       ” هم، سناريو تکـراري      
ــراي شــرکــت در                   ــک مــردم ب ــحــري ت

بـه ايـن     .  انتخابـات در دسـتـور اسـت          
خاطر، اصول گرايان يکي از دزدان و          
آدمکشـان حـرفـه اي خـود را بـجـلـو                  

ابراهيـم رئـيـسـي       .  صحنه فرستاده اند 
الـهـدي امـام جـمـعـه              داماد احمد علم 

مشـهـد، از نـزديــکـان خـامـنــه اي و                  
رئيس توليت آستان قدس رضوي، بـا         
سوابق حضور در ارگانهاي مـخـتـلـف         
حکومتي و همچنين، مشـارکـت در          
قتل هاي زندانـيـان سـيـاسـي در دهـه              
شصت، بحق کانديد مـنـاسـبـي بـراي           

 .اين سناريو است
انتخابات فرصتـي بـراي تـجـديـد           
ــحــکــيــم                    ــش درونــي رژيــم و ت آراي
موقـعـيـت بـانـدهـاي حـکـومـتـي در                 

کشـانـدن مـردم      . مقابل يکديگر است 
ــاي راي و                      ــدوق هـ ــنـ ــاي صـ بـــه پـ
مشروعيت دادن به انتخابات و نـظـام      
شان اما، دغدغه و اولويـت اول هـمـه          

بـه هـمـيـن خـاطـر، هـمـه               .  آنهـا اسـت    
دستجات حکومتي و از جمله خامنه       
اي هر بار مـردم را بـه مشـارکـت در                 
انتخـابـات، ولـو مـخـالـف نـظـام هـم                  

 .باشند، ترغيب کرده اند
بــا ايــن تــفــاصــيــل و عــلــيــرغــم             
تمهيداتي که جناح هاي رژيم بـراي از       
سر گـذرانـدن انـتـخـابـات در دسـتـور                 
دارند، واقف اند که انـتـخـابـات فـقـط           

ــت                  ــسـ ــيـ ــا نـ ــهـ ــازي آنـ ــدان بـ ــيـ . مـ
فرصتي براي ورود گسترده     انتخابات

مردم به ميدان سياسـت، دخـالـت در            
روندها و بـرهـم زدن بـازي جـنـاح هـا                 

بـويـژه ايـنـکـه،        .  هم، مي تواند بـاشـد     
نـمـايـش انـتـخـابـاتـي در پـي افشــاي                  
فسادهاي متعدد سـران و کـارگـزاران           
رژيم، بر متن نارضـايـتـي عـمـيـق در              
ــرده                ــراضــات گســت ــه و اعــت جــامــع
کـارگـران، مـعــلـمـان و ديـگـر اقشــار                

  .مردم برگزار مي شود
 

 ۹۶  فروردين ۱۹ 

 ”بد و بدتر         ” جدال جناح ها و تکرار سناريو                          :  انتخابات      
 
 
 
 

 خليل کيوان          

 

 

 !انتخاب مردم سرنگوني جمهوري اسالمي است



 
879شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 سردشت ــ بيتوش         
 فروردين ماە  شليک ١٩ شامگاە  

نيروهاي حکـومـتـي بە روي           مستقيم
کاسبکاران و کـولـبـران در مـنـاطـق               
مرزي شهرستان سردشـت بە مصـدوم         

ــر          ــل "  رزگـــار" شـــدن يـــک کـــولـــبـ اهـ
کـمـيـن     .انـجـامـيـد    "   کوسەلە" روستاي

نـيـروهـاي هـنـگ مـرزي در مـنـطـقە                  
مرزي سردشت سرراە کاسبـکـاران در         

عـمـلـيـاتـي       "  بيتوش"نزديکي روستاي 
 . شده است

عمليات کمين گذاري در نـزدکـي      
روستاي بيتوش با کـمـيـن نـيـروهـاي             

ــجــام شــده           ــي ات ــر     .  حــکــومــت ــر اث ب
تيراندازي ايـن نـيـروهـا، هـفـت رأس               
اسب تلف شدند و اجـنـاس کـولـبـران              
نـيـز از سـوي نــيـروهـاي حــکـومـتــي                

 .توقيف گرديد
 

 اشنويه ــ مندانه          
مــاە، جــمــعــي از           فــرورديــن   ٢٠ 

کــارگــران کــولــبــر اهــل اشــنــويە، در             
بـا کـمـيـن       "  مندانـه " نزديکي روستاي  

نيروهاي حکومتي روبرو شدنـد و در        
نهايت شماري از اسب کاسبکـاران بـا       
شـلـيـک نـيـروهـاي حـکـومـتـي تـلــف                  

 .شدند
 

 مريوان؛      
ــا               ــاد ب ــري مــردم عصــرآب ــي درگ
نيروهاي شهرداري بر سر مـحـل دفـن           

 زباله هاي مريوان
 

 سردشت؛    
شمار زيادي از شـهـرونـدان شـهـر             
سردشت با برپايـي مـراسـمـي، حـملـه            
شيمايي ادلب و کشتار غيرنظـامـيـان      

