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بــعــد از گــذشــت چــنــد روز از              
واقعه زلزله در غرب کشـور صـدهـا        
تـن جـان خـود را از دسـت دادنــد،                 
هــزاران تــن زخــمــي و مصــدوم و                

. صدها هزار نفر بي خانـمـان شـدنـد          
اين در حالي است کـه بـازمـانـدگـان          
اين فاجعه با حمايت، پشتيـبـانـي و        
کمک و همياري مردم توانسـتـه انـد          
از نيازمنديهاي خوراکي، سـرپـنـاه،        
پزشکي و کمکهاي انسـانـدوسـتـانـه         

 .مردمي بهرمند شوند
همانگونه که طي روزهاي اخير     
شــاهــد بــوديــم، حــکــومــت جــهــل           
اسالمي نه تنها قدمـي در کـاهـش           
اين فاجعه انساني بـرنـداشـت بـلـکـه          
در مقابل هر گونه حمايـت انسـانـي         
از طرف مردم براي کمک بـه زلـزـلـه             
زدگان به وحشت و هـراس افـتـاد و             

قـربـانـيـان زلـزـلـه          .  مانع تراشي کرد  
اخير قربانيان نظام اسـالمـي حـاکـم          

بـا و بـدون زلـزـلـه            .  بر ايران هستنـد   
رژيـم اســالمـي عــامــل و مســبــب            
ــر،                  ــق ــوجــود آوردن ف ــي در ب اصــل
تـبـاهـي، ويــرانـي، قـتــل و کشـتــار               

 . شهروندان است
افراد و شخصيتهاي خوشنـام و     
قابل اعتماد، تشکلها و نـهـادهـاي         
کارگري، اجتمـاعـي و مسـتـقـل از             
دولت که در اين مدت بطور شـبـانـه       
روزي به کمک زلزله زدگان شتافتنـد      
همچنان ميتوانند سـازمـانـيـافـتـه،          
ــحــد، خــواســت و                هــمــصــدا، مــت
مطالبات زلزله زدگـان را بـه پـرچـم            
اعـتـراض عـلـيـه بـي مسـئـولـيـتـي                  

 .حاکمان اسالمي تبديل کنند
 

ــطــور           مــداواي مصــدومــيــن ب
رايگان، جـبـران خسـارات جـانـي و             
مالي به بازماندگان زلزله در اسـرع       
ــنــاه امــن و                 ــامــيــن ســرپ وقــت، ت
استاندارد براي تمام بي خانمان هـا،        
تــوجــه ويــژه بــه تــمــامــي کــودکــان            
بخصوص کودکاني که والدين خـود     
را از دسـت داده انـد و بسـيـاري از                 
خواستهاي ديگر را بايد فرياد زد و       
آنرا از حلقوم مـفـتـخـوران، قـاتـالن،          
دزدان و چپاولگران اسالمـي بـيـرون       

 .کشيد
 

 ۹۶ آبان  ۲۷ 

خواست و مطالبات زلزله زدگان را        
 بايد از حلقوم مفتخوران اسالمي     

 بيرون کشيد 
 عبدل گلپريان 

 بازنشستگان فوالد در تهران تجمع کردند       

  آبان در تهران  ۲۹ تجمع سراسري بازنشستگان فوالد و خانواده هايشان روز            

 گزارش فعالين اتحاديه آزاد کارگران ايران            
 از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه         

 : يادداشتهاي هفته             
 اگر اداره امور جامعه در دستان مردم ميبود چه ميشد؟              
 در ستايش از مردمي که انسانيت را نمايندگي ميکنند              

 آدرس غلط ندهيد    !  هشدار

 .خواستهاي فوري ما زلزله زدگان بايد تامين شود       

شـمـا از نـزديـک            : فرازآزادي
شاهد کمک رساني مردم تبـريـز بـه         
مردم زلزله زده منطقـه کـرمـانشـاه        
بـوديـد، ابـتـدا بـراي مـا تـوضـيــح                 
دهيد که اين کمکهـاي مـردمـي و         
انساندوستانه در تبريز و شـهـرهـاي     

 اذربايجان چگونه بود؟ 
 

در ابتدا ميخـواهـم    :بابک شفق 

اين ضايـعـه را بـه مـردم مـنـاطـق                 
زلزله زده که عزيزانشان و خـانـه و             
کاشانه شان را از دست داده انـد و           
به مـردم سـرتـاسـر ايـران تسـلـيـت                 
بگويم و اعالم کنم که مردم تبـريـز       
و اذربايجان با کمکرساني هايشـان     
به مردم ان منطقه، نشان دادند کـه      
در کنار مردم اسيب ديده هسـتـنـد       

 مصاحبه نشريه سهند با بابک شفق     
 در رابطه با زلزله منطقه کرمانشاه     

 ۲  صفحه 

 ۶  صفحه 

 حيدر کيخسروي از ميان ما رفت      
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 حکومت نکبت اسالمي بايد گورش را گم کند و بر ويرانه هاي آن                
 .  جامعه اي انساني، آزاد، مرفه و برابر بدست خود مردم ساخته شود               

و خــودشــان را در غـم آنــهــا شــريــک                
و اما در جواب سئـوال تـان      .  ميدانند

کمک به زلـزـلـه زدگـان        بايد بگويم که  
کرمـانشـاه در شـهـرهـاي آذربـايـجـان               

تبريز واقعا حيرت انگيز     خصوصا در 
ايـن سـطـح از انسـانـدوسـتـي و                .  بـود 

احساس مسئوليت در قبـال هـمـنـوع          
واقعـا بـراي مـن و خـيـلـي هـا غـيـر                      

وقتـي بـه مـراکـز هـالل            .  منتظره بود 
احمر تبريز سري زدم، از نـزديـک ايـن             
حمايت گسترده و انساندوستانه را بـه      

واکنش مـردم     به نظرمن .  عينه ديدم 
در چنين رويدادها يي نشانگر اتـحـاد       
و همدلي و وجود جنبشي انسانـي در      

 .جامعه ايران است 
 

جمع آوري کـمـکـهـا         : فرازآزادي
و ارسال آنها به منـاطـق زلـزـلـه زده ،             
يـک جـريـان خـودش جـوش مـردمـي                
بوده، چگونه اين جنبش شکل گرفـت        
و عمل کرد و فضاي عمومي جامعـه      

 به چه شکل بود؟ 
 

سوال شمـا حـاوي دو         : بابک شفق 
نکته است که من خالصـه وار اشـاره            

نــکــتــه اول ايــنــکــه اشــاره         .  مـيــکــنــم 
درســت اســت جــنــبــش کــمــک         شـمــا    

ــان کــامــال               رســانــي مــردم يــک جــري
خودجوش بود ، کارگران کارخانه ها،    
مراکز توليدي و کارگاه ها ي کـوچـک         
تبريز، اصناف پاسـاژهـاي خـدمـاتـي           
تبريز، تـراشـکـاران، ريـخـتـه گـران و                 
خيلي ها ي ديـگـر، فـعـاالنـه در ايـن                
کمک رساني هـاي بـي دريـغ شـرکـت               

 .کردند 
و نکته دوم اينکه اکثريـت مـردم          
سعي مي کردند خودشان کمک هـا را      

کسانـي کـه     .  به زلزله زده گان برسانند 
نداشتند، و باالجبار بـه   اين امکان را  

حالل احمر ميدادند، با شک و تـرديـد           
کمک هايشان را بـه هـالل احـمـر مـي               

براي همين مـدام از کـارکـنـان         .  دادند
حــالل احــمــر ســئــوال مــي کــردنــد و              
ميخواستند دقيق بـدانـنـد کـه کـمـک            
هايشان حتما بدسـت مـردم مـنـطـقـه             

  خواهد رسيد يا نه؟ 
 

ــرازآزادي ــه هــاي         : ف در رســان
مختلف و حتي رسانه هاي خود رژيـم    
و از زبان خودي هايشان نـيـز خـطـاب          
به مردم کمک کننده گفته ميـشـد کـه        
مــطــمــئــن بــاشــيــد مــا کــمــکــهــا را              
مسـتــقــيـمــا بـدســت مـردم مــنـطــقــه              

به نظر شما چـرا چـنـيـن         .  خواهيم داد 
بود و آيا ما شاهد يک بـي اعـتـمـادي          

 باالي مردم نسبت به رژيم هستيم؟
 

بـي اعـتـمـادي بـه             : بابک شفـق  
رساني به زلزله زده    حکومت درکمک  

گان کامال محسوس و بروشني قابـل        
اکثـريـت مـردم چـنـيـن           .  مشاهده بود 

ذهنيتي داشتنـد، حـتـي بـعـضـي هـا               
رودرروي مــامـــواران بـــه ايـــن بـــي              

بـخـاطـر    .  اعتمادي اشـاره مـيـکـردنـد        
رژيـم در رسـانـه هـايـش بـه                همـيـن،     

التماس افتاده بود که ما کمک هـا را        
مستقيما مي رسانيم تـا اعـتـمـاد از            

خصـوصـا   .  دست رفته را بازگـردانـنـد      
اين بي اعتمادي زمانـي شـدت پـيـدا            
کرد که رژيم خـودش کـمـکـي نـکـرد               

فقط از مردم کمک ها را گـرفـت و            و  
به نام خودش به دست زلزلـه زده گـان          

اين نکته در فيلمهائـي کـه از       .  رساند
مردم منطقه در مـديـاي اجـتـمـاعـي              
پخش شده ، کامال مشـهـود وعـيـان            

 .است
 

ــرازآزادي ــاي        : فـ ــانـــه هـ رسـ
جريانات نـاسـيـونـالـيـسـتـي تـرک، بـا                

تبلـيـغ مـنـفـي در           شانتاژ ضد کرد و  
خصوص لزوم کمک رسانـي بـه مـردم           
زلزلـه زده، بـا ايـن ضـايـعـه بـرخـورد                   

نظر شما در اين مورد چيسـت  . کردند
و فکر ميکنيد چرا بدين شکل عـمـل       

 کردند؟
 

ايـن بـرخـورد هـاي           : بابک شفـق  
فاشيسم تـرک،   رسانه اي نشان داد که    

ريشه و پايگاه اجـتـمـاعـي در مـيـان               
آنها يک فـرقـه     .  مردم آذربايجان ندارد  

ضد انساني هستند کـه بـا انسـانـيـت           
جـريـانـات    .  در تضاد و تعارض اسـت      

فاشيستي ناسيوناليسم ترک ، کـمـک          
تـحـت ايـن      .  رساني را محکوم کردند   

کـمـک    کـردهـا      نبـايـد بـه         عنوان که   
کــرد، چـــون کـــرد هــا در زلـــزــلـــه                    

درصـورتـيـکـه     .  کمک نکردند  ورزقان  
اين دروغ وقيحانه، از اسـاس و پـايـه             

اتفاقا مـردم مـنـاطـق       .  نادرست است 
کرد نشين در زلـزـلـه ورزقـان سـنـگ                
تمام گذاشتند و در گـزارشـات زلـزـلـه             

