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امروز بيش از هميشه دفـاع از          
حق مردم کردستان عـراق جـايـگـاه            
چپ و راست جامعه را در جهـان بـه        

مــردم .  بــوتــه آزمــايــش مــيــگــذارد      
کردستان عراق گناهشان ايـن اسـت         
که ميخواهند طي يک رفـرانـدوم بـه       
ماندن يا جدايي از کشور عراق راي     

اين حق ابتدايي کـه شـرکـت      .  بدهند
در يـــک رفـــرانـــدوم اســـت صـــف               
دولتهاي ارتجاعي و سـرکـوبـگـر را           

بـه  .  بيش از هميشه عيان کرده است 
ــار صــف چــپ و                    ــن اعــتــب ــمــي ه
آزاديخـواهـي هـم جـايـگـاه خـود را                

 . عيان ميکند
آمــريــکــاي دوســت بــارزانــي،        " 

اردوغان همپيـمـان او و جـمـهـوري              
اسالمي حامـي حـکـومـت اقـلـيـم،             

همگـي در    "  بعالوه عبادي ميانه رو 
يک صف قـرار گـرفـتـنـد و شـوراي                 
امنيت سازمان ملل هم مهر تايـيـد    

همه آنهـا مـردم     .  بر سياست آنها زد  
کردستان عراق را از رفـتـن بـه پـاي             
صندوق راي در يک رفـرانـدوم مـنـع            

مـنـع آنـهـا هـر روز تـنـدتـر                 .  کردند
ميشود و اکنون جمهوري اسـالمـي        
و دولــت بــغــداد و دولــت تــرکــيــه               
تــهــديــدهــايشــان بــه درجــه تــهــديــد         
نــظــامــي و مــحــاصــره اقــتــصــادي          

شــوراي امــنــيــت و      .  رســيــده اســت   
ــان و صـــف                    ــپ و اردوغـ ــرامـ تـ
مرتجـعـيـن و سـرکـوبـگـران جـهـان                
متحد شده اند که مـردم کـردسـتـان            

را از يک اقدام بسيار ابتدايي ماننـد        
چيزي که همـه  .  راي دادن منع کنند   

اين دولتها آنرا حـق ابـتـدايـي مـردم           
اعالم کرده بودند اکنون بـه جـرمـي          

. غير قابل بخشش تبديل شده است      
بنابر اين راي و صندوق راي اگـر بـه        
ميل و ارداه حاکمان و مرتجعيـن و        
سرکوبگران نباشد جـرم اسـت، حـق          

 . نيست
چپها و کمـونـيـسـتـهـا و مـردم              
آزاديـخـواه جـهـان در ايـن بـرهـه از                  
زمان وظيفه مـهـمـي بـر دوشـشـان               

صـف آزاديـخـواهـي       .  قرار ميگيـرد  
بيش از پيـش بـايـد قـاطـع و بـدون                  
تفسير دفاع از حق راي و صـنـدوق           
راي براي مردم کـردسـتـان عـراق را             

حتي کسـانـيـکـه     .  وظيفه خود بداند  
ــتــه                     ــلــف و الــب ــه داليــل مــخــت ب
مــحــدودنــگــرانــه اي تــا کــنــون از             
رفراندوم در کردستان عراق حمـايـت     
نکرده اند، الزم است صـف خـود را         
از صــف ايــن خــيــل دولــتــهــاي                   
سرکوبگر و ارگان شـوراي امـنـيـت            

الزم اسـت    .  سازمان ملل جدا کننـد  
با صداي رسا اعالم شود کـه مـردم         
کردستان حق دارند به پاي صـنـدوق       
راي بروند و به جدا شـدن يـا مـانـدن          

مردم کردستـان  . با عراق راي بدهند 
حق دارنـد بـگـويـنـد نـمـيـخـواهـنـد                  
بــخــشــي از يــک دولــت شــيــعــي و              

. مرتجع اسالمي در بـغـداد بـاشـنـد        
مردم کردستان حق دارنـد بـگـويـنـد         
سرنوشت خود را خودشـان تـعـيـيـن            

 ۲ صفحه 
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 ۲  صفحه 

 ۳   صفحه 

دفاع از حق مردم کردستان عراق      
 مردم کردستان عراق راي به جدايي از عراق دادند        امروز بيش از هميشه معني دارد    

 ســپــتــامــبــر     ۲۵ روز دوشــنــبــه       
 رفراندوم کردسـتـان عـراق در        ۲۰۱۷ 

تمامي شهرها و روستاهاي کردستـان     
بنا بر نتايج اوليه کـه  .  عراق انجام شد 

تا کنون اعالم شده اکثريت باالئي بـه          
 .استقالل کردستان عراق راي داده اند

اين رفراندوم در حالي برگزار شـد         
که مقامات دولت آمـريـکـا، شـوراي          
امنيـت سـازمـان مـلـل و دولـتـهـاي                  

. اروپايي با آن مخالفـت کـرده بـودنـد          

دولت عراق، رژيم جمهوري اسـالمـي        
و دولت ترکيه ضمن مخالفـت شـديـد       
با اين همه پرسي، تهديد کرده بـودنـد         
کـه از راهــهــاي مــخــتــلــف مــانــع از              

جـمـهـوري    .  برگزاري آن خـواهـنـد شـد        
اسالمي از دو روز قبل از رفراندوم بـا      
توپ باران مـنـاطـق مـرزي و بسـتـن                
ــيــم                 ــل مــرزهــاي هــوايــي خــود بــا اق
کردستان، کينه و دشمني خود عـلـيـه      
خـواســت مــردم کــردســتــان عــراق را            

بـا ايـن حـال بـجـز            .  بنمايش گـذاشـت   
سرافکندگي و آبرو بـاخـتـگـي چـيـزي            

امــا در مــقــابـــل          .  عــايــدش نشـــد     
تهـديـدات ايـن دولـتـهـا، اراده مـردم                
کردستان قرار گرفت و مـردم از اراده          
و تصميم خود دفاع کردند و وسـيـعـا            

عـلـيـرغـم     .  در رفراندوم شرکت کردنـد    
مــخــالــفــت دولــت مــرکــزي عــراق و           
دولتهاي منطقه و آمريکا، حضـور و         

 ۲ صفحه 

 

 آيا رفراندوم کردستان عراق مساوي با اعالم استقالل است؟              

 مظفر صالح نيا عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران دستگير شد                   

 نسان نودينيان  
 مردم در شهرهاي کردستان همراه با مردم کردستان عراق                 

 . برگزاري رفراندوم را جشن گرفتند        

 مهر روز اعتراض مردم، روز تجمع سراسري           ۱۳ 
 معلمان و بازنشستگان   

 زنده باد کارگران آلومينيوم هرمزگان         

 

 حزب کمونيست کارگري ايران 

 حمالت توبخانه اي جمهوري اسالمي به کردستان عراق را محکوم ميکنيم             
 حزب کمونيست کارگري ايران  کميته کردستان 
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 ۱  ازصفحه   ۱ از صفحه  
شرکت گسترده مردم کردستان عـراق       

در رفراندوم و حمايت گسترده افـکـار       
عــمــومــي از مــردم کــردســتــان در               
کشورهاي ديگر، پاسخ محکـمـي بـه        

    . همه آنها داد
مسعود بارزاني اعالم کرده است      
که تا دو سال ديگر و يا حتي بيشتـر،        
حکومت اقليم آماده است هـمـچـنـان        
با بـغـداد بـه گـفـتـگـو و بـده بسـتـان                      

اين سياست بارزاني خـطـري     .  بپردازد
جدي عليه تصميـم مـردم کـردسـتـان             
است که ميتواند قدم به قدم به ناديده     
گرفتن نتيـجـه راي مـردم کـردسـتـان               

مـردم کـردسـتـان عـراق          .  ختـم بشـود    
ــه احــزاب                    ــنــد ک ــد اجــازه ده ــاي ــب ن
ناسيونالـيـسـت حـاکـم بـر کـردسـتـان                
عراق با راي و حضور مردم مـعـاملـه          

خواست و راي مـردم نـبـايـد             . بکنند
وسيله بده بستان حاکـمـان کـردسـتـان           
عـراق بــا دولــت عــراق و دولــتــهــاي              

مـردم کـردسـتـان       .  منطقه قرار بگيرد 
ــرد و                    ــه ک ــراي حــل مســئل عــراق ب
استقالل و جدايي از عراق بـه مـيـدان           

هـيـچ حـزب و        .  آمـدنـد و راي دادنـد         
مقامي نبايد اجازه داشتـه بـاشـد کـه            
راي و حضـور پـرقـدرت مـردم را بـه                 
وسيله اي براي معامله خود با دولـت        