ــد        ــه ايــن       .را مــحــکــوم کــردن ــاي ــرپ ب
ــان              ــدگ ــازمــان گــزارش، شــمــاري از ب
حمالت شيميـايـي شـهـر سـردشـت و              
شــهــرونــدان ايــن شــهــر، بــا بــرگــزاري           
مراسمي در سطح شهر و هـمـچـنـيـن             
آرامگاه قربانيان شيميايي اين شـهـر،       
ضمن محکوميت حمله شيميايي بـه      

شـيـخـون، بـا مـردم             غيرنظاميان خان 
آنان بـا  .  اين شهر ابراز همدردي کردند   

ــايــي                ــارده ــالک ــن پ در دســت داشــت
خــواســتــار مــحــاکــمــه عــامــالن ايــن          

 .جنايت شدند

 
 دستگيري و زندان           

در مـريـوان نـيـروهـاي امـنـيـتــي               
جمهوري اسالمي در دو هـفـتـه آعـاز           
سال نو اقدام به دسـتـگـيـري فـعـالـيـن             

انــگــيــز، شــريــف       مــدنــي؛  حســن دل       
ــازار حــق        ــاجــور، ن ــوا         ب پــرســت، هــي

منوچهري، فايق راوش، ادريس رونـد      
تنها دليل .   و مظهر معيني کرده اند  

بازداشت فعالين مدني حـمـايـت آنـان          
از اعــتــراضــات مــردمــي در بــخــش           

فعـالـيـن     .سرشيوي مريوان بودە است  
مدني بە سـبـب اعـتـراض دفـن زبـالە                

درە " شهر مريوان در مـحـل تـفـريـجـي           
 .بودەاند، بازداشت شدەاند" سماقان

ــفــر از              ١٣  فــرورديــن مــاە، دو ن
فـريـاد   " گردانندگان کـانـال تـلـگـرامـي         

هـيـوا کـيـايـي و مـهـدي              " ،" خـامـوش  
ــي  ــالحـ ــاي           "   صـ ــروهـ ــيـ ــوي نـ از سـ

 .اطالعاتي مهاباد بازداشت شدند
 فروردين؛ مأموران امنـيـتـي     ١٦ 

در "  رش    قــاســم      " گــذرگــاه مــرزي          
شـــهـــرســـتـــان ســـردشـــت مـــحـــمـــد           

 سـالـه را       ٣٣ بوکاني  جـوانـي         شريفي
 .بازداشت کردند

زاده را      در بــوکــان  ولــي حســن           
بازداشـت و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي                  

 .انتقال دادند
در سنندج چنار حسينـي احضـار       

 .و بازداشت ميشود
 

 نا امني محيط کار            
 و مرگ کارگر جوشکار            

ماه  يـک کـارگـر          هجدهم فروردين 
شاغل در جوشکاري چايـپـاره بـر اثـر            
انفجار ناشي از مخزن گاز تانکر جـان    

مخزن گـاز يـک        .خود را از دست داد  
تانکـر در شـهـر چـايـپـاره در اسـتـان                   

غربي منفجر و به کشـتـه و           آذربايجان
شـــدن دو کـــارگـــر مـــاهـــر              زخـــمـــي

هـا در       رسـانـه   .انجاميد)  جوشکار(  
اروميه به نقل از مسئول آتش نشانـي      

وجود گاز " چايپاره علت اين حادثه را     
" مايع اندک در مخزن و جوشکاري آن   

 .اعالم کردند
 

کنار گذاشتن شکار از سوي                
 جمعي از شکارچيان بوکان               

با ادامە جنبش آشتي با طبيـعـت         
و هــمـراە بـا فــرارسـيــدن ســال جــديــد               

خورشيدي، پرندگان شکاري از سـوي        
شکارچيان بوکان بە دامـان طـبـيـعـت           

 فـرورديـن     ١٨ روز جمعە     .بازگشتند
ماە، جمعي از شکارچيان شـهـرسـتـان         

بـيـش   "  بـردە زرد   " بوکان در دامنە کوە  
  . کبک شکاري را آزاد کردند١٠٠ از 

 
فروشان        تجمع اعتراضي ميوه         

در مريوان نسبت به تصميمات                 
 !فرماندار و شهردار مريوان               

فـروشـان شـهـر مـريـوان در               ميوه  
ــه تصــمــيــم جــمــع             آوري    اعــتــراض ب

 فـروشـي در سـطـح             هاي ميوه   ماشين
ايــن شــهــرســتــان مــقــابــل شــهــرداري          
مريوان تجمع کردند و اعتراضـاتشـان     
را نسبت به تصميم جديد فرمانـدار و       

 .شهردار مريوان بنمايش گذاشتند
ــه        يــکــي از مــيــوه            فــروشــان ک

نخواست نامش فاش شود به تسـنـيـم      
فرماندار و شهردار مـريـوان بـا        :  گفت

انـد هـمـه         تصميم جديدي کـه گـرفـتـه         
 فروشان سطح شـهـر مـريـوان را              ميوه

جمع کردند و يک کيلو گوجه فـرنـگـي       
 هزار تومـان رسـيـده      ٥ در اين شهر به     

 .و مردم توان خريد آن را ندارند
مردم اين شـهـر واقـعـاً         :  وي گفت 

مشکل دارند و حقيقتاً همه ما ميـوه     
هـايـمـان     فروشان همراه با افراد خانواده  

