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 فراز آزادي       

کـومـه لـه، سـازمــان           : ايسـکــرا 
کردستان حزب کمونيـسـت ايـران، در          
يکي دو مـاه گـذشـتـه هـمـکـاريـهـاي                 
منسجم تـري بـه نسـبـت گـذشـتـه بـا                  
احزاب ناسيوناليست کردسـتـان ايـران        

حزب دمکـرات کـردسـتـان، کـومەلە           ( 
زحمتکشان کردستـان، حـزب کـومەلە         
کــردســتــان ايــران، ســازمــان خــبــات            
کــردســتــان ايــران و حــزب دمــکــرات           

، که کومه له آنـهـا را         ) کردستان ايران 
، ميخواند داشـتـه   " احزاب کردستاني " 

است؛ نظر شما در باره اين نشـسـت و           
 برخاستها چيست؟

 
ايـن هـمـکـاري         : محمد آسنگران  

از نشــســت و       .  و هــمــگــرايــي اســت       
هدف اولـيـه هـم        .  برخاست فراتر است 

فراتر رفتـن از هـمـکـاريـهـاي سـنـتـي                 
دور اخـيـر   .  تاکنوني تعريف شده است   

همکاري اين جريانات از فراخوان يـک        
نهاد نزديـک بـه حـزب بـارزانـي آغـاز                 

آن نهاد سميناري تشکيـل داد و      .  شد
اين احزاب را دعوت کرد که بـتـوانـنـد      
موانع اتحاد و همکاريشان را بحث و       

سوال اصلي و مـحـوري     . بررسي کنند 
: برگزار کننده اين سـمـيـنـار ايـن بـود              

بعد از قدرتگـيـري تـرامـپ سـيـاسـت               
ــزاب      ــان       " احـ ــردســـتـ کـــه  "  شـــرق کـ

مـنــظــورشــان کــردســتــان ايــران اســت          
چيست؟ آيا وقت آن نرسيده اسـت کـه           
يک جبهه تشکيل بدهند و هماهـنـگ         

 ايـن سـوال بـا دو پـاسـخ                عمل کنند؟ 
امـا در    .  کمي متـفـاوت مـواجـه شـد          

عمل يک پاسخ واحد که همـه شـرکـت            
کنندگان بر آن توافق داشتند عملـي و     

آنهم همکاري منسجـم  .  پي گرفته شد  
و هدفمند براي تشـکـيـل يـک جـبـهـه                

بـا هـمـديـگـر        "  احزاب کـردي  " واحد از   
 .است

پاسخ احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت و              
اسالمي در ايـن جـلـسـه ايـن بـود کـه                 

بعد از قدرتگيري ترامـپ تـحـوالتـي        " 
در مـنـاسـبـات دولـتـهـا و جـريـانـات                  
سياسي مـنـطـقـه روي خـواهـد داد و                
جمهوري اسالمي تحت فشار فزايـنـده    

. اي قرار خوهد گرفت که به نفع اسـت       
با اين تـحـوالت امـيـدهـايـي تـازه اي               
بوجود آمده است و فضاي مـتـفـاوتـي        
بوجود خـواهـد آمـد کـه پـاسـخـهـاي                  

بـايـد بـراي      .  متفاوتي طلب مـيـکـنـد       
استفاده از آن فضـا آمـادگـي داشـتـه                

بـه شـکـل دوپـهـلـو و غـيـر                 ."  باشـنـد  
شفافي تاکيد داشتند که بايد قابلـيـت     
خود را بـراي تشـکـيـل يـک جـبـهـه و                   
متحد عـمـل کـردن را بـه قـدرتـهـاي                  

. جهاني و منـطـقـه اي نشـان بـدهـنـد               
هدف از اين قابليت هم قـرار اسـت بـه         
يک امر ديگري خدمـت کـنـد و آنـهـم             
ــکــا و                     ــت آمــري ــه دول ــن اســت ک اي
متحدينش قانع بشوند که اين احـزاب     
را بعنوان يـک جـبـهـه واحـد بـه بـازي                   

اين هدفي است کـه قـبـال بـا           .  بگيرند
سر و صداي بيشتري رضـا پـهـلـوي و            
سازمان مجاهدين خلق حتي قـبـل از          
قدرتگيري ترامپ به استقبال آن رفـتـه    

 .بودند
البته تجربيات قدرتگيري احـزاب   
ناسيوناليـسـت کـرد عـراق در ادامـه              
چنين سياستي و بهره مند شدن حزب       

در کردستـان سـوريـه از ايـن           . د.ي. پ
آمـريـکـا، مشـوق عـيـنـي و              "  نعمت" 

. قابل ارزيابي براي اين جريـانـات بـود      

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
 

 

 

 نسان نودينيان            

 ۲ صفحه 

 

 :  نگاه هفته 
 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان            

 

 

 عزيزه لطف الهي
 

 

 ۳  صفحه 

 ۳  صفحه  کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران                                    

 شهال دانشفر          

 

 ادامه اين بازي کمونيسم       
 له را ذبح ناسيوناليستي ميکند     کومه

 مصاحبه ايسکرا با محمد آسنگران   

 
 
 
 
 

 کارگران در شهر سنندج به استقبال روز جهانی کارگر رفتند      

 

 واله زماني آزاد شد     

 بهنام ابراهيم زاده آزاد شد                       

 سيل در آذربايجان، کردستان و زنجان،        
 علل خسارات جاني و مالي      

 رهبران کارگري سخن ميگويد       



 
882شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
زيرا همه آنها ميدانند و اذعـان دارنـد      
که بدون کمک آمريکـا نـه بـارزانـي و               
طــالــبــانــي مــيــتــوانســتــنــد بــه ايــن             
موقعيت پرت شونـد و نـه نـيـروهـاي             
مســلــح کــردســتــان ســوريــه امــکــان           
بازپس گيري کوباني و ديگر منـاطـق     

 .تحت تسلط داعش را داشتند
هــر کــدام از ايــن جــريــانــات بــا               
ــن                 ــات خــاص خــودشــان در اي ــي ادب
سمينار تاکيد کردند الزم است هم بـر     
شدت فعاليت خود عـلـيـه جـمـهـوري            
اسالمي بيفزايند و هم ضرورت نـيـاز         
آنها براي قدرتگيري ايجاب مـيـکـنـد        
که با هـمـديـگـر جـبـهـه اي تشـکـيـل                   

لـه     پاسخ کمي متفاوت کومـه .  بدهند
سازمان کردستان حزب کمونيسـت      -

ــق                     ــهــا مــواف ــه آن ــود ک ــن ب ــران اي اي
سياستهاي ترامپ نيستند امـا بـراي         
متحد و هماهنگ عمل کردن بـا ايـن       

بــراي  .  جــريــانــات آمــادگــي دارنــد           
تشـکـيـل جـبـهـه احـزاب کـرد اعـالم                  
کردند ابتدا بايد پيش زمينه هـاي آن         
فــراهــم بشــود و ايــن کــار از طــريــق               
همکـاريـهـاي سـيـاسـي و مسـائـل و                 
تحوالت سياسي بايد آغاز بشود و از    

 .سياست واحدي پيروي کنند
بعد از اين سمينار و پـاسـخـهـاي           
هر کدام از آنها به سوال برگزار کنـنـده         
کــه بــه ابــتــکــار مشــاوران بــارزانــي             
سازمان داده شده بود هـمـکـاري ايـن            

بعد از   .  جريانات وارد فاز جديدي شد  
هــر تــوافــق ســيــاســي و تــاکــتــيــکــي            
مشتـرک آنـهـا يـکـي از رهـبـران ايـن                   
احزاب نقش سخنگويي همـه آنـهـا را          
بعهده ميگيرد و تا کـنـون دو مـورد             
ابـراهــيــم عــلــيـزاد ســخـنــگــوي هــمــه            
جريانات مـذکـور را بـعـهـده گـرفـتـه                  

در فاصله کمتر از دو مـاه هـم         .  است
. دو بيانيه مشـتـرک صـادر کـرده انـد            

 ســال   ۳۸ ايـن نـوع هــمـگـرايـي طـي               
گذشتـه و در طـول حـيـات سـيـاسـي                  

  . له بي سابقه بوده است کومه
 

به نظر شما اين سـيـاسـت     : ايسکرا
جديد و راستي است، يـا تـاکـتـيـکـي               
نادرست؟ مخاطرات آن بـراي کـومـه           
له و در يک بعد بزرگـتـري، بـراي چـپ          

 در کردستان چيست؟

 
به نـظـر مـن بـا           : محمد آسنگران 

توجه به بستر اصـلـي کـه بـاالتـر آنـرا              
توضيح دادم و کانتکست عـيـنـي اي        
که اين همکاريها در مـتـن آن شـکـل            
گرفته است، بدون اما و اگر بايد همـه        
متوجه اين واقعيت باشند که اين يـک     

. لـه اســت      رويـکـرد جــديـد در کـومـه           
له هميشه نشست و برخاست بـا         کومه

احزاب ناسـيـونـالـيـسـت کـرد داشـتـه                
اسـت و در مـواردي هـم تـوافــقـاتــي                 

اما هيچ وقـت نـه       .  شکل گرفته است  
ســيــاســت مشــتــرک و نــه هــمــکــاري           
خاصي بـا سـازمـان اسـالمـي مـثـل                 

