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 عزيزه لطف الهي
 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          

 

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

از ابتداي مطرح شدن رفـرانـدوم      
در کــردســتــان عــراق، فشــارهــا و             
تــهـــديـــدات ســـه دولـــت، عـــراق،            
جمهوري اسالمي و تـرکـيـه عـلـيـه              
رفراندوم در کردستان عراق بـجـايـي         
رسيده  که حاکمـان سـه کشـور يـاد             
شده در تهديدهايشان  قابليت خـون      
پاشيدن به جامعه کـردسـتـان عـراق           

 .را از خود بنمايش گذاشتند
ميزان و درصـد شـرکـت مـردم            
کردستان عراق در همـه پـرسـي روز           
دوشــنــبــه و درصــد بــاالي راي بــه             
جدايي مـردم کـردسـتـان از عـراق،              
جنايتکاران حاکم بر سه کشـور يـاد         

 .شده را بشدت عصباني کرده است
اين درحالي است که هـمـچـنـان        
روابط تـجـاري و بـازرگـانـي دولـت              
ترکيه و جمهوري اسالمي از طـريـق     
دروازه هاي مرزي  همچون قـبـل از         
رفراندم در جريان است و مـقـامـات         
ــرغــم               ــي حــکــومــت اســالمــي عــل
تهديدات مکرر، تا کـنـون خـطـوط           

 .  رفت و آمد هوايي را بسته اند
در ايــن مـيــان دولـت عــراق و              
جريان نوري مالکي و نخسـت وزيـر      
حيدر عـبـادي هـمـچـنـان بـر طـبـل                  
ــيــه مــردم               ــهــديــدهــاي خــود عــل ت

روز سـه    .  کردستان عراق مي کوبند 
 سپتامبر حـيـدر عـبـادي         ۲۶ شنبه  

نخـسـت وزيـر عـراق در سـخـنـانـي                 
حـکـومـت اقـلـيـم         " اعالم کـرد کـه،        

کـردسـتـان بــايـد کـنـتــرل هـوايـي و                 
زمينـي مـنـاطـق کـردسـتـان را در                
اختيار دولت عراق قرار دهد و براي       
آن ضرب االجل سه روزه اي تعـيـيـن          
کرد و متعاقب اين تـهـديـد آنـرا بـه             

مــجــلــس جــمــهــوري     .  اجــرا درآورد  
 ۲۷ اسالمي نيز روز چـهـار شـنـبـه             

سپتامبر همه پرسـي در کـردسـتـان           

. عراق را غير قـانـونـي اعـالم کـرد              
ايـن مـخــالـفــت هــا زبــان مشــتــرک             
جمهوري اسـالمـي و دولـت عـراق             

 .است
حيدر عبادي، نوري مالـکـي و        
ديگر دستجات اسالمـي حـاکـم بـر           
عراق از بدو ظهورشان تـا کـنـون از            
هيچ گونه جنايتي عليـه مـردم ايـن          

ايـن دارو    .  کشور دريـغ نـکـرده انـد          
دسته هاي قومي اسالمي و ديـگـر        
بانـدهـا در حـکـومـت عـراق بـدون                
ــقــش                   ــاي ن ــف ــدون اي ــت و ب ــاي حــم
جمهوري اسالمي در خـلـق فـجـايـع            
اعمال شده بـر مـردم عـراق تـا ايـن                
درجـه قـادر بـه تـحـمـيـل جـنـگ و                    

. جنايت عليه جامعه عراق نـبـودنـد     
ــا                   از ايــن روســت کــه در رابــطــه ب
رفــرانــدم مــردم کــردســتــان عــراق،          
جمهوري اسالمي، حيـدرعـبـادي و         
نـوري مــالــکـي را بــه ســخــنــگــوي             
ــيــه                 اهــداف خــود در عــراق و عــل
رفراندم مردم کردستان تبديل کـرده       

 .است
اين باندها و ايـن جـنـايـتـکـاران          
که عراق و منطقـه را بـه جـهـنـمـي                 
عليه مردم تبديـل کـرده انـد هـمـان             
دولتهايي هسـتـنـد کـه تـا قـبـل از                  

 ۲۵ برگزاري رفراندم و در بـيـش از            
سال گذشته، دست در گردن احـزاب       
حـاکـم بـر اقــلـيـم کـردسـتــان عــراق                 
روابــط حســنــه خــود را در غــارت             
هسـتــي مــردم عـراق و کــردســتــان            
عراق و تبديل مـنـطـقـه بـه مـيـدان                
مـانـوور کــانـگـسـتــرهـاي آدم کــش             

مـخـالـفـت     .  مشترکا پيش برده انـد     
اين دولتها عـلـيـه مـردم کـردسـتـان             
عـراق، در خـود گــامـي در جـهــت               
تقويت احزاب حـاکـم بـر کـردسـتـان             
ــان مــدت و بــراي                    عــراق در مــي
تضمين و تداوم فالکت اعمـال شـده        

 ۲ صفحه 

 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران  

 حزب کمونيست کارگري ايران  ۲  صفحه 

بــدنــبــال تــجــمــعــات قــدرتــمــنــد         
کارگران آذرآب و هـپـکـو در اراک و                
برخورد وحشيانه مزدوران حـکـومـت       
با کارگران، تعدادي از مراکز کارگري       
و تشکل هاي کارگري با آنـهـا اعـالم           
همبستگي کرده و خـواهـان بـرخـورد            
قـاطـع بـا مسـبـبـيـن ضـرب و شـتــم                    

 . کارگران شده اند
کـارگـران کـارخـانــه آلـومــيـنـيــوم            
المهدي در هـرمـزگـان پـيـشـگـام ايـن               
حرکت بودند و در روزهـاي گـذشـتـه              
کارگران آلومينيوم ايرالکـو در اراک،        
مــاشــيــن ســازي اراک، دانشــجــويــان          
دانشگاه اراک، شرکـت کـنـنـدگـان در            
تظاهرات روز سوم مـهـرمـاه مـقـابـل             
مجلس اسالمي، سنديکاي کـارگـران      
نيشکر هفت تپه، سنديکاي کـارگـران     

اتحـاديـه آزاد کـارگـران         شرکت واحد،   
ايران، کميته پـيـگـيـري بـراي ايـجـاد                
ــه                 ــت ــي ــري، کــم ــارگ تشــکــل هــاي ک
هـمــاهـنــگـي بـراي کـمــک بــه ايــجــاد               
تشــکــل هــاي کــارگــري، جــمــعــي از            
کارگران سـنـنـدج، کـانـون مـدافـعـان               
حقوق کارگر و انجمن کارگران بـرق و          

فلزکار کرمانشاه بـه شـکـل شـعـار و               
بيانيه و پالکارد و غيره همـبـسـتـگـي        
خود را با کـارگـران هـپـکـو و آذرآب                
اراک اعالم کرده و بـرخـورد نـيـروهـاي         
سرکوب با کارگران را محکوم کردنـد     
و خواهان برخورد قاطع با مسـبـبـيـن        

