
 ا ي س ک ر ا 

!!آزادی، برابری، حکومت کارگریآزادی، برابری، حکومت کارگری   

 

       ۲۰۱۷  سپتامبر          ۱۳ ،    ۹۶ ١٣  شهريور         ۲۲  سردبير عبدل گلپريان   

 www.iskraa.net  نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران چھار شنبه ھا منتشر ميشود 

 Tel: 004915142486244تلفن تماس با ما     

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران 
Tel: 00491635112025 
E-mail: moasangaran@googlemail.com  ۹۰۱ 

 ۳  صفحه 

 

 ۵  صفحه 

 ۳ صفحه 

 ۴ صفحه 

 ۶  صفحه 

 ۶  صفحه 

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان           عزيزه لطف الهي
 

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

 ۲ صفحه 

  کميته کردستان  ۹  اطالعيه خبري شماره

خــواســت اصــلــي و مــحــوري           
کارگران کولبر مرزي که به مطالـبـه    
اي جا گير تبديل شده است، کار يـا       

ايـن خـواسـت      .  بيمه بيـکـاري اسـت      
نافي ديگر مطالبات تاکنونـي آنـان      
مبني بر تضمين امـنـيـت شـغـلـي،             
جبران خسارات مـالـي و جـانـي بـه              
خانواده هاي آنان، محاکمـه آمـريـن         
و عاملين کشتـار کـولـبـران کـه در             
روزهاي اخير مـدام از سـوي مـردم             
معترض بانه و مردم ديگر شـهـرهـا          

 . فرياد زده ميشد نيست
قطعـا بـايـد تـمـامـي خـواسـت                
کولبران همچنان بعنوان مطـالـبـات       
آنـان از ســوي حـکـومــت اسـالمــي             
پـاسـخ بـگــيـرد امـا آنــچـه کـه ايــن                  
نوشته مي خواهد بـعـنـوان راه کـار            
اصلي براي پايان دادن بـه کـولـبـري            
بر روي آن تاکيد کند، کار يـا بـيـمـه          

 .بيکاري است
آمــار بــيــکــاري در شــهــرهــاي          

 درصد بـرآورد  ۵۰ کردستان بيش از  
اين آمار با توجـه بـه بـن        .  شده است 

بست و بحران روز افزون اقـتـصـادي        
و سياسي حکومت اسالمي، مـدام       

کــارگــران .  در حــال افــزايــش اســت        
کــولــبــر بــخــشــي از خــيــل وســيــع              
کارگران بيکار شده هستـنـد کـه يـا             
شــغــل خــود را در اثــر تــعــطــيــلــي              
کارخانه ها و ديگر مراکز تـولـيـدي         
از دسـت داده انـد و يـا کـارگـرانـي                  
هستند که هر روز بـه نـيـروي بـازار             

 .کار اضافه شده اند
ــقــر و                ــيــکــاري، ف بــر بســتــر ب
تـنــگــدســتــي تــحــمــيــل شــده نــظــام          

اسالمـي حـاکـم بـر جـامـعـه بـويـژه                   
تحميل آن بر نيروي کـارکـن از يـک              
سو و از سوي ديگر بنا به شرايـط و       
موقعيـت جـغـرافـيـايـي شـهـرونـدان              
ــيــکــار در شــهــرهــا و                  ســاکــن و ب
روستاهاي نـوار مـرزي سـبـب شـده             
اسـت کـه هـزاران انسـان شـريــف و                 
زحمـتـکـش در ايـن مـنـطـقـه بـراي                  
تاميـن مـعـيـشـت زنـدگـي خـود و                 
خانواده هايشان، به مرگبـارتـريـن و        
برده وارترين کار بنـام کـولـبـري تـن            

 .دهند
کسانـيـکـه از طـريـق کـولـبـري               
امرار معاش مـيـکـنـنـد، هـيـپـگـاه              
شيفته اين شغل که نميشود نام آنـرا        

تـن  .  شغل گذاشت نبوده و نيسـتـنـد     
دادن به سرما و گرمـا بـا عـبـور از               
راههاي صعب العبـور کـه بـه قـتـل              
گـاه کــولـبـران مـرزي تـبـديــل شــده                
است، نه تنـهـا آرزوي آنـان نـيـسـت               
بلکه برعکس خواهان دسـت يـابـي          
به کار مناسب و در صورت مواجـه     
شدن با بيکاري از بـيـمـه بـيـکـاري                

کـارگـران کـولـبــر       .  بـهـرمـنـد شـونـد        
مرزي خواهان يک زندگي شـايسـتـه          
و انساني مـطـابـق بـا مـعـيـارهـاي                 
مدرن و مـتـمـدنـانـه دنـيـاي امـروز                

 .هستند
پيداست کـه شـمـشـيـر دو لـبـه                
حکومت اسالمي، يعنـي تـحـمـيـل          
شــرايــط بــرده وار و جــهــنــمــي بــه               
بيکاران در مـنـاطـق مـرزي از يـک              
سو و از سـوي ديـگـر سـود جـويـي                 
بـانـدهــا و کـاربــدسـتــان حــکـومــت             
اســالمــي در نــوار مــرزي از قــبــل             
دسترنج کولبران، عاملي بـراي تـن          

 ۲ صفحه 

 

 

مردم آزاديخواه، سازمانهـا و      عبدل گلپريان 
 نهادهاي مدافع حقوق انسان 

  
ــيــد               ــدان ــه مــي ــطــور ک ــان ــم ه
جمهوري اسالمي و نظام حاکم بر     
اين کشور نه تنها هـزاران نـفـر از            
مردم زحمتکش را به شـغـل غـيـر        
انساني کولبري سـوق داده اسـت          
بلکه آنها را مدام مورد تعرض و      
ــد،              ــدهـ ــيـ ــرار مـ ــدازي قـ ــرانـ ــيـ تـ
اموالشان را مصادره مـيـکـنـد و           
به اشکال مختلف آنـهـا را مـورد          

بايد در   .  اذيت و آزار قرار ميدهد 
مقابل اين وحشيگري با تمام قوا     

هفتـه  .  ايستاد و آنرا محکوم کرد   

و مــاهــي نـيــســت کـه خــبــري از               
تيراندازي به کولبران و قتل آنـهـا        

 . منتشر نشود
آخرين مورد مربوط بـه قـتـل         
دو نفر از کولبران بنام هاي حيـدر    
فرجي و قادر بـهـرامـي از اهـالـي             

.  شـهـريـور اسـت        ۱۳بانه در روز     
هزاران نفر از مردم بانه در مقابل     
اين جنايت به خيابان آمـدنـد امـا        
جمهوري اسالمي ايـن تـظـاهـرات        
حق طلبانه را نيـز تـالش کـرد بـا            

ــنـــد                 ــکـ ــم شـ ــت در هـ ــونـ . خشـ
سرکوبگران حکومت به جمـعـيـت      
تيـرانـدازي کـردنـد و تـعـدادي از               
مردم معترض ايـن شـهـر بـدلـيـل             
اصابت گلوله هـاي پـالـسـتـيـکـي             
مجروح و عده اي نـيـز دسـتـگـيـر             

امروز مردم سنندج نيز در . شدند
حمايت از مـبـارزه مـردم بـانـه و               
عليه جنايت حکـومـت دسـت بـه           

در شــهــرهــاي    .  تــظــاهــرات زدنــد    
ديگر کـردسـتـان نـيـز فضـايـي از               
خشم و اعـتـراض شـکـل گـرفـتـه                
اســت و جــمــهــوري اســالمــي بــا            
نــظــامــي کــردن فضــاي شــهــرهــا          
تالش ميکند مانع حـرکـت هـاي          

مــردم .  اعــتــراضــي مــردم شــود        
ميخواهند کشتار کولبران و هـر         
نوع اذيت و آزار آنهـا پـايـان داده             
شود و خساراتي که به آنـهـا وارد           

آمران و عامالن .  شده جبران شود 
کشتار کولبران از جمله فرمانـدار     
بانه و همه مقاماتي که در بانه و       

 کشتار کولبران را محکوم کنيد
 حزب کمونيست کارگري ايران              

 مرتضي حق بيان

 نسان نودينيان  

 نتانياهو و رفراندوم در کردستان عراق         

 رحيم يزدانپرست

 ۲  صفحه 

 ۳  صفحه 

 قاچاق؛ به نام مردم کردستان، به کام ديگران        

 کولبراني که اسمشان کولبر نيست       

 ! مردم کردستان نه دم خروس تان را باور ميکنند نه قسم حضرت عباس تان را                 
 عبدل گلپريان

 

 دامنه اعتراض به کشتار کولبران را سراسري کنيم            

 کار يا بيمه بيکاري    
 خواست اصلي کارگران کولبر در کردستان                                    

 نسان نودينيان  

 ۳ صفحه انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار   

 ! کشته و زخمي شده اند٢٠١٧ماه سال٨ کولبر در ١٥٠
 . نفر زخمي شده اند٦٥ نفر و ٧٦تعداد کولبران کشته شده   ٢٠١٦در سال 

 تجمع مردم شهر سنندج در حمايت از کولبران و مبارزه مردم بانه               
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 ۱ از صفحه  

 کـولـبـر      ٥٠  مـاه گـذشـتـه           ٨ در   
توسط نيروهاي امنيتي کشـتـه شـده           

 کولبر بـا شـلـيـک مسـتـقـيـم             ٢٨ . اند
 نـفـر هـم در اثـر             ٢٢ .  کشته شده انـد   

سقوط از ارتفاعـات سـخـت، فـرار از            
دست نيروهاي نظامي و تصـادف در       

 .جاده ها کشته شده اند
 

 کولبـر زخـمـي شـده         ١٠٠  حدود  
 نفر با شليک مستقيم زخمـي  ٥٣ .  اند

 نفر هـم در بـا فـرار از              ٤٤ شده اند و    
دست نيروهـاي نـظـامـي، سـقـوط از               
ارتفاعات سخت و تصادف راننـدگـي        

