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 ۵  صفحه 

 خليل کيوان

خالد عزيزي دبيرکل سابـق حـزب       
دمکرات کردستان طي مصاحـبـه اي        

در کردستان عراق "  روداو"با تلويزيون  
سياست و نقشه راه حزب مـتـبـوعـش          
را براي چندمين بـار تصـريـح نـمـوده               

او در اين مصاحبه سـه مـحـور       .  است
را به عنوان رسيدن به استراتژي مـورد   

 . نظر خود بيان کرده است
 
ـــ جــنــگ مســلــحــانــه احــزاب            ١ 

کردستان هـدفـش ايـن بـوده اسـت بـا                
ــراي                 ايــجــاد دردســر و مــزاحــمــت ب
جمهوري اسالمي سـران ايـن رژيـم را             

  . قانع به مذاکره و مصالحه کند
 
ــ بــا تـوجــه بـه ايـنـکــه احــزاب                 ٢ 

مذکور نتـوانسـتـه انـد بـه ايـن هـدف                 
برسند در شرايط امروز به جاي شـعـار     
سـرنــگـونــي بـايــد در انــتـخــابـاتــهــاي             
جمهوري اسالمي شرکت کنـنـد و راه          

خـالـد   .  مبارزه مدني را هموار نماينـد    
عزيزي ابراز اميدواري کـرده اسـت از           
اين طريق جمهوري اسالمي شرايـطـي        

احـزاب  " بوجود بياورد که او و هـمـه              
بتوانند به ايران بـرگـردنـد و زيـر           " کرد

سـايـه جـمــهـوري اسـالمـي فـعـالـيــت                
 . کنند

 
ـــ او تــاکــيــد کــرده اســت اگــر               ٣ 

جمهوري اسـالمـي بـه ايـن هـم قـانـع                  
بايد سياست شـان    "  احزاب کرد" نشد،  

اين باشد که در بحران خاور مـيـانـه و          
قــطــب بــنــديــهــاي ايــن مــنــطــقــه از               

امکانات مهيا شده استفاده کـنـنـد و         
جمهوري اسالمي را تحت فشار قـرار         

را "  حقـوق کـردهـا     " بدهند و از اين راه     
 . بدست بياورند

 
سياستهاي فوق البته محـدود بـه        

زيـرا  .  حزب دمکرات کردستان نيست   
بقيه احزاب ناسيوناليست کرد هم کـم        
و بيش همين سياست و اسـتـراتـژي را        

از .  پـيـروي کـرده و ادامــه مـيـدهـنـد               
جمله پژاک و حزب دمکرات کردستان     
ايران و سازمان زحمتکشان و خـبـات         
هم در همين چهار چوب سـيـاسـتـهـاي       
خود را تا کنون بارها تـجـربـه کـرده و           
در عــيــن حــال وارد بــنــد و بســت و                 

 . معامله با دولتهاي منطقه شده اند
اولــيــن مســئلــه اي کــه در ايــن               
سياست و اسـتـراتـژي بـرجسـتـه اسـت              
اين است که اين احـزاب مشـکـلـي بـا            
جــمــهــوري اســالمــي و مــاهــيــت آن             

به همين دليل نميخواهنـد در    .  ندارند
. جهت سرنگوني آن فـعـالـيـت کـنـنـد              

مشـکـل اصــلـي آنــهـا ايـن اسـت کــه                 
جمهوري اسالمي انحـصـار قـدرت را          
در دست خود گرفـتـه و شـراکـت ايـن                

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان                                   
 

 

 ۳  صفحه 

 

 نسان نودينيان            
 :  نگاه هفته          ۲ صفحه 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان                                             

  کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري

 

 عزيزه لطف الهي

 

 

 ۲  صفحه 

 ارديبهشت مـاه،    ۲۳ روز شنبه   
 تـن از نـمـايـنـدگـان جـمـهــوري                 ۱۹ 

اسـالمـي مـجـلــس از کـردسـتـان و                
ــد کــه،                  ــردن ــه اعــالم ک از " ارومــي
بــا " کـانــديـداتــوري حســن روحــانـي           

" توجه به شکستها و پـيـروزيـهـايـش        
بـراي چـهــار سـال ديـگــر در مــقــام                
رياست حمهوري حـمـايـت خـواهـنـد          

 "کرد
ــيــســت کــه                 ــار ن ــيــن ب ايــن اول
نمايندگـان کـاسـه لـيـس جـمـهـوري               
اسـالمـي مـجـلــس از کـردسـتـان و                
ــاي حــکــومــت                ــق ــراي ب ــه ب ارومــي

از .  اسالمي سينه چـاک مـيـکـنـنـد           
ــتــداي ظــهــور دايــنــاســورهــاي               اب
اسالمي حاکم بر ايران و مـتـعـاقـب          
آن بروز پديده اي بنام اصالح طلـبـان     
حکومـتـي، ايـن طـيـف در قـامـت                

اصـالح  "يا در پز " جبهه متحد کرد" 
و بـا ديـگـر        "  طلبان کرد در مجلـس  

اسامي مختلف، مدام سرسپـردگـي       
خـود بـه نـظــام اســالمـي، قـوانــيــن               
ارتجاعي و ضد انسـانـي ايـن رژيـم             

هـر چـه بـاشـد ايـن            .  لبيک گفته انـد   
طيف جيره خوار و مفلوک از سـوي           

" نخبگـان کـرد    " حسن روحاني مدال  

را دريـافـت کـرده انـد و بـايـد بـراي                   
نـخـبـگـي در       " بقاي رژيـم اسـالمـي         

را "  بقاي توحش و بربريت اسـالمـي       
 .باز هم به اثبات برسانند

مــردم شــهــرهــاي کــردســتــان،          
اروميه و مردم ديگر شهرهاي ايـران      
اين طيـف، جـمـاعـت و مـدل هـاي                
ديگر از اين جنـس در چـهـارگـوشـه             

 استراتژي احزاب ناسيوناليست کرد      
 ! از زبان خالد عزيزي   

 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 در رابطه با سخنان رفيق صالح مازوجي در مورد بيانيه شش سازمان                                         

 درماندگي اصالح طلبان کرد      
 پيرامون نمايش انتخاباتي   

 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 اعتراض زنان سليمانيه به ايجاد محدويت رانندگي                             

 بنرهاي نمايش انتخاباتي رژيم در بانه به آتش کشيده شد                                 

 عبدل گلپريان        :  يادداشتهاي هفته             

 !در نمايش انتخاباتي جمهوري اسالمى شركت نكنيد                                        

 نگراني هاي خامنه اي در مورد انتخابات                                  

 

 

 ۲ صفحه 
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 ۱ از صفحه  
بقـول خـالـد      .  احزاب را نپذيرفته است   

عزيزي و پـژاک کـه از بـقـيـه احـزاب                   
شفافتر حرف زده اند جـنـگ آنـهـا بـا               
جمهوري اسـالمـي بـه هـدف شـريـک               
شدن و سهيم شدن در حکومت اسـت          

  . نه سرنگوني جمهوري اسالمي
حاال که اين احزاب بعد از سالـهـا      
جــنــگ مســلــحــانــه و هــمــراهــي بــا             
جناحي از جـمـهـوري اسـالمـي بـراي              
ــحــه بــه هــدف و                  مــذاکــره و مصــال
استراتژي خود نرسيده اند و جمهـوري     
اسالمي حاضر به مذاکره و مصالحه       
نشده است، راه سوم را دارنـد تـمـريـن           

از نظر آنها راه دوم عـبـارت   .  ميکنند
بود از شرکت در انتخابات و به دست     
آوردن رضايت جمهوري اسـالمـي تـا          
شــرايــطــي اعــالم کــنــد ايــن احــزاب             
بتوانند قـانـونـي بـه کـردسـتـان ايـران                

ــد  ــرگــردن ــژاک و حــزب              .  ب ــه قــول پ ب
دمـکـرات کـردسـتـان شـرکـت و راي                
دادن آنها در انتخاباتـهـاي جـمـهـوري           
اسالمي بويژه شرکت در راي دادن بـه       

در انتخابات شوراهاي شـهـر   "  کردها" 
و روستا آن سياستي اسـت کـه هـنـوز           
ميتواند به شرايـط مـورد نـظـر آنـهـا               

 . کمک کند
اگر اين راه هم جواب نداد احـزاب    
نـاسـيـونــالـيـســت کـرد هــنـوز کــارت              
ــگــري بــراي بــازي دارنــد چــون                   دي
استراتژي آنـهـا بـر سـه پـايـه اسـتـوار                  

ــژي             .  اســت ــه ســوم ايــن اســتــرات ــاي پ
استفاده از معادالت منطقه و کـمـک          
گرفتن از قدرتهاي محلي و مـنـطـقـه          

. اي با حمايت قدرتهاي جهانـي اسـت     
حزب دمـکـرات کـردسـتـان ايـران در              
استفاده از اين شق سوم پيشقدم بـوده       

اين حزب بـه کـمـک بـارزانـي و            . است
امکانات آنـهـا در کـردسـتـان عـراق                
بقيه احزاب مسلح کرد ايراني را قانـع   
کرده است در اين جـهـت هـمـاهـنـگ               

ــد  ــظــر حــزب دمــکــرات           .  بشــون از ن
کردستان ايران به رهـبـري مصـطـفـي            

ــه اول                 جــنــگ  ( هــجــري دو مــرحل
مسلحانه و همـراهـي بـا جـنـاحـي از               

) رژيم به هدف مـذاکـره و مصـالـحـه            
امتـحـانـش را پـس داده اسـت و بـه                   

بنابر اين با توجـه  .  جايي نرسيده است 
بــه بــحــران و رقــابــتــهــاي مــنــطــقــه               
خاورميانه نبايد فرصـت را از دسـت           
بدهند و بايد به شـق سـوم و مـرحلـه                

. پاياني استراتژي خـود اتـکـا کـنـنـد             
احـزاب مسـلـح کـرد در           "  قاطـعـيـت   " 

تحريم انتخابات و بـيـانـيـه مشـتـرک              
شش جريان سياسي کـردسـتـان ايـران            

در چهارچـوب ايـن اسـتـراتـژي قـابـل               
 . توضيح است

اختالف خالد عزيزي با ايـن نـوع         
اين است که فکر ميـکـنـد    "  قاطعيت" 

احزاب کرد عـجلـه کـرده و پـيـش از                 
موعد از امکانات مرحله دوم قـطـع          

 . اميد کرده اند
او هنوز فکر ميکند بايد پـروسـه      
مرحله دوم که همراهي با جنـاحـي از           
جمهوري اسالمي است را تماما طـي     

اما همزمـان آمـادگـي داشـتـه          .  کنند
باشند از تحوالت منطقه اي و اتـکـا        
به دولتـهـا و قـدرتـهـاي مـنـطـقـه اي                   

 . غافل نباشند
الزم به توضـيـح اسـت هـمـراهـي             
کومه لـه سـازمـان کـردسـتـان حـزب                
کمونيست ايران با پنج جـريـان ديـگـر         
کردستان همچنانکه قبال گـفـتـيـم در         
مــتــن ايــن اســتــراتــژي و افــق قــابــل              

کومه له مـدعـي اسـت        . بررسي است 
احـزاب  " که هـژمـونـي خـودش را بـر               

اعمال کرده و انتخابـات  " سياسي کرد 
امـا ايـن تـوهـمـي          .  را تحريم کرده اند 

زيرا استراتژي سـيـاسـي      .  بيش نيست 
اکثـر ايـن     .  آنها مراحل مختلفي دارد  

جريانات متقاعد شده اند کـه اکـنـون          
در مقطع استفاده از شرايط مرحلـه و     
يا شق سوم يعني اتکـا بـه قـدرتـهـاي            
منطقه اي و رقابت آنها با جـمـهـوري          

اختالف حزب خالـد  . اسالمي هستند 
ــقــيــه احــزاب                   ــژاک بــا ب عــزيــزي و پ
ناسيوناليست کرد اين است کـه آنـهـا          
مدعي هسـتـنـد هـنـوز زود اسـت از                
امکانات مرحله دوم و هـمـراهـي بـا             

 . جناحي از رژيم قطع اميد بکنند
بيانـيـه شـش      "  قاطعيت"تحريم و  

جريان کردستان در مقابل انتـخـابـات        
جمهوري اسالمي نه بخاطر مـاهـيـت       
آنها بلکه به دليل اتکا به سياست جـا   

زيـرا  .  افتاده و اعالم شـده آنـهـا اسـت           
بارها گـفـتـه انـد کـه دو مـرحلـه اول                   
استـراتـژي شـان را طـي کـرده انـد و                   

اکـنـون شـق سـوم         .  پاسخ نـداده اسـت     
استراتژيشان که اتـکـا بـه نـيـروهـا و                
قدرتهاي منطقه اي و جـهـانـي اسـت             

بنابر اين کومه له .  بايد پيگيري شود  
با هر اختالف و سايه روشـنـي کـه بـا             
سياست بقيه جريانات ناسيوناليـسـت    
کرد داشته باشد عمال هژمونـي آنـهـا        
را پذيرفته و در چهارچوب اسـتـراتـژي     

  .آنها وارد بازي سياسي شده است
   

 ۹۵  ارديبهشت ۲۶ 
   ۲۰۱۷  مه ۱۶ 

نمايـش انـتـخـابـاتـي جـمـهـوري              
اسـالمـي نشـانـه هـاي وحشــت ايــن              
رژيم از اعتراضات مردم را روز بـروز   
و ســاعــت بــه سـاعــت آشـكــارتــر و              

ــيـــكـــنـــد       ســـران و     .  آشـــكـــارتـــر مـ
بنيانگذاران حكومـت اسـالمـي كـه          
خود را نمايندگان دائم العمر خدا بـر          
روي زمين ميداننـد، اخـتـالفـاتشـان          
در تقسيم ثروت و قدرت بين خود و       
شيوه حفظ و بقاء حکومتشان را بـا       
لگد پراني عليه همديگر به نـمـايـش        

 . گذاشته اند
شركت در مضحکه انتـخـابـاتـي       
جمهوري اسالمي با هـر تـوجـيـهـي،           
بويژه در شرايط امروز جامعه ايـران،        
فـقـط در خــدمـت دشـمــن اکـثـريــت               
عظيم جامعه ايران يعني حـکـومـت         

اين روزهـا، تـرس از         .  اسالمي است 

مردم و ترس از اعتراضات متشكل       
و سازمانيافته آنهـا در چـهـره سـران             
جمهوري اسالمي و سخنگويان ايـن       

حال که سـران  .  حكومت موج ميزند  
حکومت به جان هم افتـاده انـد، مـا           
ميتوانيم بـا گسـتـرش اعـتـراضـات             
خود عليه فقر، علـيـه دسـتـمـزدهـاي          
پايين، عليه تبعيض بر زنان، عـلـيـه          
ــر              ــرمــردم مــنــتــســب ب تــبــعــيــض ب
مليتهاي مختلف، عليه بي حقوقـي       
هــاي ســيــاســي و اجــتــمــاعــي و بــا             
خواست يك زندگى شايسته انسانـي،     
جنبش عليه کـل ايـن حـکـومـت را               

هر قدم پـيـشـروي    .  قدرتمندتر بکنيم 
جنبش عليه رژيم اسالمي همـانـقـدر      
ايـن حـکــومـت را بــه لــبـه پـرتــگــاه                 

 .نهاييش نزديکتر ميکند
کارگران، زنـان، جـوانـان ومـردم          

 آزاديخواه آذربايجان، 
بايد نمايش انتخاباتي جمهـوري     

ــي را          ــالمـــــ ــر             اســـــ ــر ســـــ بـــــ
. ســازمــانــدهــنــدگــانــش خــراب کــرد      

همراه و همگام بـا مـردم سـتـمـديـده              
ومعترض در ساير نقاط ايرن، همـراه        
با کارگران و زنان و جوانان متنفر از         
حکومت اسالمي در سـراسـر ايـران،         
با عدم شركت در نـمـايـش مضـحـک           
انتخاباتي جـمـهـوري اسـالمـي عـزم            
خود را براي سرنگوني اين حكومـت     
و ايـجـاد يـك جـامـعـه آزاد و بـرابـر                    

 .بنمايش بگذاريد
 

 كميته آذربايجان   
 حزب كمونيست كارگري ايران   

 ١٣٩٦  ارديبهشت ٢٥ 
 ۲۰۱۷  مي ۱۵ 

 ۱ از صفحه   .. استراتژي احزاب ناسيوناليست                      
بـقـاي   .  کشور را بخوبي ميشناسـنـد   

اين داروسته ها بنام اصالح طلب از      
نظر ما و مـردم عـمـري بـه قـدمـت                
جمـهـوري اسـالمـي دارنـد و پـايـان                
دوران خـــدمـــت گـــذاري آنــان بـــه               
جـنــايـتــکـاران حـکــومـت اسـالمــي            
مصادف با پـايـان عـمـر جـمـهـوري               

 .اسالمي است
مــيــزان .  امـا کــور خـوانــده انــد         

ــفــر مــردم شــهــرهــاي                  ــن خشــم و ت
کــردســتــان از ايــن جــمــاعــت نــيــز              
مترادف  با خشم و انزجار سـراسـري         
مــردم از پــيــکــره و کــلــيــت نــظــام               

ــخــوبــي       .  اســالمــي اســت      مــردم ب
مـيــدانــنــد کــه بـجــز جــيــره خــواران             
حکومتي کسي بـراي ايـن فـراخـوان           

 .ها تره هم خورد نخواهد کرد
 

ــف                ــا امــيــدي طــي افــالس و ن
نمايندگان موسوم به اصـالح طـلـب         
جمهوري اسالمي در مجلس تـحـت      

آنـجـا   "  اصـالح طـلـبـان کـرد         "عنوان  
نمايان تر ميشود که در اين دوره از         
مضحکه انتخابات پشتوانه احـزاب     
اپــوزيســيــون قــومــي، شــاخــه هــاي          
احزاب دمکرات کـردسـتـان ايـران و           
ديگر قوم پرستـان کـرد را فـعـال تـا               
اطالع ثانوي از دست داده انـد و از           
اينکه اين احـزاب بـا دوخـتـن چشـم              
ــرامــپ، آل ســعــود و                    ــه ت امــيــد ب
بارزاني، اصالح طلبان کرد مجـلـس     
را تنـهـا گـذاشـتـه انـد قـدري در نـا                    

 .اميدي بسر ميبرند
مردم آزاديخواه و برابـري طـلـب         
شهرهاي کردستان از همـان روزهـاي      
اول ظهور پديده ارتجاع اسـالمـي و          
ضــد انــقــالبــي خــمــيــنــي، بــه ايــن              
حکـومـت نـه گـفـتـنـد، در مـقـابـل                   
توحش ضد زن و ضـد انسـانـي ايـن              

بعد از گـذشـت       .  حکومت ايستادند 
نزديک به چهار دهـه از مـوجـوديـت            
بختک اسالمي که زنـدگـي جـامـعـه           
اي هشتاد ميليـونـي را بـه تـبـاهـي               
کشانيده است، اين بار تـنـهـا مـردم            
شهرهاي کردستان نيـسـتـنـد کـه بـه              
حکومت اعدام، فقر، کشـتـار و بـي         
حقوقي باز هم نه بزرگي را تـحـويـل          
خـواهـنـد داد بـلـکـه مـردم سـراســر                 
کشور نيز محـکـم تـر از دوره هـاي              
گذشته و با عدم شرکت در نـمـايـش         
انــتــخــابــاتــي بــانــدهــاي مــخــتــلــف          
حکومت اسالمي به اين نظام سراپـا    
فاسد و دزد نه محکم تري خـواهـنـد       

 .گفت
وحشت و هـراس ولـي فـقـيـه از              

بروز اعتراضات توده اي، هـمـراه بـا          
آمـاده بــاش نــيـروهــاي ســرکــوب و             
اينکه اينبار هم بلکه شانس بياورند       
و جان سالم از مـعـرکـه بـدر بـبـرنـد                  
گوياي درماندگي، ولي فـقـيـه، آيـت        
اهللا هاي مفت خـور، سـران نـظـام و              
جناحها، اصالح طلبان کرد و غـيـر          
کرد و کـانـديـاتـورهـاي آدم کـش آن                

 . است
 

در فضاي مملو از اعـتـراضـات         
و نـــارضـــايـــتـــي هـــاي گســـتـــرده             
اجتماعي، مردم شهرهاي کردسـتـان     
و ديگر شهرهاي ايران ميـتـوانـنـد و            
قـادر هســتــنــد ايــن نــمــايــش را بــه              

کسـي چـه     .  عکس خود تبديل کنند 
ميداند شـايـد بـر بسـتـر مضـحـکـه                
انتخاباتي رژيـم اسـالمـي اسـتـارت            
خيزش انقالبي مردم براي سرنگوني     

 .نظام اسالمي زده شود
 

 ۹۵  ارديبهشت ۲۴ 
 ۲۰۱۷  مه ۱۴ 

 ... درماندگي اصالح طلبان کرد                        
 

 اطالعيه کميته آذربايجان حزب کمونيست کارگري      
 !در نمايش انتخاباتي جمهوري اسالمى شركت نكنيد                                        
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اخيرا راديو پيام کانادا مصاحـبـه    
اي با رفيق صالح مازوجي پـيـرامـون          
همکاري شش حزب اپوزيسيـون کـرد        
در رابطه با نمايش انـتـخـابـاتـي رژيـم             

در ايــن   .  اسـالمــي انــجـام داده اسـت         
مصاحبه رفيق صالح به نکاتي اشاره    
کرده است که بعـضـا و بـدرجـاتـي بـا                
مواضع رسمي کومه له و دوسـتـداران    
کـومــه لــه در مــيـديــاي اجــتــمــاعــي             

 .متفاوت است
شخصا فکر ميـکـنـم کـه صـالح            
مازوجي در اين مصاحبه با صراحـت        
کالم و بدرجاتي با شفافيت در مـورد      
همسويي ايـن شـش سـازمـان پـاسـخ               
ــخــشــي ديــگــر از                    مــيــدهــد و در ب
سخنانش با ارائه تحليل نادرست، که       
تناقضي را نيز با خود به هـمـراه دارد         

 . ارائه ميدهد
سـعـي مـيـکـنـم در ايـن نـوشـتــه                  
نکاتي از سخنان رفيق صـالح کـه از            
نـظــر مــن گــرهـي تـريــن هســتـنــد را                

 .توضيح دهم
در بخشي از اين مصاحبه، رفيـق    
صالح به ايـن مسـئلـه اشـاره دارد و                

در اين نشـسـت حضـور و        " ميگويد،  
شرکت دادن  سازمان حبات به کومـه      

نــقــل بــه   " (  لـه تــحــمــيـل شــده اســت         
 )معني 

در بخش ديـگـري نـيـز مـاهـيـت               
ارتجاعي سازمان خبات را تـوضـيـح         
ميدهد و در رابطه با ادامه همـکـاري         

تـجـربـه    " با سازمان خبات ميگـويـد،       
اخير نشان داد که در آينـده نـبـايـد بـا             
چـنــيـن جــريـانــي هــمــکـاري صــورت            

 ". گيرد
 ) باز هم نقل به معني ( 

در مورد تحميـل شـدن سـازمـان           
خـبــات بـه نشــسـت بــا کــومــه لــه و                  
پذيرفتن اين مسئله که منبعد نـبـايـد        
کومه له با چنـيـن جـريـان ارتـجـاعـي              
همکاري داشتـه بـاشـد، از نـظـر مـن                
گوياي صراحت و صداقت کالم رفيـق      
صالح و به يک معنا نقد از سـازمـان             
متبوع خود مي باشد که قابل تقـديـر     

اما نکات ديگري در سـخـنـان        .  است
رفيق صالح در پـاسـخ بـه سـئـواالت              
وجود دارد کـه هـمـچـنـان نـاروشـن و                

متکي به تحليلي غيـر واقـعـي اسـت          
که متعاقب آن منجر به تـنـاقـض در             

 .نتيجه گيري ميشود
رفــيــق صــالح تــالش احــزاب و            
سازمانهاي ناسيوناليست کرد نـظـيـر        
هــر دو حــزب دمــکــرات و هــر دو                  
سازمان زحمتکشان بنام کومـه لـه و           
تا جايي کـه بـه فـعـالـيـت آنـهـا بـراي                    
دست يابي به موقعيتي در کردسـتـان       
ايـــران مـــربـــوط اســـت را، نـــه در                  
چــهــارچــوب مــعــادالت ســيــاســي و          
تحوالت در مـنـطـقـه و بـا روي کـار                  
آمــدن تــرامــپ در آمــريــکــا، بــلــکــه            
تحرکات اخير احزاب ناسيونـالـيـسـت       
کرد در مقابل جمهوري اسالمي را از     

ايـن  "  سرخوردگي و نا اميدي"موضع  
اميـد بـه آمـريـکـا و            " احزاب و اينکه  

دولتهاي منطقه نظير عربستـان را از       
 . توضيح ميدهد" دست داده اند

اما در پاسخ به سئوال خـبـرنـگـار       
عـلـت اتـخـاذ       " راديو پيام مبنـي بـر،         

مــوضــع از ســوي حــزب دمــکــرات             
کردستان ايران و حـزب کـومـه لـه در              
قبال پ ک ک و ابراز مخالفت شان در      
حــملــه بــه نــيــروهــاي ارتــش تــرکــيــه             
چيست؟ رفيق صالح پاسـخ مـيـدهـد           

موضع اين دو جريان در قـبـال پ     "که  
ک ک بـــه ايـــن خــاطـــر اســت کـــه                      
ميخواهند از سوي دولتهاي منـطـقـه         

 .به بازي گرفته شوند
اظـهـارات رفـيـق صـالح در ايــن              

يک بام و " رابطه مصداق ضرب المثل     
آنجا که در يک ائتـالف  ".  دو هوا است 

بصورت مشترک با شـش سـازمـان و            
ــم نــمــايــش              بــخــاطــر مســئلــه تــحــري
انتخابات جمهوري اسالمي است آنـرا   
از سر سرخوردگي تـوضـيـح مـيـدهـد             
امـا مـواضــع اخـيـر دو سـازمـان در                 
درون اين ائتالف عليه پ ک ک و در             
همسويي با دولت تـرکـيـه را بـدلـيـل                
سمپاتي بـراي بـه بـازي گـرفـتـه شـده                  
نشان توسط دولتهاي منطقه از جملـه   

 .ترکيه، عربستان و غيره ميداند
اشــاره بــه ســرخــوردگــي احــزاب           
ناسيوناليست کرد در ايجاد تحرک رو    
به جمهوري اسـالمـي تـوسـط رفـيـق               
صالح به اين خاطر است که کومه لـه      

ــازي                     ــه ب ــعــنــي ب را از مــورد دوم ي
فراخوانده شدن احزاب ناسيونالـيـسـت     

اين در حـالـي اسـت          .  کرد مبرا سازد  
که پيش از اتـخـاذ مـوضـع اخـيـر دو               
سازمـان شـريـک در ايـن ائـتـالف در                 
قبال پ ک ک و حمايت شان از ارتـش          
ترکيه، قبلتر همه اين سازمانهـا وارد       
بازي شده بودند و اينگونه نبوده است    
که گويا کومه له از آن بي اطالع بـوده    

 .باشد
من طي نوشته هاي قبـلـي اشـاره       
کرده بودم که تمامي احـزاب قـومـي،       
ناسيوناليست و دينـي مـتـشـکـل در            
اين همسويـي در چـنـد مـاه گـذشـتـه                 
بـراي بـه بـازي گــرفـتـه شـدن تـوســط                  
بارزاني براي کنار هم بـودن فـراخـوان            

کومه له نيز يکـي از    .  داده شده بودند 
شرکت کـنـنـدگـان فـراخـوان بـارزانـي               

هر چند آن نهـاد بـارزانـي تـالش         .  بود
کرد که اين نشـسـت بـي سـروصـدا و               
دور از رسانه ها باشد اما همان وقـت        
يعني نيمه دوم ماه نـوامـبـر خـبـر آن                
بالفاصله در مـيـديـاي اجـتـمـاعـي و               
رسانه ها همراه بـا تصـاويـري از ايـن               

 . نشست منعکس شد
تـعـرض پـارلـمـان عـراق بـا دادن                
اليحه اي براي تصويب و براي تعيـيـن    
تکليف و اخـراج احـزاب اپـوزسـيـون              
کرد که توسط جمـهـوري اسـالمـي و             
همـپـيـمـانـانـش در حـکـومـت عـراق                 
طــراحــي شــده بــود و مــتــعــاقــب آن              
واکنش بارزاني با حمـايـت تـرامـپ و          
عــربســتــان بــراي ايــجــاد جــبــهــه اي             
متشکل از احـزاب اپـوزيسـيـون کـرد            
مستقر در کردستان عراق در مـقـابـل        
جمهوري اسالمي اساس اين سياسـت      

 .و طرح را شکل داد
از اين رو بـنـظـر مـن تـحـلـيـل و                   
ارزيابي دوگانه رفـيـق صـالح در ايـن            
رابطه نادرست است و نادرستي آن از         
سر مبرا دانستن کومه له در به بـازي       
گرفته شدن اين سازمان در معـادالت        

 .و تحوالت سياسي منطقه است
نکته آخر اينکه حزب کمونيسـت       

 حزب و سازمان در طيـف  ۱۵ ايران با  
چپ جبهه اي را تشکيل داده انـد کـه          
گويا فقط بر روي کاغذ چنين جـبـهـه         

ــه    .  اي مــوضــوعــيــت دارد       ســئــوال ب
ســادگـــي ايـــن اســـت، چـــرا حـــزب               
کمونيست ايران در يک بيانيه و با نـام        

 سازمـان و گـروه بـيـانـيـه اي               ۱۵ اين  
سراسري عليه نمايش انتخاباتي رژيـم     
انــتــشــار نــدادنــد؟ مــگــر جــمــهــوري           
اسالمي را فـقـط بـايـد در رابـطـه بـا                   
کـردسـتـان مـورد تـعـرض قـرار داد؟                
انتظار مردم کردستـان و کـارگـران از           

کومه له اين است که بـعـنـوان شـاخـه            
حزب کمونيست ايران و در هـمـکـاري       
و همسويي با احـزاب کـمـونـيـسـت و              
درگير در مسـايـل کـردسـتـان ظـاهـر               
شود و در ابعاد سراسري نـيـز حـداقـل         

 گـانـه اي       ۱۵ در همسويي با احـزاب       
که خود در آن شـرکـت دارد در قـبـال                
نمايش انـتـخـابـات يـا هـر مـوضـوع                 
ديگري ابراز وجود کـنـد نـه در کـنـار             
جريانات قومي و ديني که خود رفيق    
صـالح بــدرسـتـي در ايـن مصـاحـبــه               
اهداف و استراتژي ارتجـاعـي آنـان را          

 .بخوبي بيان ميکند
شخصا اميدوارم که کومه لـه بـا         
پذيرش ايـن خـطـا در جـبـهـه احـزاب                 

قــومــي کــرد و        –نــاســيــونــالــيــســت     
سازمان ديني و ارتجاعي خـبـات کـه        
بر بستر سياستهاي دولت آمـريـکـا و         
دولتهاي ارتجاعي منطـقـه وارد ايـن           
بازي شده است  و از نظر مردم مبـارز      
و آزاديخواه منفور هستند، خود را از     

 .اين دايره  کنار بکشد
   ۲۰۱۷  مه ۱۱ 

 
 اعتراض زنان سليمانيه     

 به ايجاد محدويت رانندگي    
 

مه، کتابي در     ۱۱ روز پنجشنبه  
شهر سليمانيه پخش شده است که در       

رانـنـدگـي زنـان حـرام          "  آن گفته شـده       
اين کتاب مهر و شماره سـريـال     " است

اداره روشــنــگــري حــکــومــت اقــلــيــم          
ايـن اداره    .  کردستان را بـر خـود دارد         

نيز اعالم کرده است که چنين کـتـابـي      
از سوي اين نهـاد حـکـومـتـي تـايـيـد               

 .نشده و از انتشار آن بي اطالع است
در همين رابطه زنان شجاع شـهـر         

بـا يـک     )  گـروه زنـدگـي        (  سليمانـيـه     
ابتکار جالب در عقب زدن اين فتـواي     

خيابانهـا بـا مـا        "  اسالمي، با شعار،  
ما زنان با رانـنـدگـي بـه       .  زيبا هستند 

بـا  "  خانواده و جامعه خدمت ميکنيم 
اتـومـبــيـل هـاي خـود بــه دور شـهــر                  

 .سليمانيه به رانندگي پرداختند
يکي از سازمـانـدهـنـده گـان ايـن             
مانوور اعالم کرد، با دادن مـانـووري      

کـتـاب حـرام اعـالم         " گسترده پاسـخ        
را خواهيم داد و     "  کردن رانندگي زنان 

بجز پليس راهنمايي و رانندگي هـيـچ      
احدي نمي تواند گواهيـنـامـه آنـان را            

 . درخواست کند
نـهـاد   " يکـي از زنـان سـازمـانـده              

 : گفت"  آسوده و مانوور زنان
ــه                 ــي ــان ــيــم امــروز در شــهــر ســل
مـانـووري کــه در آن زنــان رانـنـدگــي               
ميکنند و بـه دور سـلـيـمـانـيـه مـي                   

چرخند به اين خاطر است که به تـمـام           
مردم بگويند  که رانندگي زنان حـرام          

 .نيست بلکه يک نياز است
......... 

ارتجاع مـحـلـي دسـت در گـردن             
ــيــســت کــرد در               ــال ــاســيــون احــزاب ن
حـکـومــت اقـلــيـم کـردسـتــان عــراق،              
زمينه سـاز چـنـيـن فـتـواهـاي عصـر                 

افــکــار پــوســيــده     .  حــجــري هســتــنــد    
جريانات اسالمي همدوش با سنـت و     
فرهنـگ عشـيـره اي احـزاب قـومـي               
ناسيونالـيـسـت حـاکـم بـر کـردسـتـان                
عراق بايد از سوي کل مردم  مـحـکـم      
تـر از اعـتـراض زنـان پـاسـخ درخــور                 

 .بگيرند
جــا دارد کــه شــخــصــيــتــهــا،                 
ــي،             ــهــادهــاي مــتــرق ــهــا، ن ســازمــان
سکوالر، آزاديخواه و بـرابـري طـلـب،           
همدوش با زنان شجاع سليـمـانـيـه بـه           
اين کارزار پيوسته، از مـانـوور زنـان             
شهر سليمانيه قاطعه حمايت کـرده و        
پاسخ دندانشکني به ناسيـونـالـيـسـم،          
ــجــاع اســالمــي               مــردســاالري و ارت

 .بدهند
 ۲۰۱۷  مه ۱۱ 

 
بنرهاي نمايش انتخاباتي    

 رژيم در بانه به آتش کشيده شد    
 

 ارديــبــهــشــت بــنــرهــاي       ١٥ روز   
تــبــلــيــغــاتــي کــانــديــداهــاي ريــاســت         
جمهوري در شهر بـانـه تـوسـط مـردم             

مـردم  .  معترض بـه آتـش کسـده شـد           
مبارز بانه با اين حرکت نشـان دادنـد          

" رهــنــودهــاي خــنــثــي   " کـه بــرخــالف      
خانه نشـسـتـن و يـا بـه              " مبني بر در    

، روز جمعه نـيـز     " دشت و صحرا رفتن   
در خانه ماندن يا به کـوه و کـمـر زدن            

 . پاسخگو نيست
بايد بساط نـمـايـش انـتـخـابـاتـي              
قاتالن مردم کردستان، قـاتـالن مـردم       
ايــران و مشــتــي اوبــاش و بــانــد                      
جنـايـتـکـار اسـالمـي را بـا تـمـامـي                   

 .جناحهايش بر سرشان خراب کرد
شرايط ايندوره ايـجـاب مـيـکـنـد           
که از هم اکـنـون گـروهـاي مـخـتـلـف                
جوانان و مردم خشمگين و متنفـر از        
داعشيان حاکم بر ايران، سازمانيافتـه    
براي برچيدن ايـن بسـاط مضـحـک و              
مسخره عـمـلـيـات بـه آتـش کشـيـدن                
بنرها و پالکاردهاي کـانـگـسـتـرهـاي           
اســالمــي را در دســتــور کــار خــود               

 .بگذارند
 

 زنده باد مردم مبارز شهر بانه   
 ١٣٩٦  ارديبهشت ١٦ 

 در رابطه با سخنان رفيق صالح مازوجي                                   
 در مورد بيانيه شش سازمان                      

 

 :  يادداشتهاي هفته  
 عبدل گلپريان 



 
884شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

گراميداشت ياد کارگران                
 جانباخته معدن زمستان يورت                  

 آزاد شهردر سنندج          
ارديبهشت تعدادي از فعاليـن  ٢٠ 

کارگري بـه هـمـراه خـانـواده هـايشـان               
درنزديکي پارک کودک مـراسـمـي در           
گراميداشت ياد کارگران جـانـبـاخـتـه           
مــعــدن زمســتــان يــورت آزاد شــهــر             

مـراسـم بـايـک دقـيـقـه            .  برگزار کردند 
سکوت به ياد جانباختگان شروع شـد   
سپس قطعنامه اي کـه از طـرف ايـن             
فعالين تهيه شده بود و در اين مراسـم    

 .ياد بود قرائت گرديد
 

بيانيه جمعي از کارگران و                
خانواده هاي کارگري سنندج در                    

زمستان       " حمايت از قربانيان معدن              
 آزاد شهر     " يورت  

زمسـتـان   " دهـهـا کـارگـر مـعـدن             
آزاد شهر در اسـتـان گـلـسـتـان          "  يورت

درست چند روز پـس از اول مـاه مـه                
 ١٨٠٠ در   )  روز جــهــانــي کــارگــر       ( 

مـتـري اعـمـاق زمـيـن زنـده بـه گـور                    
ايـن اولـيـن بـاري نـيـسـت کـه                 .  شدند

کارگران قرباني ناامني مـحـيـط کـار          
ساالنه چندين هـزار نـفـر از        .  ميشوند

هم طـبـقـه اي هـايـمـان در ايـران، از                    
توليد کنـنـدگـان تـمـامـي نـعـمـات و                 
ــي                  ــان ثــروت هــا در جــامــعــه ، قــرب
مناسبات و روابط کثيفي مـيـشـونـد         
که تنها منطقـش بـاال بـردن هـر چـه                 
بيشتر نرخ سود به نفع طبقه سـرمـايـه     
دار يا همان اقليتي است کـه مـدام از          
سوي نمايندگانش در منـاظـرات و و          
عده و وعيدهاي انتخاباتي ايـن دوره          
رياست جمهوري نيز بـراي زهـر چشـم          
گرفتن از همديـگـر و مـتـوهـم کـردن                

 .طبقه کارگر به زبان آورده ميشود
فجايعي هـمـچـون مـعـدن يـورت            
آزاد شهر و صـدهـا نـمـونـه ديـگـر در                 
شرايطي تحـمـيـل مـيـشـود کـه کـمـر                 
کـارگــران زيــر فشـار ســاعـات کــاري             
طاقت فرسـا، دسـتـمـزدهـاي نـاچـيـز،              
عدم امنيت شغلي، ناامنـي مـحـيـط         
کـار، قــرارداد هـاي سـفـيــد امضــاء،             
بيکاري، بيحقوقي، فقر و گـرسـنـگـي       
خانواده هايشان خم شده است و طبقـه   
کــارگــر ايــران از انســجــام، ســازمــان            
يافتگي و اتحاد الزم براي مقـابلـه بـا         
ــرخــوردار              ــه داري ب تــعــرض ســرمــاي

تنها راه مقابله جـدي بـا ايـن          .  نيست

وضعيت در گرو اتحاد و همبسـتـگـي     
کل طبقه کارگر ايران و فائق آمدن بـر      

کارگران هـر    .  پراکندگي موجود است 
کدام از مراکز، واحدهـاي تـولـيـدي ،             
خدماتـي، کـارخـانـجـات و مـعـادن،              
ارتش عظيم بيکاران و غيره بايسـتـي         
هر چه سـريـعـتـر حـول مـطـالـبـات و                   
خواسته هـاي حـيـاتـي روزمـره خـود               
متشکل و همصدا شده و بـه نـيـروي             
خود اتکا نموده و در جـهـت مـنـافـع             
مشترکشان بخش هر چه بزرگتـري از         

 .طبقه کارگر را با خود همراه کنند
مرگ رفقاي کارگرمان در مـعـدن    

آزاد شهـر بـراي کـل        "  زمستان يورت " 
طبقه کارگر ايـران دردنـاک و تـاسـف              

نــبــايـد گـذاشــت خــانــواده        .  بـار اسـت    
جانباختگان و ساير رفقاي کارگرشـان     
زيـر فشـار روانـي و عــاطـفــي تــنـهــا                 

حــمـايـت کـامــل طـبـقـاتــي           .  بـمـانـنـد    
صفـوف کـل طـبـقـه کـارگـر ايـران از                   
رفقاي معدن امري ضروري و گـامـي          
بزرگ در جهت تبديل نمـودن خشـم و        
انـزجــار بــه وجــود آمــده در راسـتــاي              

 .اتحادي وسيعتر ميباشد
ما جمعي از کارگـران و خـانـواده         
ــه يــاد و                        ــنــدج ب ــايــمــان در ســن ه
گراميداشت کارگران از دست رفتـه و         
ساير آسيب ديدگان اين فـاجـعـه، روز            

 عصـر،    ١٨:٣٠ چهارشنبه ، ساعت     
جنب پارک کودک شهر سنندج حضور    
يافته و به نوبه خـود ايـن جـنـايـت را                 
محکـوم نـمـوده و بـه خـانـواده هـاي                  
کارگران و طبقه کارگر ايران تسـلـيـت         

 .ميگوييم
ما همچنين خـواهـان مـحـاکـمـه            
فوري عامالن اين فـاجـعـه، پـرداخـت            
کامل خسـارت بـه حـادثـه ديـگـان و                
ساير کارگـران ايـن مـعـدن، پـرداخـت              
کامل معوقات ، لغو کـلـيـه قـرارداد            
هـاي ســفــيــد امضـاء و يــک طــرفــه،               
لحاظ نمودن سخت و زيـان آور بـراي            
کليه کارگران ايـن مـعـدن ، امـنـيـت                
کامل شغلي و تـامـيـن ايـمـنـي کـار                 

  .ميباشيم
 

اعالم همبستگي اتحاديه آزاد                  
 کارگران ايران با اسماعيل عبدي                  

ــروز                   ــر امـ ــهـ ــد از ظـ ــعـ  ٢٤ بـ
ارديبهشـت مـاه جـمـعـي از اعضـاي               
اتحاديه آزاد کارگران ايران بـا حضـور        

در مـــنـــزل اســـمـــاعـــيـــل عـــبـــدي،            
همبسـتـگـي خـود را بـا ايـن مـعـلـم                     

در ايـن ديـدار       .  برجسته اعالم کـردنـد   
جعفر عظـيـم زاده بـه نـمـايـنـدگـي از                  
ســوي اتــحــاديــه ازاد کــارگــران طــي            
سخناني با تاکيد بر اتحاد بخـشـهـاي        
مختلف جامعه براي تحقـق خـواسـت       
ــي کــردن                     ــايــان دادن بــه امــنــيــت پ
اعتراضات صنفي و مـدنـي و آزادي           
فوري اسمـاعـيـل عـبـدي اعـالم کـرد               
مسئوليت هر گونه آسيـب جسـمـانـي          
وارده بر اسماعيل عبـدي در نـتـيـجـه           
اعتصاب غذا، مستقـيـمـا بـر عـهـده             
شخص رئيـس جـمـهـور، رئـيـس قـوه               
قضائيه و باالترين مقامات نهادهاي      

ويدئوي سخنان جـعـفـر    .  امنيتي است 
عظيم زاده بـزودي از سـوي اتـحـاديـه             
آزاد کارگران ايـران مـنـتـشـر خـواهـد               

 .شد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ١٣٩٦  ارديبهشت ماه ٢٤  
 

 واحد     ٣٠٠ تعطيل شدن بيش از          
 صنعتي شهر کرمانشاه            

بنابر اخبار منتشره، مـديـر خـانە         
صنعت و معدن استان کرمانشاه طـي   
گفتگويي با خبرگزاري تسنيـم اعـالم       

 واحـد راکـد در         ٤٠٠  تـا    ٣٠٠ : کرد
دلـيـل تـعـطـيـلـي           .استان وجـود دارد    

برخي واحدهاي ديگر نيز مشـکـالت         
بانکي يا منسوخ شدن توليدات آنـهـا       

 .است
 

شرايط نامناسبت زندانيان در                  
 زندان مرکزي سنندج           

زندانيان زندان سنـنـدج بـه دلـيـل            
شرايط بد حاکم بر زندان و هـمـچـنـيـن       
عــدم امــکــان ارتــبــاط مــنــاســب بــا            
نهادهاي خارج از زنـدان، بـراي طـرح            
مطالبات خود به صورت روزافـزونـي      
بـه روش هــاي اعــتــراضــي از جــملــه             

  .اعتصاب روي آورده اند
گزارشات حاکي است که شـرايـط       
نامناسب و هـمـچـنـيـن بـي تـوجـهـي                
نسبت به مطالبات زندانـيـان، بـاعـث        
افزايش اعتصاب غـذا، خـودکشـي و          
حـتــي خــودزنــي در ايــن زنــدان شــده              

در همين حال زندانيان سـنـنـدج    . است
از دسترسي به خدمات بـهـداشـتـي و            

. پزشکي مناسب نيز محروم هستـنـد    
 زنـدانـي از فـرورديـن           ٢٨ به طوريکه   

ماه امسال در اين زندان بـه هـپـاتـيـت         
از ســوي ديــگــر،      .  مــبــتــال شــده انــد      

محدوديت و مشـکـالت ديـگـري از             
جمله، قطع عمدي گاز، بوجود آمـدن         
بيماري هاي کليوي و پـروسـتـات بـه             
دلــيــل آب شــرب نــامــنــاســب، عــدم           
تفکيک جرائم، توهين و ضرب و شتم       

زندانيان، کيفـيـت پـايـيـن و کـمـبـود                 
مواد غذايي مورد نياز در ايـن زنـدان      
در ســطــح گســتــرده اي بــه چشــم                    

 .ميخورد
 از ميان صفحات فيس بوک              
 صفحه فيس بوک مينا احدي؛ 

محمد صديق کبود وند بعد از                 
ده سال اسارت از زندان حکومت                    

  .اسالمي آزاد شد         
کــبــود ونــد يــکــي از اســـراي                  
حکومت بود که بدليل دفاع از حقوق   
انساني دستگـيـر و بـراي زهـر چشـم                
گرفتن از بقيه زنداني شد و حکـومـت      
اسالمي با وجود اعتراضات گستـرده    

 ١١ به اين دستگيري و محکومـيـت        
ساله يک فعال مدافع حـقـوق انسـانـي          
به زندان ، کوتاه نيامد و کبود ونـد را     

اکنون بعد از ده سال کبـود  . آزاد نکرد 
به او و خانواده مـحـتـرم      .  وند آزاد شد 

در .  او اين آزادي را تبريک ميگـويـيـم         
ايران ما با حکومت زندان و شکنـجـه     
و سرکوب و اعـدام طـرف هسـتـيـم و              
ننگ بر کسانـي کـه بـا دفـاع از يـک                  
بــخــش از ايــن جــانــيــان بــه نــظــام و                
حکومت آنها دوام و بقا مي بخـشـنـد      

 مينا احدي.
ــن                ــوک نســري ــيــس ب ــحــه ف صــف

 رمضانعلي
باز هم حادثه اي دلخراش در                  

محيط کار کارگران ساختماني                  
  .اتفاق افتاد      

هـفــتـه گـذشــتــه يــک کــارگـر ســا              
ــنــدي چــوب بســت                خــتــمــانــي از بــل

 طـبـقـه بـدونـه وسـائـل              ٤ سـاخـتـمـان       
. ايمني دچار برقر گرفـتـي شـده اسـت          

وي از چـوبـبـسـت بـه پـايـيـن سـقـوط                   
متاسفانه در اين حادثـه ايـن     .  ميکند

کارگر فصلي و اهل روستاي اويهنگ       
از توابع سنندج از ناحيه قفسه سينـه،    

ــا مــجــروح شــده اســت                  . دســت و پ
همچنين در اين حادثه کليه هـاي وي          

تـا رسـيـدن      .  صدمه جدي ديـده اسـت      
اين خبر اين کارگر در کما بـوده اسـت      

 شـهـريـور تـهـران          ١٧ و در بيمارستان  
متاسـفـانـه مـا هـر روز            . بستري است 

شاهد ماجراي حادثه در محيـط کـار        
نامني محـيـط کـار      . کارگران هستيم 

. تبديل به قتگاه کـارگـران شـده اسـت         
تالش کارگران بايد ايجاد تشکـلـهـاي        

جـمـع   .  مستقل خود از دولـت بـاشـد          
شدن در تشکلهاي مستـقـل کـارگـران        
ميتواند بهترين ابـزار بـراي کـارگـران            
بـاشـد کــه بـتـوانــنـد بـه خـواسـتـهــاي                  

اگـر چـه کـارگـران         .  برحقشان بـرسـنـد     
دهها خواست پاسخ گرفت دارنـد امـا      
يکي از خواستهـا کـارگـران هـمـيـشـه              

با ايجاد ايـن  .  ايمني محيط کار است 
تشکلها کارگران ميـتـوانـنـد بـيـشـتـر            

فشار و اعـتـراض را بـه کـارفـرمـا و                  
از اين طريق مـيـتـوان       .دولت بياورند 

محيط کار را از قتگاه امـروز بـيـرون         
کارفرما و پيمان کـار تـنـهـا بـه          . آورد

جـان  .  فکر سود و سرمايه خـود اسـت     
و زندگي کـارگـران بـراي سـودجـويـان              

  .سرمايه ارزشي ندارد
ــهــاي           کــارگــران وســيــعــا تشــکــل

 .مستقل خود را ايجاد کنيد
 

صفحه فيس بوک مـحـمـد امـيـن           
 کمانگر

رقصِ طرفداران حزب           
اردوغان بر تابوت نيم بند                

 !سکوالريسم ترکيه       
ديـري بـطـول نـمـي انــجـامـد کــه                
رقص کننـدگـان امـروز و مـدافـعـيـن               
دولت اروغان در اسفناکترين شکل و       
شيوه، يأس و نوميـدي را در آغـوش            
خواهند کشـيـد و تـمـامـي امـيـدهـا                 
وآرزوهايشان با تهاجـم ايـن حـزب بـه            
آزادي و آزادانــديشــان، بــر بــاد مــي              

  !گردد
ديـري بـطـول نـمـي انــجـامـد کــه                
جــامــعــه بشــري، بــخــصــوص مــردم           
ترکيه، با هجومِ اين هـيـوال و انـهـدام             
آنچه که بشريت قرنها برايش جنکيـده    
است تا شأن و حرمتي را بدسـت آورد     

 .روبرو خواهند شد
ديکتاتوري و سـربـريـدن آزادي و           
آزاد انديشان، در ابعاد وسيع سيـاسـي     

عـلـنـي    .  اجتماعي ظهور خواهد کـرد    
تــريــن جــنــايــات و حشــيــانــه تــريــن              
حرکتها، همراه با زنده شدن کپـک زده          
ترين تفکـرهـا، زيـر بـيـرق جـريـانـات                
اسالمي جان خواهند گرفـت و مـثـل           
سرطان به جـان جـامـعـه بشـري مـي                 

  .افتند
انتحابات آري يا نـه؟ تـرکـيـه در              
فضـاي غــيـر سـالــم و حصـار تـنــگ                 
دمکراسي نيم بنـد تـرکـيـه بـه پـايـان                
رســيــد و اردوغــان قــبــل از ايــنــکــه               
شمارش آرا به اتمام برسد، بـه عـنـوان         
سلطان آن کشور پـيـروزيـش را اعـالم             

 .نمود
ما قبل از آن مي دانستيم که چـه      
چيزي سر از صـنـدوقـهـا بـيـرون مـي                

اين مسـئلـه تـازگـي نـدارد مـا              .  آورد
 سال است اين نوع انـتـخـابـات را         ٣٨ 

هــمــان هــيــوالي     .  تــجــربــه کــرده ايــم      
جـمــهـوري اسـالمــي آري، يـانــه، کــه              

بـا ايـن     .  بشريت را به صلـيـب کشـيـد         
تجارب بايد ديد که غرب، بخصـوص     
جــامــعـــه اروپــا جــدا از مــنــافـــع                   
مشترکشان به اين دولت چـگـونـه بـر             

مــحــمــدامــيــن   .خــورد خــواهــد کــرد     
 *٢٠١٧  آوريل ١٧ کمانگر

 : نگاه هفته 
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 نسان نودينيان            هفته از شهرهاي کردستان                      
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 اعتراض زنان سليمانيه             
 به ايجاد محدوديت رانندگي                 

مه، کتابي در     ۱۱ روز پنجشنبه  
شهر سليمانيه پخش شده است که در       

رانـنـدگـي زنـان حـرام          "  آن گفته شـده       
اين کتاب مهر و شماره سـريـال     " است

اداره روشــنــگــري حــکــومــت اقــلــيــم          
ايـن اداره    .  کردستان را بـر خـود دارد         

نيز اعالم کرده است که چنين کـتـابـي      
از سوي اين نهـاد حـکـومـتـي تـايـيـد               

 .نشده و از انتشار آن بي اطالع است
در همين رابطه زنان شجاع شـهـر         

بـا يـک     )  گـروه زنـدگـي        (  سليمانـيـه     
ابتکار جالب در عقب زدن اين فتـواي     

خيابانهـا بـا مـا        "  اسالمي، با شعار،  
ما زنان با رانـنـدگـي بـه       .  زيبا هستند 

بـا  "  خانواده و جامعه خدمت ميکنيم 
اتـومـبــيـل هـاي خـود بــه دور شـهــر                  

 .سليمانيه به رانندگي پرداختند
 

نامه مريم اکبري منفرد،              
 زنداني سياسي  در ارتباط با                   
 نمايش انتخابات پيش رو            

دستگاه حاکم آغاز پايـان حـيـات        
خود را ديده و همـچـون گـاوي کـه بـه             

شـود بـه هـراس           سالخي کشـيـده مـي      
افتاده؛ نمايش انتخابـاتـي حـاکـمـيـت           
اسالمي آغاز گرديده و ايـن هـراس از        

هـاي حـکـومـت          الي اخبار رسانـه     البه
براي همـگـان   .  شود وضوح ديده مي    به

محرز است که قبل از هر انتـخـابـاتـي      
فــقــيــه شــمــاري از          در ايــران، واليــت     

کـنـد تـا         جـا مـي      عوامل خود را جابه   
هـا بـه صـورت           درنهايت از مـيـان آن       

نمـايشـي تـعـدادي از طـريـق شـوراي                
 .شوند نگهبان انتخاب مي

در ايــن مــيــان فــردي انــتــخــاب            
فـقـيـه       شود که مورد تأييد واليـت     مي

باشد و مطلقاً انـتـخـاب مـردم ايـران               
واقـع در حـاکـمـيـت            نيست، چرا که به   

 .اسالمي رأي مردم اعتباري ندارد
انـتـخـاب نـمـايـنـدگـان، نـوشـتــار               

قوانين و تأسيس احزاب سـيـاسـي در          
فقيه نهفتـه   کف اقتدار شخصي واليت   

 .است
در حــاکــمــيــت اســالمــي تــنــهــا           

فــقــيــه بــه مســائــل           رضــايــت واليــت   
بخشد و برگـزاري   گوناگون اعتبار مي  

هاي نـمـايشـي، تـنـهـا بـراي              انتخابات
مشروعيت بخشيدن بـه رژيـم فـعـلـي            

 .باشد مي
نمايش انتخابـاتـي تـنـهـا ابـزاري            
است براي حکومت، چرا که جـايـگـاه        
نظام قرون وسـطـايـي در کـجـاسـت و               
رأي مردم و به دنبال آن دمـوکـراسـي            

 !گيرد؟ در کجا قرار مي
 

 ليالميرغفاري        
 از زندان آزاد شد           

ليالميرغفاري ، فعال مـدنـي کـه       
ــهــشــت     ۱۸  ــب  مــاه، از ســوي              اردي

ماموران امنيتي بازداشت شـده بـود         
 مليونـى از زنـدان آزاد         ٥٠ با وصيقه   

 .شد
 

الملل از        نگراني عفو بين      
 وضعيت سالمت آتنا دائمي               

  روز اعتصاب غذا          ۳۱ در پي     
گويـد   الملل مي سازمان عفو بين  

 روز از اعتصاب غـذاي  ۳۱ با گذشت   
آتنا دائـمـي، فـعـال حـقـوق بشـر، در                  
زندان اوين، سالمت او در خـطـر قـرار         

هـاي     گرفته و بايد فورا تحت مراقبـت   
بـه گـفـتـه ايـن          .  پزشـکـي قـرار گـيـرد         
و " غيرعـادالنـه     "سازمان، آتنا دائمي  

هـاي حـقـوق         تنها به دلـيـل فـعـالـيـت           
 .بشري، در بند است
 فرورديـن مـاه     ۱۹ آتنا دائمي، از    
بـرد؛ در        سـر مـي     در اعتصاب غذا به  

نـگـار      کنار هنگامه شهيدي، روزنامه 
و اسماعيل عبـدي، دبـيـرکـل کـانـون             
صنفي معلمان ايـران، کـه از اسـفـنـد              
ماه سال گذشته و ارديـبـهـشـت سـال               

 .اند جاري دست به اعتصاب غذا زده
ــمــي گــفــتــه اســت در                 ــنــا دائ آت

اعتراض به محکـومـيـت دو خـواهـر            
ــمــي،                   ــه دائ ــي ــان ــه و ه خــود، انســي

 .است اعتصاب غذا کرده
با اشاره بـه آغـاز     "  الملل عفو بين" 

اعـتـصـاب غـذاي آتـنـا دائـمـي و بـا                    
هـاي بسـتـگـان او            استـنـاد بـه گـفـتـه          

وضعيت سالمت آتنا رو به " گويد    مي
گفته شـده او      ".  وخامت گذاشته است 

 کــيــلــو وزن کــم کــرده و دچــار               ۲۱ " 
عوارضي مانند استفراغ، فشار خـون      

 .است شده" و درد شديد کليه
 

  خبرنگار زن         ۱۰۰ در دو سال       
شان را        در افغانستان وظايف            

 ترک کرده اند       
ــيــس کــمــيــتــه مصــونــيــت                رئ
خبرنگاران افغانستان روز چهارشنـبـه       

سـو      به ايـن ۲۰۱۴ گفته است، از سال  
 زن خـــبـــرنـــگـــار         ۱۰۰ در حـــدود       

بــه   . شــان را تــرک کــرده انــد            وظــايــف
اهللا شـريـفــي        گـزارش رسـيـده نـجـيـب          

رئيس کميته مصئونيت خـبـرنـگـاران       
 تاکـنـون   ۲۰۱۴ گفته است که از سال  

 زن خبرنگار در کـابـل     ۱۰۰ در حدود  
هـاي افـغـانسـتـان بـه              و ديگـر واليـت     

دليل ناامني، تهديدات جاني و عـدم         
شان  مصئونيت در محل کار، وظايف   

 .را ترک کرده اند
خبرنگاران زن در افـغـانسـتـان از            
تهديد جـريـانـات اسـالمـي، اعضـاي             
خانواده و نبود امـنـيـت در مـحـيـط               

شــان شــکــايــت دارنــد و ايــن                 کــاري
مســـايـــل را از عـــوامـــل تـــرک و                   

 .دانند شان مي ظايف
 ۲۰۱۶ حدود يک سال قبل، سال     

ــه                   ــت ــمــي ــژوهشــي از ســوي ک ــز پ ــي ن
مصونـيـت خـبـرنـگـاران افـغـانسـتـان               
صورت گرفته بـود کـه بـر اسـاس آن                
خبرنگاران زن همواره مورد تهـديـد و        
سرزنش از سوي خانواده و جـريـانـات          
مذهبي هستند و بـيـش از نـيـمـي از              
زنان خبرنگار در محـيـط کـار مـورد          

 .گيرند آزار جنسي قرار مي
 

بروز مشکالت بهداشتي درپي                

 قطعي آبگرم در بند زنان اوين                  
قطعي آب گرم در بند زنان زنـدان        
اويــن کــه بســيــاري از زنــدانــيــان آن               
مادراني رنج کشيده هستند از حـدود        
يک ماه پيش آغـاز شـده اسـت، عـدم               
دسترسي به آب گرم در شـرايـطـي کـه           
امکانات بهداشتي در حـداقـل اسـت           
موجب افزايش مخاطرات بهـداشـتـي       

زنان زنداني در   .  و سالمتي شده است  
اين محل همچنين از عدم دسـتـرسـي          
به سيستم گـرمـايشـي و سـرمـايشـي              

در حـال حـاضـر حـدود          .رنج مى برند  
 زنــدانــي عــمــدتــا بــا اتــهــامــات           ۳۱ 

سياسي يا امنيتي در بند زنـان زنـدان      
 در يـک مـاه     .شوند  اوين نگهداري مي  

گذشته، بعد از اينکه بسيار زودتـر از        
گرم شدن هوا، شوفـاژهـا بسـتـه شـد،              
تقريبا هر روز آب گرم در بـنـد نسـوان          

 .قطع است
  

فاطمه مثني؛ قصور مسئوالن                 
 زندان و پارگي مضاعف تاندون پا                       

 زنداني سياسي، فاطـمـه مـثـنـي           
که سال گذشته از ناحيه پـا در زنـدان             
دچار آسيب شده بود با تاخيـري دو و        
نيم ماهه به بيمارستان اعـزام و پـاي            

وي کـه پـس از          .وي گچ گـرفـتـه شـد         
بازگشت از بيمارسـتـان از رسـيـدگـي             
پزشکي کافي برخوردار نبـود مـدتـي         
بعد افزايش درد در نـاحـيـه پـا را بـه                  
مسئوالن بند گزارش کرد کـه بـا بـي            
توجهي مسئوالن بند و بهداري زنـدان   
روبرو شد، نهايـتـا پـس از چـنـد مـاه                 
تاخير و تحمل درد، مـرکـز درمـانـي             
خارج از زندان پارگي مضمن تـانـدون        
و قصور مسئولين زندان در اعـزام بـه       

 .موقع وي را مورد تاييد قرار داد
 

 مهسا رجعتي       
  زندان اوين         ۲۴۱ ماه در بند       ۴  

 از رسيدگي درماني             
 محروم است     

مهسا رجعتي، کـنـشـگـر مـدنـي           
محبـوس در زنـدان اويـن، عـلـيـرغـم                

هاي عصـبـي،      ابتال به بيماري و شوک    

بند حـفـاظـت       ( ۲۴۱ هم چنان در بند  
نـگـهـداري    )  اطالعات قـوه قضـايـيـه        

شود و دسترسي وي به امـکـانـات      مي
 .پزشکي محدود است

 
پرچمدار کاروان المپيک              

 ممنوع الخروج شد         
هـاي     زهرا نعمتي پرچـمـدار بـازي       

 ريــو و قــهــرمــان         ۲۰۱۶ الــمــپــيــک    
 ريو در رشته تير و   ۲۰۱۶ پارالمپيک  

ــرش                   ــســ ــمــ ــوي هــ ــان از ســ ــمــ کــ
 .الخروج شد ممنوع
 

خلع دومين نماينده حزب             
دموکراتيک خلق ها از نمايندگي                   

 پارلمان ترکيه          
يــکــي ديــگــر از اعضــاي گــروه             
پارلماني حزب دموکراتيک خـلـق هـا         
پس از تاييد حکم زنداني وي تـوسـط         
دادگاه عالي ترکيه، از حق نمايندگـي      

 پارلمان محروم شد
نـمـايـنـده شـهـر         "  نورسل آيدوغـان  

دياربکر در پارلـمـان ايـن کشـور ايـن               
خبر را تاييد کرد و پس از قرائت ايـن        
حــکــم در پــارلــمــان يــکــي ديــگــر از              

پ . د. نماينده هاي عضو فراکسيـون ه     
 .از نمايندگي خلع شد

پيشتـر دادگـاه جـرايـم سـنـگـيـن                
ديـاربـکــر نـورســل آيـدوغــان را بــراي             
شرکت در چندين تظاهرات و تـجـمـع         

 به چهار سال و هشـت    ۲۰۱۱ در سال  
.  روز زندان محکوم کرده بود ۷ ماه و   

اين حکم عينا از سوي دادگـاه عـالـي        
ديـگـر   .  ترکيه نيـز تـايـيـد شـده اسـت             

نماينده هاي عضو فـراکسـيـون حـزب          
دموکراتيک خلق هـا هـنـگـام قـرائـت            
حکم خلع نورسل آيدوغـان بـه نشـانـه            

 .اعتراض پارلمان را ترک کردند
اکثر نماينده هاي بـازداشـت شـده         
حزب دموکراتيک خلـق هـا بـا اتـهـام             

گـروه  " هايي چون تبيلغ و عضويت در   
، تـحـريـک مـردم و           " هاي تـروريسـتـي    

ايجاد اغتـشـاش و هـمـچـنـيـن اقـدام                
عليه امنيت ملي ترکيه بـازداشـت و          

 .*محامه شده اند

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                     

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           
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      يورو ٣١٠ کميته فرانکفورت                                             
      دالر ٢٠٠ چيا محمودي                                                    
     دالر ١٥٠ مجيد اذري                                                       
      دالر ١٠٠ بهرام کالهزري                                                 
      يورو ١٠٠ بهمن خاني                                                        
      دالر ١٠٠ بابک يزدي                                                        

 کمکهاي مالي رسيده به کميته کردستان حزب

 

 "ازدشت هاي وسيع"
 

 خوب ميدانم
 که سروده 

 .وشعرراچاره اي نيست
 بدان گونه که بايدگفت

 گفتند قبل ازما،
 -براي سردادن شعري 

 ما تازه ترازخود 
 گفتن ونوشتن

 به قدمت نسل ها
 واينک

 امروزما
 به کدام سو،

 به کدامين راه ؟
            *** 

 زاده شده کوهستان پرازبرفم من
 آنجاکه چشمه هاي آلوده به خون دارد

 آنجاکه بيابانش ميدان تاخت وتاز دشمنان است
 وبدان گونه تاختني که مومنان خداگفته اند

 .وبدان گونه کشتندکه خواست خدا بود
      

 آه دوست من
 ازدشت هاي وسيع
 ازجنگل بدون نور

 از ميان تابوها ودود
 ازسرخ ترين خط مقدس

 باقصه اي تازه ازعشق آمده ام
 تا انسان بودن را 
 تاانسان ماندن را

 .بشارت دهم
 من اينک بيدارم
 به دنبال واژه ها

 واژه هاي تازه
 تابابياني ساده

 .شکنجه، تجاوزجنسي واعدام رابه تصويرکشم
 آه دوست من

 هيچ مي داني

 
 
 
 
 

 ديده اي/ هيچ به ديده 
 دشتستاني که چشمه هاي آلوده به خون دارد

 هيچ ديده اي خياباني نقاشي شده باخون
 سنگفرش خيابان هاراميگويم

 خيابان ندا
 باخون نقاشي شد

 .وجهان رابه تماشاطلبيد
 سهراب راهم نقاشي کرد
 و پيام انقالب را نوشت

 من ديدم
 .وشعرفرداراساختم

 آه دوست من
 نه،

 ممکن نيست
 انسان بود و
 عاشق نشد

 ممکن نيست انسان بود نه، 
 .وفرياد زنده بودن راسرنداد

 عجايب دنيايي ست
 آرام صدائي که ازخون حذرداشت

 .درگلوخفت وندايي سرنداد
 درآن دياري که به جاي آب خون جاريست

 قلم شکسته و
 درحيرتم من

 که شمع زيستن کجاست؟
 آسمان شب و

 خون به صدهاچون ندا
 به من بگو رفيق 

 صاحب انديشه کجاست؟
 

   
 
 
 
 

 شمي صلواتي          
ــع                ــه اي در جــم حضــور خــامــن
دانشجـويـان دانشـگـاه امـام حسـيـن              
متعلق به سپاه پاسـداران يـک مـانـور          

در .  سياسي کامـالحسـاب شـده بـود         
عيـن حـال، بـيـانـات او حـکـايـت از                   
نگراني هاي عميق وي در مورد روند   
انتخابات، نـتـايـج و پـيـامـدهـاي آن                

 .دارد
خامنه اي با ايـن مـانـور تـاکـيـد             
کــرد کــه بــا اتــکــا بــه نــظــامــيــان و                
نيروهاي امنيتي و همراهي دستـگـاه        
قضايي و شوراي نگهبـان هـمـه کـاره           

 .مملکت است و کوتاه نخواهد آمـد    
انتخابات اصـل نـيـسـت حـتـي، اگـر                

 .روحاني از صندوق راي بيرون بيايد
دور از ذهن نيست که خامنـه اي      
حتي سناريو و نتيجه انتخابات را از      

چه بسـا، تصـمـيـم        .پيش نوشته باشد 
قيمت رئـيـسـي        گرفته است که به هر 

او اهـل    .  را از صندوق بيرون بـکـشـد        
با عقل جور در نمي آيـد  .  قمار نيست 

کــه رئــيــســي را کــه کــانــديــد مــورد             
حـمـايـت اوسـت و گـفـتـه مـي شــود                   
کانديد جانشيني وي هـم هسـت، بـه            

نـگـرانـي او شـايـد از            .  باخت بگذارد 
از عـواقـب     .  اينجا مـايـه مـي گـيـرد          

بيرون کشيدن رئـيـسـي از صـنـدوق،              
هشدارهاي او در مـورد      .  نگران است 

فتنه و آشوب به هـمـيـن مسـالـه بـاز                
 .مي گردد

باتوجه به اينکه از نظر عـمـلـي و       

اجرايي پروسـه انـتـخـابـات زيـر نـظـر                
دولت است، تقلـب بـراي خـامـنـه اي              

مـمـکـن    .  کار ساده اي نـخـواهـد بـود         
است اينبـار آس ديـگـري از آسـتـيـن                
بيرون بکشد و به راه حل هاي بديـع و       
غـيــر قـابــل تصـور و جـراحــي هــاي                

از ايـنـرو، او       .  انتخاباتـي رو بـيـاورد       
خود را براي تـالطـمـات پـس از يـک                
جراحي انتخاباتي و اعتراضات بـعـد        

 .از آن، آماده مي کند
خـامــنــه اي ظــاهـرا خــطــاب بــه             
ــي               کــانــديــداهــا و بــويــژه، بــا روحــان
صــحــبــت مــي کــنــد امــا، در واقــع             

او  .اسـت    پيامش به جامعه و مـردم      
تـاکــيــد مــي کــنــد کــه بــا اتــکــا بــه                 
نيروهاي نظـامـي و امـنـيـتـي قصـد                
دارد امر خود را به اجرا در بـيـاورد و        
با اعتراضات مردم مـقـابلـه خـواهـد            

 .کرد
سخنراني خامـنـه اي يـک ارزش           

تــحــريــک .  مصـرف ديــگـر هــم، دارد        
و کشاندن آنها به پاي صـنـدوق    مردم  

هاي راي و گرم کردن بازار انتخـابـات         
 .و مشروعيت بخشيدن به نظام

ــراي جــمــهــوري               ــتــخــابــات ب ان
اسالمي همواره مثل عبور از ميـدان        

رژيم اسالمي هر بـار  .  مين بوده است 
با تحمل صدمات و تـلـفـاتـي از ايـن              

در کشـور    .  ميدان عبـور کـرده اسـت        
اخـتـنـاق زده، رونـدهـاي سـيـاسـي و                 
حوادث طي آن، از پيش قابـل تصـور         

ــيــســت   رويــداهــاي غــيــر قــابــل            .  ن
. پيشبينـي هـمـيـشـه در کـمـيـن انـد                 

واقــــعـــــيــــت ايــــن اســــت کـــــه                     
اسالمي روي ميـدان مـيـن         جمهوري

 .قدم برميدارد
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