همه آنها مـوردي    .  خبات داشته است 
و براي خنثي کـردن سـيـاسـت راسـت              
خود اين احـزاب و عـلـيـه جـمـهـوري                 
اسالمي و دولـتـهـاي مـنـطـقـه بـوده                 

 .است
اين بار برعکس سنت قـديـمـي و           

له هم بسـتـر       سياست هميشگي کومه  
شکل گـيـري ايـن هـمـکـاريـهـا و هـم                   
اهدافي که احـزاب حـاکـم کـردسـتـان               
عراق و قدرتهاي منطقه اي و جهـانـي    
مشــوق ايــن نــوع هــمــکــاري دنــبــال            
ميکنند، همگي ارتـجـاعـي و غـيـر              

لـه چـيـزي         کـومـه  .  قابل دفاع هستنـد   
شبيه به اين سياست را يک دور ديـگـر    
در مورد کنگره مـلـي کـرد امـتـحـان            

اما آن تالشها از جانب بـارزانـي     .  کرد
ــن بســت رســيــد و                . ک. و پ   ک بــه ب
له هم نه تنهـا نـتـوانسـت کـاري             کومه

بکند، بلکه با سري افکنـده بـه خـانـه           
 .برگشت

له در مقابل نقد مـا       رهبري کومه 
به سياست ناسيوناليـسـتـي تشـکـيـل           
کنگره مـلـي کـرد، بـه اسـتـداللـهـاي                 

گرانه دسـت زد و بـا ادبـيـاتـي                 توجيه
شــبــيــه ادبــيــات و فــرهــنــگ حــزب              

امـا  .  دمکرات به نقد ما برخورد کرد   
همزمان که با مـا و چـپ بـا زبـان و                   
ادبياتي زبر و زمـخـت بـرخـورد کـرد              
تالش کرد با زبـانـي نـرم صـداقـت و                 
صــــمــــيــــمــــيــــت خــــودش را بــــه               

 .ناسيوناليستها کرد گوشزد کند
اين بار اما خـطـر قـربـانـي کـردن              

زيـرا  .  لـه بسـيـار بـيـشـتـر اسـت               کومه
جريانات مشوق سياست همـکـاري و       

نهايتا تشکيـل جـبـهـه واحـد احـزاب              
ناسيوناليست کردستان ايران اهـدافـي      

. ارتجاعي و خطرناک دنبال ميکـنـنـد     
مـعــمــار مــنــطـقــه اي ايــن سـيــاســت              
عربستان و کشـورهـاي نـزديـک بـه او             

اين قطب در کردستان عـراق    .  هستند
اتوريته اي مانند بارزاني دارد کـه از         
امکانات مالي و تسليحاتي و رسانـه    

. ايي تشويق کننده اي برخوردار اسـت   
تحوالت منطقه و رقـابـت قـدرتـهـاي           
منطقه اي بـا جـمـهـوري اسـالمـي و                
بــکــار گــرفــتــن نــيــروهــاي قــومــي و            
مذهبي يک سياست پايدار و طوالنـي    

به همين دليـل  .  مدت آنها خواهد بود 
اولين بار است که سـازمـان اسـالمـي            
خبات به جرگه اين هـمـکـاريـهـا وارد            

اما بارزاني زياد نگران وارد   .  ميشود
شدن حزب آزادي کردستان به رهـبـري      
حسين يزدان پناه که به عنوان بخشـي     
از حزب بارزاني در جنـگ بـا داعـش           

زيرا براي او مهـم  .  شرکت دارد نيست  
اين اسـت در قـدم اول ايـن جـبـهـه و                     

 -لـه       اتحاد شـکـل بـگـيـرد و کـومـه              
سازمان کردستان حـزب کـمـونـيـسـت          
ايـران را از ســالــن چــپــهــا بــه ســالــن                

صفـوف  . ناسيوناليستها هدايت کنند 
له براي دفاع از سـازمـانـي           چپ کومه 

چپ و آزاديخواه که تاريخي متـفـاوت    
دارد بايد اين خطر را متوجه بشـود و       
اگر خالف اين سياست فکر مـيـکـنـد        

. بايد اجازه چنيـن حـرکـتـي را نـدهـد               
لـه بـه        ادامه اين سياست بـردن کـومـه      
 . مسلخ گاه ناسيوناليستها است

قبال احزاب ناسيونـالـيـسـت کـرد         
ــردســتــان                    ــخــش ک ــار ب ــه ــر چ در ه
ميخواستند با تشکيل کنگـره مـلـي          
قدرتي و نيرويي باشند که وزن قـابـل          
توجهي در مقابل رقباي مـنـطـقـه اي          

ک . ک. رقابت بارزاني و پ    . پيدا کنند 
بر سر کسب رهبري آن کنگـره بـاعـث          

زيـرا  .  شد که آن تالش شکست بخورد 
بارزاني در جبهه آمريکا و عـربسـتـان        

ک در جـبـهـه جـمـهـوري             . ک. بود و پ  
اســالمــي و روســيــه کــه هــر کــدام                  
ســيــاســت قــطــب مــتــخــاصــمــي را             

اکـنـون بـارزانـي       . نمايندگي ميکردند 
موقعيت برتري در کـردسـتـان عـراق            
پــيــدا کــرده اســت و مــيــخــواهــد در              
بخشهاي ديگر کردستـان هـم بـه ايـن             

به هميـن دلـيـل      .  موقعيت نايل بيايد  

راســا خــودش مــيــخــواهــد مــبــتــکــر         
سياسـتـي بـاشـد کـه جـاي خـالـي آن                    

تشـويـق   .  کنگـره را بـرايـش پـر کـنـد              
ــيــســت کــرد در               ــال ــاســيــون احــزاب ن
ــمــکــاري                ــراي ه ــران ب ــان اي کــردســت
منسجم و نهايتا تشکيل جبهه واحـد        
بوسيله بارزاني همان آشـي اسـت کـه             
قبال ميخواست با کنگره مـلـي کـرد           

لـه بـه رهـبـري ابـراهـيـم                 کـومـه  .  بپزد
عليزاده هر چند با دودلـي و از نـظـر                

بـه ايـن     "  ديپلماسي زيـرکـانـه     "خودش  
ــگــر                   ــازي ــه ب ــت داده اســت ک رضــاي
ســيــاســتــي بــاشــد کــه افســار آن در               
کردستان در دست بارزاني و در سطـح   
منطقه در دست عربستان و همه آنهـا      

. تــابــع ســيــاســت تــرامــپ هســتــنــد            
لـه هـر چـقـدر بـگـويـد                 بنابراين کومه 

مخالف ترامپ است، عمال و بـطـور           
غـيــررســمــي بــه يــکــي از بــازيــگــران            
سياسي در ايـن قـطـب تـبـديـل شـده                  

 .است
تشويق احزب دمکرات کردستان    
ايران بوسيله بـارزانـي کـه بـخـشـي از               
نيروي مسلح خود را به قنديل بـبـرنـد       
و اخيرا سازمان زحمتکشان مـهـتـدي       
هم در نوار مـرزي بـه آنـهـا پـيـوسـتـه                   
است، در همين راستا بـود کـه قـطـب          
مذکور با نقش آفريني بارزاني اکنـون        
ميخواهد جـبـهـه مـتـحـد نـيـروهـاي                
کــردســتــان ايــران را هــم تشــکــيــل و             
پشـتــوانــه آن ســيــاســت مــنــطــقــه اي            

لــه مــمــکــن اســت          کــومــه.  بــکــنــنــد 
توضيحش ايـن بـاشـد کـه هـمـکـاري               
براي تحريم انتخابـات اقـدام درسـتـي           
بود و مقابله بـا سـيـاسـت جـمـهـوري                
اسالمي در پارلمان عراق بـراي خـلـع            
ــي در                 ــران ســالح احــزاب مســلــح اي
کردستان عراق هم همينطور امـا ايـن      
فقط نمونه هايي است که بـر بسـتـري         

تر و همه گيرتري اتـفـاق افـتـاده           وسيع

 . است
ــفــاقــا ايــن ســيــاســتــهــا در                   ات
چهارچوب همان رقابتهاي منطقه اي      
قــدرتــهــاي مــحــلــي و مــنــطــقــه اي              

لـه نـمـيـتـوانـد            زيرا کومه.  گنجند  مي
بـيـانـيـه        امضاي اين جريانات را پـاي    

اي مشـتـرک بـگـذارد کـه در فـاع از                   
آزاديهاي بدون قيد و شرط سياسـي و          
عليه اسالم سياسي و عـلـيـه قـوانـيـن             

. بـاشـد  ...  مذهبي و عليه حجاب و        
چرا که هيچکدام از آنها چنين بيانـيـه       

بـنـابـرايـن     .  اي را امضا نخواهند کـرد   
له و رهبري اين سياست ممکـن         کومه

امــا .  اسـت خـودش را تـوجـيـه کـنـد               
نميـتـوانـد حـقـيـقـت سـيـاسـي قـطـب                   
بنديهاي منطقه و نقش اين جريـانـات       
و قدرتهاي منطقه اي پشت سـر آنـهـا          

طنز تلخ سـيـاسـي      .  را پنهان نگهدارد 
 مـنـصـور      ۱۳۶۸ اين است کـه سـال         

حکمت گفت گرايش ناسيونالـيـسـتـي       
مـيـخـواهـد     " لـه       درون رهـبـري کـومـه       