تعداد کولبران کشتـه    ٢٠١٦ در سال  
 نـفـر زخـمـي شـده            ٦٥  نفر و ٧٦ شده  

 .اند
کشتن کولبران توسـط نـيـروهـاي         
جمهوري اسالمي جنايت عليه مـردم     
زحمتکش، جـنـايـت عـلـيـه کـارگـران              

. کولبري شـغـل نـيـسـت         .  بيکار است 
بيکاري و نداشتن موقعيـت شـغـلـي،          
اخراج و بيکـارسـازي کـولـبـري را بـه               
هزاران نفر از کارگران بيکار، جـوانـان        
و مردم زحـمـت کـش تـحـمـيـل کـرده                 

 !است
مردم در شهرهاي کردستان عليـه    
جنايت هاي آشکار و کشتن کـولـبـران     
دســت بــه اعــتــراضــات تــوده اي در              

مردم مبـارز بـانـه در        .  شهرها زده اند 
 شهريور بخيابان آمـدنـد و       ١٤  و ١٣ 

 . کشتن کولبران را محکوم کردند
مـردم مـبـارز شـهـر سـنـنـدج در                 
حمايت از کولبران و مـبـارزات مـردم        
بانه دست بـه اعـتـراض و تـظـاهـرات               

 شهريور صدها ١٧ در .  خياباني زدند 
نــفــر از مــردم شــهــر کــرمــانشــاه در               
حــمــايــت از کــولــبــران بــه اعــتــراض             

 .خياباني دست زدند
در شـهــر مــريـوان و تــعـدادي از               

بـرده  "و" ني"روستاهاي بزرگ روستاي  
زندگي و جنايت کشتن کولبـران  "  رشه

را با اجراي تاتر با حضور صدها نـفـر         
اقدام مردم شـهـر   .  به نمايش درآوردند  

و روستاهاي مريوان شيوه نـويـنـي از           
و بـا فـرهـنـگ غـربـي در                اعـتـراض     

اشـکـال تـاتـر و نـمــايـش خــيـابـانــي،                  
به حـمـايـت از        سمپاتي و توجه مردم     
 .کولبران را بيشتر کرد

 هـزار نـفـر از مـردم             ١٠ بيش از    
عصباني و ناراضي در بانه، سنـنـدج،    
مريوان و کرمانشاه و ديگر شهـرهـاي       

خواهان کوتاه کـردن دسـت        کردستان  
جنايتکارانه نيروهاي انتظامي از سـر     

 .کولبران شدند
خــواســت هــزاران نــفــر از مــردم             
ناراضي در شهرهاي کردستان، پـايـان      
دادن به کشتن کولبران، کار مـنـاسـب     

 .و يا بيمه بيکاري مناسب است
آزادي دسـتـگـيـر        مردم خـواهـان      

شدگان و محاکمه عاملين و آمـريـن           
کشـتـار کـولـبــران و مســبـبـيــن تـيــر                 

برکـنـاري    .  اندازي به مردم شهر شدند 
و محاکمه فرماندار بـانـه بـه عـنـوان              
باالترين مقـام رژيـم در ايـن شـهـر و                  
دسـتــور دهــنـده شــلـيــک بــه مــردم و               
دستگيري تعدادي از مردم مـعـتـرض      
خـواسـت مـردم در ايـن اعـتـراضــات               

 .است
در سـطـح سـراسـري کـارگـران در              
قـطـعــنـامـه هـاي اول مـاه مــه و در                    
تــجــمــعــات اعــتــراضــي از کــولــبــران          

ــايـــت کـــرده انـــد          ــروع     .  حـــمـ ــا شـ بـ
ــرهــاي                ــراضــات مــردم در شــه اعــت
کردستان فعـالـيـن کـارگـري خـواهـان              
حـمــايــتــهـاي ســراســري از مــبــارزات          

 .مردم و کولبران شدند
جمهوري اسالمي کار کولبـران و       

بـا مـيـلـيـتـاريـزم           دست فروش ها را       
نظامي، با فشـار و کـنـتـرل پـلـيـسـي                
توسط اوبـاش و مـزدوران بـه شـکـل               

مردم معـتـرض   .  جنايي درآورده است  
فرياد ميزدنـد، کشـتـن کـولـبـرهـا را                
قطع کنيد، کار کولبر از روي ناچـاري      
است، جنايـي کـردن مـحـيـط کـار و                

ــبــران   زنــدگــي و رفــت و آمــد                کــول
 .محکوم است

بـا   اعتراض و رو در رويي مـردم          
نيروهاي جمهوري اسالمي و حمـايـت     

نـفـر    هزاران  .  از کولبران توده اي شده   
در شهرها به خيابان آمدنـد و صـداي           
اعتراض به جنايت آشـکـار و کشـتـن            

مـردم  .  کولبران را به نمايش گذاشتند    
بانه و سنندج راه برپايي تـجـمـع هـاي           
توده اي، مبارزه و اعتـراض را نشـان           

 . دادند
 ١٣٦٩  شهريور ٢٠ 
 ۲۰۱۷ ر  سپتامب١١ 

 

 نتانياهو و رفراندوم      
 در کردستان عراق    

 
ــزاري           ــرگ شــمــارش مــعــکــوس ب

ــدوم در         ســپــتــامــبــر در         ٢٥  رفــران
. شـده اسـت     کردسـتـان عـراق شـروع           

جمـهـوري اسـالمـي، دولـت تـرکـيـه،               
عبادي و ديگر دولتـمـردان نـگـران از            

عـراق  "  تمـامـيـت ارضـي      " دست دادن   
مخالف رفراندوم و آري بـه جـدايـي         و  

. و استقالل، همگي به صف شـده انـد       
در اين ميان اما، نتانـيـاهـو نـخـسـت             
وزير اسرائيل در قطب مـخـالـف قـرار         
گرفته و طرفـدار رفـرانـدوم و جـدايـي              

خوب يـا  !  کردستان از عراق شده است  
نتانياهو  بد، بقول ژورناليسم آلماني،     

! عجـيـن اسـت     "  ماجراجويي"  با ذات  
نـتـانـيـاهـو را         اما از نظر کسـانـيـکـه        

ميشناشند و از پـرونـده جـنـايـات او              
عليه مردم فلسطيـن و کشـتـار آنـهـا               

يــک  مـطــلــع انــد، نــتــانــيــاهـو فــقــط             
نيسـت، او دشـمـن مـردم           "  ماجراجو" 

تشـکـيـل     فلسطين، کارگران و دشمن    
کشور مستـقـل فـلـسـطـيـن در کـنـار                 

و حل قطعـي مسـالـه        کشور اسرائيل   
 .فلسطين است

طـنــاب رفــرانــدوم در کــردســتــان         
زورآزمايي نظامهـاي    عراق به ميدان    

استبـدادي در مـنـطـقـه خـاورمـيـانـه                
حکومت اسـالمـي   .  کشيده شده است  

ــرکــيــه                    ــران و دولــت اســالمــي ت اي
اردوغان، يک سر طـنـاب رفـرانـدوم و            
مخالفت با آنرا در دست گرفته انـد و       

نتانياهو ميـخـواهـد در        در سر ديگر    
وجـه   اين بازي سياسي و زورآزمـايـي         

او .  اي سياسي براي خود درست کـنـد     
با توجه به دوستي قديمي با خـانـواده        
بارزاني ها و رابطه آنها بـا دولـتـهـاي              

 -که بسيار طـوالنـي اسـت         -اسرائيل
بـا ابــراز هــمــبــســتــگــي بــا بــرگــزاري            
رفراندم و استـقـالل کـردسـتـان، سـهـم              

 .ميکند خواهي در منطقه را دنبال 
طرفداري نتانياهو از رفرانـدوم را       
بايد در بطن آرايـش دولـتـهـا و سـهـم                
خــواهــي آنــهــا در شــرايــط کــنــونــي              

شرايط بـحـرانـي      .  آينده بررسي کرد و  
کنونـي در مـنـطـقـه و سـرسـپـردگـي                  
احـزاب حــاکــم اقــلــيــم کـردســتــان بــه             
بــازيــگــران مــنــطــقــه اي و جــهــانــي،            
ــراز                        ــراي ابــــ ــت را بــــ ــرصــــ فــــ

جــنــايــتــکـارانــي چــون قــاســم         وجـود    
سليمـانـي، ژنـرالـهـاي ارتـش تـرکـيـه                 

ايـنـهـا    .  فراهم کرده اسـت   نتانياهو   و  

اجـزاء مـخـتـلـف مـوزايـيـک خـونـيـن                  
سياست و ديپلماسي احزاب حاکم در       

 .اقليم کردستان هستند
احزاب حاکم در کردسـتـان عـراق          
پرونده سياه و خونيني از ديپلماسي و       

. رابطه بـا دولـتـهـاي مـنـطـقـه دارنـد                 
بازراني متـحـد تـرکـيـه و حـکـومـت                
اسالمي متحد و هم پـيـمـان ديـريـنـه             
اتحاديه ميهني، گوران و اسالمي ها       

عربستان سعودي هـم دسـتـش        .  است
در دست جريانهاي سلفي اسالمي در     

چند ميلـيـون شـهـرونـد        .  منطقه است 
گـرفـتـار ايـن        ساکن کردستـان عـراق        

 .احزاب نوکر و سرسپرده شده اند
رفــرانــدوم و راي بــه جــدايــي                   

موضوع مهم سياسـي و اجـتـمـاعـي             

است که امروز در کردستان عـراق در          
شروع دوره تازه اي اسـت  .  جريان است 

براي چلـنـچ کـردن نـاسـيـونـالـيـسـم و                  
حاکميت اقليتي مفت خور و غارتگر   

 . در اقليم کردستان
برگزاري رفراندم و راي بـه مـانـدن       

حق مسلم مردم کـردسـتـان       يا جدايي   
 سـپـتـامـبـر بـا           ٢٥ عراق است و در        

راي .  برگزاري رفراندوم عملي ميشود   
به جدايي، راه را براي عمل مسـتـقـيـم        
توده هـاي کـارگـر و زحـمـتـکـش در                  