نسبت به تصميـم فـرمـانـدار مـريـوان             
 .اعتراض داريم

 فـروشـان کـه           يکي ديگر از ميوه   
مقابل فرمانداري مريوان تجمع کـرده     

اي کـه بـه          در نـامـه  : بود اظهار داشت 
 فروشان داده شده قـيـد شـده کـه              ميوه
هاي غيربهداشتي را فـروخـتـيـم            ميوه

فـروشـان      اين در حالي است که مـيـوه       
کـنـنـد     بازار مريوان به ما مراجعه مي  

ها را با قـيـمـت پـايـيـن از مـا               و ميوه 
هـاي خـود        خرند و در داخل مغازه  مي

 .رسانند با قيمت باال به فروش مي
بنده حاضرم هرکـدام از    : وي گفت 

داراني که شما انتخـاب کـنـيـد        مغازه  
اش برويم و صـحـت ايـنـکـه               به مغازه 

هــاي خــودشــان را کــه از مــا                 مــيــوه
اند ثابت کنم و سؤال اينجـاسـت       خريده

داران    هاي اين مـغـازه        که چطور ميوه 
هـاي مـا        که ميوه خود را از مـاشـيـن      

 .خرند غيربهداشتي نيست مي
 ٧  فروشان که    يکي ديگر از ميوه  

سـال اسـت در شـهــر مــريــوان مــيــوه               
بنده بـه  :  کند اظهار داشت فروشي مي   

جز اين کارم هيچ شغل ديگـري نـدارم         
هـايـم نـيـز مـجـروح              و از ناحيه دسـت    

 فـروشـي        ه   هستم و با اين شغـل مـيـو         
زايي کنـم   خواهم براي خود اشتغال    مي
 »فرماندار و شـهـردار مـريـوان        « اما  

دهند و گفتند هر کاري کـه       اجازه نمي 

 .توانيد انجام دهيد مي
فـروشـان      خواسته ميوه :  وي گفت 

اين است که مکاني را در داخل شـهـر     
مريوان براي ما اخـتـصـاص دهـنـد و            

 .مشکل اين مردم را حل کنند
 

 هزار نفر در         ٤٠٠ ميليون و       ٦ 
 هستند   '  ايران مبتال به افسردگي             

احمد حاجبي مدير کـل سـالمـت       
روان وزارت بــهــداشــت، درمــان و                

 ميلـيـون و     ٦ : "آموزش پزشکي گفت 
 هزار نفر در کشور بـه بـيـمـاري         ٤٠٠ 

او گـفـتـه      ". افسردگي مبتال هستنـد  
 درصـد افـراد       ٢٣.٦ که به طور کلي     

 سال به يکي ٦٤  تا ١٤ در گروه سني  
از انــواع اخــتــالالت روانــي مــبــتــال            

 ١٢.٧ هستند که از اين تعداد حدود      
 .درصد افسرده هستند

 *** 

 
 :  نگاه هفته         

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      

 نسان نودينيان            

 

 نازنين، 
 واژه ي شعرم ،

 کالمي از زيبائي را
 با تصويري تازه از عشق

 در دشتهاي رويائي
 .برايت خواهم نوشت

 گر شعرم به آساني
 .عيان رسوائي است

 من از شرم و حيا نمي ترسم
 دل من همچو گل

 آراسته به زبيائي ست
 من از زشتيها نمي ترسم

 با تصوير تازه
 در دشتستان رويائي

 سروده اي به نام تو هزاران بار مي خوانم
 و عشق را بسان دل دلبر ساده مي سازم

 من که غالم سلطان عشقم
 و با پير عاشقان در بندم

 از زشتيها نمي ترسم ، نمي ترسم
 در دشتهاي خطر

 از باد ، برف و بوران
 نمي ترسم

 بسان درخت بيد نمي لرزم
 همچو دلبر جانان
 از گناه نمي ترسم

 به مانند آهو از ترس جان
 از جنگل پر خطر نمي گريزم

 نه نمي ترسم
 همچو گل از زمستان نمي ترسم

 به مانند رودخانه
 به عرياني

 در ميان صد دره تنگ مي شوم جاري
 از بوي عطر يار مستم
 از ريزش دره نمي ترسم

 به مانند بزکوهي
 در جنگ تن به تن

 به خاطر
 يار نمي ترسم

 فاتح آن است که دل يار با اوست
 من که دل تو را دارم

 . چرا بايد بترسم
 

 شمي صلواتي
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کشف جسد يک دختر در             
 درياچه زريوار مريوان                

طبق اخبار منتشر شـده دخـتـري          
بيسـت سـالـه اهـل روسـتـاي             ) ا. َش( 

سلين وسـاکـن تـپـه مـوسـک مـريـوان                
بنـا بـه خـبـر         . اقدام به خودکشي کرد  

شــخــص مــزبــور بــرخــالف مــيــل                 
ورضايتش وادار بـه ازدواج اجـبـاري            

روز قـبـل از واقـعـه           ١٠ شده ومـدت      
خانه وخانواده اش را تـرک کـرده ودر             

. مکاني نامعلوم بسر ميبـرده اسـت        
متاسفانه ازدواج اجبـاري، سـنـتـهـاي          
عقب مانده اسـالمـي و مـرد سـاالر               
وعدم اختيار زنان در اتخـاذ تصـمـيـم            
براي  زندگي، از عوامل عـمـده قـتـل            

