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 ۶  صفحه 

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

 

 ۴  صفحه 

 ۲  صفحه 
 

 ۳  صفحه 

 
 عبدل گلپريان

 برخاست و مهر باطلي بر کل نظام بـا هـمـه        ۹۶ غولي که در دي ماه   
بـا  .  جناحهايش زد، قوي تر از شش ماه قبل به خيابانـهـا بـرگشـتـه اسـت              

آغاز اين دور از اعتراضات مردم در سراسر کشور عليـه وضـع مـوجـود،               
مسئله ايجاد شوراها جهت سازماندهي اعتراضات در هـمـه جـا بـه يـک                  

 .ضرورت عاجل تبديل شده است
شهرهاي کردستان از اين لحاظ صاحب پيشينه و داراي سـنـتـي جـا              

 .افتاده در امر  ايجاد شورا و سازماندهي اعتراضات است
چهل سال قبل و در گـرمـاگـرم قـيـام و انـقـالب مـردم عـلـيـه نـظـام                                
آريامهري در ايران، مردم شهرهاي کردستان  با ابـتـکـار جـوانـان، زنـان و               
کارگران در محالت، گردهمايي هايي جهت برنـامـه ريـزي اعـتـراضـات،               
براي متحد کردن مردم  و سازمانيافته عمل کـردن در امـر اعـتـراضـات                 

را  کـه      "  بنکـه هـا    " دست به ايجاد شوراهاي محالت زدند و مراکزي بنام  
نوعي از فعاليت هماهنگ و اعمال اراده حاکميت توده اي مـردم بـود در         

شـوراهـاي مـحـالت و شـوراهـاي شـهـر و                   .  سطح محالت بوجود آوردند   
ايـجـاد ايـن بـنـکـه هـا و ايـن شـوراهـا بــراي                         .  روسـتـا را ايـجـاد کـردنـد            

سازماندهي اعتراضات و هـدفـمـنـد کـردن اهـداف انـقـالب در آنـدوران                         
اختراع کسي نبود بلکه از سر ضرورت و بعنوان يک نياز عاجـل انـقـالبـي          

 .و مبارزاتي پا به عرصه وجود گذاشتند
ايجاد شوراها و بنکه ها در شـرايـط حـاضـر و بـا تـوجـه بـه تـجـربـه                           
مبارزاتي مردم در شهرهاي کردستان امروز ديگر دهـهـا بـرابـر آسـان تـر                

آندوران نه از تلفن همراه خبري بود و نه از تـويـتـر، فـيـسـبـوک،          .  شده است 
کسي آنروزها حتي در خواب هم نميديد کـه دنـيـاي      .  اينستاگرام و تلگرام  

در .   امروز به چنين دستاوردها و امکانات رسانه اي مهمي مجهز شـود     
اوضاع و احوال پر تحول و اعتراضي کنوني ميتوان بـا اتـکـا بـه شـبـکـه                    
هاي اجتماعي موجود که يکي از دستاوردهاي تکنولوژي عصر حـاضـر           
است شوراها، جمع ها و بنکه ها را بنا به تعاريف امـروز و مـنـطـبـق بـر                 

. اشــکــال مــبــارزاتــي جــهــت هــدايــت اعــتــراضــات مــردم ســازمــان داد                  
دستاوردهاي رسانه اي دنياي امروز در اشـکـال اجـتـمـاعـي کـنـونـي اگـر                   
هدفمند و در راستاي سازماندهي اعتراضات و متحد کردن جـنـبـشـهـاي         
اجتماعي بکار گرفته شود قادر است مانع از شکسـت و يـا بـه انـحـراف                 

 .کشانيدن حرکت اعتراضي و انقالبي مردم شود
الزم اسـت بـراي ايــجـاد شــوراهـا جــهـت ســازمـانـدهــي حـرکــتـهــاي                         

سـازمـانـدهـي اعـتـراض و مـبـارزه و                 .  اعتراضي موجـود گـام بـرداشـت         
فـعـالـيـن     .  تشکيل شوراها در شهرهـاي کـردسـتـان پـيـشـيـنـه قـوي دارد                      

کارگري، جوانان، زنان و فعالين محالت نقش مهم و تعيين کننده اي در      
با اتکا به تجارب بدست آمده تاکنوني و با بـهـره گـيـري از         .  اين راه دارند 

 .ميدياي اجتماعي شوراي سازماندهي اعتراضات را ايجاد کنيم
 ۹۷  مرداد ۱۶ 

 ۲۰۱۸  اوت ۷ 

 اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري     
 

   جنبش سرنگوني با قدرت به پيش ميرود        
 

  خيزش مردمي گسترش مي يابد          
 
 

 کارگران راه آهن خواستار حق تشکل و حق تجمع شدند            
  

 
 کارگران راه آهن با خواست هاي مهمي به ميدان آمدند             

 
 سومين روز اعتصاب بزرگ کارگران نيشکر هفت تپه           

 
 ! زنداني سياسي آزاد بايد گردد        

 شوراهاي سازماندهي اعتراضات در شهرهاي کردستان       
 مصاحبه ايسکرا  با نسان نودينيان        

شوراهاي سازماندهي اعتراضات     
 درشهرهاي کردستان پيشينه قوي دارد      

 پيروزي علم بر جهل مذهبي                      
 حسن صالحي          

 . اين کالسکه تمام چرخهايش از کار افتاده         
 ۳  صفحه  رحيم يزدانپرست           



 
948شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

در اواسط تيـرمـاه حـزب        : ايسکرا
کمونيست کارگري در اطالعيه اي بـر    

ــاي  " ضـــرورت راه انـــدازي             شـــوراهـ
سازمانـدهـي را در هـمـه جـا ايـجـاد                  

. ، طـرح و تـاکـيـد کـرده اسـت                " کنيم
سئوال اين است که مابه اذاي ايـجـاد           
شوراهاي سازمانـدهـي در شـهـرهـاي           
کردستان را در چه شکل و شـمـايـلـي              

 توضيح ميدهيد؟
 

بلـه در شـرايـطـي           :نسان نودينيان 
که مـبـارزات راديـکـال مـردم عـلـيـه                
حـکـومـت اسـالمـي سـراسـري شــده،              
سازماندهي  اعتراضـات بـه مسـالـه            
مهم و گرهـي تـبـديـل شـده اسـت، و                 
بدرست حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              
ايران براي جواب به  اين مساله مهـم،    
ــدهــي و مــتــشــکــل کــردن              ســازمــان

شـوراهـاي   " اعتراضات را در شـکـل           
در دستور کار حـزب در    "   اعتراضات

 . داخل کشور قرار داده است
ــي بــراي                 ــالب ــق مــا وارد دوره ان

. سرنگوني حکومت اسالمي شده ايم    
اعتراضات مـردم وارد فـاز جـديـدي             
شده، سرنگوني به مساله اي تـوده اي     
تبديل شده، مردم توهـمـي بـه جـنـاح             
هاي مـخـتـلـف حـکـومـت اسـالمـي                

اعـتـراضـات اگـر از دي مـاه              .  ندارند
 شروع شده و مردم مـعـتـرض در        ٩٦ 

ده ها شهر عـلـيـه فسـاد و گـرانـي و                    
استبداد حکومت اسالمي بخيابانهـا      
آمده اند، در شـرايـط کـنـونـي مـردم                
روحيه تعرضي تر و مـبـارزه جـويـانـه           

اعـتـصـاب هـمـه        .  اي را پيدا کرده اند    
جا وجود دارد، مبارزات خيابانـي زد     
و خــورد و ايســتــادگــي در مــقــابــل              
نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر و نــيــروهــاي           
انتظامي در خيابانها  تـوسـط مـردم            

. معترض فعاالنه بکار گرفته ميشود 
همچنانکه گفتم؛ دوره تازه اي شـروع        
شـده کـه مـردم در مــوضـع دفـاعــي                 

نيستند، ما شاهـد حـمـالت مـردم و             
تقابـل آنـان بـا نـيـروهـاي انـتـظـامـي                   
هستيم، در چند روز گذشت ما شاهد     
تعرض مردم به مراکز دولتي و دفاتـر      

در يکي از ايـن      .  امام جمعه ها بوديم  
 ٩ اعتراضات در استان البرز سـاعـت      

شب مردم معترض به حـوزه عـلـمـيـه             
  امــيــرالــمــومــنــيــن اشــتــهــارد حــملــه        

بــر مــتــن  ايــن شــرايــط           .  مـيــکــنــنــد 
ــ مبارزاتي است کـه حـزب         اعتراضي 

شوراهاي سازمانـدهـي   " ما راه اندازي  
 . اعتراضات را طرح کرده است

در شــــهــــرهــــاي کــــردســــتــــان            
سازماندهي  اعـتـراضـات پـديـده اي             

مردم کردسـتـان تـجـارب       .  تازه نيست 
با ارزش، قابل اتکا و قابل تکثير در         

. عرصه سازماندهي توده اي را دارنـد    
 و بـا روي کـار           ٥٧ در اوائل انقـالب     

آمدن ضد انقالب اسالمي، بـه مـدت       
بــيــش از يــکــســال مــردم شــهــرهــاي            
کردستان با سازمـانـدهـي هـاي تـوده            
اي و اعمال حاکميت تـوده اي مـانـع              
حضور سرکوبگران حکومت اسالمي    

شرايـط دمـکـراتـيـک و آزادي            .  شدند
مردم بـراي دفـاع از         . درست شده بود 

 و مبـارزات  ٥٧ دستاوردهاي انقالب   
راديکال براي آزادي بيان و عـقـيـده و           
آزادي تشـکــل و احـزاب کـانــونـهــاي              

. مبـارزاتـي را سـازمـانـدهـي کـردنـد              
شوراهاي شـهـر و روسـتـا  تشـکـيـل                  

بنکه هاي محـالت يـکـي از        .    شدند
برجستـه تـريـن شـکـل سـازمـانـدهـي                
اعــتــراضــات و مــبــارزات مــردم در           

اين نوع تجارب و . سطح محالت بود 
دستاوردهايش شناخته شده و نـوعـي        
اعتـمـاد و بـاور در مـيـان مـردم در                   
شهرهاي کردستان  بـه سـازمـانـدهـي            

. توده اي مردم را تقويـت کـرده اسـت           
تشــکــل و ســازمــانــدهــي مــردم در             
محالت و شوراهاي شهر، در کـانـون          

کـانـون و     "  ،   " اتحاديه دهـقـانـان   "هاي  

مـربـوط   "  انجمن هاي دفاع از انقـالب   
ــ مبـارزاتـي          دهـه    ٤ بشرايط سياسي 

اکــنــون مــکــانــيــســم    .  گــذشــتــه اســت   
. اعتراض و مبارزات مردم نوين شـده  

سنتهاي مبارزات کارگري و جـنـبـش         
آزاديخواهي و برابري طلبانه زنـان در         

 دهـه گـذشـتـه عـروج            ٤ کردستان در    
کـــارگــــران و زنـــان داراي               .  کـــرده 

شخصيتهاي مهم اجتماعي هسـتـنـد        
که براي  مـردم در سـطـح عـمـومـي                  

تعداد زيادي از   .  شناخته شده هستند  
آنها شخصيتهاي مـحـبـوب جـامـعـه            

کارگـران و زنـان و جـوانـان             .   هستند
نـــقـــش و تـــاثـــيـــرات بـــااليـــي در                 
ســازمــانــدهــي و شــرکــت فــعــال در              

ده هـا کـانـون و          . اعتراضات را دارند 
انجمن مردمي در شهرهاي کردستـان     

حـزب مـا بـايـد         .  حضور فعالي دارند  
ــات               ــد در کــردســتــان امــکــان ــتــوان ب
سازماندهي اعتراضـات را بـر مـتـن            

 .  اين دستاوردها را سازماندهي کند
 

سازماندهي شـوراهـا بـر         : ايسکرا
بستر اعتراضات مردم چـه هـدفـي را          

 دنبال ميکند؟
 

در شـهـرهـاي         : نسان نودينيـان  
کــردســتــان ســازمــانــدهــي شــوراهــاي       
اعتراضات اهداف متنوعي را دنـبـال    