مـردم زلـزـلـه       .  ورزقان درج شده اسـت     
زده منطقه اهر و ورزقان شاهدان زنـده    

ولـي حـتـي اگـر         . اين کمک ها هستند 
فرض کنيم اين حـرف درسـت بـاشـد،             
باز بازداشتن انسانـهـائـي کـه در حـد              
توان شان کمک رساني کردند را کسـي   
نمي تواند تصديق کـنـد و از تـفـاوت            

بـه کـمـک       زباني بهانه اي براي تبليـغ        
ــرش     .  نـــکـــردن بـــتـــراشـــد      ايـــن نـــگـ

تفکرات ضد انساني، تنها از ذهـن     و  
ــراوش  مــعــيــوب يــک فــاشــيــســت            ت

فوق ارتجاعـي    ميکند که براي عمل     
. اش تــوجــيــه تــهــوع آور ارائــه دهــد            

جريانات نـاسـيـونـال فـاشـيـسـتـي در                
ــه               ــه زلــزــل آذربــايــجــان در بــرخــورد ب
کرمانشاه در بـرابـر افـکـار عـمـومـي              
جامعه، مفتضانه شکست خوردند و      
ماهيت فرقه اي و حاشيه اي خـود را          

 . بيشتر نشان دادند
 

در مـــديـــاي         : فـــرازآزادي 
اجتماعي ما شـاهـد اعـتـراض مـردم            
منـاطـق زلـزـلـه زده بـه مـقـامـات و                    
مسئولين رژيم بـوديـم، در اعـتـراض            
مردم به روحاني و ساير مقامات ريـز        
ودرشت عيـان بـود، از طـرف ديـگـر               
همه جا صحبت از اين بـود کـه فـقـط          

کمکهاي مردمي بـه يـاري مـنـطـقـه               
شتافته و عـمـال دولـت هـيـچـکـاري                
انجام نداد، به نظر شما مردم منطـقـه         
چـگـونــه مــيـتـوانــنـد بـه رژيــم فشــار                
بياورند که مـنـاطـق آسـيـب ديـده را                 
بازسازي کند؟ و يـا بـهـتـر بـگـوئـيـم                  

 حقشان را از حلقوم رژيم دربياورند؟
 

دولت در بـرخـورد بـه         :بابک شفق 
اين زلزله، نقش اش بـيـشـتـر و بـطـور             
واقــعــي، حــمــل و نــقــل کــمــک هــاي              
ارسالي و کنترل نـظـامـي و پـلـيـسـي                
منطقه بوده است و به نوعي کـوشـش       

مـنــاطــق زلــزـلــه زده را از             مـيــکـرد     
دسترس مردم دور نگه دارد تا اطالع       

بـه    . رساني ها را غـيـرمـمـکـن سـازد            
نظر مـن مـردم مـنـطـقـه مـدام بـايـد                   
شرايط و موقعيت زندگي شـان را از            
طريق ميـديـاي اجـتـمـاعـي از جـملـه                
تلگرام ، اينستاگرام، فيسبوک اطـالع      
رساني کنند تا بايکوت خـبـري رژيـم         
را بشکنند و اخـبـار جـعـلـي را افشـا               

آن مي تواننـد آسـيـب       در کنار . کنند
ديـده گـانـي کـه در چـادرهـا اسـکـان                   
يافتند را مـتـحـد کـنـنـد و بصـورت                 
جمعي اعتراض کنـنـد و مـطـالـبـات             
ــئـــوالن                     ــوش مسـ ــه گـ ــود را بـ خـ

مطالبات مردم آسيب ديده  .  برسانند
در ميـديـاي اجـتـمـاعـي بصـورت              را  

در  حــتــي    .  گسـتــرده پــخــش کــنــنـد       
مناطق زلزله زده مي تـوانـنـد سـه يـا            
چــهــار نــمــايــنــده از طــرف خــودشــان           

بـا رسـانـه هـاي          انتخاب کـنـنـد کـه           
خـالـصـه از      .  خارجي مصاحبه کنـنـد    

هر امکاني بـايـد بـراي تـحـت فشـار                
گذاشتن رژيم استفاده کرد، تـا تـحـت           
فشار افکار عمومي وادار بـه هـزيـنـه           

 .کردن و بازسازي منطقه بکند
 

ــرازآزادي ــه        : ف ــزــل ــازتــاب زل ب
در سايت ها و رسانه هـاي       کرمانشاه  

ناسيوناليستي در آذربايجان چـگـونـه        
 بود ؟
 

ــق   ــف ــک ش جــربــانــات   : بــاب
ناسـيـونـالـيـسـتـي آذربـايـجـان زلـزـلـه                  
کرمانشاه را بايکـوت خـبـري کـردنـد            
حـتــي پــا را فــراتــر نــهــادنــد و غــيــر                

و مستقيم اين کمک رسانـي      مستقيم  
گويي کـودکـي    .  ها را زير سوال بردند 

که در مـنـطـقـه کـرمـانشـاه بـه خـاک                   
افتاده، چون مليت اش تـرک نـيـسـت،         

وجـود   پرداختن به آن نيـز      پس ارزش   
چنين ذهنيـت فـاشـيـسـتـي از            .  ندارد

طـرف نـاســيـونــالـيــسـتــهـا را مــا در                
آذربايجان شاهد بوديم، اما مـردم بـا          
واکنش انساندوستانه پوزه اين نـفـرت       
پــراکــنــي ضــد انســانــي را بــه خــاک               
ماليدند و نشان دادند انسانـيـت مـرز       

و هويت انسـانـي اسـاس       نمي شناسد   
است و تقسيم بندي انسانها در قـالـب    
قومي ، مذهبي و نژادي نه تنها ضـد     
انساني است بلکه محکوم و مـردود         

 . است
 

   ١٣٩٦  آبان ماه ٣١ 
     ٢٠١٧  نوامبر ٢١ 

 

 ...  مصاحبه نشريه سهند با                        
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ــوالد دور             ــگـــان فـ ــتـ ــسـ بـــازنشـ
قدرتمندي از تجمعات اعـتـراضـي را          

يـک هـفـتـه اسـت در            .  شروع کرده انـد   
اصفهان در مقابل استانداري و دفـتـر          
بــازنشــســتــگــي تــجــمــع کــرده انــد و             

 آبان ماه در خيابان ۲۵  و ۲۴ روزهاي  
هاي مـرکـزي اصـفـهـان راهـپـيـمـايـي                
کردند و به عدم پرداخت بموقع حقـوق    

در ادامــه ايــن         .  اعــتــراض کــردنــد      
تجمعات به کارگران فوالد در سـراسـر       
کشور و خانواده هـاي آنـهـا فـراخـوان              

 آبـان در تـهـران          ۲۹ داده اند کـه روز         
 . دست به تجمع بزنند

بازنشستگان در پوسـتـري کـه بـه           
اين مـنـاسـبـت و بـا امضـاي کـانـون                  
بازنشستگان ذغال سنگ اصـفـهـان و       
کـانـون بـازنشـسـتـگـان ذغـال سـنـگ                 
کرمان صادر کرده اند تاکيد کرده انـد        
که حتي اگر حقوق مهـرمـاه آنـهـا هـم           
داده شــود، مــعــلــوم نــيــســت حــقــوق           

. ماههاي ديگر بموقع پـرداخـت شـود        
شعـار حـقـوق مـاهـيـانـه حـق مسـلـم                   
ماست که توسط بازنشستگان فـوالد     
در اصــفــهـان ســر داده شــد خــواســت             
مــيــلــيــون هــاي کــارگــري اســت کــه              

حقوقشان توسط کارفرماهـا و ارگـان        
هاي مختلف دولتي باال کشيـده شـده       

 ۱۶ بازنشسـتـگـان فـوالد روز           .  است
آبان نيز در مقابل وزارت کار دست به       

 . تجمع اعتراضي زده بودند
بـازنشـسـتــگـان خـواهــان حـقــوق            

 ميليون، بيـمـه کـارآمـد و         ۴ باالتر از   
درمان رايگان و پرداخت بموقع حقوق   
ــا در                     ــاره ــنــد و ب هــاي خــود هســت
تجمعات اين خواست ها را فريـاد زده       
و عــلــيــه اخــتــالس مــقــامــات و                    
تبعيضات مـخـتـلـف اعـتـراض کـرده             

 . اند
با تمام قـوا از بـازنشـسـتـگـان و                 

جـا  .  خواست هايشان حـمـايـت کـنـيـم          
دارد که کارگران مـراکـز مـخـتـلـف و              
تشــکــل هــاي کــارگــري در ســراســر              

کشــور، بــازنشــســتــگــان لشــگــري و           
کشوري و تامين اجتماعي، معـلـمـان       
و دانشجويان، و نـهـادهـا و فـعـالـيـن                
جنبش هاي پـيـشـرو و آزاديـخـواه بـا                
بازنشستگان فوالد اعالم همبستگـي      
کنند، فراخوان هاي آنهـا را هـمـه جـا              

 خبررساني کـنـنـد، در         منتشر کنند و  
تجمعات آنها شرکت کنـنـد، بـه آنـهـا             
پيام همبستگي بدهـنـد و مـوجـي از             
همبستگـي بـا کـارگـران بـازنشـسـتـه               

دوره گسـتـرش     .  فوالد بـه راه انـدازنـد        
اعتراضات سراسري و شکـل دادن بـه        
همـبـسـتـگـي سـراسـري مـيـان مـردم                 

 . فرارسيده است
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  آبان ۲۵ 
 ۲۰۱۷  نوامبر ۱۶  

 آبـان    ٢٩ صبح روز دوشـنـبـه          
بازنشستگان صنعت فوالد بـنـا بـر       
فراخوان قبلي در مـقـابـل مـجـلـس           

در ايــن   .  اسـالمــي تـجــمــع کــردنــد       
تجمع اعتراضي باز نشسـتـگـان از          
استان هاي تـهـران، الـبـرز، اسـتـان              
ــرمــان، خــوزســتــان،             ــزي، ک مــرک

. اصفهان و گيالن شرکـت داشـتـنـد        
خواست فوري بازنشستگـان فـوالد      
پرداخت به موقع حقوقها و هـزيـنـه       

ايــن .  هــاي جــاري درمــانــي اســت        
چندمين تجمع کارگران بازنشسـتـه     

 . فوالد است
به گفته بازنشستگان هـر مـاه         

مستمـري بـازنشـسـتـگـي آنـهـا بـا                
تاخير پرداخت مي شود و از سـال           

ــخــشــي از                 ۹۱  ــيــز ب ــا کــنــون ن  ت
مطالبات مربوط به اجراي احـکـام      
معلق شده و حق سرپرستـي و حـق           
سختـي کـار آنـهـا پـرداخـت نشـده                 

بــازنشــســتــگــان فــوالد در         .  اســت

تجمعاتشان بارها اعتراض خود را      
به دستمزدهاي چنـد بـار زيـر خـط             
فقر اعالم کـرده و بـر خـواسـتـهـاي               
پرداخت فوري دستمزدها، افـزايـش      

