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کمپين عليه اعدام و مبـارزه اي         
سراسري براي لغو احـکـان اعـدام دو           
فعال سياسي رامين حسين پناهي و      
هدايت عـبـداهللا پـور در کـردسـتـان               
اتفاق سياسي مهم هفته گذشته بـود     

کمپين لغو .  و البته هنوز ادامه دارد  
احکام اعدام دو فعال سياسي توسـط   
مينا احدي يکي از چهـره هـاي بـيـن          
المللي کميته عليـه اعـدام و امـجـد             
حسين پناهي بـرادر رامـيـن حسـيـن           
پناهي سازماندهي و فـراخـوان داده          

در هفته گذشته هـزاران نـفـر بـا           . شد
با همگام شدن ده هـا     امضاهايشان،  

نفر از مخالفين اعدام در شـهـرهـاي            
ايـران، در خـارج از ايـران در ده هــا                  
شهر در کردستان عـراق، کشـورهـاي       
اروپا و کانادا با برگزاري ميتينگ و    

تظاهرات به اعتراض و مبارزه عليـه     
احکام اعدام و براي آزادي زنـدانـيـان         

 . سياسي هم صدا و همگام شدند
و  مبارزه براي لغو احکام اعدام    

مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي        
عرصه اي دائمي از تالش مخالفـيـن       

 دهه گذشـتـه   ٤ جمهوري اسالمي در    
جمهوري جنايتکـار اسـالمـي       .  است

با قتل عامهاي خونين و اعدامهـاي     
حاکميت خودگمارده و   دسته جمعي   

ضد انقالبيش را بـه مـردم در ايـران              
اعدام حـربـه خـونـيـن و          . تحميل کرد 

جنايتکارانه حکـومـت اسـالمـي در          
ايـــران عـــلـــيـــه کـــمـــونـــيـــســـتـــهـــا،          

 . آزاديخواهان و مخالفينش است
اکـنــون پــيـکــان مــبـارزه عـلــيــه            
را        احکام اعدام از هر دوره اي تيز و بـ
کــل حــاکــمــيــت در ايــران را هــدف              

تشکيل کمپين لـغـو احـکـام         .  گرفته
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 عزيزه لطف الهي            
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 جنايات ارتش ترکيه در عفرين را  شديدا محکوم ميکنيم               
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 !در مصاحبه با راديو زمانه چنين ميگويد        

 غول جنبش رهايي زن به ميدان ميايد     

 

 بيانيه انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه           
در حمايت از زنان معترض به حجاب اجباري         

 ) دختران خيابان انقالب   (
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 !طنابهاي دار را آتش بزنيد                      
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پـديــده دخــتـر خـيــابـان انـقــالب،             
قدرت و شـکـوه ديـگـري بـه خـيـزش                 
انقالبي و آزاديـخـواهـانـه مـردم ايـران             

در جريان انقالب بـتـدريـج      .  داده است 
نيروهاي سياسي مختلف بـه مـيـدان          
ميـايـنـد و راه خـود را بـه جـلـو بـاز                       
ميکنند و هر کدام راه را بـر جـنـبـش            
هاي حق طلبانه ديگر ميگشـايـنـد و           
بدينسان انقالب موانع را از مـقـابـل            

دختر .  خود برميدارد و به جلو ميرود 
خيابان انقالب تنها ظرف چند هـفـتـه          
به سراسر کشور رسيد و از يک حرکـت   
نمادين بـه يـک جـنـبـش تـمـام عـيـار                   

جـنـبـشـي کـه        .  انقـالبـي تـبـديـل شـد          
هــرچــنــد هــنــوز قــدم هــاي اولــيــه را              
برميدارد، اما غول عظيمي است کـه     

 .هيچ قدرتي توان مقابله با آنرا ندارد
جمهوري اسالمـي و حـکـومـت           

مذهبي از همان روز اول قدرت گيـري      
بـه  .  اش وصله ناجوري بر جامعه بـود       

اين معني که هيچ بخشي از جـامـعـه          
از کارگري کـه  .  با آن سازگاري نداشت 

کار و رفاه و حداقـل امـنـيـت شـغـلـي             
ميخواست تـا زنـي کـه مـيـخـواسـت               
حداقل در نحوه لباس پوشيدنش آزاد        
بـــاشـــد، از دخـــتـــر و پســـري کـــه                   
ميخواستند دست هم را در خـيـابـان            
بگيرند تا کسي که ميخواست حـتـي        
موسيقي دلخواه خود را گوش کـنـد،        
از جواني که به رقص عالقه داشت تـا     
کسي که ميخواست يک آب جو بـدون     

بنـوشـد، از کسـي کـه           !  دخالت دولت 
عالقه اي بـه نـمـاز و روزه و خـرافـه                    
مذهب نـداشـت تـا نـويسـنـده اي کـه                 
ميخـواسـت کـتـابـي و يـا داسـتـانـي                  
منتـشـر کـنـد و يـا کسـي کـه فـقـط                      
ميخواست حرمتي داشته باشد و هـر     
روز بيجهت مورد توهيـن و تـحـقـيـر             
قـرار نــگـيـرد، و در واقـع کــل آحــاد                  
جامعه، جمهوري اسـالمـي را مـانـع            

حکومـت عـهـد      .  زندگي خود ميداند  
عتـيـق و کـپـک زده آيـت اهللا هـا بـا                      
زندگي معمولي و روزمره يک جامعـه     

چند ده ميليوني در تناقض عـمـيـقـي       
قرار دارد و به اين مـعـنـي جـمـهـوري            
اسالمي يک وصله ناجور بر پيکر ايـن   

بـا هـيـچ درجـه         .  جامـعـه بـوده اسـت        
سبعيتي جامعه ايران که جـامـعـه اي         
نسبتـا پـيـشـرفـتـه و مـدرن هـم بـود                    
نميتوانست تسليم چنين حـکـومـتـي         
بشــود و ايــن درجــه دخــالــت آن در                 
زندگي شخصي اش را، اينهمه سـلـب         
آزادي ســيــاســي و اجــتــمــاعــي را و               

کــمــتــر .  ايــنــهــمــه اجــبــار را بــپــذيــرد        
حکومتي را ميتوان سراغ گرفـت کـه         

حـتـي   .  همه جامعه دشـمـن آن بـاشـد           
نفس زنـدگـي آقـازاده هـا و آيـت اهللا                 
زاده ها هم عليرغم موقعيت مـمـتـاز        
آنها و امکانات اقتصادي فراواني کـه   
در اختيار آنها قـرار گـرفـتـه، بـا ايـن                  

 .حکومت خوانايي ندارد
به اين معني جمهوري اسـالمـي        

در دهـه    .  به تمام معني منزوي اسـت     
هاي آخر قرن بيست شرايطي دست بـه    
دست هم داد تا چنين نـيـرويـي خـارج        
از متن تاريخ واقعي اين جامـعـه سـر            
کـار بـيـايـد، امـا از هـمـان ابـتـدا بــا                      

ايـن  .  تناقضات خرد کننده روبرو شـد    
مهمترين پاشنه آشيل حکومت بـوده       

حکومتي که هيـچ بـخـشـي از           .است
جامعه جز اقليتي بسيـار مـحـدود را         

امروز اين نيروهـاي بـه     .  با خود ندارد  
بند کشيده شده و محروم شده از همـه        
چيز، دارند آزاد ميشوند و بـه مـيـدان       

انــقــالب در ايــران نــيــروي        .  مـيــايــنــد 
عظيمي دارد و يکي از توده اي تـريـن      
انقالبات در کل تاريخ بشـر در ايـران             

ــرد        ــگــي ــر کــس کــه         .  شــکــل مــي ه
کــوچــکــتــريــن آزادي اجــتــمــاعـــي               
مــيــخــواســتــه، چــه بــرســد بــه آزادي             
سياسي و رفاه و بـرابـري، بـه مـيـدان                

در هيچ خانـه اي نـيـسـت کـه            .  ميايد
جمهوري اسالمي چندين دشمن قسـم      

بي دليل نـيـسـت    . خورده نداشته باشد 
که جنـبـش هـاي اجـتـمـاعـي بسـيـار                 
رنگارنـگـي در جـامـعـه ايـران پـا بـه                   
حيات گذاشته و در کـنـار هـم بـراي                 
ريشــه کــردن دشــمــن مشــتــرک خــود           
دســت در دســت هــم مــيــدهــنــد و                  
جمهوري اسالمي، حکومـتـي کـه از           
هر نظر در بحران العـالج قـرار دارد،            
بايد با نيرويي بسيار عـظـيـم مـقـابلـه          
کند و خودش هم ميداند کـه تـوانـش            

. را ندارد و در هـم خـواهـد شـکـسـت               

روشـن اسـت کـه پـروسـه سـرنـگـونــي                 
حکومتي تا دندان مسلح که ظرفيـت     
جنايت زيادي دارد، پيچـيـده اسـت و           

 .راه همواري در مقابل انقالب نيست 
شبيه حکومت هاي پوشالي پهلوي و     

امـا در عـيـن حـال           .  بن علي نـيـسـت     
روند به مـيـدان آمـدن جـنـبـش هـاي                 
مــخــتــلــف و طــيــف مــتــنــوع مــردم            
ناراضي نشـان مـيـدهـد کـه چـگـونـه                 
نــيــروي ســرکــوب نــاتــوان مــيــشــود،          
شکاف در ميان بانـدهـاي حـکـومـت           

شــروع بـه ريــزش          تشـديــد مـيــشــود،    
پـروسـه   .  ميکند و زمينگير ميـشـود     

سرنگوني خود موضوع مهمي اسـت     
و بايد جداگانه به آن پـرداخـت، فـقـط             
همينقدر الزم به اشاره است کـه سـيـر         
اوضاع تا همينجا نشان داده است که       
با به ميدان آمدن مردم و توده گيـرتـر         
شدن انقالب، چگونـه راه بـراي درهـم            

 .شکستن حکومت ساده تر ميشود
انقالب ايران يـک انـقـالب زنـانـه            

است و يکي از مهـمـتـريـن نـيـروهـاي             
انقالب در ايران، جـنـبـش رهـايـي زن              

جنبشي که در تـمـام ايـن چـنـد          . است
دهه در صحنه بوده است، در سالهاي       
گذشته نضج گرفته و در هـفـتـه هـاي             
گذشته با پديده دختر خيابان انقـالب،   
وحشــت غــيــر قــابــل تــوصــيــفــي در            
ــروهــاي                 ــي ــوف حــکــومــت و ن صــف

ايـنـرا از     .  سرکوبش ايجاد کرده اسـت     
اظهار نظر سـران حـکـومـت بـخـوبـي               

 .ميتوان مشاهده کرد
ــا                ــايــي زن، صــرف ــبــش ره جــن

جنبشي با مطالبـات زنـانـه نـيـسـت،            
غير سياسي نـيـسـت، غـيـر انـقـالبـي               
نيست، صرفا مربـوط بـه بـخـشـي از             

يـکـي از انـقـالبــي         .  جـامـعـه نـيـسـت        
سياسي ترين، راديکال تـريـن و           ترين،

اجتماعي ترين جنبـش هـا اسـت کـه              

اسالم و ايـدئـولـوژي          کليت حکومت، 
تبليغـات    آن، قوانين آن، ارگانهاي آن،    

و سياست هـاي آن و هـمـه چـيـز ايـن                  
. حکومت را به مصاف طلبيده اسـت    

جــنــبــشــي بســيــار حــق طــلــبــانــه و               
آزاديــخــواهــانــه بــراي بــرابــري و رفــع           
تبعيض، در دفاع از مـدنـيـت عـلـيـه               
ارتجاع سياه مذهبي، جنبشي مـدرن     
ــيــه فــرهــنــگ کــپــک زده مــلــي                 عــل

مقابله با حجاب کـه يـکـي        .  اسالمي
از ستون هاي اين جنـبـش و در واقـع              
نوک پيـکـان ايـن جـنـبـش اسـت نـيـز                   

صـرفـا    .صرفا حرکتي زنـانـه نـيـسـت          
حـرکـتـي    .  مقابله با حـجـاب نـيـسـت          