هـم اکـنـون بـدرجـه زيـادي             .  ميکنند
. سازماندهي اعتراضات وجـود دارد      

در شهرهاي کردستان صدها کانـون و     
انجمن و نـهـادهـايـي کـه بـه ابـتـکـار                   
مـردم تشـکـيـل شــده اسـت فـعـاالنــه                

هـر روز بـه بـهـانـه اي              .  حضور دارنـد  
در چنـد روز    .  اعتراض هم وجود دارد  

گذشته اعتراض عليه تردد کـامـيـون         
هاي سنگين و حامل مـواد سـوخـت           
در سنندج که منجـر بـه جـانـبـاخـتـن               
بيش از ده نفر در اثر تصادف تـانـکـر            

عـرصـه اي از       .  حامـل سـوخـت، شـد        
مــبــارزه و رو در رويــي مــردم و                      
ــهــادهــاي امــنــيــتــي               شــهــرداري و ن

مـردم مـبـارز      . حکومت اسالمي بود 
سنندج تجمع اعتراضي برپا کـردنـد،        
چند نهاد و گروه هاي کوهـنـوردي بـا            
خانواده جـانـبـاخـتـنـگـان ايـن حـادثـه                

. دلخراش اعالم همبـسـتـگـي کـردنـد          
مرم خواهان قـطـع تـردد تـانـکـرهـاي               
حامل مواد سوخت و نفتي در مـحـل    
زندگيشان شدنـد، خـواهـان خسـارات          
مـــالـــي و تـــامـــيـــن اجـــتـــمـــاعـــي              
بجانباختگان اين حادثـه شـدنـد، ايـن           

ها و ايـن شـکـل از مـبـارزه زمـيـنـه                    
منـاسـبـي اسـت بـراي سـازمـانـدهـي                
اعتراضات مردم در اشـکـال شـوراي           

 .اعتراضات مردمي
اعتـراضـات کـارگـران و جـوانـان             
بيکار عرصـه مـنـاسـبـي اسـت بـراي               
ســازمــانــدهــي تــوده اي کــارگــران و            

در شهرهاي کـردسـتـان    . جوانان بيکار 
ما شاهـد مـارشـهـاي اعـتـراضـي بـا                
نمايش سفره هاي خالي عليه بيکـاري   

برپايي مارشهاي اعـتـراضـي    .  هستيم
با نمايش سفره هاي خـالـي نـوعـي از            
اتحاد مبارزاتي با  مـطـالـبـات هـمـه            

 .گير کار يا بيمه بيکاري است
مــدتــي قــبــل مــا شــاهــد نــامــه            
تعدادي از انجـمـن هـاي مـردمـي در              

. مريوان عليه جنـگـل خـواري بـوديـم          
اين انجمنهـا از اقشـار مـخـتـلـف بـا                 
گرايشات متفاوتي اين نامـه نـوشـتـه          

اين يک اقدام نمونه بـود کـه       . شده بود 
مردم يک شهر بدور از جناح بـنـدي و           
گرايش فکـري در يـک امـر مشـتـرک               

با اتکا بـه    .  دست به اعتراض ميزنند   
ايــن نــوع از اعــتــراضــات ابــتــکــاري           
زميته هاي  سازماندهي اعتـراضـات      

 . و شوراي اعتراضات فراهم است
در شرايط کنوني که اعتـراضـات      
مردم عليه حـکـومـت اسـالمـي وارد           
فاز جديدي شده است، راديکـال و پـر            
دامنه هم شده، سازماندهي مردم در        
يک يا چند محله ، قـدرت اعـتـراض              
آنها را تقويت و با هماهنگي بـااليـي           
ميتوانند در باره  شيوه اعـتـراضـات،        
ــاي                   ــه ــار و خــواســت ســاعــت و شــع

 . اعتراضي تصميم گيري کنند
قصد ما اين است که اعتراضـات   
راديکال و کوبنده اي کـه هـم اکـنـون               
وجود دارد از پراکندگي بيرون بيـايـد،    
در ظرفيت مناسب و مردمي بدور از     
هر نوع تـمـايـل و گـرايـش جـاري در                  
جامعه با اهداف تقوقت سرنگونـي و        
ــات،             ــراضـ ــتـ ــرد اعـ ــد کـ ــنـ ــمـ قـــدرتـ

ســازمـانــدهــي  .  سـازمــانـدهــي شـونــد     
مبارزات مـردم در اشـکـال شـورايـي             
اعتراضات مبارزه آنها را قـوي و بـا             
قـدرت و پــتـانســيــل بـااليــي فضــاي             
ــيــشــتــر                 اعــتــراض در شــهــرهــا را ب

 .    ميکند
 

آيـا ايـن شـوراهـا در             : ايسـکــرا 
شــرايــط کــنــونــي  بصــورت عــلــنــي            
فعاليت خواهند کرد يا اينکه مخفـي        

 هستند؟
 

شـوراهـاي     : نسان نوديـنـيـان    
سازماندهي در شرايط کنوني اسـاسـا     

مخفي هستند اما در اولـيـن شـرايـط        
مناسب اعالم موجوديت ميکننـد و       

ــد        ــشـــونـ ــنـــي مـــيـ ــلـ ــاي  .  عـ شـــوراهـ
سازماندهي ايـجـاد شـوراهـاي مـردم           
براي اداره جامعه را در مراحل بـعـدي      

مـهـم ايـن اسـت         .  تسهيل مـيـکـنـنـد       
پروسه شـروع و بـه نـتـيـجـه رسـانـدن                   
سازماندهي شوراهاي اعـتـراضـي بـا          

 .دقت بااليي پيش برود
در يک دوره معين و بـراي شـروع         
کار در بدو شروع و پـروسـه تـمـاس و            
ــيــکــه افــراد و کســانــيــکــه               جــلــســات
مـيــخــواهــنــد شـوراي اعــتــراضــي را           
شکل بدهند، اقـدامـات جـمـع کـردن             
اعضاي شـورا  بـايـد مـخـقـي پـيـش                  

شورا که متشکل از تعدادي از    .  برود
زنان و مردان يک محله يـا يـک شـهـر             
است و مـيـخـواهـنـد اعـتـراضـات را                
سازماندهي، و هدايت کنـنـد بشـکـل        
ــســات                  ــل ــرگــزاري ج ــا ب ــي، ب مــخــف

بــا .  مــقــدمــاتــي تشــکــيــل مــيــشــود      
 نفـر  ٢٠ تشکيل شورا مثال با شرکت   

از زنان و مردان و جوانان يک محله و         
با اولين فراخوانها اعضاي شورا بهتـر   

علني در مـيـديـاي    . است علني شوند 
اجتماعي و تلويـزيـونـهـا ابـراز وجـود             

در مـراکـز شـهـر سـحـنـرانــي              .  کـنـنـد   
داشته باشند و اعـتـراضـات مـردم را           

مردم يک محله يـا يـک       . هدايت کنند 
شهر بايد بـه اعضـاي شـورا اعـتـمـاد               
کنند و اين اعتماد از کـانـال حضـور              

شـوراي  .  علني موثر انجـام مـيـشـود        
نامرئئ و شناخته نشده عمرش کوتـاه     

اما شورايي که از ترکيب زنـان     .  است
و مــردان يــک شــهــر يــا يــک مــحلــه                
تشـکــيــل شـده و بــراي ســازمــادهــي             
اعــتـــراضـــات ابـــراز وجـــود کـــرده،            
شخصيتهايش علني و شناخـتـه شـده       
باشند، بـا اعـتـمـاد بـه نـفـس  و بـا                        
پتانسيـل بـااليـي قـدرت فـراخـوان و               
همـاهـنـگـي اعـتـراضـات را خـواهـد                

 .داشت
   

محور ايـجـاد شـوراهـاي         : ايسکرا
سازماندهي چيسـت و چـه رهـنـمـود             
مشخصي براي فعالين در شـهـرهـاي          

 کردستان داريد؟
 

بـحـث مـا در           : نسان نودينيـان  
ــاي                 ــوراهـ ــاد شـ ــجـ ــا ايـ ــاط بـ ــبـ ارتـ
سازماندهي اعتراضات اين است کـه       
شوراها از تـرکـيـب زنـان و مـردانـي                 
تشکيل ميشوند که تصمـيـم گـرفـتـه            
انـد اعــتــراضــات در ســطــح شــهــر و              

 .محالت را سازماندهي کنند

 شوراهاي سازماندهي اعتراضات در شهرهاي کردستان                                             
 مصاحبه ايسکرا  با نسان نودينيان        

 ۳  صفحه 
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 ۲ از صفحه  
ما در چند سال گذشـتـه بـدرسـت        
در ارتباط بـا حضـور خـانـواده هـاي               
کــارگــري در اعــتــراضــات کــارگــران          

بـارهــا دربــاره    .  تـاکـيــد گـذاشــتـه ايــم        
اهميت حضور خانواده هاي کـارگـران      
در نشريات و تلويزيون نـوشـتـه ايـم و          

يـادآوري کـرده ايـم        .  صحبت کرده ايم  
که حضور خانواده هـاي کـارگـري بـه             
معني اين است که مردم يک شـهـر از       
اعـتــصــاب و اعــتــراضـات کــارگــران          
دفاع ميکنند، سمپاتي مردم شهر را     
به کارگران اعتصابي جلب و تـقـويـت       
ميکند، دولت و کارفرما را بـيـشـتـر           
از قـدرت اعـتـصـاب تـحـت فشـار و                 

. مــنــگــنــه اعــتــراض قــرار مــيــدهــد         
خـوشـبـخـتـانـه در سـه سـال گـذشـتـه                    
حضــور خــانــواده هــاي کــارگــري در            
اعتصاب و اعتراضات آنهـا بـيـشـتـر           
شده و مواردي وقتي حضـور داشـتـه            
اند اعتصاب قدرتمند شـده و قـدرت          
مانور سرکوب نيروهاي انتظـامـي را       

بـا  .  کم کرده و يا خـنـثـي کـرده اسـت             
بيان اين تجربه، قصدم ايـن اسـت کـه            
اهميت سازمانـدهـي اعـتـراضـات را           
در اشکال شورايـي را بـراي فـعـالـيـن               

حضــور .  حـزب يــادآوري کــرده بـاشــم        
خانواده هاي کـارگـران در مـبـارزات            

جاري و اعتصابات اقدامي حـزبـي و        
سازمانـي نـيـسـت و نـخـواهـد بـود،                  
اقدامي مردمي با اهداف مـعـيـنـي،          

. تـقـويـت اعـتـصـاب کـارگـران اســت              
ايــجــاد شــوراهـــاي اعــتـــراضــي و               
سازماندهي اعـتـراضـات هـم حـزبـي            

بــگـرايــش و جـريــان خــاص          !  نـيــســت 
. حزبي و سـيـاسـي مـربـوط نـيـسـت                 

اقدامي است که مـردم يـک شـهـر يـا                
ــوراهـــاي                   ــجـــاد شـ ــه بـــا ايـ ــحلـ مـ
ــدهــي قــدرت اعــتــراض و              ســازمــان
مبارزات مردم را تقويت، همـاهـنـگ     

 .و هدايت ميکنند
به نظر من فـعـالـيـن حـرب بـايـد               
تـــالش کـــنـــنـــد در راه ايـــجـــاد و                  
سازماندهـي شـوراهـاي اعـتـراضـات           

بـعـنـوان    .  مردمي فعاالنـه بـکـوشـنـد        
شخصيتهاي مبارز و اجـتـمـاعـي در           

فرقه گرايـي  . اين شوراها شرکت کنند 
و صف بـنـدي هـاي حـزبـي را کـنـار                   
بگذارند، به هر درجه اي بدور از عـرق   
ــجــاد شــوراهــاي                 ــال اي ــع ــي، ف حــزب
اعتراضي بشوند، جهت و سـيـاسـتـي        
که حزب ما براي سازمـانـدهـي تـوده            
ــاي                   ــوراهـ ــاد شـ ــجـ ــردم و ايـ اي مـ
اعتراضي اتحاذ کرده است، تـقـويـت          