و جـنـبـشـهـاي اعـتـراضـي              کردستان  
سياسي و آزاديخـواهـانـه مـردم در            و  

مقابل حـاکـمـان فـاسـد در کـرسـتـان                 
 .هموار ميکند

 *** 

 ! کشته و زخمي شده اند٢٠١٧ماه سال٨ کولبر در ١٥٠
 . نفر زخمي شده اند٦٥ نفر و ٧٦تعداد کولبران کشته شده   ٢٠١٦در سال 

 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان            

 

ندادن حکام اسـالمـي بـه خـواسـت             
آنان يعني کـار يـا بـيـمـه بـيـکـاري                  

اما عليرغم ايـن، پـاي     .  خواهد بود 
فشردن بر مـطـالـبـه کـار يـا بـيـمـه                   
بيکاري بعـنـوان پـرچـم خـواسـت و              
مطالبه اصلـي آنـان و بـا حـمـايـت                
گسترده توده اي، بـا دسـت زدن بـه           
ــداوم            ــمـــومـــي، تـ اعـــتـــصـــاب عـ
اعتراضات و تجمعات در شهـرهـا،     
راه انــدازي تشــکــلــي کــه بــتــوانــد             
خواست هاي کولـبـران را بـکـرسـي            
بنشاند، ميتوان آنرا به مفـتـخـوارن         

تــجــربــه  .  اســالمــي تــحــمــيــل کــرد      
اعتصـاب، تـجـمـع و اعـتـراضـات              
روزهـــاي اخـــيـــر نشـــان داد کـــه               
مقامات حکـومـتـي در هـراس از             
ــه                        ــر چــ ــدن هــ ــه ور شــ ــعلــ شــ
ــيــشــتــراعــتــراضــات مــردم، از               ب
محاکمـه قـاتـالن کـولـبـران سـخـن               

تحقق و بـکـرسـي نشـانـدن            . گفتند
مطالبه کار يا بيمه بـيـکـاري را بـا           
ــداوم و گســتــرش حــرکــتــهــاي                 ت
ــقــوم              اعــتــراضــي مــيــتــوان از حــل

. مفتخوران اسالمي بيـرون کشـيـد        
تنها با به ثمـر نشـسـتـن خـواسـت،              
کار يا بيمه بيکاري بـراي کـولـبـران         
اسـت کـه مــيـتــوان بـه ايــن شــغــل                

 . کشنده پايان داد
   ۹۶  شهريور ۲۱ 

 ۲۰۱۷  سپتامبر ۱۲ 

 ...  کار يا بيمه بيکاري              
 

 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 کار يا بيمه بيکاري               

 :  خواست و مطالبات کولبران       
 

    کار يا بيمه بيکاري  
 تضمين امنيت شغل کولبري        
    پايان دادن به کشتار کولبران    

   برکناري فرماندار شهر بانه بعنوان باني فرمان قتل کولبران            
   معرفي و مجازات عامالن و آمران کشتن کولبران        
 جبران خسارات وارده به خانواده هاي کولبران       
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 ۱ از صفحه  

مسئله امرا معاش بـراي بـخـش          
قابل توجهي از مردم کردستان که در    
نــوار مــرزي ايــران و عــراق زنــدگــي              
ميکنند، از طريق حمل کاال از عراق       

 کـه نـام    .  به ايران تـا مـيـن مـيـشـود             
 .بخود گرفته است "قاچاق چي"

حــمــل ايــن کــاالهــا از طـــرق                  
مختلف انجام ميگيرد، بـخـشـي بـار        
را روي کول خود مـيـگـذارنـد کـه بـه                

در   .اسم کولبر شـنـاخـتـه مـيـشـونـد             
واقع سخت تريد و شـاق تـريـن روش             
امرار معاش است اگر بشود اسم آنـرا        

. کــار بــراي امــرار مــعــاش گــذاشــت          
مسئله کولبري خود به يـک مـعـضـل            
بزرگ تـبـديـل شـده اسـت کـه مـورد                  

 .بحث اين نوشته کوتاه نيست
بخشي ديگر حمل کـاال بـوسـيلـه         
اسـب يـا قـاطـر انـجـام مـيـشـود کــه                    
خـطـرات جـانـي زيـادي دربـر دارد و                 

بـخـش   .  بحث اين نوشته هم نميباشـد     
ديگري از ازطريق وسايل نقليه يعـنـي     

و ايــن هــم     .  مـاشــيــن انــجــام مشــود      
مـانـنـد دوشــيـوه ديـگـر بـا خـطــرات                 
بسيار مواجه است و از طرف نيـروهـا    
مرزي رژيم جـنـايـات کـار جـمـهـوري              
اسالمي مورد حملـه و تـعـرض قـرار            

بـعـضـا يـوسـيلـه شـيـلـک              .  ميگيـرنـد  
مستقيم نيروهـاي رژيـم بـه مـاشـيـن              
آنها، يا ماشين از جاده خارج مشـود       
يا اثابت گلوله به افراد داخل ماشـيـن      
جان خود را از دسـت مـيـدهـنـد، يـا                 
 اينکه مجبورند براي اينکه خـطـر را        

هـاي صـعـب       "جـاده " کـنـنـد از      "رفع"
وخــيـلــي بــاريـک و در واقــع             الـعــبــور 

ميشود گفت کوره راه و در تـاريـکـي            
شب رانندگي کنند که باعث سـقـوط         

 .به دره و گرفتن جان آنان خواهد شد
تازه اگر عده اي شانس بياورند و       
از اين مهلکه جان سالم بدر ببرنـد در       
ــدن ايــن                  ــراي رســان ــران و ب داخــل اي
کاالها به مقصد به مشکـالت جـدي         
ديگري بر ميـخـورنـد و آن هـم جـاده                
هاي نا امن و تعقيـب آنـهـا از طـرف              
ماموران حکومت و بر اثر شيليک بـه   

آنها، بازهم تعـدادي جـان خـود را از               
 .دست ميدهند

حــتــي ايــن افــراد بــراي ايــنــکــه             
همراه  "قاچاق" وانمود کنند که کاالي 

ندارند و از دست نيروهاي سرکـوبـگـر       
رژيم خـالس شـونـد، هـمـسـر و بـچـه                  
هايشان را نيز بـا خـود مـيـبـرنـد کـه                 
متاسفـانـه بـاز هـم  مـا شـاهـد ايـن                     
هستيم که نه تنهـا خـود فـرد رانـنـده               
بلکه همسر و بچه هـايشـان هـم جـان             

دو هـفـتـه      .   خود را از دست ميدهند    
پيش بين سـقـز بـوکـان يـکـي از ايـن                  
افراد بر اثـر تصـادف بـچـه اش را از                 
داد و خودش بشدت آسيـب ديـده کـه         
بازهم اگر زنده بماند فلج خواهد شـده        
و در حال حاظ در بـيـمـارسـتـان سـقـز                

 .بستري است
تـازه  .  از اين نمونه ها زيـاد اسـت         

ترين نمونه قربانـيـان ايـن نـوع حـمـل               
کاال امـيـد شـجـاعـي اهـل روسـتـاي                
موالن آباد بود که پـنـج شـنـبـه شـب               
هفته گـذشـتـه بـراي ايـنـکـه از چشـم                  
ماموران جنايتـکـار ايـن رژيـم بـدور              
بماند مجبور ميشود که در تاريـکـي      
شب و در مسيري نامناسب و بـاريـک    

متاسفانه مـاشـيـن      رانندگي کند، که 
او از جاده خارج ميشود و جـان خـود         

 .را از دست ميدهد
من همين جا ضمن ابـراز تـاسـف       
عميق خود بـراي از دسـت دادن ايـن              
انسان شريف به خـانـواده و بسـتـگـان             

 .اميد صميمانه تسليت ميگويم
کـولـبـري    .  کولبري شغل نـيـسـت      

تحميل شرايط بـرده وار و جـهـنـمـي               
بـتــمــام مــعــنــا اســت کــه حــکــومــت            
جمهوري اسالمي به بـخـش وسـيـعـي         
از کارگران بيکار در شهرهـاي مـرزي        

کـار يـا بـيـمـه          .  تحـمـيـل کـرده اسـت         
بيکاري خواست و مـطـالـبـه اصـلـي               

حکومت .  کارگران کولبر مرزي است  
اسالمي موظف است يا کار را بـراي       
کارگران بيکار فراهـم کـنـد يـا بـيـمـه               

بلند تـر    . بيکاري به آنان پرداخت کند 
کردن خواست و مطالبه کار يا بـيـمـه         
بيکاري و خواست تضـمـيـن امـنـيـت           
اين شغل برده وار از سـوي حـکـومـت        
اسالمي بايد امـر هـر روزه فـعـالـيـن                
عرصه هاي کـارگـري، اجـتـمـاعـي و              

 .امر مردم باشد
 ٩٦  شهريور ٢٠ 

کشتار کارگران بيـکـار سـالـيـان          
ســال اســت کــه تــوســط نــيــروهــاي             
انتظامي و با حمايت دستـگـاه هـاي        
امنيتي و قضائي در هر نقطه اي از         

اگر مـمـکـن    . ايران صورت مي گيرد 
است بسياري از اين نوع کشـتـار بـه            
داليل گوناگون از جـملـه رسـانـه اي              
نشدن آنها در خاطره عـمـومـي جـاي        
نگرفته باشند و به عبارت درست تر     
عموم از وقوع آنها بـي خـبـر مـانـده             
است، اما کشتـار بـيـکـاران خـاتـون             
آبــاد، بــه گــلــوــلــه بســتــن بــيــکــاران            
شـهــروئـي بــهـبــهــان و کشــتـه شــدن              

 کشـتـه شـدن        » مرتضي فرجي نيا« 
بيکار دسـتـفـروش       «علي چراغي« 

 «عباس مظـفـري  »تهراني، کشتن   
بيکار دستفروش در قم و کشتار هـر        
هفته اي بيکاران مـرزي مـوسـوم بـه          
کولبران که تـعـدادشـان طـي دو سـه              
سال اخير به صدها نفر رسيده اسـت،      