له را به سازمان خـبـات تـبـديـل            کومه
له آن زمان از ايـن     رهبري کومه".  کند

. گـفــتـه بسـيــار آزرده خـاطــر گــرديــد             
اکنـون بـا افـتـخـار خـودشـان آنـرا بـا                    
عمـلـشـان ثـابـت کـردنـد و در کـنـار                    

اند و سخنگوي آن شـده   خبات ايستاده 
 . اند

له ربطي به    اين رويکرد تازه کومه   
تاريخ چپ اين سازمان ندارد و تـوقـع         

لـه ايـن        ما از کمونيـسـم درون کـومـه          
است مانـع ادامـه ايـن رويـکـرد تـازه                

لـه     زيرا اين اتفاقات در کـومـه     .  بشود
نــمـــودهـــاي رويـــکـــردي اســـت کـــه            
ميخواهد بر اساس نيازهاي جـنـبـش          

له را قدم بـه     ناسيوناليستي کرد کومه  
 .قدم ذبح ناسيوناليستي بکند

 
 *** 

  

  ...  ادامه اين بازي کمونيسم                   

 
 له اين است             له ربطي به تاريخ چپ اين سازمان ندارد و توقع ما از کمونيسم درون کومه                                                                     اين رويکرد تازه کومه                  

 له نمودهاي رويکردي است                         زيرا اين اتفاقات در کومه                     .  مانع ادامه اين رويکرد تازه بشود                            
 . له را قدم به قدم ذبح ناسيوناليستي بکند                                       که ميخواهد بر اساس نيازهاي جنبش ناسيوناليستي کرد کومه                                                    
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سيل در هفـتـه هـاي گـذشـتـه در               
آذربايـجـان و کـردسـتـان و زنـجـان و                  
شمال ايران خسارات جـانـي و مـالـي             

دل هــر    .زيــادي بــه مــردم وارد آورد          
انساني از مشاهده ابعاد اين سـانـحـه           
طــــبــــيــــعــــي بــــدرد مــــيــــايــــد و               

چند سـوال پـايـه اي ذهـن              باالفاصله
در .  انسان را به خود مشغول ميکـنـد   

دنياي امروز، در قرن بيست و يـکـم،           
با وجود پيشرفتهاي شگرف بشـر در          
زمينه هاي مختلف تکـنـولـوژيـکـي،        
با وجود ثروت عظيم منابع طـبـيـعـي       
در ايران، چرا بايد ما نـتـوانـيـم، جـلـو             
ــي چــنــيــن                خســارات مــالــي و جــان
سوانحي را به حداقل برسانيم؟ آيـا در     
اروپا و امريکـاي شـمـالـي هـم سـيـل                
چنين خساراتي را بـراحـتـي بـه مـردم           
وارد مــيــکــنــد؟ اگــر مــيــتــوان، چــرا           
ــا             اقــدامــي صــورت نــمــيــگــيــرد؟ آي
حکومت در برابر جـان و مـال مـردم             
مسئول است؟ و يا بايد مردم به حـال          
خــودشــان رهــا شــود کــه در فــقــر و                
فالکت و تبعات چنين سوانحـي زجـر       
بـکـشـنـد؟ مـردم چـکـار مـيـتـوانـنــد                  
بکنند؟ با اينهمه مصيبت اجتماعـي      
و اقـتـصـادي نـاشـي از نـابسـامـانــي                 

 اوضاع چه بايد کرد؟
در نوشته اي کوتاه ، نميـتـوان بـه        
همه اين سواالت همه جـانـبـه جـواب             

ولي مختصر ميشود بـه رئـوس       .  داد
و دالئل پايه اي برخي از اين سـواالت        

 .پرداخت
در دنــيــاي امــروز در بــرخـــي                 
کشورهاي اروپائي و بـرخـي جـاهـاي            
امريکا و کانـادا و يـا ژاپـن ، ابـعـاد                  
خسارات سيل به حداقل کاهش يافتـه   

ــن             .  اســت ــا در اي ــتــه ــه؟ دول چــگــون
کشورها تالش کرده اند در درجـه اول        
وضعيت زيست محيطي و يـا بـهـتـر             
بگويم حالت طبيعي خاک در دامـنـه          
هاي کوهها و مراتع پـائـيـن دسـت را          

چرا که حالت .  بهم نزنند و حفظ کنند  
طبيعي زمين عمدتا و نـه هـمـيـشـه،            
خود ميتـوانـد در مـواقـع بـارشـهـاي               
سنگين آب را بطرف رودخـانـه هـا و              
پشت سد ها و بـطـرف دريـاچـه هـا و                

تـنـهـا کـاري کـه          .  تاالبها هدايت کند  
بايد کرد، اضـافـه کـردن ابـنـيـه هـاي                 
فني در مسـيـر هـاي يـاد شـده بـراي                  
انتقال بهتر مقاديـر زيـاد آب بـطـرف              

در خـود رودخـانـه        .  رودخانـه هـاسـت     
هاي بزرگ اليروبي مـيـتـوانـد مـيـزان           
انتقال آب در مواقع سيل را باال ببـرد        
و در نتـيـجـه سـيـل بـطـرف مـنـاطـق                   

مزارع و غيره سـرازيـر      مسکوني و يا 
در کل ميتوان گفـت کـه بشـر         .  نشود

قادر است سيل را بـه مـيـزان خـيـلـي                
ايـن در دنـيـاي        .  باالئي کـنـتـرل کـنـد        

 .امروز امکانپذير است
در اين مورد در ايران چه اتـفـاقـي      
ــهــا و                  ــتــاده اســت؟ دامــنــه کــوه اف
زمينهاي پايين دسـتـي و مـراتـع در              
معرض تخريب بي مهابا قرار گرفـتـه       

کوچکترين تـوجـهـي بـه حـفـظ           . است
. وضعيت طبيعي زميـن نشـده اسـت         

هيچگونه تمهيدي نظير احداث ابنيـه      
فني هاي الزم براي هـدايـت سـيـل در           
مواقـع اضـطـراري صـورت نـگـرفـتـه               

در نتيجه با کوچکتريـن بـارش     .  است
غير طبيعـي، سـيـل راه افـتـاده و از                  
مردم قرباني ميـگـيـرد و دار و نـدار               

و بـديـن گـونـه       .  مردم را از بين ميبرد 
است که بـايـد گـفـت بـاعـث و بـانـي                    
چنين حوادث ناگـوار، از بـيـن رفـتـن             
جـان و مـال مــردم، رژيـم جـمـهــوري                

 !اسالمي است و بس
چه بايد کرد؟ مردم قـرار نـيـسـت           
قــربــانــيــان ســاکــت و خــامــوش ايــن            

مردم بايد و ميتوانند !  حوادث باشند 
بــا اعــتــراض مــتــحــدانــه در چــنــيــن            
مواقعـي رژيـم را تـحـت فشـار قـرار                 
دهند و حـق شـان را از حـلـقـوم ايـن                     

رژيـم  .  جانيان دزد و چپاولگر بگيرنـد     
با بيـشـرمـي، در اخـبـار مـربـوط بـه                  
امداد به مردم سيلزده، ميگويد چنـد        
صد چادر و چند هـزار تـخـتـه پـتـو ،                  
آنـهــم ســه روز بــعــد از ســيــل ارســال                

بــا وجــود   !  زهـي بــيـشــرمـي     !!  کـرديـم  
ميلياردهـا مـيـلـيـارد ثـروت کـه در                 
دسـت رژيـم و دولـت اسـت، در قــرن                 
بيست و يکم ميخواهند مـردم را در          
چادر و با پتو در مقابل سرما و باران       
ابتداي بهار در آذربايجان و کردسـتـان       

انــتــقــال !  و زنــجــان حــفــاظــت کــنــنــد        
کانکسهاي موجود در انـبـار صـدهـا          
کـارخــانــه کــانــکـس ســازي در ايــران             
ظرف يکي دو روز نه تـنـهـا مشـکـل              
نيست، بلـکـه بـراحـتـي امـکـانـپـذيـر                 

مشکل اينجاست که حضرات   .  است
آيــت اهللا دزد و آدمــکــش و دولــت                
مـتـبــوعشـان نـمــيـخـواهــنـد، گـوشــه              

. کوچکـي از دزديـهـايشـان کـم شـود              
خريد کانکس و انتقال سريـع آنـهـا بـه          
مناطق سيلزده، بـراي آقـايـان هـزيـنـه            
دارد و بــه هــمــيــن دلــيــل ســـاده                      

سـر مـردم     .  نميخواهند هزينه کـنـنـد      
هر طوري شده بايد شيره مالـيـد و         را

با چادر و پتو ميشود سر و ته قضـيـه     
اگـر مــردم شـهـرهـا هــم           .  را هـم آورد     

خواستند مستقال و راسا کمک کنند،    
و مـثـل        سر راه شان بـايـد سـبـز شـد              

زلزله ورزقان، گـفـت کـه شـمـا مـردم                
کمکهايتان را به ما بدهيد ما بـه نـام         

از ايـن     !!خودمان به مـردم مـيـدهـيـم        
 !بيشرمتر ديگر نميشود عمل کرد

مردم نبايد سـاکـت بـنـشـيـنـنـد،              
مردم ميتوانند با قدرت اعـتـراضـات      
متحدانـه و وسـيـع خـود رژيـم را بـه                   