 .وخودکشي زنان در کردستان است
 
 

 در کردستان عراق           
 خشونت عليه زنان           

 يک درصد کاهش داشته است                
بنا به آمار منتشر شـده از سـوي          
نهاد مقابله با خشونت عليه زنان، در     

 ســال گــذشــتــه در اقــلــيــم           ٣ مــدت      
کردستان خشونت عليه زنان تنها يـک     

بنا به ايـن  .  درصد کاهش داشته است   
 ٧.١٩٣  (  ٢٠١٤ آمــار، در ســال         

 ٧٢٠٢  (  ٢٠١٥ ، در سال     ) مورد  
 ٧.١٢٣ (  و در سال گذشتـه    ) مورد  
خشونت عليه زنان در اشکال )  مورد  

بـقـتـل رسـانـيـدن،         : (  مختلف نـطـيـر     
خــودکشــي، ســوزانــدن، خــودســوزي،       

در اقليم کردستـان  ) شکنجه و تجاوز  
 . ثبت شده است

بنا به برآوردهاي حاالت خشونت      
 ٢٠١٥ در ســال گــذشــتــه بــا ســال                 

 حــالــت   ٧٩ مشـخــص مــيـشــود کــه          
خشونت کاهش داشـتـه اسـت يـعـنـي             

همچنين بنا به بـرآورد  .   درصد١.٠٩ 
موارد خشونت در سال گذشته نسبت       

 ، مشـخـص مـيـشـود          ٢٠١٤ به سال  
مورد خشونت کاهش داشـتـه     ٧٠ که   

بنابـرايـن در     .   درصد٠.٩ است يعني  
سه سـال گـذشـتـه تـنـهـا يـک درصـد                    
خشـونـت عـلـيـه زنـان کـاهـش نشــان                 

 .ميدهد
 

 دختر دانش آموز          
 دست به خودسوزي زد            

دانـش آمـوز     )  ح . که يغان، ئه ( 
کالس هشتم و ساکن محله آشتي در         

کـردسـتـان عـراق،       "  قه الدزي"  شهرک  

 بـعـد از       ٢٠١٧  مـارس      ٢٥ بتاريخ   
اينکه نمره اول امتحانات را گرفـتـه و      
در چند درس ناموفق بوده، دسـت بـه         

او بمدت يک هفتـه  .  خودسوزي ميزند 
زيـر نــظـر پــزشـکـان در بـيــمـارسـتــان                 
سليمانيه تـحـت درمـان قـرار داشـت              
اما به دليل ميزان بـاالي سـوخـتـگـي         

 . جان خود را از دست ميدهد
 

 کودک از دست           ۶  زن و     ۹ نجات    
 خالفت اسالمي داعش          

روز دوشنبه  دهم آوريل هفـت زن      
و يک کودک  منتسب به ايزدي بعد از       
دو ســال و هشــت مــاه اســارت، از                 
چــنــگــال خــالفــت اســالمــي داعــش           
نجات پيدا کرده و به خانواده هايشـان     
در شهر دهـوک در شـمـال کـردسـتـان                

 .عراق ملحق شدند
يکي از زنان از آنـچـه کـه بـر سـر               

 : آنان رفته است ميگويد
ــان را بــه امــيــران خــالفــت                   زن
اسـالمـي يـا هــديـه مـيـکــنـنـد و يــا                    

در :  او هـمـچـنـيـن گـفـت           .  ميفروشند
مقابل چشمان زنـان و کـودکـانشـان،            
هــمــســر ان و بــرادرانشــان را بــقــتــل               

 .رسانيده  و به زنان تجاوز کرده اند
روز ششم آوريل نيز دو     همچنين    

زن و پــنــج کــودک ايــزدي از دســت                 
آدمکشان  اسـالمـي داعـش نـجـات              
يافتند و به خانواده هايشان در شـهـر            
زاخو در شمال کردستان عراق ملـحـق      

 .شدند
ــجــات                   ــز ن ــه آمــار مــرک ــا ب ــن ب
دهندگان، وابسته به اقليم کردسـتـان،        

 نـفـر از ايـزديـان از             ۲۹۵۰ تا کنـون     
دست خالفت اسالمي داعش نـجـات        

  نفر هـمـچـنـان     ۴۴۱۷ يافته و  تعداد  
 .در اسارت خالفت اسالمي هستند

 
 صدور حکم حبس و شالق           

 براي يک زن و مرد          
خــبــرگــزاري هــرانــا ـــ زن و مــرد             

اتـهـام مشـارکـت در         " جواني به اتهام    
با حکم " قتل کودک و رابطه نامشروع 

قضات دادگاه کيفري استان تهران بـه        
 .دزندان و شالق محکوم شدن

 
اجراي حکم حبس جديد           

 نرگس محمدي مدافع حقوق بشر                
حــکـــم جـــديـــد زنـــدان نـــرگـــس            
محمدي، نائب رييس کانون مدافعـان   
حقوق بشر با پايان يافتن حکـم زنـدان      

 ۲۵ قـبـلــي او بــالفـاصـلــه از تــاريـخ                
نـرگـس   .   اجـرا شـد    ۱۳۹۵ اسفند ماه  