. است در مقابل تار و پود حـکـومـت       
جنبشي است که قلب نظام را نشـانـه           

اين گفته بسيار عميق و   .  گرفته است 
واقعي است که جمهوري اسـالمـي بـا       
حجاب آمد و بدون حجاب مـيـرود و          
بر متن جايگاه اين جنبـش اسـت کـه             
حرکت نمادين دختر خيـابـان انـقـالب          
اينگونه رعشه به تن حـکـومـت مـي            
اندازد و شور و شعف بـي پـايـانـي در            

حـکـومـت    . ميان مردم ايجاد ميکند 
ظرفيت اين غـول عـظـيـم را بـخـوبـي                

ميداند که اگر تا اين لـحـظـه      .  ميداند
فقط گوشه کوچکي از ايـن نـيـرو بـه               
حرکت درآمده و طـوفـانـي بـپـا کـرده              
اسـت، هــنــگــامــي کــه در آيــنــده اي              
نزديـک کـل نـيـرويـش آزاد شـود، بـه                  
تـنـهـايـي حـکـومــت و تـمـام نـيــروي                  

 .سرکوبش را زمينگير ميکند
پيشروان جنبش کارگري بايد بـا      

تمام قوا از ايـن جـنـبـش و از پـديـده                   
حــمــايــت “  دخــتــر خــيــابــان انــقــالب     ” 

نه صرفا به اين دليل که هـرچـه     . کنند
اين جنبش قدرت بيـشـتـري بـگـيـرد،             
توازن قوا را به نفع جـنـبـش کـارگـري            
تغيير ميـدهـد، و نـه صـرفـا بـه ايـن                   

دليل کـه ايـن جـنـبـش حـق طـلـبـانـه                    
است، بلکه به اين دليل نـيـز کـه اگـر                
طبقه کارگر ميخواهد رهبـر انـقـالب         
باشد بايد از هـمـه حـرکـت هـاي حـق                
طلبانـه و از ايـن جـنـبـش مشـخـص                  
حمايت کند و مهـر خـود را بـر آنـهـا                 

بايد پرچم دفاع از اين جنبـش   .  بکوبد
را بلند کند و با تمام قامت، خـود را          

بويژه که اين جنبـش  .  صاحب آن بداند  
در ماهيـت خـود چـپ اسـت و وزنـه                 
کـارگـر و سـوسـيـالــيـسـم را تـقـويــت                  

سنت هاي کـهـنـه اي را کـه             . ميکند
ــن                  ــي ــاي مــحــمــل رشــد ارتــجــاع و پ
نگهداشتن سطح انتظار و توقع مـردم    
از يک زندگي انسـانـي اسـت، در هـم               
ميشکند و استانداردهاي جامـعـه را        
باال مـيـبـرد و فـي الـحـال بـاال بـرده                    

اين جنبش تا همين جـا ضـربـه      .  است
سنگيني به حکومت و طبقه حاکم و     
مذهب و ارتـجـاع اسـالمـي و کـلـيـه                
احـزاب و سـازمـانـهـاي اسـالمـي در                
حاشيه حکومت و در اپوزيسيون زده        
و خدمت بزرگي به جـنـبـش انـقـالبـي             

ايـن جـنـبـش ايـن          .  مردم کـرده اسـت      
ظرفيت را دارد که همبـسـتـگـي بـيـن            
المللي قدرتمند و بسيـار تـوده اي را             
ــران                  ــا مــردم اي در ســراســر جــهــان ب
برانگيزد و حامـيـان واقـعـي انـقـالب             
مـردم ايــران را عــلـيــه سـازش هــا و                 
توطئه هاي دول غـربـي عـلـيـه مـردم               

وظـيـفـه هـر        .ايران به حـرکـت درآورد       
سوسياليستي، هر جريان آزاديخـواه و     
راديکالي و هر فعال پيـشـرو جـنـبـش            
کارگري و هر فعال اجتماعي مـتـرقـي     
است که نه تنها از اين جـنـبـش دفـاع           
کند، بلکه با تمام قوا براي دامن زدن    

 .به آن و تقويت آن قدم بردارد
 

 ۲۰۱۸ فوريه  ۳ 

 غول جنبش رهايي زن به ميدان ميايد                                
 
 
 
 
 
 

 اصغر کريمي         

 

سياسي      يکي از انقالبي ترين،  . جنبش رهايي زن، صرفا جنبشي با مطالبات زنانه نيست، غير سياسي نيست، غير انقالبي نيست، صرفا مربوط به بخشي از جامعه نيست                     
 تبليغات و سياست هاي آن       اسالم و ايدئولوژي آن، قوانين آن، ارگانهاي آن،          ترين، راديکال ترين و اجتماعي ترين جنبش ها است که کليت حکومت،      

 و همه چيز اين حکومت را به مصاف طلبيده است     
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 ۱ از صفحه  
انـقـالب   ’ ايـم کـه          کم نشـنـيـده    « 

بعدي ايران، يک انقالب زنانه خواهـد      
تـوانـيـم ايـن          ، حـاال ديـگـر مـي         ‘ بود

حقيـقـت ايـن      .  موضوع را باور کنيم   
است که اگر ايـن جـنـبـش سـرکـوب                
شود، جنبش ديگري از دل آن زاييـده        

روز جـهـانـي زن نـزديـک          .  خواهد شد 
هـاي زيـادي        ممکن اسـت آدم    .  است

با لچکـي کـه       –اعم از زن و مرد     –
انـد، بـه خـيـابـان             روي يک چـوب زده     

اي در      شايد چـوب و پـارچـه         . بيايند
ــبــاشــد، شــکــل جــديــدي از                 کــار ن

. کسـي خـبـر نـدارد        .  اعتراض باشـد  
چــهــار روز پــيـش کســي خــبــر            -سـه 

نــداشــت کــه ويــدا مــوحــد تــکــثــيــر            
 "شود مي

انـقـالب در ايـران چــپ اسـت و               
جامعه چراغ راهنماي چپ را روشـن        

چپ به معـنـاي دفـاع از        .  کرده است 

آزادي و برابـري و حـرمـت انسـانـي،              
چپ به معناي زدن زير همه مقـررات   
و قوانين و فرهنگ ضـد انسـانـي و             

دفـاع از     زن ستيزانه، چپ به معناي   
همه آزادي همه برابري و همه رفـاه و        

 .مدنيت اجتماعي 
حکومت اسالمي تجسم کامـل      
بي حقوقي و سياهي و تباهي بود و         
انــقـــالبـــي کـــه در ايـــران روز بـــه                  

ــيــدا             روز،    ــروزات عــلــنــي تــري پ ب
تسويه حسـاب کـامـل         ميکند، يک  

با همه اين تباهي و نکبت مـذهـبـي        
دختران خيـابـان   .  و ضد انساني است  

انقالب راه نشان مـيـدهـنـد بـايـد بـر               
بلنداي جامعه ايستاد و با همه چـيـز       

در آئـيـنـه ايـن         .  تسويه حسـاب کـرد     
حرکت ميتوانيد جامعه و حکومـت      
ــنــده را                        و مــذهــب و اســالم و آي

 ! .ببينيد

اين جـنـبـش فـقـط پـاسـخـي بـه                 
حجاب اجباري نيست، اين جـنـبـش          
هـمـه چـيــز را سـر جــاي خــود قــرار                  
ميدهد، حجاب اسالمي و مذهب و     
شريعت اسالم را، توهم اصالحات و        
الس زدن با بخشي از حـکـومـت را،        

را پشـت سـر       "  يـواشـکـي   " آزاديهـاي    
ــا زبــان خــود                 مــيــگــذارد و خــود ب
ميگويد، انسانم و بر بلنداي جامعـه     

زنـده  !  ايستاده و راه را نشان مـيـدهـم       
 !بادانقالب دختران خيابان انقالب

  ٢٠١٨  فوريه ٢ 
 

 بـهـمـن مـاه، بـه            ١٢ پنجشنبـه    
دنبال اعتراض مردم روسـتـاي دزلـي       
ــطــه مــرزي                  ــق ــردن ن ــه مســدود ک ب

يــکــي از گــذرگــاهــهــاي      "  مـلــخــورد " 
مــرزي تــردد کــولــبــران، مــردم ايــن            
روسـتــا عــلـيــه ايــن اقــدام دســت بــه              

رژيـم بـا     .  اعتراضي عـمـومـي زدنـد        
گسيل چند واحد از نيروهـاي هـنـگ        
مرزي اين روستا را به مـحـاصـره در         

مردم معترض ضمن مـقـابلـه      .  آورند
ــل هــجــوم                 ــاب و مــقــاومــت در مــق

اشغالگران، مسير رفت و آمـد آنـان           
تـا  .  به اورامانات را مسدود کرده اند 

لحظه انتشار اين خبر تنش همچـنـان    
ادامه دارد و گذرگاه مرزي ملـخـورد     

 .بازگشائي نشده است
قلدري نظامي  اوباش جمـهـوري     
اسالمي  رو به افول است، مـردم در            
ســطــح ســراســري عــلــيــه نــيــروهــاي           
ــه                 ــکــار اســالمــي دســت ب ــت ــاي حــن

ــد               ــن ــزن ــاومــت و مــبــارزه مــي . مــق
دزلـي در    " مـقـاومـت مـردم مـبـارز             

ادامـــه اعـــتـــراضـــات     "  اورامـــانـــات
سـراســري مــردم در ايـران اسـت کــه               
عليه ديکتاتور، مرگ بر خامـنـه اي        
و عليـه بـيـکـاري، گـرانـي و فـقـر و                    
فساد حـاکـمـان رژيـم هـار اسـالمـي                 

 .بخيابانها آمده اند
 

درود بي پايان به مقاومت و  
 "!   دزلي در اورامانات "اعتراض  

 ١٣٩٦  دي ١٢ 
  ٢٠١٨  فوريه ١ 

 ! ستاره يکي از دختران خيابان انقالب در مصاحبه با راديو زمانه چنين ميگويد                
 

 
 
 

 
 مينا احدي         

 

در طول ده روز گذشته هـزاران  .  اين فراخوان ما به مردم ايران و کردستان بود        
نفر در حرکت اعتراضي ، ميتينگها و فعاليتهاي کمپين نجات رامين سحين پناهي با مـا   

 .همراه بودند
يک فراخوان ما به مردم ايران و مردم سنندج و کردستان اين بود که طناب دار                 

 .تکيه گاه حکومت اسالمي هستـنـد        و چوبه هاي دار را آتش بزنيد چوبه هاي دار         
براي پيشبرد مبارزات خودمان بايد به مقابله قوي و متحدانه با اعدام بپا خيزيـم و                 

 !اين جنبش را با آتش زدن چوبه هاي دار در سراسر ايران قوي تر کنيم
آتش زدن طناب دار يعني نه به اعدام و آري به زندگي ، آتش زدن چوبه هـاي              
دار يعني مقابله با آدمکشي و جنايت دولتي و نجات دادن جان عزيزانمان ، به ايـن                

 !جنبش انساني و مهم بپيونديد
 

 کمپين نجات رامين حسين پناهي       
 ۶ ١٣٩  بهمن  ١٧ 
 ٢٠١٨ فوريه  .۶ 

 !طنابهاي دار را آتش بزنيد    

اعدام دو فعال سياسي رامين حسـيـن     
پـنـاهـي و هـدايـت عــبـداهللا پـور در                  
کردستان استارت پيشروي و تعرضي      
سازمانيافته بـه جـمـهـوري اسـالمـي            

مــبــارزه مــردم در شــهــرهــاي         .  اســت
کردستان اگر با توان و قدرت بـااليـي        
ابراز وجود بکـنـد، در مـدت بسـيـار              
کــوتــاهــي بــه حــاکــمــيــت و تســلــط             

 . حکومت اسالمي پايان خواهد داد
حمايتهاي گرم و صميمانه مـردم      
از کمپين لـغـو اعـدام و حـمـايـتـهـاي                
صميـمـانـه آنـهـا از خـانـواده رامـيـن                  
حسين پناهي در ايـنـدوره را مـا در               
ادامه مبارزه مردم بـراي سـرنـگـونـي            

 .جمهوري اسالمي ثبت خواهيم کرد
کمپين لغو اعدام رامين حسـيـن      

پناهي و هدايت عـبـداهللا پـور ادامـه             
نهادهاي جمهوري اسالمـي در    .  دارد