 ميليون تـومـان   ٤ حقوقها به باالي  
. و درمان رايگان تاکـيـد کـرده انـد           

بازنشستگـان هـمـچـنـيـن خـواهـان             
اخــتــصــاص بــودجــه دولــتــي بــراي         
تــامــيــن مــنــابــع مــالــي پــرداخــت          
ــازنشــســتــگــي خــود           مســتــمــري ب

بازنشستگان فوالد اعـالم    . هستند
کرده اند تا زماني کـه بـه خـواسـت            
هايشان پاسخ داده نشود دسـت بـه         
تجمع هـر روزه در مـقـابـل دفـاتـر                 
ــف               فــوالد در شــهــرهــاي مــخــتــل

 . خواهند زد
مبـارزه کـارگـران بـازنشـسـتـه             

فوالد اعتراضي سراسري اسـت کـه       
در بخش هـاي مـخـتـلـف جـنـبـش                
کارگري در حال گسـتـرش اسـت و             
زمينه را براي تجمعات گسترده تـر   
و تشــکــل تــوده اي و ســراســري                 

  . کارگران فراهم کرده است
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶ آبان  ۲۹ 

 ۲۰۱۷  نوامبر ۲۰  

 تجمع سراسري بازنشستگان فوالد و خانواده هايشان                                              بازنشستگان فوالد در تهران تجمع کردند                                    
  آبان در تهران             ۲۹ روز     

با نهايت تاثر و تـاسـف مـطـلـع               
 آيـان مـاه       ۳۰ شديم روز شـه شـنـبـه            

ــال           ۱۳۹۶  ــدر کــيــخــســروي فــع حــي
کــارگــري شــهــر ســنــنــدج در حــادثە             

حـيـدر   .  راننـدگـي جـان بـاخـتـه اسـت             
يکي از فعالين شناخته شده کـارگـري      
شــهــر ســنــنــدج بــود و هــر ســالە در                
مــراســمــهــاي اول مــاه مــه و هشــت             
مارس و روز کودک، فعاالنـه شـرکـت          

در مراسم روز جهاني کارگـر  .  ميکرد
 هــمــراه بــرادرش فــواد         ۸۸ در ســال      

کيخـسـروي تـوسـط اداره اطـالعـات             
شهرسـتـان سـنـنـدج دسـتـگـيـر شـد،                  
مورد ضرب وشتم شديد قرار گـرفـت          

اکثر مردم، کـارگـران     .  و محاکمه شد 
شرکتها وکارگاههـاي شـهـر سـنـنـدج            

حيدر کيخسروي را بـعـنـوان رفـيـق و            
 . يار کارگران ميشناختند

جـاده هـاي غـيـره اسـتـانـدارد و                 
ــي                  ــان نــامــن هــر روزه از مــردم قــرب
ميگيرد، و حـيـدر قـربـانـي شـرايـط                 
نــامــن جــاده هــا اســت کــه هــر روز                
تعدادي از شهرونـدان را بـکـام مـرگ             

درگذشت حيدر کـيـخـسـروي     .  ميبرد  
کيفرخواستي است عليه کليت نـظـام        
 جمهوري اسالمي حاکم بر ايران است

کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري درگذشت نـابـهـنـگـام حـيـدر             
کيخسروي را به خانواده بستگان و به     
کــارگــران و زحــمــتــکــشــان تســلــيــت          

ياد وخاطر اين چهـره فـعـال      .  ميگويد
و خــوشـنــام جــنـبــش کــارگـري بــراي             
هميشه در دل هم طـبـقـه اي هـايـش،              
در دل مردم زحمتکش شهر سنندج و       
ديــگــر شــهــر هــاي ايــران جــاويــد و                

 .ماندگار خواهد ماند
  ياد عزيزش گرامي باد   

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري

 ۹۶  آبان ۳۰ 

 حيدر کيخسروي از ميان ما رفت                          
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زلزله مهـيـب اسـتـان کـرمـانشـاه             
يکبار ديگر بي مسئوليتي و القيـدي   
دولت در قـبـال زنـدگـي و سـرنـوشـت                
دهها هزار انسان مصيبت ديده را بـه        

بـطـوريـکـه از هـمـان           . نمايش گذاشت 
ساعات اولـيـه وقـوع زلـزـلـه در ايـن                  
استان، اقشار مختلف مـردم شـريـف          
ايران بدليل بي اعتمادي به کمکـهـاي         
دولتي از جنوب تا شمـال و از غـرب            
تا شرق کشور در حرکتي خودجوش و 
خـــيـــره کـــنـــنـــده راســـا دســـت بـــه                
سازماندهي امداد رساني به منـاطـق       

در اين کمکها رسانـي   .زلزله زده زدند 
ها که همچـنـان بـا قـدرت بـيـشـتـري                 
ادامه دارد همه شهروندان از کـارگـران     
مـهــاجــر افـغــانســتــانــي تــا کــارگــران           
کارخانه ها و مـعـادن و تشـکـلـهـاي                
مســتــقـــل کــارگـــري و از کــانـــون                 
نـويسـنـدگـان و اســاتـيـد دانشـگـاه و                 
گروههاي امداد مستـقـل و فـعـالـيـن             
سياسـي و مـدنـي تـا دانـش آمـوزان                 
مدارس و کسبه و بازاريان و سـربـازان       
و ارتشيان صحـنـه هـاي پـرشـوري از              
همبستگي انساني با زلزله زدگـان را         

  .به نمايش گذاشتند
گزارش زير مشاهداتي اسـت کـه         
فعالين اتحاديه آزاد کارگران ايـران در     
طول حضور چند روزه خـود و کـمـک              
رساني در مناطق زلزله زده از قـبـيـل          
جوانرود، ازگله، روستـاهـاي داالهـو،         

ارسـال  ...  تازه آباد، دشـت ذهـاب و            

اين کمکها از سوي فعالـيـن   .  کرده اند 
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران، کـانـون              
مدافعان حقوق کارگر، انجمن صنفـي   
کارگران برق و فلز کرمانشاه، فعالـيـن    
کارگري شهرهاي مريوان و سننـدج و        

 .ديگر شهرها همچنان ادامه دارد
 

********* 
 

 :مناطق زلزله زده
شهر مرزي ازگله که کانون زلزله        

بوده است با تمام روستاهـاي تـابـعـه،            
شهر قصر شيـريـن و روسـتـاهـاي           -٢ 

شــهــر ســرپــل ذهــاب و           -٣ تــابــعــه،    
شـهـر کـرنـد        -٤ روستـاهـاي تـابـعـه،          

غـرب و بــخـشـهــائـي از روسـتـاهــاي               
ــه،       ــع ــاب ــاد و               -٤ ت ــر اســالم آب شــه

 -٥ بخشهائي از روستاهـاي تـابـعـه،           
شهر جـوانـرود و         -٦ شهر کرمانشاه،  

 -٧ بخشهائي از روستاهـاي تـابـعـه،           
بـا  )  ثـالث بـابـاجـانـي       ( شهر تازه آباد    

 .روستاهاي تابعه
 

 :خسارات جاني
تعداد جانباختگان و مـجـروحـان        
بــه دلــيــل نــبــود آمــار دقــيــق فــعــال              

امـا بـا تـوجـه بـه            .  مشخص نـيـسـت     
ابعاد و عمق فاجعه بسيار بيـشـتـر از            

هـزاران   .آمار اعالم شده رسمي اسـت      
نفر کشته و دهها هـزار نـفـر مـجـروح            
شده اند و چون هنوز جاهايي هستـنـد      
که به دليل نـبـود وسـايـل آواربـرداري            
کار موثري انجام نشده است احتـمـاال     

کسـانـي هـمـچـنـان زيـر آوار مـدفــون                 
 .باشند
 

 :خسارات مالي

غــيــر از شــهــرهــاي کــرمــانشــاه،         
فـقـط خـود      (  اسالم آباد و جـوانـرود          

که آسيب کمتري را متحـمـل   )  شهرها
شده انـد بـقـيـه شـهـرهـاي مـذکـور و                    
روستاها مـتـحـمـل خسـارات بسـيـار             

  .سنگين مالي شده اند
 

 :وضعيت کمک رساني

از لحظه وقـوع زلـزـلـه بـه خـاطـر                
تجربه هائي که مردم از نقش القيـدي      
و عـدم مسـؤلـيـت پـذيـري دولـت در                 
قبال امداد رساني و نجات مجروحان     
از زير آوار و انـتـقـال آنـهـا بـه مـراکـز                  
درماني در جريان زلزله هاي گـذشـتـه          
ــان                    ــم و ورزق ــار و ب هــمــچــون رودب
داشتند، جـمـعـيـت بسـيـار زيـادي از               
مردم شهرهـاي کـمـتـر آسـيـب ديـده،               
بدون اتالف وقـت بـا وجـود احـتـمـال                
تکرار زلزله در شهر مـحـل سـکـونـت             
خود راهي شهرهايي مانند تازه آبـاد،      

شـدنـد و     ...  ازگله و سـرپـل ذهـاب و          
همراه با جان بدر بردگان از زلـزـلـه در            
آن شهرها با کـمـتـريـن امـکـانـات بـا                 
فداکاري و از خودگذشتگي ستـودنـي        
به نجات مجروحان شتافته و بـعـد از         
بيرون آوردن مصدومان با ماشينهاي      
شخصي آنهـا را بـه مـراکـز درمـانـي                

سيل جمعيت به حـدي زيـاد     .  رساندند
بوده که باعث ايجاد ترافيک سنگـيـن         

در آن وقت از شـب شـده و سـاعـتـهـا                 
ماشينهاي عازم به مـنـاطـق بـيـشـتـر           

 .آسيب ديده در جاده مانده بودند
روز بـعـد از وقــوع زلـزـلـه مــردم                
بسيار زيادي از شهرهاي ديـگـر ايـران         
از مناطق بسيار دور گرفته تا نزديـک      
بــا بــه هــمــراه بــردن مــواد غــذائــي،               
داروئي، پوشاک، چادر و کفـش و هـر          
چه که تشخيص داده انـد ضـروري و             
قابل استفاده بوده به طرف شـهـرهـاي        
زلـزـلـه زده اسـتـان کــرمـانشـاه راهــي                
شدند و با رسيدن بـه مـنـطـقـه ضـمـن             
بکار بردن تـمـام تـالـشـشـان بـراي در                
آوردن مجروحان و اجساد از زير آوار،     
شبها و روزها در امـر کـمـک رسـانـي               
هــاي مــادي و مــعــنــوي در کــنــار                 
قربانبان فاجعه مانده و کوشيـدنـد تـا          
هر قدر که مـمـکـن اسـت بـا حضـور                 
صميمانه و ابراز احسـاسـات انسـانـي           
خود از آالم و دردهـاي زلـزـلـه زدگـان               

بروز اين انسانگرائي و حـس  .  بکاهند
يکي بودن به حدي عميق و بي سابقـه      
بود که براستي به ميزان مـحـسـوسـي         
تسکين دهنـده درد جـانـگـاه آسـيـب               
ديدگان و بازماندگان جـانـبـاخـتـگـان            