ايـن انسـان     .  قابل فراموشي نيستنـد   
ــي تــحــت عــنــاويــن              ــون  کشــي قــان

مقابله با مخالن نظم، به مخاطـره   »
اندازان امنيت، حراست از مـرزهـا و        

پاسخ سـيـسـتـمـي اسـت کـه              «غيره
نـاتـوان از بـرآورده نـمـودن ابـتـدائــي                
ترين خواست ده ها مـيـلـيـون انسـان           
حق طلب که داشـتـن کـار يـا بـيـمـه                  
بيکاري بـراي ادامـه حـيـات اسـت،              

 .مي باشد
 

به قدمت تالش بيکارشدگـان و        
بيکاران که براي به دست آوردن يـک          
لـــقـــمـــه نـــان نـــاچـــار بـــه انـــجـــام                 
تحقيرآميزترين کارها و در مـنـاطـق     
مرزي همـراه بـا مـخـاطـرات جـانـي               
شـده انـد، مـحــاصـرات کـارگــران و               
بيکاران معـتـرض و در نـهـايـت بـه                
گلوله بستن آنها و همچنيـن کشـتـن         
دستفروشان در مـيـاديـن و خـيـابـان              
هاي شهرها و کولبران مرزي جـريـان      
داشــتــه و در مــقــابــل، دزدي هــا،               
اخــتــالس هــا، چــپــاول و غــيــره در              
آرامش و زير چتر حمايـت آمـريـن و             

عاملين شليک به مـتـقـاضـيـان يـک             
 .لقمه نان انجام گرفته است

ميليون ها انسان بيکار و فـاقـد       
درآمد که ناچار بـه دسـتـفـروشـي در            
کنار خيابـان هـا مـي شـونـد يـا در                  
مرزها با به خطر انداختن جـان خـود        
زير بار حمل کاال در ازاي چـنـدرغـاز        
مزد کمرشان خم مي گـردد، اگـر از            
امـکــان تــأمــيـن حـداقــل نـيــازهــاي            
زندگي برخـوردار بـاشـنـد، اگـر کـار              
داشته باشند يا بـرخـوردار از بـيـمـه               
بيکاري بـاشـنـد، يـقـيـنـا بـه چـنـيـن                   
کـارهــاي بـدور از شـأن انســان روي               

اين مـيـلـيـون هـا انسـان           .  نمي آورند 
حق دارند شاغل يا برخوردار از بيمه       

آمـريـن و عـامـلـيـن           . بيکاري باشند 
کشـتــار بـيــکــاران، دســتــفـروشــان و           
کولبران بـايـد مـعـرفـي و مـجـازات               

 .گردند
 انجمن صنفي کارگران   
   برق و فلزکار کرمانشاه

 ١٨/٦/١٣٩٦ 

 کولبراني که اسمشان کولبر نيست                           
 
 
 
 
 
 
 

  رحيم يزدانپرست   

 دامنه اعتراض به کشتار کولبران را سراسري کنيم                                          

بنا به فـراخـوان قـبـلـي تـوسـط               
فعالـيـن اجـتـمـاعـي و مـردم شـهـر                   

شهـريـور    ۱۶  سنندج، روز پنجشنبه  
ســاعــت هــفــت و بــيــســت دقــيــقــه             
بــعــدازظــهــر تــجــمــعــي بــا شــرکــت           
جمعيت قابل توجهـي از مـردم ايـن           
شهر در ميدان اقبال در اعتراض بـه        
قتل دو کولبر اهل بانه و در حمايـت      

نـيـروهـاي    .  از کولـبـران بـرگـزار شـد          
رژيم در ميدان اقبـال تـالش کـردنـد            
مانع برگزاري اين تجمع شـونـد امـا          

مـردم بـا آمـدن بـه            . مـوفـق نشـدنـد      
خيابان فردوسي از اول ايـن خـيـابـان            
تا سه راه نمکي راهپيمايي کردنـد و     

 .شعار دادند
اعـالم خــواسـت و مـطــالـبــات            

کولبران توسط  جمعيت حـاضـر در          
 تظاهرات،

  پايان دادن به کشتار کولبران
برکناري فرماندار اين شـهـر کـه         
مردم او را باني فرمان قتل کولـبـران    

 معرفي ميکنند
مجازات و معـرفـي عـامـالن و          

  آمران کشتن کولبران
ــه               ــارات وارده بـ ــران خسـ جـــبـ

 خانواده هاي کولبران
 کار يا بيمه بيکاري

 تضمين امنيت شغلي
در نزديکي سه راه نمکي نيـروي    

اقـدام بـه مـتـفـرق کـردن              انـتـظـامـي    
جمعيت کرده و مردم با آنان درگـيـر           

نيروهاي سرکـوب ده نـفـر را          .  شدند
 .بازداشت کردند

 
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         
کمونيست کارگري از مـردم مـبـارز          

شهرهاي کردستان و ديـگـر شـهـرهـا          
ميخواهد که در حمايت از خـواسـت         
و مطالـبـات بـرحـق کـولـبـران و در                 
اعتراض به کشتار آنها به هر شـکـل         
که مـيـتـوانـنـد دسـت بـه اعـتـراض                 

  .بزنند
خواست و    با حمايت گسترده از   

مطالبات کولبران، ميتـوان و بـايـد          
به جنايات هرروزه حکـومـت عـلـيـه           

 .کولبران پايان داد
 کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري  
  ٩٦  شهريور ١٦ 

 تجمع مردم شهر سنندج در حمايت از کولبران و مبارزه مردم بانه                                                         
  کميته کردستان    ۹  اطالعيه خبري شماره     

ساير شهرهاي کردسـتـان در قـتـل          
کــولــبــران نــقــش دارنــد بــه مــردم           

کـار  .  معرفي و مـحـاکـمـه شـونـد           
مناسب يا بيمه بيکاري بايد براي    
کولبران تامين شود تا مجبور بـه     

 . اين شغل غير انساني نشوند

از هـمــه مــردم آزاديــخـواه در           
ســراســر کشــور، از تشــکــل هــاي           
کــارگــري و ســايــر تشــکــل هــا و              
ــواه، از                ــادهــــاي آزاديــــخــ ــهــ نــ
ــويســنــدگــان و              ــان و ن دانشــجــوي
هنرمندان و از کـلـيـه مـردم آزاده            

انــتــظــار مــيــرود از کــولــبــران و              
خواست هاي بحـق آنـهـا حـمـايـت              
کنند و جنايات حـکـومـت عـلـيـه            
ايــن زحــمــتــکــش تــريــن مــردم را           

 . قاطعانه محکوم کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۶ شهريور ۱۶
 ۲۰۱۷ سپتامبر ۷ 

 ...کشتار کولبران را 

 

 کمک مالي به کميته کردستان حزب        
  دالر  ۱۵۰ مجيد آذري و حميدي                   
  يورو ۱۰۰ ناصر کشکولي                                   



 
901شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

شليک نيروي انتظامي به سوي                 
 خودرو به ظن داشتن          

 " قاچاق    "  کاالي    
پيرانشهر درپي شليک مسـتـقـيـم         
نيروهاي انتظامي حکومت اسـالمـي    

 .جان خود را از دست داد" ساالر"
هفدهـم شـهـريـورمـاه، نـيـروهـاي             

" سـيـلـوه   "انتظامي مستقر در پاسگاه  
"  سـاالر " پيرانشهر، خودروي شخصي     

را به رگبار بستند و در نتيجه وي در       
 .دم جان باخته است

نيروهاي انتظامي بـه ظـن حـمـل           
کاالي قاچاق خودروي ساالر را مورد     

 نـيـروهــاي     .انـد    تـيـرانـدازي قـرار داده        
انتظامي بدون اخطار قبلي خودر وي         

پيرانشهـر بـه     " پيرکانيان"را در سه راه  
 .اند رگبار بسته

طبق گفته  نزديکان  ساالر، هيچ     
 .اند گونه کااليي به همراه نداشته

 
شورش قادر زادە کولبر با                 

شليک ماموران هنگ مرزي بانە                     
 قطع نخاع شد         

شورش قادر زادە کولبر با شلـيـک     
ماموران هنگ مرزي بانە  قطع نخاع     
شـده و کــلــيــه خــودرا از دســت داده                

 .است
طبق گفته هاي شـورش قـادرزاده      
بدن زخمي او مورد حـملـه نـيـروهـاي              
نطامي قرار ميگيرد و با کتک کـاري     
مامورين انتظـامـي کـلـيـه اش را از               

کولبر زخمـي  هـزيـنـه         .  دست ميدهد 
چــنــد مــيــلــيــون تــومــانــي درمــان و            
معالجات را در بـيـمـارسـتـان را هـم                

 !خودشان بايد بپردازند
 

 در حمايت از کولبران             
 محروم و زحمتکش       

 شــهــريــور مــاه بــه دو             ١٣ روز   
بـار تـوسـط هـنـگ مـرزي تـيـر                    کوله

انــدازي شــد و در اعــتــراض بــه ايــن               
هاي کولبـران و مـردم          حادثه، خانواده 

شهر بـانـه مـقـابـل فـرمـانـداري بـانـه                   
تـجـمـع مـردم بـانـه در             .  تجمع کردند 

اعتراض به کشته شدن دو کولبـر  در       
 .شهريور هم ادامه يافت ١٤ روز 

 
کارگران قاليباف خواستار                 

 پوشش بيمه هستند        
طرح بيمـه  -سيزدهم شهريور ماه    

بـافــنــدگـان فــرش دســتــبـاف ســراســر           
کشور هنوز اجرايي نشده و سهم بيمـه    

کارفرما و چگونگـي پـرداخـت آن بـه            
. لـحــاظ قــانـونــي مشــخـص نـيــســت           

بافندگان فـرش دسـتـبـاف در کشـور              
بيش از يک و نيم ميليون تن هسـتـنـد      
که از پوشش بيمـه خـارج مـحـسـوب             
شده و سهم بـيـمـه کـارفـرمـا ي آنـهـا                   