منگنه فشار و نارضـايـتـي مـردم در          
افـکـار   .  سـطـح سـراسـري قـرار دارنـد            

عمومـي در شـهـرهـاي کـردسـتـان و                
سطح سراسري عليه احکام اعـدام دو         
فــعــال ســيــاســي بســيــج شــده اســت،           
سازمانـهـاي سـيـاسـي و سـرنـگـونـي                
طلب از کمپين لغـو حـکـم اعـدام دو             

 . فعال سياسي حمايت کرده اند

مردم از جـمـهـوري اسـالمـي در             
ــي                ــاراضـ ــي نـ ــونـ ــيـ ــلـ ــيـ ــح مـ ــطـ سـ

ناقوس مرگ و سرنـگـوتـي       .  هستند
حــکــومــت اســالمــي بــا شــعــارهــاي          

مـرگ بـر خـذامـنـه          « کوبـنـده مـردم        
 بصـدا    » مرگ بر ديکـتـاتـور   « ،  » اي

اعتصابات کارگري مـداوم،  .  در آمده 
راه پيمايي هاي اعتـراضـي هـمـه جـا              

دختران خيابان انقالب به .  وجود دارد 
اعتراضات سرنگوني طلبانه مردم با      
پرت کردن حجاب اسالمي بخيابانهـا   

  . آمده اند
کـمــپــيـن لــغـو اعــدام دو فــعــال              

سياسي و حمايتهاي مردم در ايـران و     
خـارج از ايـران ادامـه رونـد جـنـبـش                  

ايـن  .  اعتراضي براي سرنگوني اسـت     
کمپين در هفته گذشته پيشروي هـاي     

نـگـاه هـاي      .  تاثير گذاري داشته است  
افکار عمومي در کشورهاي اروپايـي   
و کانادا به اعتراضات مردم در ايـران        
و به خواست کمپين لغو احکام اعدام       

اين کمپين و خواست لـغـو   .  جلب شده 
اعــدام دو فــعــال ســيــاســي و آزادي               

کـمـيـتـه     .  زندانيان سياسي ادامه دارد  
کردستان حزب کمونـيـسـت کـارگـري          
ــران و                     ــران در کــنــار مــردم در اي اي
کردستان، در کنار مادر و پدر رامين    
حسين پناهي و در کنـار هـزاران نـفـر          
از فعالين مخالف اعدام در حـمـايـت         
و تقويت اين کمپين مصمم و استـوار      

 . ايستاده است
 

 ١٣٩٦  بهمن ١٧ 
 ٢٠١٨  فوريه ٦ 

 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

 ... يک اتفاق مهم            

 اطالعيه خبري؛   
 در مقابل    " دزلي در اورامانات    "مقاومت مردم     

 ! يورش و محاصره روستا توسط نيروهاي رژيم جمهوري اسالمي            
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مقابله با حکومت    
 سراسري تر و      

 همه جانبه تر ميشود      
  

اعتراضات مردم از هـمـه طـرف           
 سـال از      ۳۹ مردمي که   .  جريان دارد 

کوچکترين حقـي مـحـروم بـوده انـد،             
رژيم را از هر سو تحت منـگـنـه قـرار             

نه مردم وضعيت فـالکـتـبـار     .  داده اند 
خود را ميپذيرند و نـه حـکـومـتـيـان              
ميتوانند بدين شـکـل بـه حـکـومـت              

جــامــعــه در آســتــانــه       .  ادامــه دهــنــد   
تغييرات زير و رو کننده و يک انقالب     

 . عظيم اجتماعي قرار گرفته است
 بــهــمــن در شــهــرهــاي          ۱۲ روز    

زيــادي در ســراســر کشــور مــردم بــا              
شعارهاي سياسي و ضـد حـکـومـتـي          

ســاري، .  دســت بــه تــظــاهــرات زدنــد        
 اصـفـهـان، زريـن          کرمـانشـاه، اهـواز،     

  شهر، همدان، تـويسـرکـان، سـنـنـدج،           
مشــهــد، شــاهــرود، گــوهــردشــت،             
دهدشت، مشکـيـن شـهـر و چـنـديـن               

 بـهـمـن      ۱۲ شبانگاه ... نقطه تهران و  
صحنه اعتراض و درگـيـري مـردم بـا           

در شـهـرهـاي      . مزدوران حکومت بود 
ديگري پوسترهاي خامنه اي بـه زيـر           
کشيده ميشود و يا سوزانده مـيـشـود     
و مراکز سرکوب مورد هـجـوم مـردم          

 . قرار ميگيرد
به مـوازات تـظـاهـرات، حـرکـت             

شکوهمند دختران خيابان انـقـالب بـا       
سرعتي باورنکردني در حال تکثيـر و     

ــرش اســت      ــه در         .  گســت ــي ک ــت حــرک
روزهاي اول ديماه در خيابـان انـقـالب         
تهران شـروع شـد اکـنـون در سـراسـر                 
کشور جريان دارد و خـون تـازه اي بـه           

. جـنـبــش انـقــالبـي مــردم داده اســت            
زنان، حجاب ايـن سـمـبـل تـحـقـيـر و                 
بيحقوقي و سمبل حکومت مـذهـبـي     
اسالمي، را از سر بـرمـيـدارنـد و آنـرا            
بـعـنــوان پـرچــم اعـتــراض بـه اهـتــزاز                
درمياورند و کل حکومت و هويت و       
ايدئولوژي و تار و پود آنرا به مصـاف     

ايـن يـک حـرکـت عـمـيـق              .  ميطلبـنـد  
انقالبي و وسيع عليه کليت حکومـت    
و قدرقدرتي و حاکميـت اسـالم اسـت           
که عليرغم دستگيـري دهـهـا نـفـر از             
زنان خيابـان انـقـالب مـيـرود کـه بـه                  
حرکت فراگيري تبـديـل شـود و بـراي            
حکومت به تمام معني فـلـج کـنـنـده           

اکنون حتـي بـرخـي مـقـامـات            .  است
حــکــومــت ادعــا مــيــکــنــنــد کــه در           
جمهوري اسالمي حجاب آزاد است و    

   !بي حجابي جرم نيست

ــراضــات               ــات و اعــت ــصــاب اعــت
کارگري نيز که در سالهاي گذشتـه بـه      
سـرعــت در حـال گسـتــرش بــود، در               
روزهــاي اخــيــر بــا شــدت و دامــنــه               

. بـيــشــتــري بــه جــريــان افــتــاده اســت           
اعتراضات کارگري تعرضي تـر شـده         
و به کابوس سران حـکـومـت تـبـديـل              

حــکـــومــت نـــه تـــوان         .  شــده اســـت    
پاسخگويي به خواست هاي کـارگـران        
را دارد و نه قادر است بـا آن مـقـابلـه             

 . کند
ــذاران و                ــرده گ ــظــاهــرات ســپ ت

متقاضيان مسـکـن مـهـر گـوشـه اي              
ديگر از فضاي اعتراضي در جـامـعـه          

زندانيان سياسي نيز هـمـچـنـان       .  است
شجاعانه اعتراض ميکنند و کـوتـاه         

 . نميايند
در چنين وضـعـيـتـي مـقـامـات              

حکومت از ترس مردم زبان به انتقـاد      
از سرکـوب و دسـتـگـيـري و صـدا و                  
سيما و سيستم قضايي گشوده انـد و        

ــنــد            در .  دســت بــه افشــاگــري مــيــزن
صــفــوف نــيــروهــاي ســرکــوب تــمــرد          
گسترش يافته و فضاي بي اعـتـمـادي     

. در اين ارگان ها را تشديد کرده اسـت   
باالترين مـقـامـات حـکـومـت دارنـد             
اقرار ميکنند که اگر گوش بـه مـردم         

 سرنگون مـيـشـويـم و بـعـضـا               ! ندهيم
اقرار ميـکـنـنـد کـه ديـگـر ديـر شـده                   

 . است
ــوار               ــويســي بــر در و دي شــعــارن

شهرها و جنگ رواني گسترده اي کـه       
در مدياي اجتماعي عليه حـکـومـت          
جريان دارد، وجه ديـگـري از خـيـزش             
انــقــالبــي عــظــيــم مــردم اســت کــه                
مقامات را بشدت تحـت فشـار قـرار           

 . داده و کالفه کرده است
 ســال گــذشـتـه اقـلــيـتــي            ۳۹ در    

مفـتـخـور و مـرتـجـع و جـنـايـتـکـار                    
اکثريت عظيم جامعه را به هر شـکـل       
توانستنـد سـرکـوب کـردنـد و از هـر                 

اکـنـون خـيـل       .  حقي مـحـروم کـردنـد        
عظـيـم مـردم عـاصـي از حـکـومـت                 
اسالمي سرمايه داران از همه سـو بـه        
حرکت درآمده و نيروي انقالب مـردم        
هرروز قدرتمـنـدتـر و سـهـمـگـيـن تـر                 

قـادر بـه        ميـشـود و ارتـجـاع حـاکـم            
 . مهار آن نيست

زنده باد انقالب آزاديخواهانه       
 مردم ايران  

  زنده باد سوسياليسم   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  بهمن ۱۳ 
 ۲۰۱۸  فوريه ۲  

 جنايات ارتش ترکيه      
 در عفرين را     

 شديدا محکوم ميکنيم      
  

اکنون قريب دو هـفـتـه اسـت کـه              
مــردم ســاکــن مــنــطــقــه عــفــريــن در            
کردستان سوريه از زميـن و هـوا زيـر             
شديدترين و بيرحمانه تـريـن حـمـالت          

. از سـوي ارتـش تــرکـيـه قـرار دارنــد               
هواپيماها و تـانـکـهـا و سـربـازان تـا                 
دندان مسلح محالت و روسـتـاهـا و             
شهر را بي وقفه بمباران و تـوپ بـاران      

شـمـار بسـيـاري از زنـان و              .  ميکنند
مردان و کودکان تا کنون جان بـاخـتـه          
اند و شمار بيشتري زخمي شده انـد و       
دهها هـزار نـفـر در سـرمـاي سـخـت                  
زمستان در کوه و صـحـرا آواره شـده              

 . اند
دولت فاشيستـي و جـنـايـتـکـار              

ــنــســت کــه                 ــه اش اي ــهــان اردوغــان ب
سازمانهاي کردي در منطقه بويـژه ي      

بـا  )  يـگـانـهـاي مـدافـع خـلـق            ( پ گ   
ــرا يــک         "  پ ک ک     " ســازمــان      ــه آن ک

سـازمــان تــروريسـتــي مــيـخــوانـد در            
اما توجيه و دفاع از   .  ارتباط هستند 

جنايت عليه مردم غـيـر نـظـامـي بـه              
اندازه خود جـنـايـت نـفـرت انـگـيـز و                 

بدست گرفـتـن پـرچـم       .  تهوع آور است  
تـوسـط دولـت      "  مبارزه بـا تـروريسـم      " 

اردوغان که به دليل سـابـقـه حـمـايـت            
هـمـه جـانـبـه و فـعـال از آدمـکـشــان                    
داعش در نزد جـهـانـيـان رسـوا و بـي               
آبرو گرديده، بيـشـتـر بـه يـک شـوخـي                

مـردم  "  گـنـاه  . " مسخـره شـبـيـه اسـت         
محروم عـفـريـن ايـنـسـت کـه از زيـر                   
چنگ ديکتاتوري بشـار اسـد خـودرا           
بيرون کشـيـده انـد و بـا اسـتـفـاده از                    
شرايط سـيـاسـي غـيـر نـرمـال و بـي                   
ثبـات مـوجـود تـالش دارنـد نـوعـي                
تصميم گيري و دخالت مسـتـقـيـم در          
اداره شهر و روستا و زنـدگـي خـود را            

ــه کــنــنــد           ارتــجــاع  .  آزمــون و تــجــرب
اسالمي حاکم در ترکيه اين وضعـيـت    
را زمينه مساعدي به سود نـيـروهـاي       
سياسي اپوزيسـيـون خـود و بـه زيـان               
خويش مي بينـد و نـگـران اسـت کـه                
فضاي دخالـتـگـري مـردم کـردسـتـان             
سوريه و رشد نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون             
دولت ترکيه، شرايط مـلـتـهـب و بـي              
ثــبــاتــي ســيــاســي در ايــن کشــور را              