در قبال اين همبستـگـي پـرشـور       .  شد
انســانــي، زنــان، مــردان، جــوانــان و             
کودکان آسيب ديده نيز به گرمي و بـا        
صـمـيـمـيـت مــثـال زدنـي، روزانـه از                 
هزاران کمک رسان با در دست داشـتـن    
نوشته هاي تقدير آميز و پـذيـرائـي بـا        
کلوچه هاي محـلـي و چـاي و تـکـان                
دادن دسـت اسـتـقـبـال و خـوش آمـد                 
گوئي ميکردند و لـحـظـه بـه لـحـظـه                
صحنه هاي پرشوري از انسانيت و بـا      
ــصــه ظــهــور                      ــه مــن ــودن را ب ــم ب ه

 .ميرساندند
اکنون با گذشت حدود يک هـفـتـه       
از وقوع زلزله و کمکهاي مردمـي بـه        
آسيب ديدگان، بسيـاري از نـيـازهـاي           
ــأمــيــن شــده و هــمــچــنــان                  ــيــه ت اول
کـامـيـونــهـا و مــاشـيـنـهــاي بـاري و                 
شخصي در جاده هاي ايـران بـه طـور             
بي وقفه در حال عزيمت بـه مـنـاطـق              

حضور کاميونها و .  زلزله زده هستند  

انواع ماشينهاي شخصي کـه حـامـل         
کمـک هـاي خـود مـردم هسـتـنـد در                  
شهرها، روستاها و جاده هاي منطقـه        
بــه حــدي زيــاد اســت کــه جــاده هــا                 
گنجايش کافي نداشـتـه و بـه هـمـيـن              
دليـل تـردد بـه کـنـدي صـورت مـي                  

در مــيــان تــعــداد بـي شــمــار           .  گـيــرد 
کاميونهـا و مـاشـيـنـهـاي شـخـصـي                
حامل کمک هاي مردمـي، کـامـيـون          
هاي دولتـي کـه اتـفـاقـا آنـهـا هـم بـا                     
پالکاردهـا و بـنـرهـايـي کـه رويشـان                

 »کـمـک هـاي مـردمـي         « نوشته شده  
 .انگشت شمارند

 
  :صحبت هاي مردم آسيب ديده

ما از همه مردم سراسر ايـران کـه        
مــا را تــنــهــا نــگــذاشــتــنــد مــمــنــون            

اگــر مــردم نــبــودنــد نــمــي         .  هســتــيــم
دولـت هـيـچ      .  دانستيم چـکـار کـنـيـم         

دولـت وظـيـفـه       .  کمکي به ما نـکـرده      
. خود نمي داند که براي ما کاري کند    

اميد ما همچـنـان بـه مـردم اسـت و                 
مي دانيم که هـر کـاري از دسـتـشـان               

مردم براي ما .  بربيايد انجام ميدهند  
غذا، لباس و خيلـي چـيـزهـاي ديـگـر            
آورده اند و از ايـن نـظـر کـم و کسـر                      

االن چادر، وسايـل گـرمـائـي،       .  نداريم
خوراک پزي، نايلون و فـوم الزم داريـم         
و در روســتــاهــا بــراي احشــام بــاقــي             

  .مانده علوفه شديدا مورد نياز است
ارسال کمک هاي مردم هـمـچـنـان         
بـا سـرعـت در جـريـان اسـت امـا در                    
مــقــابــل، مــواردي از مــمــانــعــت از             
رسيدن کمک هاي مردم به منـطـقـه و            
به دسـت مـردم آسـيـب ديـده تـوسـط                 

 .نيروهاي نظامي اتفاق افتاده است
 اتحاديه آزاد کارگران ايران        

 ١٣٩٦  آبانماه ٢٨  
 

 گزارش فعالين اتحاديه آزاد کارگران ايران                                     
  از مناطق زلزله زده استان کرمانشاه                                 

 

 

 

 

ساالنه هزاران نفر در جاده ها و در مراکز کار جانشان را از دست ميدهند چون حکومتي تا مغز استخوان               
و مردم بدرست حکومت اسالمي را مسبب اينهمه تلفات و همه معضالت               . فاسد و ضد مردمي بر سر کار است    

 . قربانيان زلزله غرب کشور نيز قربانيان نظام مفتخور اسالمي هستند        .  و محروميت هاي خود ميدانند  
 حکومت نکبت اسالمي بايد گورش را گم کند و بر ويرانه هاي آن جامعه اي انساني،                 

 .  آزاد، مرفه و برابر بدست خود مردم ساخته شود       



 
911شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

شهرام فرهادي عضو کميته               
 )  کمک رساني       ( ياري    

 !فوري بايد آزاد شود             
، ٩٦  آبـان      ٢٥ روز پـنـجـشـنــبـه          

شهرام فرهادي، فعال مدني و محيـط     
زيست، در حال بـارگـيـري کـمـکـهـاي              
مردمي به زلـزـلـه زدگـان کـرمـانشـاه               
تـوسـط نـيـروهـاي وزارت اطـالعـات              

 .سپاه دستگير شد
حکومت اسالمـي در شـهـرهـاي          
کردستان، در شيراز و تهران و ده هـا             
شهر ديگر بـا جـنـبـش هـمـبـسـتـگـي                 

مـردم بـي     .  کمک رساني درگير اسـت     
ليافتي و بي مسئوليتي ايـن رژيـم را          
تجربه کردند، ديدند که بجـز دزدي و           
غـارت زنـدگـي و حـقـوق مـردم کــار                 
ديگري ندارد، مردم وفتي ديـدنـد کـه          
ده ها هزار نفر از مردم زحمتکـش در          
شهرهاي سرپل ذهاب و کرمانشاه بـا         
حادثه زلزله جان و زندکي شـان تـلـف            
شده، در سطح توده اي و در صـفـوف          
چند هزار نفري سازمان کمک رسـانـي       
را راه انداختند، از کودک و سـالـمـنـد             
زن و مرد جوان همه و هـمـه اقـدام بـه               
کمک رساني کردنـد و بـا ايـن کـار و                 
فعالـيـتـهـاي شـبـانـه روزي مـرهـمـي                  
تسکين دهنده و انساني بـر دردهـاي           

ياري و کمک هـاي    . زلزله زدگان شدند 
مردم شعف و اميد به دنيايي مـتـخـد     

در اين ميـان  . و انساني را تقويت کرد 
تـعــدادي از فـعــالــيــن اجـتــمــاعــي از              
مبتکرين اين حرکت انسانـي بـودنـد،        
فعالين کمک رسـانـي مـحـصـول ايـن              
حرکت عظيم انساني هستند، نـبـايـد          
بگذاريم با سياست تـهـديـد و اخـطـار            
فعالين اجتمـاعـي و فـعـالـيـن کـمـک                
رساني زير فشار امنـيـتـي حـکـومـت           

شهـرام فـرهـادي       .اسالمي قرار گيرند 
فوري و بدون قيـد و شـرط بـايـد آزاد               

 .شود
 ١٣٩٦  آبان ٢٨ 

 
فراخوان به همه کارگران و                

 : انسانهاي شرافتمند وآزاديخواه                 
همچنان در کنار زلزله زدگان                    

 هستيم   ) استان کرمانشاه           (
کميته پيگيري ايجاد تشکـلـهـاي     
کارگران ايران وفعالين کودکان کـار و        

 .خيابان
براي ياري رسانـدن و جـمـع آوري            

کــمــکــهــاي نــقــدي و تــامــيــن کــردن            
سـرپـل   " نيازهاي ضروري زلزله زدگان    

ذهاب وبيشتر ازصد روستـاي آسـيـب       
با در اختيار گـذاشـتـن ،        "  ديده ديگر  

شــمــاره کــارت       (  شــمــاره حســاب          
 : فعالين کارگري از جمله) بانکي 

ابراهيـم زاده ، و        )  اسعد ( بهنام  
سعيد يوزي، که در مـنـطـقـه حضـور             
دارند از هـمـه کسـانـي کـه تـوانـايـي                   
کـمـک نـقـدي دارنـد مـيـخـواهـيـم تــا                   
کمکهاي نقدي خود را به شماره ها ي       
کـــه در زيــــر مـــي آيــــد واريــــز                        

 .....بفرمايند
 شماره کارت اسعد 

 ابراهيم زاده) بهنام(
 بانک ملت

 ٤٧٠١  ٧٩٦٩  ٣٣٧٦  ٦١٠٤ 
شماره کارت سعيـد يـوزي بـانـک            

 سپه
 ٥٠٧٧  ٤٩٤٨  ١٠١٠  ٥٨٩٢ 

 شماره تماس بهنام ابراهيم زاده
 ٩٥٣٦  ٧٩٥  ٠٩٣٩ 

 شماره تماس سعيد يوزي
 ٩٧٤٦  ٦٣٠  ٠٩٣٨ 

کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي    
 کارگري ايران و    

 فعالين کودکان کار وخيابان   
 ١٣٩٦  آبان ٢٩ 

 
جمع اعتراضي اهالي             ت

 خشمگين سرپل ذهاب           
 مقابل فرمانداري           

آبان،اهـالـي   ٢٣ ظهر روزسه شنبه    
خشمگين سرپل ذهـاب در اعـتـراض         
به عدم دسترسي به آب، نـان، غـذا و             
ــل               ســايــر اقــالم مــورد نــيــاز، مــقــاب
فـرمـانـداري ايـن شــهـرسـتـان تـجـمــع                

 .کردند
 ٤٠ بنا به ايـن گـزارش بـيـش از               
 ٧.٣ ساعت از وقوع زلـزـلـه مـهـيـب              

گــذرد،    ريشـتـري در کــرمـانشــاه مــي         
زده همچنان بـه آب سـالـم             مردم زلزله 

دسترسي ندارند و غـذا نـيـز بـه طـور                
ديـدگـان تـوزيـع          محدود بـيـن آسـيـب        

است؛ چادر و پتـو هـم بـه تـعـداد                 شده
افراد نبوده و همين مسـئلـه مـوجـب             
اعتراض گسترده مردم بـه مسـئـوالن         

 .است شده
 

 مردم خشمگين سرپل ذهاب              
با تجمع مقابل فرمانداري اين                   

شهرستان، خواستار توجه به               
نيازهاي اوليه و ضروري               

 .زدگان شدند         زلزله  
کنـنـدگـان دربـاره دلـيـل             اعتراض

تجمع خود اعالم کردند دو روز اسـت        
که هيچ امکاناتي شـامـل آب، نـان،            
غـذا و ســايــر اقـالم مــورد نــيــاز در                 

مـا  .  اختيار مـا قـرار نـگـرفـتـه اسـت              
ساکن شهرک صدرا در خيابان نيـايـش    
هستيم؛ فـرمـانـدار سـرپـل ذهـاب بـا               
گذشت دو روز از وقوع زلزلـه خـودش       
شخصا از مناطق زلزله ديـده بـازديـد         