 . ***خواهد شد

از موفقيت کوچـر بـيـرکـار زاده           
ــم               مــريــوان و کســانــي نــظــيــر مــري
ميرزاخاني زاده تهران که متاسفـانـه        
اکنون در ميان ما نيست بـي انـدازه           

اين دو جوان اگـر در      .  خوشحال شدم 
ايران مي ماندند بـطـور قـطـع نـمـي              

توانستند چـنـيـن پـيـشـرفـت هـايـي                
جـمـهـوري اسـالمـي        .  داشته بـاشـنـد    

نماينده خرافه و جـهـل و ضـد عـلـم                
ــي                  ــايـ ــوفـ ــکـ ــوي شـ ــلـ ــت و جـ اسـ

 . استعدادهاي علمي را مي گيرد
جمهوري اسالمـي جـايـي اسـت          

که در آن براي احـراز کـرسـي اسـتـاد               
دانشگاه بايد از امتحانات مذهـبـي        

مـوفـقـيـت ايـن        .  مسخره عبور کني  
دو جوان، اگرچه يکي از آنها اکـنـون        
در ميان مـا نـيـسـت، مـوفـقـيـت و                 
پيروزي بر جهل مـذهـبـي حـاکـم بـر              

 . ايران است
علم، قـومـيـت و مـلـيـت نـمـي                

عـلـم در مـقـابـل جـهـل و                . شناسند
خرافه و مذهب نشـانـه پـيـشـرفـت و            
تعالي اسـت و مـي تـوانـد فـارغ از                 
ــه            چــهــارچــوب هــاي ســودپــرســتــان
سرمايه داري و منافع ملي و قومي    
در خدمت منافع عموم انسانـهـا در        

 .گوشه و کنار دنيا قرار گيرد
 

 ٢٠١٨  اوت ٤  

 پيروزي علم بر جهل مذهبي                       ... شوراهاي سازماندهي                   

 
 
 
 
 
 

 حسن صالحي

کدام چرخ اين کـالسـکـه نـمـي            “ 
 )يادداشت روز ( ” !چرخد؟

اين تيتر مطلبـي اسـت بـه قـلـم              
پاسدار حسين شريعتمداري سردبـيـر      

مـرداد در    ١٣ روزنامه کـيـهـان روز         
 . همين روزنامه

ــه حســيــن                  ــران ب مــا مــردم اي
شريعتمداري اطميـنـان مـيـدهـيـم و            
ميگوييـم کـه تـمـام چـرخـهـاي ايـن                 
کالسکه زنـگ زده و از دور خـارج               
شده، از کـار افـتـاده و مـردم دارنـد                 
هولش ميدهنـد کـه در سـراشـيـبـي              
سقوط آنرا به ته دره پـرت کـنـنـد و                
آنرا براي  هميشه بگـور بسـپـارنـد و           
بر ويرانه هاي آن دنيايـي شـاد، امـن         

 .وآزاد و برابر بنا نهند
حسين شريعتـمـداري هـم مـثـل           
بقيه همپاله گيـهـايـش در مـقـاالت             
طوالني روده درازي ميکند وسـعـي        

کردن مردم دارد و بـراي        "  گمراه" در  
مـفـاسـدان    " بدسـت آوردن سـرنـخ از            

 .آدرس غلط ميدهد"  اقتصادي
بايد گفت که مفسدان اقتـصـدي     
کــل ايــن نــظــام و دم و دســتــگــاه                   

و خـفـقـان       جنايت، کشـتـار، اعـدام         
 سال حاکمـيـت   ٤٠ است، که در طي  

آن بجز تحميل فقر و فـالکـت و بـي             
حقوقي بر مردم چيزي ديگر در کـار      

ــرد               ــيــداک ــيــشــود پ ــم ــامــه اش ن . ن

شريعتمداري خودش را بـه بـي راهـه         
ميزند و بعداز کلي تعريف و تمجيـد   
از برادران سپاهي و اطـالعـاتـيـش و        
بقول ايشـان سـربـازان گـمـنـام امـام                 

مثال .  که چنين و چنان کردند زمان  
گرفتن عبدلمالک ريـگـي در هـوا و             
نفوذ در شبکه اطالعـاتـي سـازمـان           
ســيــا آمــريــکــا، کــاشــتــن نــيــرو در            
ايـنــتــلــيــجـنــت ســرويــس انــگــلــيــس         

" چرا حاال در کشف اين سرنخ      ... و
" اتاق عـمـلـيـات جـنـگ افـتـصـادي              

ناتوانند و گـويـا بـراي ايشـان جـاي                
سوال دارد و گمانه زني ميکـنـد کـه            
آيا برادران عزيز سپاه و اطالعاتـش،        
بين سه گزاره گراني لجام گيسـخـت،     
گفته هاي تـرامـپ کـه هـفـتـه قـبـل                  
گفت بـود بـراي مـذاکـره بـا رئـيـس                  
جمهور ايران آماده است و حـامـيـان           
اين گفته مان يعني همان مـفـسـدان           

 اقتصدي رابطه اي نميبينند؟
مـا و مــردم ايــران مـيــگـويــيــم             
زحمت به خـودتـان نـدهـيـد و آدرس              

هـمـه مـا مـيـدانـيـم و              .  غلط ندهيد 
خود شـمـا و کـل حـکـومـتـتـان هـم                   
مـيـدانـيـد کـه رابـط هـمـان بــرادران                 
عــزيـــز و دانــه درشــت ســپـــاه و                     

وسران حـکـومـت از قـوه           اطالعات  
بـه     قاضايـه تـا مـقـنـنـه و مـجـريـه                 

اضافـه بـيـت رهـبـري و آفـازاده هـا                  
 . هستند

گـنـد کـاري ايــن حـکــومـت تــا              
جايي پيشرفته کـه خـود حـکـومـت             
ــيــروي                 ــاون ن ــارشــد اســم مــع ــاچ ن
انتظامي و معاون اطـالعـات سـپـاه          
را بـعـنـوان مـتـهـم اصـلـي مـفـاسـد                   

اقتـصـادي اعـالم کـنـد کـه مـعـاون                 
نيروي انتظامي هفـتـه پـيـش بـا بـه                

 .اصطالح قيد وثيقه آزاد شد
مـثـل هـمـيـشـه          شريعـتـمـداري      

را در خـارج      "  دشمن فـرضـي   " آدرس  
کشور ميدهد و اين بار سرنـخ را در        

تالش ميکنـد  . امارات پيدا ميکند 
بـعـنـوان مسـئـول ايـن            اين سرنخ را     

بازار آشفته اقتصادي بـمـردم مـرفـي        
ميکند کـه    "  اعترض"همزمان . کند

در طــي چــنــد هــفــتــه چــرا دالر از                
 هـزارو چـنـد        ١١  تومان بـه    ٤٢٠٠ 

صد تومان و سکه از يک ملـيـون بـه        
 . ميليون صعود ميکند٤ 

ــالش               ــط دادن وتـ ــلـ آدرس غـ
مفتضحـانـه او هـمـيـن جـاسـت کـه                 
دنــبــال ســرنــخ خــارج از حــکــومــت           

 .ميگردد
را "  ســوالت" جــواب هــمــه ايــن        

مردم ايران بدرستي و دقيق ميدانند     
وحکـومـت را نشـانـه رفـتـه انـد بـه                   
همين خاطر در ادامه قيـام دي مـاه           

 به خيابان ها ريخته اند و حـکـم     ٩٦ 
به نابودي اين رژيم سراپا جنايتکار،       

آن روز دور     .  دزد و قـاتــل داده انــد         
نيست که حسـيـن شـريـعـتـمـداري و              
تـمـام سـران ريـز و درشـت کـثـافــت                  
اسالمي از هـر دسـتـه و جـنـاحـش                  
دستگير و در دادگاههاي عـلـنـي و            

 .عدالنه مردمي محاکمه شوند
اعتـراضـات مـردم دارو دسـتـه            
هاي رنگارنگ جمهوري اسالمي را      
به جان هم انداختـه اسـت و هـر روز               
پاچه يـکـي از جـنـاح هـاي خـود را                  
ميگيرند و در مـجـلـسـشـان غـوغـا             

بهميـن خـاطـر اسـت کـه            .  برپا ميکنند 
حسـيـن شــريـعـتـمــداري هـم تــحـت نــام                

بـا آمـريـکـا، پـاچـه           "  مدافعان مـذاکـره   " 
ميگيرد و از    روحاني را  دولت و جناح    

برادران سپاهي و اطالعـاتـي خـود گلـه            
اقـتـصـادي را      " دزدان"مند است که چرا  

 .نميکنند" پيدا"
شريعتمداري امروز مردم معـتـرض     
و جان به لب رسيده اي کـه در ايـران بـه             
خــيــابــان آمــده و فــريــاد نــابــودي ايــن               
جنايتکارن را سر ميدهـنـد آشـوبـگـر و             

داعــش .  تــفــالــه هــاي داعــش نــام بــرد          
اصلي شمائيد و با اطمينان کامل بـايـد      
گـفــت کــه بــا ســرنـگــون شــدن بــخــتــک               
اسالمي مـردم دنـيـا نـفـس راحـتـي از                  
دست تـفـالـه و جـنـايـتـکـارن اسـالمـي                   

 .خواهند کشيد
امروزه مردم در خيلي از شـهـرهـاي          
ايـران از جـملــه تــهـران، کـرج، شـيــراز،                 

بـراي     اصفهان و خيلي ديگر از شـهـرهـا     
بگور سپردن اين جنازه متعفن اسالمـي   
به خـيـابـان آمـده انـد و شـعـار زنـدانـي                     

ســيــاســي آزاد بــايــد گــردد، مـــرگ                   
برديکتاتور، تا ديکتاتور سر کاره قـيـام      
ادامه داره وشعارهاي ديگر، خيابانهـاي   
شهرها را تصرف کرده و در بسـيـاري از        
ايـن شــهـرهــا نـيــروهـاي سـرکـوبــگـر را                 
گـــوشـــمـــالـــي و فـــراري داده انـــد و                   
موتورهاي يگان ويژه شان را آتيـش زده        

زندانيان رجـايـي شـهـر روز شـنـبـه                . اند
بطور دسته جمـعـي و بـا صـداي بـلـنـد                  
فرياد زدند مرگ بر خامنه اي مـرگ بـر        
سپاه، مرگ يا آزادي، درود بـر آزادي و          

اين انقالبي که شروع شـده  .  آزاديخواهي
تا سرنگوني کامل اين حکومت پـيـش         

 .ميرود
بايد به حسين شريعتـمـداري و کـل           
کساني که تالش ميکنند اين حکومت    
را از معرکه بدر ببرند گـفـت کـه ديـگـر              
دير شده است و رجز خوانـي شـمـا بـداد               

 .حکومتتان نميرسد
 

  ٩٧  مرداد ١٦ 
 ٢٠١٨  اوت ٧ 
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نــگــاه هــفــتــه ايــن شــمــاره ايســکــرا            
انعکاس مطالبي اسـت از انـجـمـن هـاي              

بـراي کـودکـان      " نمايش پيرانشهر،  بيانيه      
در خصـوص خـودکشـي کـودکـان و              "  کار

نوجوانان و نوشته اي تکـان دهـنـده اسـت            
كرمـانشـاه     از سميرا حسيني با تيتر زلزله   

هـنـوز قــربـانـي مــي گـيـرد کـه داسـتــان                   
ـلـه زده                     زندگي هـزاران نـفـر از مـردم زلـز

 مـاه      ۹ است که  با وجود اينکه نزديک بـه       
از اين حادثه دلخراش گذشتـه مشـکـالت        
عـديـده مـردم از جـملـه فـقـر و نـداري و                       
نـداشــتــن امـکــانــات زيسـتــي، دارويــي،           