بـراي  .  پرداخت خسارات وادار کـنـنـد       
رژيم پـرداخـت ايـن نـوع هـزيـنـه هـا،                  

. خيـلـي راحـت و امـکـانـپـذيـر اسـت                 
طبيعي است که او براحتي و در قـدم          
اول، انواع بـهـانـه هـا را بـراي انـجـام                   

ولـي  .  ندادن وظائف اش خـواهـد آورد      
به محض پر زور بـودن سـمـبـه عـقـب            

 .خواهد نشست
ــن               ــامــي ــايــد خــواهــان ت مــردم ب
مسکن مناسب و در محـلـهـاي امـن        

مردم بايد بازسازي جاده ها و   .  باشند
پـلـهـا و بـازســازي مـزارع و بـاغــات                 
آسيب ديده را از مسـئـولـيـن دولـتـي               
بخواهند، خيلي راحت است که مـردم    
بگويند که قرار نيست که ما بيافتيـم      

بـدون مسـکـن مـنـاسـب،              ! و بميريـم  
ــرق و گــاز و جــاده                          ــدون آب و ب ب
دسترسي و امکانات زيسـتـي مـردم،        

ايـنـهـا خـواسـتـهـائـي           .  از بين ميروند  
در  .است که رژيم بايد جوابگو بـاشـد       

مناطق سيلزده مردم ميـتـوانـنـد دور         
مجمع عـمـومـي نـام         .  هم جمع شوند  

همين دور هم جمـع شـدن و تصـمـيـم                
بايد منظما بـراي    .  گيري جمعي است  

ــه مــقــامــات و                 طــرح خــواســتــهــا ب
مسئولين، جمع شد و تصميم گـرفـت      

نـمـايـنـدگـان هـمـيـن           .  که چه بايد کرد  
مجامع عمومي هر روز بايد مردم را       
در جريان پيگيـري کـارهـايشـان قـرار            

ثروت عمومـي ايـن جـامـعـه،          .  دهند
ثروت ايـن مـردم در دسـت دولـت و                 

ثـروت عـمـومـي مـردم،          .  رژيم اسـت   
نفت و گاز و مـعـادن طـال و مـس و                
دهها و صدها معادن مختـلـف اسـت       

بـنـابـرايـن      .که در اختيار دولـت اسـت     
سـاده اسـت کـه مــردم فـکـر کـنـنــد،                  
منطقا اين وظـيـفـه دولـت اسـت کـه                 
همه خسارات وارده را جبران و آيـنـده         
شغلي و زندگي نرمال مـردم سـيـلـزده          

نمايندگان مـنـتـخـب     .  را تامين نمايد 
مردم که براي پيگيري خواستهايشـان     
بــه ادارات و مســئــولــيــن مــراجــعــه             
ميکنند، نبايد قـول سـردوانـدن هـاي           
اينها را بخورند، اينها استاد دروغ و         
ريا و جواب سرراست ندادن بـه مـردم         

نبايد به اين نوع سياست شان تـن  !  اند
 سـال زنـدگـي در زيـر           ۳۷ تجريه !  داد

سايه رژيم جـمـهـوري اسـالمـي ايـنـرا              
درصــورت عــدم    .  ثــابــت کــرده اســت     

دريـافـت جـواب مـنـاسـب، سـاکـنــان               
مناطق سيلزده بصورت دسته جمعـي     
و بهمراه خانواده ها بـايـد در مـقـابـل               

تـنـهـا راه       .ادارات دولتي چادر بزنـنـد    
ــمــان،                 ــاي ــه خــواســتــه ــابــي ب ــي دســت
اعتراضات مـتـحـدانـه و پـيـگـيـرانـه                

 !مردم معترض است
   ۲۰۱۷ اپريل  ۲۵ 

 ۱۳۹۶  ارديبهشت  ۵ 
 

 سيل در آذربايجان و کردستان و زنجان،                                    
 علل خسارات جاني و مالي                      

 فراز آزادي  

 

بر اساس گزارش منتشـر شـده        
از کميته هماهنگي براي کـمـک بـه       
ايـجــاد تشــکــلــهــاي کــارگــري روز          

 ١٣٩٦ جمعه هشتم ارديـبـهـشـت          
جمعي از کارگران و خـانـواده هـاي         
کارگري، به استقـبـال روز جـهـانـي            

راهــپــيــمــايــي از     .  کــارگــر رفــتــنــد    
شهر سنندج شـروع و      " ميدان گاز " 

ادامــه "  کـوزه بــه شـان      "تـا مـيــدان       
  .يافت

بنا بـه هـمـيـن گـزارش در مسـيـر                   
راهپيمايي صدها کارت پستال بـه       
مناسبت روز جـهـانـي کـارگـر در               
ميـان جـمـعـيـت پـخـش شـد و بـا                    
استـقـبـال گـرم شـرکـت کـنـنـدگـان                 

همچنـيـن بـيـانـيـه و           .  روبرو گرديد 
قطعنامـه تشـکـل هـاي مسـتـقـل              
کارگري به مناسبت اول ماه مه در   
ميان حاضرين پخش شد و مـورد          

کــمــيــتــه    .اســتــقــبــال قــرارگــرفــت      
هماهنگي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد               
تشکلهاي کارگري و اتحـاديـه آزاد        
کارگران ايران در ايـن راهـپـيـمـايـي            

  .حضوري پررنگ داشتند
ايــن در حــالــي بــود کــه در طــول                 

مسير، چندين ماشين ازنـيـروهـاي       

امنيتي و دهها نـفـر از مـامـوران              
ــان                 اداره اطــــالعــــات در مــــيــ

در .  راهپيـمـايـان حضـور داشـتـنـد           
حين راهپيمايي يکي از نـيـروهـاي         
لــبــاس شــخــصــي قصــد اخــالل و            
ــري يــکــي از شــركــت                 ــگــي دســت
كنندگان در مراسم را داشت که بـا      
مقاومت حـاضـريـن روبـرو شـد و              

  .شخص مذكور آزاد شد
کميته کردستان حزب کمـونـيـسـت         

کارگري ايران ضمن خسته نباشـيـد      
به فعالين اين حرکت به همه مـردم       
آزاده و کــارگــران ســنــنــدج درود              

مـا هـمـه کـارگـران و            .  ميفرستنـد 
تشکلهاي کـارگـري و مـردم آزاده            
کردستان را به برپايي تجـمـعـات و         

  .مراسمهاي اول مه فراميخوانيم
 زنده باد اول مه    

 روز جهاني کارگر 
 زنده باد اتحاد    

 و همبستگي کارگري 
 کميته کردستان    

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩٦ هشتم ارديبهشت    

 کارگران در شهر سنندج                     
 به استقبال روز جهانی کارگر رفتند                               

 

 



 
882شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ! بهنام ابراهيم زاده آزاد شد               
به گزارش اتحاديه آزاد کـارگـران          
ايران؛  بهنام ابـراهـيـم زاده در مـيـان                
استقبال جمعي از اعضـاي اتـحـاديـه            

 آزاد کارگران ايران از زندان آزاد شد
بهنام ابراهيم زاده پس از تـحـمـل          
حدود هفت سال حـبـس در حـالـيـکـه               
جــمــعــي از اعضــاي اتــحــاديــه آزاد              
کارگران ايـران بـه اسـتـقـبـالـش رفـتـه                 

 .بودند از زندان آزاد شد
بهنام ابراهيـم زاده فـعـال حـقـوق              
کودک، فعال کارگري،  و مـدافـع حـق          

 . تشکل و آزادي تشکل است
بهنام ابـراهـيـم زاده شـخـصـيـتـي              

او بـارهـا تـوسـط         .  شناخته شده است  
کارگران و مـعـلـمـان و تشـکـل هـاي                 
مـدنـي مـورد حـمـايـت قـرار گـرفـتــه                  

بــهــنــام بــراي اتــحــاديــه و                 .  اســت 
سازمانهاي کارگري و حقوق بشري و        
ــون               ــيـ ــوزيسـ ــي اپـ ــاسـ ــيـ ــزاب سـ احـ

 . شخصيتي شناخته شده است
  

صدها نفر از كارگران و مردم                 
سنندج به استقبال اول مه روز                 

 !جهاني كارگر رفتند           
زنــده بــاد اول مــه روز جــهــانــي              

 کارگر
 ارديبهشت جمع كثـيـري    ٨ جمعه  

از كارگران و فعالين كـارگـري هـمـراه             
خانواده هايشان، در يك راهـپـيـمـايـي         
پـيــشــاپــيــش اول مــه روز كــارگــر را              

 . گرامي داشتند
 صـبــح روزهشــتــم       ٨ از ســاعــت     

ارديبهشت راهپيمايان در ميدان گـاز       
 ٩ سـنـنــدج تــجـمــع كـرده و ســاعـت                 

ايــن .  مـارش خــود را آغــاز كــردنــد             
راهپيمايي با پخش تـراكـت و كـارت           
پستـالـهـايـي در گـرامـي داشـت روز                

زە بەشان   " كارگر تا ميدان    ادامـه  "  ک
نيروهاي امنيتـي و لـبـاس        . پيداكرد  