به گفته آنها در خـيـابـان       .نکرده است 
نيايش واقع در شهرک صدرا بـيـش از           

 نفر هنوز در زير آوار هستـنـد و     ١٠٠ 
هيچ امدادرساني بـراي نـجـات آنـهـا              

البته نـيـروهـاي    . صورت نگرفته است 
هالل احمر و ارتش مرتب به مـنـطـقـه         

ــد، امــا چــون             ســرکشــي مــي      ــن ــن ک
امکانات الزم براي آواربـرداري را در          

نـتـيـجـه        اختيار ندارنـد تـا کـنـون بـي            
 .مانده است

بنا به همين گزارش، ظهر روزسـه     
 نـفـر در       ٣٠٠ آبان،بيـش از      ٢٣ شنبه

مقابل فرمانـداري ايـن شـهـر تـجـمـع               
کردند و متاسفانه براي دريافت چـادر     

هـاي خـود را مـکـتـوب و                درخواست
دهند ايـن   تحويل دفتر فرمانداري مي   

در حالي اسـت کـه سـرپـل ذهـاب بـه                 
دليل شـرايـط خـاص جـغـرافـيـايـي و                 
بـرودت شـديـد سـرمـا در شـب نـيـاز                   
شديد و فوري بازمانـدگـان را بـه ايـن             

 .اقالم ايجاد کرده است
 

تجمع اعتراضي اهالي               
روستاهاي زلزله زده نسبت به                  
 کمبود خدمات امداد و نجات                 

 راه سر پل ذهاب           مقابل پليس    
ــه       ــالــي   ٢٣ روزســه شــنــب ــان،اه آب

زده در      تعدادي از روسـتـاهـاي زلـزـلـه           
اعتراض به کمبود خدمـات امـداد و         
نجات در مسـيـر داالهـو بـه سـر پـل                 

راه سـر پـل          ذهاب، مـقـابـل پـلـيـس             
 .اند ذهاب تجمع کرده

نـيـوز،از      آبـان تـيـن     ٢٣ به گزارش    
ســاعــاتــي پــيــش مــردم تــعــدادي از            

ديـده بـا تـجـمـع در                روستاهاي آسيب 
راه سـر پـل ذهـاب نسـبـت بـه                   پليس  

کيفيت نامناسب و عدم توزيـع اقـالم        
 .مورد نياز به شدت انتقاد کردند

به گفـتـه اهـالـي ايـن روسـتـاهـا،                
مردم اين منطقه با گـذشـت بـيـش از             

 ساعت از وقوع زلزـلـه هـمـچـنـان         ٢٤ 
هيچ خدماتي جهت اسکان و تـأمـيـن      

تـعـدادي از      .انـد    آذوقه دريافت نکرده  
ها با سد معـبـر در مـحـور اصـلـي               آن

کنند تا برخـي   سرپل ذهاب تالش مي  
از اقـــالم مـــوردنـــيـــاز خـــود را از                  

هـاي حـامـل آذوقـه تـأمـيـن                 کاميون
 .کنند

 
هاي سرپل ذهاب             بستن جاده    

 توسط روستاييان به نشانه اعتراض                  
در روســتــاهــاي اطــراف ســرپــل           
ذهاب عده اي از روستاييان با تـجـمـع     
در جاده، راه را بر خودروهاي عـبـوري    

آنها ميگويـنـد غـذا و آب          .  ميبندند
 .نيست
 

گزارشي از توزيع کمکهاي                
 مردمي و وضعيت مناطق زلزله زده                   

همانطور که در اطالعـيـه قـبـلـي            
اعــالم شــد کــاروانــي از کــمــکــهــاي             
مــردمــي جــمــع آوري شــده تــوســط              

جــامــعــه دفــاع از کــودکــان کــار و              " 
" گروه کوهنوردي نەکە روز    " و " خيابان

 آبـان بـا حضـور در            ۲۶ روز جـمــعـه       
هـاي انسـان        مناطق زلزلـه زده کـمـک        

دوستانـه شـمـا مـردم سـنـنـدج را بـا                     
حضــور و نــظــارت افــراد مــعــتــمــد              

هاي ذکر شده بطـور مسـتـقـيـم          تشکل
ديـدگـان ايـن مـنـاطـق              بدست آسـيـب    

 .رساند
پـيـش از حـرکـت بـه سـمـت ايــن                  
مناطق بـا مشـورت افـراد بـومـي و               
کساني که بطور مستقيـم در پـروسـه           
کمک رساني حضور داشتند تصـمـيـم         
گرفته شد که تمرکز توزيع بر منـاطـق     
دورافتاده روستايي ثـالث بـابـاجـانـي           
باشد، زيرا بـه دلـيـل صـعـب الـعـبـور                

هاي ايـن مـنـاطـق کـمـتـريـن                 بودن راه 
هاي مـردمـي را دريـافـت کـرده               کمک
 .بودند

ــه                   ــل اشــاره و مــاي ــاب ــه ق ــکــت ن
خوشحالي در طول مسـيـر حضـور و            
ارسال کمکهاي داوطلبانه و مـردمـي      
از نــقـاط مــخـتــلــف کشــور بـود کــه               
همگي به ياري آسيـب ديـدگـان آمـده             
بودند اما متاسفانه با توجه بـه عـدم           
مديريـت و نـظـارت کـافـي، فـرآيـنـد                  
توزيع را با مشـکـالتـي مـواجـه مـي              

 .سازد

رسـانـي      مسيرهاي عبور و کـمـک     
ما روستاهاي زير از تـوابـع مـنـطـقـه              

 :ثالث و باباجاني بودند
ملـه بلـه يـيـن، دشـت بلـه يـيـن،                   
کاني کريم، تـازه آبـاد خـان مـحـمـد،                
پوکه عباس، دوره آسياو، گوه ي سيد     
محمـد، مـجـتـمـع امـامـعـلـي، ملـه                  
کرمينه، تپه کبود عبدالمحمـد، تـپـه       

 )گاري(کبود گاو راه 
الزم به يادآوري است که هـمـگـي        
اين روستاها بجز تـعـدادي در نـقـاط              
مرزي متحمل زيان مـادي يـا جـانـي             
حاصل از زلزله نشـده بـودنـد امـا بـا                
توجه به فقر مضاعف حـاکـم بـر ايـن              
مناطق و شرايـط بـغـرنـج و بـحـرانـي               
ناشي از زلزله و همچنين معلق بـودن     
وضعيت خانواده ها به دليل تـرس از          
بازگشت به خانه هايشان بنا بـه نـيـاز          
هــر روســتــا و بضــاعــت حــاصــل از              

 دوستانه شـمـا سـعـي         هاي انسان   کمک
بر تامين نيازهـاي ايـن عـزيـزان طـي              

در پـايـان      .چنـد روز آيـنـده نـيـز شـد              
ضمن قدرداني مجـدد از يـاري شـمـا            
مـردم بــزرگـوار ســنـنـدج اعـالم مــي              
داريـم کــه بـنــا بــه مشـاهــدات افــراد               
اعزامي به اين مناطق در حال حاضـر    
و با توجه بـه بـرودت هـوا و نـزديـک                   
شدن بارندگي اقـالمـي چـون، چـادر،            

براي محافظت چادر از   ( پتو،  نايلون   
وسايل گرمايشي و نفت سفيـد  )  باران

از ضروري ترين وسـايـل مـورد نـيـاز              
مردم اين مناطق هستنـد و فـعـال از             
نظر مواد غـذايـي بـه انـدازه تـامـيـن                 

انـد و      نيازهايشان کمک دريافت نموده   
ضروري است که تـمـرکـز جـمـع آوري              

هاي مردم بيشتر روي اقالم ذکـر      کمک
 .شده باشد

 جامعه دفاع از   
 کودکان کار و خيابان 

 گروه کوهنوردي نەکە روز
 ۱۳۹۶ آبانماه  ۲۷ 

برگرفته از کانال تلگرامي    
 جامعه دفاع از کودکان کار و خيابان   

 
***  

 

 نسان نودينيان           

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      
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ــعــه زمــيــن لــرزه حــقــايــق                  واق
شورانگيزي در مقـابـل ديـد هـمـگـان             

 . گذاشت
در ايــن مــيــان امــا آنــچــه حــائــز            
اهميت است و بايد بارها گفـتـه شـود          
اين است که، در حـالـيـکـه مـقـامـات            
حکـومـت اسـالمـي در مـقـابـل ايـن                 
فاجعه عظيم براي لحظه اي هم خم بـه      
ابرو نياوردند، شانه باال انـداخـتـنـد و          
دارودســـتـــه هـــايشـــان در کـــمـــيـــن            
خودروهاي کمک هـاي ارسـالـي بـراي           
غارت و چـپـاول کـمـيـن گـذاشـتـنـد،                  
مردم آزاده و شرافتمـنـد در خـيـزشـي              
ــد،                 بــمــوقــع کــه از خــود نشــان دادن
ــه زدگــان                ــزــل ــه کــمــک زل بــفــوريــت ب

 . شتافتند
اين در حالـي اسـت کـه کـودکـان              
خردسال تنها امـکـانـات گـرمـايشـي            
خود نظير لباس و ديگر داشـتـه هـاي          

 .خود را به زلزله زدگان تقديم کردند
ايـن در حـالــي بـود کــه رهــزنــان               
حکومت براي چپاول انـدوخـتـه هـاي            
ناچيز زلزله زدگان در زير آوار مـنـازل           
و کمين گذاري شبانـروزي در مسـيـر           
خودروهاي حامل کـمـک هـاي جـمـع             
آوري شـده مـردم کـه در بسـيـاري از                 
موارد به کتک کاري آنان منجـر شـد،       
وظيفه و رسالت اسالمي خود را بـجـا    

 .آوردند
براي لحظه اي تصـور کـنـيـد کـه              
اگــر قــدرت و ثــروت در دســتــان                     
نــمــايــنــدگــان ايــن مــردم شــريــف و               
انساندوست ميبود، آيا وضع بـگـونـه       

 اي ديگر نميبود؟
اگر هـدايـت جـامـعـه در دسـتـان               

مردم، در دستان نمايندگان منـتـخـب      
آنــان در قــدرت ســيــاســي مــتــمــرکــز            
ميبود، مردم  ايران نيز در مقابل هـر        
گونه زلزله اي همانند پيشرفتـه تـريـن         
کشورهاي جهان ناچيزترين خسـارات      

 .جاني و مالي را متحمل ميشدند
اگر قدرت در دسـتـان شـوراهـاي            
کارگري و مردم ميبود، کسي گرسنه     
نمـيـخـوابـيـد و کـودکـان در حسـرت                 
تامين معاش خانواده در خـيـابـانـهـا           

 . شب را به صبح نميرساندند
سعادت، خوشبختي، مـنـزلـت و        
کرامت انساني به جامعه بـازگـردانـده        

کسي بخاطر دريافت نـکـردن     .  ميشد
دسترنجش ناچار بـه انـجـام کـارهـاي             
شـاق و طــاقــت فــرســاي شــبــانــروزي            