 .عراق تبديل کند
 

ـ ما اعالم ميکنيم نـتـيـجـه راي            
مردم کردستان عراق براي جـدايـي از         
کشـــورعـــراق و تشـــکـــيـــل دولـــت             

هـمـه   . کردستان رسمي و قانوني است 
دولتها و احزاب سياسي بايد نـتـيـجـه        

 .اين رفراندوم را برسميت بشناسند
ـ از نظر منافـع مـردم کـردسـتـان             
دولت آينـده کـردسـتـان بـايـد دولـتـي                

سکوالر، غير قومي و غير مـذهـبـي        
 . باشد

ـ حاکميت از آن مـردم کـردسـتـان          
اســت و دولــت کــردســتــان بــايــد بــر              
مبناي دخـالـت مسـتـقـيـم مـردم در               

 . حکومت تشکيل بشود
ـــ دخــالــت مســتــقــيــم مــردم در            
حاکميت به معـنـي تـدويـن و اجـراي              
قـوانـيـن کشـور بــوسـيلـه مـردم و از                  
طريق نمايندگان منتخب آنـهـا بـايـد            

 . باشد
ـ اعالم حکومت شـهـرونـدان آزاد         
و دخالت مستقيم مردم در حکومـت     
از طريق نمايندگانشان، بـايـد سـتـون           

 . اصلي دولت آينده کردستان باشد
ــ بــرابــري زن و مــرد در تــمــام                  ـ
شئونات زندگي اجتماعي، و قانـونـي      
شدن حقوق برابر براي همه شهـرونـدان         
کردستان خارج از مـلـيـت، مـذهـب،            
جنسيت و نژاد، بايد از حـقـوق اولـيـه          

 . مردم کردستان باشد
 ....و

کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري ايران از مردم کردستان عـراق   
ميخواهد که براي تحـمـيـل خـواسـت           
خود مـبـنـي بـر جـدايـي و تشـکـيـل                   

يـک بـار     .  دولت کردسـتـان بـکـوشـنـد         
ديگر تاکيد ميکنيم هر نوع تهديد و    
تحت فشار قرار دادن مردم کردسـتـان    
عراق از جانب دولـتـهـاي مـنـطـقـه و               
جهان به بهانه جـدا شـدن از عـراق را               

 .محکوم ميکنيم
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۲۰۱۷  سپتامبر ۲۵ 
 ۹۶  مهر ۳  

 ... مردم کردستان عراق راي                       

 . ميکنند
اقدام دولتهاي ايران و تـرکـيـه و          
بغداد و تـرامـپ و شـوراي امـنـيـت               

نه تنها مخالف مصوبات خود ...  و
ــه                ــکـ ــلـ ــلـــل اســـت بـ ــان مـ ســـازمـ

آنـهـا   .  سرکوبگرانه و زورگويانه است 
هر کدامشان به دليل منافع منطقـه        
اي و جهانيشان مـيـخـواهـنـد مـردم             
کــردســتــان را از حــقــوق اولــيــه و                 

بـارزانـي   .  ابتدايي خود محروم کنند   
و طالباني و اسالميها و جـريـانـات           
قومـي کـردسـتـان عـراق بـا چـنـيـن                  
دوستان و همپيماناني در منطـقـه و         
جهان نشان دادند که تا چـه حـد بـي           

. لياقت و بي کفايت بوده و هسـتـنـد         
اما مردم کردستان نبايد چـوب بـي           
لياقتي و بي کفـايـتـي و هـمـپـيـمـان              
شدن و دوستي اين احـزاب بـا صـف             

 . مرتجعين را بخورند
مردم کردستان حق دارند از شـر      
ستم ملي و مسـئلـه مـلـي خـالص                

مسئله کـرد در مـنـطـقـه بـه               . شوند
جايي رسيده است که نمـيـتـوانـد بـي         

اولين پاسخ به مسـئلـه     .  پاسخ بماند 
کرد برگزاري يک رفراندوم و رجوع به   

 . آرا مردم ساکن اين منطقه است
 ١٩٩٥ ما همچنانکـه از سـال          

اعــالم کــرده ايــم تشــکــيــل دولــت              
کردسـتـان عـراق را حـق مـردم ايـن                 

از هـمـه مــردم       .  مـنـطـقـه مـيـدانـيـم          
کردستان عراق و عراق مـيـخـواهـيـم       
ــتــهــاي                 کــه در مــقــابــل صــف دول
سرکوبگر بايستند و از حقوق اولـيـه       
و ابتدايي مردم در کـردسـتـان دفـاع           

 . کنند
مــردم عــراق و مــردم ســاکــن              

کردستان عـراق مـنـافـع مشـتـرکـي              
دارند و نبايد اجازه بدهند دولتـهـا و       
احزاب قومي و مـذهـبـي جـنـگ و              
خونريزي را بـه جـاي صـنـدوق راي               

مـا از هـمـه جـريـانـات             .  قرار بدهند 
ــان                  ــهـ ــان جـ ــواهـ ــخـ ــپ و آزاديـ چـ
ميخواهيم عليه قلدري و زورگـويـي       
دولتـهـا بـايسـتـنـد و از حـق مـردم                   
کردستان عراق براي تشکيـل دولـت        

 . مستقل دفاع کنند
 ٢٧ مردم کـردسـتـان عـراق در            

سـال گـذشـتـه حــاکـمـيـت قـومـي و                  
ناسيونالـيـسـتـي احـزاب کـردسـتـان              
عراق را تجربه کرده و بـراي رهـايـي           
از شــر آنــهــا نــاچــارنــد در قــدم اول               
چهارچوب کشوري ايـن مـنـطـقـه را            

مـردم کـردسـتـان       .  رسمـيـت بـدهـنـد       
ــزاب                       ــت احــــ عــــــراق از دســــ
نــاســيــونــالــيــســتــي و طــرحــهــايــي           
فدراليـسـتـي آنـهـا جـان بـه لـبـشـان                   
رسيده است و ميخواهند از ايـن راه          
قدم مهمي براي احقاق حـقـوق خـود          

بايد از اين حق بدون امـا و       .  بردارند
راي مـــردم در       .  اگـــر دفـــاع کـــرد       

رفراندوم هر نتيجه اي داشـتـه بـاشـد           
هـمــه احـزاب و دولــتـهــا بـايــد آنــرا                 

تماميت ارضـي    .  برسميت بشناسند 
بـراي هـمـيـن       .  عراق تـقـدسـي نـدارد       

. حاکمين هم تقدسي نـداشـتـه اسـت          
مدافعيـن امـروز تـمـامـيـت ارضـي              
ــهــاي                ــت کشــور عــراق اســاســا دول
سرکوبگر و نـاقضـيـن حـقـوق مـردم            

خـود آنــهـا اولـيــن        .  عـراق بــوده انــد     
دولتهايي بودند کـه ايـن تـمـامـيـت              
ارضـي را شــکـسـتــنـد و بــه سـخــره                

 . گرفتند
دولت ترکيه تا همين امروز هـم       
هر روز اين تـمـامـيـت ارضـي را بـه                 
سـخــره گــرفــتــه و چــنــديــن پــايــگــاه            
نظامي در آن مستقر کرده و پـاسـخ            
ســربــاال بــه دولــت مــرکــزي عــراق             
ميدهد و رسـمـيـتـي بـراي آن قـائـل                 

دولــت آمــريــکــا از قــاره           .  نــيــســت 

ديگري لشـکـرکشـي کـرد و کـل آن               
کشور را بـه اشـغـال خـود درآورد و                
کسي از اين مـرتـجـعـيـن و شـوراي                

. امـنــيـتــشـان صـدايــش در نـيــامــد            
جمهوري اسـالمـي عـالوه بـر تـرور               

 نفر در کردستان عـراق  ٣٠٠ بيش از  
هر روز در بخشي از مرزهاي تعييـن     
شده آن عبور کـرده و مـردم سـاکـن                

 . اين منطقه را توپباران ميکند
امــا وقــتــي مــردم ســاکــن ايــن           
منطقه ميخواهند سرنـوشـت آيـنـده          
خود را تعيين کنند و به جـدايـي يـا            
ماندن در چهارچوب همين مرزهـاي     
تعيين شده و بـي اعـتـبـار شـده راي              
بدهند همان دولتهاي سـرکـوبـگـر و           
ناقض حقوق مردم صدايشـان بـلـنـد           
ميشود و ميگوينـد از چـهـارچـوب           

در .  ارضي عراق حمايت مـيـکـنـنـد         
سازمان ملل هـم کسـي نـيـسـت بـه               
اينها بگويد آمريکا از کدام قانون و      
حق استفاده کرد که کل آن کشـور را       