 .بهداشتي و بيکاري را بيان ميکند
در جريان زلزلـه کـرمـانشـاه چـنـديـن               
نهاد مدافع حقوق زلزله زدگان و کـودگـان           
ـلـه زده تـوسـط فـعـالـيـن کـارگـري و                       زلـز
کودکان و فعالين اجتماعي تاسيـس شـده         
است که با فعالـيـتـهـاي مـوثـر و حضـور                 
فعال در کم کـردن رنـج و مشـقـت مـردم                  
زلزله زده حضور و فعاليتـهـاي ايـن نـهـاد               

 . ها مفيد واقع شده است
 نسان نودينيان

 
انجمن نمايش پيرانشهر           

را   "  ايستگاه اتوبوس         "تئاترکمدي     
 .چند شب متوالي برروي صحنه برد                

درشب اول اجرا، دختـران شـيـن آبـاد             
مـهـمـان انـجـمـن         " بـراي کـودکـان     " بهمـراه    

 .نمايش بودند
در آخــر اجــراي نــمــايــش، يــکــي از             
اعضاي گروه ضمن خوش آمدگـويـي ويـژه        
از اين دختران، قطـعـه شـعـري را تـقـديـم                  
آنها نـمـود و اعضـاي گـروه نـمـايـش بـه                      
احترام همه ايستادگي و زجرهاي دخـتـران     
شين آبادي تعظيم و دخـتـران هـم جـهـت                 

 .اداي احترام به پا خواستند
سالـن مـمـلـو از جـمـعـيـت بـا کـف                     
زدنهاي متوالي در ميان همـه اشـکـهـا و              
لبخندها همراه اين نمـايـش زنـده زنـدگـي             

 .بودند
 
، تشکل     "براي کودکان         "بيانيه     

حامي حقوق کودک در خصوص                  
خودکشي کودکان و نوجوانان در                       

 مناطق زلزله زده          
در اين دنياي وارونه کـه دسـتـخـوش             
تغيراتي گاه تـراژيـک مـيـشـود، کـودکـان              
هميشه بە جزو اولين و آسـيـب پـذيـرتـريـن            

 .قشر جامعه تبديل و متضرر ميشوند
گرچه در کشوري که اولـيـن فـاکـتـور             
کودک بودن که هـمـانـا سـن کـودکـيـسـت                 
دچار چالشي چندين ساله است بـه نـوعـي        
سخت مينمـايـد، امـا بـه هـمـان مـيـزان                  
پرداختن به آن امـري عـاجـل و بـايسـتـه                  

 .است
زلزله پاييز گذشته کـرمـانشـاه يـکـي            
از شاهراههاي پرداختن به مسـلـه کـودک           

مثل هـمـيـشـه     .  و حقوق دريغ شده آن است 
کودکان جزو اولـيـن قـربـانـيـان و در پـي                   
ادامه اين وضعيت آسيب پذيرتريـن افـراد        
آن جامعه بوده و هر روز متاسفانه شـاهـد        

 .فجايعي ناگوار هستيم
خودکشي يـکـي از پـس لـرزه هـاي                 
وضـع مـوجــود اســت کـه تـاکــنـون جــان                 
بسياري را گرفـتـه و اکـنـون کـاربـجـايـي                  
کشيده که بـراثـر شـرايـط اسـفـنـاک و بـن                  
بست رواني حاکم برآن مـنـاطـق کـودکـان             
نيز دست بـه خـودکشـي مـيـزنـنـد و ايـن                   

 !تراژدي انساني را ظاهرا پاياني نيست
سالـه اي    ١٧ و١٦ خودکشي دو دختر  

که اخيـرا بـه زنـدگـي خـود پـايـان دادنـد                    
نمونه هاي بارز و برآمد وضعيت بـحـرانـي       

 .مناطق زلزله است
خودکشي، قبـل از آنـکـه پـديـده اي                
فردي يا رواني باشد،پديده اي اجـتـمـاعـي         
بوده و محصول شرايط حاکم برجـامـعـه و       
ــي و               ــاس ــي ــاعــي،س ــم ــت ــات اج ــاســب مــن

 .اقتصادي است
 سال پـس از وقـوع       ١ ماه تا ٦ اصوال  

حوادثي مانند زلزلـه را مـرحلـه تـجـديـد                
سازمان ميـگـويـنـد کـه افـراد شـروع بـه                  
ــود                   ــي خـ ــدگـ ــي و زنـ ــازي روانـ ــازسـ بـ

عـدم رسـيـدن کـامـل بـه ايـن                . ميـکـنـنـد    
مرحله و بن بست،موجب باقـي مـانـدن و          
ظـهــور عـاليــم و واکــنــش هــاي روانــي،              
افسردگـي و اضـطـراب مـيـشـود کـه بـه                   
انواع مختلف بروز مـيـکـنـد و يـکـي از                 

 .آنها خودکشي است
نقش دولت و دسـتـگـاهـهـاي زيـربـط             
ــه، خصــوصــا در امــر                     ــن مــرحل در اي
بازسازي محـل زنـدگـي و بـوجـود آوردن                

بيشتر از پـيـش       ... شرايط امرار معاش و  
بچشم ميخـورد وايـن چـالشـي اسـت کـه                
مردم زلزلـه زده بـا آن روبـرو هسـتـنـد و                     
هزينه بي مسئوليتي مسئولين و تـحـمـل       
شرايط تحمل ناپذير آنجا برگرده مـردمـي         
است که از هر لحاظ تـحـت شـديـد تـريـن              

 .فشارها هستند
ما ضمن عرض تسليت بـه خـانـواده           
هاي جان بـاخـتـگـان و ابـراز نـگـرانـي از                   
ادامه ايـن وضـعـيـت، مـراتـب خشـم  و                    
ناراحتي خـود را از مسـبـبـيـن ادامـه و                  
تعميق اين فاجعه انساني اعالم مـيـداريـم       
و فريادهاي بـيـصـداي هـمـه کـودکـان را                  

 .بگوش جهانيان خواهيم رساند
به امـيـد تـحـقـق جـهـانـي شـايسـتـه                   

 .انسان

 ١٣٩٧ مرداد١٥ -"براي کودکان"
 

براي    " گزارش جلسە هفتگي        
شنبە   -پيرانشهر    -" کودکان     
 ١٣٩٧ مرداد   ١٣ 

ارائە گزارش کمکهاي مردمـي جـمـع         
روز گــذشــتــه، جــهــت       ١٠ آوري شــده در        

اجراي پروژه شـهـر بـازي پسـوه، از سـوي                
 .بينظير مصطفي نژاد

شادي بـراي    " ارائه بحثي تحت عنوان   
ــان  ــودکـ ــم           " کـ ــيـ ــان داهـ ــاشـ ــرف شـ ازطـ

، بــا ايــن      ) کــارشــنــاس ارشــد مشــاوره      ( 
ــتــوان در راســتــاي گــام                 مضــمــون کــه ب
برداشتن جهت تـحـقـق يـکـي از اسـاسـي                
ترين حقوق کودک که همانـا شـادي کـردن           
و بازي است، بعنوان يک نـهـاد حـامـي و                
مدعي دفاع از حقوق کودک کـارهـايـي را        

 .در دستور قرار داد و اجرايي نمود
ارائه مقالـه از سـوي فـايـق رسـولـي                

، تحت عـنـوان     ) کارشناس علوم تربيتي ( 
مقايسه نظـام آمـوزشـي ايـران بـا سـايـر                " 

ايــن ).  نــمــونـه مـوردي ژاپــن       ( کشـورهــا    
 -مقـايسـه بـرسـه مـحـور روش تـدريـس                

محتوا و منابع درسي و نحوه ارزشـيـابـي         
 .تحصيلي دانش آموزان صورت پذيرفت

 :برنامه جلسه ي آينده
تحليل و بررسي اليحه حمـايـت از     .١ 
 خانواده
 رشد جسمي و ذهني کودک.٢ 

ــي               ــتـــگـ ــفـ ــات هـ ــسـ ــلـ بـــراي  " جـ
در ٨ تـا    ٦ روزهاي شنبه ازساعت " کودکان

کافه کتـاب انـديشـه پـيـرانشـهـر بـرگـذار                 
ــه                   ــي ــراي کــل ــنــد شــد و حضــور ب خــواه
عالقمندان به حوزه مسايل کـودکـان آزاد          

 .است
 

 زلزله كرمانشاه          
 هنوز قرباني مي گيرد             

 سميرا حسيني: نويسنده
زلزله كه خانه و كاشانه شان را ويـران        
كرد، اميد به زندگي در آنها هم زيـر تـلـي          

ـلـه در             .  از آوار دفن شد   هشت مـاه از زلـز
برخي مناطق استان کـرمـانشـاه گـذشـتـه            
است و هنوز خبـرهـاي نـاخـوشـايـنـدي از              

فـقـط در     .  اين مناطق منتشر مـي شـود        
ـلـه               هفته گذشته چهار نفر در منـاطـق زلـز
زده كرمانشاه دست بـه خـودكشـي زدنـد؛             
پنج جوان كـه دو نـفـرشـان نـجـات پـيـدا                    
كردند و سه نـفـر ديـگـر جـان خـود را از                     
دست دادند؛ موضوعي کـه کـارشـنـاسـان           
آن را پديده اختالل پس از حـادثـه دانسـتـه        
و به همين دليل حـمـايـت هـاي روحـي و                  

 .رواني پس از حادثه را مهم مي دانند
 ايران و فرياد

جمعه گذشته بود كـه يـك خـواهـر و               
برادر به نـام ايـران و فـريـاد در روسـتـاي                    
بزميرآباد كرمانشاه اقـدام بـه خـودكشـي            
كردند كه يكي از آنـهـا جـان سـالـم بـه در                

پنج روز پيش از آن نيز مـريـم بـا سـم         .  برد
ـلـه اقـدام بــه                        و نـوشـيــن بـا شـلـيــك گـلــو
خودكشي كردند كه هـر دو جـان خـود را                

 به دنبال انـتـشـار    » شرق« .  از دست دادند 

اين اخبار سعي كرد با خانواده ايـن چـهـار        
جوان صحبت كند، اما افـراد درجـه يـك              
آنها حاضر به گفت وگو نشدند؛ به هـمـيـن        
دلـيـل بـا ديــگـر بســتـگـان آنـهـا تـمــاس                     
. گرفتيم تا ماجرا را از زبان آنها بشـنـويـم         

يــكــي از بســتــگــاه ايــران و فــريــاد كــه                  
 »شـرق « نخواست نامش فاش شـود، بـه         

جمعه گذشته بود كه ايران بـا سـم     « :  گفت
. ايران خـيـلـي جـوان بـود           .  خودكشي كرد 

چهار سال قبل از زلزله پـدر و مـادرش را          
از دست داده بود و يك بار هـم نـامـزديـش          
به هم خورده بود؛ بـراي هـمـيـن هـمـيـشـه                  
برادرهايش او را سـرزنـش مـي كـردنـد و                

قـبـل   .  تقريبا رابطه خوبي با او نـداشـتـنـد        
از زلزله، شرايط روحي خـوبـي نـداشـت و             
با آمدن زلزله شرايـط روحـيـش بـدتـر هـم              

بعد از زلزله همش مـي گـفـت كـاش          .  شد
مي مردم، زلزله روي او تـاثـيـر گـذاشـتـه               

بعد از زلزله باز هم نامزد كـرد، امـا       .  بود
خانه او هـم مـثـل        .  نامزديش به هم خورد   

همه ما تخريب شـده بـود و در كـانـكـس                
اون روز بـه جـز ايـران و              .  زندگي مي كرد 

ــراي                يــكــي از زن داداش هــاش، هــمــه ب
ايـران  .  مالقات به بيمارستان رفته بـودنـد       

تو كـانـكـس خـودشـون داشـت خـورشـت                 
درست مي كرد و از زن داداشش خـواسـت       
بره تو كانكس خـودشـون و بـرنـج درسـت               

بعد از مدتي كه از ايران خبري نـمـي    .  كنه
شــه، زن داداشــش مــيــره تــو كــانــكــس               
دنبالش مـي گـرده و وقـتـي مـي بـيـنـه                      
نيست، ميره تو خونه شـون كـه تـخـريـب                
شده بود و مي بينه ايران تو يكي از اتـاق        

