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تالش ميکنـم در يـک سـلـسـلـه               
بحث منظورم از اين سـيـاسـت را بـه          

ــم               ــرســان ــدان ب ــه مــن . اطــالع عــالق
مقدمتا بگويم وقتي از کمونيستـهـا     
حـرف مــيـزنــم طـبــعـا مـنـظــورم نــه                
کمونيسم سنتي است و نه کمونيسـم        
ملي که هـمـه گـرايشـات چـپ غـيـر                
کارگري و غير اجـتـمـاعـي را در بـر               

ايـنـجـا بـطـور مشـخـص            .  ميـگـيـرد   
منظورم کمونـيـسـتـهـايـي اسـت کـه              
خواهان برپايي حکومت کارگري يـا        
هـمــان حــکــومـت ســوسـيــالــيـســتــي          
هستند که جامعه بتوانـد بـه آزادي،          
رفـاه و بـرابـري و سـعـادت بـرسـد و                    
ــق               ــدان از طــري حــاکــمــيــت شــهــرون

چـنـاچـه    .  شوراهايشان مستقر بشـود   
حکومت نه از آن يک اقليت با قدرت    
اقــتــصــادي و ايــدئــولــوژي مــلــي و            
مذهبي بلکه ازآن هـر شـهـرونـدي بـا            
حـقــوق بـرابــر بـاشــد تـا بــتـوانــد در                  

 . حکومت نقش ايفا کند
کمـونـيـسـتـهـاي مـورد خـطـابـم               
ــه هــاي چــپ و                     ــه رگ ــم شــامــل ه
کمونيستهايي ميشود که عـلـيـرغـم         
تنوع فکري و حزبي اين آرمـان فـوق           
را استراتژي سـيـاسـي خـود تـعـريـف              

اما ممکن اسـت راهـهـاي        .  کرده اند 
رسيدن به آن را و تاکتيکهاي اتـخـاذ        

ولـي پـايـه      .  شده را مثل هم نبـيـنـنـد       
. فـکـري و هــدف آنــهـا يـکــي اســت               

نقدشان بـه سـيـسـتـم و مـنـاسـبـات                  
سرمايه داري از يـک جـنـس اسـت و              
کسـي بـه دنـبـال بـورژوازي مـلـي و                  

اميـدي بـه     .  احترام به مذاهب نيست 
نيروها و قدرتهـاي حـاکـم داخـلـي و              

کمونيسمشـان بـا     .  بين المللي ندارند 
سـعـادت و رفـاه و آزادي و بـرابــري                 
انسانها سنجيده ميـشـود نـه تـعـلـق             

ايـن  ....  ملي و نژادي و جـنـسـي و            
ــا               ــهــ ــســــتــ ــيــ ــمــــونــ ــد از کــ تــــرنــ
انـتـرنــاسـيـونــالـيـســت، انسـانــگـرا و              
کمونيستهاي روشن بـيـن و فـعـالـي             
هستند که در هـم شـکـسـتـن قـدرت             
ســيــاســي بــورژوازي و اســتــقــرار                
حکومت کـارگـري را وظـيـفـه خـود              

طي کـردن ايـن مـرحلـه را            .  ميدانند
ــه اقــتــصــاد                  ــردن ب ــيــد دســت ب کــل

چــون بــدون خــلــع يــد از          .  مـيــدانــنــد 
ــورژوازي و بــدون کســب قــدرت                 ب
سياسي و نفوذ توده اي دسـت بـردن           

 . به تحول اقتصادي ممکن نيست
اين کمونيستها براي رسـيـدن بـه        
ــحــاد و                    ــه ات ايــن اهــداف الجــرم ب
تشکيالت و سازمان احتـيـاج دارنـد         
چون کمونيسم پراکنده و کـم قـدرت           

در .  دستش به جايي بـنـد نـمـيـشـود            
عــيــن حــال کــار جــمــعــي و اتــحــاد              
قدرتش تنـهـا در تـعـداد بـيـشـتـر و                   
قويتر شدن نيست بلکه تنوع فـکـري         
و سياسي آنها در مشـورت کـردن و            
تقابل نظرات متفاوت سنتز ميشـود   
و راهــهــاي بــه مــراتــب درســتــتــر و             
ســيــاســي تــر و کــارا تــري را بــراي                
رسيدن به اهدافشان ميتوانند اتخـاذ       

 . کنند
از اين منظر اگر به مسئله نـگـاه      
کنيم متوجه ميشويم که معني ايـن      

قـــدرت "  جــملــه کــه مــيـــگــويــد                
کـمـونـيـسـتــهـا و طـبــقـه کـارگـر در                   

را بـهـتـر و        "  اتحادشان نهـفـتـه اسـت       
اگر از اين مـنـظـر      .  کاملتر ميفهميم 

به مسئله سازمـان و حـزب و جـمـع               
نگاه کنيم تنوع فـکـر و       ....  حزبي و 

سياسي نه تنها مانع نـيـسـت بـلـکـه            
امـا  .  قدرت ما را ده چندان ميـکـنـد     

اين نتيجه وقتي حاصل ميشـود کـه        
کمونيستهاي مورد نـظـر پـايـه هـاي           
فکر و هدف و استراتژي مشـتـرک را           

 ۳  صفحه 

 ۳  صفحه 

 ۵ صفحه 

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
 عزيزه لطف الهي            

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

 ۴ صفحه 

 

 نکاتي در مورد     
 سياست و پراتيک کمونيستي   
 در پرتو تحوالت اخير ايران     

 ۲  صفحه 

 محمد آسنگران   
 نــفــر از فــعــالــيــن          ١٥ اخــيــرا   

سياسي با صدور بيانيه اي خواهـان    
برگزاري رفراندوم براي تعيـيـن نـوع       

ايـن  .  حکومت آينده ايران شـده انـد       
ــظــر                  ــر ن ــرار اســت زي ــدوم ق رفــران
ســازمــان مــلــل و خــامــنــه اي و                

سپاه پاسداران و کـلـيـت         روحاني و 
گــذار " حــکــومــت اســالمــي بــراي         

از نـظـام اسـالمـي         "  مسالمت آميز 
 !انجام شود

خـودشـان       فراخوان دهـنـدگـان     
اذعان مـيـکـنـنـد ايـن طـرح بـراي                 
اجراشدن نيست، پس شان نزول ايـن     

 طرح چيست؟
علت اصلي صدور اين بـيـانـيـه        
ترس فراخوان دهندگان از طوفـانـي        
اسـت کـه در آســمـان سـيـاسـت در                 

ايـنـان کـه      .  ايران وزيدن گرفته است   
تا ديروز طرفدار استحاله حکومـت   
يعني حفظ نظام جمهوري اسالمـي    
با ظاهري ديگر بوده اند و برخي از      
آنان خود در برپائي اين نظـام سـهـم         
داشته اند، نـگـران آن هسـتـنـد کـه                
طوفان زير و روکننده اي کـه آغـاز            

 .شده دامن خود آنان را نيز بگيرد
هدف ديـگـر آنـان حـفـظ پـايـه                
هاي دستگاه حاکم در برابر طـوفـان      

بــخــش بــزرگــي از      .  انــقــالب اســت   
اسـالم  " امضا کنندگان مـدافـعـيـن         

اسـالم بـا حـقــوق زنــان          "  و   "  بـهـتــر  
و حکومت مرمـت  " تناقضي ندارد 

شده اسالمـي، و تـعـدادي خـود از              
پايه گـذاران سـپـاه پـاسـداران بـوده               

طـرح رفـرانــدوم ايـنــان تــالش          .  انـد 
ديگري براي مصون داشتن ماشين     
ســرکــوب حــکــومــت، زنــدانــهــا و          
وزارت اطالعات و امـنـيـت و کـل            
ماشين دولـتـي، از گـزنـد انـقـالب              

ــا بــه            .  مــردم اســت     ــد آنــه تــاکــي
بـودن رفـرانـدوم      "  مسالـمـت آمـيـز      " 

. کذائيشان نيز از هـمـيـن رو اسـت            
کسي که در برابر مردم معترض بـه    
خشــونــت و تــوحــش حــاکــم را بــه             
مسالمت فراميخواند دوست مردم     

. نيست، حامي نـظـام حـاکـم اسـت           
رفراندوم اينان در واقع چـيـزي بـجـز        
تداوم خط اسـتـحـالـه تـحـت فشـار               

 .انقالب مردم نيست

اين تالشها در مقابل جنـبـش         
فـي الـحـال پـايـان             انقالبـي اي کـه      

اصـولـگـرا      -ماجراي اصالح طلب    
را اعالم کرده است بجائي نخـواهـد      

انقالب عـظـيـمـي کـه آغـاز            .  رسيد
شده است تـا در هـم کـوبـيـدن کـل                 
دســتــگــاه حــکــومــتــي جــمــهــوري         

ايـن  .  به پيش خواهد رفت   اسالمي
عملي ترين، مسالمت آميز ترين و     

تـغـيـيـر نـظـام            متمدنانه تـريـن راه      
 .حاکم است

 مينا احدي، سخنگوي  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٨  فوريه ١٤ 
 ١٣٩٦  بهمن ماه ٢٥ 

 اطالعيه مطبوعاتي   
  نفره ١٥ پاسخي به بيانيه رفراندوم   

 درحمايت از گلرخ ايرائي، آتنا دائمي و سهيل عربي              

 در سراسر کشور دست به اعتصاب زدند         " طرحي "پزشکان  

 
 
 

 
 
 

 
 مينا احدي

 حزب کمونيست کارگري ايران

 جعفر عظيم زاده            
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 ۱ از صفحه  

فــرامــوش نــکــنــنــد و ايــفــاي نــقــش             
سـيـاســي مـوثــر خـود را مـنــوط بــه                 

. نـکـنـنـد    "  مـن " همرنگ شدن همه با      
زيرا در سازمان و حـزب و فـعـالـيـت                
جمعي، تنوع فکري و سـيـاسـي بـايـد            

کمونيستها اتـحـاد   . فرض گرفته شود 
و تشکيالت را بـراي رسـيـدن بـه ايـن              
اسـتـراتــژي مـورد نـظــرشـان تــعـريــف              

تبليغات و نقد و تشويـق و     .  ميکنند
اميد دادن به هم طبقه ايها و نا امـيـد     

را در   ....  و کــردن طــبــقــات حــاکــم        
 . خدمت اين استراتژي ميدانند

اگـر از ايــن مـنــظــر کــه مـولــفــه               
هـايــش فــوقــا بــه اخــتــصـار آمــد بــه               
سياست و جامعه و حزب و تشکـل و       

بنگريم کمونيسـم  ...  قدرت سياسي و 
ســيــاســي و اجــتــمــاعــي در مــقــابــل            
کمونيسم ايدئولوژيک و افشا گر قـرار     

زيرا يکي فکر مـيـکـنـد بـا         .  ميگيرد
افشاگري و آگاهگري جـامـعـه پشـت           
سر کـمـونـيـسـم او قـرار مـيـگـيـرد و                    
ــه                   ــن اســت ک ــالــشــش اي ديــگــري ت
آگــاهــگــري و اتــحــاد و ســازمــان و               
تشــکـــيـــالت و حــزب را در يـــک                   
مجمـوعـه بـبـيـنـد و ارتـقـا بـدهـد و                     
جـامـعــه را مــتـحـول کـنـد و قــدرت                  

ايـنـجـا نـقـش        .  سياسي را چلنج کـنـد     
ــراي                 ــفــوذ ب ــان ــمــنــد و ب حــزب قــدرت
کمونيسم مورد نظر من تعيين کننده    
ميشود و سياست درست اگر بـه ايـن         
امر مهم خدمت نـکـنـد در بـهـتـريـن                
حالت و موفقترين شرايط کمـونـيـسـم       
نوع ديگر بيـشـتـر از يـک بـلـنـدگـوي                  

 . حقيقت پراکني نخواهد بود
اما اولين قدم براي رسيدن به ايـن     
مرحله و اين سطـح از درک سـيـاسـي               
اين است کـه بـدانـيـم بـدون قـدرت و                  
نفوذ تشکيالتي کمونيستها هـر نـوع       
تشـکــل تـوده اي و مــدنــي و حــتــي                
کارگري ميتواند از ريـل خـارج و در             
خــدمــت اهــداف و اســتــراتــژي غــيــر           
کـارگـري قـرار بــگـيــرد و بــه ســازش                

بنابر اين ابـزار     .  طبقاتي کشيده شود  
درهم شکستن قدرت طبقات حاکم و     
سيستم و مناسبـات بـورژوازي بـدون          
سازمان قوي کـمـونـيـسـتـهـا و بـدون                
حزب رزمنده و قـدرتـمـنـد و بـانـفـوذ                
کمونيستي با هيچ سازمـان تـوده اي           

بـنـابـر ايـن       .  ديگري قابل اجرا نيسـت    
اگر چه سوسياليسم حـاصـل تـالش و         
مبارزه طبقاتي است امـا بـدون ابـزار          
سيـاسـي قـدرتـمـنـدي بـه اسـم حـزب                  
کمونيستي قوي حرف زدن از قـدرت         
ســيــاســي و حــکــومــت شــورايــي و              
سوسياليستي فقط يک سري عبـارات     

 .ذهني و غير مادي است
همينجا در تکـمـيـل فـرض فـوق            
الزم است بگويم حکومت کارگـري و       
سوسياليسم اگر شکل شورايي بـخـود     
نگيرد خارج از نيت برپـادارنـدگـان آن         
به مرور زمان و يا حتي خيلـي سـريـع         
دست مردم از حکومت کوتاه خواهـد     
شد و حاکـمـيـت طـبـقـات دارا احـيـا                 

زيرا حـکـومـت کـارگـري و          .  ميگردد
سوسياليستـي بـدون بـرپـايـي شـکـل               
حکومت شورايي غـيـر قـابـل تصـور            

اما نبايد فـرامـوش کـنـيـم هـر           .  است
حــــکــــومــــت شــــورايــــي الــــزامــــا           

ولـي هـيـچ      .  سوسيالـيـسـتـي نـيـسـت         
سوسياليستي نبايـد فـرض کـنـد کـه              
بـدون حـکـومـت شـورايـي مـيـتـوانـد                 

 . سوسياليسم را مستقر کند
نکات فوق به اختصار پايـه هـاي         
فکري و سياسي کمونيستهايي اسـت       
که مـيـتـوانـنـد مـتـحـد و مـتـشـکـل                    

. فــعــالــيــتــشــان را هــدفــمــنــد کــنــنــد          
کمونيست غير متـشـکـل در دنـيـاي            
سياست فقط ميتواند منتقد باشـد و      
در بهترين حالت اگر خيلي معتبر هـم   
بشود حامل پيام فشـار سـيـاسـي بـه              
حزب و سازمان و تشکلهاي سيـاسـي       

اما قرار نـيـسـت      .  دوران خودش است 
ما خود را گـروه فشـار عـلـيـه بسـتـر                 

ــعــريــف کــنــيــم          قــرار مــا    .  اصــلــي ت
کمونيستها اين اسـت کـه آلـتـرنـاتـيـو             
حکومت بورژوايي باشيم و با قـدرت        
و توان تشکيالتي و توده اي خودمـان   
جامعه را از برزخ حاکميـت سـرمـايـه            
به مرحله بـاالتـر و جـامـعـه بـهـتـري                  

ايــن کــار ســخــت و         .  عــبــور بــدهــيــم   
سـاده انـگـاري آن        .  پيچيـده اي اسـت      

دسته از کمونيستهاي تخيـلـي را کـه           
فکر ميکنند با ايده هاي خوب دنـيـا         

. را بهتر ميکنند نبايد داشته بـاشـيـم         
مــا نــبــايــد تــحــت تــاثــيــر ايــن نــوع               
کمونيستهاي ذهني قرار بگيـريـم کـه         
هيچ تصوير عيني از جـدال پـيـچـيـده            
طبقاتـي و اجـتـمـاعـي بـا بـورژوازي                

 . ندارند
ما در عين حال کـه بـايـد نـقـطـه                
ــم و دســتــاوردهــاي               ــهــاي مــه قــدرت
تاکنوني جنبش خود را سکوي پـرش     
خود به جلو بدانيم، نبايد از خـطـراتـي      
که قدرتگيري جنبش ما و طبقـه مـا         