. ويران کند و به اشغـال خـود درآورد        
ترکيه و جمهوري اسـالمـي از کـدام            
قانون استفاده کـردنـد کـه مـرزهـاي             
تعيين شده اين کشور را بي اعـتـبـار        
نمايند و به آن لشکر کشـي کـنـنـد؟             
چرا حاال که نـوبـت خـود مـردم ايـن              
منطقه رسيـده اسـت و بـا صـنـدوق               
راي مـيـخـواهـنـد خـواسـت خـود را                
اعالم و اجـرا کـنـنـد شـمـا هـا دايـه                   

چه کسي .  مهربانتر از مادر شده ايد   
چـرا  .  اين اجازه را به شما داده اسـت        

مردم ساکن اين منطقه از ايـن حـق             
برخوردار نيستند که در مورد آيـنـده    

اين چه دنيـا و    .  خود تصميم بگيرند  
قوانيني است کـه سـازمـان مـلـل و               
شوراي امنيتش بر اسـاس زور بـازو          

امـا مـردم     .  سياست تعيين ميکـنـد   
سرکوب شده کردستـان حـق نـدارنـد            
بـراي احــقـاق حــق خــود حـتــي راي               

اين دنياي وارونه اليق هـيـچ     .  بدهند
مـا و مـردم       .  انسان آزاده اي نيـسـت    
 . *اينرا نخواهيم پذيرفت

 ... دفاع از حق مردم کردستان عراق                              
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 سپتامبر تا ظهـر روز    ۲۳ از روز   
 نــيــروهــاي    ۲۰۱۷  ســپــتــامــبــر       ۲۴ 

نظامي جمـهـوري اسـالمـي مـنـاطـق             
و کـوهـهـاي      "  حـاجـي عـمـران      " مرزي   

و روســتـاهـاي مـرزي در          "  هـلـگــورد  " 
کردستان عراق را مورد حمله بمبـاران    

جمهوري .  و توپ باران قرار داده است  
اســالمــي در هــمــيــن روز پــروازهــاي           

سليمانيه و اربيل به ايران را مـمـنـوع           
اعالم کرده اسـت و گـفـتـه اسـت ايـن                 
اقـدام بــا درخــواسـت دولـت مـرکــزي              

طـبـق اخـبـار غـيـر           .  بغداد بوده اسـت   
رسمي يک هيئت نـظـامـي جـمـهـوري            
اسالمي وارد کـردسـتـان عـراق شـده               
است و تالش ميکند براي جلـوگـيـري      
از انجام رفراندوم کردسـتـان عـراق در          

شهر کرکوک زمينه جنـگ داخـلـي را           
اتحاديه ميهني همچـون  .  فراهم نمايد 

هميشه ميزبان اين هيئـت بـا حضـور           
جنايتـکـاري چـون قـاسـم سـلـيـمـانـي                 

 . است
اين اقدامات جمـهـوري اسـالمـي        

بــدون شــک   .  قــابــل پــيــشــبــيــنــي بــود      
اقدامات ديگري هم به اجرا گـذاشـتـه           

 حمالت توبخانه اي جمهوري اسالمي به کردستان عراق را محکوم ميکنيم             

اما جـمـهـوري اسـالمـي          .  خواهد شد 
دوران افول خـود را طـي مـيـکـنـد و                 
توان فعاليت گستـرده خـرابـکـارانـه و           

سـالـهـاي قـبـل را          ....  تروريستي و     
ايــن اقــدامــات اســاســا بــراي         .  نــدارد

ــدوم                ــران ــرگــزاري رف ــعــت از ب ــان مــم
ــن     .  کــردســتــان عــراق اســت          امــا اي

 ۲۵ رفراندوم قرار است روز دوشـنـبـه         
 . سپتامبر برگزار شود

مـا ضـمـن مــحـکـوم کـردن ايــن               
اقــدامــات ضــد انســانــي و جــنــگ              
افروزانه جمـهـوري اسـالمـي، از حـق             
مردم کردستان عـراق بـراي بـرگـزاري           

رفرانـدوم و راي دادن بـه جـدايـي يـا                  
از .  ماندن با عراق حمايت مـيـکـنـيـم        

همه مردم آزاديخواه کـردسـتـان ايـران           
ميخواهيم که در مقابل توطئه هـاي         
جمهوري اسالمي هشـيـار بـاشـنـد و             
همبستگي و حـمـايـت خـود از حـق                
مردم کردستان عـراق بـراي بـرگـزاري           

 . رفراندوم را اعالم کنند
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۲۰۱۷ سپتامبر ۲۴ 

 ۱۳۹۶  مهر ۲ 
 

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم  
 .  منجالبي بيش نخواهد بود سوسياليسم"خطر" و بدون 
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در پاسخ به فراخوان شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي معلمان، بازنشستگان کشوري و لشـگـري و تـامـيـن             
معلـمـان بـه خـانـواده هـاي دانـش آمـوزان نـيـز                       .   مهر شرکت ميکنند۱۳ اجتماعي اعالم کرده اند که در تجمع روز  

روز .  بخش هايي از دانشجويان و کارگران نيز اعالم حمايت کـرده انـد      . فراخوان داده اند که در اين تجمع شرکت کنند 
 . مهر را به روز بزرگ اتحاد، روز اعتراض سراسري، با خواست هاي عادالنه خود تبديل کنيم۱۳ 

  
 :معلمان اعالم کرده اند. خواست هاي معلمان خواست هاي اکثريت مردم است

 !مياييم که به حقوق زير خط فقر نه بگوييم
 !مياييم که به آموزش و پرورش غير آزادانه نه بگوييم

 !مياييم تا از تحصيل رايگان براي همه دفاع کنيم
 !مياييم تا از درمان رايگان دفاع کنيم

 !مياييم که به بند کشيدن بهشتي و عبدي و عمراني نه بگوييم
 !مياييم که به دستگيري و آزار معلمان و کارگران نه بگوييم

 !مياييم که به وحشيگري در هپکو و آذرآب نه بگوييم
 !مياييم تا به تضييع حقوق کارگران نه بگوييم

 !مياييم که به کشتار کولبران نه بگوييم
 !مياييم که به تخريب محيط زيست نه بگوييم

 !مياييم که به تبعيض نه بگوييم
 !مياييم که به اتالف دارايي هايمان در سوريه و عراق و لبنان نه بگوييم

 !مياييم به به اختالس ها و حقوق هاي نجومي نه بگوييم
 مهر در سراسر کشور بيرون مياييم که همراه با کارگران اراک با صداي بلند اعالم کـنـيـم کـه ديـگـر زيـر بـار                 ۱۳   

مياييم که با صداي بلند اعالم کنيم که ميخواهيم مثل انسان زندگـي کـنـيـم، آزاد و بـرابـر و                 .  ستم زندگي نميکنيم 
 .مرفه
  
معـلـمـان و خـانـواده هـايشـان،              .   مهر روز اعتراض و اتحاد همه مردم عليه دزدان و جنايتکاران حاکم است۱۳  

 مـهـر در       ۱۳ بازنشستگان و خانواده هايشان، کارگران و دانشجويان و خانواده هاي دانش آمـوزان هـمـه بـا هـم روز                  
 .سراسر کشور در اين تجمعات شرکت کنيم

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۲۰۱۷  سپتامبر ۲۶ ، ۱۳۹۶  مهر ۴ 

کارگران آلومينيوم الـمـهـدي در        
هرمزگان ضمن اعالم همبستگـي بـا         
کارگران آذرآب اراک، خواهان برخـورد    
قاطع با مسببين ضرب و شـتـم آنـهـا        

اين اقدام بسيار شکوهمـنـد را     . شدند
بايد در سراسر کشـور بـه يـک سـنـت                

 .تبديل کرد
جــنــبــش کــارگــري در ســالــهــاي            

ــويــن و                   ــه ســنــت هــاي ن گــذشــتــه ب
حضـور  .  شکوهمندي دست زده اسـت    

خانواده هاي کارگري در اجـتـمـاعـات      
اعتراضي، همبستگي ميان کارگـران    
و معلمان که هـرروز عـمـق و دامـنـه             
بيشتري پيدا ميکنـد، هـمـبـسـتـگـي            
دانشجويان با کـارگـران، مـعـلـمـان و              
بــازنشــســتــگــان، مــبــارزه مــتــحــد و         
هـمـزمـان کـارگـران هـپـکـو و آذرآب                 
ــراضــات                ــه اعــت اراک، دســت زدن ب
سراسري توسط کارگران مخابـرات و        
ــلـــمـــان و                 فشـــار قـــوي بـــرق، مـــعـ
بازنشستگان و بخش هاي ديگـري از       
جــنــبــش کــارگــري، کــمــپــيــن عــلــيــه          
امنيتي کردن اعتراضـات و مـبـارزه           
ــمــان                بــراي آزادي کــارگــران و مــعــل
زنداني، همبستـگـي بـاشـکـوه مـردم            
تهران و ساير شهرها با کارگران آتـش        
نشـانــي بــدنـبــال فــاجـعــه پــالـســکــو،            
خواندن سرودهايي که يادآور روزهـاي     