 اول کـه در سـال              محمدي در پـرونـده    
 براي او تشکيل شده بـود، در    ۱۳۸۹ 

دادگاه تجديد نظر به شش سال حبـس        
اين وکيل مدافع حـقـوق   .  محکوم شد 

 بـراي    ۱۳۹۱ بشر که در مـرداد مـاه        
مداواي بـيـمـاري خـود بـه مـرخصـي               
استعالجي آمده بود، بار ديگر در پـي   

اي جديد، بـازداشـت و          تشکيل پرونده 
 سال حـبـس     ۱۶ در دادگاهي ديگر به  

محکوم شد که براساس اعمـال مـاده          
، ده سـال از ايـن حـکـم زنـدان،                ۱۳۴ 

 .شود اجرا مي
 

خطر مرگ جان هنگامه شهيدي                 
 کند    را تهديد مي       

گزارشگران بدون مرز در بـيـانـيـه          
اي بـا تـاکـيـد بـر خـطـر جـانـي بـراي                       
هـنـگــامـه شـهــيـدي روزنــامـه نـگــار               

رفتار غيـر  "  در اعتصاب غذا" زنداني  
مسئوالنه مقامات حکومت ايران را    

 .محکوم کرد
 

 اعتصاب غذاي آتنا دائمي                
در اعتراض به محکوميت               

 اش   اعضاي خانواده         
آتنا دائـمـي مـدافـع حـقـوق بشـر               
زنداني در بند نسوان زنان زندان اويـن          
در اعــتـــراض بــه مــحــکـــومــيـــت               
خواهرانش انسـيـه و هـانـيـه دائـمـي،               
دست به تحصن و اعتصاب غـذا زده        

همزمان مـادر ايـن زنـدانـي از             . است
بيماري جدي دخترش در زنـدان خـبـر           

 .داد
 

  ساله     ۱۶ خودسوزي دختر        
 در تهران     

صــبــح روز چــهــارشــنــبــه شــشــم          
مــاه ســال گــذشــتــه بــود کــه                بــهــمــن 

مأموران پليس پـايـتـخـت، از مـرگ             
مشکوک دختر نوجواني در يـکـي از           

ها در شرق تهران با خـبـر و       بيمارستان
مـأمـوران پـلـيـس        .  راهي محل شدند  

 ۱۶ در محل حادثه بـا جسـد دخـتـر              
رو شدند که بر اثـر شـدت        اي روبه  ساله

 .کرده بود سوختگي فوت
ها نشان داد دخـتـر فـوت             بررسي

آمـوز بـوده، چـنـد روز              شده که دانـش   
قبل در پارک جنگلي حوالـي بـزرگـراه         
ــه                  بــابــايــي در شــرق تــهــران اقــدام ب
خودسوزي کـرده کـه نـگـهـبـان پـارک                

شود و پـس از خـامـوش              متوجه مي 
کردن آتش جسد نيمه سـوخـتـه دخـتـر         

 ساله را به بـيـمـارسـتـان مـنـتـقـل            ۱۶ 
همچنين مشخص شـد تـيـم      .  کند  مي

پزشکي پس از حـادثـه تـالش زيـادي            
دهد  براي نجات دختر جوان انجام مي    

اما در نهايـت وي پـس از چـنـد روز                 
خـاطـر شـدت         هـاي ويـژه، بـه          مراقبت

 .رود سوختگي به کام مرگ مي
 

 نود درصد زنان زنداني                
 جرائم غيرعمد سابقه ندار            

 هزار محکوم غيرعمد ۱۲ حدود  
کـنـنـد از         ها تحمل کيفر مـي  در زندان 

 نــفــر را     ۲۲۶ ايـن جــمـعــيــت حـدود           
زندانيان زن جرائم غيرعمـد تشـکـيـل          

 درصـد آنـان هـيـچ           ۹۰ دهـنـد و          مي
 .سابقه کيفري ندارند

 
 تفکيک جنسيتي در          

 المللي تهران       دو بين   مسابقات      
المللـي تـهـران در          مسابقه دو بين  

بخش مردان برگزار شد و قـرار اسـت           
که زنان در رقابتي جداگانـه مسـافـت          
ده کيلومتري را دور درياچه ورزشگاه       

هـمـچـنـيـن مسـيـر ايـن             .  آزادي بدوند 
مسـابـقـه نـيـز بـا مـخـالـفـت شـوراي                    

 .تامين تهران تغيير کرد
 

  ساله     ۶۴ زنداني سياسي زن           
 در زندان اوين         

نوشين دخت ميـر عـبـدالـبـاقـي،           
 ۳۴  ساله با حکم   ۶۴ زنداني سياسي  
اکنون در بـنـد نسـوان            سال حبس، هم  

زندان اوين دوران محکوميت خود را     
 .کند سپري مي

نوشين دخـت مـيـرعـبـدالـبـاقـي،            
 ســالــه کــه از بــيــمــاري           ۶۴ زنــدانــي   

بـرد، عـلـيـرغـم           اسکيزوفرني رنج مي  
کهولت سن و صدور عدم تحمل کيفر     
از سوي دستگاه قضايي، همچنان در     
بــنــد نســوان زنــدان اويــن نــگــهــداري           