معلـمـان   . ضرب و شتم کارگران شدند 
و بازنشستگان نيز با پوستـرهـايـي از         
کارگران اين دو کارخانه حمايت کـرده     
و اعالم کـردنـد کـه کـارگـران اراک را                

 . فراموش نميکنيم
سنت هاي پـيـشـرو و نـويـنـي در              
سالهاي گذشته در جـنـبـش کـارگـري            
شکل گرفته است که هر کدام به سهـم        
خود چهره تازه اي به جنبش کـارگـري       
داده و موقعيت ويژه اي براي جـنـبـش      

ــرده اســـت                 ــجـــاد کـ ــري ايـ ــارگـ . کـ
همبستگي با کـارگـران نـيـز در دهـه               
ــرش                 ــه مــوازات گســت ــه و ب گــذشــت
اعتراضات کارگري و تغيير در تـوازن   
قواي جامعه، شروع به گسترش کـرده     

نــقــطــه اوج هــمــبــســتــگــي بــا          .  اســت
کارگران، همبستگي وسيع و گستـرده   
مردم در سـراسـر کشـور بـا کـارگـران                

آتش نشاني بدنبال فاجـعـه پـالـسـکـو             
االن نيز فرصتي است تـا سـنـت        .  بود

همبستگي را هرچه بيشتـر گسـتـرش         
دهيم و اينرا نيز به يک سنت پايـدار و      

مــراکــز .  تــوده گــيــر تــبــديــل کــنــيــم          
ــمــان و                ــري، مــعــل مــخــتــلــف کــارگ
بازنشستگان، دانشجويـان و تشـکـل         
ها و نـهـادهـاي مـخـتـلـف پـيـشـرو و                  
مدافع حقوق انسان را فرامـيـخـوانـيـم          
با تجمع و ميتينگ و صدور بيانيه و     
پيام و تهيه پوستر و به هر شکلي کـه       
ميتوانـنـد هـمـبـسـتـگـي خـود را بـا                   
کارگران اراک اعالم کـرده و ضـرب و             

. شتم آنها را بشدت مـحـکـوم کـنـنـد            
 مهر نيز فرصت مـنـاسـبـي اسـت        ۱۳ 

که با تمام قوا اعالم کنيم که کارگران     
هپکو و آذرآب را فراموش نخـواهـيـم          

 . کرد
 زنده باد همبستگي سراسري     

 با کارگران  اراک   
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  مهر ۶ 

  ۲۰۱۷  سپتامبر ۲۸  

 همبستگي با کارگران اراک گسترش مي يابد      
 !  همبستگي با کارگران را به يک سنت پايدار تبديل کنيم        

 حيدرعبادي  
 سخنگوي جمهوري اسالمي    

 عبدل گلپريان 

 کارگران هپکو باز هم مسير راه آهن را بستند            
 کارگران آذرآب و هپکو خواست خود را به کرسي مينشانند               

 مهلت ده روزه براي ضبط منزل وثيقه گذار جعفر عظيم زاده و                 
 بازداشت مظفر صالح نيا را قويا محکوم ميکنيم           

 دموکراسي يا آزادي؟پيرامون رفراندوم کاتالونيا           
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 ۱   از صفحه  

 

حزب کمونيست کارگري ايران تمام احزاب و نيروهاي         
 ارتجاعي درگير در صحنه امروز کردستان عراق      

 و افقهاي ضد مردمي آنها را قويا محکوم ميکند         
و بار ديگر بر همبستگي خود با طبقه کارگر، کمونيسم       
 کارگري و مبارزه مردم زحمتکش در کردستان عراق        

 .  براي آزادي و برابري تاکيد ميکند     

طــبــق گــزارشــي کــه بــه حــزب            
کمونيسـت کـارگـري رسـيـده اسـت،             
همزمان با سـفـر ربـيـعـي وزيـر کـار                 
جمهوري اسالمي به اراک، کـارگـران        

 مهـرمـاه مسـيـر راه         ۵ هپکو امروز   
تـهـران را بـراي مـدتـي              -آهن اراک     

کـارگـران وعـده هـاي         .  اشغال کردنـد  
زيادي در سالهاي گذشتـه از جـانـب            
مقامات مختلف حکومت شـنـيـده        

. اند که همه آنها بي پايه بـوده اسـت         
تصميم گرفتند تا همزمان با حضـور   
وزير کار دست به اعتراض بزننـد تـا           
با قدرت اتحاد و اعتراض خـد و بـا          
نشان دادن عزم راسخ خود بـه ادامـه           
مبارزه مقامات حکومت را تسلـيـم     

کـارگـران اعـالم      .  خواست خود کنند  
کـردنـد کـه کـوتـاه نـمـيـايـنـد تـا بــه                      

 . خواست هايشان برسند
ربيعي که به دستور روحانـي بـه          
اراک رفته اسـت، امـروز اعـالم کـرد             

 ۲۰ که از طريق تسهيـالت بـانـکـي            
ميليارد تومان بـه کـارخـانـه آذرآب            
پرداخت مـيـشـود تـا صـرف خـريـد                
مواد اوليه و حقوق معوقه کـارگـران         
شود، سرپـرسـت ايـن کـارخـانـه نـيـز                

 ۳۰ مــبــلــغ    .  تــغــيــيــر خــواهــد کــرد      
ميليارد نـيـز در اخـتـيـار کـارخـانـه                 

هـپــکــو قــرار مــيـگــيــرد تــا صــرف             
تجهيزات و بخشي از حقوق معـوقـه      

ربـيـعـي    .  کارگران اين کارخانه بشود   
قول داد که فـردا بـخـشـي از حـقـوق                

 . کارگران هپکو پرداخت ميشود
هنوز بايد نتيجه ايـن وعـده هـا            
را ديد اما روشـن اسـت کـه مـبـارزه              
متحد و قدرتمند کـارگـران آذرآب و        
هپکو حکـومـت را وادار بـه عـقـب               

هم فرماندهان سرکـوب  . نشيني کرد 
را وادار به معذرتخواهي کـرد و هـم         
روحـانـي و کـابـيـنـه اش را تسـلـيـم                    

 . نمود
تا امروز ميگفتند پول نيـسـت،        
محصوالت اين دو کارخـانـه فـروش         
نرفته است و بـه هـزار بـهـانـه ديـگـر                 
حقوق کارگران را به جيب زدنـد امـا        
تصميم امروز مقامات حـکـومـتـي          
نشــان داد کــه پــول هســت و اگــر                  
کارگران متحد و قدرتمند به مـيـدان      
بيايند، مفتخوران حاکم سـر کـيـسـه         

ايــن درس    .  را شــل خــواهــنــد کــرد         
ارزشمندي براي کارگران در سـراسـر          