 اسـت و انـقـالب آتـي را               ۵۷ انقالب  
يادآوري ميکند در راهپيمـايـي هـاي         
کـارگــران، بــيـانــيـه هـاي کـارگــران و               
مــعــلــمــان زنــدانــي و تشــکــل هــاي              
کـارگــري، ايــنـهــا هــمــه ســنــت هــاي             
ارزشمندي است که چـهـره تـازه اي و             
وزن ســيــاســي تــازه اي بــه جــنــبــش               

 .کارگري داده است

اقدام کارگران آلومينيوم المهـدي      
در نوع خود تازه و بسيار مـهـم اسـت        
ــبــش وســيــع                    ــن ــک ج ــدمــه ي و مــق

جـا دارد    .  همبستگي کـارگـري اسـت      
ايـن اقــدام تـوســط کــارگـران مــراکــز             
مختلف کارگري در سراسـر کشـور و         
بطور مشـخـص شـرکـت هـاي واگـن               
پـارس، کــمـبــايـن سـازي و مــاشـيــن               
سازي اراک، بـه عـنـوان شـيـوه اي از                 
همبستگي با هم طبقه اي هـاي خـود      
بدست گرفته شود و هر تـعـرضـي بـه              
کارگران بـا مـوجـي از اعـتـراض بـه                 
سرکوبگران و همبستگي با کـارگـران      

 .پاسخ داده شود
  

کـارگــران آذرآب و هــپــکــو اراک           
بـايـد   .  شايسته بيشـتـريـن حـمـايـتـنـد           

آمرين و سازمانـدهـنـدگـان حـملـه بـه              
. کارگران معرفي و مـحـاکـمـه شـونـد           

 کـارگـر     ۱۲ خبرها حاکي از بازداشت  
ــه اســت           کــارگــران  .  ايــن دو کــارخــان

بازداشتي بايد فورا و بدون هيچ قـيـد         
و شرطي آزاد شوند و به خواست هاي       

. کارگران بايد فورا جـواب داده شـود         
هـمــبـســتــگـي بـا کــارگـران آذرآب و               
هپکو گام مهمي در اتحـاد کـارگـران         
براي مقابله با سرمايه داران و دولـت          

 .سرکوبگر آنها است
  

زنده بايـد کـارگـران آلـومـيـنـيـوم              
 المهدي در هرمزگان

زنده باد همبستگي سـراسـري بـا         
 کارگران اراک

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  شهريور ۳۰ 
 ۲۰۱۷  سپتامبر ۲۱  

  مهر روز اعتراض مردم، روز تجمع سراسري معلمان و بازنشستگان                                                        ۱۳  زنده باد کارگران آلومينيوم هرمزگان                                  
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 حکومت اسالمي و          
 ميليتاريزم شهرهاي کردستان               

بــا گــرم شــدن فضــاي بــرگــزاري             
در کــردســتــان عــراق           "  رفــرانــددوم  " 

حکومت اسالمي شهرهاي کردسـتـان     
 ! ايران را ميليتاريزه کرده است

فضاي شهرهاي سنندج، مهاباد،     
اشنويه و بانـه هـمـزمـان بـا بـرگـزاري                 

ــان              هــمــه  ــرســي اســتــقــالل کــردســت پ
نيروهاي امنيتـي بـا     .   ميليتاريزه شد 

استقرار در سطح شهرهـاي کـردسـتـان        
خواهند مانع جشن و شادي مردم        مي

پـرسـي      در کردستان ايـران بـراي هـمـه           
 .استقالل شوند

هـاي     در چند روز گذشته  جنگنده 
نظامي حـکـومـت اسـالمـي بـر فـراز               
آسمان شهرهاي پيرانشهر، سردشت و       

طي چـنـد   . باشند بانه درحال پرواز مي 
روز اخيـر، سـپـاه پـاسـداران بصـورت               
ــيــرو و                    ــه اعــزام ن گســتــرده اقــدام ب

هــاي ســنــگــيــن بــه شــهــرهــاي             ســالح
از دوم مـهـرمـاه      .  کردستان کرده است 

هـاي سـپـاه پـاسـداران             نيز، تـوپـخـانـه      
مناطق مرزي در  اقليم کـردسـتـان را            

در اين توپ بـاران،    .  توپ باران کردند 
خسارت چشمگيري به محيط زيسـت   

سيدکـان، حـاجـي عـمـران و            " مناطق  
 .وارد شده است" بالکايتي

 
ادامه جنايت نيروهاي امنيتي                  

 عليه کولبران      
يکم مهرماه، خضر مام قـادر بـا           
شليک مسـتـقـيـم نـيـروهـاي نـظـامـي                

 .زخمي شد
ام شـهـريـورمـاه،          شـنـبـه سـي         پنج

کولـبـر اهـل روسـتـاي          "  فرزاد قادري" 
از توابع نوسود در مـنـطـقـه         "  نيسانه" 

اورامان مـورد تـيـرانـدازي نـيـروهـاي              
نظامي قرار گرفت و از نـاحـيـه پـا بـه              

 .شدت زخمي گرديد
 

 : كودكان كار و خيابان              
برج و   .  بهنام ابراهيم زاده آزاد شد 

باروي زنـدان در بـرابـر اراده تـوده اي                
 تاب مقاومت ندارد

هــنــوز زمــانــي بســيــار انــدک از            
بازداشت بهـنـام ابـراهـيـم زاده عضـو               
کميته پيگيري بـراي ايـجـاد تشـکـل              
هاي کارگري و فـعـال حـقـوق کـودک،              
والــه زمــانــي عضــو هــيــئــت مــديــره           
سنديـکـاي نـقـاشـان الـبـرز و پـيـمـان                   

سالمي فعال اجتماعي که در حـمـايـت     
از زندانيان سياسي در حال اعـتـصـاب     
غذاي زندان گوهردشت کرج به هـمـراه       
خانواده هاي آنان تجمع کـرده بـودنـد،          
نگذشته بود که با وجود اعـتـراضـات       
وسيع کارگران در کارخانه ها و سـطـح    
خيابانها و دفاعـيـات و حـمـايـتـهـاي               
داخـلـي و بـيــن الـمـلـلـي از فـعـالـيــن                     
ــاســي و                 ــمــي، ســي ــل ــري، مــع کــارگ
اجتماعي اعتصابي دربنـد، کـه خـود         
طوفان براه انداخته است، اعتـراضـات     
به بازداشت اين سه فـعـال کـارگـري و            
اجـتــمـاعــي و خـواســت آزادي فــوري             
آنها، سهمگيني طوفان براه افتـاده بـر       
سر آمـريـن و عـامـلـيـن بـازداشـت و                   
زنداني کردن و اعمال فشار برفعـالـيـن       

 .زنداني را شدت بخشيد
در چــنــيــن شــرايــطــي اســت کــه             
نگهداري بهنام ابراهيم زاده بيشتـر از         
اين در زندان، به صرفه نبوده و نـاچـار        

آزادي بـهـنـام      .  به آزادي او مي گردنـد     
ابـــراهـــيـــم زاده بـــراي خـــانـــواده او                
مخصوصا پسرش نيـمـا از لـحـظـات            

مـا  .  شادي بخش و هيجان آفرين بـود     
به نيما که بسيار دلتنگ و نگران پـدر   
مبارزش بود و به خانواده مقاومـش،        

 .آزادي بهنام را تبريک مي گوئيم
اما در همين حال والـه زمـانـي و           
ده ها فعال کارگري، معلمي، سياسـي    
و اجتماعي ديگر در بدترين شـرايـط،        
ــوز در                   ــن ــعــدادي ه ــکــه ت ــي ــال در ح
اعـتـصـاب غـذا بسـر مـي بـرنـد، در                   

آزادي هـر يـک از آنـهـا           .  زندان هستند 
در گرو توسعه و تعميق مبارزات مـا        
کارگران، معلمان و هـمـه انسـانـهـاي             

  . حق طلب و آزاديخواه است
انجمن صـنـفـي کـارگـران بـرق و               

 فلزکار کرمانشاه
 

 چرا نميگذارند        
 پدر در کنارمان باشد؟               

متن نامه نيما ابراهيم زاده بـراي        
دسـتــگــيــري پــدرش درجــلــوي زنــدان          