 .شود مي
حکم حبس اين زندانـي سـيـاسـي           

 بـه    ۹۵  مـهـرمـاه سـال           ۲۵ در تاريخ  
 .اجرا در آمده است

نوشين دخت مـيـر عـبـدالـبـاقـي             
 ۹۳ مـاه        بـهـمـن     ۲۷ ابتدا در تـاريـخ        

توسط نهاد اطالعات بازداشت و در        
 بـا تـوديـع        ۹۴ مـاه سـال          ارديبهشـت 

 ميليون توماني تا زمـان  ۲۰۰ وثيقه  

برگزاري دادگاه موقـتـاً از زنـدان آزاد           
 .شد

 ۲۶ وي در دادگاهـي در شـعـبـه              
دادگاه انقالب و بـه ريـاسـت قـاضـي               
احمدزاده، با اتـهـامـات اقـدام عـلـيـه               
امنيت ملي، اجتماع و تبانـي عـلـيـه          
نظام، توهين بـه مـقـدسـات، تـبـلـيـغ                
عليه نظام و نشر اکـاذيـب مـحـاکـمـه            

 .شد
قاضي به دلـيـل ايـنـکـه نـوشـيـن               
دخـت مـيـرعــبـدالـبـاقـي تـا قـبـل از                   
ــرگـــزاري دادگـــاه مـــجـــدداً بـــه                   بـ

هاي خود ادامه داده بـود، هـر       فعاليت
اتهام را براي وي دو بار محاسبه کـرد      

 سال حـبـس مـحـکـوم          ۳۴ و وي را به  
اکـنـون      اين زنداني سياسـي هـم     .  نمود

در بــنـد نســوان زنــدان اويــن تـحــمــل              
 .کند حبس مي

 
 بين المللي      

 آزادي مذهبي آمريکا              
در نشست کميسيون بين الملـلـي       
آزادي مذهبي اياالت متحده آمريکـا     

ــه           ــوم بـ ــوسـ ، از    USCIRFمـ
زندانيان ايراني که بـه خـاطـر مـذهـب           

 .زنداني هستند، ياد شد
کـمــيــســون بــيــن الــمــلــلــي آزادي          
مذهبي آمريکا، هر سال لـيـسـتـي از           
کشورهايي که بـه خـاطـر اعـتـقـادات             
مذهبي افراد را زندانـي مـي کـنـنـد،             

 نيز نـام    ۲۰۱۶ تهيه مي کند که سال  
مـورد  " ايران را در ليـسـت کشـورهـاي         

براي زندان افراد بـخـاطـر      "  نگراني ويژ 
قرار اسـت تـا چـنـد           .  مذهب قرار داد 

مــاه ديــگـــر گـــزارش جـــديــد ايـــن                 
 .کميسيون منتشر شود

در جـلـسـه روز پـنـجـشــنـبـه، بــه                 
منظور روشنگري در مورد اينـگـونـه         
زندانيان عقـيـدتـي و جـلـب حـمـايـت                
براي آزادي آنها، نمايـنـدگـان چـنـديـن            

و گـروهـهـاي      "  غيرانتفـاعـي  " سازمان  
فــعــال حــامــي حــقــوق بشــر شــرکــت            

 .داشتند
 *** 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                      

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ميوه فروشي پايان کار آهنگران
خواست به تهران بـيـايـد     دلش نمي 

؛ نمي خواست از سالـهـا سـابـقـه کـار               
صــنــعــتــي چشــم بــپــوشــد و کــارگــر             

دلـش پـيـش      .  روزمزد و فصلي بـاشـد     
کارخانه فوالد جـامـانـده بـود؛ پـيـش             

هــاي ذوب و خــطــوط تــولــيــد               کــوره
 .هاي آهن ورق

ساعـت پـنـج صـبـح اسـت؛ هـوا                
رود کـه       کامال تاريک ؛ نـم نـمـک مـي         

آقــاي نــون از     .  گـرگ و مــيــش شــود        
آيـد و       اتاقک پشت غـرفـه بـيـرون مـي          
. شود  مشغول چيدن بارهاي ميوه مي    

هـا کـه شـب خـالـي               ها و جعبـه     کارتن
اند، بايستي قـبـل طـلـوع آفـتـاب             شده

 .چيده شوند
اين آغاز يک روز کـاري در يـکـي          

. بار تهران اسـت    از ميادين ميوه و تره  
روزي که از ساعت پنج صـبـح شـروع          

شود و تا نيـمـه هـاي شـب ادامـه                مي
چـهـره شـان از           کارگراني کـه تـه    .  دارد

آلـود     زند،  خـواب       خستگي فرياد مي  
هـا و       شونـد و مـيـوه        دست به کار مي  

چـيـنـنـد؛        سبزيجات را کنـار هـم مـي         
هــا و      اواخــر زمســتــان اســت، مــيــوه        

سبزيجات زمستاني در سـرمـاي سـر         
صبح تهران؛ کـامـيـون هـا بـه نشـانـه                

کشـنـد و        شروع روز از دور نفـيـر مـي        
سيب، نارنگـي، کـرفـس و کـاهـو در               