 .نميبود
اعتياد، تن فروشي، کليه فروشي      

 .و فقر و محروميت معنايي نداشت
مـردم بـارهـا نشـان داده انـد کـه                 
قـرب، مـنـزلـت، فـداکـاري، تـقـسـيــم                
عادالنه ثروت تنها و تنهـا از طـريـق             
نمايندگان منـتـخـب آنـان مـمـکـن و               

مـردم بـر بسـتـر حـس            .  ميسـر اسـت    
انساندوستي و قـرار دادن انسـانـيـت             
بعنوان مبناي يک جامعه سالم، نحوه     
اداره امور جامعه را بارها نشـان داده       

 .و تجربه کرده اند
اين کار شدني و مـمـکـن اسـت،             
زمان اجرا و تـحـقـق آن خـيـلـي وقـت                  

 . است سپري شده است
ايـفــاي نــقــش انســانــي مــردم در           
رويدادهايي نظير واقعه زلـزـلـه اخـيـر            
بخوبي اثبات کرده است که اين مردم       
هستند که لياقت و شايسـتـگـي اداره        

امور جامعه را حتي در سخت تـريـن،     
تلخ ترين و فاجعه بار تـريـن لـحـظـات         

 .را ميتوانند پاسخ دهند
چهار دهه فـقـر، غـارت، قـتـل و               
کشتار و تباهـي مـطـلـق ديـگـر بـس                

 . است
راهي جز گذاشتن نقطه پاياني بـر        
عمر چهار دهه از اين هيوالي وحشـي     

 . اسالمي حاکم بر ايران وجود ندارد
شيشه عمر حکومت اسالمي نـه      
در دستان دولتهاي غربي اسـت و نـه            

اگـر  .  قرار است مـعـجـزه اي رخ دهـد            
جمهوري اسالمي منطقه و جـهـان را         
به لجن کشيده است و بـزعـم کسـانـي           
که گويا نيـرويـي در مـقـابـلـش بـراي                  
کنار زدن آن وجود ندارد، بـايـد گـفـت           
شيشه ترک خورده عمـر ايـن رژيـم در             
ــران، در دســتــان                   دســتــان مــردم اي
کارگراني که روزمـره در مـيـاديـن و              
خيابانها براي گرفتن حقـشـان بـا ايـن            

 .وحش اسالمي ميجنگند قرار دارد
گفتن از پايان کار اين حـکـومـت         
صرفا نه تحيليل است و نه آرزو بلـکـه    
واقعيتي انکار ناپذير است که بيشتـر        
ازهر کس، کاربدستـان ريـز و درشـت            
اين حکـومـت، گـم و گـور شـدنشـان                

 .توسط مردم را هر روزه  جار ميزنند
و اگــر بــعــد از ســرنــگــونــي ايــن             
حکـومـت هـار اسـالمـي اداره امـور               
جامعـه در دسـتـان مـردم بـاشـد چـه                  

 ميشد؟
 ۹۶ آبان  ۲۵ 

 
 ................ 

 

 ! هشدار
 آدرس غلط ندهيد

همانطور که بسياري از دوسـتـان         
 ۱۶ در جريان هستند بـعـد از واقـعـه             

تصرف کرکوک توسـط سـپـاه      (  اکتبر  
پاسداران و حشدالشعـبـي و واگـذاري          
اين شهر از سوي اتحاديه ميهـنـي بـه            

هر روز سـلـسـلـه گـفـتـارهـايـي                ) آنان  
خبري از طريق ويدئـو، تـوسـط عـلـي            

" خبرنگار صداي آمريـکـا    " جوانمردي  
در ميدياي اجتماعـي مـنـتـشـر شـده             

 .ميشود
در يــکــي از ايــن ويــدئــو هــا در               
رابــطــه بــا جــمــع آوري کــمــک هــاي                
مردمي به زلزلـه زدگـان کـه مـربـوط             
يکي دو روز بعد از واقعه زلزله اسـت،    
علي جوانمردي از مـردم مـيـخـواهـد            

کمکهـاي جـمـع آوري شـده را از               " که  
ميتوانند بدسـت  "  مکتب قرآن"طريق  

 ".زلزله زدگان برسانند
سـئـوال ايـن اسـت کـه آيـا عـلــي                  

در "  مکتب قـرآن   "جوانمردي کارنامه  
ســنــنــدج و شــهــرهــاي کــردســتــان را            

 ؟!مطالعه نکرده و يا نشنيده است
جريـانـي اسـالمـي       "  مکتب قرآن" 

  بـه      ۵۷ است که در مقـطـع انـقـالب          
سردمداري احمد مفتي زاده خدمـات       
شاياني بـه قـدرت گـيـري جـمـهـوري                 

جـريـان   .  اسالمي در کـردسـتـان کـرد          
مکتب قرآن ابزاري در دست خمـيـنـي       
و دارودسته اش عـلـيـه جـريـان چـپ،               
عليه کـمـونـيـسـتـهـا و عـلـيـه مـردم                    
کردستان بـود کـه تـوسـط نـيـروهـاي                
انقالبي و مـردم کـردسـتـان سـرجـاي               

 .خود نشانده شد
اين جريان مـرتـجـع اسـالمـي در             
تمام عمر حاکميت اسالمي تـوانسـت       
در مسلک سلفي گري که ريشـه آن بـه        

عملکرد و خاصيـت دولـت اسـالمـي           
بر مـيـگـردد،    )  داعش (  عراق و شام  

از سـوي حـکـومــت اسـالمــي، بــراي             
ايجاد مزاحـمـت در مـقـابـل گـرايـش               

 .چپ جامعه و کمونيستها حفظ شود
نبايـد اجـازه داد ايـن دارودسـتـه              
منفور و ضد انسان از سـوي کسـانـي            

ــه خــود را            مــدرن، ســکــوالر و         " ک
. مـيـدانـنـد النسـه شـود          "  ژورناليست

قرار نبود لجن اسالمي مکتـب قـرآن         
نوع سني که توسط مردم انقالبـي در      
کردستان از در بيرون انداخته شد، بـار   

 .ديگر از پنجره وارد شود
خوشبختانه مـردم کـردسـتـان بـا            
توجه به زخمهاي عميقي کـه تـوسـط           
اين جريان ارتجاعي در همـدسـتـي بـا           
جمهوري اسالمي خورده اند، متوجـه      
اين امر هستند که کمکهاي مـردمـي    
به زلزله زدگان را از طـريـق نـهـادهـاي          
اجتماعي، شخصيتهاي بـا اتـوريـتـه،         
معتبر، قابل اطمينان و محـبـوب در      

 . جامعه بدست زلزله زدگان برسانند
نبايد اجازه داد کـه هـر فـردي از              
موقعيت خود سواستفاده کـنـد و بـه            

 .مردم آدرس غلط و پوچ بدهد
مـيـدوارم عـلـي جـوانـمـردي ايــن              
يادداشت را مطالعه کند و گفـتـه اش       

 .در اين باره را اصالح کند
 

 ۹۶    آبان ۲۵ 

 اگر اداره امور جامعه در دستان مردم ميبود چه ميشد؟                                               
 در ستايش از مردمي که انسانيت را نمايندگي ميکنند                                             

 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

زلزله خانه هايمان را ويـران کـرد          
و امروز بـي مسـکـن در خـيـابـان و                  

براي بسياري از مـا    .  جاده ميخوابيم 
 بـراي    زلزله زدگـان حـتـي يـک چـادر             

اسکان موقـت ايـن روزهـاي سـخـت             
ايـن قـابـل قـبـول          .  تامين نشده است  

ــت   ــسـ ــيـ ــوري            .نـ ــن فـ ــکـ ــا مسـ مـ
اينهمه خانه هاي خـالـي      .  ميخواهيم

اينـهـمـه    .  در شهرهاي مختلف هست 
هتل و مراکز مختلف بدون استـفـاده       
است، ما زلزه زدگـان بـايـد فـورا در               

  .آنها اسکان پيدا کنيم
بسياري از مردم صدمه جسـمـي     

بسياري در اين سرما و بـي  .  ديده اند 

وضـع بـد     .  تاميني بـيـمـار هسـتـنـد          
بهداشتي سالمي مردم و خصـوصـا         
بچه ها و پيران را بـه خـطـر انـداخـتـه            

ما امکانـات فـوري درمـانـي         .  است
 .رايگان ميخواهيم

 
ما مـردم زلـزـلـه زده هـمـه هسـت و                   
نيستمان را از دست داده ايـم و نـيـاز          
به تامين هر روزه مـايـحـتـاج اولـيـه              
غذايي، بهداشي، دارويـي، پـوشـاک،         

و بـايـد ايـن        .  داريم...  گرمايشي، و  
 .نيازهاي ما تامين شود

در عين حال دولت در قبال تهيـه   
. مسکن و تامين ما مسـئـول اسـت          

دولت بايد بودجه الزم بـراي تـامـيـن          
مسکـن امـن و مـنـاسـب بـراي مـا                  

مسکن .  زلزله زدگان اختصاص دهد   
هايي که در بـرابـر چـنـيـن بـاليـايـي                   
چنين ابعـادي از خسـارات را مـردم             

 .نبينند
به ما زلزله زدگان که زندگـيـمـان       
را از دســت داده ايــم، دولــت بــايــد                

 .خسارت بپردازد
ــزــلــه زدگــان کــارمــان و               مــا زل
امکان تامين زندگيمان را از دسـت          

تا مادامـيـکـه کـاري پـيـدا           . داده ايم 
ــدگــي مــان را                     ــه زن ــم ک ــکــرده اي ن
بگذرانيم، دولت بايد همه مـا مـردم         

آسيب ديده در زلزله را تحت پـوشـش       
  .کمک هاي خود قرار دهد

دولت بايد شرايطي فراهم کـنـنـد       
که کودکـان مـا فـورا بـه مـدرسـه و                  

 .آموزش دسترسي پيدا کنند

ما ضمن قدرداني از کمک هـاي         
ــن روزهــاي                ســراســري مــردم در اي
سخت، از همگان ميخواهـيـم کـه از          
خـواسـتـهـاي مـا حـمـايــت کـنـنـد و                   

 *.همچنان همراه ما باشند

 .خواستهاي فوري ما زلزله زدگان بايد تامين شود       



 
911شماره يسکرا                                            ا                                                 7 صفحه   

 اخبارزلزله        
لــيــال الــيــاســي، مــادري کــه در            
روستاي تپاني دشت زهاب، در زمـان    
زلزله به داخل خانه رفت و خـودش را        

. روي کــودک ســه مــاه اش انــداخــت            
نوزاد زنده ماند اما مادر و دو فـرزنـد     

 .ديگرش زير آوار جان باختند
 

 دايه سه لته نه         
دايه سه لته نه مادر معلم مـبـارز     
فرزاد کمانگـر در حـال ارسـال کـمـک               
هاي جمع آوري شدە، بار ديگر از هـمە        
مــردم درخــواســت کــمــک رســانــي بە            