بـه هـمـيـن دلـيـل دارد             .  تشديد نمايد 
مستقيما مردم عفريـن سـوريـه را بـا            

 . بيرحمي تمام مجازات ميکند
تهاجم جنايتکارانه ارتش تـرکـيـه       
به عفرين روشن است که با چراغ سبـز     
دولتهاي مختلف درگير در مـنـطـقـه          

دولـت آمـريـکـا و         .  صورت ميگـيـرد   
اتحاديه اروپا که متحدين استراتژيـک     
ترکيه هستند نـه قـبـل از ايـن حـملـه                 
تـالــشـي بــراي مــقـابلــه بـا سـيــاســت               
اردوغان انجام دادند و نـه دو هـفـتـه               
بعد از اين همه جنـايـت کـه در بـرابـر                
چشمانشان دارد صورت ميگيرد جـز     

خشک و خـالـي کـاري          "  ابراز نگراني" 
حکومت منفور بشـار اسـد     .  کرده اند 

و روسيه و جمهوري اسالمي نيز خود     
مستقيما در جنايات عليـه مـردم در        
منطقه دست دارند و اين جـنـايـات را       
نيز به سود خود مي بينند و خـود را          
در اهــداف اردوغــان و جــنــايـــات                 

 . ارتشش همراه مي دانند
مردم ساکن عفرين خود به کمک      

سازمانهاي موجود در منطقه درگيـر    
جنگ و مـقـابلـه بـا تـهـاجـم خـونـيـن                  
ارتش ترکيه هستند و خود را مصمـم      
ميدانند که اين حمله را بـه شـکـسـت          

اما اين مـردم بـه کـمـک و            .  بکشانند
پشتيـبـانـي هـمـه مـردم جـهـان نـيـاز                   

نبايد اجـازه داد کـه در بـرابـر               .  دارند
چشمان ما يک دولت ارتجاعي نـقـش       
چماق و ستون ارتجاع در بـرابـر مـردم       

. در کشورهاي مختلف را ايـفـا کـنـد           
دفاع از زندگي مردم عفـريـن وظـيـفـه         
هــمــه مــردم مــتــرقــي و احــزاب و                  
سازمانهاي پيشرو و انسانـدوسـت در        

بايد در هـمـه جـا          .  سراسر جهان است 
بدون هيچ ترديدي دولتها را بـخـاطـر           
ســکــوت در بــرابــر جــنــايــات دولــت            
اردوغان در کردسـتـان سـوريـه مـورد            

بايد به هـر شـکـل        .  اعتراض قرار داد  
ممکن از مردم عفـريـن پشـتـيـانـي و             

حــزب کــمــونــيــســت      .  حــمــايــت کــرد    
کارگري ايران خود را در کـنـار مـردم             
عـفـريـن مـيـدانــد و جـنـايـات دولــت                 

 . اردوغان را شديدا محکوم ميکند
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ٢٠١٨  فوريه ٢ 
  

يورش جنايتکارانه به      
کارگران هفت تپه اوج     
 استيصال حکومت است      

  
طبق گزارشـي کـه اتـحـاديـه آزاد             

 امـروز     کارگران ايران مـنـتـشـر کـرده،         
 بهمن در پنجمين روز اعـتـصـاب     ۱۵ 

کارگران شرکت نيـشـکـر هـفـت تـپـه،              
نيروهاي گارد ويژه، اقدام به محاصره     
اين کارخاته کرده و کـارگـران بـخـش              
کشــاورزي را کــه قصــد ورود بـــه                   
کـارخـانـه و پـيـوســتـن بـه هـمـکــاران                  
اعتصـابـي خـود را داشـتـنـد، مـورد                

ــرار دادنــد                ــه ق . حــمــالت وحشــيــان

موتورسواران گارد ويژه بـراي ايـجـاد           
رعـب و وحشـت در مـيـان کـارگـران                 
بخش کشاورزي با موتورهـايشـان در      
مزارع نيشکـر، کـارگـرانـي را کـه بـا                
موتور به سـر کـار مـي آيـنـد مـورد                  
حـملـه قـرار داده و در داخـل مــزارع                 
تعقيب و تعدادي از آنان را دسـتـگـيـر           

نـيــروهــاي گـارد ويــژه و          .  مـيــکــنـنــد  
انتظامي همچنين در مـقـابـل کـلـيـه             
دربهاي کارخانه مستقر شده و دور تا       
دور کــارخــانــه در حــال گشــت زنــي              
هستند تا کارگران بـخـش کشـاورزي           
نتوانند به همکاران اعـتـصـابـي خـود           

طـبـق   .  در داخـل شـرکـت بـپـيـونـدنـد             
گزارش سنديکاي کـارگـران نـيـشـکـر            

 ۳۴ هفت تپه تعداد دستگيـرشـدگـان         
اسماعيل بخشي، کـرامـت     .  نفر است 

پام، عليپور، ثـامـر سـواري، دانـيـال              
کعبي، سيد هادي احمدي، فاضلـي و     
مهدي چعب از جمله دستگيرشـدگـان       

اطالعيه کارگران بـه  اين طبق  .  هستد
اعــتــصــاب و تــجــمــع ادامــه داده و              
خواهان آزادي فـوري هـمـکـاران خـود           

 . هستند
اين اقـدام در ادامـه تـالش هـاي              
ناموفق ارگانها و مقامات حکومـت       
در تـبـانـي بـا مـديـران شـرکـت بـراي                   
شکستن اعتصاب کـارگـران صـورت         

 بهمن بخشدار شـوش    ۱۴ روز . گرفت
و رئــيــس جــديــد اداره کــار، ظــريــف             
خسرجي، با حضور در محل کارخانـه   
سعي در شکستن اعتصاب کـارگـران       
کـردنــد امــا بــا مــقـاومــت کــارگــران             
مواجه شده و پس از ساعتي مجـبـور       

 . به ترک شرکت شدند
اين اولين بار نيست که جمهـوري        
اسالمي به کارگران هفت تـپـه يـورش        
ميبرد، دستگير ميکند و مـحـاکـمـه       

امــا هــيــچــکــدام از ايــن          .  مــيــکــنــد 
رفتارهاي وحشيانه به عقـب نشـيـنـي         

بـرعـکـس    .  کارگران منجر نشده است   
آنها را در مبارزه براي احـقـاق حـقـوق         
خود مصـمـم تـر کـرده و هـر بـار بـا                      
نيروي بيشتر و اتحاد محکمـتـري بـه        

يـورش امـروز در       .  ميدان آورده اسـت   
شرايطي صورت ميگيرد کـه طـوفـان        
اعــتــراض مــردم در ســراســر کشــور            
حکومت را در تنگناي شديـدي قـرار         

اين يورش اوج اسـتـيـصـال     .  داده است 
حکومتي است که قادر نيست حـتـي        
دستمزد معوقه کارگران هفت تـپـه و          
ميليون ها کـارگـر ديـگـر را تـامـيـن                

سرنوشت اين حـکـومـت روشـن         . کند
مــقــامــات حــکــومــت فــکــر         .  اســت

ميکنند با سـرکـوب کـارگـران هـفـت             

 :  اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري                              
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 ۴ از صفحه  
 جلو شعله ور شـدن اعـتـراض در           تپه،

اين منطقه را ميگيـرنـد، امـا امـروز           
آتش خشم و اعـتـراض مـردم عـلـيـه                
حکومت در سراسر کشـور شـعلـه ور           
شده است و کارگران هفت تپه نـيـز بـا          
عزم راسخ تري همراه با مردم انقالبـي      
در سـراسـر کشـور، بـه مـبـارزه بـراي                 
پايان دادن به عمر ننگـيـن حـکـومـت         

دوره قـدرقـدرتـي      .  ادامه خواهند داد   
حکومت تـمـام شـده و دوره تـعـرض                
کارگران و مردم معتـرض در سـراسـر         

 . کشور شروع شده است
  

کارگران و مردم هفت تپه و                
 شوش و دزفول          

رژيم در بـحـرانـي تـريـن شـرايـط                
راهي براي خـروج از بـن بسـت          .  است
در مقابل ضربات مردم بـيـش     .  ندارد

در .  از پيش ناتوان و درمـانـده اسـت            
چنين شرايطي بايد بپاخيزيـم و تـمـام          

. نــيــرويــمــان را بــه مــيــدان بــيــاوريــم           
کارگران نيشکـر و خـانـواده هـايشـان             
نيروي عظيمي هستند که ميـتـوانـنـد      
با تجمع و تحصن در مـقـابـل مـراکـز           
حکومتي، با خواست آزادي فـوري و         
  بي قيد و شرط کليه دستگيرشدگـان،       
با خواست معذرتخواهي و محـاکـمـه       
مسئولين حکـومـتـي بـدلـيـل رفـتـار              
جنـايـتـکـارانـه عـلـيـه کـارگـران و بـا                    
خواست پرداخت فوري کـلـيـه حـقـوق            
هاي معوقه، ارگانهـاي حـکـومـت را           
عقب برانند و عزيزان خود را از زنـدان    
بيرون بکشند و با حلقـه هـاي گـل از              

 . آنان استقبال کنند
  

 مردم معترض و آزاديخواه                
 در سراسر کشور         

کارگران هفت تپه يک سنگر مهم       
با تمام قـوا از آنـان       .  اعتراض هستند 

ــد        ــي ــن ــت ک ــاي ــا اعــالم         .  حــم ــه ــا آن ب
از خواست هايشـان  .  همبستگي کنيد 

امــروز روز تــحــکــيــم       .  دفــاع کــنــيــد   
همبستگي و اتـحـاد بـا بـخـش هـاي                
مختلف مردمي است که براي احقاق       
حـقـوق خـود دسـت بـه اعـتـصـاب و                   

با تحکيم همبستـگـي   .  تجمع ميزنند 
با کارگران صفـوف خـود را بـراي بـه               
زيــر کشــيــدن حــکــومــت مــنــحــوس          
سرمـايـه داران مـفـتـخـور فشـرده تـر                 

 . سازيم
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  بهمن ۱۵ 
 ۲۰۱۸  فوريه ۴ 

 

 کارگران کوتاه نميايند      
اعتصابات امري همه      

 روزه و گسترده است       
اعــتــراضـــات و اعـــتــصــابـــات           

امـروز  .  گسترده کارگـري ادامـه دارد       
 بـهـمـن کـارگـران چـنـديـن مـرکـز                 ۱۶ 

کارگري و بازنشستگان در شـهـرهـاي        
   هـفـت تـپـه،         اراک، اهـواز، اصـفـهـان،       

سمنان، تهران و برخي شهرهاي ديگـر      
دست به اعتصاب و تجمع اعتراضـي        

خــبــرهــاي زيــر گــوشــه اي از             .  زدنــد
اعتصابات و تـجـمـعـات اعـتـراضـي              

 . کارگران است
کارگران صنايع فوالد دست به                       

 تجمعات سراسري زدند            
 بــهــمـن بــازنشـســتــگــان        ۱۶ روز   

اصـفـهـان در       صنايع فـوالد و مـعـدن        
مقابل ساختمان بازنشستگي در ايـن       
شهر تجمع کردند و خواهان پـرداخـت        
فوري حقوق معوقه و درمان رايـگـان         

مــوضــوع ديــگــر اعــتــراض        .  شــدنــد
بازنشستگان، پرداخت هاي پـلـکـانـي        

بـازنشـتـسـگـان      .  و اختالس هـا اسـت       
فــوالد اصــفــهــان اعــالم کــردنــد کــه             
دوشنبه ها ي هرهفته دست به تجـمـع      

 . خواهند زد
  

 بـازنشـسـتـگـان فـوالد اهـواز بـا               
خواست هـاي مشـابـهـي در مـقـابـل                
استانداري دست به تجمع اعـتـراضـي        

 . زدند
         

 بازنشستگان استان البرز نيـز در     
ميدان شهر زيـرآب دسـت بـه تـجـمـع                

 . زدند
  

ــازنشــســتــگــان در           تــجــمــعــات ب
اصـفــهــان، اهـواز و زيــرآب، بــنــا بــر               
فراخوان از قـبـل اعـالم شـده صـورت             
گرفت و بازنشستگان خواستـهـايشـان       
را با شعارها و دسـت نـوشـتـه هـايـي                