شوند؛ آماده عرضـه     ها چيده مي    غرفه
به بازار، آماده برچيدن و تلنبـار شـدن        

 .در کيسه هاي خريد مردم
اما قصه آقاي نون در همـيـن جـا            

فـوالد زاگـرس کـه        .  آغاز نشـده اسـت     
تعطيل شد، آقاي نون چنـد وقـتـي در         
قروه ماند؛ حقوق بـيـکـاري گـرفـت و              

مثل خيليهاي ديگر منتظر ماند کـه       
شايد دوباره گشايشي حاصل شـود و       

بعـد از نـزديـک        .  کارخانه رونق بگيرد  
به دو سال راهي تهران شد؛ خـيـلـي از          
هم واليتيهاش در ميدانهاي مـيـوه و         
تــره بــار در گــوشــه و کــنــار تــهــران                 

کرد شايد  مشغول بودند و او فکر مي      
کارگري در ايـن مـيـاديـن، راه حـلـي                 
باشد براي گذران زندگي، بـراي امـرار          

اي که مـجـبـور شـدنـد          معاش خانواده 
در کردستان بمانند و چشم انـتـظـاري           

 .بکشند
خواست به تهران بـيـايـد     دلش نمي 

؛ نمي خواست از سالـهـا سـابـقـه کـار               
صــنــعــتــي چشــم بــپــوشــد و کــارگــر             

دلـش پـيـش      .  روزمزد و فصلي بـاشـد     
کارخانه فوالد جـامـانـده بـود؛ پـيـش             

هــاي ذوب و خــطــوط تــولــيــد               کــوره
 .هاي آهن ورق

 جرئت نداريم اسم بيمه را بياوريم
حاال چندماهي اسـت کـه تـهـران            
اسـت؛ در پـايــتـخـت جـاگــيـر شـده و                  
مشغول کاري است کـه از شـرايـطـش            

ايـنـجـا     »:به هيچ وجه راضي نيسـت     
ســاعــت کــاري مشــخــصــي نــداريــم،         
گاهي نيمه شـب تـا صـبـح بـارهـا را                 

چينيم، بعد چند ساعت استراحت      مي
کنيـم و بـاز تـا هشـت شـب کـار                     مي
کنيم؛ حقوق و مزاياي چنداني هم       مي

نــداريــم؛ هــفــتــگــي بــه مــا پــرداخــت            
کنند؛ از مـرخصـي و بـيـمـه هـم                   مي

خبري نيست؛ جرئت نداريم اسم بـيـمـه     
را بياوريم، اگر درخواست بيمه کنيـم،    

ــيــد خــوش                   مــي ــفــرمــاي ــنــد ب گــوي
 «...آمديد

ها را پشـت هـمـان            آقاي نون شب  

کـنـد، بـه هـمـراه             اي که کار مـي      غرفه
خوابد؛ ماهـهـاسـت     کارگران ديگر مي  

اش را نديده و فقـط هـفـتـه           که خانواده 
به هفته مقداري پول ناچيز به حسـاب        

 .کند آنها در قروه واريز مي
کارگري که سالها سابقه کار فنـي   
و تخصصي و سـابـقـه بـيـمـه داشـتـه،                

بـرد کـه        حاال در شرايطي بـه سـر مـي         
ــخــصــص             مــهــارت  ــا و ت ــايــش     ه ه

بالاستفاده مانده و به قول خودش اين     
شغل نيم بند، کمي بهتر از بـيـکـاري           
است و از ناچاري است که تن بـه ايـن           

 .خواري داده است
و امــا قصــه پــرغصــه فــوالد                 

ــه          :  زاگــرس شــرکــت فــوالد زاگــرس ب
اي کـه در         موجب مجمع فوق الـعـاده     

 تـوسـط سـهـامـداران          ٩٢ اسفند ماه    
عمـده ايـن شـرکـت شـامـل صـنـدوق                 
بــازنشــســتــگــي کشــوري، صــنــدوق          
بــازنشــســتــگــي کــارکــنــان فــوالد و            
سازمان تامين اجتماعي برگزار شـد،       

بـعــد از ايــن      .  مـنـحـل اعـالم گــرديـد         
انحالل، کارگران بارها تجـمـع بـرگـزار        

 نگاري کردند، حـتـي بـه          کردند، نامه 
تهران آمدند و با مـقـامـات مسـئـول             
ديدار کردند، اما هيچ کدام از ايـنـهـا            
به نتيجه نرسيد و قفلي کـه بـر سـردر              
کارخانه زده بودند، به هيچ وجـه مـن          

 .الوجوه باز نشد
هــا حــاال      خــيــلــي از بــيــکــارشــده     

 کنند دستفروشي مي
 نـمـايـنـده ايـن          » احمد امـيـنـي    « 

کارگران بيکارشده است؛ او مي گويد     
وضعيت آنها که رفتند تهران بـاز هـم         

هـا اسـت؛ خـيـلـي از               بهتـر از خـيـلـي        
هــا حــاال دســتــفــروشــي           بــيــکــارشــده 

کـنــنـد؛ گـوشــه کـنـار شـهـرهــاي                 مـي 
اند و خـرت       کردستان بساط پهن کرده  

فروشنـد؛ ايـن سـرنـوشـتـي             و پرت مي  
است که به نـاچـار نصـيـبـشـان شـده،                 
وقتي کـار خـودت نـبـاشـد و مـبـلـغ                   
ناچيز مقرري بيمه بيکاري هم کـفـاف     