سـم  .  هاي خونه افتاده و نفس نـمـي كشـه            
خورده بود و مثل ايـنـكـه هـمـون لـحـظـه                

بـعـد از ايـن كـه خـانـواده               . فوت كرده بود 
اش از بيمارستان بـرمـي گـردنـد و بـرادر                
كوچيك ترش اين صحنـه رو مـي بـيـنـه،               

بـراي هـمـيـن       .  حالش خـيـلـي بـد مـيـشـه            
ــكــس و خــودشــون                ــان ــش داخــل ك ــردن ب

وقتي برگشتن يـكـي     .  برگشتن سر صحنه  
از بچه هاي فامـيـل كـه داخـل كـانـكـس                 
بود، اومد گفت فـريـاد هـرچـي قـرص تـو              

ايـنـو كـه گـفـت          .  كانكس بـود رو خـورد        
 تـا    ٤٠ رفتيم داخل كانكس ديديم نزديك      

برديمش بيمارستان، مـعـده     .  قرص خورده 
ا ش را شـســت وشـو دادن، بـهـش ســرم                   
وصل كردن و خوشـبـخـتـانـه االن حـالـش               

اين را كه مي گويد، آه عـمـيـقـي         . » بهتره
بـراي ايـران     « :  مي كشد و ادامه مي دهد 

مراسم هم نگرفتند و سر خاك به فـامـيـال        
گفتند مراسم ندارند و از آنهـا خـواسـتـنـد            

كـال تـو     .  براي تسليت به خـونشـون نـريـم          
اين مناطق خيلي رو مسـائـل خـودكشـي          

بـراي هـمـيـن مـراسـمـي            .  حساس هستـن  
حـتـي اجـازه نـدادن مـردم            .  براش نگرفتن 
اگر متوجه شـونـد مـن هـم           . برن خونشون 

درباره اين موضوع صـحـبـت كـردم، بـرام           
از او درباره شـرايـط روسـتـا       .  » بد مي شه 

شـرايـط   « :  مي پرسم؛ در پاسخ مي گـويـد   
اصال نمي شه بـا كسـي       .  روستا خيلي بده  

مرداي اين روستا خيـلـي رو     .  دردودل كرد 

زن ها حساس هستند، حتـي اجـازه نـمـي           
دو .  دهند يك مرد به زن هـا مشـاوره بـده             

روز قبل از اينكه ايـران خـودكشـي كـنـه،             
از طرف بهزيستي چندتـا مشـاور اومـدن           
ــراي                ايــنــجــا از ايــران خــواهــش كــردم ب

گـفـت   .  مشاوره بياد پيششون، اما نيومد  
. شايد برادر هام از اين كار نـاراحـت بشـن         

ـلـه مشـاور هـاي زيــادي بــه                     بـعـد از زلــز
صورت خودجوش اومدن اينجا، چـنـدبـار        
. هم رفت پيش اونا، اما فايده اي نـداشـت       

ايران بايد تـحـت درمـان مـي بـود، امـا                   
 .«مشاور ها هم اينجا مستقر نبودند

بـه گــفـتــه سـيــدحسـن مـوســوي                 
ــجــمــن مــددکــاران                   ــلــک، رئــيــس ان چ
اجتماعي، فشار هاي پس از زلزلـه مـثـل            
ازدست دادن بستـگـان، مـوقـعـيـت هـاي               
اقتصادي و همـه شـرايـطـي كـه پـيـش از                 
حادثه داشـتـنـد، روي افـراد تـاثـيـر مـي                  

 مـي    » شـرق « او درايـن بـاره بـه            .  گذارد
اگـر افـراد مـهـارت مـقـابلـه بـا                 « :  گويد

مشــكــالت، اســتــرس و هــيــجــانــات را            
آموزش نديده باشند، دسـتـرسـي آنـهـا بـه               
متخصصان و منابع اجتـمـاعـي مـحـدود         
باشد و اطرافيانشان نيز مـهـارت الزم را            
در مواجهه بـا بـحـران نـداشـتـه بـاشـنـد،                   
آسيب پذيري افـزايـش پـيـدا مـي كـنـد و                 
ــط                   ــن شــراي ــه خــودكشــي در اي ــدام ب اق

نااميدي از خـروج از      .  غيرطبيعي نيست 
چنين شرايطـي، فشـار و اسـتـرس را در                 
افراد حادثه ديده افـزايـش مـي دهـد؛ بـه                
همين دليل اين افراد ممكن اسـت دسـت            
به رفتارهايي مثل خودكشي بزنند و ايـن       

بـه  .  فقط خاص زلزله كـرمـانشـاه نـيـسـت           
همين خـاطـر افسـردگـي پـس از حـادثـه                  
هميشه در شرايط بـحـرانـي مـطـرح مـي               

زلزله بم هم همـيـن طـور بـود، امـا             .  شود
در آن زمان به دليل نبود شبـكـه هـاي اج              
تماعي، خيلي ايـن اقـدامـات رسـانـه اي               

ـلـه                  .  نمي شـد   شـايـد بـتـوان گـفـت در زلـز
كرمانشاه ارائه خدمات رواني به منـاطـق       
زلزله زده كمي منظم تـر از بـحـران هـاي                
پيش از آن بود و همچنان حـمـايـت روانـي          
از زلزله زدگان كرمانشاه انجام مـي شـود           
و دستگاه ها در آنجا مسـتـقـر هسـتـنـد،              
اما حـجـم و گسـتـردگـي مشـكـالت بـه                   
حدي زيـاد اسـت كـه بـه نـظـر مـن بـايـد                       
ميزان اين حمايت ها هم از نـظـر كـمـي و               
هـم كـيـفـي افـزايـش پـيـدا كـنـد و بـايـد                         

مـتـاسـفـانـه در        .  استـمـرار داشـتـه بـاشـد          
شرايط اين چنيني، در يك مقطع زمـانـي           
همه حضور پيدا مي كنيم، اما بـه مـرور          
ــم                    ــي ــن ــي ك ــا م ــه را ره . زمــان مســئل

موضوعي كه بايـد بـه آن تـوجـه داشـت،                
استمرار اين نوع حمايت هاسـت و نـبـايـد            
حمايت را محدود به بازه زماني كـوتـاه و           

هـمـچـنـان مـددكـاران در           .  مقطعي كنيـم  
از روز اول در       .  اين مناطق حضور دارنـد     

اين مناطق حضور داشتند و همچنـان در          
مــنــطــقــه مســتــقــر هســتــنــد؛ نــه فــقــط            
بهزيستي بلكه مددكـارهـاي ارگـان هـاي            

 نسان نودينيان            

 : نگاه هفته
 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته                            
 از شهرهاي کردستان                

 ۵  صفحه 
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 ۴ از صفحه  
از روز   .  ديگر نيز در منطقه حضور دارنـد       

اول ما كسي را از تهران به منطقـه اعـزام        
نكـرديـم، بـه ايـن خـاطـر كـه بـا شـرايـط                       

بـه  .  فرهنـگـي مـردم آنـجـا آگـاه نـبـودنـد                 
همين دليل سعي كـرديـم از اسـتـان هـاي              
هم جوار به آنجا نيرو اعزام كنيم؛ چـون بـا       
زبان و فرهنگ مـردم آن مـنـطـقـه آشـنـا                  

 .«بودند
ــار              ــيـ ــاويســـي، دهـ ــاب آقـ شـــهـ

روستاي بزميرآباد، نـيـز در ايـن بـاره بـه                 
اطالعـات دقـيـقـي       « :   مي گويد»شرق« 

ندارم فقط شنيدم يك خـواهـر و بـرادر در             
روستاي ما دست به خودكشي زده انـد تـا         
ـلـه خـودكشـي             حاال كسي درخصوص زلـز
نكرده و اين اولـيـن مـورد خـودكشـي در                
ـلـه اسـت                   . روستاي ما بـعـد از وقـوع زلـز

فكر مي كنـم ايـن دو جـوان در خـانـواده                  
خودشان مشكالتي داشـتـنـد بـه هـمـيـن               
دليل دست به چنـيـن اقـدامـي زده انـد و                 

ـلـه نـدارد          .خودكشي آنها ارتباطي با زلـز
پس از انتشار خبر مـرگ ايـن خـواهـر و                 
برادر، فرماندار سرپـل ذهـاب در رسـانـه             
ــوع خــودکشــي در                   ــرد وق ــا اعــالم ك ه
ـلـه نـدارد و                     شهرستـان ارتـبـاطـي بـا زلـز

خودکشي هاي صورت گرفتـه در    « :  گفت
ـلـه                شهرستان هيچ گونه ارتـبـاطـي بـا زلـز
ندارد بنابراين رسانه هاي محلي بـه ويـژه            
شبکه هاي اجتماعي از شايـعـه پـراکـنـي             
ــاط دادن آن بــه                          ــب ــاره و ارت ــن ب در اي

ـلـه خـودداري کـنـنـد              سـه  .  مشکالت زلـز
مورد خودکشي در دهسـتـان هـاي پشـت          
تـنـگ و ســرقـلــعـه وجــگـيــران بــه وقــوع                 
پيوسته که يک مورد از آن منجر به فـوت          

يــک خــانــم جــوان بــه دلــيــل           .  شــده اســت  
مشــکــالت شــخــصــي و خــانــوادگــي در           
روستاي بزميرآباد از توابع بخش مـرکـزي       
شـهـرســتـان بــا اســتـفـاده از سـمــوم دفــع                  

گياهان هرز اقـدام بـه خـودکشـي کـرده و                
بـرادر  .  جان خـود را از دسـت مـي دهـد                

خانمي که در اثـر خـودکشـي فـوت کـرده               
نيز با ديدن صحنه خودکشي خواهر خـود        
با استفاده از قرص هاي مـخـتـلـف اقـدام             
به خودکشي مي کنـد کـه بـالفـاصـلـه بـه               
بيمارستان انتقال يـافـتـه و تـحـت مـداوا                
قرار مي گيرد و پس از انـجـام اقـدامـات            
پزشکي و احياي موفق و کسب بـهـبـودي          
با رضايت خود از بـيـمـارسـتـان مـرخـص              

 .«مي شود
محبـت جـمـالـي نـيـا، بـا بـيـان                      

اينکه مورد سوم خـودکشـي در روسـتـاي           
خـانـم   :  گردنو اتفاق افتاد است، ادامه داد      

جواني در اين روستا به خاطـر مشـکـالت       
شخصي اقدام به خـودکشـي کـرده کـه بـه               
موقع ايشان را به بيمارستان انـتـقـال داده          
ــرد و                        ــي ــي گ ــرار م ــداوا ق ــحــت م و ت
خوشبختانه پزشکان بخش احيا جـان ايـن      
فرد را نجات مي دهند و هـم اکـنـون در                
بيمارسـتـان شـهـدا سـرپـل ذهـاب تـحـت                  

جمـالـي نـيـا       .  مراقبت هاي ويژه قرار دارد 
اين سه مـورد خـودکشـي      : خاطرنشان کرد 

به هيچ وجه ارتباطي به زلزله نـداشـتـه بـه          
طوري که دو نفر اهل بزميرآباد در مـنـزل         
مسکوني بازسـازي شـده خـود سـکـونـت              

 .داشتند
   مريم و نوشين        

مريم و نوشين كه با هم دخـتـردايـي،            
دخترعمه بودند نيز پنج روز پيـش از ايـن        
خواهر و برادر اقـدام بـه خـودكشـي كـرده               

به گفته يكي از بستگان مـريـم كـه      .  بودند
نخواست نامـي از او آورده شـود، مـريـم                
بعد از زلزله چند بار دسـت بـه خـودكشـي           
زده بود، اما خـانـواده اش نـجـاتـش داده                
بودند اما آخرين بار قرص بـرنـج خـورد و              
. ديگر كسي نتوانست او را نـجـات دهـد             

:  مـي گـويـد       » شـرق « او در اين بـاره بـه           
ـلـه نـامـزدي مـريـم بـه هـم                       «  بعـد از زلـز