 .واريز نمي شود
 

 تسليت به خانواده و رفقاي                
 اميد شجاعي       

پرواز را عـالمـت مـمـنـوع مـي            " 
زنيد با جوجه هاي نشسته در آشـيـانـه     

 ".چه مي کنيد
بـا کــمـال تــاسـف امــروز شــنــبــه             

 اميد شـجـاعـي    ١٨/٦/٩٦ مورخه  
يـکــي از کـارگــران آگــاه و از اولــيــن                 
اعضاي کميته هماهنگي براي کـمـک        
به ايجاد تشکلهاي کارگري در جـاده          
مريوان سقز به اثر سـانـحـه رانـنـدگـي              

امــيــد  .  جــان خــود را از دســت داد             
شجاعي اهل روستاي موالن اباد بـود   
و در ميان دوستان و رفقـاء بـه امـيـد           

اميد متولـد  .  موالن آباد مشهور بود 
 بـود و داراي        ١٣٦١ اسفند ماه سال   

امـيـد   .  همسر و يک فرزند مـي بـاشـد        
در طول چند سال گـذشـتـه ده هـا بـار             
تــوســط اداره اطــالعــات احضــار و             

 ١٨ آخرين بار بـه      .  بازداشت شده بود  
ماه زنـدان تـعـزيـري مـحـکـوم شـد و                  
محکوميت خـود را در زنـدان سـقـز               

جنازه ايـن عـزيـز بـا غـم              .  سپري کرد 
وانــدوه فــراوان عصــر هــمــان روز بــا              
شرکت صدها نفر از مـردم شـهـرهـاي            
سقز؛ ديواندره، مريوان و روستـا هـاي      
منطقه در موالن آباد به خاک سـپـرده           

  .شد
ما جمعي از دوسـتـان و رفـقـاي              
اميد به خانواده او، از جمله همسـرش     
چيمن خانم؛ پسرش خبات و مـادر و          
پدر گـرامـيـش تسـلـيـت عـرض مـي                
نمايم و خود را در غـم از دسـت دادن          

 .آن عزيز شريک مي داينم 
از صـفــحـه فــيـســبـوک مــحـمــود             

 صالحي
کــمــيــتــه کــردســتــان حـــزب              « 

کمونيست کارگري ايـران بـه خـانـواده          
امـيـد شـجــاعـي و بـه دوسـتــان ايــن                  
کـارگـر مـبــارز صـمـيـمــانـه تسـلـيــت                

  .»ميگويد
 

بي احترامي به زندانيان               
 سياسي بي احترامي به             

 .کل جامعه است        
 

 :کارگران، مردم آزاده
ايــن روزهــا بـــحــث در مـــورد                
زندانيان سياسي واعتصابي به بـحـث        
روز در کـل جـامـعـه تـبـديـل شـده و                    
انسانهاي که سرشان به تنـشـان ارزش        
دارد، نگران وضعيت جسمي و روحي    
زندانياني هستند کـه دراعـتـراض بـه           
برخورد غير انساني مـامـوران زنـدان         
در زمان بازرسي از وسايلشـان، اقـدام       

کسـانـي کـه      .  به اعتصاب غذا کردنـد  
يک سال زندان رفته باشند صد درصـد     
زمان بازرسي هاي ماموران زنـدان را        
به خاطر دارند که چطور بـه بـنـدهـا و           
اموال زندانيان حمله مي کننـد و هـر           
چيزي جلو دستشان باشد از بيـن مـي       

وقـتـي   .  برنـد و يـا آن را مـي دزدنـد                
زنـدانــيـان ايـن تــوحـش مـامــوران را               
مشاهده مي کـنـنـد بـه نـاچـار بـراي                  
اينکه جلو آن وحشيگري را بگيرند و         
يک بار ديگر آن را تکرار نکنند اقـدام     

يـعـنـي    . (  به اعتصاب غذا مي کنند  
تنها صـالح زنـدانـي در مـقـابـل هـر                  

ما مـي دانـيـم کـه         ).  گونه حق کشي 
ــدان بــه                   ــوالن زن ــت مســئ ــچ وق ــي ه
درخواست زندانيان توجه نمي کنند و    
به هيچ کدام از درخواست آنان جـواب     

وقتي زنداني با نوشتـن  .  نخواهند داد 
نامه و صحبـت بـا مسـئـوالن زنـدان               
هـيـچ نـتــيـجـه اي نــگـيـرنـد، از روي                   
ناچاري و در اعـتـراض بـه وضـعـيـت               
مــوجــود در داخــل زنــدان اقــدام بــه               

زنداني از   .  عتصاب غذا خواهند کرد 
جان و روح خود مايه مـي گـذارد تـا              

بـه  .  اينکه با او برخورد انساني کنـنـد      
هـمـيــن دلـيــل اسـت کـه حــمـايـت از                   
زندانيان سياسي و اعتصـابـي بـه يـک          
وظيفه در جامعه تبديل خواهـد شـدو      
ما نير بايد در مقابل اين بي حقـوقـي       

مـا  .  نسبت به زندانيان سکوت نکنيم 
بـايـد بـه هـر شــکـل مـمـکـن صــداي                   
اعتراض مان را در سـراسـر جـامـعـه               

خانواده زندانيـان نـيـز      . گسترش دهيم 
از مسـئـوالن زنـدان طـرح         "  بايد رسما 

دعوي کنند و اعالم کنند که مسئول     
جان زندانيان اعتصابي هستند و هـر         

. گونه اتفاق ناگوار به عهده آنان اسـت    
ما نيک مي دانيم که مسـئـوالن قـوه            
قضائيه به شکايت خانواده زنـدانـيـان         
سياسي و اعتصابي رسـيـدگـي نـمـي             

 )اين تنها جهت اطالع است.( کنند
  

 محمود صالحي 
 ١٣/٦/٩٦    

براي فعاالن کارگري شاهرخ                 
 زماني وکوروش بخشنده              

 
طــي دهــه هــاي اخــيــر فــعــاالن              
کارگري زيادي براي ارتقا ي جـنـبـش           
کارگري ايران همچون شاهرخ زمـانـي       
فقيد وکورش بخشنده درخشـيـده انـد         
واعتبار داده اند، بزرگان ديگري نـيـز          
از هــمــيـن دســت فـعــالــيـن کــارگــري              
ديگري براي ارتقاي جنبـش کـارگـري          
را با تحمل حبس وزندان ورنـج دوري        
از خــانـواده بـه تــن خــود مــالـيــدنــد؛               
بزرگاني چون ابراهيم مددي، مـحـمـد         

 جراحی، محمود صالحي،  ووو
امـا بـه طـور قــطـع جـاي خـالــي                 
بــزرگــانــي چــون شــاهــرخ زمــانــي از             
اعضاي کـمـيـتـه پـيـگـيـري وکـورش                
بخشنده خالي ومحسوس شايد غـيـر        

 .قابل جبران باشد
کوروش بخشنده وشاهرخ زمانـي     
هردو به آرمانهاي شان سخت پايـبـنـد     
بودند وتا آخرهم پاي آرمانـهـاي شـان           

ارتقا ومنـزلـت   . ايستادند وکج نرفتند 
 . کارگران دغدغه اصلي آنها بود

اين رسالت تـمـام فـعـاالن صـادق           
کارگري است کـه در مسـيـر سـخـت                

وقـتـي از     . .  مـيـزنـنـد         زندگيشان قدم 
ميان ما ميروند براي هميشـه تـاثـيـر         
گذاري شـان در اجـتـمـاع بـاقـي مـي                  

. ماند وهيچ گاه فراموش نمي شـونـد      
اکنون دوسال از نبـودن رفـقـاي عـزبـز             
وبزرگوارمان شاهرخ زمانـي وکـورش       

ــده        ــخــشــن مــردان عــمــل وکــار            -ب
وفعاليـت، انسـانـي صـادق وپـيـشـرو              
چهره هاي محبوب جنـبـش کـارگـري          

دوسال پـيـش   . سپري شده است  -ايران
بود که سنندج، کورش بخشنده را در    

رفقاي عـزيـز ودوسـت        .  آغوش گرفت 
داشتني به قـدمـت سـالـهـا کـه بـراي                 
جنبش کـارگـري درخشـيـدنـد تصـور             
نبودشان با آن خنده هاي هـمـيـشـگـي         
شــان هــنــوز قــلــبــم را بــه درد مــي                  

کورش انسانـي واال وبـرجسـتـه          . آورد  
ونجيب وبا اخالق وبدون حـاشـيـه کـه           
نبودنش براي جنبـش کـارگـري ايـران            

 . جبران ناپذير است
شاهرخ زماني فعاليت وخدمـتـي      
که در عـرصـه کـارگـري بـه نـمـايـش                   
گذاشـت جـاودان ومـانـدگـار خـواهـد              

او براي احقاق حـقـوق کـارگـران          . ماند
سـخـت کـوشــيـد انـديشـه هـايــش بــه                 
مراتب وسيع تر از ان چـيـزي بـود کـه            
مـي نــوشــت ودر عــرصــه عــمــومــي            

کورش بخشنده وشاهـرخ    هم. ميگفت  
زماني، بي اخالقي ها وتنـگ نـظـري          
ها وتنگناهها ، موانع، تعصب هـاي        

را هـم خـوب مـي          ... کور انجمادها و 
شناختند وحتي گاه از آنها زخم بـرتـن         
داشتند آخرين ديـدار مـن بـا کـورش              
بخشنده زماني اتـفـاق افـتـاد کـه در               
زمان بيماري فرزنـدم نـيـمـا وبسـتـري             
شدنش در بيمارسـتـان مـحـک تـهـران             

وقتي مـن در آن شـرايـط            .  همراه بود 
سخت به مرخصي رفتم تـا در کـنـار              
نيما باشم کورش بخشنده لـحـظـه اي           
درنـگ نـکـرد بـه هـمـراه تـعـدادي از                   
همقطارانـش از شـهـرسـتـان سـنـنـدج               
راهي تهران شد وبه بيمارستان مـحـک    
آمد تا جوياي حال نـيـمـا ومـن بـاش               
دتا بگويد که بهنام ونيما شمـا تـنـهـا        