اي نداري جـز ايـن کـه تـن               ندهد، چاره 
 .بدهي

، ٩٥ چند وقت پيش در دي مـاه       
خبر ايـجـاد زنـجـيـره فـوالد در قـروه                  
کردستان  مـنـتـشـر شـد؛  ايـن خـبـر                    
کارگران بيکار فوالد قروه را بـاز هـم            
بيشتر نگران کرد؛ چرا که ابـجـاد ايـن            

تواند به اين معـنـا بـاشـد         زنجيره، مي 
که قـرار نـيـسـت فـوالد قـروه دوبـاره                  

: گـويـنـد      کارگران مـي .  اندازي شود   راه
تصميم به تاسيس يک کارخانه فـوالد     

کننده اسـت؛ چـرا        جديد در قروه نگران   
که فوالد زاگرس و تاسيسات آن چـنـد    
سال اسـت کـه بـالاسـتـفـاده مـانـده و                  

 کارگر مـتـخـصـص آن بـيـکـار              ٤٠٠ 
اين کارگران با بـيـان ايـنـکـه          .  هستند

بهتر است مسئوالن بـه جـاي مـکـان            
يابي و ايجاد اشـتـغـال در يـک نـقـطـه                
جديد، فکري به حال کارگراني بکننـد    
کــه بــا وجــود تــخــصــص، از بــيــمــه               

ــيــکــاري اســتــفــاده مــي          کــنــنــد و        ب
تخصـصـشـان بـدون اسـتـفـاده مـانـده                

اگر قرار است چند سـال    : است؛ گفتند 
طـول بـکـشـد تـا تـاسـيـسـات جـديــد                   

هـاي     اندازي شود، چرا از ظـرفـيـت           راه
بيکارمانده فـوالد زاگـرس اسـتـفـاده            

 .شود نمي
در هــمــيــن رابــطــه، مـحــمــد دره           
رزمــي،رئــيــس ســازمــان صــنــعــت و         
معدن استان کردستان در همان زمـان     

تاسيس زنجـيـره فـوالد      :  به ايلنا گفت  
در کردستان، تصميم وزارت صـنـعـت      

، مصـوب  ٩٣ و معدن است و در سال  
ايجاد اين زنجـيـره فـوالد،      .  شده است 

فقط مربوط به قـروه نـيـسـت، بـلـکـه               
قرار است، در سـقـز، بـيـجـار و قـروه                 

دره رزمي در پاسـخ بـه     .  تاسيس شود 
ايـن پــرسـش کــه چـرا فـوالد زاگــرس               

: شـود؛ گـفــت       انـدازي نـمـي        دوبـاره راه   
هـا هـمـيـن فـوالد             يکي از آلتـرنـاتـيـو      

زاگرس است و احتمـال دارد در قـروه            
انـدازي     همين مـجـمـوعـه را بـراي راه            

رئــيــس ســازمــان     .  انــتــخــاب کــنــيــم     

صنعت و معدن در ارتباط با نگرانـي      
کارگران بـيـکـار شـده فـوالد زاگـرس               

از نظر قـانـونـي هـيـچ تـعـهـدي             :  گفت
الزام آوري بـراي جـذب ايـن کـارگـران               

ــدارد     ــن    .  وجــود ن ــا         ٤٠٠ اي ــر ب ــف  ن
کـردنـد کـه         اي همکاري مـي   مجموعه

هـا تسـويـه       مجموعه تعطيل شده و آن  
انـد؛ لـذا تـعـهـدي بـراي                حساب کـرده  

الـبـتـه    .  ها نـيـسـت      استخدام مجدد آن  
تـوانـد      هـا مـي       استفاده از تـجـربـه آن         

 .مفيد باشد
حاال سوال اصلي اين جـاسـت کـه        
در کـجـاي جـهـان، ايـن حـجـم انـبــوه                   
تخصص را معطل به حـال خـود رهـا             

هـاي جـديـد         کنند و به سراغ طـرح     مي
مگر نيروي انسـانـي آن هـم        . روند  مي

از نوع متخصص صنعتي، بـاالتـريـن       
سرمايه يک کشور نيـسـت، پـس چـرا             
بايد کارگران فوالد زاگرس بدون هيـچ      
اميـدي بـه آيـنـده بـه مشـاغـل غـيـر                    
رسمي روي بياورند و نصيـب شـان از          
ســالــهــا کــار و تــالش مــتــعــهــدانــه،            

 بيکاري و دستفروشي باشد؟
: گـويـد        آخر گفتگو آقاي نون مـي    

روزي اتفاقي يکي از مديران کارخانـه     
فوالد زاگرس را در تره بـاري کـه کـار           

کـنــم، ديـدم، مـرا شـنــاخـت، بــا                 مـي 
لبخندي که بوي يک آشـنـايـي خـيـلـي             

چه بهتر که آمـدي  :  داد، گفت   دور مي 
ــســت بــه                    ــدي نــي ــايــتــخــت، امــي پ

 ...کارخانه
 نسرين هزاره مقدم: گزارش

 از خط توليد فوالد تا پشت دخل تره بار؛                                    

 

  

 