ــا            .  خــورد نــامــزدش بــهــش گــفــتــه بــود ب
شرايـطـي كـه پـيـش اومـده، نـمـي تـونـم                     

پـول نـدارم، خـونـه ام           .  باهات ازدواج كنم  
تخريب شده، بعد هـم نـامـزديشـو بـه هـم                

نمي دونـم بـه ايـن خـاطـر خـودكشـي                .  زد
كرده يا نه، امـا شـرايـط روحـيـش خـوب                

نوشين هم بعد از اينكه خبـر مـرگ      .  نبود
مريم رو مي شنوه بـا اسـلـحـه خـودكشـي             

سالـش بـود تـو        ١٧ نوشين فقط . مي كنه 
روســتــاي مصــطــفــي بــگ زنــدگــي مــي           

اينجا چون نزديك به مرزه همه تـو     .  كردند
نـوشـيـن هـم       .  خونه هاشون اسلـحـه دارنـد      

اســلــحــه خــودشــون رو بــرداشــتــه بــود و              
اون روز كسـي خـونـه          .  خودش رو كشـت     

نبود مادربزرگش كه صداي شـلـيـك مـي           
شنوه متوجه مي شه نـوشـيـن خـودكشـي           

به خانواده مريـم و نـوشـيـن گـفـتـن              .  كرده
حق ندارين با كسي مصاحبه كنـيـن بـراي        

يـك  .  » همين اونا با كسي حرف نمي زنـن      
روز پس از انـتـشـار خـبـر مـرگ ايـن دو                    
دختر جوان فرمانـدار سـرپـل ذهـاب ايـن               
اخبار را كذب دانست و در گفـت وگـو بـا              

ايـن خـبـر کـه در فضــاي             « :  مـهـر گـفـت      
مجازي و برخي رسانه هـا مـنـتـشـر شـده             

در ايـن راسـتـا از          .  است، صـحـت نـدارد       
نهادهاي ذي ربـط در شـهـرسـتـان سـرپـل                
ذهاب استعالم گرفتـه شـده کـه بـه هـيـچ                

بـه گـفـتـه       .  عنوان اين خبر تـاي يـد نشـد           
سيدحسن موسوي چلک، رئـيـس انـجـمـن            
مددکاران اجـتـمـاعـي ايـران، نـمـي تـوان                
گــفــت اقــدام بــه خــودكشــي در چــنــيــن               

ـلـه نـدارد           او در   .  شرايطي ارتباطي با زلـز
بـرخـي از حـوادث        « :  اين باره مي گـويـد      

مي تواننـد زمـيـنـه هـاي روانـي اي كـه                   
پيش از وقوع حادثه وجـود داشـتـه اسـت              
را تشديد كند تا فرد پس از حادثـه دسـت           

فردي كـه دسـت     .  به چنين اقدام هايي بزند 

به خودكشي مي زند به دليـل يـك اتـفـاق               
ايـن چـنـيــنـي كـاري نـمـي كـنــد، بـلـكــه                     
مجموعه اي از عـوامـل دسـت بـه دسـت              
هم مي دهند تا فـرد چـنـيـن تصـمـيـمـي                   

ـلـه                  .  بگيرد پـس از حـوادثـي مـانـنـد زلـز
شاهد پديده اختالل پس از حادثه هسـتـيـم     
ــه                 كــه يــكــي از پــيــامــدهــاي آن اقــدام ب

شـايـد بـه هـمـيـن دلـيـل               .  خودكشي است 
است كـه بـحـث حـمـايـت هـاي روحـي و                     
ـلـه بـايـد                 رواني پس از باليايـي مـثـل زلـز

او در ادامـه مـي         .  » جدي گـرفـتـه شـود        
هرچقدر افراد از پـيـش مـهـارت       « : افزايد

هـاي بـيـشـتـري داشـتـه و آمـوزش ديــده                   
باشند و توانمندي آنها بـراي حـل بـحـران              
بيشتر باشد، طبيعتا در چنيـن شـرايـطـي          

مـهـم تـريـن كـار          .  كمتر آسيب مي بيننـد    
اين است كه ما بسـتـر را بـراي حـمـايـت                  
رواني و اجتماعي از اين افراد با توجه بـه          
شرايط فـرهـنـگـي آنـهـا فـراهـم كـنـيـم و                     
دسـتـرســي آنـهــا بـه مـنـابــع اجـتــمـاعــي                  
افزايش پيدا كند، خودشان در برنامـه هـا         
مشاركت داشته باشند و امنيت آنـهـا در         
اين شرايط حفظ شـود، افـرادي كـه هـاي              
ريسك تر هستند، شناسايـي شـونـد و بـه             
موقع خـدمـات الزم را دريـافـت كـنـنـد                   
اينها مي تواند كمك كـنـد كـمـتـر شـاهـد              

 .»چنين رفتار هايي باشيم
 

در ادامه اعتراضات کارگران                  
گروه فوالد اروميه، اين کارگران                    
بار ديگر مقابل استانداري رژيم                    

  .تجمع کردند      
کــارکــنــان گــروه فــوالد اورمــيــه در           
اعــتــراض بــه عــدم پــرداخــت يــک ســال               
مطالباتشان مقـابـل اسـتـانـداري تـجـمـع              

کـارگـران گـروه      . اعتراضي بـرگـزار کـردنـد       
صـنـعــتـي فـوالد ارومـيـه در مــاهـهــاي                 
گذشته نيز چندين بار مقابـل اسـتـانـداري          

اخـراج کـارکـنـان،       .  رژيم تجمـع کـرده انـد        
ــيــمــه عــمــده             تــريــن    حــقــوق مــعــوقــه و ب

مشکالت مطرح شده توسط کـارگـران بـه       
 .رود شمار مي

 
 ٩٧ مرداد    ١٥ کرمانشاه ؛       

تجمع اعتراضي کارگـران شـهـرداري        
ــه      ــطــق ــز در             ٢ مــن  در شــهــرداري مــرک

ــوق و                   ــيــن بــودن حــق ــاي ــه پ ــراض ب اعــت
دستمزدهايشان و پرداخت نکـردن حـقـوق          

 ها
 

عثمان مزين و مازيار طاطايي                   
 پناهي،        حسين   وکالت رامين       

زنداني سياسي محکوم به               
 .اعدام را برعهده گرفتند           

 
ــواده                ــانـ ــت خـ ــواسـ ــه درخـ ــا بـ ــنـ بـ

پناهي، عـثـمـان مـزيـن و مـازيـار                 حسين
پـنـاهـي،        حسـيـن       طاطايي وکالت راميـن  

زنداني سيـاسـي  مـحـکـوم بـه اعـدام را                   
برعهده گرفتند و با او در زنـدان مـرکـزي             

نـيـاز،    حسين احمدي .سنندج ديدار کردند  
وکيل پرونده اين زنداني سـيـاسـي در ايـن             

مازيار طاطـايـي   : " رابطه اعالم کرده است  
و عثمان مـزيـن بـه تـيـم وکـالي رامـيـن                    

پناهي پيـوسـتـنـد تـا مـنـبـعـد بـه                    حسين
پـنـاهـي     صورت گروه وکالي رامين حسين  

او  ".امر دفاع از ايشان را انـجـام دهـيـم            
امــيــدوارم مـا ســه وکــيــل         : " افــزايــد   مـي 

عدليه بتوانيم امر دفاع از رامـيـن را بـه             
بهتريـن شـکـل ادامـه دهـيـم و در آتـيـه                     

 دار      بخشي او از زيـر چـوبـه             شاهد نجات 
 ".اعدام باشيم

 
 دستگيري در اشنويه           

طـي چـنـد روز گــذشـتـه، نـيـروهــاي                
کـامـل   " هـاي       اطالعاتي چهار نفر بـه نـام       

، " حسـن نـوران    " اهـل روســتـاي       "  احـمــدي 
ــر مــحــمــودزاده     "  ــاي    "  مــقــدي اهــل روســت
اهــل "  ابــوبـکـر مـيـنــاپـاک       " ،   " سـيـنــگـان   " 

اهـل  "  طيـب بـامـروت     "و " سوجه"روستاي  
 .انـد    را بازداشت کرده"  سينگان" روستاي  

اين افراد توسـط نـيـروهـاي اطـالعـاتـي                
وابسـتـه بـه اطـالعــات ســپـاه پـاســداران                

 .اند بازداشت شده
و سـيـزدهـم مـردادمـاه، دو نـفـر بــه                  

اهـل روسـتـاي      "  يـوسـف احـمـدي      " هاي    نام
"  کـوروش عـزيـزي     " اشنويـه و      " آباد تاچين" 

اهـل اشــنـويـه تـوسـط اطـالعـات سـپــاه                  
 .پاسداران بازداشت گرديدند

 
 دستگيري در کامياران             

تـوسـط نـيـروهـاي        "  رحيم خـاطـري    "  
بـه  )  مـزدوران مـحـلـي      ( لباس شـخـصـي       

عضـويـت و هـمـکـاري بـا احـزاب                 " اتهام  
در روسـتـاي     "   اپوزيسيون حکومت ايـران   

 .بازداشت شد" شيروانه"
 

 دستگيري در مريوان           
ــه هشــتــم مــردادمــاه،             روز دوشــنــب

گــويــز " اهــل روســتــاي     "  عـثــمــان دالويــز   " 
اهـل مـريـوان و        "  اکـبـر صـمـدي      " ،  " کويره

"  گــويــزه کــويــره   " اهــل   "  مــحــمــد کــرمــي   " 
توسـط نـيـروهـاي اطـالعـات حـکـومـت                
اسالمي بـازداشـت و از سـرنـوشـت آنـان                 

اکـبــر  " .اطـالعـي در دسـتــرس نــيـسـت           
مــريــوان "  بــايــوه" در چــهــار راه        "  صــمــدي

توسط نيروهاي اطالعاتـي ربـوده شـده و            
در مــنــزل شــخــصــي       "  مــحــمــد کــرمــي   " 

 .بازداشت شده است
ــرده اي در                  ــازداشــت هــاي  گســت ب

، " چـور و نـنـه       " ،   " گويزه کويره " روستاهاي  
در چــئــد روز      "  و شــيــخــه کــويــره      "  دري" 

گذشته  تـوسـط نـيـروهـاي انـتـظـامـي و                   
 .اطالعات جمهوري اسالمي انجام شده

 
 *** 

 ...            نگاه هفته مجموعه اخبار                                 

 دور نيست روزي که جمهوري اسالمي به قدرت انقالب          
 .  نبرد نهائي در راه است      . و قيام ما مردم بزير کشيده شود         

 !  خود را براي اين نبرد آماده کنيم          
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 جنبش سرنگوني   
    با قدرت به پيش ميرود    

  

تجمعات اعتـراضـي مـردم امـروز يـازدهـم              
. مــرداد بــه شــهــرهــاي بــيــشــتــري کشــيــده شــد             

شهرهاي شيراز، اهواز، اصفهان، شاهيـن شـهـر،        
نجف آباد، خميني شهر، مشهد، سـاري، کـرج،           
زيباشهـر، خـرمـدره، قـرچـگ ورامـيـن، اراک و                  
تهـران امـروز شـاهـد تـظـاهـرات پـرشـور مـردم                     

سرکوبگران در برخي شـهـرهـا بـا       .  بپاخاسته بود 
گاز اشک آور به مردم حمله کردند و مردم نيز بـا     
سنگ به جان آنها افتادند و در برخي نقاط آنـهـا         

شــعــارهــا تــمــامــا بــراي       .  را بــه عــقــب رانــدنــد        
در تـهـران     .  سرنگوني حکومت اسـالمـي اسـت        

طبق گـزارشـات مـخـتـلـفـي کـه بـه مـا رسـيـده                        
بسياري از ميادين اصلي شهر از صـبـح امـروز            
توسط نيروهاي سرکوب محاصره شده بود تا به     

. هر قيمتي جلو شکل گيري تجمعات را بگيرند    
اما تالش آنها بجايي نرسيد و مردم در مـيـدان           
ولي عصر تجمع کردند و عليه حکومـت شـعـار         