شخصي ها تالش كردند مانع حركـت   
كارگـران شـونـد ، كـه بـا هـوشـيـاري                   

درخـاتـمـه    .  راهپيمايان ناكام مـانـدنـد     
ايــن راهــپــيــمــايــي يــكــي از شــركــت            
كنندگان بـه اسـم پـرشـنـگ فـاتـحـي                 
سخناني در مورد بيكاري و وضعيت    
وخـيـم خـانــواده خـود ايــراد كـرد كــه                
متعاقبا ازطرف نيروهاي سـركـوبـگـر        

بـرگـزاري اول مـه حـق           . دستگير شـد  
پرشنگ فاتحـي  . مسلم کارگران است 

 .بايد فورا آزاد شود
 

 برگزاري روز جهاني کارگر                
 در سقز   

 ارديبهشت ماه صدها نـفـراز     ١١ 
زنان و مردان کارگر و آزاديخواه شـهـر       

 بــعــدازظــهــر بــه      ٧ ســقــز از ســاعــت        
مناسبت گـرامـيـداشـت اول مـاه مـه              
ــر بــه صــورت                   ــي کــارگ روز جــهــان
راهپيمايي از مـيـدان آزادي شـهـر بـه              

 .حرکت کردند" هه لو"سوي ميدان 
ــايــي                 ــم ــي ــپ ــن راه ــان اي در جــري
نيروهاي انتظامي و لبـاس شـخـصـي          

مــحــمــود " بـه ســوي فــعــال کــارگــري           
يورش برده و ضمن تذکر بـه   "  صالحي

وي از او خواستند که به راهپيمايي و      
برگزاري مراسم پايان دهـد، در غـيـر            

. اينـصـورت بـاز داشـت خـواهـد شـد               
محمود صالحي بدون توجه به اخطـار   
آنهـا بـه راهـپـيـمـايـي ادامـه داده تـا                    

 نفر از ماموران به وي حـملـه     ۵ اينکه  
کرده و با زور قصد داشتنـد نـامـبـرده         
را بـا خـود بـبـرنـد، ولـي در نـتـيـجـه                      
اعـتــراض و دخــالــت زنــان و مــردان              
شرکت کننده در راهپيـمـايـي، تـالش           
مـامــوران بــراي بـازداشــت مـحــمــود           

زنـان و    .  صالحي بـي نـتـيـجـه مـانـد             
مردان مبارز پس از آزادي مـحـمـود            
صالحي به راهپيمايي خود بـه طـرف         

بـعـد از     .  ميدان هـه لـو ادامـه دادنـد           
تجمع در ميدان هه لو بدون تـوجـه بـه        
تـهـديــدات مـامــوران بــه مـدت نـيــم               
ساعت مراسم اول ماه مـه را بـرگـزار           

 .کردند
 

 برگزاري مراسم اول ماه مه                
 در بانه     

 ارديبهشت ماه، مـراسـم اول       ١١ 
ماه مه روز جهاني کارگر بـا شـرکـت             
جمعي از زنان و مردان آزدايخواه بـانـه    

  .برگزار شد
اين مراسم با سرود انترناسيـونـال        
ــيــقــه ســکــوت بــه يــاد                        و يــک دق

بـه  .  جانباختگان راه آزادي آغـاز شـد         
دنبال يکي از حاضرين در مـورد روز       

. اول ماه مـه سـخـنـانـي ايـراد نـمـود                 
سپس يکي ديگر از شرکت کنـنـدگـان     
به بحث و گفـتـگـو در هـمـيـن مـورد               

ــا پــخــش             .  پــرداخــت  ايــن مــراســم ب
زنـده بـاد     "  شيريني و سر دادن شـعـار      

در ميان شادي حاضـريـن   " اول ماه مه 

 .پايان يافت
 

روز کارگر توسط کارگران                
 شد    ساخنماني شهر سنندج برگزار             

 ارديبهشت تـعـدادي     ١١ دوشنبه  
از کارگران ساختماني شـهـر سـنـنـدج            
روز جهاني کـارگـر را در مـحـل کـار               

 .خود گرامي داشتند
  

 برگزاري روز جهاني کارگر                
 در مريوان      

دراين مـراسـم صـديـقـي مسـوول            
انجمن کـارگـران سـاخـتـمـانـي ضـمـن               
تبريک روز جـهـانـي کـارگـر ومـطـرح                
کردن مشکالت کارگران ساخـتـمـانـي      
مريوان وسروآباد خواستـار پـيـگـيـري          

 اين مشکالت شد            
                                 

 تجمع کارگري به مناسبت        
اول ماه مه در مقابل مجلس                 

 شوراي اسالمي        
ــه دعــوت            ــبــهــشــت ب يــازده اردي
اتحاديه آزاد کارگران ايران جـمـعـي ار         
کارگران براي گراميداشت روز جهاني     
کـارگـر در مـقـابـل مـجـلـس حضــور                 

نيروهاي امنيتي و انتظـامـي   .  يافتند
مــانــع شــکــل گــيــري ايــن تــجــمــع و              
برگزاري مراسم شده و کشمکش بـيـن         
تجمع کنندگان و نيروهـاي امـنـيـتـي            

 . آغاز شد
 

روز کارگر توسط کارگران                
 شد     ساخنماني کامياران برگزار               

کــارگــران   )    اريــبــهــشــت      ١١ ( 
ساختـمـانـي کـامـيـاران روز جـهـانـي                
کارگر را با پخش شيريني در مـيـدان         
مرکزي شهر و نصب بنر اول ماه مـه،     
در ميان کارگران سـاخـتـمـانـي جشـن            
گـرفـتــنـد و ايـن روز را بـه کـارگــران                    
تبريک گفتند و يکي از اعضاي هيـت     
مديره چنـد دقـيـقـه اي در رابـطـه بـا                   
ــارگــران                مشــکــالت و خــواســتــه ک

 . ساختماني بحثي را ارائه داد
 

تجمع اعتراضي ساکنين شهرک               
به جاده و       )  سنندج  ( حسن آباد     

 !خيابانهاي مخروبه و نا امن               
 سـاکـنـيـن       ٩٦  ارديـبـهـشـت       ١٠ 

شهرک حسن آبـاد از تـوابـع سـنـنـدج                 
مقابل شـهـرداري شـهـرک حسـن آبـاد              
دست به تـجـمـع اعـتـراضـي زدنـد، و               
خواهان مرمت جاده و خيابانهاي اين       

 .شهرک شدند
مــردم  مــعــتــرض ازســاعــت دە            

آبــاد ـ      صـبــح بــا بســتــن جــاده حســن          
سنندج بـه مـدت سـه سـاعـت مـانـع                 
رفـت و آمـد مـاشـيـن هـا و وسـايــل                    

نيروهـاي نـظـامـي و          .عمومي شدند 
ضــد شــورش و نــيــروي هــاي ســپــاه              
ــاس              ــب ــراه مــزدوران ل ــاســداران هــم پ

 .شخصي در تجمع حضـور داشـتـنـد        
اعتـراض بـه جـاده هـاي نـا امـن در                   
شهرهاي ايران و کردستان عـرصـه اي        
جدي از مبارزه و رو در رويـي مـردم             

در اثـر     .عليه جمهوري اسالمي است 
وجود جاده هاي نا امن ساالنه هزاران       

  .نفر جان خود را از دست ميدهند
اعتراض مردم شهرک حسـن آبـاد        
نمونه اي از صدها اعتراض مـردم بـه           

جــاده و    .جــاده هــاي نــا امــن اســت          
خيابانهاي مرمت و با استـانـدار بـاال         
خواست ميليـونـهـا نـفـر از مـردم در                

 .ايران است
 

سنندج؛ سارا کمانگر فعال در                 
 فضاي مجازي دستگير شد               

مـاه، نـيـروهـاي          دهم ارديبـهـشـت    
اطالعاتي در سنندج سارا کمانگر را       

انـتـشـار مـطـالـب          .انـد   بازداشت کرده 
رسـان و       افزارهاي پـيـام     سياسي در نرم  

هاي اجتماعي دليـل بـازداشـت          شبکه
او در فضـــاي مـــجـــازي از ســـوي                 

 .نيروهاي اطالعاتي اعالم شده است
 

 از صفحه فيس بوک           
 نسرين رمضانعلي         

ـــ امـروز ديـگـر کـودکـان هـم از                  
ــت                ــاعـ ــجـ ــود درس شـ ــران خـ رهـــبـ

 !ميگيرند
موضوع انشا شجاعت مـا هـمـه         

 !فرزندان اسماعيل عبدي هستيم
برگرفته از گروه فـرهـيـخـتـگـان و            

 !پيشکسوتان
 

 کوهپيمائي در حمايت از               
زيست محيط از حومه شهر              

 سنندج به طرف مريوان            
 ارديـبـهـشـت       ٨  و     ٧ در روزهاي    

فعالين مـحـيـط زيسـت در حـرکـتـي               
زيبا تـوجـه مـردم را بـه حـفـاظـت از                   

 !محيط زيست جالب کردند
 

اخبار کارگران کولبر به نقل از                  
 سايت فيس بوک هژار عليپور              

در اثر به هالکت رسيدن فرمـانـده      
نيروي انتظامي پيرانشـهـر نـيـروهـاي          
توحش و جـانـي جـمـهـوري اسـالمـي              
بـخــاطـر تـالفــي چــهـار کـولــبـر اهــل                
سردشت و بيوران را هدف گلوله قـرار      
داده و دو ماشين کـاالهـاي مـرزي را         
در داخل مرز ايران با شهر قـالدضـيـه       