حقوق بازنشسته چرا بـه  .  اعالم کردند 
گـل نشـســتــه، حــقـوق و درمـان مــا                
مشکل االن ما، صنـعـتـگـران ديـروز           
آوارگان امروز، حـقـوقـهـاي نـجـومـي             
فالکت عمومي، يه اختالس کـم بشـه      
مشـکــل مــا حــل مــيــشــه از جــملــه              

 . شعارها و دست نوشته هاي آنها بود
  
 کــارگــران نــيــشــکــر هــفــت تــپــه          

کارگران نيشکر هفت تـپـه بـه دنـبـال              
 و   چــنــد روز گــذشــتــه       اعــتــراضــات    

عليرغم يورش وحشيانه گارد ويژه بـه        
آنــان در روز قــبــل، بــه اعــتــصــاب                 

اعـتـراض   .  متحدانه خود ادامه دادند   
کارگران هفت تپه به تعويـق پـرداخـت        
حقوقها، قراردادهاي موقت کـاري و        
امنيتي کردن مـبـارزاتشـان از جـملـه            
ــژه و                  يــورش روز گــذشــتــه گــارد وي
دستگيري دهها نفر از هـمـکـارانشـان          
بود که زير فشـار اعـتـراض کـارگـران             
چنـد سـاعـت پـس از بـازداشـت آزاد                 

سنديکـاي کـارگـران نـيـشـکـر            .  شدند
هفـتـه طـي گـزارشـي از ايـن حـرکـت                   

صـداي حـق     " اعتـراض تـحـت عـنـوان         
خواهي کارگران هفت تپه با تهـديـد و      

گـزارش  "  ارعاب خاموش نخواهد شد 
ميدهد که امروز تمـام قسـمـت هـاي             
شـرکــت نـيــشــکـر هــفـت تــپـه، بــراي                
دستيابي به مطالبات خود دسـت بـه          

ــد      در ايــن حــرکــت        .  اعــتــصــاب زدن
اعتراضي کارگران بازنشسته نـيـز کـه       
بيش از يکسال است بازنشـسـت شـده         
و سنوات خود را دريافت نکـرده انـد،       
در کنار کارگران شاغل بـراي رسـيـدن        
به خواستهاي خود به جـمـع کـارگـران           

کـارگـران اعـالم      .  اعتصابي پيوستنـد  
کرده اند که اعتصاب و تجمع آنان تـا      
رسيدن به مطالباتشان ادامه خـواهـد         

 . داشت
  

 کارگران هپکو در اراک               
کارگران هپکو بار ديگر با سـرود        
زير بار ستم نـمـيـکـنـيـم زنـدگـي، در                  
مرکز اراک دست به راهپيمـايـي زدنـد         
و بــا پــالکــاردهــايــي کــه در دســت                
داشتند بر خواست هاي خـود تـاکـيـد            

يک شعار ديگر کارگران درود    .  کردند
بر ستمگر مرگ بر کارگر بـود کـه بـه           
شيوه اي طنزگونـه، حـکـومـت را بـه               
چالش ميـکـشـيـد و تـوجـه مـردم را                 

عـدم پـرداخـت      .  بخود جلب مـيـکـرد      
حقوق معوقه، وضـعـيـت نـابسـامـان            

هـاي داده       کار و عـمـلـي نشـدن وعـده          
شده تـوسـط وزيـر کـار و اسـتـانـدار،                  

 کــارگــر   ۱۱۰۰ مـوضــوع اعــتــراض      
 . هپکو است

  
ــه چــوکــا در              ــان کــارگــران کــارخ

 مــاه   ۴ اعـتــراض بــه عــدم پـرداخــت            
 . حقوق تجمع اعتراضي بر پا کردند

  
حــدود چــهــل نــفــر از کــارگــران              
کــارخــانــه رنــگــيــن نــخ ســمــنــان در              
اعتراض به عدم پرداخت مـطـالـبـات          
مزدي خود مقابل استانداري تـجـمـع          

 . کردند
  

 کارگران مترو نو بنياد در تهـران      
مـاه  ۸ در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت            

حقوق عـقـب افـتـاده خـود دسـت بـه                  

 . اعتصاب و تجمع اعتراضي زدند
  

ــادان در             کــارگــران شــهــرداري آب
ــه تــعــويــق             ادامــه اعــتــراضــاتشــان ب
پرداخت چـنـد مـاه حـقـوق دسـت بـه                  

 . تجمع زدند
اعتصابات و تجمعات کـارگـري       

يک رکن مهم جنـبـش آزاديـخـواهـانـه             

مردم ايران براي سرنگوني جـمـهـوري          
حــزب کـمــونــيــســت     .  اسـالمــي اســت   

کارگري همه مردم را به همـبـسـتـگـي        
 . هرچه بيشتر با کارگران فراميخواند

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  بهمن ۱۶ 
 ۲۰۱۷  فوريه ۵ 

 

  ...  اطالعيه هاي حزب              

بـارهـا از کـارگـران مـيـشـنــوم              
تاکي بايد با اعتصـاب حـقـمـان را            

 بگيريم؟
 ”خسته شديم از اعتصاب“

من به عنـوان يـک انسـان حـق            
دارم با کارم رفـاه و آسـايـش بـراي               

 خود و خانواده ام تامين کنم
اما در اين سيستم اقـتـصـادي         

 من کارگر انسان نيستم
 برده مدرن هستم

برده ايي که فقـط آزاد شـده ام            
که کارفرمـايـم را خـودم انـتـخـاب              

 کنم
ــر                   ــب ــا ج ــم ب ايــن آزادي را ه
گرسنگي و معيشت به گرو گرفتـه        
توسط کارفرمـاهـا ،ظـاهـري بـهـم             

 داده اند
به هميـن خـاطـر در انـتـخـاب              

 کارفرمايم نيز اختياري ندارم
هـر کــس مـرا بــه کـار گــيــرد               

 برايش کار ميکنم
پس در اين سيستم لفظ آزادي     

 و اختيار حرف پوچ و چرتي است
بـرســيـم بـه حـق اعـتــصـاب ،                
کـاري کـه تـا عــمـر دارم و اسـمــم                  
کارگر اسـت جـزء جـدا نشـدنـي از               

 زندگي ام خواهد بود
اعتصاب تنها ابزار قدرت مـا     
کـارگـران اسـت وگــرنـه ســگ هــار             
سرمايه هيچ مانعي براي ايستـادن       

 از چپاول نميشناسد
اگر فکر کنيم کارفرمـا انسـان        
است و شعور دارد و ميفـهـمـد کـه             
ما کارگران هم انسـانـيـم و بـا ايـن              
همه کار و زحمت حق حيات داريـم      

 اشتباه کرده ايم
چرا که کـارفـرمـا هـم در ايـن                
سيستم سرمـايـه انسـان نـيـسـت و              
بايد محافظ سرمايه اش بـاشـد و           

دايم تالش کند سرمايـه اش را بـا            
 سود بيشتر، زياد کند

اعتصاب تنهـا قـدرت مـا در           
مقابل قـدرت کـارفـرمـايـان اسـت             
آنان پول و پست و پليس و دولت و    
قــدرت دارنــد و مــا کــارگــران در             
 مقابل آنان تنها اعتصاب را داريم

قدرت اعـتـصـاب مـا مـيـزان             
را    سهم ما از ثـروت تـولـيـد شـده             

 نشان خواهد داد
اين ثروت دايم در حـال تـولـيـد        
اســت و آنــان ســهــمــمــان را از                     

به زبـان خـوش نـخـواهـنـد                زندگي
 داد چرا که سودشان بخطر ميافتد

تنها زبان کـارگـر اعـتـصـابـش           
است هر چه قدرتمندتر و همبسـتـه         

 تر ،سهم اممان بيشتربراي زندگي
اين تنـهـا فـرمـولـي اسـت کـه               
کارگر براي زندگي در اين سيـسـتـم       

 ميشناسد
و کارفرما هم از پول و پـلـيـس          
و دولت و قدرتش استفاده ميکـنـد    
تــا مــقــابــل ايــن قــدرت کــارگــران           

 هميشه بياستد)اعتصاب(
امــا اتــحــاد و هــمــبــســتــگــي          
کارگران تـنـهـا سـالحـي اسـت کـه                
هيچ قدرتي را ياراي مقـابلـه بـا آن          

 نيست
پروين محمدي نماينده سابق    

 کارگران صنايع فلزي ايران      
 ۹۶ بهمن  ۱۶ 

 قدرت کارگران در اعتصاب و اتحاد است                                 
 
 
 

 پروين محمدي            

 
جنبش عدالت خواهانه مردم ايران با قدرت و صالبت به پيش        

ميرود  و ما براي سرنگوني اين حکومت و سازمان دادن يک        
 زندگي عاري از خشونت و استثمار و نابرابري و         

 .  يک زندگي بهتر آماده هستيم 
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نامه دايه شريفه مادر رامين                  
 حسين پناهي به آنگال مرکل                

شرافت زريـنـي دايـه شـريـفـه روز              
نـامـه اي بـه          ۹۶ دوشنبه نهم بـهـمـن        

آنگال مرکل نوشت و از او خـواسـت             
کــه واســط شــود فــرزنــدانــش کشــتــه           

مــتــن نــامــه دردنــاک دايــه          .  نشــونــد
براي آنگال مرکل به شـرح زيـر        شريفه
  :است

بخاطر ندارم که کي و چه روزي   « 
در کنار هـمـه فـرزنـدانـم، بـا آرامـش                 

. نشسته و به آنـهـا نـگـاه کـرده بـاشـم                
هميشه يکي در خطر و يا فراري و يـا          

از وقتـي فـرزنـدانـم       .  زنداني بوده است 
بزرگ شدند، حاکمين نگذاشتـنـد روز      

 .خوشي در کنار هم داشته باشيم
ــوارهــاي              ــه دي ــدارم ک ــخــاطــر ن ب
منزلم، چه زماني رنگـي از شـادي و            
آرامش داشته باشند، فرامـوش کـرده        

. ام چگونه ميتوان از تـه دل خـنـديـد              
نميتوانم گريه نکنم، اين حرفها را هـم      
در حالي ميزنم که اشک از گونه هـايـم    
روان است، اشکي داغ و پـر از غـم و            

 .حسرت
روزگـاري انــور در زنــدان بــود و             
افشـيــن دنــبــال کـارهــايــش و امــروز             
افشين و رامين در زنـدان هسـتـنـد و             
برادران ديگرش دنبال کارشان، يـکـي       
از برادران آنها در آلمان اسـت، امـجـد         
حسين پناهي فرزند من که لحظـه اي      
آرام و قرار ندارد، چون رامين برادرش    

 .را اين هفته به اعدام محکوم کردند
شش ماه شکنجه و آزار و توهيـن   
به او کـه قـلـبـم را پـاره پـاره کـرده و                       
اکنون وحشت و اضطراب اعـدام، آيـا          
ميتوانيد يک لحظه خـودتـان را جـاي          

فـرزنـد مـن يـک فـعـال             .  من بگذاريـد  
سيـاسـي بـود و حـکـومـت را قـبـول                   

 .نداشت
امــيــدوارم اقــدامــي بــکــنــيــد و           
هرکاري که ميتـوانـيـد انـجـام دهـيـد               

 .رامين را اعدام نکنند
ميگويند اگر شمـا نـامـه اي بـه             

مقامات حکـومـت ايـران بـنـويسـيـد             
 .بسيار تاثيرگذار است

پس بعنوان مادري داغ ديـده کـه          
يک فرزندم را ترور کرده انـد و اکـنـون            

ــد         ــه ديــگــرم را           ٢٤ يــک فــرزن  ســال
ميخواهند اعـدام کـنـنـد، بـا قـلـبـي                 

زخمي و دردمند از شـمـا مـيـخـواهـم           
 .که کمکم کنيد

به مقامات حـکـومـت اسـالمـي           
نامه بنويسـيـد و بـخـواهـيـد رامـيـن                

 .دلبند و عزيزم را اعدام نکنند
من از همه کسـانـيـکـه مـخـالـف              

 .اعدام هستند تقاضاي کمک دارم
 .نگذاريد فرزندم را اعدام کنند

شــرافــت زريــنــي مــادر رامــيــن           
 )دايه شريفه( حسين پناهي 

 
 اعتصاب غذاي         

 آتنا دائمي و گلرخ ايرايي              
گلـرخ ايـرايـي و آتـنـا دائـمـي بـا                   
انتشار نامه اي و در اعتراض بـه بـي             
قانونـي دسـتـگـاه قضـايـي دسـت بـه                 

 .اعتصاب غذا زدند
 

 نامه آتنا دائمي و گلرخ ايرايي                   
ده روز زمان کـمـي نـيـسـت بـراي             
جبران دستوري چند سـاعـتـه و بـراي             

 !اجراي قانون
ده روز پيش با ضـرب و شـتـم و                
بدون هيچ توضيح قـانـونـي بـه زنـدان             
قرچک ورامين منتقل شـديـم، مـحـل           
اجراي حکـم مـا طـبـق قـانـون زنـدان                 
اوين و بند زنان اين زنـدان بـوده اسـت          
و به هـيـچ عـنـوان حـکـم تـبـعـيـد در                    

 .پرونده نداشتيم
مهم اين اسـت کـه اصـل قـانـون                
تفکيک جرائم به راحـتـي نـقـض شـده              

 روز مهلت داديم که مـا را    ۱۰ است،  
به بـنـد زنـان زنـدان اويـن کـه مـحـل                     

 .باشد بازگردانند اجراي حکم ما مي
اما دريغ از توضيح قانع کننده و       
قانوني بابت اين جـا بـه جـايـي بـراي                

 در   ۹۶  بـهـمـن        ۱۴ همين از امـروز        
اعتراض به نقض قانون تفکيک جرائم     
و تبعيد غيرقانوني مـان از اويـن بـه              
ــه اعــتــصــاب غــذا                قــرچــک دســت ب
خواهيم زد و بـاز يـک هـفـتـه مـهـلـت                 

دهيم تـا مـا را بـه هـمـان مـحـل                     مي
قبلـي يـعـنـي بـنـد زنـان زنـدان اويـن                     

 .بازگردانند
در غير ايـن صـورت روز شـنـبـه               

 لب بر آب هم خواهيم ۹۶/۱۱/۲۱ 
زد و تا زمـانـي کـه مـا يـعـنـي آتـنـا                     
دائمي و گلرخ ايرايـي هـمـزمـان و بـه               
ــان زنــدان اويــن                  هــمــراه هــم بــنــد زن

بازنگردانند و همچنين سهيل عـربـي       
را نـيـز کـه در حـمـايـت از مـا و در                        
اعتراض به اين تبعيد غيرقانونـي در         

بـرد     اعتصاب غذا و تبعيد به سر مـي  
را به بند سابق در اوين بـازنـگـردانـنـد            
دست از اعتصاب برنخواهـيـم داشـت       
و مسئوليت هر اتفاق نـاگـواري بـراي         
ما دو نفر و همچنين آرش صادقـي و     
ســهــيــل عــربــي و دوســتــان رفــقــاي              
ديگرمان که در حمايت از مـا دسـت            

اند متوجه دادستانـي،    به اعتراض زده  
 .باشد قوه قضاييه و سپاه ثار اهللا مي

در ضمن، ما از خانواده هـايـمـان        
ايم که ديگر بـه مـالقـات مـا              خواسته

در زندان قرچک نيايند وعده ديدار مـا   
در صورت بازگشتمان به زنـدان اويـن        
و بند زنان آن در سالن مـالقـات اويـن        
خواهد بـود و در غـيـر ايـن صـورت                  

بـايسـت      شخـص حـاجـي مـرادي مـي           
هايمان را به عزيزانمان تـحـويـل          جنازه
 .دهد

 آتنا دائمي و گلرخ ايرايي      
 

نامه تعدادي از زنداني سياسي زن                         
زندان اوين در اعتراض به انتقال                    

 گلرخ ايرايي و آتنا دائمي               
 به زندان قرچک        

ما جمعي از زندانـيـان بـنـد زنـان             
اوين نگران وضعيت همنبديان خـود،       
خانم ها گلرخ ابراهيمي ايرايي و آتـنـا      

چنانچـه مسـتـحـضـر        . دائمي هستيم  
 ۹۶/۱۱/۴ مي باشيد، در تـاريـخ        

گلرخ ابراهيمي ايرايي و اتـنـا دائـمـي            
را ابتدا به بهانه بازجويي در بـنـد دو              
الـف، از بـنــد زنـان خــارج کــردنــد و                 
ساعاتي بعد ما مطلـع شـديـم ايشـان           
را به زندان قـرچـک ورامـيـن مـنـتـقـل                

 .کرده اند
زنــدان قــرچــک ورامــيــن مــحــل            
نگهداري زندانيان با جرائـم عـمـومـي        

زنـدان قـرچـک      ( ميباشد در اين زندان      
طـبـقـه بـنـدي و تـفـکـيـک                )  ورامين   

ايـن زنـدان در       . جرائم رعايت نميشود 
عمل فاقد استـانـداردهـاي الزم بـراي            

عـدم وجـود     .  نگهداري زندانيان اسـت   
آب قابل شرب، وضعيـت نـامـنـاسـب         
بهداشت و عدم وجود سيستم تـهـويـه        
هواي مناسب تنها گوشه کوچکي از       
مشـکــالت زنــدانــيـان در ايــن زنــدان            

 .است
مجددا قابـل ذکـر اسـت کـه مـا               
جمعي از زنـدانـيـان بـنـد زنـان زنـدان                 
اويــن کــه نــگــران وضــعــيــت ايشــان              
هستيم خواستار اقـدامـاتـي فـوري و            

 . موثر ميباشيم
 :اسامي امضا کنندگان

آزيتا رفـيـع زاده، نسـيـم بـاقـري،              

مريم النگي، زهرا زهتاپچي، نيـگـارا      
کريـم اوا، فـاطـمـه مـحـمـدي، الـهـام                  
فـراهـانـي، نــرگـس مـحــمـدي، مـريــم              

 اکبري منفرد
 

 اخراج يک دانشجو         
  از دانشگاه تربيت مدرس              

ســـپـــيـــده مـــرادي از دراويـــش            
گنابـادي کـه در حـال گـذرانـدن دوره                

شــنــاســي ارشــد رشــتــه عــلــوم                کــار
تر در دانشگاه تربيت مـدرس        کامپيو

تهران بود به دستور نهادهاي امنيتي       
 .از اين دانشگاه اخراج شد

 

اظهارنامه  زهرا قلندري               
 محروم از تحصيل         

داليل و مستندات محـرومـيـت         
 تحصيلي را ابالغ کنيد

نــژاد، از دراويــش        زهـرا قـلــنـدري     
گنابادي محروم از تـحـصـيـل سـاکـن            
بندرعباس طـي نـامـه اي سـرگشـاده             
ــيــس دانشــگــاه آزاد                ــه رئ خــطــاب ب
بندرعبـاس خـواسـتـار پـاسـخـگـويـي              
رسمي اين نهاد از جمله ارائه داليل و       
مستنداتي که منجر به مـحـرومـيـت        

 .تحصيلي وي شده است شد
 *** 

 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                      

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           
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 ! تخاصم از سر استيصال           
احمد جنتـي ايـنـبـار در         "  تحليل" 

نماز جمعه تهران  تخاصم  و دشمـنـي       
عميقي  بود عليـه مـردم نـاراضـي و              

زبان تهديد ايـنـبـار      .   سرنگوني طلب 
. مثل فرمان جهاد خميني جاري شـد     

هر کـس بـر عـلـيـه حـاکـم                "  او گفت؛   
عـادل اســالمـي  قــيـام بـکــنـد و بــه                   
خيابان بريزد ياغي  اسـت و در فـقـه               

 ٢٨ در   "   ما حکم ياغي اعـدام اسـت      
 خـمـيـنـي فـرمـان           ١٣٥٨ مرداد سال  

جهاد و حمله به کردستان و دانشـگـاه       
اعدام هاي دستـه جـمـعـي       .   ها را داد  

را راه انـداخــتـنـد و خـفـقـان سـيـاه و                     
. خونيني را به مردم تحـمـيـل کـردنـد            

ــمــيــت              ٥٨ ســال      اوج تــالش حــاک
خودگمارده ضد انقالب اسـالمـي در         

 . حمله به قيام و مردم ايران بود
جمهوري اسالمي يد طوالنـي در      
کشــتــار، نســل کشــي و اعــدام در                 

ــريــبــون     .  کــارنــامــه اش را دارد         از ت
فـرمـان جـهــاد و نــمـاز جـمـعــه هــاي                  
خونين  بسياري از ما عـزيـزانـمـان را           

جمهـوري اسـالمـي      .  از دست داده ايم   
با اعدام و سرکوب توانست حاکميـت      
جنايتکارانه اش را به مردم تـحـمـيـل          

 .   کند
  ايـن      ٩٦ سال  دي ماه ٥ از اما؛   

مردم هستند که عـزم جـزم کـرده انـد              
حاکميت سيـاه و خـونـيـن جـمـهـوري               
اسالمي را با شعار مرگ بـر خـامـنـه          

. اي، مرگ بر ديکتـاتـور جـار بـزنـنـد             
جنبش عظيم توده اي براي سرنگونـي    

بـه زيـر       متفاوت تر از هـمـيـشـه بـراي          
کشيدن جـمـهـوري اسـالمـي تـوسـط              
ميليون ها نفر از مردم  زحمتکش بـه      

 . دستور جامعه آمده است
حاکـمـان جـنـايـتـکـار جـمـهـوري               

گـر نـمـاز جـمـعـه           "  تحليل" اسالمي و  
احمد خاتمي هراسان از پيام مـحـکـم           
توده هاي  ميليوني براي سرنـگـونـي،      

ايـن هـا     .  فتواي اعدام صادر ميکنند  
از سر استيصال در لـحـظـه هـاي آخـر             
عمرشان مـيـخـواهـنـد بـه جـامـعـه و                 
جنبش عظيم سرنگوني فرمان جـهـاد      

 ! اسالمي را صادر کنند
اينهـا از خشـم و نـفـرت و غـول                  
عظيمي که عليـه بـيـکـاري، گـرانـي،             
فقر و عليـه فسـاد و چـپـاول زنـدگـي                 

ــلــنــد کــرده اســت رهــا                  مــردم  ســرب
 . نمشوند

عربده کشـي هـاي ايـنـهـا از سـر                
 !استيصال  است

 
دزلي در       " مقاومت مردم        

در مقابل يورش و            "  اورامانات      
محاصره روستا توسط نيروهاي                 

 !رژيم جمهوري اسالمي           
 بـهـمـن مـاه، بـه            ١٢ پنجشـنـبـه      

دنبال اعتراض مردم روسـتـاي دزلـي           
ــطــه مــرزي                   ــه مســدود کــردن نــق ب

يکي از گذرگاههاي مرزي "  ملخورد" 
تردد کولبران، مردم اين روستا عـلـيـه     
اين اقدام دست به اعتراضي عمومـي        

رژيم بـا گسـيـل چـنـد واحـد از               . زدند
نيروهاي هنگ مرزي ايـن روسـتـا را            

مردم معتـرض  .  به محاصره در آورند   
ضمن مقابله و مقاومـت در مـقـابـل            
هجوم اشغالگران، مسير رفت و آمـد        
آنان بـه اورامـانـات را مسـدود کـرده               

تا لحظه انتشار ايـن خـبـر تـنـش          .  اند
همچنان ادامه دارد و گـذرگـاه مـرزي         

 .ملخورد بازگشائي نشده است
قلدري نظامي اوبـاش جـمـهـوري         
اسالمي رو به افـول اسـت، مـردم در              
ســطــح ســراســري عــلــيــه نــيــروهــاي             
حنايتکار اسالمي دست به مقاومـت     

مـقـاومـت مـردم       .  و مبارزه ميـزنـنـد     
ادامـه  "  دزلـي در اورامـانـات       " مبارز   

اعتراضات سـراسـري مـردم در ايـران            
است که عليه ديـکـتـاتـور، مـرگ بـر               
خامنه اي و عليه بيکـاري، گـرانـي و          
ــم هــار                  فــقــر و فســاد حــاکــمــان رژي