 .مناطق زلزلەزدە کردە است
 

استاندارد نبودن وسايل                
 گرمايشي جان يک زن را گرفت                  

 يـک زن      ۹۶ آبان ۲۸ روز يکشنبه  
زلزله زده به دليـل اسـتـانـدارد نـبـودن             
وسايل گرمايشي که به زلـزـلـه زدگـان        
داده شده است، در اين چادرها کشـتـه      

تعدادي از اين محرومان بـر اثـر       . شد
گاز گرفتگي در چادرهـا کشـتـه شـده          

 .اند
آخريـن خـبـر رسـيـده از سـنـنـدج                 
حاکي است که چند نفر به عـلـت گـاز          
گرفتـي در چـادرهـاي حـالل امـر در                 
ثالث باباجـانـي جـان خـودشـان را از               

هواي سرد مردم را بـه    .  دست داده اند 
چادرها کشانده اسـت و مـنـواکسـيـد            
کربن حـاصـل سـوخـت بـد جـان ايـن                   

 .محرومان را ميگيرد
 

نامه آتنا دائمي براي محمد نظري                    
 و ديگر زندانيان سياسي              

ــا                   ــامــه اي ب ــمــي در ن ــنــا دائ آت
نبايد محمد نظري و امـثـال     : " عنوان  

چـنـيـن    "  او را به حال خويش رها کنيم   
 :ميگويد

من به عنوان فعال حقـوق بشـر و         
زنداني سياسي از مردم شريف ايـران،        
فعاالن حقوق بشر، فعاالن سيـاسـي و        
مدني داخل و خارج از ايـران و قشـر              
روشنفکر جامعه خواستارم نسبت بـه       
وضعيت محمد نـظـري و هـمـچـنـيـن              
ديــگــر زنــدانــيــانــي هــمــچــون زيــنــب          
جـاللـيـان، زانـيـار و لـقـمـان مـرادي،                  
سعيد ماسوري، مريم اکبري مـنـفـرد       
و محسن و احمد دانشپور که مـانـنـد       
مـحـمـد نــظـري مـورد نــقـض قـانــون                
محاربه قرار گرفته انـد و هـمـچـنـيـن              
تمامي زندانيان سياسي و عـقـيـدتـي           

کــه ســالــهــاســت در ســکــوت و بــي               
عـدالـتـي مـحـبـوس شـده انـد تـوجــه                  
بيشتري داشته باشيد و تمامي سـعـي    
خود را در جـهـت آزادي آنـان بـه کـار               
گيريد و آگاه بـاشـيـم کـه سـکـوت در                

 .برابر جنايت، خيانت به بشريت است
 

 دانش آموز         ۲۹ مجروح شدن       
دختر در اصفهان به دليل انفجار                   

 ظرف اسيد    
مــديــر روابــط عــمــومــي مــرکــز          

بــه :  هـاي پـزشــکـي اصـفـهـان             فـوريـت  
دنبال انفجار ظـرف حـاوي اسـيـد در              

اي در اصـفـهـان،           آزمايشگاه مدرسـه  
 . دانش آموز دختر مصدوم شدند۲۹ 

 
خودسوزي زن جوان در               

 خراسان شمالي باعث مرگش شد                
بنا بـه اخـبـار مـنـتـشـر شـده در                   

خود سوزي  يک "  رازوجرگالن"منطقه  
 .زن جوان باعث مرگ او شد 

 
 خودسوزي و مرگ          

 دانشجوي رشته پرستاري             
 آبان ماه جـوان    ٢٣ سه شنبه شب  

 سـالـه آران بـيـدگـلـي دانشـجـوي                ٢١ 
رشــتــه پــرســتــاري در ابــتــداي جــاده             

وي .  مرنجاب اقدام به خودسوزي کرد 
بـالفــاصــلـه بــه بــيــمـارســتــان ســوانــح            
سوختگي موسي بن جعفـر اصـفـهـان          
منتقل شد اما شدت سـوخـتـگـي بـه             
حدي بود که متاسفانه جان خود را از    

 .دست داده
 

 ليال مير غفاري       
 ۹۶ آبـان ۲۸ صبح روز يکـشـنـبـه         

براي چندمين بار زندانـي سـيـاسـي و            
فعال مدني ليال ميرغفاري بـه دلـيـل           
عفونـتـهـاي داخـلـي بـه بـيـمـارسـتـان                  

 .تجريش براي مداوا مراجعه کرد
از زنــدان آزاد        ۹۶ آبــان     ۸ اوکــه   

شده است از بـيـمـاريـهـاي مـخـتـلـف                  
ــهــداشــت در دوره                 نــاشــي از عــدم ب
مــحـــکـــومـــيـــت خـــود در مـــحـــل             
نـگـهـداريـش در بــيـمـارسـتـان روانــي               

 .تهران رنج ميبرد
دوران محکوميت لـيـال غـفـاري          
در يک محل با بهداشت فـوق الـعـاده            
پايين به پايان رسـيـد و از روز آزادي              
وي از عــفـونــتـهــاي داخــلـي در رنــج               

 . است
 

 نوامبـر کـه امسـال        ۲۵ روزشنبه  
بــا چــهــارم آذر مصــادف شــده، روز              
جهاني مبارزه با خشونت علـيـه زنـان       

تاريخچه اين روز مهم جـهـانـي      . است
به فـعـالـيـت سـيـاسـي چـهـار خـواهـر                   
ميرابال عليه ديکتـاتـوري جـمـهـوري          
دومينيکن و مخالفت با ديـکـتـاتـور        

قتل .  وقت رافائل تروخيو بر ميگردد  
وحشيانه سه نفر از خواهران مـيـرابـال       

 نوامبـر، بـاعـث شـد روز           ۲۵ در روز   
 بـه    ۱۹۹۱ کشته شدن آنها، از سـال           

عنوان روز جهاني مبارزه با خشـونـت      
عليه زنـان انـتـخـاب شـود و شـوراي                

 ۱۷ عمومي سازمان ملل متحد در        
 نامگـذاري ايـن روز را         ۱۹۹۹ اکتبر  

 .به عنوان روزي جهاني تصويب کند
هشــت مــارس؛ روز       " در کــنــار       

و تـاثـيـرات گسـتـرده ايـن           "  جهاني زن 
روز در مــوقــعــيــت زن در جــوامــع                

 نوامبر مـي تـوانـد      ۲۵ مختلف، روز   
روزي بــراي يــادآوري عــزم ســراســري           
براي مبارزه با خشونت عليه زنـان در      

هر ساله .  دنيا مورد توجه قرار بگيرد 
در ســـراســـر جـــهـــان، نـــهـــادهـــا و                
ســازمــانــهــاي مــدافــع حــقــوق زنــان،          
فعالين اجتماعي و همـه انسـانـهـايـي           
کـه يــک جــامــعــه بــدون خشــونــت را              
شايسته انسان مي دانند، ايـن روز را         
فرصتي مهم بـراي تـاکـيـد بـر حـذف                
خشونت و عوامل توليد و بـازتـولـيـد           
کننده خشونت عليه زنان ميشمرند و    
با انـجـام فـعـالـيـت هـاي مـخـتـلـف،                    
مبارزه بـراي رهـايـي زنـان را قـويـتـر                 

 . پيش مي برند
به هـمـيـن مـنـاسـبـت هـر سـالـه                   
انقالب زنانه به همه فعالـيـن جـنـبـش           
نوين رهايي زن، فعالين دانشـجـويـي،        
فـعــالــيـن کــارگـري، ديــگـر فــعـالــيــن              
اجتماعي و همه انسانهاي آزاديـخـواه        
و برابري طلب، فراخوان حـرکـت هـاي         
اجـتــمــاعــي در راســتــاي مــبــارزه بــا            

بـا تـوجـه      .  خشونت عليه زنان ميدهد 
به موقعيت بسيار ضد انساني حـاکـم     

در جامعه ايران و بـا تـوجـه بـه فشـار              
مضاعفي که زنان بـدلـيـل جـنـسـيـت             
شان در ايـران مـتـحـمـل مـي شـونـد،                
شـاهــد قــويــتــر و گســتــرده تــر شــدن              
جنبش هاي اعتراضي عليه وضعيـت     
موجود در ايران هستيم و با توجه بـه          
افزايش موج استقبال ها در سـالـهـاي          

 نوامبر، اين روز مـي    ۲۵ اخير از روز  
رود که بـه يـک روز مـهـم در تـقـويـم                    
مبارزاتي جنبش نـويـن رهـايـي زنـان            

 .در ايران تبديل شود
در چند سال اخـيـر، بـا تـوجـه بـه                
حساسيت بـاالي مـوضـوع خشـونـت           
عليه زنان، فعاليت هاي جهانـي حـول      

روز، ١٦ اين مـحـور، از يـک روز بـه                
از روز   (  تحت عنوان جهان نـارنـجـي        

ــا          ٢٥  ــوامــبــر ت ، )  دســامــبــر    ١٠  ن
گســتــرده شــد تــا فــعــالــيــن فــرصــت             
ــه ايــن                 ــراي پــرداخــت ب بــيــشــتــري ب

 . موضوع مهم داشته باشند
 ٢٥ در يــکــســال گــذشــتــه و از              

 تـا کـنـون، در ايـران             ٢٠١٦ نوامبر   
تـالش هـاي زيـادي تـوسـط جـنـبــش                
نـويـن رهـايـي زن بـراي عـقـب رانـدن                   
قوانين و فرهنگ مذهـبـي و سـنـتـي             
حــاکــم انــجــام گــرفــتــه شــده اســت و              
محورهايي همچون حجاب اجـبـاري،       
تفـکـيـک جـنـسـيـتـي، ورود زنـان بـه                   
ــران، دوچــرخــه                ــا در اي ورزشــگــاه ه
سواري زنان و تعرض و آزار و تـجـاوز           
جنسي، مـحـورهـاي تـقـابـل و جـدال               
جامعه با حاکميت و شـرايـط حـاکـم              

زنان و مردان برابري طلـب  .  بوده است 
با تالش بيوقفه، بـه چـالـش حـجـاب               
ــفــکــيــک جــنــســيــتــي و               اجــبــاري، ت
محدوديت هاي وسيع زنان در سـطـح          
ــن                ــخــصــوص در امــاک ــه، ب جــامــع
عمومي پـرداخـتـه، عـمـال ارزشـهـاي             
تحمـيـل شـده حـاکـمـيـت بـر زنـان را                    
بصورت وسـيـعـي زيـرپـا گـذاشـتـه و                 
اعتراض خـود نسـبـت بـه قـوانـيـن و                 
فرهنگ طبقه حاکم را بـوضـوح و بـه           

 .اشکال مختلف نشان دادند

در ماههاي اخير و با براه افـتـادن       
کمپين جهانـي عـلـيـه آزار و تـجـاوز                 
جنسي که مشخصا نگاه کـااليـي بـه          
زنان بـعـنـوان يـک نـوع ابـزار ارضـاي                 
ــرار                جــنــســي را مــورد اعــتــراض ق
ميدهـد، بـخـش وسـيـعـي از زنـان و                  
بخش پيشرو جامعه، قـوانـيـن نـريـنـه           
ساالر که بر پايه دين و شريعت اسـالم        
بــنــا شــده اســت را مــورد چــالــش و               