 .به آتش کشيدند
بــيــطــوش،کــاروانــي از کــولــبــران       
زحمتکش هم مورد تهاجم وحشـيـانـه      
نيروهاي جنايتکار جمهوري اسالمـي   
در اطراف بيطوش قرار گرفتـه بـودنـد       
که متاسفـانـه يـک نـفـر بـا جـراحـات                   

 راس   ۷ جدي روبه رو هست و تـعـداد        
از اسب و قاطرهاي ايـن کـاسـبـکـاران         

هم کشته شدند و امـوال و کـاالهـاي              
آنان توسط قاتلين جمهوري اسـالمـي       

اين زندگي فـالکـت بـاري         .ضبط شد 
است که جمهوري اسالمي روزانـه در        
اشکال مختلف به مردم تحميل کـرده     
و جز فقر و فـالکـت و کشـتـار راهـي                 

 .براي مردم باقي نگذاشته است
 

 گزارشي در دفاع از              
 محيط زيست در حومه سنندج               

روز جـمـعـه هشـتـم ارديـبـهـشــت               
 به مناسبت دفاع از مـحـيـط      ١٣٩٦ 

زيست بخشهاي از مـردم سـنـنـدج و              
ــي اطــراف در دفــاع از                 ــاهــاي روســت
محيط زيست تعداد زيـادي کـبـک را          

. آزاد کردند و قفس هـا را سـوزانـدنـد           
فعالين محيط زيست و تعداد زيـادي        
از مردم منطقه که آنـهـا را هـمـراهـي             
ميکردند به هدف تجمع در روسـتـاي       

از توابع سنندج بـه سـمـت ايـن           "  نزاز" 
نيروهاي انتظامـي  .  روستا راه افتادند 

هنگامـيـکـه مـتـوجـه شـدنـد تـعـداد                 
شرکت کـنـنـدگـان ايـن مـراسـم زيـاد                 
هستند مانـع حـرکـت آنـهـا شـدنـد و                 
دهها ماشين از رفتن بـه ايـن روسـتـا              

  .باز ماندند
مردم و فعالين دفاع از مـحـيـط            
زيست عالوه بر تـجـمـع در روسـتـاي               
نزاز ناچارا در تجمعات کوچکتري در     
مســيــر راه ايــن مــراســم را بــرگــزار                

سخنرانـي کـردنـد و اهـمـيـت             .  کردند
دفاع از محيط زيسـت را از جـوانـب             
مختلف مورد بحـث و بـررسـي قـرار             

پــالکــاردهــايشــان در فــاع از         .  دادنــد
محيط زيست و دفاع از حـيـوانـات و        
پــرنــدگــان نشــانــه فــرهــنــگــي بــاال و            
متمدنانه است که اميد آينده اي پـاک      

  .و سالم را بيش از پيش نويد ميدهد
کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کارگري ضمن ارج نهادن به اين اقـدام      
مردم و فعالين اين عرصه، ممـانـعـت       
ــروهــاي                ــي ــهــوري اســالمــي و ن جــم
انتظامي را اقدامي سرکوبگرانه و در     

. جهت تخريب محيط زيست ميدانـد     
ما همه مـردم آزاده کـردسـتـان را بـه                
دفاع از محيط زيسـت پـاک و سـالـم              

  .فراميخوانيم
زنده باد فعالين و مدافعين     

 محيط زيست 
 

 زنده باد اتحاد و   
 همبستگي مردم 

 
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩٦ هشتم ارديبهشت   

 : نگاه هفته 
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 نسان نودينيان            هفته از شهرهاي کردستان                      



 
882شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

  ساله اي       ۲۲  زن   
 دست به خودکشي زد            

ساله در محله موسـک  ۲۲ يک زن   
دقـيـقـه    ۲۰  و     ۷ پذ مـريـوان سـاعـت          
ــبــهــشــت   ۸ صــبــح روز شــنــبــه            اردي

دســـت بـــه خـــودکشـــي زد و                 ۹۶ 
) د.  د( وي   .  متأسفـانـه جـان بـاخـت         

 .معرفي شده است
شـود از ابـتـداي           خاطر نشان مـي   

تـن در    ۲۰  تاکنون نزديک به   ۹۶ سال  
شهرهاي مختلف از مشـهـد، آبـادان،         
ايـــذه در خـــوزســـتـــان، ســـردشـــت،             
جـوانـرود، لـنـگـرود، بـهـشـهـر، اهــر،                
شـيـراز، مـريـوان و بـابــل خـودکشــي               

فــقــر و بــيــکــاري، فشــار و            .  کــردنــد
سرکـوب در ايـران تـحـت حـاکـمـيـت                 
ــاي               ــه ــان ــخــصــوص در اســت اســالم ب
کردستان باعث افزايش خـودکشـيـهـا         

الزم به ذکر است که از فرورديـن   . است
امسال اين پنجمين مورد خـودکشـي        
در مريوان است که چهـار تـن از آنـان            

 .زن بودند
 

 کاهش وزن ؟       
ــي بــمــدت          روز خــوردن       ۴۶ زن

کلنيکس مي خواست وزن خويـش را       
پائين بياورد که با کمک پـزشـکـان از           
مرگ نجات يافت و در حـال حـاضـر             

او گـفـت     .  در بيمارستان بسر مـيـبـرد      
مال کـه  " که به دستور شخصي با اسم     

الزم .  اقدام به اين کار کرده اسـت   " لک
به ذکر است که مال که لـک يـکـي از                
آخوندهاي مرتجع مـحـلـي اسـت کـه             
خوردن ادرار را براي رفـع سـرطـان بـه            
کســانــيــکــه از ســر نــاآگــاهــي بــه او               

 . مراجعه ميکنند تجويز کرده است
 

 خود کشي يا قتل؟          
 سـالـه و       ۲۲ دلين احـمـد حسـن          

 ٢  سال ازدواج کرده و داراي     ۶ بمدت  
 ســالــه اســت و بــر اثــر              ۲ و   ۶ فــرزنــد

مشکالتي که با خا نـواده هـمـسـرش            
داشته دست به خود کشـي زده اسـت            
امــا در بــدن او آثــار ضــرب وشــتــم                 
وکبودي مـوجـود اسـت کـه احـتـمـال               
اينکه خودکشي کرده باشد را رد مـي     

 . کند
 

 همسرم مرا وادار         
 به تن فروشي مي کند            

پليس اربيل يک باند تـن قـروشـي        

را دستگير کرد کـه مسـئـولـيـت ايـن              
باند يک زن اهل دهوک بوده اسـت کـه         

 فـرزنـد اسـت      ۶ به گفته خود او داراي     
سال پيش به اربيل آمده و بـا يـک         ۱۰ 

مرد که اهل اربيل اشنا شده کـه بـعـد            
از مدتي او با آوردن دختران فـقـيـر بـه        
اين منزل که حاضر بودند در مـقـابـل        

. مقدار کمي پول تـن فـروشـي کـنـنـد              
اکثر آنها  به علت مشکالت مادي و     
يا جدا شـدن از هـمـسـر، بـراي امـرار                 
معاش و تامين زندگي خود مجـبـور         

 . به تن فروشي شده اند
 

مرگ مغزي دختر خردسال بر               
  اثر ضرب و شتم ناپدري          

مدير بيمـارسـتـان هـاشـمـي نـژاد             
که دختر پنج ساله بر اثـر    مشهد گفت 

ضرب و شتم ناپدري خود دچار مـرگ   
دکتر مـجـيـد تـقـي زاده               .مغزي شد 

ايـــن کـــودک خـــردســـال روز            " افـــزود
 بـه    ۱۱۵ پنجشنبه توسـط اورژانـس        

 "اين بيمارستان انتقال يافت
هنـگـام پـذيـرش       : "وي اظهار کرد 

اين کودک آثار جراحت متعدد نـاشـي        
از ضرب و شتم بر روي شـکـم، سـر و              
صورت وي قابل مشاهده بود و پـس        
از اقدامات پاراکلينيـکـي و تصـويـر           
برداري مشـخـص شـد کـه عـالوه بـر                 
شکـسـتـگـي هـاي پـا و لـگـن دچـار                    

 "آسيب هاي مغزي نيز شده است
اين دختر خردسال بـا هـوشـيـاري          
بسيار کم و پس از سه ساعت از وارد         
شدن ضربه به بيمارستان انتقال يافـتـه      
بود کـه پـس از اقـدامـات اولـيـه بـه                    

 .بخش مراقبت هاي ويژه منتقل شد
ناپدري پـس  " دکتر تقي زاده افزود   

از مشاجره با مادر، کودک را چنـديـن       
بار بـر زمـيـن کـوبـيـده کـه ايـن امـر                      
موجب بروز آسيب هاي شديد بدني و    
مرگ مغزي شده است عالئم حـيـاتـي       
نــدارد و تــنــهــا بــا کــمــک دســتــگــاه               

 .نگهداري مي شود
 

 زن و مرد در دو            ۷۰ دستگيري     
 جشن شبانه در قم و اهواز              

دادستان عمومي  قـم گـفـت کـه             
 زن و مـرد در    ۴۵ " با دستور قضايي" 

يک مهماني جشن شبـانـه در کـارگـاه           
تـولــيـد مــبـل در حـاشــيـه شــهـر قــم                   