 رجايي شهر
تنها صدوسي وپنـج روز پـدر در           

کنارمان بـود واز آزادي شـان سـپـري              
شهريور جـاري    ۲۲ شده بود که در روز  

وقتي در حمايت از همبنديان سابقـش    
جلو زندان رجايي شـهـر رفـت بـعـد از               
کلي تعقـيـب وگـريـز در داخـل شـهـر                  

. وخيابانهاي کرج دستگيـرش کـردنـد       
پدرم بـهـنـام در طـول ايـن صـدوسـي                  
وپنج روز اگر بـگـويـم يـک روزش هـم              
براي خانـواده نـبـود دروغ نـيـسـت او                
تمام ذهن وفکرش وکار فعالـيـت بـود       
و در دفاع از کـودکـان کـار وخـيـابـان               
وکارگران وزندانيان سياسي وعقيدتـي   
وسر زدن بـه خـانـواده هـاي زنـدانـيـان                
وحــمــايــتــهــاي اشــکــار ونــهــانــش از            
فـعـالـيـتـهـاي انسـانـي تـا حضـور در                   
تمامـي اکسـيـونـهـا واعـتـراض هـاي               
داخل کشـور لـحـظـه اي کـوتـاهـي و                  

او را گرفتنـد وبـه مـکـان         .  دريغ نکرد 
 نامعلومي بردند

حمايت ميكـنـد    تا وقتي از کسي   
امـروز  !  ديگر صدايش شـنـيـده نشـود        

ــدر در                       ــک بــه ده روز اســت پ ــزدي ن
کنارمان نيست رسانه ها وبـعـضـي از       
تشکلها تنها و تنها صداي بعضي از       

انگار نه انگـار  .  زندانيان هستند وبس 
پدر من و دوستان همراهش بـه زنـدان           
افتـاده انـد انـگـار نـه انـگـار بـعـد از                      
هشت سال حبس بـار ديـگـر او را بـه                
زندان انداختند و من در ايـن روزهـاي         
ــگــاه                    ــه حضــورش بــه ن ــمــاري ب ــي ب
مهربانانه اش دست هاي نوازشـگـرش    
نياز دارم چرا بـايـد حـتـي از نـوشـتـن                 
درباره پدر من هم بعضي ها بتـرسـنـد          
مگر او ترس وبـزدلـي رامـيـشـنـاخـت            
وگزينشـي از زنـدانـيـان وافـراد دفـاع               
ميکرد؟ پدرم بهنام با تـمـام تـوان بـا              
تمام قدرت بدون هيچ ترس و نگـرانـي      
از حق و حقوق هـمـه انسـانـهـاي آزاده              

از همگان با هر گرايـش  . دفاع ميکرد 
فکري و عقيده و مرامي در دفـاع از           

اگـر  .  آنان مـي نـوشـت و مـي گـفـت                
امروز بود حتما در مورد جـمـع اوري        
کودکان کار وضرب و شتم کارگران و       
اين همه بيحقوقي مـي نـوشـت ومـي           

مـن نـيـمـا       .  گفت واعتراض مـيـکـرد      
بخاطر اينـکـه ايـن روزهـا سـخـت بـه                 
حضـور پــدرم نـيــاز دارم از هــمــگــان              
ميخواهم که بدون سانسور و تبعيـض    
و کينه صداي پـدر و هـمـه زنـدانـيـان                 

 .باشيد 
 نيما ابراهيم زاده   

 

 نسان نودينيان           

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
  هفته از شهرهاي کردستان                      

 نسان نودينيان 
  

مردم مبارز شهرهاي سننـدج،     
سقز، مـهـابـاد، بـانـه و بـوکـان در                  
ــه                ــدوم عــراق ب حــمــايــت از رفــران

 .خيابانها آمدند
فستيوال شادي و هـمـه پـرسـي          

بـا حضـور     .  مردم را جشن گرفتـنـد    
گسترده در خيابانهاي شهرها و بـا        
رقــص و شــادي عــمــال عــلــيــه                   
جمهوري اسـالمـي سـنـگـر بـنـدي              

شادي و رقص مردم خـاري    .  کردند
شد در چشم جنايتکـاران اسـالمـي         
رد در             و مزدوران اصالح طلـبـان کـُ

 .مجلس لسالمي
جمهوري اسالمي با سـيـاسـت        
ارعـاب و مـيـلـيـتـاريـزم مـخـالــف                
برگزاري همه پرسي  در کـردسـتـان          

ديپلمـاسـي خـونـيـن و          .  عراق است 
جـنــايـتــکـارانــه رژيــم اســالمـي بــا            
ــژه             احــزاب اقــلــيــم کــردســتــان بــوي
اتحاديه ميهني و گـوران کـارسـاز           
نبود، اينها در جبـهـه اي مشـتـرک           
قصــد ســد کــردن هــمــه پــرســي را             
داشـتـنـد، امــا نـاکـام و شـکـســت                

چــنــد  .  خــورده عــقــب نشــســتــنــد        
ميـلـيـون مـردم بـا فسـتـيـوالـهـاي                 
شادي در قرفراندوم و هـمـه پـرسـي           
شـرکــت کـردنــد و بــه اسـتــقــالل و               

 . جدايي از عراق راي دادند
در شـهـرهـاي کـردسـتـان ايـران             
سياست ارعاب را و ميليتـاريـزم و        

امـا  .  لشکر کشـي را اجـرا کـردنـد           
مردم مبـارز شـهـرهـاي کـردسـتـان             
ايــران بــه تــهــديــدهــاي نــظــامــي و           
سياست هـاي نـيـروهـاي مـزدور و             
ــاه                    ــش و ســپ لشــکــر کشــي  ارت
پاسداران وقعي ننـهـادنـد، و صـف           
اعتراض و آمـدن بـخـيـابـان هـا را                

 .انتخاب کردند
مردم شهرهاي بانه ، سـنـنـدج،      

ــوان و      ــريـ ــدت          ...  مـ ــن مـ در ايـ
نمايشهاي اعـتـراضـي در دفـاع از            
کولبرن را در خيابانها بـه نـمـايـش             

مـردم کـردسـتـان ايـران          .  گذاشتـنـد  
جمهوري اسالي را نميخواهنـد، از        
ايــن نــظــام اســتــبــداد ســيــاســي و             

 .فاشيستي متنفرند
شهرهاي کردستان در ايـران در      
چند سال گذشته کانون اعتراضـات    
توده اي پرشور شوقي بـوده کـه بـا             

مطالبات انساني و سوسياليسـتـي      
در هم آميخـتـه اسـت، سـه شـنـبـه                
ــکــت و                 ــي ــدون خــودرو، پ هــاي ب
گـلــگــشـت هــاي مشــتــرک زنــان و            
مردان و دفاع از دوچـرخـه سـواري           
زنان در مالعام، اعتراضـات تـوده        
اي در مريوان براي حق برخـورداري      
از جاده هاي امن بـا ايـمـنـي بـاال،              
دفــاع و حــمــايــت از کــولــبــران و               
اعتراضات مردم در شهرهاي بـانـه      
و مريوان و سننـدج، کـرمـانشـاه و            
بوکـان و سـقـز، در مـحـکـومـيـت                 
ــبــران و حــمــايــت از               کشــتــن کــول
خواستهاي کولبران با شعار شلـيـک    
نــيــروهــاي نــظــامــي بــه کــولــبــران           
مــحــکــوم اســت، ده هــا پــيــکــت             
اعتراضي بمنـاسـبـت روز جـهـانـي            
کارگر و تجمعات چند هـزار نـفـري         
و مــارش روز کــارگــر، مــراســم و             
ر شـور در روز                   ميـتـيـنـگ هـاي پـ
ــيــشــروي هــاي                   ــي زن و پ ــان جــه
محسوس جنبش بـراي رهـايـي زن          
در شـهـرهـاي کـردسـتـان، دفـاع از               
محيط زيست و حيات حـيـوانـات،      
فعاليـتـهـاي مـوثـر عـلـيـه اعـدام،                 
تاترهاي خياباني و ده هـا ابـتـکـار            
انسانـي، حـاصـل حضـور گـرايـش             
سوسياليستـي چـپ و کـمـونـيـسـم              

. کارگري در کردسـتـان ايـران اسـت         
شهرها براي کـمـونـيـسـتـهـا کـانـون             
اعتراضات مهم و موثر اسـت، در       
اين اعتراضات گرايش کـمـونـيـسـم         
کارگري و تاثيـر اجـتـمـاعـتـي ايـن              

ــش حضــور دارد        ــرخــالف  .  گــراي ب
ادعاهاي ناسيوناليستها که بـا هـر        
اعـــتـــراض و تـــحـــرک تـــوده اي                
ميخواهند مهر ناسيوناليـسـتـي و        
قــوم گـــرايــي را بــر پـــيــشــانـــي                  
اعــتــراضــات بــزنــنــد، ايــن چــپ و           
کمونيسم در کـردسـتـان اسـت کـه              
قابل لمس و در بـيـان خـواسـتـهـاي            
انسـانـي اعــتـراضـات نــمـايـنـدگــي            

 .ميشود
برپايي جشن و شـادي تـوسـط          
هزاران نفر از مردم کردستـان ايـران          
در دفــاع ار هــمــه پــرســي مــردم                
کردستان ايران، اعتراض مستـقـيـم       
و رو در رو با حـکـومـت اسـالمـي              

 .است
 ١٣٩٦  مهر ٤ 
 ٢٠١٧  سپتامبر ٢٦ 

 مردم در شهرهاي کردستان                        
 همراه با مردم کردستان عراق                           

 . برگزاري رفراندوم را جشن گرفتند                               
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 خودکشي مادر و فرزند               
 ساکن روانسر       

 شهريور ماه، يک ٢٧ روز دوشنبە   
زن شهـرونـد روانسـر بـه اسـم زلـيـخـا                  
سلکانـي اهـل روسـتـاي صـادق آبـاد               
روانسر، پس از کشتن کودک سە سـالە        
خود بە نام کارو لطفـي خـود را حـلـق               

 .آويز کردە است
هـــاي     رئــيـــس مـــرکــز فــوريـــت         

اجتماعي بهزيستي در مورد افـزايـش     
اســتــانــهــاي  :  آمــار خــودکشــي گــفــت     

غـــربـــي کشـــور از جـــملـــه ايـــالم،                
کـرمـانشـاه، هـمـدان، کـهـگـيـلـويـه و                  
بويراحمد جزو استانهايي هستنـد کـه        
ــار                 ــهــا بســي آمــار خــودکشــي در آن

 .باالست
حسين اسدبيگي در آسـتـانـه روز          

در ســال   : " جـهـانـي خـودکشــي گـفـت          
ــداد                ــمـــوع تـــعـ ــه در مـــجـ گـــذشـــتـ

ــه           ۵۸۲۸  ــيـــنـ ــوريـــت در زمـ مـــامـ
از سوي اورژانس اجتماعي      خودکشي

 .انجام شده است
کــه تــعــداد      وي بــا اشــاره بــه ايــن        

خودکشـي کـامـل مـنـجـر بـه              ۴۴۰۵ 
ثـبـت شـده اسـت،         ۹۵ فـوت در سـال         

مورد ۴۰۲۹ تعداد ۹۴ در سال : افزود
آمـار  .  خودکشي به ثبت رسيده اسـت      

نشــان ۹۴ نســبــت بــه ســال         ۹۵ ســال   
مـورد افـزايـش      ۳۷۶ دهد تـعـداد        مي

 .داشته است
 

محروميت زينب جالليان از مالقات                    
 اش   هاي هفتگي با خانواده             

زينب جالليان در گفتگوي کوتـاه     
ردسـتـان از                    با شـبـکـه حـقـوق بشـر کـُ
ــيــمــاري و قــطــع مــالقــات                 تــداوم ب

اش تـوسـط اداره حـفـاظـت               هفـتـگـي   
 .زندان خبر داد

زينب جالليان که در دهمين سـال      
بـرد دلـيــل        حـبـس خـود بـه سـر مـي              

محروميت مجدد خود را از مالقات     
اش چنين بيان مـي    با خانواده    هفتگي

 مدتي پيش استعـمـال زيـاد      «. : کند
مواد مخدر در داخل بنـد، اعـتـراض          

. کتبي و شفاهي من را در پي داشـت     
اما نه تنها به اعتراض من رسيـدگـي       
نشد بلکه در پاسخ به ايـن اعـتـراض،          

داخـل اتـاق، مـواد         افرادي به سـمـاور    
مـخــدر و حـتــي ادرار اضـافــه کــرده               

پـاسـخ   : " وي در ادامـه افـزود      ".  بودند
آنـهـا بـه هـمـيـن بسـنـده نـکـرد و در                       

اقدامي کامال غيرقانوني، مـن را از         
". مالقات با خانواده ام محروم کردند 

 روز اسـت کـه     ۱۵ به گفته وي، اکنون   
وي با خـانـواده اش مـالقـات نـکـرده               

 .است
اين زنداني سياسي همچـنـيـن در         
خصوص انتشار اخـبـاري مـبـنـي بـر              
: اعــتــصــاب دارويــي خــود گــفــت                

عليرغم داشتن روحيـه قـوي امـا از            " 
لحاظ جسمي و فيزيـکـي در شـرايـط           

چـنـديـن بـار جـهـت           .  مناسبي نيستم 
مــداوا درخــواســـت کــردم کــه بـــه                  
بيمارستـان خـارج از زنـدان مـنـتـقـل                
شــوم امــا نــه تــنــهــا در ايــن راســتــا                
ــلــکــه               ــگــرفــت ب اقــدامــي صــورت ن
مســـئـــولـــيـــن زنـــدان در اقـــدامـــي             
غيرانساني، نامه هايي جعلي مبـنـي       
بـر مـراجــعــه مــکـرر مــن بــه بــخــش               
درماني را در يـکـي از بـرنـامـه هـاي              

وي به رفتار ".  تلويزيوني پخش کردند 
سراسر غيرواقعي مسئولين اعتـراض   

با اين هدف، وي مـدارکـي       .  مي کند 
را کـه دال بـر عـدم مـراجـعـه اش بـه                     
بهداري زندان است را بـه مسـئـولـيـن             

در حالي که مسئولين .  ارائه مي کند  
قول مي دهند به ايـن امـر رسـيـدگـي            
کننـد امـا بـي تـوجـهـي مسـئـولـيـن                   
اعتراض مجدد اين زندانـي سـيـاسـي          

وي در اعـتـراض بـه          .  را در پـي دارد     
رفتـارهـاي غـيـرانسـانـي مسـئـولـيـن               
زندان نسبت بـه خـود از بـهـمـن سـال                 
گذشته در اعتـصـاب دارويـي بـه سـر             

 .مي برد
ــيــان در خصــوص             ــنــب جــالل زي

اش مـي       آخرين وضـعـيـت سـالمـتـي          
وضــعــيــت چشــمــانـم هــمــان       : " افـرايــد 

وضعيت قبلـي اسـت بـا ايـن وجـود،               
قطره اي که قبال براي درمان نـاخـنـک       
چشمانم در اختيارم گذاشته شـده بـود      

اگـر قـبـال      .  ديگر مصرف نـمـي کـنـم         
تنها در طول شب با مشکل برفک در     
دهانم مواجه بودم اکنون طـي روزهـا        

 .نيز با چنين مشکلي مواجهه هستم
 

 اعتصاب غذاي دانش آموز                
 اهل مريوان       

 آموز ساکن مريـوان در     يک دانش 
اعتراض بـه نـتـايـج انـتـخـاب رشـتـه                  
اعالم شده کنکور سراسري اعتصـاب       

 .غذا کرد و راهـي بـيـمـارسـتـان شـد                 

گالويژ ارژنـگـي دانـش آمـوز نـمـونـه               
دولتي مدرسه مـريـوان کـه تـوانسـتـه             

 کــنــکــور    ۳۴۵ بــود رتــبــه قــبــولــي         
سراسري را کسب کنـد، در اعـتـراض          
به تبعيض در قبولي دانشـجـويـان در          
دانشـگـاه فـرهــنـگــيـان بــنـت الـهــدي               

 .سنندج اعتصاب غذا کرده است
وي بعد از قبولي در مرحله اوليـه    
انتخاب رشته در اين دانشگاه و پـس        
از طــي کــردن مــرحلــه گــزيــنــش بــا               
موفقيت، بـرخـالف انـتـظـار اولـويـت             

رشتـه حسـابـداري بـراي وي در              ،۲۸ 
 .نظر گرفته شد

گالويز پس از مشاهده نـتـايـج و           
اعــتــراض نســبــت بــه آن، دســت بــه              
اعتصاب غذا زد و بـدلـيـل وخـامـت              
حـال و ضـعــف شـديـد روز دوشـنـبــه                 

شــهــريــور بــه بــيــمــارســتــان فــجــر         ۲۷ 
مريوان منتـقـل شـد و پـس از چـنـد                  