 .نيستيد
بعد از آن درسفري که به سـنـنـدج         
داشتم شبي کـه مـهـمـانـش بـودم در                
کنار ادب واحـتـرام و ارادتـي کـه بـه                 
بنده داشت، مدام از فعاليت واهـداف       
وکارهايي که براي جـنـبـش کـارگـري            
وفعاليـن زنـدانـي وخـانـواده هـايشـان              

او . بايد انجام مـي داد بـرايـم گـفـت                 
وشاهرخ زماني هميشه در خط مقـدم    
جنبـش کـارگـري بـودنـد وتـا آخـريـن                 
ــحــظــه اي آرام                 ــدگــي ل ــحــظــات زن ل

کـورش بــخـشــنـده بــا         .  نـنــشـســتـنــد      
تشکيل کميتـه حـمـايـت از فـعـالـيـن                
کارگـري زنـدانـي در کـنـار مـحـمـود                 
صالحي جز اولـيـن کسـانـي بـود کـه                
فورا حمـايـت خـود را اعـالم وعضـو               

در تاسيس . کميته دفاع از فعالين شد   
وهمراهي و در دفاع از کميته دفاع از       
فعالين کارگـري مـهـابـاد لـحـظـه اي                
درنـگ نــکـرد و تــمـام قــد در کـنــار                  
بــزرگــانــي چــون مــحــمــود صــالــحــي          

اين را جـاي    .  ايستاد واز پاي ننشست 
جاي نوشته ها ومصاحبه هـا وگـفـتـه         

. هـا وکـارهـايـش بــه مـا مـي گـويــد                 
شاهرخ زماني حس بشر دوسـتـي اش      
او را به حقوق بشر دوستانه سـوق داد       
چون در آن حوزه هـم سـخـن از انسـان               

 وکرامت او در ميان بود
شاهرخ زماني وکورش بـخـشـنـده      
آرام بخوابيدچرا که ما زنـده و بـيـدار              
وهـوشــيــاريــم وبــا اقــتــدار راهــتــان و            
ــان را ادامــه                ــي ت ــهــاي انســان آرمــان
ــحــظــه اي ســاکــت                خــواهــيــم داد ول

 . نخواهيم شد
ابراهيم زاده فعـال کـارگـري      . بهنام

وعضو کميته پـيـگـيـري تشـکـلـهـاي              
 *.ازاد کارگري

 

 نسان نودينيان           

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      



 
901شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

نزديک به نيمي از دختران               
آموز راهنمايي يا دبيرستان                    دانش  

 در مناطق مرزي          
 کنند     ترک تحصيل مي       

ــر               ــي وزي ــداي ــت ــاون امــور اب مــع
آموزش و پرورش اعـالم کـرد کـه در             

 تـا    ۴۰ هـاي مـرزي        بسياري از استان  
آمـوزان دخـتـر در            درصـد دانـش      ۵۰ 

مقاطع راهنمـايـي و دبـيـرسـتـان، بـه               
داليــل مــخــتــلــف از جــملــه ازدواج              
زودهنگام دور بودن مدرسه از روستـا    
و نـبــود مــعـلــم زن، تـرک تـحــصـيــل                 

زاده وجـود        به گفته حـکـيـم     .کنند  مي
معـلـم مـرد کـار کـودکـان در فصـل                  
برداشت محصول و داليل فرهنگي و     
تعصبي از جمله داليـل مـحـرومـيـت            
بــرخــي از دخــتــران ايــن مــنــاطــق از              

خبرگزاري ايسنـا نـيـز        .تحصيل است 
 خرداد به نـقـل از سـه تـن از               ۲۲ روز  

فعاالن حقوق کودکان در ايـران اعـالم        
کرده بـود کـه آمـارهـاي غـيـررسـمـي                

 ۲۰۰ حاکي از وجود سه ميـلـيـون و             
تحصيل کرده و هـفـت    هزار کودک ترک 

 .ميليون کودک کار است
 

 نگاهي سريع به آمار              
 وضعيت فقر و گرسنگي            

ايرانيان، روزانه چقدر براي خـريـد        
مواد غذايي و خوراکي مورد نياز در       

 خانه، هزينه مي کنند؟
 از   %۶ :  پروين محمدي ميگويـد  

 ميليون يعنـي چـهـارمـيـلـيـون و             ۸۰ 
هشتصد هزار نفر عمال گرسنه مطلق       

چـون ايـن      .  هستند و در حـال مـرگ         
آمار ميگويـد هـزيـنـه مصـرف شـده               
اشان براي مواد غذايي کمتر از پـنـج          

 .هزار تومان است
 يعني هشت ميـلـيـون نـفـر        ۱۰% 

طبق آمـار روزانـه حـداکـثـر ده هـزار                 
تومان براي مواد غذايي اشان هـزيـنـه     
ميکنند فقـط در حـد نـان و انـدکـي                 
پنير مواد غذايـي اشـان را تشـکـيـل              
ميدهد و گـوشـت و مـيـوه در سـبـد                  

 غذايي اشان جايي ندارد
 ۴۰۰  ميليون و ۱۴  يعني ۱۸% 

 هـزار    ۲۰ هزار نـفـر حـداکـثـر روزانـه              
تومن هزينه مواد غذايي اشـان اسـت        
يعني در حد بخور و نمير تا بدين جـا        

 ميليون طبـق ايـن امـار        ۲۷   بيش از 
در بــرابــر چشــم جــامــعــه در فــقــر و                

 ۱۲ گـرســنـگــي بـه ســر مــيــبـرنــد و                

 .ميليون در حال مرگ از گرسنگي
 

راحله راحمي پور از پيگيري               
کنندگان قتل عام زندانيان سياسي                       

 دستگير شد     
 نـــيــروهـــاي     ۹۶ شــهـــريــور      ۱۹ 

پـور     امنيتي به مـنـزل راحلـه راحـمـي           
 !هجوم برده و وي را بازداشت کردند

راحله راحـمـي پـور از پـيـگـيـري                
کنندگان قتل عام زنـدانـيـان در دهـه             

 از جـملـه بـرادرش در زنـدانـهـاي               ۶۰ 
پيش از اين فرزند بـرادر او      .  ايران بود 

در زندان پس از دسـتـگـيـري نـاپـديـد               
شــده اســت و هــيــچ خــبــري پــس از                 
دستگيري از وي بـه دسـت نـيـامـد و               
مشخص نيست نيروهاي امنيتي چـه      

 .باليي بر سرش آوردند
راحله راحمي پور خواهـر حسـيـن         

پـور از زنـدانـيـان سـيـاسـي و                   راحمـي 
قربانيان جـنـايـات دهـه شـصـت مـي               

 !باشد
 

 اقدام ضدانساني           
مسئول بهداري زندان اوين                 

 درباره آتنا دائمي            
جــان آتـــنـــا دائــمـــي، زنـــدانـــي             
محـبـوس در اويـن، بـه خـاطـر عـدم                  
رسيدگي پزشکي و احتـمـال تـرکـيـدن           

بـه    . کيسه صفرا در خـطـر قـرار دارد            
گفته پزشکان، پيـشـرفـت مشـکـالت          
ساده کـلـيـوي و صـفـراوي بـه دلـيـل                   
جـلـوگـيـري رئـيـس بــهـداري اويـن از                 
اعزام اتنا دائمي به بيمارستان جـهـت       
انجام معالجات ضـروري، اکـنـون بـه           
نقطه خطرناکـي رسـيـده کـه احـتـمـال               
ترکيدن صفرا وجود دارد و حتـي اگـر         
بيمار تحت عـمـل جـراحـي هـم قـرار                
بگيرد، اين جراحي همـراه بـاعـفـونـت           

در ارديبهشـت مـاه سـال        .  خواهد بود 
جاري و اواخر دوره اعـتـصـاب غـذا،             
اتــنــا دائــمــي از ســوي يــک پــزشــک                
متخصص در يکي از مراکز درمانـي      
خارج از زندان اوين ويزيت و به دلـيـل        
مشاهده آغاز رسـوب گـيـري کـيـسـه              
صفرا و عفونت اوليه کليـوي دسـتـور         

 .بستري شدن او صادر شد
عبـاس خـانـي مسـئـول بـهـداري              
زندان اوين که خانواده اتنـا دائـمـي را         
متهم به پرونده سازي پزشکي و آتـنـا         
دائمي را متهم به تمـارض مـي کـنـد           
اجازه بستري کردن او در يـک مـرکـز              

خارج از زندان را صادر نکـرد و اتـنـا              
دائمي در اين مدت دچار قي، تـهـوع           

در اثــر   .  و تــب مســتــمـر بــوده اســت          
پيگيري هاي خانواده دائمي، عـبـاس      
خاني نـهـايـتـاً دسـتـور داد کـه اتـنـا                    
دائــمــي بــه يــک بــيــمــارســتــان مــورد            
اعتماد رئـيـس بـهـداري اويـن اعـزام                
شده و مجـدداً تـحـت آزمـايـش قـرار                

ــادداشــت           .  بــگــيــرد  ــر اســاس ي وي ب
بيمارستان به دادستان گزارش داد کـه     

. هيچ مشکل پـزشـکـي وجـود نـدارد           
ولي خانواده دائمي با ارائه يـک کـپـي         
از همين نـتـايـج بـه پـزشـکـان ديـگـر                   
متوجه شده اند که نتايج آزمـايشـات          
نشان دهنـده کـيـسـه پـر از سـنـگ و                   
عفونت کليوي پـيـشـرفـتـه بـراي ايـن               
زنداني است که مستلزم بستري شـدن      