 .اسالمي بخيابانها آمده اند
درود بي پـايـان بـه مـقـاومـت و                 

 "!دزلي در اورامانات"اعتراض 
 

هفت کودک ديگر هم              
 زده      درمناطق زلزله        

 اند    در زير چادرها جان داده               
به جز سارينـا  :  نادري نماينده پاوه 

و مــاتــيـار هــفــت کــودک ديـگــر هــم               
زده در زيـر چـادرهـا             درمناطق زلزـلـه   

ــد   جــان داده    ــه        ٩٧ .  ان  مــورداقــدام ب
خودکشي شده وکسانـي هسـتـنـد کـه           

اند به حـمـام      هفتاد روز است نتوانسته 
 بروند
 

 شيوع شپش و       
 هاي مجاري ادراري                 عفونت  

 زده     در مناطق زلزله        
ــوالن وزارت                ــئـ ــي از مسـ ــکـ يـ

هـايـي      بهداشت در واکنش بـه گـزارش     
کــه از شــيــوع شــپــش در مــنــاطــق                

دهـد و       زده کرمانشـاه خـبـر مـي          زلزله
 شپش سر، يک بيـمـاري    « اعالم کرده   

بومي اين مناطق اسـت امـا زمـانـي            
اي    کـه تـراکـم جـمـعـيـت در مـنـطـقـه                   

کند و تـوجـه      محدود افزايش پيدا مي   
هـا کـم         به موارد بهداشتي در خانواده    

 نـمـود بـيـشـتـري           شود اين بيماري    مي
 «.کند پيدا مي

بــهــزاد امــيــري، مســئــول اداره            
هاي مرکـز مـديـريـت         مراقبت بيماري 

هاي واگـيـر وزارت بـهـداشـت              بيماري
هـاي     بدون توجه به کـمـبـود سـرويـس           

زده    بهداشتي و حمام در مناطق زلزلـه   
هـا     گفته براي کنترل اين گونه بيمـاري     

نــيــاز بــه آمــوزش اســت و داروهــاي             
مورد نياز بـه مـيـزان الزم در سـطـح                

 زده توزيع شده است مناطق زلزله
 

آمارهاي ضد و نقيض معاون                  
وزير بهداشت درباره خودکشي در                     

 زده    مناطق زلزله      
معاون اجتماعي وزيـر بـهـداشـت         
در نشست خبري امروزش ابتدا گفتـه        
ــر خــودکشــي در                 ــي ب آمــاري مــبــن

زده و ثـالث بـابـاجـانـي            شهرهاي زلزله 
نداشتيم امـا بـعـد بـا تـکـذيـب خـبـر                   

ــالث              ٩٧  ــي در ثـ ــودکشـ مـــورد خـ
باباجاني است و گفـتـه ارقـام واقـعـي              

بـر  .   درصد ايـن رقـم بـاشـد          ١٠ شايد  
هـاي     اين اساس و بـا اتـکـا بـه گـفـتـه                 

مـورد  ١٠ محمدهادي ايازي، حداقل     
خودکشي در اين شهـر اتـفـاق افـتـاده             

 .است
ــن از مــيــزان                 ــي ــمــچــن ــازي ه اي
افسردگي در ايران هـم ابـراز نـگـرانـي             
کرده و گفته مـا بـه عـنـوان مـتـولـي                 

سـاز     هاي فرهـنـگ    سالمت به دستگاه  
 سـازي در       تاکيد جدي داريم تا نشاط    

. جامعه در دسـتـور کـار قـرار گـيـرد               
افسردگي در زنان بـيـشـتـر از مـردان               

 ١٢  درصـد و مـردان         ١٦ زنان . است
درصـد نشــانـگــان اخـتــالالت روانــي           

 .دارند
هـا در ايـران          او درباره تراجـنـسـي     

هم گفته اين افـراد وضـعـيـت خـوبـي               
هــاي تــغــيــيــر       نــدارنــد و بــراي عــمــل       

. جنسيت تحت پوشش بيمه نيسـتـنـد     
 »خيرين کمـک کـنـنـد      « بنابراين بايد  

تا بتوانيم به آنهـا هـم خـدمـات ارائـه             
 .دهيم

زده    نـمـايـنـدگـان مـنـاطـق زلـزـلـه               
کرمـانشـاه بـارهـا از فـوت مـردم بـه                  
دليل سرما و اقدام بـه خـودکشـي در           

انـد کـه اغـلـب            اين مناطق خـبـر داده      
ــي                ــت ــهــا از طــرف مســئــوالن دول آن

شرايط زندگـي در    .  تکذيب شده است  
اين مناطق با وجود گذشـت سـه مـاه         
از زلزلـه هـمـچـنـان سـخـت و دشـوار                  
است و حداقل نيمي از مردم همچنـان   
در چادر و بدون سرويس بهـداشـتـي و          

 .کنند خدمات درماني زندگي مي
با ايـنـکـه پـژوهشـگـران مسـائـل              

اجتماعي فـقـر و بـيـکـاري را عـلـت                  
اصلي خودکشي و افسردگي در ايـران      

دانند، مسئوالن هـمـچـنـان عـلـل             مي
شخصي را به عنوان دلـيـل گسـتـرش            

. کـنـنـد    افسردگي در ايران معرفي مي 
وزير بهداشت هم پيشتر گفته بـود در        

سال گذشته، ميزان افسـردگـي در     ٢٦ 
 .ايران دو برابر شده است

 *** 

 

 نسان نودينيان           

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      

 

با شروع اعتراضات خـيـابـانـي        
مردم عليه گراني، فقر و بـيـکـاري،        
مطالبـات سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي               
جامعه نيز با جديت و توان تازه اي         
در کنار مطالبات معيشتي پـيـش        

آزادي بــيــان و      .  کشــيــده شــده انــد      
تشــکــل و تــجــمــع، لــغــو حــجــاب            
اجباري و قوانـيـن تـبـعـيـض آمـيـز               
عليه زنان، با سر دادن شعـار آزادي        
زنــدانــي ســيــاســي تــوســط مــردم            
معترض در خيابان و تبديـل کـردن         

به پـرچـم     )  حجاب اجباري( روسري  
اعتراض بـوسـيلـه دخـتـران و زنـان               
عــاصــي از تــبــعــيــض و پــوشــش             
اجـبــاري، امــروز بــه مــطــالــبــه اي            
سراسري تبـديـل شـده اسـت کـه بـا                
مـــبـــارزات حـــول خـــواســـتـــهـــاي          
معيشتي توده هاي محروم جامعـه    
در هم تنيده و بـه پـيـش بـرده مـي                

 .شود
خواست حـق آزادي پـوشـش و            
لغو قانون حجاب اجباري، يکـي از     
خواسته هائـيـسـت کـه هـمـواره در              
پالتفرم مطالباتي طبقه کارگر طي     

 سـال گـذشـتـه جـاي داشـتـه و                  ٣٩ 
مردان و زنان کارگر براي تحـقـق آن        
در کنار ديگر مطالبـاتـش مـبـارزه          

امــروز زنـان آزاديــخــواه       .  کـرده انــد   
بطـور گسـتـرده هـمـگـام بـا ديـگـر                  
بـخـشـهـاي مـحـروم جـامـعـه بــراي                
رسيدن به حقوق پايـمـال شـده خـود           

 سال اخير به مـيـدان آمـده        ٣٩ طي  
اند و با بر داشتـن حـجـاب تـوسـط               
دختر خيابان انقالب، نقطه عطـفـي        

تعيين کننده در تـاريـخ مـبـارزاتـي           
اين نـيـمـه از جـامـعـه رقـم خـورده                   

اين نوع اعـتـراض صـريـح و          .  است
آشکار به حجاب اجباري به سرعت       
در حال گسترش و فراگيـر شـدن در        
خيابانها و ميادين تـهـران و بـقـيـه              
شهرها مي باشد و مـردان بـرابـري            
طلب زيادي را هم تا امروز با خـود      
به عرصه اعتراض خـيـابـانـي آورده          

 .است
ظـــهـــور دخـــتـــران و پســـران             

، «خيابان انقالبي هـا   »معروف به  
بـدون شــک شــامـل زنـان و مــردان               
کارگر و اليه هاي پاييـنـي جـامـعـه         

در نـتـيـجـه طـبـقـه            .  نيز مي گـردد    
کارگر ايران که نيمي از آن را زنـان             
تشکيل مي دهند، جـنـبـش جـاري        
اعتراض به حجـاب اجـبـاري را بـه             
خود مرتبط مي داند و مؤظف بـه      
پشتيباني و حمايت قاطعانـه از آن         

 .مي باشد
انجمن صنفي کـارگـران بـرق و          
فلزکار کرمانشاه بـا تـمـان تـوان از             
مبارزه زنان مـعـتـرض بـه حـجـاب              

دختران خيابـان  ( اجباري در خيابان    
حــمــايــت مــي کــنــد و            )  انــقــالب 

خواهان آزادي فـوري و بـي قـيـد و               
دومـيــن  » شـرط نـرگـس حســيـنـي         
و ديـگـر      «دختر خـيـابـان انـفـالب         

دختران احتماال بازداشت شده مـي        
 .باش

 
انجمن صنفي کـارگـران بـرق و          

 ١٠/١١/٩٦ فلزکار کرمانشاه 

 بيانيه انجمن صنفي     
 کارگران برق و فلزکار کرمانشاه       

در حمايت از زنان معترض به حجاب اجباري         
 ) دختران خيابان انقالب   (
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

اي کـه از خـانـه بـيـرون             از لحظه”
رفتم تا برسم به سکـويـي کـه روي آن              

نـه  .  زد   رفتم، قلبم انگار در گلويم مي 
الـبـتـه کـه       .  اين که فقـط تـرس بـاشـد          

چون معـلـوم نـبـود چـه          .  ترسيده بودم 
. اما فقط ترس نبود.  افتد  اتفاقي مي 

هيجان بود و يک سري احسـاسـات تـا       
وقتي که رفتـم  .  نشده آن لحظه شناخته 

ام را بـه         روي سکو ايستـادم، روسـري      
سر چوب زدم و چوب را باال گـرفـتـم،          

 ”.تپش قلبم خيلي بيشتر شد
 

گويد، يکـي   مي*  ها را ستاره  اين
 بـهـمـن    ۹ از دختراني که روز دوشنبه،  

اش را پرچـم کـرد      ماه، حجاب اجباري  
به همراه چـنـديـن زن ديـگـر کـه                –تا  

چهار دهـه    –چنين شجاعتي داشتند    
اقتدار نـظـام اسـالمـي را بـه چـالـش                  
بـکــشــد؛ يــکــي از دخــتــران خــيــابــان            

ــقــالب   ســال دارد و         ۲۵ ســتــاره    .  ان
الـتـحـصـيـل         تازگي از دانشگاه فارغ  به

 .شده است
پرسم چه چيزي بـه     وقتي از او مي  

: گـويـد     تو چنين جسـارتـي داد، مـي          
ويدا موحد که اين کار را کـرد، مـا        « 

نـه تـا     !  همه فکر کرديم چه کار خفنـي   
حـاال کسـي چـنـيـن کـاري کـرده، نــه                  
کسي ازش خواسته برود چنين کـاري         

هـاي     بکند، نه حتي جريان چهارشنبـه     
يک نفـر  .  اي داده است سفيد چنين ايده 

خيلي خيلي شجاع بود، خيلي جـرات        
ــرد                    ــن کــار را ک . داشــت و رفــت اي

اش را هـم داد و             بازاشت شد، هزينـه   
ولي من معتقـدم کـار     .  دهد  شايد مي 

او بـود کـه       . تر بود نفر دوم خيلي مهم 
نگذاشت کنش خيابان انـقـالب فـقـط          
يک اتفاق باشد و يک اسطوره بـمـانـد،            
بلکه اسطوره را تبديل به يک جـنـبـش          

آن روز وقتي ديـدم کسـي       .  مدني کرد 

اين کار را تکرار رفته، فهميـدم قصـه           
بعـد هـم کـه        .  تمام نشده و ادامه دارد  

دخـتـر مـيـدان       ( هاي نفر سـوم         عکس
به محض اين که نـفـر   .  آمد)  فردوسي