 . کشور است
ميلياردها دالري که در هر مـاه     
صــرف هـــمــکـــاران تــروريســـت و              
جـنـايـتـکـار حــکـومـت در عـراق و                 

  سوريـه و يـمـن و لـبـنـان مـيـشـود،                   
ميـلـيـاردهـا دالري کـه صـرف گلـه                
آخــونــد و مســجــد و امــامــزاده و                
نهادها و دار و دسته هـاي مـذهـبـي             
مــيــشــود، مــيــلــيــاردهــا دالري کــه         
صرف اوباش سرکوبگر مـيـشـود تـا         
به روي کارگران بـاتـوم بـکـشـنـد، و                
ميلياردها دالري کـه صـرف دزدي           
رده هاي مختلف مقامات حکومت   
و اعوان و انصار آنها و آيـت اهللا هـا             
ــرداخــت                ــايــد صــرف پ ــشــود ب مــي
دستمزدهاي معوقه، صرف افـزايـش      
دسـتـمـزدهـا، صـرف رايـگـان کــردن              
تحصيل و درمان و بيمه بـيـکـاري و       

تـحـقـق ايـن       .  صرف رفاه مردم شـود     
ــارزات                  ــرو مــب ــا در گ خــواســت ه
قدرتمند کـارگـران و مـردم آزاده در             
سراسر کشور و سرنگوني حـکـومـت     
دزد و فاسد و جـنـايـتـکـار اسـالمـي             

 . است
  

 زنده باد  
 اتحاد کارگران هپکو و آذرآب  

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  مهر ۵ 
 ۲۰۱۷  سپتامبر ۲۷ 

 

ديروز چهارم مهر ماه در حاليکه     
دادستاني تهران طي ابـالغـيـه اي بـه             
وثيقه گذار جعفر عـظـيـم زاده اعـالم             
کرد دستور ضبط مـنـزل مسـکـونـي            
وي صادر شـده اسـت و طـي ده روز                 
آينده نسبت به ضبط قطعي آن اقـدام       
خـواهـد شـد، مـظـفـر صـالـح نـيـا از                     
اعضاي هيات مـديـره اتـحـاديـه آزاد             
کارگران ايران نـيـز در شـهـر سـنـنـدج                

 .بازداشت شد
جعفر عـظـيـم زاده دبـيـر هـيـات                
مديره اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران،             
دهم ارديبهشت سال گذشته همـراه بـا      
اسماعيل عبدي، بـدنـبـال اعـتـصـاب           

ــه              ٦٣ غــذاي     ــراض ب  روزه در اعــت
امنيتي کردن فعاليتـهـاي صـنـفـي و            
در پي اعتـراضـات گسـتـرده داخـلـي              
وبين المللي، با وعده اعـاده دادرسـي       
و رسيدگي به خواست هايش آزاد شـد    
اما پس از ارجاع پرونده اش به شعبـه      

ديوان عالي کشور، ايـن شـعـبـه           ٣٣ 
 .اقدام به رد آن کرد

اقدام به ضبط دارائي کارگران از       
ــهــران و تــالش               ــي ت ســوي دادســتــان
گسترده و بي وقفه نهاهاي قضائـي و       

براي بـازداشـت و بـه زنـدان              امنيتي  
انداختن فـعـالـيـن صـنـفـي و پـرونـده                 
ســازيــهــاي فــردي و جــمــعــي عــلــيــه            
کارگران، در حالي پس از انـتـخـابـات           
رياست جمهوري با شدت و حدت هـر        
چــه بــيــشــتــري ادامــه دارد کــه هــم               
ــارد             ــيـ ــلـ ــيـ ــزاران مـ ــران هـ ــگـ غـــارتـ

اموال کارگـران در صـنـدوق         توماني  
تامين اجتماعي و ديگر صندوقهـاي       
بازنشستگي کارگران و معلمان و هـم     
چپاولگران دارائي هاي صـدهـا هـزار          
نفر از مردم ايران توسـط مـوسـسـات            

نـه   مالي وابسته به نهادهاي قـدرت،      
به مردم معرفي مـيـگـردنـد و نـه بـه                 

 .پاي ميز حاکمه کشيده ميشوند
چيزي که بر متن چپاول و غـارت      
بـي وقـفــه دســتـرنــج مــا کــارگـران و                
ثروتهـاي اجـتـمـاعـي مـردم ايـران از                
ــه                   ــرده بـ ــتـ ــورش گسـ ــي و يـ ســـوئـ

و بـازداشـت و        اعتراضات کـارگـري       
احضار فعالين صنفـي، بـيـش از هـر             
زمان ديگري به عريان تـريـن شـکـلـي          
خودنمائي ميکند، اين اسـت کـه نـه            
تنها در اين مـمـلـکـت قـرار نـيـسـت                  
حتي ذره اي از مطالبات بـر حـق مـا            
کــارگــران و مـــعــلــمـــان و ديــگـــر                   
زحمتکشان شاغل و بـازنشـسـتـه بـر             

آورده شــود بــلــکــه تــوام بــا ايــن                      
و تـعـرض هـر روزه بـه              غارتگـريـهـا      

سفرهاي خالي ما کارگران، سـرکـوب      
ــر                   ــتــر و گســتــرده ت ــان هــر چــه عــري
اعتراضات صنفي و مـدنـي نـيـز بـه               
نحوه کم سـابـقـه اي در دسـتـور کـار                  

 .حکومتگران قرار ميگيرد
اتخاذ چنين سياستهائي از سـوي   
دولت و نهادهاي قـدرت، چـيـزي جـز            
اعـالم يــک رو در روئـي و مصـافــي                
عريان به ما کـارگـران و مـردم ايـران               

رو دروئي و مصافي کـه طـي     .  نيست
ماههاي گذشته و در پس انـتـخـابـات      
رياست جمهوري در جاي جاي کشـور        
از نيشکر هفت تپه تا شرکت هـپـکـو        
و آذر آب و تـا مـقــابـل مـجــلـس و                     
ــا                    ــه، ت ــي ــوه قضــائ ــار و ق وزارت ک
شهرهـاي کـردسـتـان بـدلـيـل کشـتـار                
جنايت بار کولبـران، بـا صـف آرائـي              
متحدانه کارگران و معلمان و ديـگـر          
توده هاي زحمتکـش مـردم ايـران در            

مـجـهـز     سوئي و نيروهاي سرکوبگـر       
به انواع ابزار االت مدرن سرکـوب در      
سوي ديگر، هر روز ابعـاد پـر دامـنـه           
تري به خود ميگيرد و ميـرود تـا در         
صورت تداوم سياستهاي تاکنونـي از     
سوي حکومتگران، شرايـط مـوجـود         
به مصافي تعـيـيـن کـنـنـده مـا بـيـن                  
کارگران و مردم زحـمـتـکـش ايـران و             