 . دادند
 
کاخ نشين حيا کن مملکتو رها کن، مـرگ    

بر خامنه اي، روحاني حيا کـن مـمـلـکـتـو رهـا                  
کن، مرگ بر ديکتاتور، آخـونـد بـايـد گـم بشـه،              
مرگ بر گراني، اصالح طلب، اصولگـرا، ديـگـه       
تمومه، دشمن ما همينـجـاس، هـمـش مـيـگـن               
آمــريــکــاس، از جــملــه شــعــارهــاي مــردم در                  

 . تظاهرات هاي امروز بود
 
شرکت کنندگان در تظاهرات شيراز شـعـار           

ميدادند سرکوب اثر ندارد و اين حقيقت مهمـي      
هيچ درجه سرکوب و سبعـيـتـي    .  را بيان ميکند  

اعتراضات سراسـري  .  مردم را به خانه نميفرستد 
. و اعتصابات کارگري در حـال گسـتـرش اسـت             

شعارها تندتر مـيـشـود، درگـيـري بـا مـزدوران                 
جدي تر ميشود و شهرهاي بيشتـري بـار ديـگـر            
دست به خيزش ميزنند و اعتراض خود را عليـه     
گراني و بيکاري، شکاف طبقاتـي، تـبـعـيـض و           
نابرابري، و بيحقوقي و حکومت مذهـبـي بـيـان         

مــردم رفــاه و عــدالــت و آزادي                .  مــيــکــنــنــد   
 . ميخواهند

مردم با شعار آخوند بـايـد گـم بشـه کـه بـه                     
شــعــاري ســراســري تــبــديــل شــده اســت، اعــالم              

ميکنـنـد کـه حـکـومـت مـذهـبـي و اسـالمـي                      
دارند اعالم ميکنند که هيچ دار و   .  نميخواهند

دسته اسالمي در حکومت آينده نقشي نخواهـد        
داشت و دست مذهب به تمامـي از دخـالـت در             

حقوق زن و مـرد        .  زندگي مردم قطع خواهد شد 
برابر اعالم خواهد شد و بـه هـر نـوع تـحـجـر و                     

مـردم  .  عقب مانـدگـي پـايـان داده خـواهـد شـد                
عليه کاخ نشينان شعار ميدهند و بـا صـراحـت            
اعالم ميکنند که از شکاف طبقاتي و نابـرابـري     
و بيعدالتي به تنگ آمده اند و به چيزي کمتر از         

مردم در   .  رفاه و برابري و آزادي تن نخواهند داد 
يـک کــالم بــه مـيــدان آمـده انــد تــا حـکــومــت                     
منحوس اسالمي را سرنگون کنند و با ساخـتـن      
حکومتي انساني و جامعه اي انسـانـي، رفـاه و              

 . خوشبختي را در اين مملکت حاکم کنند
  

حزب کمونيست کارگري به مردم انقالبي و       
آزاديخواه درود ميفرستد و بر ضرورت متشکل       

. شدن مردم در شهرهاي مختلف تاکيد ميکـنـد     
طـوفــان اعــتــراض را بــايــد بــا ايــجــاد تشــکــل                 

. قدرتمندتر سازيم و تداومش را تضميـن کـنـيـم        
را بـايـد در       "  شوراهاي سازماندهي اعتراضات  " 

همه شهرها ايجاد کرد و کميته هاي اعـتـصـاب          
و شوراهاي هماهنگي اعتصابات را در مـراکـز          
و شهرهاي مختلف تشکيل داد تا زميـنـه بـراي       
اعتصابات سراسري آماده شود و حـکـومـت بـا           
قدرت تظاهرات ها و اعتصابات فلج شود و در         

کادرها و اعضا و دوسـتـداران   .  هم شکسته شود  
حزب کمونيست کارگري بـايـد در صـف مـقـدم               
سازماندهـي اعـتـراضـات و اعـتـصـابـات قـرار                  
گيرند، واحدهاي حزبـي را در هـمـه جـا ايـجـاد                   
کنند، دامنه نفوذ حزب را به سـرعـت گسـتـرش          
دهند و کارگـران و مـردم آزاديـخـواه و عـدالـت                  
طلب را متوجه اين ضرورت اساسـي کـنـنـد کـه            
براي پايان دادن به حکومت اسالمي، الزم اسـت    

حـزب کـمـونـيـسـت         .  به گرد حزبشان حلقه زنـنـد     
بـايـد   .  کارگري صداي اکثريت عظيم مردم اسـت   

در ابعاد هرچه وسيعتر به اين حزب مـلـحـق شـد         
تا با هزينه کمتر و مشقت کـمـتـر حـکـومـت را               
سرنگون کرد و خوشبختي و رفاه و آزادي را در          

 . ايران مستقر کرد
  

 حکومت اسالمي و مفتخور  
 سرمايه داران بايد برود    

    زنده باد آزادي، زنده باد برابري،   
 زنده باد سکوالريسم 

 زنده باد جامعه اي انساني،     
 زنده باد سوسياليسم  

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۲۰۱۸  اوت ۲ ، ۱۳۸۷  مرداد ۱۱ 
 

 خيزش مردمي     
  گسترش مي يابد      

تظاهرات به شهرهاي ديگري کشـيـده شـده          
زنان نقش برجستـه تـري در اجـتـمـاعـات             .  است

دارند و شجاعانه در صـف مـقـدم اعـتـراضـات                 
مردم بار ديگـر حـملـه بـه مـراکـز             .  حضور دارند 

حکومتي و مذهبي را از سر گـرفـتـنـد، شـيـشـه             
هاي ساختمان حوزه علميه اشتهارد در کـرج را            

دفـتـر   .  خرد کردند و طلـبـه هـا را فـراري دادنـد                
امام جمعه بروجرد نيـز بـه آتـش کشـيـده شـد و                  

در کرج موتورهاي .  امام جمعه به اراک فرار کرد  
يگان ويژه توسط مردم انقالبي به آتـش کشـيـده           

در تـهــران عـلــيـرغـم تــالش هـمـه جـانـبــه                    .  شـد 
حکومت براي جلوگيري از شروع تظاهـرات، در      

. برخي نقاط تهران تظاهـرات شـروع شـده اسـت             
تظاهرات به کرمانشاه و قهدريجان نـيـز کشـيـده        
شـد و در قـهـدريـجـان مـردم مـزدوران را شــب                      
گذشـتـه گـوشـمـالـي و فـراري دادنـد و کـنـتـرل                        

شعارهاي مرگ بـر  . خيابانها را در دست گرفتند 
 مرگ بر بسيجي و آخـونـد بـايـد گـم             خامنه اي، 

بشه، مال جنايت ميکند سپاه حمايت مـيـکـنـد        
 . در شهرهاي مختلف طنين انداز شده است

  
. فضا در سـراسـر کشـور اعـتـراضـي اسـت                 

زندانيان رجايي شهر در اقدامي شجاعانه بـطـور      
جمعي و با صداي بـلـنـد فـريـاد زدنـد مـرگ بـر                     
خامنه اي مرگ بر سپاه، مرگ يـا آزادي، درود            
بر آزادي و آزاديخواهي، تا ديـکـتـاتـور رو کـاره             

اعتصابات کـارگـري در ابـعـاد           . قيام ادامه داره 
 کارگر تـراورس راه      ۷۰۰۰ . وسيعي جريان دارد 

آهن به اعتـصـاب و تـجـمـعـات سـراسـري خـود                    
ادامه ميدهند و در بيانيه مهمي خواسـت هـاي        
خود و خواست هاي کل طـبـقـه کـارگـر را بـيـان                
کردنـد و اعـالم کـردنـد تـا ايـن خـواسـت هـاي                        
هفتگانه متحقق نشود به سر کار بـازنـخـواهـنـد            

رانندگان کاميون همچنان به اعـتـصـاب      .  گشت
مـردم در مـقـابـل زورگـويـي             .  ادامـه مـيـدهـنـد       

. ماموران حکومت همه جا ايستادگي ميکننـد  
روز قبل زني شجاعانه در باالي يک سکـو بـراي           
مردم سخـنـرانـي کـرد و مـردم را بـه گسـتـرش                      

 . اعتراضات بحق خود تشويق کرد
  

اين اعتراضات گوشه اي از خشم و نـفـرتـي              
است که در سراسر کشور عـلـيـه مـفـتـخـوران و                 

خـيـزشـي کـه از         .  جنايتکاران حاکم موج ميزند   
 شروع شده است، عمق بيشتري يافـتـه   ۹۶ ديماه  

و مردم مصمم تر از هميشه بـپـاخـاسـتـه انـد تـا              
 ســال جــز فــقــر و           ۳۹ بســاط حــکــومــتــي کــه         

ن و اعــدام و شــکــنــجــه و             ابــيــحــقــوقــي و زنــد      

محروميت براي اکثريت مردم نداشـتـه اسـت را           
جارو کنند و جامعه اي آزاد و انسـانـي بـدور از              
دخالت مـذهـب و بـدور از فـقـر و نـابـرابـري و                         

 . استثمار برپا کنند
  

 حکومت اسالمي مفتخوران و 
  سرمايه داران بايد برود    

  رفاه    زنده باد آزادي، برابري،  
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۲۰۱۸  اوت ۴ ، ۱۳۹۷  مرداد ۱۳ 

 
کارگران راه آهن خواستار       

 حق تشکل و حق تجمع شدند      

  
ــه                       ــد ک ــرده ان کــارگــران راه آهــن اعــالم ک

. تجمعات سراسري خـود را بـرگـزار مـيـکـنـنـد                 
شوراي هماهنگي کارگران و کـارکـنـان خـط و             " 

طي بيانـيـه اي خـاطـر نشـان            "  ابنيه فني راه آهن 
کرده است که از آنجا که اعـتـراضـات سـراسـري              
آنان در هفته گـذشـتـه بـي پـاسـخ مـانـده اسـت،                     

 مرداد مـاه  ١٢ تمامي کارگران راه آهن از امروز  
بار ديـگـر در شـهـرهـاي مـخـتـلـف تـجـمـعـات                        
اعـتــراضـي خـود را بــرگــزار مــيـکــنـنــد و ايــن                    
اعتراضات تا وقتي پاسخ نگيرد ادامـه خـواهـد        

 .يافت
  

بــيــانــيــه شــوراي هــمــاهــنــگــي کــارگــران و             
 خواست فوري کارگران راه   ٧ کارکنان راه آهن بر    

آهن از جمله پـرداخـت بـيـمـه درمـانـي، تسـويـه                    
حساب کامل حقوقها، لغو قراردادهاي مـوقـت        
و انعقاد قراردادهـاي کـاري دائـم، داشـتـن حـق                 
تشکل، داشتن حق تجمع و بـرگـزاري آن در هـر              
زمان که کارگـر بـراي طـرح مشـکـالتـش نـيـاز                    
دارد، متوقف شدن اخراج کارگران تحت عـنـوان       

و اعالم تاريخ دقيق پرداخت حقوق ها "  تعديلي" 
 . از سوي مديريت تاکيد کرده است

  
 کارگر راه آهن در ادامه ۷۰۰۰ بدين ترتيب  

مبارزات سراسري متحدانه خود با شـکـل دادن        
به شوراي هماهنگي اعتراضاتشان و حضور در         
مدياي اجتماعي، قدرتمند و سراسري به ميـدان      

پــرچــم حــق تشــکــل، حــق تــجــمــع و                   آمــده و  
ممنوعيت اخراج هـا و پـايـان دادن بـه سـرقـت                   

اعـالم ايـن     .  بردن دستمزدها را اعـالم کـرده انـد          
خواستها از سوي کـارگـران راه آهـن و فـراخـوان                 
آنها به تجمعات اعتراضي در تمام شهرها، عـزم     

 اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري      

 ۷  صفحه 
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کارگران را براي حضور فعال در اوضاع کـنـونـي          
کارگران راه آهن با تـاکـيـد    .  جامعه نشان ميدهد 

بر پرداخت بموقـع حـقـوقـهـا و تسـويـه حسـاب                    
کامل طلبهايشان، اعالم مـيـکـنـنـد کـه ديـگـر                 
قبول نخواهند کرد که کار کنند و دستـمـزدشـان          