ايـن  .  اعتراض شديد قـرار داده اسـت         
بخش پيشرو جامعه بر اين باور اسـت      
که تعرض، آزار و تجاوز جنسـي، هـم           
در محيط زندگي و هـم در مـحـيـط              
کــار و تــحــصــيــل و در بــخــشــهــاي               
مختلف جامعه به اشکال مـخـتـلـفـي           
وجــود دارد و بصــورت روانـــي و                   
ــادي را بصــورت               ــان زي جســمــي، زن
آشکار و پنهان مورد حملـه و آسـيـب          

 . قرار ميدهد
هــر انســان مــنــصــفــي مــيــدانــد           
قوانين و شرايطي که در ايـران حـاکـم             
است حرمت انساني زنان بعنـوان يـک         
انسان مستقل، آزاد و انـتـخـابـگـر را             

حتي امروز .  مداوما لگدمال ميکند 
در سطح بـيـن الـمـلـلـي هـم گـفـتـمـان                   
برجسته تري از شـرايـط بـد زنـان در                 
جامـعـه ايـران اسـت؛ در آمـار اخـيـر                  
ارائـه شــده، ايــران تـحــت حــاکــمــيــت             
جمهـوري اسـالمـي رتـبـه چـهـارم در                
بدترين کشـورهـا بـراي زنـان را بـيـن                 

 کسـب  ٢٠١٧  کشور را در سال ١٤٤ 
 .کرده است

انــقــالب زنــانــه مــعــتــقــد اســت            
خشـونـت عـلـيـه زنـان در ايـران، يـک                   
خشونت نهادينه قـانـونـي، دولـتـي و             
سـيـاسـي اسـت و مسـئـولـيـت آن بــا                   
حکومتي است که با تقويت قواي سه   
گانه مققنه، اجراييه و قضائيه تـالش     
ميکند حلقه فشار بر زنان را تنگ تـر   

 . و تنگ تر کند
بهمين مناسبت انقالب زنـانـه از         
همه فعالين جنبش هـاي اعـتـراضـي            

 اخبار و گزارشات هفتگي                      
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

اعم از زنـان، دانشـجـويـي، کـارگـري،             
دفاع از زندانـيـان سـيـاسـي، دفـاع از                
حقـوق کـودکـان و دفـاع از مـحـيـط                  

 نوامبـر،  ٢٥ زيست ميخواهد که روز   
روز جهاني مبارزه با خشونـت عـلـيـه            
زنان را به روز مـبـارزه بـا ريشـه هـاي              
خشـونـت عـلـيــه زنـان و بـه يـک روز                     
اعتراضي عليه وضعيت مـوجـود در         
محل تحصيل، کـار و زنـدگـي خـود              

 . تبديل کنند
 نوامبـر  ۲۵ با توجه به فرا رسيدن  

روز جهـانـي مـبـارزه بـا خشـونـت بـر                  
 نـوامـبـر      ٢٥  روزي که از   ١٦ زنان، و  

 دسامبر به جهان رنگ نارنجي ١٠ تا  
زده و هشدار از وجود خشونت عـلـيـه          
زنان داده شـده اسـت، انـقـالب زنـانـه                
راهـکـارهـايــي عـمـلــي و عـلــنـي کــه                
ميتوان در داخل ايران بکار گـرفـت را       

 :بشرح زير پيشنهاد ميدهد
راه اندازي ستاد هماهنـگـي و     .  ١ 

 نـوامـبـر در بـيـن            ٢٥ برنـامـه ريـزي        
فعالين پيشرو جنبش هاي مـخـتـلـف          

 .در محل تحصيل، کار و زندگي
راه انـدازي گـفـتـمــان وسـيــع،            .  ٢ 

تبليغـات و سـازمـانـدهـي در سـطـح                
شبکه هاي اجتماعي براي فضاسـازي       
و حــرکــت ســراســري و فــراخــوان بــه               
مشارکت حداکثري در بـيـن جـنـبـش            

 . زنان، دانشجويان و جامعه
پايدار نگه داشتن گفتمان بـر سـر          
مبـارزه بـا خشـونـت عـلـيـه زنـان در                   
شــبــکــه هــاي اجــتــمــاعــي بــا ارســال            
پيامهاي حمايتي تصـويـري بصـورت        
عکس و ويدئو، پيام هـاي حـمـايـتـي              
صوتي و دست نوشته ها و تجربيات،    
گــزارشـــات و مـــقـــاالت بـــا طـــرح               
مطالباتي عليه آزار جـنـسـي، عـلـيـه             
حـجـاب اجـبـاري و عـلــيـه تــفـکـيــک                  
جنسيتي، عـلـيـه قـوانـيـن نـوشـتـه و                  
نانوشته محدوديت فردي و اجتماعـي   
زنان، عليه هر نوع خشونـت روحـي و         

 .رواني، جسمي و جنسي بر زنان
تهيه و تنظيم يـک بـيـانـيـه از            .  ٣ 

طرف فعالين عرصه هاي اجـتـمـاعـي          
با تاکيد بر الزام تصويب قوانين مـنـع      
خشونت عليه زنان، تصويب قـوانـيـن          
حمايت از قربانـيـان خشـونـت، آزار و             
تــعــرض روحــي روانــي، جســمــي و               
جنسي، و تاکيد بر اعتراض سراسـري        
بر هر عاملي که خشونت علـيـه زنـان            
را در جــامــعــه تــولـيــد و بــازتــولــيــد              

 .ميکند
برگزاري برنامه هاي مختـلـف   . ٤ 

همچون سمينار، کـنـفـرانـس، پـخـش            
فيلم، اجـراي تـاتـر، مـيـزگـرد، بـحـث                
آزاد، نـمـايشـگـاه عـکـس، در مـحـل                
تحصيل، کار و زنـدگـي و دعـوت از              
فعالين پيشرو جنبشهـاي اعـتـراضـي         
اعم از زنـان، دانشـجـويـي، کـارگـري،             
دفـاع از حـقـوق کـودکـان و دفـاع از                   
محيط زيست و فراخوان به مشارکت       
حداکثري زنان، دانشجـويـان و ديـگـر            

 .بخشهاي جامعه
تهيه طومارهايي با خـواسـت     .  ٥ 

فوري توقف خشونت عليه زنان، جمع       
آوري امضاء و ارسال آنها بـه نـهـادهـا         
و سازمانهاي دولتي و به راه انداخـتـن      
گــفــتــمــان بــر ســر ايــنــکــه دولــت و                 
سازمانهاي دولتي موظف اند در ايـن     
راستا اقدامات جدي در دسـتـور کـار         

 .خود قرار دهند
در صـورت امـکـان بـرگـزاري          .  ٦ 

تظاهرات و يا تجمعات اعتراضـي بـا        
پالکاردها و بـنـرهـايـي کـه نشـان از                  

 .اعتراض به خشونت عليه زنان باشد
تئـاتـر خـيـابـانـي و يـا فـلـش                  .  ٨ 

ــه                  ــا مــوضــوع اعــتــراض ب مــوب ب
 .خشونت عليه زنان

ميز کتاب يا ميز اطالعـاتـي   .  ٧ 
در محل تحصيل، کـار و زنـدگـي بـا              
اطالع رساني از ميزان خشونت علـيـه    
ــايــت                     ــب حــم ــران و جــل ــان در اي زن

 .مخاطبين از زنان در ايران
فـراخـوان بـه هـنـرمـنـدان و              .  ١٠ 

سينما گران و ورزشـکـاران شـنـاخـتـه              
شده براي مشارکت در ايـن اعـتـراض         
سراسري، ساخت کـلـيـپ هـا، سـرودن           
ــايــي کــه                     اشــعــار، ارســال پــيــام ه
حساسيت مخاطبين را بـه مـوضـوع          

 .خشونت عليه زنان را برانگيزد
حمايت وسيع از زنان پيشرو .  ١١ 

و مبارزي چـون آتـنـا دائـمـي کـه در                   
زندان بسـر مـي بـرنـد و در سـطـحـي                   
شديدتر متحمل خشونت قـانـونـي در         

 .ايران مي شوند

مشــارکــت ســراســري در           .  ١٢ 
، ٩٦  آذر     ٤ طوفان توييـتـري شـنـبـه           

 نوامبر روز جهانـي  ٢٥ بمناسبت روز   
 مبارزه با خشونت عليه زنان 

انقالب زنانه از همه شـمـا کـه در           
محل تحصيل، کار و زندگي اقدامـي      
را انجام ميدهيد ميخـواهـد، گـزارش       
کتبي، عکس و فيلم از بـرنـامـه خـود         
را وسيعا پخش کنيد و يک نسـخـه بـه       
انقالب زنانه ارسال کنيد تا به انتـشـار    

 .فعاليت هاي شما وسعت بخشد
همراهان گـرامـي بـه يـاد داشـتـه               
باشيد که تـنـهـا بـا مـبـارزه جـمـعـي،                 
متشکل، هدفمند و سازماندهي شده      
که بر پايه مـواضـع آزاديـخـواهـانـه و               
برابري طـلـبـانـه ، سـکـوالر و انسـان                  
محور باشد ميـتـوانـيـم يـک جـامـعـه               
آزاد، برابر و عاري از هرگونه خشونت       
عليه زنان و ديگـر اقشـار جـامـعـه را             

 . تضمين کنيم
به انقالب زنانه حتما بپيونديد،    

 .اين ضرورت امروز ماست 
 انقالب زنانه 

 ٩٦ آبان ٢٣ 
 ٢٠١٧ نوامبر١٤ 

 
 نازنين ديهيمي        

 ۶۷ نازنين ديهيمي متولـد سـال         
 سـالـگـي بـه         ۳۰  در آستانـه       مترجم  

 .دليل حمله آسم درگذشت
 بـهـمـن      ۲۵ نازنين ديـهـيـمـي از           

ــظــم                 ۱۳۹۰  ــهــام اخــالل در ن ــه ات  ب
 ۴ عمومي و اقدام عليه امنيت ملـي      

مــاه حــبــس در زنــدان اويــن روزگــار             
او چـنـد روز پـيـش از آزادي               . گذراند

اش از زندان اوين اقدام بـه بـازنـويسـي         
و کارگرداني نمايشنامـه زن و مـرگ            
در بنـد زنـان زنـدان اويـن و بـا بـازي                     

 .زندانيان سياسي زن کرده بود
نــازنــيــن ديــهــيــمــي، مــتــرجــم و           
ويــراســتــار کــار تــرجــمــه را زيــرنــظــر            
پدرش، خشايار ديهيمي، آمـوخـت و          
از همان دوران دانشجويي کار ترجـمـه         

 آثار ادبيات نوجـوان آغـاز      را با ترجمه  
 آثاري در  علوم  کرد و سپس به ترجمه    

 .انساني و ادبيات نمايشي روي آورد
 *** 

 ...  اخبار و گزارشات هفتگي                   

  