 نـفـر   ۱۴ به گفته وي، .  دستگير شدند 
از اين شـهـرونـدان بـه زنـدان مـعـرفـي                 

شدند و بقيه افراد با اخذ ضمـانـت تـا          
از سـوي    .  رسيدگي نهايي آزاد شـدنـد      

دختر و پسر جـوان کـه در         ۲۵ ديگر،  
يک پيتـزا فـروشـي در حـال بـرگـزاري                
جشن تولد بـودنـد تـوسـط مـامـوران              

ايـن پـيـتـزا        .پليس دسـتـگـيـر شـدنـد          
فروشي توسط ماموران پليس پلـمـپ       

 .شد
 

 آويز شدن يك زن              حلق
 اهل سردشت       

 در زندان سليم پاشاي استانبول                   
ــل               ــيـــن زادە، اهـ ــلـــژيـــن حسـ گـ
ســردشــت، دو هــفــتە پــيــش بە قصــد             
عزيمت بە بريتانيا و پيوستن بە همسر       
خود، در فرودگاە آتـاتـرك اسـتـانـبـول             
بازداشت و روانە زنـدان سـلـيـم پـاشـا                 

 .شود مي
چند روز پس از بازداشت اين زن،    
برادر او بە قصد مالقات بـا او راهـي           

ــبــول مــي      شــود كە از ســوي             اســتــان
مــقــامــات زنــدان و بــازپــرس مــورد            

 .گيرد موافقت قرار نمي
اين در حـالـي اسـت كە خـانـوادە                

ــا                ــژيــن حســن زادە ب ' گــل ' مشــكــوك ' '
' توصـيـف كـردن      ' احـتـمـال خـودكشـي       ' '

اظهار كردەاند كە دختر آنها هيچ گـونە    
مشكل روحي نداشتە و تنها قصـد او       
پيوستن بە همسرش در بريتانيـا بـودە          

 .است
هنوز مشخص نيست كە گـلـژيـن          
بە چە دلــيــل بــازداشــت شــدە بــود و                 
مقامات امنيتي و يا قضايـي تـركـيە        
نيز تا لحظە تنظيـم ايـن خـبـر اظـهـار               

 .نظري در اين خصوص نداشتەاند
 

درخواست اعاده دادرسي                
نرگس محمدي از سوي ديوان                 

 عالي کشور رد شد           
محمـود بـهـزادي وکـيـل مـدافـع              
نرگس محمدي گفـت کـه درخـواسـت          
اعــاده دادرســي مــوکــلــش از ســوي            

 . ديوان عالي کشور رد شد۳۳ شعبه 
 

آلمان خواهان توقف اجراي                  
 شد  "  پيمان برنده      " حکم اعدام     

دولــت آلــمــان از ايــران خــواســت           
را کـه  "  پيمان برنده"اجراي حکم اعدام  

ريـزي شـده        براي دهم ماه مـه بـرنـامـه       
متوقف کند و براي او امکانـات يـک         
دادرسـي عـادالنـه بـدون اسـتـفـاده از                

 .مجازات اعدام فراهم آورد
 

 ودومين روز          بيست   
 اعتصاب غذاي آتنا دائمي               

آتنا دائـمـي مـدافـع حـقـوق بشـر               
محبوس در زندان اوين در اعـتـراض           
بــه پــرونــده ســازي و مــحــکــومــيــت            
قضــايــي اعضــاي خــانــواده اش، در            

ودومين روز از اعتصاب غـذا        بيست  
 برد به سر مي

 
حضور زنان ورزشکار در                

مسابقات آسيايي واليبال اردبيل                     
 ممنوع شد     

ــاشــاي                 ــم ــان بــراي ت از ورود زن
ايـن کـار     .  واليبال ممانعت بعمل آمد   

بـود کـه طـي چـنـد روز               عليرغم ايـن   
گذشته؛ حضـور زنـان بـراي تـمـاشـاي              
مسابقه واليبال بين ايران و پـاکسـتـان      
در ورزشـگـاه رضـازاده اردبـيـل؛ آزاد             
اعالم شده بود؛ اما  بدون هيچ اعـالم       
قبلي از حضور زنان در اين ورزشـگـاه      
ممانعت بعمل آمد و آنان بـا دربـهـاي       

 .بسته مواجه شدند
 

 ساله شناگر سوري            ۱۷ دختر  
به عنوان سفير سازمان ملل                

 متحد انتخاب شد         
سـالـه   ۱۷ يسري مارديني دخـتـر       

عـنـوان      شناگر پـنـاهـجـوي سـوري بـه           
مـتـحـد       نيت سازمان ملـل    سفير حسن 
 .انتخاب شد

 ارديـبـهـشـت     ۷ وي روز پنجشنبه  
 در يک کنفرانس مطبـوعـاتـي در      ۹۶ 

دفتر سازمان ملل در ژنو شرکت کـرد   
و به بيان احساسات خود در ايـن بـاره        

 .پرداخت
وي در اين کنفرانس مطبوعـاتـي       

که نماينـده پـنـاهـجـويـان          از اين“گفت  
در برلين .  کنم خواهم بود، افتخار مي 

کــنـم و بـراي بــازگـويــي             زنـدگـي مـي     
از ايـن    .  کـنـم     داستان خود تالش مـي     

جـا تـمــام پـنـاهــجـويـان را بـه ادامــه                  
 .خوانم تحصيل فرا مي

ــم                     ــي ــد يــک ت ــاي ــظــر مــن ب ــه ن ب
پناهجويان در المپيک آيـنـده شـرکـت           

مي خواهم به همراه هـمـان تـيـم        .  کند
.  رقابت کـنـم    ۲۰۲۰ در المپيک ژاپن  

چــون خــواســتــار پــايــان مشــکـــل                 
پـس از پــايــان      .  پـنــاهـجــويـي هســتـم      

جنگ بـه کشـورم سـوريـه بـازخـواهـم               
 .گشت

گفتني است که اين دختر شنـاگـر      
پناهجو از جنـگ داخـلـي بـه تـرکـيـه               
پــنــاه آورده بــود، بــه هــمــراه قــايــق                 
موتوري بيست نفره از آبـهـاي دريـاي         

او در وسـط راه        .  اژه راهي يونان شـد     
دليل نقص فني به همراه خـواهـرش           به

داخل آب رفته و چهار ساعت قايق را       
ايـن  .  به سمت مقصدشـان هـل دادنـد         

سـفـيـر نـوجـوان سـازمـان مـلـل ســال                  
نفـره پـنـاهـجـويـان         ۱۰  در تيم ۲۰۱۶ 

 .حضور داشت
 

 واليت افغانستان            ۲۰ در   
 خبرنگار زن حضور ندارد              

نهـادهـاي مـدافـع آزادي بـيـان و               
 ۲ شنبه    هاي افغانستان، روز سه  رسانه
 در يــک گــردهــمــايــي           ۲۰۱۷ مــي    
انــد کــه بــه دلــيــل تــهــديــدات              گــفــتــه

 واليــت   ۲۰ امـنــيــتـي، در بــيـش از             
افـغـانسـتــان خـبـرنــگـاران زن حضــور             

 *.ندارند

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                     

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           

 
 

 

 عجب شب زیبائی
 جسم و روحم بی قرار

 .بھ سوی پرواز می رفت
 زیبا شبی بود ، دیشب

 برای اولین بار
 صدای یار در گوشم

 ھمچو چشمھ صمیمی
 .روان و پاک، دریاست

 این صدا آشناست
 زیر ریزش باران

 در مناطق کوھستان
 با مھر و لطافت

 در روح و جسمم دمید
 و من بھ آرامی

 در پناھگاه سنگی
 بھ خواب عمیقی رفتم
 این صدا زندگی ست
 صدائیست با آھنگ

 گویی کنار دریام
 با چھ چھ قناری

 سر پا گوشم
 آخ جان

 عجب شب زیبائی
 نشنید بودم ھرگز

 آواز یک قناری
 آنھم بھ این زیبائی

 بھ این زیبائی
*** 

 
 شمی صلواتی

 



 
882شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 
 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم                                              

 .  منجالبي بيش نخواهد بود                      سوسياليسم        " خطر   " و بدون       

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

بهنام ابراهيم زاده چهره مـقـاوم،         
خــوشــنــام و قــابــل احــتــرام جــنــبــش             
کارگري و مدافع حقوق کودک پـس از     
هفت سال تحمل زندان و شـکـنـجـه و              

 ارديبهشـت و در      ۱۱ اذيت و آزار روز  
حاليکه تعدادي از اعضـاي اتـحـاديـه          
آزاد کارگران ايران به استقبالش رفـتـه        

 .بودند از زندان آزاد شد
بهنام نمونـه اي از سـرسـخـتـي،              

رزمــنــدگــي و شــهــامــت يــک فــعــال             
آزاديخواه و مدافـع بـرابـري و رهـايـي              

در زنـدان هـاي       .  همه انسـانـهـا اسـت        
مختلف بارها و بارها مـورد اذيـت و        
آزار مزدوران حـکـومـت قـرار گـرفـت              
اما قهرمانانه در مـقـابـل هـمـه آنـهـا               
ايستـاد و بـا مـبـارزه بـي وقـفـه کـل                     
سيستم قضايي حکومت و رفتارهـاي    
وحشيانه زنـدانـبـانـان بـا زنـدانـيـان را                
افشا کرد و با بيانيه هاي مخـتـلـف و         
به مناسبت هاي مختلف بـه مـبـارزه         