 . توسط مفتخوران سرمايه دار به سرقت برود
الزم به يادآوري است که در هفـتـه گـذشـتـه               

کارگران راه آهن در سطحـي سـراسـري دسـت بـه             
در جـاهـايـي مـثـل زنـجـان و                .  اعتصـاب زدنـد    

زاگرس با اعتصاب قدرتمند خود جـلـوي حـرت            
در تبريز و چند شـهـر ديـگـر         .  قطارها را گرفتند 

آذربايجان کارگران در ايستگاههاي قـطـار شـب           
ــه                             ــد و از صــبــح روز بــعــد ب ــردن ــه ســر ب را ب
اعتصابشان ادامه دادند و در کرج با شعار خـط      

 ميليون حقوق ما يک ميـلـيـون اعـتـراض        ٥ فقر  
خود را بـه دسـتـمـزدهـاي زيـر خـط فـقـر اعـالم                       

اعـتـصـابـات کـارگـران راه آهـن ادامـه                 .  داشتند
دارد و هـم اکـنـون ايـن کـارگـران در شـهـرهـاي                       
مختلف در اسـتـانـهـاي خـراسـان، آذربـايـجـان،                  
ــجــان،                    ــهــان، و شــهــرهــاي زن ــرســتــان، اصــف ل
اسالمشهر، کرج، شاهـرود، سـمـنـان، دامـغـان،             
گرگـان، ورامـيـن، اراک، ارومـيـه، انـديـمـشـک،                  
زاهدان و نيز در تعميرات جاري ديـزل تـهـران در           

کـارگـران راه آهـن در          .  اعتصاب به سر ميبـرنـد     
 مـاه دسـتـمـزد         ٤  تـا      ٢ شهرهاي مختلف بـيـن       

طلب دارنـد و دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت نشـده و                    
 کارگـر  ۷۰۰۰ قراردادهاي موقت کاري معضل  

 .راه آهن است
حزب کمونيست کـارگـري از خـواسـتـهـا و                

مبارزات کارگران راه آهن قاطعانه حمايت کـرده     
و بر ايجاد شوراهاي سازماندهي اعتـراضـات و         

. اعتصابات در تمام مراکز کارگري تاکيـد دارد         
حزب اعتصابات سراسري کـارگـري را يـک گـام              
تعيين کننده در جلو بـردن جـنـبـش سـرنـگـونـي                
مردم و زير ضرب بردن بسـاط چـپـاول سـرمـايـه             

در سـطـحـي سـراسـري بـه             .  داري حاکم مـيـدانـد     
 . تدارک اين اعتصابات برويم

 حکومت اسالمي و  
 مفتخور سرمايه داران بايد برود   
 زنده باد جامعه اي انساني،     

  زنده باد سوسياليسم  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۸۷  مرداد ١٢ 
 ۲۰۱۸  اوت ٣  

 
 کارگران راه آهن     

 با خواست هاي مهمي      
 به ميدان آمدند   

اين خواست ها را به پرچم مـطـالـبـات خـود            
 در سراسر کشور تبديل کنيم

شوراي هماهنگي کارگران و کـارکـنـان راه          " 
در بيانيه مهم خود بر حـق تشـکـل و حـق           "  آهن

تجمع و لغو قـراردادهـاي مـوقـت تـاکـيـد کـرده                 
تشکيل شوراهاي هماهنگي اعتـصـابـات    . است

و اعتراضات و پافشاري بر حـق تشـکـل و حـق               
تجمع و رسمي شدن تمامي قراردادهـاي کـار را          

اقـدام    . بايد وسيـعـا مـورد پـافشـاري قـرار داد               
ــران راه آهــن در            ــارگ تشــکــيــل شــوراهــاي           ک

هماهنگي اعتراضات و پافشاري جمعي بر حـق        
اعتصاب و حـق تشـکـل را بـايـد پـرچـم تـمـام                         
مبارزات کارگري در شرايط کنوني قرار دهيم و       

اين يـک گـام     .  به حکومت اسالمي تحميل کنيم 
اساسي در عقب راندن حکومتي اسـت کـه حـق            
تشکل و تجمع و رفاه را از کارگـران و اکـثـريـت               

کــارگــران را      هــمــه .  مــردم ســلــب کــرده اســت          
فراميخوانيم در سراسر کشور و در کليه مـراکـز         
کارگري در بيانيه هاي مشابهي ايـن خـواسـتـهـا          
را اعالم کنند و بـا تـجـمـعـات و اعـتـصـابـات                       
محلي و سراسري اين خواست ها را بـه دولـت و          

  .کارفرمايان تبديل کنند
 پيش بسوي

 !  اعتصابات سراسري   
  حزب کمونيست کارگري ايران   

  ۱۳۹۷  مرداد ۱۱ 
 

سومين روز اعتصاب بزرگ       
 کارگران نيشکر هفت تپه     

روز چهاردهم مرداد کارگران نيشکر هـفـت          
تپه وارد سومين روز اعتصاب يـکـپـارچـه خـود            

کارگران تمام بخشهاي نيشکر هفت تـپـه     .  شدند
در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه دسـتـمـزد و         
قراردادهاي برده وار کار، سطح نازل حـقـوقـهـا و        

سـپــردن بــخــشــي از ســهــام شــرکــت بــه بــخــش                 
خصوصي و خطر بيکار شدن از کارخـود از سـه             

. روز پــيــش اعــتــصــاب خــود را آغــاز کــردنــد                
کارگران بصورت يکپارچه مقابل دفتر مديـريـت    

نيروهاي گارد ويژه و پاسگاه هفت .  تجمع کردند 
تپه از وحشت گسترش دامـنـه اعـتـراض، وارد               
کارخانه شدند تا مانع ادامه اعتصاب و تـجـمـع        
کارگران شوند اما کارگران دسـت بـه مـقـاومـت           

الزم بـه    .  زدند و به اعتراض خـود ادامـه دادنـد             
توضيح است که در شرکت نيـشـکـر هـفـت تـپـه              

 .  کارگر مشغول به کار هستند۶۰۰۰ 
جمهوري اسالمي از اعتـراضـات کـارگـران           

وحشت دارد، چون ظرفيت عظيم اين مـبـارزه را      
ميداند و ميداند ايـن اعـتـراضـات بـه خـيـابـان                   

مي بيند کارگر با شعار کارگر مـي  .  وصل است 
ميـرد، ذلـت نـمـي پـذيـرد در خـيـابـان اسـت و                         
شعارهاي مرگ بر ديکتاتور، مرگ بر بيـکـاري،    
مرگ بر گراني، زنداني سياسي آزاد بـايـد گـردد          
و مرگ بر حزب اهللا در خـيـابـانـهـاي شـهـرهـاي                 

 . مختلف طنين انداخته است
حزب کمونيست کـارگـري از خـواسـتـهـا و                

اعتصاب متحدانه کارگران هفت تپه قـاطـعـانـه           
پرداخت بموقع حقـوق و اعـالم       .  حمايت ميکند 

تــاريــخ دقــيــق پــرداخــت حــقــوق هــا، افــزايــش               
دستمزد، لـغـو قـراردادهـاي مـوقـت و انـعـقـاد                    
قرارداد دائم، ممنوعيت اخراج و حـق تـجـمـع و           
تشکل از جمله خواست هاي کارگران هفت تـپـه           

 ۷۰۰۰ و کل طبـقـه کـارگـر اسـت کـه تـوسـط                      
کارگر راه آهن نيز که در اعتصاب سراسري بسـر        

اين خواست هـا را بـه         . ميبرند مطرح شده است 
پرچم مبارزه کارگران در سـراسـر کشـور تـبـديـل            
کنيم و با گسترش اعتصابات و دسـت زدن بـه                

آنها را به مفتخوران حـاکـم      اعتصابات سراسري 
اعتصابـات سـراسـري در مـراکـز            .  تحميل کنيم 

مختلف کارگري در اعتراض به فـقـر، گـرانـي و               
بـي تـامــيـنــي ابــزار مــهـم بـه کـرســي نشــانــدن                     
خواستهاي کـارگـران و پـيـشـروي مـردم عـلـيـه                    

 . سرمايه داران و حکومت اسالمي است
 پيش بسوي اعتصابات سراسري کارگري    

 زنده باد انقالب 
 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ۲۰۱۸  اوت ٥ ، ۱۳۹۷  مرداد ٤ ۱ 

 زنداني سياسي     
 ! آزاد بايد گردد    

فرياد کـوبـنـده مـردم اصـفـهـان و کـرج و                       
شهرهاي ديگر براي آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي،                
عزم مردم را بـراي بـه زيـر کشـيـدن حـکـومـت                      

زنـدان ابـزار     .  اسالمي سرمايه بـازتـاب مـيـدهـد        
کمونيـسـتـهـا و       .  سلطه چپاولگران بر مردم است 

رهبران معلمان و کارگران و مخالفين را به بـنـد         
ميکشند تا بتوانند يکه تازي کنند و بچاپنـد و     

جناياتي که حکومت اسالمي در   .  جنايت کنند 
حق عـزيـزان مـردم در زنـدانـهـا مـرتـکـب شـده                      

مردم بـپـاخـاسـتـه      .  براستي قابل توصيف نيست  
ــهــا در ســال                       ــدان ــا گشــودن در زن  ٥٧ ايــران ب

ديکتاتـوري آريـامـهـري را بـه زيـر کشـيـدنـد و                      
اکنون نيز با فريـاد زنـدانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد                    
گـردد انــقــالب خــويــش بـراي بــه زيــر کشــيــدن                 

 . حاکمين اسالمي را آغاز کرده اند
 

انقالب کنوني بـايـد بـراي هـمـيـشـه بسـاط                  
زندانها را جارو کند و به دوره سياه ديکـتـاتـوري       

وجــود .  سـرمــايــه داران مــفــتـخــور پـايــان دهــد             
زندانها و زندانيان سياسي معادل بـي اخـتـيـاري           

آزادي بي قيد و شـرط بـيـان،      .  مطلق مردم است  
آزادي عقيده، آزادي تجمع و تشکل و اعـتـراض         

. بايد به قانون جامعه انساني آينده تبـديـل شـود      
عـزيـزانـمـان را در         .  در زندانها را خواهيم گشـود  

آغوش خواهيم گرفت و آزادي واقعي را به قانون       
 . جامعه تبديل خواهيم کرد

  
 زنده باد آزادي، برابري و    

  !  جامعه انساني 
 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ۱۳۹۷    مرداد۱۴ 
  ۲۰۱۸  اوت ۵  

 ... اطالعيه هاي حزب  

 
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد      

 
زيرا پاسدار سلطه اقـلـيـت چـپـاولـگـر بـر اکـثـريـت                    .  ديکتاتورها از آزادي انديشه وحشت دارند  

انقالبي که در ايران آغاز شـده  .  اولين گام انقالب مردم در همه جا گشودن در زندانهاست. مردمند
با اعالم قانون آزادي بي قيد و شرط عقيده و بيـان و تشـکـل، بـراي هـمـيـشـه بـه دوران زنـدان و                            

با سرنگوني توحش اسالمي سرمايه داران، عزيزان در بـنـد را       .  زندانهاي سياسي پايان خواهد داد    
 . از چنگ دژخيمان رها خواهيم کرد و جامعه اي انساني و آزاد و برابر را پي خواهيم ريخت

 
 !  زنده باد آزادي، برابري، حکومت کارگري                                     

 حزب کمونيست کارگري ايران                           



 
948شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 

که هر     اعتصابات و اعتراضات سراسري يک رکن مهم جنبش سرنگوني است               
روز دامنه وسيعتري ميگيرد و بخش هاي بيشتري از مردم را حول مسائل               

 .  مختلف به ميدان مبارزه ميکشد       
اين افق جديدي است که بروي مبارزات حق طلبانه مردم گشوده شده و                  

 .  اهميت زيادي در پيشروي جنبش سرنگوني دارد         
 .  با تمام قوا بايد آنرا وسعت داد        

 

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی


