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 جايگاه قطعنامه کارگران در
  مراسمهاي روز جهاني کارگر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان       
 

قــطــعــنــامــه يــا کــيــفــرخــواســت         
کارگران در جنبـش کـارگـري سـنـتـي           
پـايـدار و جـا افـتـاده اسـت. در روز                    
جهاني کارگر تهيه قطعنامه و اعـالم    
علني آن به جامعـه امـري شـنـاخـتـه           
شده است. اعالم علني کيفرخـواسـت    

کارگري در شکل کنکرت به مـعـنـي      
کنکرت کـردن مـطـالـبـات کـارگـري              
است.   کارگران در يکـسـال گـذشـتـه         
بطور مداوم در مـيـدان اعـتـراض بـا            
دولت و کارفرماها بوده اند.  افزايـش   
دستمزدها، پرداخت نکردن حـقـوق و       

ماه تا سـه مـاه،  بـيـکـار              ۹ مزايا از 
سازي وسيع و گستـرده عـرصـه هـاي         
مداوم اعتراض کارگران در مـحـيـط        
هاي کار و پروژه هاي ساختمانـي  آن      
مطالبات پـايـه اي هسـتـنـد کـه در                 
قطعنامه هـاي روز جـهـانـي کـارگـر               
بشکل کنکرت اعالم مـيـشـود.  در           
واقع بندهاي اصلي قطـعـنـامـه هـاي        
ــه از                  ــدســت ــر ان ــارگ ــي ک ــان روز جــه
مــطــالــبــات مــحــوري از اعــتــراض           

 بخش چهارم ،ميزگرد ايسکرا با 
 نسان نودينيان، ناصر اصغري و عبدل گلپريان

  در مورد روز جهاني کارگر

 

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي هفته در  
 نسان نودينيانشهرهاي کردستان / 

 اعتصاب عمومي کارگران سد کولسه سردشت!
 !اعتصاب کارگران شرکت ساختارصنعت پتروشيمي مهاباد

  با اين قدرت مي توان دنياي ديگري ساخت

 ۲ صفحه  

جمهوري اسـالمـي هـر        ايسکرا:  
سال در آستانه روز جهاني کارگـر و    
براي ايجاد فضاي رعب و وحشـت      
دست به اقدامات خشني مي زنـد.    

مثال از بازداشت و احضار فعالـيـن   
کارگري گـرفـتـه تـا دسـت زدن بـه                 
اعدام فعالين سياسي و اجتـمـاعـي    
در زندانها کـه قـبـال حـکـم اعـدام               
گرفته اند. پيشـتـر در سـنـنـدج دو             
رهبر کارگري شيث اماني و مظـفـر   
صـالــح نــيــا را احضـار و از آنــهــا               
خواسته بودند که در مـورد اجـراي       

 طرح سوبسيدها نبايد حرفي بزنند. 
 

چرا جمهوري اسالمي سياسـت  
امنيتي ـ پليسي را پيشه خود کرده 
و اساسا در ساير کشورها سيـاسـت   
دولت ها در ارتباط بـا روز کـارگـر        

 چگونه است؟

 
 
 
 
 

 محمد امين کمانگر

هــر ســال نــوشــتــه و مســائــل           
متعدد بيشماري بمناسبت اول ماه 
مه و موضوعات اين روز و وضـع      
و حــال طــبــقــه کــارگــر در جــهــان             
منتشـر و پـخـش مـي شـود و از                  
ديدگاههاي مـخـتـلـفـي  ايـن روز                
مورد تجزيه و تـحـلـيـل قـرار مـي             

گيرد. در نتيجه من الزم نمي بينـم   
تا از تاريخ اين روز  و حـرکـتـهـاي         
رهايي بـخـش و جسـورانـه اي کـه              
باعث به ثبت رسيدن ايـن روز شـد       
اشاره کنم بر عـکـس بـه يـکـسـري           
مسائل ديگر مي پـردازم کـه مـي        

 

 ۳ صفحه 

بـيـش از       ۹۳ فروردين  ۲۵ روز 
ــمــام         ١٢٠٠  کــارگــر،کــارمــنــد وت

رانندگان مـاشـيـن آالت سـبـک و               
سنگين نيـروگـاه کـولسـه واقـع در            
ــه            شــهــرســتــان ســردشــت دســت ب

اعتـصـاب زدنـد. اعـتـصـاب ايـن               
کارگران به علت پـرداخـت نـکـردن         

در    ١٢ -١١ -١٠ حقوق ماه هاي (
) و عــدم دريــافــت            ١٣٩٢ ســال   

که ازقـبـل تـوسـط          ٩٣ عيدي سال 

کارفرمايان ومـجـريـان وعـده داده         
شده بود و بي توجهي کارفـرمـايـان    
و مسوالن در نـيـروگـاه سـپـاه سـد             
ســردشــت صــورت گــرفــتــه اســت.        

 فراخوان حزب کمونيست کارگري:
  حجاب اجباري را عمال الغاء کنيم!

 ۴ صفحه   !سنندج جمال چراغ ويسى ١٣٦٨ به مناسبت اول ماه مه و يادي از کارگر کمونيست و سخنران اول ماه مه سال 

کميته   ١٦ اطالعيه شماره  
دفاع از کارگران دستگير شده  

(آزادي پدرام   -مهاباد 
ضرب و شتم   -نصراللهي 

 زندانيان سياسي)
 

پدرام نصراللهي، فعال کارگري و   
عضو کميته هماهنگي پس از تحمل 

ماه حبس، سرانـجـام روز شـنـبـه           ١٩ 
ام فروردين ماه از زنـدان مـرکـزي        ٣٠ 

شهر سننـدج آزاد شـد. آزادي پـدرام             
نصراللهي، اين کارگر پـيـشـرو و نـام           
آشـنـاي جـنــبـش طـبــقـه کـارگــر، بــا                
استقبال گرم و پر شور مردم سـنـنـدج      

 مواجه شد.
هـاي مـمـتـد و            مردم با کف زدن  

هاي گل از مبارزات، جسارت و  حلقه
هاي خستـگـي نـاپـذيـر ايـن            مقاومت

فعال خـوشـنـام جـنـبـش کـارگـران و                 
پـدرام     .ستمديگـان قـدردانـي کـردنـد         

نصراللهي به جرم دفـاع از کـارگـران،        
بارها دستگير و زنـدانـي شـده اسـت           
اما هيچ وقت تسـلـيـم بـي عـدالـتـي              
نشده و هر بار بـا قـامـتـي افـراشـتـه،            
استوارتر به مبارزات جنـبـش طـبـقـه        
کارگر خدمـت کـرده اسـت. زنـدان و              
ضربات عاطفي و روحـي نـتـوانسـتـه        
عزم و اراده راسخ پـدرام را سـسـت و          

   .دار کند خدشه
 

مــا اعضــاي "کــمــيــتــه دفــاع از           
کارگران دسـتـگـيـرشـده مـهـابـاد" بـه               
ــه                    ــم ــا و ه ــي" ه ــه ــل ــدرام نصــرال "پ

که در راه رهايي طبقـه کـارگـر       کساني
مبارزه کرده و مي کنند، افتخار مـي  
کنيم و آزادي پدرام را صـمـيـمـانـه بـه         
خانواده او و جنـبـش طـبـقـه کـارگـر،            

کنـيـم    ما تاکيد مي .گوييم تبريک مي
 ۶ صفحه            

 ۲ صفحه  

 ۲ صفحه  

 ۵ صفحه   ولي فقيه وارد گود شده است

 ۵ صفحه                  

 ۸ صفحه   به ياد دوست عزيزم، شمال عبداللهي معروف به،جمال سردشت
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 ۱ از صفحه

کارگران است کـه آنـهـا در يـکـسـال               
گذشته براي تحـقـق ايـن مـطـالـبـات            
مبارزه و اعتراض کرده انـد. عـرصـه       
اعتراض کارگران در يکسال گـذشـتـه    
محدود به مطالبات اقتصادي نبـوده  
بلکه کارگران در دفاع و در مـبـارزه         
اي دائمي براي آزادي تشکل و بيان و 
حق برخورداري از تجمع و اعتـصـاب   
بدور از فضاي امنيتي و پليسي بـوده  
اند. در همين رابطه تعداد زيـادي از       
فعالين کارگري دستگير و بـه زنـدان       
انداخته شده اند. تـالش بـراي آزادي          
کارگران زنداني همچنين عـرصـه اي       
دائمي مـبـارزه کـارگـران و مـردم و                
بويژه خانواده هاي آنـهـا بـوده اسـت.         
ــيــز از                  ــي ن ــران زنــدان آزادي کــارگ

مطالبات دائمي و روزانه کـارگـران و     
خانواده هاي آنها است. در قطعنامـه   
هــاي روز کــارگــر تــاکــيــد بــر آزادي            
کارگـران زنـدانـي و مـحـکـوم کـردن                
اعمال پلـيـس سـيـاسـي و امـنـيـتـي                
نهادهـاي اداره اطـالعـات خـواسـت             

 سراسري کارگران در اين روز است.  
 

روز جهاني کارگر جشن کارگـران  
و همسرنـوشـتـي طـبـقـاتـي آنـهـا بـا                 
همديگر در سطح بين الملـلـي اسـت.      
اعتراض کارگران در ايران براي آزادي 
تشکل و بيان براي بخشهاي وسيعـي  
از کارگران در سـطـح بـيـن لـلـمـلـلـي                 
خواستي آشـنـا اسـت. در سـه دهـه                  
گذشته جنبـش کـارگـري در ايـران و             

ــهــاي              ــدان ــيــن کــارگــري در زن فــعــال
جمهوري اسالمي مـورد حـمـايـت و           
پشتيباني کارگران از جانب اتحـاديـه   
هاي بـزرگ در سـطـح جـهـانـي قـرار                
گرفته اند. تاکيد مجدد بر حمايتهاي  
بين المللي در روز کارگر و حمايتهاي 
محلي امري که در يکـسـال گـذشـتـه        
بخشهاي وسيعي از کارگران در سطح 
سراسري در ايران فعاالنه پـيـش بـرده      
اند، ده ها اطالعـيـه و اعـتـراض در           
حمايت کارگران زنداني را فـرخـوانـده      
اند، ضـروري و قـطـعـا در دور آتـي                
اعتراضـات کـارگـران مـوثـر و کـارا               

 خواهد بود.  
 

دولت روحاني با ادامه سـيـاسـت    
انصراف «هدفمندي يارانه ها کمپين 

هــا را تــحــت حــمــايــت         »  از يــارانــه  

بورژوازي، بخشهايي از هنرمنـدان و    
انــجــمــن اســالمــيــهــا و کــارمــنــدان          
عاليرتبه راه انـداخـتـه اسـت. جـواب           
بيش از هفتاد ميـلـيـون از مـردم در           
مقابله با حمله به حداقـل مـعـيـشـت        

بزرگ بود. اين کـمـپـيـن ضـد           »  نه« 
انساني توسط مردم ناکام شد. ده هـا   
ميليون از مـردم خـواهـان دريـافـت               
يارانه هستنـد، روز جـهـانـي کـارگـر             
فرصت مـنـاسـبـي اسـت کـه دامـنـه               

بـزرگ تـوسـط      »  نـه « اعتراضي اين   
مردم را گسترش داد، جامـعـه را بـه        
اعتراضات وسيع عليه فقر و گـرانـي       
فــرخــوانــد. مــردم در ســطــح ده هــا              
ميليونـي گـامـهـاي اسـاسـي عـلـيـه                
سياست رياضت کشي و عليه کمپين 
کـثــيــف و ارتــجــاعـي دولــت بــجــلــو            
برداشته اسـت. در کـيـفـرخـواسـت و              

قطعنامه هاي کارگران اين گامها از   
پيشروي و اعتراض را بايد تبديل بـه    
اتحاد و همبستگي طبقاتي کرد و بر 
ضرورت پيشرويهاي بيـشـتـر تـاکـيـد         

 کرد. 
در هـــر مـــراســـم و جشـــن و                  
گردهمايي که بمناسبـت روز کـارگـر        
بـرگــزار مــيــشــود، کــيــفــرخــواســت و         
قطعـنـامـه کـارگـران بـا مـطـالـبـات                 
کـنـکـرت آنـهـا صـادر شـود. تـعــدد                  
قطعنامـه و خـواسـت و مـطـالـبـات                
کارگري در ابعاد وسيع و ده ها مورد 
تاکيدي مجدد است بر امر مشـتـرک     
و اعتراض مشترک کارگران در سطـح  

 سراسري. 
 

 زنده باد روز جهاني کارگر

 جايگاه قطعنامه کارگران ...

 ۱ از صفحه

 ۱ از صفحه

تــوانــد مشــغلــه  مــداوم و هــر روزه              
رهبران و فعالين طبقه کـارگـر بـاشـد       
که  بعضا کمتر به آن پـرداخـتـه مـي           
شود. آنهم اينکه، رهبران و فـعـالـيـن        
اين طبقه در قبـال  هـمـبـسـتـگـي و              
اتحاد کل جامعه چه وظيفه اي دارند 
که مـي تـوانـد در دسـتـور کـارشـان                

 باشد؟.
 

آنچه وظيفه رهـبـران و فـعـالـيـن           
طبقه کارگر اسـت سـعـي و کـوشـش            
براي وحـدتـي طـبـقـاتـي، انسـانـي و               
ايجاد وحدتي در چهار گوشه اين کـره  
زمين است. اين طبقه از مشـکـالت      
طبقاتي خود، از ضعف و کمبودهاي 

خود، در گوشه و کنار جهان مثل يک 
طبقه واحد بخوبي  آگاه  و بـدرجـات       
زيــادي روانشــنــاســي بــخــش هــاي            
مختلف خـود را مـي شـنـاسـد امـا               
کمتر به اتحاد جهاني مـثـل يـک تـن         

 واحد بها داده است. 
 

امروزه جهان بيش از هر زمان بـه  
يکديگر هـمـبـسـتـه و وابسـتـه شـده                 
است. زندگي اجتماعي بشرتوسعه و    
تکامل عظيمي پـيـدا کـرده اسـت و           
انسانهاي منتسـب بـه مـلـيـيـتـهـا و               
زبانها و مذاهب گونـاگـون ديـگـر در         
حصار تنگي نه تنها محدود نمانده و 
نيستند بلـکـه در تـمـاس و ارتـبـاط               

مداوم با يکديگر قرار دارند و اتـحـاد   
در بــيــنِ مــردم مــنـتــســب بــه مــلــلِ             
مختلف بيش از پيـش مـحـسـوس و         

 ممکن تر شده است. 
 

اتحاد و همبستگي طبقه کـارگـر   
براي ابراز قدرت و شناساندن مسائل 

 ۹۹ انساني و طبقاتي اين اکثـريـت        
درصدي هـا، روح پـاسـخـگـويـي بـه              
ضرورتهاي عصر حاضر است.  يکـي   
از آموزشهايي که فعاليـن و رهـبـران        
اين طبقه مي توانند روي آن تـأکـيـد         
ورزنــد هــمــانــا کــنــار گــذاشــتــن                  
ــه                ــي اســت ک ــاي ــگــري ه ــحــدودن م
مناسبات تفرقه افـکـنـانـه سـرمـايـه            
داري حاکم بر کل جـوامـع در مـيـان           
بخشهاي مختـلـف نـيـروي کـار کـن             

جامعه بوجود آورده است. بـورژوازي     
مداوما راه بروز اين تفرقه افکني هـا  
را هموار مي کند. يکـي از وظـايـف         
فعالين و رهبران طبقه کارگر حاشـيـه   
اي کــردن آن در مــبـارزات جـنــبــش             

 کارگري است.
 

تالش براي کنار زدن کينه توزي، 
دشمني، جنگها و خون ريزيهايي کـه    
زائيده نظم سرمايه که براي بقاي خود 
و تامين سود و سرمايه است يکي از 
اين تالشها است که با ايجاد اتحاد و 
همبستگي در صفوف کارگران و کـل  
جامعه از ميان بر داشـتـه شـود. در           
حال حاضر زمينه هاي پروسه اتـحـاد   
از هر دوراني  فراهم تر است. امـروزه   
وظيفه کارگران آگـاه و رهـبـران ايـن             

طبقه است که بـعـنـوان صـاحـب کـل           
جامعه  ظاهر شده و ايـن رسـالـت را        
تقويت کرده و گسترش دهند. خود را  
صاحب جهاني بشمارند که بدست پـر  
توان آنان سوخت و ساز مي کنـد. بـه      
يمنِ علم و پـيـشـرفـت تـکـنـولـوژي،               
ــهــم وصــل شــده اســت و                   ــان ب جــه
مقدمات اين اتحاد، مـقـدمـات ايـن       
همبسـتـگـي را فـراهـم کـرده اسـت.                
اقتصاد دنيا با روابط و رشـتـه هـاي        
درهم تنيده اش قـدرت تـولـيـد را در           
دستان نيروي کارکن قراد داده اسـت.  
با اين قدرت مي توان دنياي ديـگـري   

 ساخت.
 

 ۲۰۱۴ آوريل  ۲۱ 
 

 با اين قدرت مي توان ...

نيروگاه کولسه يـکـي از مـهـمـتـريـن            
وبزرگترين نـيـروگـاه هـاي آبـي ايـران             
است. سود و سرمايه اين نيروگـاه در     
کنترل سپاه پاسداران قرار دارد. الزم      
به ذکر است که کارگـران ايـن سـد از          
نقاط مختلف ايران هستند. عليرغـم   
اينکه تـا کـنـون صـداي اعـتـراضـي                
کارگران اين نيروگاه منعـکـس نشـده      
است اما اين بـار تـمـامـي کـارگـران             
همراه بـا خـانـواده هـايشـان در ايـن                 

 اعتصاب شرکت داشتند. 
 
 

ــت            ــرک ــران ش ــارگ ــصــاب ک ــت اع
ساختارصنعت يکي از شـرکـت هـاي      

 !پيمانکاري پتروشيمي مهاباد
 

اعتصاب کارگران شـرکـت سـاخـتـار          
صنعت از شـرکـتـهـاي پـتـروشـيـمـي                

 ۲۷ مـهــابــاد  در روز چــهــارشــنــبــه             
بعداظهر شروع  ۱ فروردين در ساعت 

 ٢٠٠ شد. تعداد کارگران که بالغ بـر       
نفر بودند در اين اعـتـصـاب شـرکـت          
داشتند. اين اعتصاب در ارتبـاط بـا      
پرداخت نشدن دستمزد اين کـارگـران     

و هـمـچـنـيـن           ۹۲ در بهمن و اسفند   
پــرداخــت نشــدن ســنــوات وعــيــدي           
کارگران در سال جديد بود. کـارگـران      
با اعتراض به عدم پـاسـخـگـويـي بـه         
خواستهايشان از مـحـل شـرکـت تـا              
ساختـمـان کـارفـرمـاي پـتـروشـيـمـي               

راهپيمايي کردند. بعد از تـجـمـع در         
مقابل ساختمـان شـرکـت، نـمـايـنـده            

نزد کارگـران آمـد و اعـالم            کارفرما
 ۳۱ و     ۳۰ کرد که شنبه يا يکشنـبـه     

فروردين دستمزد و کل پرداختي آنهـا  
واريز خواهد شد. تا دريافت اين خبـر   

فـرورديــن هــنـوز طــلــب          ۳۰ در روز     
 کارگران واريز نشده است.

 
مرکز خبري کميته کردستان 

 حزب کمونيست کارگري ايران
آوريل  ١٩ ،  ٩٣ فروردين  ٣٠ 

 ٢٠١٤ 
 

 
 

  اعتصاب عمومي کارگران ...
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امنـيـتـي کـردن و         نسان نودينيان:  
فضاي نظامي ـ پليسي در آستانه روز 
جــهــانــي کــارگــر تــوســط دولــتــهــاي         
سرکوبگر در ايران يا شيلي و ترکيه و 
ده ها کشور استبداد زده وجود دارد.   
روز جهاني کـارگـر روز صـف آرايـي           
طبقات متخاصم و اصـلـي جـامـعـه          

در ايـن پـيـکـار سـتـرگ، دو               است. "  
جهان چهره به چهـره يـک ديـگـر مـي            
ايستند: جهان سرمايه و جهـان کـار؛      
جهان استثـمـار و بـردگـي، و جـهـان               
برادري و برابري"(لنين ـ اول ماه مـه)    
صــف کــارگــران بــا کــيــفــرخــواســت           
طبقاتي و صـف دولـت و سـرمـايـه                
داران با حمـايـت دسـتـگـاه سـرکـوب           
(پليس، ارتش، دادگـاه و قضـات و            

در يـک سـو،       زندان و دستگيري).  "       
مشتي ثروتمند خون آشام قرار دارند. 
آن ها هسـتـنـد کـه کـارخـانـجـات و                 
مراکز توليـدي، ابـزارهـا و مـاشـيـن             
آالت را تصرف و ميليون هـا جـريـب      
زمين و کوه هايـي از پـول را تـحـت             
مالکيت خصوصي خود درآورده اند. 
ــه                    آن هــا حــکــومــت و ارتــش را ب
خدمتـگـزاران، سـگ هـاي پـاسـبـان              
باوفاي ثروت انـبـاشـتـه خـود مـبـدل            

  .کرده اند
 

در سوي ديگر، ميليون ها نفر از 
محرومان جـاي دارنـد. کسـانـي کـه             
مجبورند به مشتي نوکيـسـه پـولـدار       
التماس کنند تا به آن هـا اجـازه کـار        
کردن بدهند. با کار آن هاست که ايـن  
افراد تـمـام ثـروت هـا را خـلـق مـي                  
کنند؛ با اين حال خـودشـان بـايـد در           
تمام طول زندگي براي خـرده اي نـان         

ايـن قـاعـده هـمـيـشـه            مبارزه کنند"    
وجود داشته و فـقـط و فـقـط تـحـت               
تاثير تناسب قواي طبقاتي ـ توده اي   
کارگران و مزدبگيران جامعه يکي بر 
ديگري غـلـبـه کـرده اسـت.  تـالش                  
ــردن                 ــار ک ــه ــا م ــورژواه ــت و ب دول
مطالـبـات کـارگـران در روز کـارگـر               
است. در کشورهاي اروپايي مهـار و     
کاستن بار راديکال شعار و مطالبات 
کارگران را اتـحـاديـه هـاي کـارگـري             
ــود                    ــا وجـ ــد. بـ ــرنـ ــبـ ــيـ ــش مـ ــيـ پـ
محدوديتهايي که اتحـاديـه کـارگـري       

ايجاد ميکنند اما در مراکز توليـدي  
و کـارخـانـه هـا کـارگـران از اعـمـال                 
قدرت برخوردار هستنـد و از کـانـال          
شوراهاي کـارخـانـه رابـطـه خـود بـا                
کــارفــرمــاهــا و قــراردادهــاي کــار و          
دستمزد و ايمني و امنيت شـغـلـي و      
سالمتي و بيمـه هـا را نـمـايـنـدگـي              
ميکننند. در اينجا وجـود کـارگـر و         
تشکل و اعـتـراض و رژه و مـارش                
کارگر و اعتصاب و تحصن حـمـايـت    
ميشود و تضمين شده است. معضل  
اصلي براي کارگران، مهار مطالبات 
راديکال آنـهـا تـوسـط اتـحـاديـه هـا                 
است. در ارتباط با موقعيت کارگران 
در ايران و البته کشورهاي استبـدادي  
رابطه کـارگـر بـا دولـت و سـرمـايـه                   
داران، به لحاظ اقتصادي هم اکـنـون     
با تحميل رياضت کشي اقـتـصـادي،      
دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر و   
در  شــکــل ســيــاســي ســرکــوب و                
محدوديتهاي اعتراضي خـودنـمـايـي     

 ميکند.  
 

در ايران هر اعتصاب و اعتراض 
کارگري به دليل نوع حاکميـت نـظـام      
ســيــاســي اســت. اعــتــصــاب عــلــيــه          
دستمزدهاي پرداخت نشده سـيـاسـي      
ميشود، محيط  و مـحـل اعـتـراض       
کارگران نظامي ـ پليسي ميشوند. به  
همين دليل رژه و مارش روز جهـانـي   
کارگر هم سياسي ميشود. در قوانين 
موجـود قـانـون کـار روز کـارگـر در                 
رديف تعطيالت رسمي (و البته بايـد   
بارها به تکرار ايـن دسـتـاور تـوسـط          
جنبش کارگري اشاره کرد که تعطيـل  
اعــالم کــردن روز کــارگــر بــا فشــار             
اعــتــراضــات کــارگــري در ســالــهــاي        

ــه                   ۱۳۶۰  ــل ب ــي ــحــم ــا ت ــد ب ــع ــب ب
ــت ــوي          « دولـ ــوسـ ــت دوره مـ » دولـ

برسميت شناختـه شـد) اسـت.  روز              
کـارگـر تـعــطـيــل اســت. و کـارگــران               
ميتوانند در اين روز مارش و جشـن      
و مراسمهاي خود را بـرگـزار کـنـنـد.          
اما از آنجا که ترس و واهمـه بسـيـار      
زيادي از تـجـمـع و مـارش کـارگـران             
وجود دارد دولـت و کـارفـرمـاهـا بـا             
همکاري تنگاتنگ "تشکلهـاي زرد"     
از جـملـه خـانـه کـارگـر و شـوراهـاي                 
اسالمي کار مانـع بـرگـزاري مـراسـم          
ــقــل  و جشــن کــارگــران  و                    مســت
خانوادهايشـان مـيـشـونـد. امـا، بـا               
وجود تمام محدوديتها در سـي سـال       
گذشته کارگران براي برگزاري جشن و 

مراسم و مـارش روز کـارگـر تـالش               
هاي مثمر ثمر و مفيدي را بسرانجـام  
رسانده اند. در شـهـرهـاي کـردسـتـان          
عليرغم فشارهـاي پـلـيـسـي مـراسـم            
هاي روز کارگر در اشکال مـتـنـوعـي     

 برگزار شده اند. 
امنيتي کردن فضاي شهـرهـا در     

مــارس(روز  ۸ آســتــانــه روزکــارگــر و        
ــوري                ــه ــم ــي زن)از طــرف ج ــان جــه
اسالمي تاکتيکي آشنـا بـراي مـردم        
در جامعه است.  به نظر من روشهاي 
جمهوري اسالمي و امـنـيـتـي کـردن          
فضاي شهرها در عين حال ناکام شده 
است. امنيتي کردن شهرها و فضـاي   
بگير و ببند آن تاثيراتي را که در دهه 

در مـرعـوب کـردن           ۷۰ و      ۶۰ هاي 
جامعه و فضاي ترس و رعب داشت، 
ندارد.  در ايران تحت حاکميت نـظـام    
جمهوري اسالمي مبارزه عظيـم کـار     
عليه سرمايه، به بهاي فداکاري هـاي  
عــظــيــم کــارگــران در جــريــان اســت.          
کارگران بهاي حق برخورداري از يـک      
زنــدگــي بــهــتــر و آزادي و تــامــيــن              
معيشت را با اعـتـراضـات مـداوم و         
زندان و دسـتـگـيـري، پـرداخـتـه انـد.             
شاهرخ زماني و ده ها نفر از کارگران 
در بند که در راه آرمان طبقـه کـارگـر      
مبارزه مـي کـنـنـد، مـورد اذيـت و               
آزارهاي بيشمار جمـهـوري اسـالمـي       
قرار مي گـيـرنـد. مـقـاومـت و عـدم               
تمکين به خواست هاي ضد کـارگـري   
را اينها با اين روحيات باال و تعـرض  
ناکام گذاشته اند و تسليم نشـده انـد.     
مقاومت و ايستادگي شاهرخ زمانـي  
و صدها کارگر معتـرض و انـقـالبـي         
صفحه درخشاني را از اسم "مقاومت  
و ايسـتـادگـي"  بـجـاي "اسـتـيـصـال                  
وتسليم" در تاريخ جنبش کـارگـري و        
کمونيستي ايران و منطقه را به ثـبـت   
رسانده است. من اميدوارم امسال بـا   
وجود اين همه اعتراض و ايستادگـي  
تــوســط کــارگــران مــا در شــهــرهــاي          
کردستان شاهد مراسم ها بـا شـکـوه        
در روز جهاني کارگر باشيم. زنده بـاد   
جشن و گردهمايي کارگران و خانواده 
هايشان، مارش و مـيـتـيـنـگ هـاي           

 اريبهشت.  ۱۱ کارگران در 
 
 

کـارگـران خـواسـتـهـا و           ايسکرا:    
مطالبات زيادي بـراي طـرح در روز           
جهاني کارگر دارند که در بـخـشـهـاي     
قبلي اين ميزگرد به مهمتـريـن آنـهـا       
پرداختيم. اما هر سـال شـاهـد طـرح          
مطالبات اجتماعي بخشهاي محروم 
جامعه در سـطـحـي وسـيـعـتـر و در                

هـاي     بيانيه ها و قطـعـنـامـه تشـکـل        
ايم که جنبش کارگـري و     کارگري بوده

هايش بدرست بعنوان صـاحـب    تشکل
جامعه و در دفاع از ايـن خـواسـتـهـا          

اند. شما اگر بخـواهـيـد بـر         ظاهر شده
اين خواستهاي عمومي و اجتـمـاعـي    
مردم تاکيد مجددي داشـتـه بـاشـيـد          
اين مـطـالـبـات را چـگـونـه بـر مـي                  

 شماريد؟
 
 
 
 
 
 
 

 در   هـمـانـطـور كـه       ناصر اصغري:  
جواب به سئواالت پيشين هم گفـتـم،   
تـعـدادي از مـطـالــبـات مـطـالـبــات               
هميشگي كارگران بـوده و تـا بـحـال           
بيجواب هم مانـده انـد كـه كـارگـران            
حتما بايد آنها را بـاز هـم مـطـالـبـه               
كنند. مثل افزايش دستمزدها طوري  
كه يك زندگي انساني را تأمين كنـد.  
بيمه بيكاري مكفي، امنيت شغلـي،  

هاي مستقل كارگـري و     آزادي تشكل
غيره. اما مطالباتي هستند كه بقـول  
شما مطالبات كل جامعه هستـنـد و     
كارگران هم بعنوان رهبران و صاحبان 
اين جامعه بايد آنها را در روز جهاني 
كارگر مطالبـه كـنـنـد. مـثـل آزادي              
بيان، آزادي پوشش، دفاع از محـيـط   
زيست، برابري كامل زنان و مـردان،      
لغو حكم ضدانساني اعدام، دفـاع از    
كرامت انساني سالمندان و كودكـان،  
دفاع از حق آزادي و بـرابـري كـامـل             
براي پناهندگاني كه در ايران زنـدگـي   
مي كنند، نخواستن ماجراجوئيـهـاي   
جنگي مـثـل تـروريسـم اسـالمـي و               

هـا را بـه دنـبـال              اي كه تحـريـم   هسته
داشته، جدائي دين از دولـت، اخـراج       
پاسداران و آخوندها و ديگر پادوهاي 
رژيم از مدارس و دانشگاهها، آزادي   
كليه زندانيان سياسي، جدائي كامـل  
دستگاه قضائـي از دولـت و آخـونـد             
جماعت. اينها صرفا نكاتي نيستنـد   
كه وقتي ما در بيانيـه هـايـمـان مـي          
آوريم بعنوان نـكـات تـزئـيـنـي و يـا                
لوكس و به اصطالح چپ نشـان دادن    
خودمان اين كار را مي كنيم. خـيـر.      
وقتي كه جامعه اي آزاد داشته باشيم 
اول از همه كارگران از آزادي بيشتـري  
برخوردار خـواهـنـد بـود. وقـتـي كـه                 
بـتـوانـيـم آزادي بـيـان را بـه دولـتـي                    
تحميل كنيم، كارگران امكـان آزادي    
اعتصاب و تشكل و بيان و غـيـره را     

مي يابند. وقـتـي كـه سـالـمـنـدان و                 
بازنشستگان از يك زنـدگـي انسـانـي       
شايسته برخوردار مي شوند، كـارگـر     
بعنوان كساني كه آينده بازنشستگـي  
در انتظارش است خيالش راحت مـي  
شود كه اگر فردا سالمند و بازنشسته 
شد زنـدگـي اش انسـانـي و تـأمـيـن                
خواهد بـود. اگـر آزادي پـوشـش در                
جامعه بـه رسـمـيـت شـنـاخـتـه شـد،                
كودكان مان فرصت مي كنـنـد شـاد      
باشند و شـاد بـپـوشـنـد. وقـتـي كـه                  
آخوند جماعت از مدارس گورشان را   
گم كنند، كودكان ما مجبور نيستند 
كه ترهـات مـذهـبـي يـاد بـگـيـرنـد.                
برابري زن و مرد، يعني برابـري هـمـه      
انسانها در زندگي و در برابر قانـون و    
غيره. يعني عدم دست درازي به جان  
و آزادي زنان كـه در ايـران زن اصـال            
انسان بحـسـاب نـمـي آيـد. دفـاع از                
حقوق شهروندي پناهندگـانـي كـه در        
ايران زندگي مي كنند، يعنـي انسـان     
صرفنظر از اينكه كجا بـدنـيـا آمـده،       
صرف انسان بودنش بايد برابر باشد و 
از هرگونه تعرض به امـنـيـت و شـان         
انساني اش در امان باشد. لغو حـكـم    
اعدام يعني دفـاع از جـان انسـان و              
گرفتن حربه ايجاد رعب و وحشت در 

 جامعه از دولت.
 

اينها نكاتي هستند كه كـارگـران   
عمال و هر جائي كه فرصت كرده انـد    
خواهان آن بوده اند. در بـرابـر دسـت           
درازي دولــت بــه آزادي و رفــاه، بــه              
سركوب كارگران و زندانيان سـيـاسـي    
مقاومت كرده اند. شما در چند سـال     
گذشته هيچ بخشي از جامعه را نمـي  
بينيد كه به اندازه جنبش كـارگـري و       
فعاالن و نـهـادهـاي ايـن جـنـبـش از              
ــان،              ــان، زن ــودك ــي ك ــوق انســان ــق ح
سالمندان و كـارگـران افـغـانسـتـانـي              
دفاع كرده بـاشـد. هـيـچ بـخـشـي از                 
ــيــنــيــد كــه در                  جــامــعــه را نــمــي ب
اعــتــراضــش بــه انــدازه اعــتــراضــات        
كارگران خواهـان عـدم دسـت درازي          
رژيم به جان و مال و امـنـيـت زنـان،           
كودكان و كل جـامـعـه بـوده بـاشـد.             
"انرژي هسته اي" نخواسته اسـت. در       
بـرابــر مــاجــراجـوئــي جــنــگـي رژيــم،          
خواهان رسيدگي به رفاه كل جـامـعـه    
بـوده. در بـرابـر كــمـك بـه تـروريســم                  
ــان               ــه، خــواه ــق ــط ــن اســالمــي در م
رسيدگي به وضعـيـت جـامـعـه بـوده           
است. كـارگـران و رهـبـران كـارگـري                
امسال هم بايد بعـنـوان رهـبـران كـل          
جامعه و بعنوان آلترناتيو ايـن رژيـم،     
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 ۳ از صفحه

مطالبات كل جامعه را مطرح كنـنـد   
و جامعه را حول اين مطـالـبـات دور      

 خود گرد آورند.
 

فضاي عمومـي جـامـعـه       ايسکرا:  
اين تصوير را دارد منعکس مي کند 
که امسال در روز جهاني کارگر مردم 
علي العموم توقع يک حرکت تـعـيـيـن     
کــنــنــده را بــا حضــور گســتــرده در              
خيابانها که بتواند نقطـه عـطـفـي در         
تحوالت سياسي جامعه رخ دهـد را        
انتظار دارند. ايـن تـوقـع آيـا بـجـا و                
درست است؟ درصورت عـدم چـنـيـن       
تحولي آيـا احسـاس نـا امـيـدي در                
ميان طيفهـاي مـخـتـلـف از کـارگـر              
گرفته تا فعالين اجتماعي و مردم را   

 در بر نخواهد داشت؟. 
 
 
 
 
 
 
 
 

وجود ايـن فضـا و       عبدل گلپريان:  
ــي خشــم و                   ــزون ــه ف ــرش رو ب گســت

نارضايتي عمومي مـردم از اوضـاع       
فالکتباري که بهشان تـحـمـيـل شـده          
است يک واقعيت است. جامعه تشنه  
رفاه، آزادي و برابري آنهم در جهنـمـي   
که حکومت اسالمي سـرمـايـه بـراي       
مردم بـوجـود آورده اسـت، در فـکـر              
خـالـصـي از شـر اوضـاع سـيـاسـي،                 
اقـتـصــادي و اجــتـمـاعــي حـاکــم بــر              

 جامعه است.
 

درصد کل مردم  ۹۹ اين خواست 
است و مدام به اين فکر مي کنند که 
در يک روز معـيـن و بـه مـنـاسـب و               
بهانه اي فرصتي فـراهـم گـردد، وارد        
ميدان شده و يکبار براي هميـشـه بـه      
اين همه تباهي پايان دهند. التـهـاب    
و جوش و خروش مردم و اميدشان به 
اينکه در روز جهاني کارگر، کارگـران  
و تــوده هــاي مــيــلــيــونــي مــردم بــه             
خيابانها بريزند و از اين فرصت بـراي  
شروع کارزاري سـيـاسـي اجـتـمـاعـي          
استفاده الزم را بکنند، آرزوي قـلـبـي      
آنان است. اين توقع و اين چشم انداز، 

 آرمان و آرزوي کل جامعه است. 
جامعه ايران شبيه ديک سر بسته 

پر از آبي است که درجه حـرارت زيـر       
اين ديک آب به آخـريـن مـرحلـه خـود          
رسيده است و ديـگـر دارد بـه نـقـطـه             
انـفــجــارمــي رســد. در طــول تــاريــخ            
مبارزات مردم علـيـه حـکـومـتـهـاي          
مستبد، استثمارگر و ديکتاتور نـيـز     
مــردم بــا اســتــفــاده از فــرصــتــهــا و             
سربزنگاههايي براي تعيين تـکـلـيـف     
با حکومت به ميدان آمـده انـد. اگـر         
فضاي عمومي جامعه اينچـنـيـن بـه       
اوضاع مي نگرد، شـروع و سـرآغـاز        
چنين روزي مي تـوانـد روز جـهـانـي            
کارگر، روز جهاني زن و يا تـجـمـع و        
اعتراض مردم عليه اعـدام و يـا هـر          
حرکت اعتراضي ديگري باشد و ايـن    
آرزوي قلبي مـردم اسـت کـه در روز            
ــاز                ــارت آغ ــت ــر اس ــارگ ــي ک ــان ــه ج

 سرنگوني اين رژيم را بزند.
 

منتها در صـورت عـدم چـنـيـن              
تحولي قرار نيست و نبوده کـه مـردم     
احساس نا اميدي بکنند. براي وقـوع  
يا عدم وقوع چنين تحـولـي، مـبـارزه       
فعالين و تشکلهاي کارگري، فعاليـن  
و تشکلهاي اجتماعي و اعـتـراض و       
مبارزه هر روزه مـردم بـراي تـحـقـق              
خواستها و مطالباتشان کـمـاکـان در      

جريان است و بصورت تعطيل ناپذيـر  
ادامه دارد. فـعـالـيـن و تشـکـلـهـاي                
کارگري و ديگر فعالين عرصـه هـاي     
مختلـف اجـتـمـاعـي ايـن تصـور را                
ندارند که اگر اتفاق زير رو کنـنـده اي     
رخ نداد گويا تالشهـايشـان بـي ثـمـر          
بوده است خيـر. تـاريـخ مـبـارزات و             
ــخــشــهــاي             اعــتــراضــات هــر روزه ب

 ۳۵ مختلف مردم نيـز در طـي ايـن            
سال حاکمـيـت اسـالمـي نشـان داده            
است که ذره اي از تالش و اعـتـراض     
براي بهبود وضع زنـدگـيـشـان کـوتـاه         
نخواهند آمد و اين تـالـشـهـا و ايـن            
مبارزات درسـت در جـهـت تـقـويـت             
مبارزه براي تعين تکليـف نـهـايـي و         
براي پايان دادن بـه اوضـاع مـوجـود           

 است. 
 

هيچ کسـي ايـن وعـده را نـداده               
است که اگر در روز جـهـانـي کـارگـر            
تحول بنيادي و زير و رو کننده اي رخ 
ندهد پس ديگر کاري نمي شود کـرد.  
اين درک و تصوري سطحي و مقطعي 
از روند اوضاع و شرايـط مـبـارزه در        
کل جامعه است. مهمترين امري کـه   
امروز تشکلها، فعـالـيـن کـارگـري و          
اجتماعي مي توانند در جهت تحقـق  

اقدامات مهم و موثر در دستور خود 
قرار دهند اين است که صفـوف خـود     
را متحد و متشکل سازند و با بسيج 
و سازمانـدهـي گسـتـرده تـوده اي و              
اجتماعي بـراي روز جـهـانـي کـارگـر             

 ظاهر شوند. 
 

در سالهاي قبل نيز تشـکـلـهـا و         
فعالين کارگري براي حضور گسـتـرده   
کارگران، خانواده هاي کارگري و کـل    
مــردم، و بــراي بــرافــراشــتــن پــرچــم             
خـواسـت و مـطـالـبـات خـود و کـل                   
جامعـه تـمـام تـالش خـود را بـکـار                  
گــرفــتــه انــد. نــهــادهــا و مــامــوران             
حکومتي نيز تالش کرده اند مانع از   
تجمعات و مراسمهـاي روز جـهـانـي         
کارگر شوند اما همـيـن تشـکـلـهـا و           
فعالين کارگري، پر قدرت تـر از هـر         
زماني به تالش و مبارزه خـود بـراي       
تحقق خواستها و مـطـالـبـاتشـان بـه           
ميدان آمده اند. در يک جمله بـگـويـم     
اگر قرار اسـت تـحـرکـي بـنـيـادي را                
ايجاد کـرد بـايـد در فـکـر بسـيـج و                  
سازماندهي گستـرده، اجـتـمـاعـي و          
توده اي براي روز جهاني کارگر بـود.    
از ايـن سـر اسـت کـه مـي تـوان بــه                     

 پيشرويهاي بزرگ دست يافت.

 بخش چهارم ،ميزگرد ...

 

 
 
 
 
 
 
 

 مظفر فالحي        
 

بدنبال روز جهاني کارگر در سـال  
،  مزدوران و مامـوران رژيـم      ١٣٦٨ 
داري جمهوري اسالمي ايـران     سرمايه

بــه جــنــبــش کــارگــري کــردســتــان و            
بخصوص اتحاديه صنعتگر سـنـنـدج    

ها تن از کـارگـران و      يورش آورده و ده
رهبران اين جنبش را دستگير کردند. 
اين يورش مزدوران و مامـوران رژيـم     

داري در شرايطي و در زمانـي   سرمايه
اتفاق افتاد که جـنـبـش کـارگـري در            
کــردســتــان داشــت پــا مــي گــرفــت،           
وحشت بر پيکر حـکـومـت اسـالمـي        
سايه انداخته بود و همـزمـان شـد بـا         
نوشيدن جام زهر توسط خميني بـراي  
جبران شکست در جنـگ ارتـجـاعـي       

ايران و عراق و براي بقاي عمر ننگين 
سرمايه در ايران. لذا نـيـازمـنـد ايـن           
بودند به فعالين کارگري کـه در حـال       
سازماندهي بـراى پـيـشـبـرد اهـداف           

 کارگري بودند تعرض کنند.
 

در اين يورش جنايتکارانه اغلـب  
فعالين جنبش کارگرى در سنـنـدج و     
چندين شهر ديگر کردستان از جـملـه     
سقز، مريـوان، بـوکـان و بـانـه را يـا                 
دستگير کـردنـد و يـا مـجـبـورشـان                 
کردند کـه از خـانـه و مـحـل کـار و                   

ها تن از ايـن       شان بگريزند. ده  زندگي
ــال         ــران را سـ ــارگـ ــر             کـ ــا در زيـ هـ

ها قرار دادند و  ترين شکنجه وحشيانه
کارگر کمونيست وسخنگوي اول مـاه  

سنـنـدج رفـيـق جـمـال چـراغ               ٦٨ مه 
ماه شکنجه  ٨ ويسي را بعد از حدود 

به جوغه اعدام سپردند. جمال کارگـر   
ــر                 ــمـــونـــيـــســـت، در زيـ آگـــاه و کـ

هاي رژيم شجاعانه مقاومـت   شکنجه
کرد و در طول مدتي که در زندان بود 
با سر بلـنـدي از اهـداف کـارگـري و              
سوسياليستي سرسختانه دفاع کرد و 

در راه رسيدن به اهدافش کـه هـمـانـا         
داري و بــرقــراري         نــابــودى ســرمــايــه   

حکومت کارگري بود قهرمانانه جـان  
 باخت.
 

 رفقاي کارگر!
 

حاکميت اسالمي سرمايه  تالش 
کرد تحرک و سنتي را کـه جـمـال در            
حال پايه ريزي آن در جنبش کـارگـري   
بود از اين جنبش و مبارزه طبـقـاتـي    
کارگر بگيرد. اما ايـن سـنـت مـيـخ             
خود را کوبيد و به رشد و تقويت خود 
ادامه داد. اين جنبش امروز به خاري 
در چشم دشمنان طبقه کارگر تـبـديـل    
شده است. گسـتـرش و تـقـويـت ايـن              
سنت در مبارزات کـارگـري در گـرو          
اتحاد و همبستگي مـا کـارگـران در        
اوضاع و شرايط کنـونـي اسـت. ايـن          
امر در روز جهاني کارگر و هر روز از 
اعتراضات کارگري، با ايستادگي در 
برابر يورش چماقداران و مـرتـجـعـيـن      
سرمايه، خانه کارگر و شـوراي هـاي         

اســالمــي کــار و حــفــظ اتــحــاد و                  

گـردد.     مـان مـيـسـر مـي            همبستگي
پرهيز از مسائلى فرعى که به اتـحـاد   
طبقاتي ما ضربه ميزند و مـعـطـوف    
شدن به اين اتحاد طبقاتيمـان مـا را       
قادر خواهد ساخت کـه نـويـد بـخـش          
يک زنـدگـي بـهـتـر بـراي کـارگـران و                 

 زحمتکشان باشيم.

 
زنده باد ياد کارگر کمونيست 

 جمال چراغ ويسي
زنده باد هبستگي طبقاتي 

 کارگران
 ۱۳۹۳ ارديبهشت  ۲ سه شنبه  

 

 به مناسبت اول ماه مه و يادي از کارگر کمونيست  
 !سنندج جمال چراغ ويسى ١٣٦٨ و سخنران اول ماه مه سال 
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تاريخ جمهوري اسالمي در عيـن  
حال تاريخ کشمکش بـر سـر حـجـاب         
است. از تظاهـرات زنـان در اسـفـنـد             

تا همين امروز، در تمامي ابعـاد   ۵۷ 
ــران، از               ــمــاعــي در اي ــدگــي اجــت زن
مدرسه، دانشگاه، اداره و کـارخـانـه          

خيابان، اتوبوس، گردشگـاه    گرفته تا
و ورزشگاه، از هنر و موسيقي گرفتـه  
تا فيسبوک و فضاي مجـازي، تـالش     
براي تحميل حجاب اجباري و دولتي 

و مـقـاومـت          از يکـسـو، و مـبـارزه        
خستگي ناپذير و مبتکرانه در بـرابـر     
آن بطور روزمره جريان داشـتـه اسـت.      
در اين مـواجـهـه عـظـيـم جـمـهـوري                
اسالمي نبرد را اساسا باختـه اسـت.     
حجاب مثل روز اول هـمـچـنـان يـک            
اجبار است و بس. فرهنـگ جـامـعـه        
نيست، سمبل وحشيـگـري و اقـتـدار         
لرزان اسالم و حکومتش اسـت. اگـر        

نيروي مخرب جمهـوري اسـالمـي از        
ــازداشــت و                   ــيــس و ب ــل ــاه و پ دادگ
تهديدهاي نماز جمعه تا گرو گـرفـتـن    
تحصيل و شغل مـردم يـک آن کـنـار           

پارچه کـه بـه         برود، از آن چند سانت
زحمت بر سـر زنـان و دخـتـران نـگـه               

 داشته اند، چيزي باقي نمي ماند. 
 
حتي کسـانـي کـه روزگـاري بـا               

شعار "يا روسري يا تو سري" پونـز بـه     
سر زنان بي حجاب ميزدند، يا آنانـي  
که خود را فمينيست و اصالح طـلـب   
و فعال حقوق زنان معرفي ميـکـردنـد    
ولي ميگفتند "حجاب چـنـدان مـهـم         
نيست"، امـروز از حـجـاب اجـبـاري             
برائت ميجوينـد و در بـي بـي سـي               
عليه آن آيه و حديث مي آورند. قطب  
حجاب و اجبار در تمام سالهاي سياه 
جمهوري اسالمي منظما ريزش کرده 

قطب آزادي و   و مهجورتر شده است.
اختيار و اعتراض به حجاب بـعـوض     

آشکارتر، متنوع تـر و مـهـار          هر دم
نشدني تر شده است. طبـيـعـي اسـت        

تـحـمـيـل حـجـاب             در جامعه اي کـه 
تعـرض بـه زنـان رکـن حـکـومـت                  و

تالش جـامـعـه بـراي رهـايـي             است،
بيش از پيش بر عليه حجاب متمرکز 
شود. اکنون ميتوان گفت که مـبـارزه    
و مقاومت علـيـه حـجـاب وارد فـاز            
جديدي شـده اسـت. مـبـارزه عـلـيـه                  
حجاب اجباري ديگـر بـه خـيـابـان و            
دانشگاه و مقاومت قهرمانـانـه زنـان      

خـواسـت لـغـو           محدود نيست، بلکه
حجاب اجـبـاري در کـنـار خـواسـت               
هايي نظير آزادي زندانيان سـيـاسـي،    
لغو اعدام و غـيـره بـه خـواسـتـه اي                 
عمومي و به يک جزء جـريـان اصـلـي       
سيـاسـت ايـران تـبـديـل شـده اسـت.                 

نتيجه اي که از اين تحول مـيـتـوان و      
بايد گرفت اين است که اکنـون زمـان     
آن فرا رسيده کـه در مـبـارزه عـلـيـه               
حجاب اجباري جـلـوتـر رفـت و آنـرا              
عمال و اجتماعا به تـمـامـي مـلـغـي           

 کرد.
 
شرايط جديد در مواجهه با   اين 

حجاب تـنـهـا مـحـصـول مـبـارزه و                 
يــا  مــقــاومــت در بــرابــر حــجــاب و            

سوخت و ساز جامعه ايـران نـيـسـت.       
انقالبات سالهاي اخير در جهان و بـه    
ميدان آمدن توده هـاي وسـيـع بـويـژه          
نسـل جـديــد بـراي تـغـيــيـر اوضــاع،               
تضعيف موقعـيـت بـيـن الـمـلـلـي و               
منطقه اي اسالم سياسي بطور اعم و   
جمهوري اسالمي بطور اخص، برآمد 
نوين در جنبش رهايي زن که صـريـح     
تر و سازش ناپذير بـردگـي جـنـسـي،          
رفتارها و اخالقيات مـردسـاالرانـه و      
بــويــژه قــوانــيــن زن ســتــيــز اســالم و            
مشــخــصــا حــجــاب را در شــکــل               
اعتراض عريان مـورد تـعـرض قـرار           
داده، همه و همه از جـملـه عـوامـلـي          
هستند که شرايط مساعدتـري بـراي     
الغاء عملي و نهايي حجاب اجـبـاري   
در ايران را فراهم کرده است. با توجـه   
به مجموعه ايـن عـوامـل داخـلـي و            
جهاني است کـه حـزب کـمـونـيـسـت              
کارگري همه زنان و مردان در ايران را 
فراميخواند تـا مـبـارزه فـعـال تـر و                 
گسترده تر براي الغاء عملي حـجـاب     

 اجباري را در دستور قرار دهند.
  

اکنون زمان آن فرا رسـيـده اسـت        
که حجاب را عمال ملغي کنيم! بـايـد   
در سطح هر چه وسيعتري در جامعه، 

کــوچــه و خــيــابــان و تــجــمــات                در
عمومي، در مدرسه و دانشـگـاه، در       
کارخانه و ادارت و مـحـل کـار و در          
وسائل نقليه عـمـومـي و خصـوصـي          
بدون حجاب ظاهر شـد. ايـن کـامـال          
عملي است! تالش و مـقـاومـت فـي          
الحال موجود عليه حجاب ميـتـوانـد    
و بايد ابعـادي هـرچـه مـتـنـوع تـر و                
اجتماعي تر بيابد و بخش هاي هرچه 
وسيعتري از توده هاي مردم را بـراي      
لغو حجاب اجباري و آزادي انتـخـاب   
پوشش فعاالنـه بـه مـيـدان بـکـشـد.              
گسترش تحرک و ابتکارات گونـاگـون   
بر عليه حجاب اجبـاري در تـمـامـي         
عرصه ها و انعکاس آن در مـيـديـاي      
اجتماعي و رسـمـي، بـايـد خـواسـت             
الغاي حجاب اجباري را به گـفـتـمـان       
مسلط سياست ايـران تـبـديـل کـنـد.           
بايد چنان فضاي داخلي و جهاني در   
حمايت از مبارزه بـر عـلـيـه حـجـاب           
اجباري بوجود آورد تا بـتـوان آخـريـن       
تالش ها و مقاومت هاي جـمـهـوري      
اسالمي براي حفظ حجـاب را درهـم       

 شکست.
 
حزب کمونيست کـارگـري چـون         

هميشه با تمام قوا همراه همه زنـان و    
مرداني است که عليه حجاب مبارزه 
ميکنند. حزب تالش هاي وسيعي را 
در داخل و خارج از ايـران در جـهـت          
گسترش مبارزه عليه حجاب و بـراي    
الـغـاء عــمـلـي حـجـاب اجـبـاري در                 

 دستور ميگذارد. 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
آوريل  ١٦ ، ١٣٩٣ فروردين  ٢٧ 

 ٢٠١٤ 

 فراخوان حزب کمونيست کارگري:
  حجاب اجباري را عمال الغاء کنيم!

 

 
 
 
 

 
 

        
 عبدل گلپريان

 
فروردين  ۳۰ علي خامنه اي روز 

در ديدار با "صدها نفر زن فرهيخته و 
نخبه" گفت: "بـرابـري جـنـسـي زن و                 
مرد غلط است، مسـئلـه زن جـدا از          
خانواده نيست و بايد از افکار غـربـي   
نظير اشتغال و برابري جنسي کـامـال   

گفـت:   فاصله گرفته شود". خامنه اي  
"با کدام منطق بايد زنان کـه خـداونـد      
آنها را از لحاظ جسـمـي و عـاطـفـي          

اي از زندگي آفـريـده      براي منطقه ويژه
هايي وارد کنـيـم کـه       است، در عرصه

کـنـد؟.    آنها را دچار رنج و سختي مي
هـاي     او همچنين گفت: "نبايد رشـتـه      

تحصيلي و مشاغلي که متناسب بـا  
طبيعت الهي زنـان نـيـسـت بـه آنـان               

 تحميل شود".
طبيعت الهي زن کـه در دنـيـاي          
اسالم وقرآن فقط براي"مـنـطـقـه ويـژه         
اي آفريده شده"، تعاريفـي از بـردگـي         
جنسي و تجاوز شرعي و اسالمي بـه  
زن است. اين سخنـان تـنـهـا تـرجـمـه            

قرآن و قوانين جمهوري اسـالمـي در       
مورد زن نيست بـلـکـه ايـن سـخـنـان            
امروز ديگر مـعـنـاي سـيـاسـي تـري            
دارد. جامعه اي به تمام مـعـنـا ضـد        
مذهب، ولي فـقـيـه را بـه وحشـت و              
هراس انداخته است. آنچه که خامـنـه    
اي از آن مي نالد اکنـون سـالـهـاسـت        
زير پوست شـب جـامـعـه در جـريـان             
است. اگر صداي حق برابر زن و مرد،  
حق استقالل اقتصادي، سهميه بـرابـر   
با مردان در رشته هاي تحـصـيـلـي و       
ــمــاعــي خــارج از               ــيــت اجــت ــع مــوق
چهارچوب خانواده بيش از ايـنـهـا در      
کشور طنين انداز شـود،آنـگـاه پـايـه          
هاي نظام فرو خـواهـد ريـخـت. ايـن             

سخنان ديـگـر خـاصـيـت اسـالمـيـزه             
کردن جامعه را ندارد. اينها تقالهاي  
آخر براي حراست از کيان نظام اسـت.  
طبيعت انساني زن حکم مي کند بـه    
جهنمي که برايش ساخته شـده اسـت       

 پايان دهد.
 

اين سخنـان نـالـه هـاي نـاخـداي             
کشتي به گل نشسته اي است کـه بـا       
هر درجه پيشروي در اثر اعتـراضـات   
و مبارزات زنان و مردان، کل بسـاط  

ساله ايـن حـکـومـت را بـه لـبـه                 ٣٥ 
پرتگاه سقوط نزديکتر خـواهـد کـرد.      
تبديل شدن مسئله زن در جامعـه بـه     
اصلي ترين مشغله خامنه اي را بايد 
در فضاي اعتراضـي مـردم و زيـرپـا           
گذاشتن فرهنگ و سنتهاي اسالمـي  
از طرف زنان در سراسر کشـور ديـد.       

ناجا، نيروي انتظامي، کـمـانـدوهـا و       
نهي از منـکـرات بـه زانـو درآمـدنـد             
 اکنون ولي فقيه وارد گود شده است. 

 
 

زنان كل حكومت را نشانه  
 اند گرفته

 
حسن روحـانـي يـک روز پـس از             
سخـنـان خـامـنـه اي و در واقـع در                   
جواب بـه او در مـورد جـايـگـاه زن                  

طبق مـعـيـارهـاي اسـالمـي           «گفت: 
نه مرد جنس اول و نه زن جنس دوم « 

چنين گفت که فرهنگ  وي هم .«است
تبعيض عليه زنانپذيرفتـه نـيـسـت و         

هـاي بـرابـر و           زنان بايد داراي فرصت
حقوق اجتماعي بـرابـربـاشـنـد.حسـن          

 

 ولي فقيه وارد گود شده است

 ۸ صفحه            
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که جنگيدن بـراي آزادي ، بـرابـري و            
عدالـت اجـتـمـاعـي در مـنـاسـبـات                
سرمايه داري بـا زنـدان و شـکـنـجـه               
ــه                 ــاي ــرم ــه س ــي ک ــت ــروســت. وق روب

کند و براي اسـتـقـرار و       حکمراني مي
ادامه حاکميتش ناگزير قانـون وضـع     

کند، طـبـيـعـي اسـت کـه تـالش                 مي
کند تا صداي هر گونه اعتراضـي   مي

داران    را در نطفه خفه کنـد. سـرمـايـه       
براي ادامه حيات خود پذيـراي هـيـچ      
گونه حرکت اعتراضي نيستند. حتـي  
زندانيان سياسي که در چـنـگـال ايـن         

انـد،     حاکمان سرمـايـه گـرفـتـار آمـده          
داران و      خواب را از چشـم سـرمـايـه            

مــحــافــظــان تــا دنــدان مســلــحــشــان        
اند. هر گونه حـرکـت و صـداي            گرفته

اعتراضي کارگران و مردم آزاديخواه، 
به صورت مـتـشـکـل و يـکـپـارچـه،               
حــاکــمــان ســرمــايــه را بــه وحشــت             

اندازد. ضرب و شـتـم زنـدانـيـان              مي
سياسي در زندان اويـن بـيـانـگـر ايـن           

مـقـاومـت زنـدانـيـان          . واقعيت است
ســيــاســي در گــوهــر دشــت و اويــن             
ستودني است و بايد مورد بيشتـريـن   

ها قرار گـيـرد.    ها و پشتيباني حمايت
مقاومت زندنيان سياسي در مـقـابـل    
حاکمان سرمايه، يکـبـار ديـگـر ايـن          
واقعيت را اثبات کرد کـه هـر گـونـه           
حرکت و پـيـشـروي بـه نـفـع جـنـبـش                
ستمديگان، مستلزم ايجاد تشکـل و    

 .مبارزات متحد و يکپارچه است
 

 
 
 

 آزادي پدرام نصراللهي
 از زندان  

 
طبق گزارش رسيده، امروز شنبه 

پدرام نصراللهـي فـعـال       ۳۰/۱/۹۳ 
کارگري و عضو کميتـه هـمـاهـنـگـي         
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                

ماه حـبـس    ۱۹ کارگري پس از تحمل 
تعزيري، از زنـدان مـرکـزي سـنـنـدج             

شد. آزادي اين فعال کارگـري بـا       آزاد
اســتــقــبــال پــرشــور خــانــواده ي وي،          
فعالين کارگري و مردم شهر سنـنـدج   
مواجه گرديد. استقبال کنـنـدگـان بـا        
کف زدن هاي ممتد و با حـلـقـه هـاي       
گل از مـبـارزات و مـقـاومـت هـاي               
خستگي ناپذير اين فعال کـارگـري و       

ديگر فعالين کارگري دربند قدردانـي  
نموده، و با حضور پرشـور خـود، بـار        
ديگر بر حقانيت مواضع و مبـارزات  
جنبش کارگري و فعاليـن آن عـرصـه        
مهري دوباره گذاشتند. شـايـان ذکـر         
است دوران حبس پـدرام نصـرالـلـهـي        
مقارن بود با مرگ مادر زحمتکش و 
زجرديده اش، که تمامي عمرش را با 
درد و رنج حاصل از نـابـرابـري هـاي         
اجتماعي گذرانده، و آخريـن روزهـاي     
حيـات پـر از مـحـنـتـش را نـيـز در                     
حســرت وداع بــا فــرزنــد دلــبــنــد و              
دربندش با افسوس گذرانده بـود. بـه        
همين خاطـر هـمـه ي حـاضـريـن بـا                
حضور بر مزار اين مـادر فـداکـار، و        
تجليل از تمامي زحمات گرانـقـدرش   
در حمايت از فعاليت هاي فـرزنـدش،   
ديگر باره با آرمان هاي وي و تمامـي  
انسان هايي کـه دل در گـرو رهـايـي             
انسان از قيد مناسبات موجود دارند 
تجديد ميثاق نموده، و سـوگـنـد يـاد       
نمودند که تـا تـحـقـق دنـيـاي آزاد و               
برابر، مبارزاتشان را پيگيرانه ادامـه    
خواهند داد. حاضرين ابـتـدا بـا يـک           
دقــيــقــه ســکــوت بــه يــاد تــمــامــي             
جـانــبــاخــتــگــان راه آزادي و بــرابــري          
مـراســم را آغـاز نـمــوده، ســپـس بــا               
خواندن سرود انتـرنـاسـيـونـال، سـرود         
همبستگي جهاني طبقه ي کارگـر آن    
را ادامه دادند. سـپـس چـنـد نـفـر از              
حاضرين بـا ارائـه ي سـخـنـانـي در                 
ســتــايــش از فــداکــاري هــاي مــادر            
اگريجه عبدي، نهايت سپاس طـبـقـه      
ي کارگر را به پيشگـاه ايـن عـزيـز و           
ديگر مادران مبارز تقديـم نـمـودنـد.       
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 
تشکل هاي کارگري ضمن شـادبـاش     
به مناسبت آزادي پدرام نصراللهي به 
خانواده، دوستان و تمامي طـبـقـه ي        
کارگر ايران، خـواسـتـار آزادي بـدون           
قيد و شرط تمامي فعالين کارگري و 
کـارگـران پـيـشـرو هـمـچـون شـاهـرخ                 
زماني، رضا شهابي، محمد جراحي، 
بهنام ابراهـيـم زاده، رسـول بـداغـي،            
محمد موالنايي، واحد سيده، يوسف 
آبخرابات و ديگر فعالين عرصه هاي 
اجتماعي و سياسـي در اسـرع وقـت          
مي باشد. کميته هـمـاهـنـگـي بـراي            

 کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري 
  

اعتصاب کارگران شرکت  
ساختارصنعت يکي از شرکت  

هاي پيمانکاري پتروشيمي  
 !مهاباد

  
اين اعتصاب در روز چهارشـنـبـه    

بـعـداظـهـر      ۱ فروردين در ساعت  ۲۷ 
شروع شـد حضـور کـارگـران در ايـن              
اعتصاب چشمگير بود به طوري کـه    

نـفـر      ۲۰۰ تعداد کـارگـران بـالـغ بـر            
ميشد اين اعتصـاب در ارتـبـاط بـا           
پرداخت نشدن دستمـزد کـارگـران در        

و هـمـچـنـيـن           ۹۲ بهـمـن و اسـفـنـد            
پــرداخــت نشــدن ســنــوات وعــيــدي           
کارگران در سال جديد بود! مسيرايـن   
اعتـراض از شـرکـت تـا سـاخـتـمـان                 
کارفرما ي پتروشـيـمـي بـود !بـعـداز            
رسـيـدن، نـمـايــنـده کــارفـرمـا پـيــش               
کارگران امد و اعالم کرد که شنبه يـا  

فروردين دستمـزد   ۳۱ و   ۳۰ يکشنبه 
و کل پرداختي آنها واريز خواهد شـد!  

فروردين خبري از پرداخـت   ۳۰ امروز 
 !نبود

 
 

اعتراض به افزايش نيافتن  
مزد کارگران خباز براي سومين  

 سال متوالي
 

مـجــمــع عــمــومــي فــوق الــعــاده         
هـاي     انجمن صنفي کارگـران خـبـازي     

سنندج و حومه عصر روز دوشنبـه (   
 ۱۶۰ فرورديـن) بـرگـزار شـد و               ۲۵ 

کــارگــر حــاضــر در آن بــا تصــويــب              
اي بـه افـزايـش نـيـافـتـن                 قطـعـنـامـه    

هاي شان براي سومـيـن سـال       دستمزد
در ابـتـداي        .متوالي اعتراض کردنـد 

اين قطعنامه گفته شده است کارگران 
سـال اسـت کـه از             ۳ خباز قريب بـه      

 ۴۱ افزايش دستمزد بـرابـر بـا مـاده             
قــانــون کــار مــحــروم بــوده و فشــار             
ــاالي مســکــن،            ــرخ ب اقــتــصــادي، ن
خوراک، پوشاک، تحصيل و... عرصه    
زندگي را براي شان سخت کرده اسـت  
و وضعيت معيشـتـي نـاشـي از ايـن            
شرايط تحميل شده ادامه زنـدگـي را       
به براي آنـان بـه مـخـاطـره انـداخـتـه                 

 .است
 

در بخش ديگري از اين قطعنامه 
نتيجه ماندن پـيـگـيـري      با اشاره به بي

هـاي قـانـونـي          مطالبات و خـواسـتـه       
نمايندگان صنف کـارگـران خـبـاز از           
اينکه مسئوالن مربوطه هـيـچـگـونـه      
تــرتــيــب اثــري بــه ايــن مــطــالــبــات            

کـارگـران    .اند، انتقاد شده اسـت    نداده
هاي سنندج و حـومـه در ايـن         خبازي

قطعنامه خواستار انجام اقدام عملـي  

و فوري مسئوالن دولـت يـازدهـم در        
خصوص به روز رساني دستـمـزدهـاي    

 اند.(منبع ايلنا) کارگران خباز شده
 

تجمع کارکنان محيط زيست  
کردستان در اعتراض  

ناعادالنه بودن حقوق و    به
 مزاياشان!

 
قروردين: کارکنـان اداره کـل        ٢٥ 

حــفــاظــت مــحــيــط زيســت اســتــان          
کردستان در اعتراض بـه نـاعـادالنـه         
بودن حقوق و مزايا در محوطه محل 

يــکــي از    .کـار خــود تــجــمــع کــردنــد       
مــعــتــرضــان در تشــريــح عــلــت ايــن          
اعتراض گفت: حق فوق الـعـاده ويـژه       
کارکنان اداره کل حـفـاظـت مـحـيـط         
زيست استان کـردسـتـان کـه مـعـادل           

درصد از حـقـوق آنـان اسـت، از              ۳۵ 
پـرداخـت      ۹۲ پايان خرداد مـاه سـال       

ــل           .نشــده اســت    ــان اداره ک ــن کــارک
حــفــاظــت مــحــيــط زيســت اســتــان          

تـا بـه امـروز           ۸۷ کردستان از سـال      
ميليون تومان حقـوق   ۱۷۶ نزديک به 

 .و مزاياي معوقه دارند
 

با اعتراضات کارگران  
"اشکان سازان غرب سنندج"  
نسبت به مزايا و دستمزدهاي  
معوقه خود توسط کارفرماي  
اين کارخانه از کار اخراج  

   .شدند
 

نفـر از کـارگـران         ٨ قروردين:  ٢٤ 
اشکان سازان غرب سنـنـدج، بـه نـام         
هاي "سـيـروان حسـيـنـي، اسـد مـاه                 
جبيني، شاهو تکاب، آرش عـزيـزي،     
عبداهللا ماه جبينـي، رونـاک پـرگـال،         
مهرداد و خبات" به دليل اعتراض به  
عدم پرداخت حقوق و مزايـاي عـقـب      
افتاده خود دست به اعـتـراض زدنـد،      
که با بي اعتنايي و تهديد کـارفـرمـا      
روبــرو گشــتــنــد. در جــريــان تــاکــيــد           

نهايت  کارگران بر خواستهاي خود در
نفر از آنان اخراج  ٨ از جانب کارفرما 

 .شدند
 

 
کميـتـه دفـاع از         ١٥ اطالعيه شماره 

پـيـام      -کارگران دستگير شده مهاباد
تبريک محمد موالنايي، واحد سـيـده     

خرابات به مناسبـت اول     و يوسف آب
پــيــش بــه ســوي اول مــاه مــه              !  مــه

ــبــريــک کــارگــران              ــيــام ت گســتــرده! پ
دستگير شده مهاباد به مناسبت اول   

 ماه مه
 

 

کارگران زحمتکشان اول  
 ماه مه در راه است؛

 
اول ماه مه روز جـهـانـي کـارگـر،        
روز هبستگي طبقه کارگر عليه نـظـم   
ســرمــايــه داري اســت. در ايــن روز              
کارگران در يک صـف بـه خـيـابـانـهـا            
خواهند آمد، تا عليه نظـام سـرمـايـه       
داري اعالم جنگ کنند. کارگـران در     
اين روز خواست و مطالبات خـود را      
از طريق قطعنامه هاي مصوب شـده  
به نظام سرمايه داري و حاميان آنـان    

 ١٨٨٦ در سـال       .اعالم مـي کـنـنـد        
مــيــالدي کــارگــران امــريــکــا در                

شيکاگو مورد حمله نـيـروهـاي        شهر
دولتي قرار گرفتند. تعداد زيـادي از       
کارگـران کشـتـه و زخـمـي شـدنـد و                  
رهـبـران اتـحـاديـه هـاي کـارگـري را                 

سـال     ٣ دستگير و محاکمه کـردنـد.        
بــعـــد، روز جـــهــانـــي کـــارگـــر در               
انترناسيونال دوم، يعني روز اول مـاه    
مه، از جانب اين سازمان بين المللي 
کارگران، به روز جهاني کارگر تبديـل  

بــه صــورت      ۱۸۹۰ شــد و در ســال         
گسترده اي در اغلب کشورهاي دنيا، 
کارگران اين مراسم را برگزار کـردنـد.   
از آن پس کارگران در اکثر کشورهـاي  
جهان، در روز اول ماه مه يکپارچه به 

آيـنـد و خـواسـت و              هـا مـي       خيـابـان  
امـا   .زنند مطالبات خود را فرياد مي

در ايران بـرگـزاري ايـن مـراسـم جـرم               
است و کساني که اقدام بـه بـرگـزاري        
مراسم روز کارگر کنند با زندان و يـا    
تبعيد مواجه هستند. امـا کـارگـران         
ايران هم چون کـارگـران جـهـان هـيـچ           
وقت مرعـوب حـاکـمـان نشـده و بـه               
اشکال مختلف ايـن روز را گـرامـي            

کارگران، تشـکـل    .داشته و مي دارند
هاي کارگري؛ امروز در شـرايـطـي بـه       
پيشواز اول ماه مه روز جهاني کارگر 
مي رويم که نظام سرمايه داري ايـران  
با استـثـمـار بـيـشـتـر کـارگـران مـي                 
خواهد سياست نئوليبرالي خود را بـر  
بستر سرکوب بيشتر جنـبـش طـبـقـه        

هـاي     کارگر و نرمش در مقابل دولـت 
ــه ــنـــد           ســـرمـــايـ ــال کـ  .داري، دنـــبـ
هاي شوراي عـالـي کـار بـه          بخشنامه

دهد که بـا مصـوب      وضوح نشان مي
کردن دستمزد هاي به مراتب زير خط 
فقر، سياستي جز استـثـمـار بـيـشـتـر          
ــت از                   ــرون رف ــراي ب ــار ب ــروي ک ــي ن
منجالب و بحران اقتصادي که خـود    

کـنـد      باني آن هستند، را تعقيب نمـي 
داران داخلي و خارجي  آنها به سرمايه

چراغ سبز نشان مي دهنـد و بـا ايـن          
کنند کـه   مصوبات آنان را دعوت مي

 ۱ از صفحه 

 ۷ صفحه            
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 ۶ از صفحه 

گذاري کـنـنـد و بـا سـرکـوب              سرمايه
اند که حافظان خوبي  خشن نشان داده

مـا کـارگـران       .براي سرمايه هسـتـنـد   
ايـران در مـقـابـل ايـن بـي حـقـوقــي                   

و با هر شـکـل     سکوت نخواهيم کرد
ممکن اعتراض خودمان را به اذهـان  

کـارگـران؛ در      .عمومي مي رسـانـيـم     
اول ماه مه روز جهاني کـارگـر، بـايـد       
همراه با خانواده هاي خـود در صـف       
هاي فشـرده بـه خـيـابـان بـيـايـيـم و                    
مطـالـبـات خـود را مـطـرح و بـراي                  

داران تالش و    ها به سرمايه تحميل آن
مبارزه کنيم. به طور قـطـع خـواسـت          
افزايش دستـمـزد و آزادي زنـدانـيـان            
سياسي و کارگران زنـدانـي سـرلـوحـه        
خــواســت و مــطــالــبــات صــنــفــي و            

کــارگــران؛  .سـيــاســي کــارگــران اســت     
قدرت ما در تشکل ماست و با اتکا 

تـوان هـر        هايمان مي  به قدرت تشکل
خواست و مطالباتي ولو صـنـفـي يـا       

داران تـحـمـيـل          سياسي را به سرمايه
اول ماه مه را به همه کارگران و    .کرد

اقشـار ســتــمــديــده جــامــعــه تــبــريــک         
محمد مـوالنـايـي، واحـد          .گوييم مي

ســـيـــده و يـــوســـف آب خـــرابـــات               
 زندان مرکزي مهاباد ٢٦/١/٩٣ 

  
احضار و تهديد فعالين  
کارگري و اعضاي کميته  

 هماهنگي در سنندج
 

ــده، طــي               ــي ــزارش رس ــق گ ــب ط
روزهاي اخير، تـعـدادي از فـعـالـيـن             
کارگري و اعضاي کميته هماهنـگـي   
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
کارگري، هـمـچـون خـالـد حسـيـنـي،             
غالب حسيـنـي، عـبـاس انـدريـاري،           
سوسن رازاني ، کوروش بـخـشـنـده و       
مــجــيــد حــمــيــدي تــوســط اداره ي             
اطالعات شـهـر سـنـنـدج احضـار و               
مــورد بــازجــويــي قــرار گــرفــتــه، و             
صراحتاً مورد تهديد بـازجـويـان نـيـز        

شـواهـد ازيـن قـرار          .قرار گرفـتـه انـد     

است که با نزديک تر شدن به اول مـاه    
مه و بغرنج تر شدن اوضاع اقتصادي 
و اجراي فاز دوم حذف يـارانـه هـا، و        
محتمل شـدن امـکـان بـروز خـيـزش             
هاي عمومي، ميزان فشار و تـعـرض   
دستگاه هاي امـنـيـتـي بـه فـعـالـيـن              
کارگري و تشکل هاي کـارگـري نـيـز         

شايان ذکر اسـت     .افزايش يافته است
ــاســي و         در اوضــاع و احــوال          ســي

اقتصادي اي که حاکميت سرمايه در   
ايران با آن مواجه است، تشکل هـاي    
کارگري و کارگران پيشرو کـه عـمـال        
در تقاطع آيـنـده قـرار گـرفـتـه انـد و                
مسير و ماهيت مبارزات آني و آتـي  
طبـقـه ي کـارگـر را مشـخـص مـي                  
نمايند، مورد بيشتـريـن تـهـاجـمـات         
قهرآميز عوامل سرمايه قرار گـرفـتـه    
و مي گيرند؛ تا شايـد بـديـن وسـيلـه          
رسالت تاريخي و طبقاتي آنان را کـه    
الهام بخش حرکـت هـاي اعـتـراضـي          
کارگران مي باشد را با چالش مواجه 
نموده، و فرايند مبارزات توده اي را     

ــنــد        کــمــيــتــه   .دچــار گســســت نــمــاي
هماهنگي ضمن پاي فشاري مـجـدد     
بر تمـامـي مـواضـع بـرحـق جـنـبـش                
کارگري، و دفاع از فعالين آن عرصه، 
هر گونه تعرضي به صفوف کـارگـران     
پيشـرو و تشـکـل هـاي کـارگـري را                 
محـکـوم نـمـوده، و خـواهـان پـايـان                 
بـخـشـيـدن بـه تـهـديـد ،بـازداشـت و                   
احضار کارگران و فعالين کـارگـري و     
تــمــامــي عــرصــه هــاي ســيــاســي و           

ــاشــد         ــمــاعــي مــي ب ــه    .اجــت ــت کــمــي
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 ٢٣/١/٩٣ تشکل هاي کارگري 
 
 

کميته   ١٤ اطالعيه شماره 
دفاع از کارگران دستگير شده  

در حمايت از شاهرخ   -مهاباد
 زماني

 
آزادي بــي قــيــد و شــرط کــلــيــه            
زندانيان سياسي و کارگران زنـدانـي،     

 خواست ما کارگران است
 

کارگران، مـردم آزاده و تشـکـل            
شـاهـرخ زمـانـي يـک           :هاي کـارگـري  

هـاسـت کـه در           کارگر است. او مدت 
زندانهاي مختلف در ايران بسـر مـي     
برد. شاهـرخ زمـانـي کـارگـر آگـاه و                
معترضي است که در مقابل سيستـم  
سرمايه داري به مبارزه برخواسـتـه و     
خواسـتـار دنـيـاي عـاري از سـتـم و                  
استثمار اسـت. امـا نـظـام سـرمـايـه               
داري براي ادامه حاکميت خـود، ايـن     
کارگر پيشرو و رزمـنـده را اسـيـر و               

شاهرخ زمانـي در     .زنداني کرده است
مدت زمـانـي کـه در زنـدان بـه سـر                 

برد، بـارهـا از طـرف مسـئـوالن               مي
قضايي به زندان هاي متعدد تبـعـيـد    
شده و ايـن در حـالـي اسـت کـه در                    
محکوميت ايشان تبعـيـد در زنـدان        
وجود ندارد. با اين وصف، مسئـوالن  
قضايي مکررا" او را تبعـيـد کـرده و         
نهايتا شاهرخ زماني در اعتراض بـه    
اين بي عدالتي، اقدام بـه اعـتـصـاب       

ما اعضاي کـمـيـتـه      .غذا نموده است
دفاع از فعـالـيـن کـارگـري مـهـابـاد،             
ضمن محکوم کردن قوه قضائـيـه در     
مورد سرنوشت يک انسان و سـکـوت     
اين قوه در مـقـابـل خـواسـت بـرحـق                
شاهرخ زمـانـي و نـيـز اعـتـراضـات                

الـمـلـلـي، بـر ايـن بـاور                 گسترده بـيـن  
هستيم که هر گونه اتفاق نا گـوار بـر       
عهده قاضي پرونده است و آن قاضـي  
بايد در يک دادگاه علني به جرم قـتـل   

 .عمد دادگاهي و محاکمه شود
خواست يک زنداني که در مقابـل  
آن آماده است تا جان خود را از دست 
بدهد، بـر گـردانـدن او بـه زنـدان اول                
است. اين خواست خيلي مهم نيسـت   
تا قوه اي که خود را مستقل و داعيه 
دادخــواهــي مــظــلــومــان را دارد در          

تفاوت باشد  مقابل جان يک انسان بي
و در مــقــابــل خــواســت يــک کــارگــر            

 .زنداني مقاومت کنند
قاضي پرونـده شـاهـرخ زمـانـي،          

دانـد کـه در اثـر اسـتـثـمـار                   نيک مي

کارگراني همچون شاهرخ به ثـروت و    
ســرمــايــه بــادآورده دســت يــافــتــه و           
خودکار و کـاغـذي کـه بـا آن حـکـم                 
زندان و تبعيد شاهرخ را امضا کـرده    
است، از اسـتـثـمـار و حـاصـل رنـج                  

ها بدست آورده است. قـاضـي      شاهرخ
دادگاه با تکيه بر صندلي راحتي کـه    
از عرق و رنـج کـارگـر بـدسـت آورده              

مـحـابـا       است عليه خود کارگـران بـي    
قوه قضائيه چـرا   .کند حکم صادر مي

بـايــد در مـقــابــل خـواســت شــاهــرخ            
زماني اينچنين سکوت کند؟ راستي 
اين چه رازي است که قاضي دادگاه و 
حاميـان سـرمـايـه از اعـتـراض يـک                

چنان وحشت دارند که صدور  کارگر آن
کـنـد      سال زندان کفايت نمي ١١ حکم 

و او را مرتبا از اين زندان به آن زندان 
داران و      سـرمـايـه    !کـنـنـد؟    تبعيد مي

انـد     محافظانشان به خوبي درک کـرده 
کــه قــدرت نــيــروي مــتــشــکــل تــوده          
کارگر، در اين کشمکـش طـبـقـاتـي،        

دار و سيستـمـش را در        طبقه سرمايه
پـيـچـد. تـالش بـراي ايـجـاد                  هم مي

هاي شاهرخ  تشکل کارگري و فعاليت
زماني دقيقن به اين دليـل اسـت کـه        

داران را وادار کرده است که او  سرمايه
سال زندان برايـش   ١١ را اسير و حکم 

داران متشکل و    سرمايه .صادر کنند
ــيــه کــارگــران              ــافــتــه عــل ســازمــان ي

جنگند و توده کارگر نيز نـيـاز بـه       مي
تشــکــل و مــبــارزات مــنــســجــم و             
سازمان يافتـه دارد. کـارگـران بـايـد             
بدون توهم در مقـابـل ايـن هـمـه بـي             
عدالتي ايستاده و اين دنياي نـابـرابـر    
را تغيير دهند تا انسانها شاهد ذوب 

 .شدن جان انسانها نباشند
 

ما خواستار آزادي بـدون قـيـد و          
شراط شاهرخ زماني و کليه کارگـران  

 .زنداني هستيم
 

جانباختن سه کارگر در اثر  
 نا امني محيط کار

 
مسـلــم ســاعــدي اهــل روســتــاي        
"دويسه" در سنندج، ميثم حمـيـدزاده     
اهل روستاي "سـوره" در سـلـمـاس و             

زاده اهـل روسـتـاي       داريوش مصطفي
"کاسپي" در اروميه سه کـارگـر جـان          

مـاه     ي کـار فـرورديـن        باخته در حادثه
ايـن سـه کـارگـر بـر اثـر                .باشـنـد   مي

گرفتـگـي جـان       سقوط از ارتفاع و برق
 .اند خود را از دست داده

 
 اعدام در زندان سنندج

 
فروردين:  يک زنداني به نـام    ٢٧  

"شاهو خنداني" را در سنندج بـه دار        
آويخته شد. شـاهـو حسـيـنـي  اهـل                
روستاي "ژنين" از تـوابـع شـهـرسـتـان           
سروآباد بود، بـنـابـر ادعـاي مـراجـع             
قضايي رژيم به علت ارتکاب به قتـل  
در شش سال قبل به اعـدام مـحـکـوم       

 .شده بود
 

زانيار مرادي در بيمارستان  
ابن سينا تهران تحت عمل  

  .جراحي قرار گرفت
 

زانيار مـرادي زنـدانـي سـيـاسـي           
 ٢٦ شـنـبـه       محکوم به اعدام، روز سه

فروردين، از زندان رجايي شـهـر کـرج      
به بيمارستان سينا در تهران منـتـقـل    

 ٢٧ شود و در روز چـهـارشـنـبـه               مي
، از ناحيه بـيـضـه    ١٣٩٣ ماه  فروردين

تحت عمل جراحي قـرار گـرفـت. وي         
فـرورديـن بـه         ٣٠ عصر ديروز شنبـه    

زندان رجايي شهر بازگردانـده شـده و       
ــدان                ــطــيــنــه ايــن زن اکــنــون در قــرن

زانيار مـرادي در       .شود نگهداري مي
درپي در  هاي جسمي و پي اثر شکنجه

ها بـه شـدت آسـيـب            جريان بازجويي
ديده و بارها درخواست درمان وي بـا  
کارشکني مسووالن زندان روبرو شده 

 ١٩ شـــنـــبـــه        اســت. وي روز ســـه           
نــيــز، در پــي        ١٣٩٣ مــاه      فــرورديــن

کـارشـکـنـي و مـمـانـعـت مـامـوران                 
امنيتي زندان رجايي شهر از انـتـقـال      

اي مـنـتـشـر          وي به بيمارستان، نامـه 
کرد و در آن به غيرقانوني بودن اقـدام  
مسووالن اين زندان و هـمـچـنـيـن بـه         
ــان                ــود از درم ــرخــورداري خ حــق ب
مناسب طي موافقت دادسـتـان کـل        
کشــور مــبــنــي بــر اعــزام فــوري بــه             

پزشکـان    .بيمارستان تاکيد کرده بود
متخصص بيمارستان سيـنـا پـس از        

هــاي    انـجـام مــعـايـنــات و آزمــايـش           
انـد     تخصصي به زانيار مرادي گـفـتـه   

که در يک ماه آينده وي نياز حتمي به 
انجام عمل جراحي از نـاحـيـه سـتـون        

 .فقرات خواهد داشت
 
مال صالح سـاکـن پـيـرانشـهـر،            

چند روز قبل از سوي افراد نـاشـنـاس    
به قتل رسـيـده و روز گـذشـتـه يـکـم                

وي  .ماه جسد وي پيدا شد ارديبهشت
در روستاهاي تابع پيرانشهر مشغـول  
پارچه فروشي بوده و از سوي فرد و يا 
افراد ناشناس به داليل نـامـعـلـوم بـه        

(مـنــبـع سـايــت       .قـتـل رسـيــده اســت       
 کردپا)
 
 

 نگاه هفته...
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 پيشرو عليپور             
 ١٥ متاسفانه امروز سه شـنـبـه،      

طي شنيدن يـک خـبـر         ٢٠١٤ آپريل ،
بسيار تلخ و باورنکردني، با خبر شدم 
کــه دوســت بســيــار عــزيــزم شــمــال             
عبداللهي معروف به جمال سردشت، 

مـبـتـال بـه         بعد از نزديک به يک سال
بيماري سرطان و مقاومتش در برابـر  
آن و تالش بـي ثـمـر دکـتـرهـا، بـراي              
هميشه ما را با اين غم انـدوه تـنـهـا         
گذاشت و مرگ بـي رحـم نـگـذاشـت            
شمال عزيزمان بار ديگر به زندگي پر 

 افتخارش ادامه دهد.
 

شــمــال عــبــدالــلــهــي فــرزنــد يــک        
خانواده زحمتکش بود که نـزديـک بـه      

سال، سنين زيباي جواني اش را      ١٠ 
در صفوف کومله و حزب کمونيـسـت   
ايران سپري کرد و به چهره اي بسـيـار     
عزيز و دوست داشتني و بـيـشـتـر از         
قبل تبديل شده بود که بعدا به کشور 

 انگليس نقل مکان کرد.
 

شمال و يا همان جمـال سـردشـت      
عزيزمان، در خانواده اي مبارز رشـد    
کرد که پدر ايشان مـعـروف بـه کـاک           
عمر نيز، از انقالبيون و مـبـارزيـن و        
جانباختگان راه آزادي و سوسياليسـم  

و صفوف کومله بود و در ميان مردم 
ــيــت و               و دوســتــانشــان از مــحــبــوب
ــه فــردي             خــوشــنــامــي مــنــحــصــر ب

 برخوردار بودند.
 

اغــلــب      در صــفــوف کــوملــه         
را با شمال سپري مـي کـردم،       اوقاتم

بـا    راجع به موارد و مسائل مختلف
هم همياري و مشورت مـي کـرديـم،        
هميشه کنار هم بوديم، شوخي و گپ 
زدن، بحث سياسي و مـوارد بسـيـار        
زياد از اين قبيل، هميشه در بين مـا  
موجود بود و شمال فردي کـامـال بـا        
اراده و قابل اتکـا و اعـتـمـاد بـود و              
فردي بود که در زمينه ورزش هـم از      
جمله؛ شنا، فوتبال و واليبال استعداد 
خوبي داشت که در رشته واليبـال،هـم   

در اردوگـاه        در کردستان ايران و هـم   
استعداد ويژه اي داشت که در   کومله

بين رفقا و در اين زمينه حرف اول را   
 مي زد....

گفتن و نوشتن در مـورد شـمـال،      
تـا      به ساعـتـهـا زمـان نـيـاز هسـت             

انسان بتواند چکيده اي از ايـن هـمـه        
عظم، استقامت و فداکاري را بـازگـو   
کند، چونکه قلب بـزرگـي داشـت، از        
محبوبيت زيادي برخـوردار بـود، در       
ميان هـم سـن و سـالـهـاي خـودش،               
خصوصا در منطقه آالن سـردشـت و       
روستاي بيژوه، يکي از اولـيـن چـهـره         
هاي خوشنام و شناخته شده و مبـارز  

 بود.
ــهــتــريــن خــاطــرات             يــکــي از ب

سياسـي ام در دوران کـوملـه، سـال                
شمسي بود که به اتفاق شمال  ١٣٨٤ 

و ديگر دوستان براي مامـوريـت يـک      
کار سياسي، عازم منـطـقـه      هفته اي

آالن ســردشــت و مــنــجــملــه اطــراف          
ســـــــردشـــــــت و روســـــــتـــــــاي               

شديم کـه بـا اسـتـقـبـال             بيژوه  سابقم
صدها تن از زن و مرد آزاديـخـواه آن       
ــم و هــمــيــن                ــرو شــدي مــنــطــقــه روب
مــامــوريــت کــاري کــرد کــه مــردم             
اميدوار و خوشحال باشند و از طـرف  
ديگه نـيـروهـاي نـظـامـي جـمـهـوري              
اسالمي منطقه به منطقه و روستا به 
روستـا دنـبـالـمـان بـودنـد، امـا ايـن                  
ماموريت هم که مسـئـولـيـت آن بـر            

شمال عزيز بود، با روحيه بـاال    دوش
بـدون      و سرشار از امـيـد و انـرژي و         

هيچ صدمه اي و بـا کـلـي دسـتـاورد          
 با موفقيت به پايان رسيد.  سياسي،

 
غم از دست دادن شـمـال عـزيـز،         
برايم سـخـت و بـاور نـکـردنـي بـود،                

سـالـي کـه از         ١٢،١٣ در   بطوري که
ايران خارج شده ام و بر عليه جمهوري 
اســالمــي وارد عــرصــه ســيــاســي و           
مبارزه شده ام، دوسـت و آشـنـاهـاي           
زيادي را از دست داده ام کـه غـم از           

قـابـل       دست دادنشان برايم سخـت و   
تحمل بـوده، امـا مـرگ نـابـهـنـگـام               
شــمــال عــزيــز مــن را شــوکــه کــرد،             

تـا حـاال، غـم            يکـسـال گـذشـتـه         از
وضعيت وخيم جسمي شمال عزيز را   
با خود حمـل کـرده ام، گـرچـه بـرايـم               
سخت بوده، اما هـمـيـشـه امـيـد وار           
بودم، برايم قابل هضم نبوده که شمال 
عزيز را از دسـت دهـيـم، بـه مـغـزم                 

خطور نمي کـرد کـه روزي در هـواي            
کــانــادا، خــبــر مــرگ           بــرفــي ســرد   

نابهنگام شمال را بشـنـوم، هـمـيـشـه         
اميد داشتم که بـه زودي بـه زنـدگـي           
زيبا و پـر افـتـخـارش بـر مـي گـردد                

ماه قبـل مـوقـعـي کـه           ٦،٧ کاش   و
هــمــســرش فــريــده تــمــاس گــرفــت و           
وضعيت وخيم جسمي شمال را بـرايـم   

 بازگو کرد فقط يک خواب تلخ بود.
غم از دسـت دادن شـمـال بـرايـم              
ــوده و هســت،               بســيــار ســنــگــيــن ب

يک اسم نبود، يک کـوه    شمال  چونکه
و منـطـقـه      بود، روستاي مبارز بيژوه

ايـن      آالن سردشت بود! و متاسـفـانـه    
يک فاجعه بزرگي بود کـه بـدون شـک        
اين خبر دردناک بخشي از مردم شهـر  
سردشت، مـنـطـقـه آالن سـردشـت و               
روستاي بيژوه و کـردسـتـان عـراق و             
اروپا را در بر مي گيرد، محـبـوبـيـت     
شمال به وسعت و عمقي درياهـا بـود     
و هــمــه مــا يــکــي از بــهــتــريــن و                  

 عزيزترينمان را از دست داديم.
 
سال قـبـل و      ٧،٨ يادم هست که  

در اردوگاه کومله و حزب کمونيـسـت   
ايران، شمال به من گفت بـايـد مـردم        
مــتــحــد مــنــطــقــه آالن و خصــوصــا           
روستاي بيژوه را متحد تر کنيم و اگر 
انــقــالبــي صــورت گــرفــت مــردم                
سازماندهي شـده بـاشـنـد و خـودش            
گفت که من بخشي از اين مسئوليت 
را متحمل مي شوم، اما شمال عزيـز  

سالگـي و در اوج         ٣٥،٣٦ در سنين 
ناباوري، مرگ بي رحـم سـراغـش را          
گرفت و براي هـمـيـشـه مـا را تـنـهـا               

 گذاشت.

اما بدون شک خاطرات شيرين و   
فداکاريهاي شمال عزيز براي هميـشـه   
در وجود من و صدها تن از دوسـتـان   
و عزيـزانـش بـاقـي خـواهـد مـانـد و                 
مبارزات پيگير و پر از نيل به آزادي   
اش و رهاي مردم ايران و کردستان از 
دســت رژيــم جــانــي و جــنــايــتــکــار             
اسالمي سر مشق نسل جـوان امـروز     
قرار خواهد گرفت و بدون شک يـاد و      
خاطره شمال عزيز معروف بـه جـمـال      
ســردشــت، در اذهــان عــمــوم بــاقــي           

و     خواهد ماند و هميشه و هـر سـال      
ايـران و کـردسـتـان،           در فرداي آزادي

يــاد و خــاطــره پــر افــتــخــار شــمــال              
عـــبـــدالـــلـــهـــي، دوســـت عـــزيـــز و           

را همراه بـا زنـان و مـردان            گرانقدرم
آزاديــخــواه و انســانــهــاي کــارگــر و            

 زحمتکش گرامي مي داريم.
به سهم خودم اين فاجعه دردنـاک    
را به خانواده عزيز شمال و خصـوصـا   
بـه دايـه پــيـروز، فـواد، امــيـد پـويــا                 
معروف به اميد عبداللهـي و بـقـيـه،         
خانواده اش، به همسر عزيزش فـريـده   
و فــرزنــدان خــردســال شــان اوژيــن و            
ماردين، هـمـچـنـيـن بـه دوسـتـان و                 
آشنايـان و مـردم مـبـارز سـردشـت،               
منطقه آالن سردشت و روستاي بيـژوه  

خود را در غـم و          تسليت مي گويم،
اندوه از دست دادن شمـال عـزيـزمـان       

 سهيم مي دانم.
 

ياد شمال عبداللهي معروف به 
 جمال سردشت گرامي باد.

 
 پيشرو علي پور

 

اهللا    روحاني در ادامـه بـه نـقـش آيـت           
زن را   « خميني به عنوان کسـي کـه         

ازگوشه خانه با حـجـاب و عـفـت بـه            
 .آورد ياد کرد» جامعه

خامنه اي در سخنان روز شـنـبـه      
آفـريـده شـدن      » بـر  :فروردين خـود  ۳۰ 

طبيعت الهي زن براي مـنـطـقـه ويـژه          
 تاكيد گذاشت و نتيجه گـرفـت    »  اي
برابري جنسي زن و مرد غلط اسـت  »

و مسئله زن جدا از خانواده نيسـت و    
بايد از افکار غربي نظير اشـتـغـال و        
برابري جنسي کامال فاصـلـه گـرفـتـه        

 .«شود
کسي فکر نکند که گويا سخنـان  
روحاني با آنچه که ولي فقيه در مورد 
زن گفته اسـت مـتـفـاوت اسـت.ايـن              
حضوراجتماعي زنان و تـالش بـراي         
تامين و دست يـابـي بـه خـواسـت و              
توقعات انسان مدرن قرن حـاضـر در       
کــوچــه و خــيــابــان اســت کــه ســران              
حــکــومــت را بــجــان هــم انــداخــتــه             

روحاني خودش هم مـي دانـد         است.
که با استناد به سخنان خمينـي دارد    
از ولي فقيه سبقت مي گيرد. برکـات  

عمر جمهوري اسالمي براي زنـان، از    
خميني تا امروز، روبرو شدن با اسيـد  
پاشي، زندان، نهي از منکر، نـاجـا و     
خواهر کماندوهاي سـيـاه پـوش بـوده         
است. كافي است به موقـعـيـت زنـان        
در ادارات و دانشگاه ها و خيـابـان و     
خانه طي همين دوره كوتاه صـدارات    

روحاني نيم نگاهـي     » دولت تدبير« 
شود تا عمق ضديت عملي ايشان بـا    

 .حق و حقوق زنان مشاهده گردد
حسن روحـانـي جـام قـهـرمـانـي              
دروغ را بر پيشاني خـود خـالـکـوبـي          
کرده است چرا که خميني و مـيـراث       
دارانش از ابتدا تـا بـه امـروز تـالش           
کردند زنان را براي بردگي جنسيتـي،  

خانه نشين كنند اما توفيق چـنـدانـي    
نيافتند. اکنون ديگر زنان به سخـنـان    
حسن روحاني فقط نمي خندند بلـکـه   
با گسترش الگوهاي مدرن غـربـي و       
در مخمصه قرار دادن روحانـي، ولـي     
فــقــيــه و ديــگــر ســران نــظــام، بــراي             
خــالــصــي از شــر حــکــومــت مــي              

انديشند. شاخ و شانه كشـيـدن سـران       
حكومت در برابر هـم، انـعـكـاس پـر          
رنگ حضور زنـان در عـرصـه نـبـرد              
اجــتــمــاعــي عــلــيــه كــل حــكــومــت          

 اسالمي است.
 و ۲۰  برگرفته از ( ژورنال روزانه

 )  ٢٠١٤ آوريل  ٢١ 

 به ياد دوست عزيزم، شمال عبداللهي
 معروف به،جمال سردشت

 

 ولي فقيه ...

 

 