 فوري بيمار مي باشد
 

 بخشنامه سرکوب        
احتراما حسب گـزارش حـفـاظـت        
اطالعات دادگستري بوشهر نـظـر بـه          
اينکه بـرخـي از پـرسـنـل شـاغـل در                  
دفاتر اسناد رسمي اعم از زن و مـرد            
در مـحـل دفـتـرخـانـه داراي پـوشـش                
مناسب بوده و بعضي از خانمها نـيـز         
در خارج از وقت اداري بـا پـوشـش و             
آرايــش غــلــيــظ در شــهــر مشــاهــده             
گرديده اند که شايسته است نسبت بـه     
اعالم موضوع و اخطار مشاراليهم و    
تذکر مبـنـي بـر مشـاهـده مـجـدد و                  
معرفي به حفاي اين اداره کـل جـهـت           
برخورد قـانـونـي اقـدام و نـتـيـجـه را                   
جهت انعکاس به مـرجـع مـزکـور بـه              

امضـا  .  اين اداره کـل اعـالم نـمـايـنـد            
 اصغر پيرهادي

 
 فروش دختران آواره سوري                

 !به مردان مسن در ترکيه            
روزنامه جمهوريـت در گـزارشـي          

دختران و کودکان آواره سـوري  : نوشت
 هزار لـيـر بـه        ٦  -٥ در ترکيه در ازاي  

ايـن  .  مردان مسن فروخته مي شـونـد     
روزنامه به نقل از روزنامه انگلـيـسـي       

مـردان مسـن     :  زبان تايمز افزوده است 
ترکيه در غـازي انـتـب بـا تـوجـه بـه                    
مشخصات ظـاهـري دخـتـران سـوري           
همچون قـد، سـن، رنـگ چشـم بـراي               
آنان نرخ تعيين کرده کـه در مـواردي           
اين ارقام براي دختران سيزده سالـه بـه      

 . هزار لير ترک مي رسد١١ 
ــراســاس                در ايــن گــزارش کــه ب

 خـاطـر    تحقيقات ميداني تنظيم شده،  
نشان شده است که اکثر ايـن دخـتـران            
پس از چند ماه به دلـيـل مشـکـالتـي         
که برايشان پيش مي آيد مـجـبـور بـه          
ترک خانه شده و چون روي بازگشت به     
خانواده هـاي خـود را نـدارنـد راهـي                 
شهرهاي ديگر مي شوند و در آنـجـا             

هاي شبانه مـي شـونـد       يا جذب کلوپ 
و يا در دام مـافـيـاي فـروش زنـان و                   

 .شبکه هاي قاچاق مي افتند
شايان ذکر است بيش از دو و نيـم     
ميليون پناهجوي سوري در ترکيه بـه        
سر مي برند و تنها ده درصـدشـان در         

ها زندگي مي کـنـنـد و بـقـيـه             اردوگاه
آنان در شهرهـاي بـزرگ و يـا حـومـه                
شـهــرهــا در شــرايــط بســيــار ســخــت            

ايــن تــنــهــا    .  مـعــيــشــتــي قـرار دارنــد       
ــخــشــي از زنــدگــي مشــقــت                بــار     ب

. پناهجويان سـوري در تـرکـيـه اسـت            
ماه گذشته تعدادي از مـنـازل سـوري         
هـا تــوســط مــلـي گــراهــاي تــرک در               
شهرستان کاراپينار استان قـونـيـه بـه           

ماجرائي کـه گـفـتـه       .  آتش کشيده شد  
شده بر سر متلک پراني بوده و منـجـر         
به کشته و مجروح شدن دو پناهجوي     

چندي پيش هم چند جوان .  سوري شد 
سوري در مرزهاي اين کشور تـوسـط          

 .سربازان اذيت و آزار شدند
هفته گذشته نيز يـک پـنـاهـجـوي            
سوري به همراه دختر خـردسـالـش در            
ميـدان تـقـسـيـم اسـتـانـبـول از سـوي                   
اعضاي باند اخاذي و زورگـيـر مـورد         

هـا     ضرب و شتم قرار گرفت و ساعـت       
. روي زمين ماند تا آمبوالنس بـرسـد     

 سـالـه     ١١  يک نـوجـوان     » ازمير« در  

سوري حين دستفروشي تـوسـط چـنـد         
مغازه دار مورد ضـرب و جـرح قـرار             

 .گرفت
 

در کجاي نظام آموزشي جهان                    
 ايم؟    ايستاده    

 ميالدي کـه  ۵ ١ ۲۰ در پايان سال  
بندي جهـانـي مـدارس       ترين رتبه   بزرگ

 ) G l o b a l  S c h o o l  
Ranking   (    از سـويOECD 

آمـوزان ايـرانـي در          منتشر شد، دانش  
هـاي      کشور، از نـظـر آمـوزه     ۷۶ ميان  

 جـهـان     ٥١ علوم و رياضيات در رتبه  
هـاي نـخـسـت ايـن             رتبه.  قرار گرفتند 

فــهــرســت در انــحــصــار پــنــج کشــور           
کـنـگ، کـره         آسيايي سنگاپور، هنگ  

فنالند کـه   .جنوبي، ژاپن و تايوان بود 
هــاســت نــام خــود را در صــدر                 ســال

هاي آمـوزشـي جـهـان بـه             بهترين نظام 
ثـبــت رسـانــده در رتـبــه شـشــم قــرار                 

مقام بيـسـتـم بـه انـگـلـسـتـان               .  گرفت
 پلـه بـعـد نـام ايـاالت                 رسيد و هشـت  

ــده مــي            . شــد   مــتــحــده آمــريــکــا دي
کشورهاي آفريقاي جنوبي و غنـا هـم          
دو رتبه آخر فهرسـت را بـه نـام خـود                 

 .کردند
 را بـر آن        OECDاي کـه        ايده

اي را      داشت تا چنين ارزيابي گستـرده  
ريزي و اجرا کـنـد ايـن بـود کـه              برنامه

کشورهاي بيشتري از فقير گرفـتـه تـا          
ــا                   ــد خــود را ب ــن ــتــوان ــنــد، ب ــم ــروت ث
پيشگامان آموزش در جهان مقايسـه     
کنند، نقاط ضعـف و قـوت خـود را               
بشناسند و دريابند با بهبود کيـفـيـت        

ــه مــي         ــنــد در        آمــوزش چــگــون ــوان ت
بلندمدت به دستاوردهاي اقـتـصـادي       

اقـتـصـاددانـان     .  بيشـتـري نـائـل آيـنـد          
OECD     معتقدند اين مقـايسـه -  

هــاي    کــه بــر مــبــنــاي نــمــره آزمــون             
ريـاضــي، عــلــوم و خــوانـدن صــورت            

مدرک مـتـقـنـي بـراي وجـود               -گرفته
هـا و       رابطه ميان آموزش اين مهارت  

 . *رشد اقتصادي است

 

 اخبار و گزارشات هفتگي                     
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           

 

 



 
901شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

ــي از عــبــداهللا                ــي مــتــن دوســت
مهتدي هـمـراه بـا عـکـس او تـحـت                  

از ديوار رفيق مبارز و عـزيـز   : " عنوان
. منتشر کرده اسـت   "  عبداهللا مهتدي 

متن نوشته شـده کـه بـه زبـان کـردي                
 :است چنين است

 
تظاهرات مردم بانه و اعتصـاب    " 

عمومي، يکبار ديگر اهميت و تاثير     
مبارزه مدني و جـنـبـش تـوده اي را               

گستـرش و پـيـشـبـرد          .  نمايان ساخت 
ــن جــنــبــش در گــرو                  و "  تــداوم " اي

آن به شهرهاي ديگر اسـت    "  گسترش" 
ــوي                           ــوق دادن آن بســـ ــه ســـ نـــ

ترجمه کردي به فارسـي از    " ( خشونت
 )من است 

 
الزم است چند نکته را در رابـطـه       
با سخـنـان دوسـتـان دروغـيـن مـردم               

 .کردستان اشاره کرد
سئوال بسادگي اين است کـه اگـر       
مـهـتـدي و سـازمـان او بــر اهـمـيــت                  
مبارزه توده اي و تداوم و گسترش آن       
به ديگر شهرهـا مـعـتـقـد و پـايـبـنـد                  
هســتــنــد، چــرا بــا اعــزام واحــدهــاي            

به داخل شهـرهـا   )  پيشمرگ ( مسلح  
و نوار مـرزي بـه تـقـويـت و زمـيـنـه                    
سازي فضاي خشونت از جـانـب رژيـم        

 اسالمي کمک ميکنند؟
سازمان مهتدي گـويـا شـعـور و            

. درک مردم را دستـکـم گـرفـتـه اسـت            
سـازمــان مــهــتــدي و ديــگــر احــزاب            
ناسيوناليست کرد که با اعزام نيـروي        
مسلح به منطـقـه و درگـيـر شـدن بـا                
نيروهاي رژيم ميـکـوشـنـد بـر بسـتـر              
صف بنديهاي احزاب در تـحـوالت و         
معادالت دولتهاي منطقه جايگاهـي    
براي خود کسب کنند ، آيا نميـدانـنـد        
که سياست، طرح و تاکتيک نـظـامـي          
آنان در نوار مرزي و در داخل منطقـه      
کردستان ايران ميتواند همين جنبـش    
توده اي و اعتراضي مردم را حـاشـيـه          
اي کند؟ آيا اقـدامـات نـظـامـي ايـن                
احزاب در ايـن شـرايـط  در خـدمـت                 

سرکـوب مـبـارزات مـردم از جـانـب               
 رژيم اسالمي نيست؟

نميشود و نمـيـتـوان در آن واحـد             
هم طرفدار تداوم و گسـتـرش مـبـارزه         

؟ و   ! مردم در اشکال تـوده اي آن شـد          
همزمان براي خاک پاشـيـدن در چشـم          
مبارزه مردم با اعزام نـيـروي مسـلـح           
در منطقه که در شـرايـط فـعـلـي سـر              
سوزني به مـبـارزات تـوده اي مـردم              
ربط نـدارد سـيـاسـت ديـگـري را در                 
تــقــابــل بــا مــبــارزات اعــتــراضــي و            

 .اجتماعي مردم دنبال کرد
سنگ شرايط دهشـتـنـاک کـار و           
زندگي کارگران کـولـبـر مـرزي را بـه               
سينه زدن، برازنده احزاب و جريـانـات       

چرا کـه بـا     .  ناسيوناليست کرد نيست 
ابراز وجود نظامي و مسلـحـانـه شـان        
ــژه در داخــل،                     ــوي ــه و ب ــطــق در مــن
ــا                ــصـ ــخـ ــردم و مشـ ــارزات مـ مـــبـ
اعتراضـات و اعـتـصـابـات روزهـاي             
اخير مردم در کـردسـتـان را لـوث و                 
حـاشــيـه اي مـيــکـنــنــد و بـراي يــک                 
حکومت سراپا جـنـايـتـکـار و قـاتـل               
مردم اين امکان را فراهـم مـيـکـنـنـد          
که همين مبارزه مدني و تـوده اي را            

از سوي ديـگـر هـمـيـن          . سرکوب کند 
سازمانهاي مسلح در نوار مـرزي کـه      
يک پاي ثابت براي گرفتن گمرکات از       
همين کارگران کولبر مرزي هستـنـد،        
خود بخـشـي از صـورت مسـئلـه در               
تــداوم درد و رنــج کــولــبــران مــرزي              

مردم کردستان نه دم خـروس  .  هستند
تــان را بــاور مــي کــنــنــد نــه  قســم                  

 .حضرت عباس تان را
 

 ۹۶  شهريور ۱۶ پنجشنبه 

هر کاالئي که بـدون عـوارض و          
از راه غير قانـونـي وارد يـک کشـور               

ــاچــاق مــي         ــد     شــود ق ــويــن ايــن  .  گ
تريـن تـعـريـف از قـاچـاق کـاال                  ساده

است، ولي دامنه اين قاچاق چـيـه و          
شــود، دامــنــه       بــه کــجــا خــتــم مــي        

اي دارد کـه در وضــعـيــت              گسـتـرده  
ــيــدواژه      ــراي          کــنــونــي کــل اي شــده ب
  .کردستان و مردم آن

 
چند روز پـيـش در نشـسـت خـبـري                 
ــظــامــي               ــت ــتــي ان ــل امــنــي ــرک مــدي
استانـداري کـردسـتـان بـا اصـحـاب               
ــار                  ــه، غــيــر رســمــي چــنــد ب رســان
ازخبرنگاران خواست، سـعـي کـنـنـد          
ديگر از واژه کولبر استفاده نکنـنـد،         
چون اين واژه زياد زيـبـنـده نـيـسـت،             

اعـتـقـادي    « همچنين وي يادآورشد؛   
به برخورد فـيـزيـکـي و چـالشـي بـا                  
ــان                 ــاچــاق در اســت ــروش ق خــرده ف

 اين نظرگـاه و سـيـاسـت در           » نداريم
مبحث کنـتـرل کـاال قـاچـاق چـقـدر               
درست است، در اينجا مبناي بحـث        
ما نيست ولي آنگاه که روي مسئلـه     
ــخ              مــانــور بــيــشــتــري دهــيــم، ســرن
مـوضــوع هــمـچــنــان بـه ايــن خــرده              
فـروش و عــمــده فــروش، بـانــدهــاي            

 .گردد بر مي... قاچاق و 
 

مــرز کــردســتــان مــمــلــو از بــحــث              
کولـبـري و قـاچـاق اسـت، اگـر ايـن                  
افراد که کاال در مرزها حمل و نـقـل      

کنند، کولبر نيستند، پـس چـي           مي
هستند؟ به اين افراد چه بايد گـفـت؟      
نبايد اين افراد اسم و رسمـي داشـتـه          
باشند؟ وضعيت زنـدگـي ايـن افـراد            
اسف بارتر از اين مباحـث اسـت کـه         
به اسم خود فکر کننـد، آنـهـا تـنـهـا               
کوه و صخره و برف وبوران زمستـان        
و گرماي تابستان را مي شناسنـد و      
تضمين باري که بايد تحويل گيرنـده      

الـبــتـه سـخـن و ســيـاســت             .  بـدهـنــد  
هـا     سـت کـه بـا خـرده فـروش                خوبـي 

شود، ولـي مـتـأسـفـانـه             برخورد نمي 
هـا     برخورد قهرآميز با عمـده فـروش      

ــه درشــت             ــي دان ــقــول ــا ب ــم        ي ــا ه ه
شود، چـون تـلـويـحـاً جـانشـيـن                 نمي

فرماندهي نيروي انتـظـامـي اسـتـان           
کردستان در هميـن نشـسـت خـبـري             

هـا يـا بـه جـائـي               گفت؛ دانه درشـت    
انــد يـا خـود در مـوقـعــيـتــي                  وصـل 

يعنـي   .شان برد شود اسم  هستند نمي 
در واقــع افــرادي کــه دانــه درشــت               

شـونـد خـود عـامـل             محسـوب مـي    
قاچاق و در واقع اصل مخل امنيـت   
ــودگــران اقــتــصــاد              ــاب ــد و ن کشــورن
مملکت و بـه نـام مـردم کـردسـتـان                
دربحث قاچاق، نفع اصـلـي را آنـهـا             

ــد    مــي در آن طــرف مــرز هــم            .  بــرن
وضعيت به همين روال است، يـعـنـي      
مردم بيچاره و مظلومي که به دليل     
فقر و بيـکـاري از حـمـل کـاالهـا از                 
مرز، معاش مي کنند بايد بـا جـان         
و مال خود تاوان سود بيشتري را بـه      

هايي بدهـنـد کـه گـاه بـه             دانه درشت 
داليلي دست قـانـون در بـرخـورد بـا             

  .ها نيز بسته شده است آن
 

البته گستردگي قاچاق به هميـن جـا      
شود و بـه تـنـهـائـي بـحـث                 ختم نمي 

ورود و خروج کاال بـه صـورت غـيـر           
چـون  .  شـود    رسمي نيز خالصه نـمـي      

هـا از زمـيـن و             هميـن دانـه درشـت       
آسـمـان، از تـمـام مـجـراهـا کشــور،                
کاالهاي مجاز و غـيـر مـجـاز وارد             

هـائـي      کنند و گناه مـردم اسـتـان       مي
چون کردستان تـنـهـا ايـن اسـت کـه                

شان مرز بين کشورها شـده         سرزمين
چند مدت پيش در نشـسـتـي      .  است

ديگرخبري، مديرکل امورمالـيـاتـي      
استان کردستان با خبرنگاران، چـنـد       

ترين بحـث مـالـيـات و          بار روي مهم 
فــرار مــالــيــاتــي تــاکــيــد کــرد کــه               
بيشترين بخش آن به قـاچـاق کـاالي           

علـيـرضـا    .  گردد ها برمي دانه درشت 
هـاي     الوندي اعالم کرد که از کـارت      

وري اســتـــان         بــازرگــانــي و پــيلــه           
هاي زيادي شده است کـه         سواستفاده

تنها در يک مورد، آقـايـي ازجـنـوب          
کشور توانسته با سواستفاده از ايـن        

ها چند صدمـيـلـيـارد تـومـان             کارت
هــاي    کــاال از طــريــق اجــاره کــارت           

وري مـــردم        بـــازرگـــانـــي و پـــيلـــه        
 کردستان، وارد

 ١٢٠ کشــور کــنــد کــه فــقــط             
ميليارد تومان پـرداخـت مـالـيـاتـي           

هــا بــوده کــه         ســالــيــانــه ايــن کــارت      
متاسفانه تاکنون نـيـز وصـول نشـده          
است، الـبـتـه قـانـونـاً پـرداخـت ايـن                  
مــالــيــات بــرعــهــده دارنــدگــان ايــن          

هاست ولـي چـون بـراي امـور               کارت
ماليـاتـي مسـجـل شـده کـه از ايـن                  

ها سواستفاده شده و دارندگـان     کارت
هايشان را سـالـيـانـه اجـاره           آن، کارت 

اند، اصل ماجرا يعنـي آن آقـاي            داده
جـنــوبــي را تــحــت پــيــگــيــري قــرار            

اند کـه از اسـتـان خـود آمـده و                    داده
ميلياردها تومان از مرگ و زنـدگـي     
اين مردم نفع برده و حتي حاضـر بـه           
پرداخت ماليات خود نـيـز نـيـسـت،           

بـه نـام مـردم        « اين گونه اسـت کـه          
کــردســـتـــان و بـــه کـــام ديـــگـــران                

، پس تعريف کاال قـاچـاق    » شود  مي
تنها به ورود و خـروج غـيـر رسـمـي               

 .شود کاال از مرز ختم نمي
 

هـاي بــازرگـانـي و           در بـحــث کـارت      
هـاي زيـادي وجـود           وري پرسـش    پيله

دارد، چون بسياري از دارندگـان ايـن        
انـد و نـه          ها اصالً نه بـازرگـان        کارت
ور و بـدتــر از آن حــتـي هـيــچ                    پـيلـه  

اي براي صنعت بازرگـانـي و          سرمايه
وري ندارند، حال چگونه و به چـه    پيله

هـا بـراي ايـن افـراد              دليل اين کـارت  
اي بـه گسـتـردگـي            صادر شده، قصه  

خـود قــاچـاق دارد کـه مســئـولــيــن              
ذيربط بـايـد بـيـايـنـد هـم بـه مـردم                    
کـردســتــان، هــم بــه دولــت و نــظــام              
جمهوري اسالمي ايـران و هـم بـراي            
افکار عمومي جهان کـه قـاچـاق را            

اند، توضيح  کليد واژه کردستان کرده 
صادرکنندگان استان که حـال  .  دهند

وروز خوشي ندارنـد، واردکـنـنـدگـان          
انـد، دانـه        قانوني هـم کـه آچـمـزشـده          

شـان     ها هم که جرثقيل تـکـان         درشت
افرادي از شمال و جـنـوب       .  دهد  نمي

کشـور هـم کـه از دســت مــامــوران               
اکنون واقعا پيدا .  اند  مالياتي فراري 
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