سوم را ديدم، با خودم فکـر کـردم کـه            
براي مني که هميشه مخالف حجاب       

ام، اين حرکتي اسـت کـه           اجباري بوده 
نيازي به سازماندهـي و جـمـع کـردن              

ها ندارد و جـزو مـعـدود             افراد و گروه  
هـاي اعـتـراضـي اسـت کـه تـو                   کنش
. تواني بـه تـنـهـايـي انـجـام دهـي                 مي

همين بود که لباس پوشيدم، تا جايي       
که قرار بود بروم روي سکو شالم را نه     

هايم انداختم  دور سرم، بلکه روي شانه    
 «.و ادامه ماجرا

ستاره چيزي حـدود نـيـم سـاعـت             
هـاي     ماند و با واکـنـش   روي سکو مي 
واکـنـش   « :  شـود   رو مي   مختلفي روبه 

ايستادند  اکثر مردم همين بود که مي    
اي    عده.  رفتند کردند و مي و نگاه مي  

. انداختـنـد   از مردها هم که متلک مي   
يک نفر بغـل  .  متلک جنسي هم شنيدم 

 را      دستم ايستاده بود و گوشه پالتويم   
يـک  .  گفت بيا پـايـيـن     کشيد و مي    مي

. نفر ديگر آمد و او را از من دور کـرد    
گـفـت      يک نفر ديگر آمـده بـود و مـي            

ولـي  .  من خودم به جامعه نـقـد دارم      ’ 
بـا ايـن     .  اين رفتارها درسـت نـيـسـت         

مـن  ‘  . شـود    چيزها مشکلي حل نـمـي    
رو  دادم و فقط روبه به کسي گوش نمي 

اي از زنـان و           عـده .  کـردم    را نگاه مي  
کردنـد و     هاي عجيب مي  دختران نگاه 

. پـچ کـردن       کردند با هم پـچ     شروع مي 
برخي هـم، پسـر و دخـتـر، عـالمـت                  

دادنـد و لـبـخـنـد             پيروزي نشـان مـي      
 .داد   گرمي مـي  زدند که خيلي دل  مي

ها به وجد آمده بودند و    راننده تاکسي 
دمت گـرم، چـه جـيـگـري            ’گفتند   مي

 «’!داري

بيند چند مامور    ستاره وقتي مي  
از کانکس پليس در نزديکي سکويـي   
ــرون                    ــي ــود ب کــه روي آن ايســتــاده ب

آيند، به سرعت از آن مـحـل دور               مي
 .شود مي

او در مورد اين که به نظر خودش   
چه خطراتي ممـکـن اسـت تـهـديـدش             

نه فقط من، بـلـکـه      « :  گويد کند، مي 
دانسـتـيـم کـه اگـر             گمانم همه ما مـي  

بازداشـت شـويـم، مـمـکـن اسـت چـه                 
اگر االن هـم بـازداشـت        .  اتفاقي بيفتد 

نشويم، شايد بتوانند بـعـدهـا از روي            
عکس تشخيص بدهنـد و دسـتـگـيـر           

تـر     شايد وقتي جنبش گسـتـرده   .کنند
تر بشـود و بـه هـمـه شـهـرهـا                    و جدي 

مارس اتفـاقـي    ۸ برسد و شايد نزديک  
بيفتد، قـطـعـا خـطـرات ديـگـري هـم                 

کنم همه مـا کسـانـي       فکر مي.  هست
هـاي     ايم، از هـزيـنـه    که اين کار را کرده   

هـرحـال بـراي         ولي بـه   .  آن اطالع داريم 
خواهي، اگر بـه امـکـان         چيزي که مي  

تـوانــي     تـغـيــيـر اعــتـقـاد داري، نـمــي            
بنشيني و از بقيه انتظار داشته باشـي    
که تغييـرات مـطـلـوب تـو را انـجـام                 

 «.بايد خودت بروي. بدهند
هرچند روشن است که بـه چـالـش         
کشيدن حجاب اجباري، دليل اصـلـي      
اين فرم از اعتـراضـات اسـت، امـا از            

اش    ستاره در مورد انگـيـزه شـخـصـي        
پرسم، ايـن کـه او دقـيـقـا بـه چـه                     مي

 چيزي معترض است؟
بحث من فقط اين نـيـسـت کـه         »

من .  ام را کنار بگذارم  بخواهم روسري 
به شدت معتقدم حـکـومـتـي کـه در               

تـريـن مسـائـل          ترين و اسـاسـي       بديهي
کند، مثـل هـمـيـن        زندگي دخالت مي 

نوع پوشش، قطعا در بـقـيـه مسـائـل            
اجتماعي و سياسي هم يک حکـومـت     

بــدتــريــن شــکــل     .  ديــکــتــاتــور اســت    
ديــکــتـــاتــوري ايــن اســت کــه در                    

ت دخالـت   ترين چيزهاي زندگي    بديهي
ها مـخـالـف حـجـاب         خيلي.  کنند  مي

اند، کمپين راه افـتـاده و            اجباري بوده 
. هـايـي شـده        هايي و فعاليت    مخالفت

ولي هيچ يک به ايـن شـکـل گسـتـرده              
ــبــوده  درســت اســت کــه تــعــداد              .  ن

انـد     هايي که لچکي به چوب بستـه       آدم
اند فعـال   و به اعتراض روي سکو رفته      

تريـن و     خيلي کم است، اما اين مدني      
 «.زيباترين شکل اعتراض است

دوســتــان، خــانــواده و نــزديــکــان         
کنـنـد،    ستاره نه تنها از او حمايت مي 
. کـنـنـد      بلکه به کارش افتخار هم مي    

دانـد کـه هـمـه شـانـس               ستاره اما مي  
اي را      مـنـدي از چـنـيـن خـانـواده               بهره

بله، ديـکـتـاتـور       » :گويد ندارند و مي 
کسـانـي   .  تواند در خانه هم بـاشـد         مي

گـر دارنـد،      هاي غيرحمايت  که خانواده 
شــان    چـنــيــن کــارهــايــي قــطــعــا بــراي        

 «.تر است سخت
ستاره از ويدئويي که در آن مـرد           
جوانـي روي ايسـتـگـاه بـرق خـيـابـان                 
انقالب رفته و لباس سـفـيـدش را در             

دهـد، و در پـاسـخ بـه                هوا تکان مـي   
پـرسـنـد،       رهگذراني که اسمش را مـي   

، «اسم من اسم شمـاسـت  « : گويد  مي
به وجد آمده و در مورد همبستگي و    
حمايت مردان و البته زنان از دخـتـران      

راسـتـش   « :  گـويـد     خيابان انقالب مي  
همبستگي و حمايتي که من انـتـظـار        

درسـت  .  افـتـد     دارم، دارد اتـفـاق مـي        
است که اين جنبش را زنان آغاز کـرده    

هايند کـه     به اين دليل ساده که آن( اند   
مجبورند لـچـک سـرشـان کـنـنـد، نـه                 

، ولي بـدون هـمـراهـي مـردان            ) مردان
. توان ايـن حـرکـت را پـيـش بـرد                  نمي

قانون حجاب اجباري همان انـدازه کـه      
ستيز است، توهيـن بـه مـردان هـم               زن

 کـه       گذشته از آن، زنان محجبه.  است
اعتقادي به اجبـار نـدارنـد هـم نـقـش                
مهمي در اين جنبش دارند، مـثـل آن         

 «.دختري که در مشهد ديديم
ستاره معتقد اسـت ايـن جـنـبـش            
محدود به جنسيت و اعتقاد خـاصـي       
نـيــســت و اگــر ســرکــوب نشــود، در              
روزهاي آينده زنان و مردان زيـادي را          
خـواهــيــم ديــد بــا هــر اعــتــقــادي در              

 .اعتراض به حجاب اجباري
او هــرچــنــد از هــمــبــســتــگــي و             
حـمــايـت از ايــن جــنـبــش خــوشـحــال              

کس را دعـوت بـه          شود، اما هيچ   مي
من شخصـا  « :  کند انجام اين کار نمي 

هرگز نخواستم کسي را تحريـک کـنـم           
خـاطـر      بـه .  که چنين کاري انجام دهـد     

همين بدون اين که به کسـي بـگـويـم،            
بـه کسـي اطـالع نـدادم           .  خودم رفـتـم   

مبادا کسي تحت تاثير من ايـن کـار         
را انجام دهد، نه به خاطر اين که بـاور     

اصــال .  دارد ايــن کــار درســت اســت          
درست نيست که کسـانـي را کـه ايـن               

اند بکوبيم توي سر زنـانـي     کار را کرده  
مــا در   .  انــد   کــه ايــن کــار را نــکــرده          

کنيم که هـزيـنـه        اي زندگي مي    جامعه
تـوانـد خـيـلـي زيـاد              چنين چيزي مـي    

 «.باشد
ــاره                  ــي از ســت ــت ــت وق ــاي ــه در ن

اش از ادامـه       پرسم تحليل سياسي    مي
اين جنبش و پيامدهاي بلندمـدت آن     
چيست، با تامل و مـکـث ابـتـدا بـه                 

: کـنـد     روي منفـي قضـيـه اشـاره مـي            
کنم امـکـانـش هسـت کـه             فکر مي « 

مـــوجـــي از خشـــونـــت تـــوســـط                   
. اختيارها در جامعه راه بيفـتـد      به  آتش

از کتک زدن دخترها تا چـاقـوکشـي و         
اين چـيـزهـا از ذهـن مـا              .  اسيدپاشي

آوريـم، ولـي        گذرد، بـه زبـان نـمـي           مي
دانيم چه کـارهـايـي کـه از دسـت                 مي
وقـتـي يـک امـام         .  آيـد    هـا بـرنـمـي        اين

جمعه در اصفهان در مورد بدحجابـي        
گـويـد خـودمـان          زند و مـي       حرف مي 

بايد برخورد کنيم و از فـردايـش روي          
پاشند، چـرا     صورت دختران اسيد مي   

کنيم بعد از اين جـنـبـش هـم         فکر نمي 
هـاي ديـگـر         اين اتفاق و خيلي اتـفـاق       

هاي سـنـگـيـن         تواند بيفتد؟ وثيقه    مي
انـد، قـدم      را که همين حاال شروع کرده 

هـاي     تـوانـد حـکـم         شان هـم مـي        بعدي
اگــر ايــن حــرکــت        .ســنــگــيــن بــاشــد    

نشـيـنـي       شکست بخورد و مـا عـقـب        
هـا چـنـد قـدم ديـگـر جـلـو                    کنيـم، آن   

آخرش آن بود که گفتـم،  .  خواهند آمد 
ــد حضــور        حــداقــلــش هــم مــي         ــوان ت

 «. ارشاد باشد تر گشت وحشي
ستاره ايـن روزهـا در جـهـانـي از               

او از   .  کـنـد     بيم و امـيـد زنـدگـي مـي          
دوشنبه تا حاال ديگـر شـالـش را سـر            

بــه قــول خــودش مــثــل          –نــکــرده و     
  تصـمـيـم گـرفـتـه          –هاي ديـگـر       خيلي

اش       هـاي    هميشه شالش را روي شـانـه      
  .بيندازد و به خيابان برود
نـاک و مـردد          در پـس لـحـن بـيـم          

تـوانـد      ستاره، صداي اميد را هـم مـي     
انـقـالب   ’ ايـم کـه          کم نشنيده« :  شنيد

بعدي ايران، يک انقالب زنانـه خـواهـد       
تـوانــيـم ايــن        ، حـاال ديـگـر مـي          ‘ بـود 

حـقـيـقـت ايـن         .موضوع را باور کنيم   
است کـه اگـر ايـن جـنـبـش سـرکـوب                  
شود، جنبش ديگري از دل آن زايـيـده         

روز جـهـانـي زن نـزديـک            .  خواهد شـد  
 –هاي زيـادي       ممکن است آدم. است

با لچکي که روي     –اعم از زن و مرد     
. اند، به خيابـان بـيـايـنـد         يک چوب زده  

اي در کار نباشـد،     شايد چوب و پارچه   
. شـکــل جــديـدي از اعــتـراض بـاشــد             

چهار روز پيـش  -سه.  کسي خبر ندارد 
کسي خبـر نـداشـت کـه ويـدا مـوحـد                 

 «.شود تکثير مي
 .نام مستعار است  *

 برگرفته از سايت راديو زمانه    

 گفتگو با يکي از دختران خيابان انقالب     
 