پـدر  .ساعت بسـتـري مـرخـص گشـت          
گالويژ علت اعتراض فرزنـدش را بـه           
اين دليل عنوان کرد که افراد ديـگـري    
با رتبه باالتر و چهار رقمي توانستنـد     
به دانشگاه فرهنگيان راه يـابـنـد امـا            
گالويژ با کسـب رتـبـه سـه رقـمـي از                 

 .ورود به اين دانشگاه محروم ماند
 

 ضربه شالق براي         ۸۰ حکم 
 ليال بيات به اجرا درآمد             

 ضربه شالق ليال بـيـات   ۸۰ حکم  
که دولت نـروژ مـاه مـارس بـه ايـران                 
ديپورت کرده بود در تهران به اجرا در     

دولت نروژ در تمام طول بررسـي   .  آمد
پرونده وي حاضر بـه پـذيـرش مـدارک            
وي مبني بر محـکـومـيـتـش بـه ايـن              

 .مجازات غير انساني نشد
 

دستگيري سه زن و يک مرد                
 بهايي و مسيحي         

مـامــوران وزارت اطــالعــات در         
يک اقدام سرکوبگـرانـه چـهـار نـفـر از               
شهروندان مسيـحـي و بـهـايـي را در               
تهران و گيالن دسـتـگـيـر و بـه زنـدان               

 .منتقل کرده اند
گزارشات دريافتي حاکـي از ايـن         

 ۹۶ شهريور ۱۹ شنبه  است که روز سه  
يـک زوج مسـيـحـي بـه نـام مـهــرداد                  
هوشمند و همسرش  سارا نعمـتـر کـه         
در مراسم خاکسپاري در بهشت زهـرا        
با ديگر هم کيشانشـان شـرکـت کـرده           
بودنـد مـورد بـازجـويـي قـرار داده و                 
مــدارک آنــان را گــرفــتــه و بــا خــود                 

فرداي آن روز کـه آنـهـابـراي             .  ميبرند
گرفتن مدارکشان مراجعه مـيـکـنـنـد         
هر دو بازداشت و به نقطه اي نامعلوم     
منتقل ميکنند از آن روز تـا کـنـون               
هيچ اطالعـي از ايـن زوج در دسـت               

 نيست
در اقــدامــي مشــابــه مــامــوران          
وزارت اطالعات در استان گيالن روز    

 شهريور به منازل يـازده خـانـواده        ۲۰ 
بهايي يورش برده و مورد بـازرسـي و        
تفتيش قرار ميدهند و برخي وسـايـل       
آنان را مي ربايند و دو زن بـهـايـي بـه          
نامهاي سوسن بادوام و فريدا اسدپـور    
را دستگير و بـه زنـدان الکـان رشـت                

 . منتقل ميکنند
 

 
 فعال سوري و دخترش            '  قتل  '

  در ترکيه     
پليس ترکيه گفت کـه جسـد يـک           

اش کـه      سـالـه  ۲۲ فعال سوري و دختر  
هـا در       خبرنگار بوده، در آپارتـمـان آن      

 جسد عروبه .استانبول پيدا شده است   
 سـالـه مـخـالــف         ۶۰ بـرکـات، فــعـال        

دولت سوريه و حـال، دخـتـرش، شـب            
گذشته در ساختمان مـحـل سـکـونـت          

ها در محله اوسـکـودار اسـتـانـبـول             آن
شذي، خواهر عـروبـه گـفـتـه         .پيدا شد 

است کـه ايـن دو بـا ضـربـات چـاقـو                    
او در صفحه فيسـبـوک     .اند  کشته شده 

عـدالـتـي و         آنهـا بـا بـي       : " خود نوشت 
 ".استبداد کشته شدند

عــروبــه مـجــرمــان را       : " او افــزود  
دنبال و دست آنان را رو مـي کـرد و                

امـا  .  زد   ها را رقـم مـي          تيتر روزنامه 
حال نام او و دخترش به تـيـتـر اخـبـار             

 ".تبديل شده است
هـاي تـرکـيـه          طبق گزارش رسـانـه    

عروبه برکات در حال تحـقـيـق دربـاره          
ادعـاهـايـي مـبـنـي بـر شـکـنـجـه در                    

حـال،   .هاي دولتي بشار اسد بود  زندان
دخـتـر عـروبـه بـرکـات نـيـز سـردبـيــر                   
وبسايت خبري اورينت نيـوز بـود کـه            
مواضعش به مخالفان دولـت سـوريـه       

از آغـاز جـنـگ داخـلـي            .نزديک است 
 سال پيش تـرکـيـه مـحـل        ۶ سوريه در  

 ميليون پناهجوي ۳ سکونت بيش از    
سوري شده است که بسـيـاري از آنـهـا          

 .مخالف دولت سوريه هستند
 سه تن از فـعـاالن     ۲۰۱۵ در سال  

، گروهـي کـه     " کشتار رقه در سکوت " 
عليه داعش فعالـيـت مـي کـنـد، در               

سال پيش نـيـز       .ترکيه به قتل رسيدند 
نـگــار سـوري مـخـالــف          يـک روزنـامـه     

داعش در تـرکـيـه بـه ضـرب گـلـوـلـه                   
 .کشته شد

 
قتل خواهر با چهارده ضربه                

 چاقو در شهر وين در اطريش              
برادري که خود عکسهـاي نـيـمـه          
لـخــت اش در ســالــن بــدن ســازي را                
علني پخش مـيـکـنـد و خـواهـرانـش              
ــه فــقــط در فضــاي                 اجــازه نــدارنــد ن

مجازي و مدياي اجتماعي عـکـسـي         
از خود علني کنند بلکه و مهمتر در       
زندگي واقعي اجازه نـدارنـد هـمـچـون           
انسان آزاد باشند، زندگي کننـد و در           
مورد زندگيشان خود تصميم بگيرنـد     
آنها انسان نيستند، نامـوس خـانـواده        

کلمه اي که از آن خـون مـي           .  هستند
چکد و اين بـار هـم بـا گـرفـتـن جـان                     
دختر جوانـي از افـغـانسـتـان بـه اسـم                 
بــخــتــي بــه دســت بــرادر کــثــافــت و              
اسالمي اش، خون ديگري در مـرکـز           

. شهر وين در اطريش بر زمين ريخـت       
جرم بختي اين بود نميخواست تـن بـه      

پسـرک خــود    .  ازدواج اجـبـاري بـدهـد        
دوست دختر دارد و در خانـه ديـگـري         
زندگي ميکند و خـواهـرش در هـايـم            
جوانان بود و از دسـت پـدر و بـرادر                  
گريخته بود، هـمـيـن جـرم او را صـد                
چندان ميکرد، دخـتـر جـوان شـهـرت             
آنها را لکه دار بوده چرا که بـه قـانـون          
و نهادهاي دفاع از حـق کـودک پـنـاه               

  .برده بود
دو خواهر بزرگتر بختي، مجـبـور    
به ازدواج شده و روانه پـاکسـتـان شـده         

 سـالـگـي بـه         ١٤ اند و بختي از سـن          
مراکز کمک به کودکان و دختران پنـاه     
برده و گفته نميـخـواهـد بـه زور او را              
وادار به ازدواج با کسـي بـکـنـنـد کـه                

او نميخواهد به پاکسـتـان   .  نميخواهد
بـرادرش او را در راه          .  فرستاده شـود   

رفتن به مدرسه به قتـل مـيـرسـانـد و              
اکــنــون هــمــه خــانــواده پشــت قــاتــل            

قـاتـل   .  ايستاده و از او دفاع ميکننـد     
ــفــتــه چــون                    ــيــه کــرده و گ اقــرار اول
خواهرش ناموس خانواده را بـه خـطـر       
انداخته او را کشتـه و اکـنـون حـرفـي               
نميزند و خانواده همانند بقيـه مـوارد        
قتل هاي نامـوسـي فـکـر مـيـکـنـنـد                 
پسرشان چند سـال در زنـدان اسـت و               
آزاد ميشود و هـمـه چـيـز بـه خـيـر و                   

  .خوشي تمام ميشود
فرهنگ مردساالر و اسـالمـي و         
ناموس پرست، به همراه خـانـواده هـا         
بــه اروپــا آمــده و در ايــنــجــا مــورد                
تـعــرض ســيـســتــم و روشـنــفـکــران و              

... سازمانهاي مـدافـع حـقـوق زن و              
در مـواردي حـتــي       .  قـرار نـمـيـگـيــرد       

قاتلين را با گفتن اينکه در فـرهـنـگ         
اينها زن کشـي و آزار زنـان مـرسـوم                 
است، دادگاه هم مورد عـنـايـت قـرار          
داده و در مجازات مـرسـوم در اروپـا            

  .تخفيف قائل ميشوند
قتل ناموسـي لـکـه نـنـگـي پـاک               
نشدني از دامان هـمـه خـانـواده هـاي              

خـانـواده   .  مردساالر و اسالمي اسـت     

 

 اخبار و گزارشات هفتگي                     
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           
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 ۱ از صفحه  

 ۲۵ آيــا بـــرگـــزاري رفـــرانـــدوم             
ســپــتــامــبــر يــعــنــي دســت يــابــي بــه            
استـقـالل کـردسـتـان عـراق؟ مـمـکـن                
است بعضا و در ميان احـزاب، افـراد            
و جريانات مختلف سـيـاسـي چـنـيـن             

 . تصويري وجود داشته باشد
در اوضاع و شرايط کنوني تـحـت    
حاکميت احزاب ناسيوناليسـت کـرد،        

تـا  .  داستان به گـونـه اي ديـگـر اسـت             
جايي که به خواست مـردم کـردسـتـان           
عراق مـربـوط مـيـشـود، بـا و بـدون                  
رفرانـدم آنـان بـه جـدايـي و اسـتـقـالل                   
کردستان از عراق راي ميدهند و ايـن       
خواست برحق و انـکـار نـاپـذيـر آنـان                 

 .است
ــيــم                 ــل ــر اق امــا احــزاب حــاکــم ب
کردستان طي تاريخ حاکمـيـتـشـان بـر           
کردستان عراق، مدام ساز ديـگـري و           
متفاوت از خواست و آرزوهـاي مـردم      

 .کردستان عراق را نواخته اند
 ژانـويـه     ۳۰ روز   قبال و يکبار در    

 رفراندمي در کردستان عـراق    ۲۰۰۵ 

 درصـد راي      ۹۹ برگزار شد و مردم با    
به جدايـي از عـراق دادنـد امـا سـران                 
احزاب حاکم بر اقليم به آن دهن کجـي      
کردند و ترجيح دادند در قبـال دلـقـک            
بازيهايشان با مقامات آمريـکـايـي و         

دولـتـهـاي    (  جنايتکاران منـطـقـه اي         
، به فروش نفـت  ) عراق، ايران و ترکيه  

وچاپيدن دالرهاي حـاصـلـه از فـروش           
موجوديتشان را تداوم بـخـشـنـد و         آن  

آراي مردم را وسـيلـه اي بـراي دسـت               
 .يابي به اهداف خود قرار دهند

 ۲۵ ايــن بـــار نــيـــز رفـــرانــدوم                
سپتامبـر و مـتـنـاسـب بـا تـحـوالت                 
سياسي و منـطـقـه اي، بـحـران و بـن                  

ايـنـدوره و      بست ناسيوناليسم کرد در    
براي همين هـدف از سـوي احـزاب و               
جريانات عشيره اي و قومي حاکم بـر       

 .کردستان عراق برگزار ميشود
ــي و نــچــيــروان             ــارزان مســعــود ب
بــارزانــي روز چــهــارشــنــبــه بــيــســتــم            
سپتامبر رسما اعـالم کـردنـد کـه در              
فرداي رفراندم حتـي بـا راي اکـثـريـت              
مردم، ما استقالل کردستان عـراق را         
اعالم نخواهيم کرد بلکه به يک يـا دو       
سال وقت نياز داريم کـه بـا دولـت در              

 .بغداد به مذاکره و رايزني بپردازيم
در حاليکه در نرم جوامع در دنيـا    
و در يک رفرانـدوم آزاد و سـالـم بـراي                
جدايي يا استقالل قاعدتـا راي مـردم           
برسميت شـنـاخـتـه مـيـشـود و مـهـر                 

قاطعي براي تحقق جدايي مـحـسـوب       
ميشود و برسميت شناخته مـيـشـود،     
اما در کـردسـتـان تـحـت حـاکـمـيـت                  
احزاب ناسيوناليست کرد آراي مـردم       
از سـوي هـمـيـن حـاکـمـيـت بـراي بـه                    
سرانجام رسانيدن استقـالل کـردسـتـان         

حـزب مسـعـود      .  عراق رسميت نـدارد   
بارزاني و اتحاديـه مـيـهـنـي و بـقـيـه                  
شرکايشان، قرار است نتايج رفـرانـدوم        
را براي گرفتن امتيـازات بـيـشـتـر در             
ــکــار                ــغــداد ب ــا ب زورآزمــايــي شــان ب

 .بگيرند
از منظـر مـردم امـا رفـرانـدوم و               
راي اکثريت باالي آنـان بـه جـدايـي از             
عراق معنايي جز استقالل کـردسـتـان          
عــراق و تــالش بــراي بــرون رفــت از                
فالکتي که توسط هـمـيـن احـزاب بـه              

 .آنان تحميل شده است ندارد
احزاب ناسيوناليست کرد در قـرن    
بيست و يک بي ربط تر از آن هسـتـنـد          
که بتوانند پز احزاب ناسـيـونـالـيـسـت          
کالسيک دوران استـعـمـار را بـر خـود              

از ايـن رو گـلـو پـاره             .  داشته بـاشـنـد     
کردنشان براي برگزاري رفراندوم تنـهـا       
به مـنـظـور در دسـت داشـتـن کـارت                 
بــرنــده اي بــراي الس زدنشــان بــقــول             

تا دو سـال ديـگـر بـا بـغـداد               " بارزاني  
حاکمان ناسيوناليـسـت کـرد را        " است

 . بايد بيش از اين رسوا کرد
 ۲۰۱۷ سپتامبر ۲۱ 

 آيا رفراندوم کردستان عراق مساوي با اعالم استقالل است؟                                                 
در کــمــال آرامـش حــکــم بــه قــتــل              
دختران ميدهد و مـعـمـوال پسـران            
خانواده اجـراي حـکـم را بـه عـهـده                
ميگيرند و در کـمـال نـابـاوري در               
مواردي بعد از آزادي از زنـدان بـا               
تکريم و احترام به آغوش خانواده و      

  .اقوام و فاميل برميگردند
 فرهنگ زن ستـيـز و اسـالمـي          
بايد از طرف همه با انزجار و نـفـرت    

بي دليـل نـيـسـت در         .  پاسخ بگيرد 

کشوري مثل سوئد هميـن االن هـم         
 از

هر ده قتل يکي قتل نـامـوسـي        
 طبق آمار ٢٠١٦ بوده است درسال  
 قـتـل اتـفـاق       ١٠٥ دولتي، مجموع  

افتاده که ده مورد آن قتل ناموسـي        
بوده است ايـن آمـار را اوائـل اوت              

 .راديوي دولتي سوئد اعالم کرد
 بر گرفته از صفحه مينا احدي

 *** 
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 عبدل گلپريان           

روز سـه شـنـبـه          ۱۳/۱۵ ساعت  
 مظفر صالـح نـيـا عضـو         ۴/۷/۹۶ 

هئيت مديره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران             
ايـران در مــحـل کـار خـود در شــهــر                  
سـنــنـدج تـوســط دو مـامــور لــبــاس              
شخصي، بدون ارائه هيچگونه کـارت       
شناسي، سند و يا مدرکـي بـازداشـت         

فـرزنـدش    و در مقابل اصـرار         گرديد  
بـراي عـلــل و داليــل بـازداشــت وي،               
گفتـه شـد بـراي اطـالع از وضـعـيـت                  
پــرونــده ي مـــظــفـــر صـــالــح نــيـــا                   

ــتــراطــالعــات ســتــاد خــبــري          بــه    دف
 .سنندج مراجعه کنند

همسرمظفر صالح نيا بالفـاصـلـه       
ايـن   براي پيگيـري بـازداشـت وي بـه              

ستاد مراجعه کرد، اما جـواب روشـن      
و مشخصي بـه او نـدادنـد و اخـطـار                 

پنج روز آينده براي پيگيـري   کردند تا   
وضــعــيــت هــمــســرش بــه ايــن اداره              

 مراجعه نکند

اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران بــا               
محکوم کردن بازداشت مظفر صـالـح        
ــگــرانــي عــمــيــق خــود را از                  نــيــا، ن
بــازداشــتــهــاي خــودســرانــه فــعــالــيــن         
کـارگــري و بــدون دلـيــل و مــدرک و                 

بـه هـر بـهـانـه اي             مستندات قانوني    
خواهان روشـن شـدن فـوري           و   اعالم  

وضعيت مظفـر صـالـح نـيـا و آزادي               
بدون قيد و شرط ايـن فـعـال کـارگـري             

 .است
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 ١٣٩٦  چهارم مهر ماه 

مظفر صالح نيا عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران دستگير                                                              
 

 