عليه بيحقوقي ها و محروميت هـاي     
 .مردم ادامه داد

فعاليت هاي بهنام و کارزارهـاي       
مـتــعـدد در ايــران و در سـطــح بــيــن                 
الــمــلــلــي بــراي آزادي او جــمــهــوري              

. اسـالمـي را وادار بـه آزادي او کـرد                
 ۲۲ جمهوري اسالمـي بـهـنـام را در               

 به زندان انداخت، او را بـه        ۸۹ خرداد  
پنج سال و سپس هفت سال و ده مـاه         
ديگر محکوم کرد و سرانـجـام تـحـت           
فشارهاي مختلف به محکومـيـت او       

 .پايان داد
آزادي بهنام عزيز را صـمـيـمـانـه            

به خانواده اش، به همسر مـقـاومـش،        
به نيما پسر عزيزش، به پدر و مادر و    
ساير اعضاي خـانـواده اش، بـه هـمـه               
احزاب و سازمانها و مردمي که براي     
آزادي او مبارزه کردند و هـمـيـنـطـور             
سازمـان هـاي کـارگـري و نـهـادهـاي                
مختلفي که در سـطـح بـيـن الـمـلـلـي                 

صداي اعتراض بهنام بودند و به همـه      
. مردم آزاديخواه تـبـريـک مـيـگـويـيـم             

بهنام آزاد شد امـا سـيـسـتـم قضـايـي              
جمهوري اسالمي بايد رسما و عـلـنـا         
اعالم کند که هر نوع پرونده اي علـيـه      
بهنام بسـتـه شـده و پـرونـده ديـگـري                  

بـهـنـام آزاد شـد         .  عليه او وجود ندارد 
اما اسماعيل عبدي چهره خوشـنـام و       
فعال شريف حـقـوق مـعـلـمـان و آتـنـا                 
دائمي فعال حقوق کودک، حقوق زن و     
عليـه اعـدام و بسـيـاري از فـعـالـيـن                   
ديگر همچنان در زندانند و سـيـسـتـم           
قضايي حکومت براي حـفـظ خـود و           
جلوگيري از گسترش اعتراضاتي کـه        
از هرطرف زبانه ميکـشـد، بـي وقـفـه            
کارگران و معلمان معترض و فعاليـن        
جنـبـش هـاي اجـتـمـاعـي را احضـار                 
ميکنـد و بـراي آنـهـا پـرونـده سـازي                  

کليه زندانيان سـيـاسـي بـايـد        . ميکند
فورا و بدون هيچ قيـد و شـرطـي آزاد               
شوند و کليه احکام امـنـيـتـي عـلـيـه                
فعالين کارگري و مـعـلـمـان و سـايـر                

 .فعالين اجتماعي لغو شود
مبارزه براي آزادي کليه زنـدانـيـان        

سياسـي و پـايـان دادن بـه احضـار و                  
پرونده سازي عليه مردم     دستگيري و 

معترض را ادامه ميدهيم و سرانـجـام    
با شکستن در زندانها کـلـيـه عـزيـزان             
مـردم را از زنــدان هـا آزاد خــواهـيــم                 

 .کرد
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  ارديبهشت ۱۲ 

 ۲۰۱۷  مه ۲  

 بهنام ابراهيم زاده آزاد شد                       

بدنبال بازداشت واله زماني فـعـال    
کــارگــري و از اعضــاي ســنــديــکــاي            
کارگران نقاش استان الـبـرز در پـايـان            

مراسم اول ماه در مـقـابـل مـجـلـس،               
ــان ديشـــب را در پـــايـــگـــاه                      ايشـ

پليس امنيت محـبـوس شـد و             هفتم
صبح امروز به بازپرسي شعبـه شـشـم           
دادسراي ناحـيـه اويـن مـنـتـقـل و در                 

 .آنجا تحت بازپرسي قرار گرفت
از صبح امروز و بـدنـبـال انـتـقـال             
واله به دادسراي ناحيه اوين جمعـي از        
يــاران وي و اعضــاي اتــحــاديــه آزاد              

کارگران ايـران بـا حضـور در مـقـابـل                
زندان اوين پيگير وضعيت والـه و در         
انتظار مشخص شـدن وضـعـيـت وي             

 .بودند
اين انتظار ساعت چهارده و سـي         
دقيقه به پايان رسيد و واله زمانـي در      
ميان شادي جمع حـاضـر در مـقـابـل              

 .زندان اوين آزاد شد
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٦  ارديبهشت ماه ١٢  

 واله زماني آزاد شد                

 

 

محـمـود صـالـحـي و عـثـمـان               
اسماعيلي از چهره هـاي شـنـاخـتـه            
شده کارگري در شهر سقز کـارگـران       
را به برگزاري يک اول مه قـدرتـمـنـد       

در گفتگوي سـايـت     .  فرا خوانده اند 
اتـحــاد بـا مــحــمـود صــالـحــي بــه               
مناسبت روز جـهـانـي کـارگـر، او               
خطاب بـه کـارگـران پـيـاده داده و                 

پـيـام مـن بـراي هـمـه             ” :  ميـگـويـد   
کــارگـــران؛ فـــعـــاالن کـــارگـــري و            
دلسوزان طبقه کارگر اين اسـت کـه         
مراسم روز جهاني کارگر را در اول         

بــگــذار  .  مــاه مــه بــرگــزار کــنــنــد          
کارفرمايان و حـامـيـان آنـان در آن             
روز برخود بـلـرزنـد و بـا جـيـبـهـاي                 

اول ماه مـه    .  خالي به خانه برگردند  
روز رزم طبقه کارگر است و طـبـقـه         
کارگر بايد در آن روز نـيـروي کـار               

مــا .  خــود را بــه فــروش نــگــذارد           
 روز در      ۶۵ ٣ کــارگــران در طــول         

سال، تنها يک روز داريم و بـايـد در        
آن روز و بــدون اجــازه گــرفــتــن از                
ارگاني و يا شخصي، خيابان هـا را        
که خود ما آن را تسطيح کردەايم به     

کـارگـران ديـگـر       .  تصرف در آوريـم     
نبايد به محفل هاي چند نفره بـراي       
برگزاري مراسم روز جهاني کـارگـر،    

مـا کـارگـران، نـيـروي          .  اتکا کنـنـد   
اجتماعي هستـيـم و بـايـد مـراسـم              
روز جهاني کارگر را در خـيـابـانـهـا            

 .”.برگزار کنم
جـوانــمــيـر مــرادي از اعضــاي          
هيات مـديـره انـجـمـن بـرق و فـلـز                  
کرمانشاه، طي پيامي تصويـري از     
جايگاه مهم اين روز در مـبـارزات           
کارگري و برگزاري هر چه با شـکـوه       

شاپور احسانـي راد    .  تر آن ميگويد 
بيانيه اي به مناسبت روز جـهـانـي           
کارگر داده است که در بـخـشـي از             

تـاريـخ پـر      ” :  آن چنـيـن آمـده اسـت         
شکوه مقاومت اول ماه مه بـه مـا           
ياداوري ميکند ما کـارگـران ايـران         
با همه رنج و محـنـتـي کـه در ايـن              

سالها کشيدم در همه لحظـات ايـن         
ايام دست از تالش و مـبـارزه بـراي         
فرداي بهتر نکشيديم، ما کـارگـران        
براي ايـنـکـه کـارخـانـه تـعـطـيـل و                   
ورشکسته نشوند جنگيديم، ما بـا       
اخراج، بيکاري، تعليـق، تـنـبـيـه و            
تحقير جنگيديم، ما با خصـوصـي        
ســازيــهــا، خــودمــانــي ســازيــهــا و           
پيمانکاريها جنگيديم، بـا قـرارداد        
موقت با حـذف ده نـفـر از شـمـول                 
قــانــون کــار و بــا طــرح اســتــاد و                
شاگردي جنگيديم ما براي افزايـش     
دسـتـمـزدهـا جـنـگـيـديـم مـا بــراي                 
دستمزدهاي معوقه جنگيديم، مـا      
با همه توانمـان بـراي مـعـيـشـت و                
منزلت جنگيديم، ما براي ما براي     
حق تشکل، تـجـمـع، اعـتـصـاب و              
اعتراض، براي ازادي بيان و حـقـوق      
شــهــرونــدي بــراي شــان و کــرامــت           
انسانـي جـنـگـيـديـم، مـا بـا فـقـر،                   
فالکت و گرسنکي بـا نـاامـيـدي و             
استيصال جـنـگـيـديـم، مـا در غـم               
مرگ عزيزانمان خون گريستيم، مـا   
خون دلها خورده ايـم ، امـا شـعلـه               
مـقـاومـت و امـيــد بـه زنـدگـي را                  
فروزان نگه داشتيم و ما باور داريـم     
که تالش و مبارزات طبقـه کـارگـر         
ايران در اين نيم قرن و بويژه ده سـال        
اخير بطور حـتـم روزهـاي روشـنـي              
برايمان به ارمغان خـواهـد اورد اول        

 ۶ ٩ ماه مه، يازده ارديبهشت سـال      
را جشن خواهيم گرفت و تا گرفـتـن      

 مطالبات انباشته خـود هـرگـز         همه
 .”.از پاي نخواهيم نشست

 ٩٦  ارديبهشت ١٢ 

 رهبران کارگري سخن ميگويد                        
 
 
 
 
 
 

 شهال دانشفر          