 .حکومت تبديل گردد
اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران بـا               
مـحـکـوم کـردن تشــديـد کـم سـابـقــه                 
ســرکــوب اعــتــراضــات کــارگــري و            
احضار و بازداشت فعالين صـنـفـي و           
با جلب توجه مجامـع بـيـن الـمـلـلـي                
کارگري و حقوق بشري به گستـرش و      
تعميق کم سابقه دامنـه سـرکـوب در           
پس انتخابات رياست جمهوري عليـه      
فعالين صنفي و اعتراضـات بـر حـق            
کارگران و ديـگـر اقشـار زحـمـتـکـش              
مردم ايران، اعالم مـيـدارد در بـرابـر             
بـازداشــت جــعـفــر عـظــيـم زاده و يــا                
تحميل زندان به او از طـريـق ضـبـط               
منزل وثيقه گـذار و تـداوم بـازداشـت             
مظفر صالح نـيـا از اعضـاي هـيـات              
مـديــره اتـحــاديــه در شــهــر ســنــنــدج             
ساکت نخواهـد نشـسـت و دسـت بـه               
مبارزات گسترده اي عليه آن خـواهـد       

 .زد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران        

 ١٣٩٦  پنجم مهر ماه 
 

مهلت ده روزه براي ضبط منزل وثيقه گذار                                       
جعفر عظيم زاده و بازداشت مظفر صالح نيا را                                         

 قويا محکوم ميکنيم               
 کارگران هپکو باز هم مسير راه آهن را بستند                                          

 کارگران آذرآب و هپکو خواست خود را به کرسي مينشانند                                                    

 . تا کنوني عليه آنان است
 سپتامـبـر صـف مـردم         ۲۵ روز  

آزاديخواه کردستان عراق بـه مـيـدان        
آمد و اعالم کرد که مـيـخـواهـد در            
يک کـردسـتـان مسـتـقـل و بـدور از                  
تــهــديــد دولــتــهــاي عــراق، ايــران و            
ترکيه، بدور از غارت هسي شـان، و       
بدور از فقـر و فـالکـت اعـمـال شـده                
توسط احزاب ناسيوناليسـت حـاکـم         
بر کردستان عراق، به اسـتـقـبـال يـک          
زندگي در خـور شـان انسـان امـروز              

قدم بردارند و به ايـن اعـتـبـار مـردم           
 .راي به جدايي از عراق دادند

بي گمان در روزها و هفته هـاي          
آيــنــده آمــپــر تــهــديــد ايــن دولــتــهــا            
ــط                 ــرد و رواب فــروکــش خــواهــد ک
حـکــومــت اقــلــيــم بــا جــانـي تــريــن             
حکومتهاي منطقـه از سـر گـرفـتـه              
خـواهــد شـد امــا مــردم کـردســتــان             
عراق براي خالص شدن از تداوم ايـن        
وضع بايد بـا طـرح خـواسـت فـوري               
اجرايي کردن و عملي شدن جدايي و      

استقالل کردسـتـان عـراق کـه بـه آن               
راي مثبت دادند به ميدان بياينـد و        
پرچم خواستهـاي بـي پـاسـخ مـانـده              
بيش از دو دهه اخير خود را مـبـنـي        
بر تـامـيـن رفـاه، امـنـيـت، تـغـيـيـر                   
ــفــه اي،             ســاخــتــار حــکــومــت طــاي
اسالمي عشيره اي فـعـلـي، دخـالـت         
ــت از طــريــق                    ــمــي مــردم در حــاک
نــمــايــنــدگــان واقــعــي و شــوراهــاي           

 .منتخب خود را برافرازند
 

 ۲۰۱۷ سپتامبر  ۲۷ 
 

 ... حيدرعبادي           
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هراس رژيم اسالمي از تجمعات                 
 ! اعتراضي مردم       

با برپـايـي تـجـمـعـات شـادي در                
شهرهاي بانه، مريوان، سنندج و سقـز     

) رفـرانـدوم  ( در حمايت  از همه پـرسـي   
 مــهــر    ٥ در کــردســتــان عــراق روز             

نيروهاي جمهوري اسالمي  شروع بـه       
انتشـار اطـالعـيـه هـايـي مـبـنـي بـر                   
ممانعت از تجمع و راه پيمـايـي کـرده        

 .اند
فـرمــانــداري مــريــوان و بــانــه بــا            
انتشار دو اطالعيه بـا يـک مضـمـون             

  امــيــد اســت کــه            « نــوشــتــه انــد؛       
شهروندان فهيم و قـانـون مـدار شـهـر               
نســبــت بــه  پــيــگــيــري احســاســات               
زودگذر و نـامـتـعـارف در خصـوص               
وقايع اخير اقليم عراق واکـنـش هـاي          
عاقالنه و  تدبير گونه داشته باشند و      
از  تــجــمــع هــاي غــيــر قــانــونــي و                   

مـطـابـق    .  احساساتي جدا پرهيز کنند 
قانون، هرگونه راهپيمايي و تـجـمـع،          
مستلزم اخذ مجوز از مراجع رسـمـي         

لذا خـواهشـمـنـد      .و قانوني مي باشد   
اسـت بــه مــنــظـور حــفــظ آرامــش و               
اجـتـنـاب از تـنــش و پـيـشـامـدهــاي                 
نـاگــوار، از تــجــمــع، راهــپــيـمــايــي و             
مواردي از اين قبيل تحت هر عـنـوان       
خودداري و مسوالن را در حفظ نـظـم       
عمومي و آسـايـش شـهـرونـدان يـاري             

 .»فرماييد
سياست ميليـتـاريـزم نـظـامـي و            
مخـالـفـت هـيـسـتـريـک و دشـمـنـانـه                   
حکومت اسالمي عليه هـمـه پـرسـي           

مـردم  .  در کردستان عراق نـاکـام شـد         
کردستان عراق بشکل گسترده اي در        
همه پرسي شرکت کردند، و فستـيـوال     

مردم شـهـرهـاي    .  شادي برگزار کردند 
کــردســتــان ايــران از هــمــه پــرســي و               
فستيوال شادي مردم کردستان عـراق       
حمايت کردند، در شـهـرهـا مـرعـوب            
تـهـديــد و نـظــامـي کــردن نــيـروهــاي               
امنيتي و نظامي نشدند و دسـت بـه            
تجمعات و راه پيمايي هـاي شـادي و           

بــخـيــابــان آمــدنــد     .  اعـتــراضــي زدنــد   
تجمع و راه پيمايي را اجرا کردند و بـا     
اين حرکتهاي اعتراضي عمال مشـت       
محکمي بر دهن جتايتکار جمـهـوري     
اسالمي زدنـد و بـا رژه هـاي شـادي                 
ناکامي و شکست حکومت اسالمـي    

 .را  به نمايش گذاشتند

 
 مردم مبارز شهرهاي کردستان

اطالعيه هاي شهرداري ها را در        
بـا  !  سطل هاي اشغال شهرهـا بـريـزيـد         

هوشيـاري تـجـمـعـات اعـتـراضـي را               
شما تحت هر شـرايـطـي      .  برگزار کنيد 

مـرعــوب تــهــديــد و نــظــامــي کــردن            
اطــالعـيــه هــاي    .  شـهــرهــا نشــده ايــد      

فرمانداري ها  از روي عجر و نشـانـه          
ترس جدي آنـهـا از تـجـمـعـات شـمـا                  

 .مردم مبارز است
مردم در ايران جمهوري اسـالمـي        

مردم خواهان سرنگـونـي   .  نميخواهند
فستـيـوال   . اين رژيم جنايتکار هستند 

شادي و خـواسـتـهـاي انسـانـي شـمـا                 
روزنه بزرگي است براي گسترده کـردن    
اعــتــراضــات در شــهــرهــا و بــدســت            
گــرفــتــن ابــتــکــارهــاي اعــتــراضــي و          

 !.مبارزاتي
 

پاسخ شادي زندان نيست و                "
 ." شدگان بايد آزاد شوند                بازداشت     

پــرســي    پــس از بــرگــزاري  هــمــه          
استقالل در کردستان عراق، مـردم در      
شهرهاي کردستان ايران در حمايت از       

هـا آمـدنـد و           پرسي به خيابان    اين همه 
ايـن   .به رقص و پايکوبي پـرداخـتـنـد        

پــرســي اســتــقــالل        حــمــايــت از هــمــه      
کردستان با بـرخـورد تـنـد نـيـروهـاي                

 .اطالعاتي روبرو گرديد
نيروهاي اطالعاتي در تجمـعـات      

پــرســي اســتــقــالل        حــمــايــت از هــمــه      
کردستان اقدام به بـازداشـت گسـتـرده           

 .  کردند
شدگان با پاسخ     خانواده بازداشت   

منفي نيروهاي اطالعاتـي در رابـطـه          
با سـرنـوشـت فـرزنـدان خـود مـواجـه                 

 .اند شده
 

در حاليکه کارگران شهرداري                   
 ماه حقوق نگرفته اند،              ٧ مريوان     

مانوري ميليارد دالري در شهرآنان                        
 .برگزار مي شود        

کارگران شهرداري شـهـر مـريـوان          
.  ماه است حقوق دريافت نکرده اند  ٧ 

مـقــامـات مسـئــول در شـهــرداري و              
شــوراي شــهــر مــريــوان بــجــاي دادن            
پاسخي بـه ايـن کـارگـران و خـانـواده                 
هايشان از کمبـود اعـتـبـارات سـخـن             

 مـاه    ٧ عـدم پـرداخـت        .  مـي گـويـنـد      
حقوق کارگران شـهـرداري مـريـوان و             

سقوط زنـدگـي اکـثـريـت کـارگـران و                
جوانان متقاضي کار در کردستـان بـه      
عمق خط فقـر در شـرايـطـي صـورت              
مي گيرد که نيروهاي مسلح ارتش و     
سپاه با صرف ميلياردها دالر هزيـنـه         
در طول مرز کردسـتـان بـا کـردسـتـان            
عراق در حال برگزاري مانور نـظـامـي       

 .هستند
 

تجمع کارگران شرکت آب و                
فاضالب روستايي شهرستان                

 کرمانشاه       
 مهر جـمـعـي از کـارگـران             ٣ روز  

شــرکــت آب و فــاضــالب روســتــايــي           
شهرستان کـرمـانشـاه دراعـتـراض بـه            
عدم پرداخت مطالبات وبيمه نـبـودن        

 .مقابل مجلس تجمع کردند
 

اعتراض معلمان کردستان               
 عراق به وضعيت بد معيشتي             

مهر؛ صدهـا مـعـلـم در اقـلـيـم              ٩ 
ــل وزارت              کــردســتــان عــراق، مــقــاب
آموزش و پـرورش ايـن افـلـيـم عـراق                

 .تجمع کردند
معلمان مـعـتـرض مـقـابـل اداره             
آموزش و پرورش استـان سـلـيـمـانـيـه             
تجمع کردند و بـه مـقـامـات هشـدار              
دادند در صورتي که تا يک مـاه بـعـد           
مشکالت معـيـشـتـي آنـهـا بـرطـرف               

هـاي درس حـاضـر           نشود، سر کـالس    
 .نخواهند شد

ــه             ــي ــان ــي ــان در ب ــم ــل اي، از       مــع
هـاي آنـهـا در           آموزان و خانـواده    دانش

اقـلـيـم کـردسـتـان خـواسـتـنـد کـه در                    
پيگيري مطالباتشان  آنـهـا را يـاري             

 .دهند
اين معلمان به کاهش قابل توجـه      
دستمزد و مزايا و همچنين تاخير در       
پــرداخــت مــطــالــبــات مــزدي خــود            

 .اعتراض دارند
معلمان سليمانـيـه پـيـش از ايـن             
نيز بارها تجمعات اعتراضي بـرگـزار         
کرده و خـواسـتـار ارتـقـاي وضـعـيـت                

 .اند شغلي و معيشتي خود شده
 

 انجمن صنفي کارگران             
 برق و فلزکار کرمانشاه              

برج .  بهنام ابراهيم زاده آزاد شد      
و باروي زندان در برابر اراده توده 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،             
والـه زمــانــي عضــو هــيــئــت مــديــره            
سنديـکـاي نـقـاشـان الـبـرز و پـيـمـان                   
سالمي فعال اجتماعي که در حمـايـت       
از زندانيان سياسي در حال اعتـصـاب       

غذاي زندان گوهردشت کرج به هـمـراه     
خانواده هاي آنان تجمع کـرده بـودنـد،        
نگذشته بود که با وجود اعـتـراضـات        
وسيع کارگران در کارخانه ها و سطـح      
خيابانها و دفاعـيـات و حـمـايـتـهـاي              
داخـلـي و بـيـن الـمـلـلـي از فـعـالـيــن                      
ــاســي و                 ــمــي، ســي ــري، مــعــل کــارگ
اجتماعي اعتصابي دربند، کـه خـود         
طوفان براه انداخته است، اعتراضـات       
به بازداشت اين سه فـعـال کـارگـري و             
اجـتـمــاعـي و خـواسـت آزادي فــوري              
آنها، سهمگيني طوفان براه افتاده 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 نيمـا از لـحـظـات            

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

 .آزادي بهنام را تبريک مي گوئيم
اما در همين حال والـه زمـانـي و         
ده هــا فــعــال کــارگــري، مــعــلــمــي،              
سياسي و اجتماعي ديگر در بـدتـريـن       

شرايط، در حاليکه تعدادي هـنـوز در      
اعتـصـاب 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               

 ٣/٧/١٣٩٦ فلزکار کرمانشاه      
 

 دستگيري و بازداشت           
فواد زندي فعال کارگري                 

 باززداشت شد        
 مــهــرمــاه، نــيــروهــاي لــبــاس          ٧ 

شخصي با يورش به مـنـزل شـخـصـي          
فواد زندي، فعال کارگري در سننـدج،      

 .او را بازداشت کردند
 
حــمــيــد ادواي و       "  مــهــرمــاه،      ٦ 

" سليـن " ساکن روستاي "  محمد ادواي 
از توابع بخش اورامان تـخـت تـوسـط         
ــي بــازداشــت               ــيــروهــاي اطــالعــات ن

 .گرديدند
 

"  پوشي    مصلح کهنه     " بازداشت      
 فعال محيط ريست          

 مهرماه، نيروهاي اطـالعـاتـي       ٥ 
در مريوان يک فعال محيط زيسـت را      
بازداشـت و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي                  

 . *منتقل کردند

 

 نسان نودينيان           

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      

 



 
904شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

ليال ميرغفاري همچنان در                
بيمارستان روزبه تهران تحت نظر                   

   وفشار هاي امنيتي مي باشد                
اورا به بـيـمـارسـتـان روزبـه کـنـار               

او را فــقــط     .  بـيــمــاران روانــي بــردنــد      
گاهي وقتها که براي هواخوري بيـرون     
از اتاقش آورده، دسـت وپـاهـايـش را             
باز مـي کـنـنـد در غـيـر ايـنـصـورت                   
تماما دست وپاهايـش را بـا زنـجـيـر               

 .بسته نگه مي دارند
ليال در اثر خوردن داروهاييکه به       
زور به خوردش مي دهـنـد وضـعـيـت           
جسمي وروحيش به شدت بهم ريخـتـه    

.  نـدارد      و يـاراي صـحـبـت کـردن هـم             
چهارم مهر مـاه نـيـروهـاي امـنـيـتـي               
جمهوري اسالمي، ليال مـيـرغـفـاري،      

 .فـعـال مـدنــي را بـازداشــت کــردنـد              
معلوم نيست که کدام نهاد امـنـيـتـي         

کننـده مـيـرغـفـاري اسـت و               بازداشت
 .اتهام او چيست

پيش از اين، ليال مـيـر غـفـاري،             
 در جريان يک تجـمـع   ۹۴ ل آبان ماه سا 

اعــتــراضــي در مــقــابــل زنــدان اويــن           
همراه چند نـفـر ديـگـر بـازداشـت و                 به

هـاي اويـن و          پس از انتـقـال بـه زنـدان         
قرچک ورامين در آذرماه هـمـان سـال           

 ميليون تـومـانـي    ۵۰ با سپردن وثيقه  
 او سپـس چـنـد روز        .از زندان آزاد شد   

پــس از آزادي جــهــت بــازجــويــي در              
هـاي خـود، بـه اداره             مورد فـعـالـيـت      

 .اطالعات احضار شده بود
 نـفـر ديـگـر از           ۱۷ ميرغفاري و    

فــعــاالن مــدنــي و اجــتــمــاعــي طــي             
دادخواستي به اتـهـام اخـالل در نـظـم              

 روز حبس تـعـزيـري و      ۹۱ عمومي به  
 . ضربه شالق محکوم شده بودند۷۴ 

ليال مير غفاري يک بـار نـيـز در             
 به دلـيـل شـرکـت در           ۹۵ آذرماه سال  

مراسم سالـگـرد ريـحـانـه جـبـاري در               
زهرا احضار و بـازجـويـي شـده              بهشت

 اين احـتـمـال هسـت کـه وي در                 .بود
رابطه با انتشار فـيـلـمـي انـتـقـادي از               
انتشار بنـرهـاي شـهـيـد حـجـجـي در                
سـطـح شـهــر طـهـران بـازداشـت شــده                

 .است
 
 يک دختر سه ساله در             ۹۶ مهر   ۶ 

ديگ خورش نذري سقوط کرد و                  
 .سوخت  

ايــن کــودک کــه هــنــگــام تــوزيــع           
غذاي نذري در محل حاضر شده بـود       

درصــد ۹۵ بـر اثــر ايــن ســقـوط دچــار          
 .سوختگي شده است

منابع محلي مـيـگـويـنـد شـدت            
سوختگي اين کودک به حدي بوده کـه     
پزشکان اروند کنار مجبور شدند ايـن     
بــچــه را بــراي ادامــه درمــان بـــه                     
بيمارستان اختصاصي اهواز منـتـقـل       

 .کنند
اروندکنار در شهرستان آبـادان در      
ــجــاه                    اســتــان خــوزســتــان و در پــن
کيلومتري جنـوب شـهـر آبـادان قـرار             

 است گرفته
 

دختر خوزستاني بر مزار             
 پدرش خودکشي کرد           

مهر يـک دخـتـر        ۵ روز چهارشنبه   
جوان خوزستاني با حضور بر سر قـبـر       
پدرش در يکي از شهرهاي استان، بـا        
خوردن قرص بـرنـج بـه زنـدگـي خـود                

گســتــرش خــودکشــي در      .  پـايــان داد   
اين افزايش آمـار    .  ايران بيداد ميکند  

ربط مستـقـيـم بـه فـقـر و تـحـقـيـر و                      
ــيــک مــردم                ــمــات ســرکــوب ســيــســت

 .بخصوص زنان دارد
 

 تجاوز گروهي به يک زن                
 در روز تولدش         

 سالـه کـه دوسـتـانـش          ٣٥ يک زن   
خواستند با برگزاري جشـن تـولـد            مي

او در منطقه شـانـديـز مشـهـد، او را               
غـافــلـگــيـر کــنـنــد، از سـوي مــردان               
ناشناس مورد تـجـاوز گـروهـي قـرار             

 .گرفت
به گزارش پايگاه خبري تحـلـيـلـي      
انتخاب چند زن و مرد جوان به پليس     
منطقه شانديز مشهد مراجعه کرده و       
اعالم کردند که يکي از همراهان آنهـا        
از سوي چند نفر مورد تجاوز گروهـي     

 .قرار گرفت
بــر اســاس ايــن گــزارش زمــانــي           

 سـالـه در اسـتـان           ٣٥ دوستان يک زن    
خراسان رضوي تصـمـيـم داشـتـنـد بـا              
برگزاري جشـن تـولـد او در يـکـي از                 
مناطق پيرامون شـهـر مشـهـد او را              

آنها اين مـوضـوع را       .  غافلگير کنند 
 سالـه ايـن     ١٥ از طريق همسر و دختر  

زن هماهنگ کردند ولي هنگامي کـه    
در حـال    )   مرد   ٢  زن و ٦ (  اين افراد  

حرکت بـه سـمـت مـحـل مـورد نـظـر                  
بودند، تـوسـط يـکـي از دوسـتـان بـه                 

شـد     وياليي دعوت شدند که گفته مي 
تـري بـراي        مکان زيبـاتـر و مـنـاسـب          

به دليـل تـاريـک      .  برگزاري جشن است  
شدن هوا، برخي از زنـان از رفـتـن بـه              
ويالي مـورد نـظـر خـودداري کـردنـد              

 مرد مسـلـح   ١٠ ولي با حمله بيش از   
به قمه و چاقو، ناچار به ورود به ويـال        

 شدند
 

 ساله توسط پسر          ۸ قتل دختر     
  ساله براي سرقت گوشواره               ۱۴ 

اي بـه خـاطـر قـتـل            ساله۱۴ پسر  
ــيــکــاي      ــه در هــفــتــکــل            ۸ مــل  ســال

فـرمـانـده    .  خوزسـتـان دسـتـگـيـر شـد           
پليس خوزستان با اعالم اين مـطـلـب         
گفت که انگيزه قـاتـل سـرقـت طـالي              
دختر بچه بوده و تحقيقات پـيـرامـون       

ايـن مـقـام      .  اين موضوع ادامـه دارد      
انتظامي افزود هنوز مشخص نيست     
که آيا به اين دختر بـچـه تـجـاوز شـده                
اســت يــا نــه، جســد مــلــيــکــا بــراي               
تحقيقات بيشتر به پزشکـي قـانـونـي           

 .منتقل شده است
 سـالـه اهـل        ۸ جسد مليکا دختر   

هفتکل در حالـي کـه سـه روز از گـم                 
شدنش مـي گـذشـت و دسـتـان او از                 
محلي که دفن شده بود، بيرون افتـاده      

 .بود در يک خرابه کشف شد
 ساله اهل منطقـه  ۸ مليکا دختر   

هوره هفتگل که به خـاطـر جـدا شـدن             
مادر و پـدرش در خـانـه پـدر بـزرگ                  
مادري اش زندگي مي کرد، سـه روز        
قبل از پيدا شدن جسد در حـالـي کـه             
آخـريـن بـار در نــزديـکـي خـانـه شــان                  

 .مشغول بازي کردن بود گمشده بود 
 

درسا درخشاني به تيم ملي                
 شطرنج آمريکا پيوست             

فـرار مــغـزهــا بـه دلــيـل قــواعــد              
نـاشـنـاخـتـه ايـدئـولـوژيـك جـمـهـورى                 

درســا درخشــانــي پــس از         !  اســالمــى
اخراج از تيم ملي شطرنج ايران به تيـم   

 .ملي شطرنج آمريکا پيوست
رئـيــس فــدراســيــون شــطــرنــج در          
واکنش به پيوستن درسا درخشاني به     

اين بازيـکـن عضـو      : تيم آمريکا گفت 
تيم ملي ايـران نـبـود ضـمـن ايـنـکـه                   
اينگونه جابه جـايـي هـا در شـطـرنـج               

 .عادي است
درسا درخشـانـي شـطـرن جـبـازي            
است که سـال گـذشـتـه حضـور بـدون                
حجاب او در تورنمنت شطرنـج جـبـل          
الطارق براي فدراسيون ايران و رئـيـس      

بــه .  ايـن فـدراســيـون دردسـرســاز شـد           
خصوص اينکه برادر وي بـه نـام بـرنـا          

در همين تورنـمـنـت بـا          درخشاني نيز 
از اسـرائـيـل       «الکسانـدر هـوزمـان     »

رقـابــت کــرد و هــمــيــن مســئلــه هــم              
 .انتقادات زيادي را موجب شد

بـعــد از گـذشــت يـک سـال حــاال                
ــي بــه طــور کــامــل                درســا درخشــان
فدراسيون خود را تغييـر داده و قـرار            
اسـت از ايــن پــس بــراي فــدراســيــون              

 .شطرنج آمريکا به ميدان برود
وي با يادآوري اينکه اين شطـرنـج      
باز طي دو سال گـذشـتـه در آمـريـکـا              

طـبـق   :  حضور داشت خاطرنشان کـرد     
قوانين، شطرنج بازي که کشـور خـود          
را تغيير مي دهـد، بـعـد از دو سـال                  
مي تواند براي فدراسيون شـطـرنـج آن         
کشور بازي کند، درسـا درخشـان هـم          
از اين قانون به نفع خود استفاده کـرده    

 .است
 

 اخراج دختران افغانستان               
  ۱۰ دوره ابتدايي بعد از گذشت                

 روز از مدرسه        
ــه شــدن مــدرســه                  ــس از بســت پ
کودکان اهل افغانستـان در شـاهـديـه            
يزد، خبري منتشر شده که تـمـام ايـن         
دختران دوره ابتدايي دبستان زيـنـبـيـه         

 ۱۰ شهر کرمان نيز پـس از گـذشـت              
روز از مدرسه اخراج شدند و از ورود        

  .آنان به مدرسه جلوگيري شده است
 

مــريـــم احــمـــدي دانــش آمـــوز              
افغـانسـتـانـي، در مسـابـقـه جـهـانـي                 

 .نقاشي کودکان، برنده جايزه شد
ــه،               ــرانسـ ــو فـ بـــه گـــزارش راديـ
مسـئــوالن دفـتــر سـازمــان مـلــل در              

اکـتـبــر     ۲ افـغـانسـتـان روز دوشـنـبــه             
 اعالم کردند، نقاشي مريـم از    ۲۰۱۷ 
 کشـور    ۲۲  نـقـاشـي از          ۱۲۰ مـيـان     

نقاشي برتر راه يـافـت و           ۲۰ جهان به  
ــزه ايــن ســازمــان را                ــجــام جــاي ســران

 .دريافت کرد
وحيداهللا اماني سخنگوي برنامه   
جهاني غذا سازمان ملـل مـتـحـد در          
افغانسـتـان گـفـت، امسـال مسـابـقـه               
جهاني نقاشي اين سازمان تـحـت نـام         

صفر ساختن گـرسـنـگـي، آيـنـده بـا               ” 
 .برگزار کرده است“ غذا آغاز ميشود
رسامـي مـريـم در        ” :  اماني گفت 

 کشـور بـه       ۲۲  رسامـي از      ۱۲۰ بين  
 بـهــتـريــن راه پــيـدا کــرده اســت،               ۲۰ 

 ايـن نـهـاد کـه از رم                  نـامـه     تـحـسـيـن    
فرستاده شده بود، بـه مـريـم تـحـويـل               

 .”داده شده است
 ۴۰ اماني اضافه کرد، از مـيـان         

نقاشي از افغانستان فقط پنج نقـاشـي    
که بهترين بودند به دفتر مرکـزي ايـن        
ــايــتــخــت کشــور              ســازمــان در روم پ
ايتـالـيـا فـرسـتـاده شـده بـود و تـمـام                     
ــقــاشــي هــاي ايــن مســابــقــه در                     ن

تقويمهاي ديواري برنامه جهاني غـذا     
و کارتهاي تبريکي ايـن سـازمـان در            

 .سراسر جهان نشر خواهد شد
 

 فاشيسم اسالمي          
 !عليه دختران افغانستاني             

تمام دختران )  ٩٦  مهر ١١ (روز  
افغانستـانـي دوره ابـتـدايـي دبسـتـان              
زينبيه شهر کـرمـان بـعـد از گـذشـت                

 روز از مدرسه اخراج شـدنـد و از         ١٠ 
 !.ورود آنها به مدرسه جلوگيري شد

اخــراج کــودکــان افــغــانســتــان از         
ــتــي اســت             ! مــدارس فــاشــيــســم دول

ــدان              جــلــوگــيــري از حضــور شــهــرون
افـغـانسـتـانـي در پـارکـهـا و امـاکــن                  
عمومي راسـيـسـم عـظـمـت طـلـب و                
نژادپرستي ايراني است که با قـوانـيـن       
و سياستهاي ضد مهاجريـن و بـويـژه            
ــي تــوســط            مــهــاجــريــن افــغــانســتــان
فاشيسم دولتي شکل ميگـيـرد و در           
جامعه فضاي ضد مهـاجـريـن را بـاز            

 .توليد ميکند
در مملکتي که فاشيسم اسالمي     
در حاکميت است، براي حفظـه اسـالم        
کودکان را به جبهه روانه ميکنـد، در       
جبهه هاي جنگ ارتـجـاعـي ايـران و             
عــراق هــزاران نــفــر کــودک را بــه                     
کشتارگاه مين و توپ باران و شلـيـک         

ــاد و کشــت              ــيــم فــرســت در .  مســتــق
مــمــلــکــتــي کــه هــزاران کــودک بــي              
شناسنـامـه در رويـاي دسـتـرسـي بـه                
شناسنامه و در حسـرت حـق داشـتـن          
شناسنامه بسر ميبرند، چند ميليـون    
کودک از تحصيل مـحـرومـنـد، چـنـد            
ــان                  ــيــاب ــار و خ ــودک ک ــيــون ک مــيــل
زندگيشان در حـاشـيـه شـهـرهـا و در                
کنار خـيـابـانـهـا بـه تـبـاهـي کشـيـده                    
ــان              ــودک ــت ک ــشــود، مــحــرومــي مــي
افغـانسـتـانـي بـرايـش سـهـل و سـاده                  

 .است
مردم شريف و آزاديخواه در ايـران        
ميتـوانـنـد ايـن فـاشـيـسـم دولـتـي و                   

. راسيسم عظمت طلب را سـد کـنـنـد           
ميتواننـد بـا ابـتـکـارات اجـتـمـاعـي                
عليـه اخـراج کـودکـان افـغـانسـتـانـي                

 .و در کنار آنها قرار گيرند. بايستند
اخراج تمام دختران افـغـانسـتـانـي         
دوره ابتدايي دبسـتـان زيـنـبـيـه شـهـر                

 روز کـه از        ١٠ کرمان بعد از گذشت    
.! ورود آنها به مدرسه جلوگـيـري شـد        

 !چندش آور است
خوشبختـي و سـعـادت جـامـعـه             
ايـران بــا بـيــش از هـفـتــاد مـيــلـيــون                  
جمعيت در گرو سرنگوني رژيم سـيـاه       

 .و فاشيسم اسالمي در ايران است
 *** 

 

 اخبار و گزارشات هفتگي                     
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           
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کسانيکـه هـنـوز بـا بـکـار بـردن                
و اصـــالح    "  دمــکــراســي   " عــبــارت      

ميخواهند حقانيتـي بـه     "  دمکراتيک" 
مدافعان دمکراسي طـلـبـي بـدهـنـد،            
بايد متوجه اين مسئلـه شـده بـاشـنـد             
که تاريخ مصرف دمکـراسـي طـلـبـي          
آنگونه که در اوايل ظـهـور انـقـالبـات           
بـورژوايـي عـلــيـه نـظـام فـئـودالـي از                  
دمکراسي بـعـنـوان حـقـوق سـيـاسـي               

 .استفاده ميشد گذشته است
مبتکرين و وارثان دمکراسي در       
اروپا آنقدر در منـجـالب بـن بسـت و            
بحران اقتصادي و سياسي غـوطـه ور        
هستند که همان ميـراث شـان امـروز           
توسط خودشان با زمخت ترين شکـل     

 .مورد تعرض قرار ميگيرد
از "  دمـکـراسـي      " تعلق خاطر بـه      

سوي حتي خيرخواه ترين جريـانـات و          

افراد اپوزيسيون و آويزان شدن بـه آن،           
 .توهمي بيش نيست

آزادي به معناي واقعي کـلـمـه آن          
چــيــزي اســت کــه بــايــد در مــقــابــل                
دمکراسي کذايي دول غربي فرو رفتـه    
در بحران سياسـي و اقـتـصـادي قـرار              

دمکراسي به ايـن اعـتـبـار پـوچ            .  داد
 .است

دمکراسي غـربـي دول سـرمـايـه             
داري در غــرب را مــيــتــوان هــمــيــن              
امروز و در قرن بيست و يـک تـوسـط            
نـيـروهــاي سـرکــوب دولــت اسـپــانـيــا             
عضو اتحـاديـه اروپـا در کـاتـالـونـيـا                

 .مشاهده کرد
مصادره صندقـهـاي راي، اخـالل         
در ســيـســتـم کـامــپـيــوتـري و حــذف               
اسامي تمام شهروندان کاتـالـونـيـا در          
اسپانيا، توحش لجام گسـيـخـتـه ايـن            

دولت عليه مردمي که ميخواهند بـه      
مـانـدن يـا جــدايـي بــا اسـپــانـيـا راي                   

. بدهند در عکس مشاهده ميـکـنـيـد       
 . به اين ميگويند دمکراسي

ــدن              خــواســت جــدايــي و يــا مــان
عليرغم اينکه مورد پسنـد يـا مـورد          
مخالفت هر دولت و هر نهادي بـاشـد         
بايد بر بستـر آزاد بـودن و بـرسـمـيـت                
شناسي حق آزادانه شـهـرونـدان انـجـام           
گرفته و نتايج آن برسـمـيـت شـنـاخـتـه            

توقع چنين امري در چهارچوب .  شود
دمکراسي بورژوايي کشورهاي غربي     

 .توهم و خيال است
ــيــا نــه بــا                     مــردم مــتــمــدن دن
دمکراسي که وضع و حـالـش امـروز            
تعريف چنداني ندارد و سـرطـان تـمـام         
اليه هايش را فرا گرفته، بلکه با اتکـا      
به آزادي به بـمـعـنـاي واقـعـي آن، کـه                  
دولت و احدي نـتـوانـد جـرئـت دسـت                
درازي بــه آن را داشــتــه بــاشــد بــايــد               
خواست و آرزوهـاي انسـانـي خـود را              

 . بکرسي بنشاند
 

 ۲۰۱۷  اکتبر ۱ 

 دموکراسي يا آزادي؟                 
 پيرامون رفراندوم کاتالونيا                       

 

 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           