. را تـهـديـد مـيـکــنـد غـافـل بـاشـيــم                  
دشمنان ما همچنان از ما امـکـانـات       
و پول و رسانه و حـامـيـان بـيـشـتـري                 
ــا                    دارنــد و تــحــمــيــق جــامــعــه را ب
مهندسي افکار عمومي ميشناسـنـد     
و تاريخا براي حاکميت خـود در ايـن          

قـدرت مـا در       .  عرصه خبره هسـتـنـد     
حقانيت ما و در تعداد ميليـونـي مـا       

اگر حقانيـت سـيـاسـي و         .  نهفته است 
طـبــقـاتــي مــا بــتـوانــد بــخـش قـابــل               
توجهي از اين ميليونها انسان تـحـت         
ستم را به ميدان بياورد آن وقت اسـت     
کــه قــدرت حــاکــمــان را بــه آســانــي                

بنابر اين ما .  ميشود به چالش گرفت   
نه از کمبودهاي خود غافل هستيم و         
نه نقطه قدرت جنبش کمونـيـسـتـي و        
کارگري که قدرت مـا بـراي پـيـروزي             

ايـن دو وجــه      .  مـحـســوب مــيـشـونــد      
مســئلــه مــهــمــتــريــن فــاکــتــورهــايــي        
هستند که بايد هر لحظه براي تقويـت     
خود و جنبشمان روي ميز هر جمـع و      
حزب و سـازمـان کـمـونـيـسـتـي قـرار                 

حتي يک لحظه غـفـلـت    .  داشته باشند 
از اين دو وجه يا يـکـي از ايـن وجـوه                 

کسـانـيـکـه     .  ميتواند به ما لطمه بزند 
اين دو وجه مسئله را نـمـيـبـيـنـنـد يـا            
اعـتــمــاد بــنــفــس الزم را نــدارنــد يــا              
آنچنان ساده انديش هستند که تا روز    
شکسـت مـتـوجـه نـقـطـه قـدرتـهـا و                    

 . ضعفهاي خود و دشمن نميشوند
با اين مـقـدمـه نسـبـتـا طـوالنـي               
بايد سراغ ويژگيهـاي کـار سـازمـانـي            

 . در اين دوره شد
ميگويم کـار سـازمـانـي در ايـن             
دوره زيــرا کــمــونــيــســتــهــا و الــبــتــه              
بورژواها هم بدون سـازمـان و بسـيـج             
افکار عمومي بـه نـفـع سـيـاسـتـهـاي               

. خود نميتوانند به اهدافشـان بـرسـنـد       

بورژوازي بـا سـازمـان دادن دولـت و              
ــيــروهــاي                    ــان و قضــات و ن ــارلــم پ
مسلحش بـعـالوه انـواغ رسـانـه هـاي              
رسمي و غير رسمي و شبکه مساجـد      

سـعــي  ....  و کـلـيـسـا و کـنـيـسـه و                   
ميکند با تقويت دو ايدئولوژي مـلـي      
و مذهبـي جـامـعـه را تـخـديـر و در                    
جهت سياست و اهداف طبقاتي خـود      

هر جا مردم تحت سـتـم   .  حرکت بدهد 
از اين دايـره خـارج شـونـد بـا نـيـروي                  
سرکوب و زندان و قانون به سراغشـان      

 . ميروند
اما کمونيستها به عنوان گرايـش     
معيني در جـنـبـش کـارگـري تـالش               
ميکنند منافع عمومي و حقوق همه   

با اتکـا  .  شهروندان را نمايندگي کنند   
به طبقه کارگر کـه رسـالـتـش رهـايـي            
خــود و جــامــعــه از ســتــمــهــا و                        
نابرابريهاي کنوني اسـت بـه دنـيـايـي             
بهتر و جامعه اي آزاد و مرفه و بـرابـر      

بـنـابـر ايـن طـبـقـه کـارگـر و                  .  برسنـد 
کمـونـيـسـتـهـا اگـر نـگـويـم بـيـش از                     
ــان انــدازه                  ــه هــم ــل ب ــورژوازي الق ب
بورژوازي احتياج به تشکل و دولت و       
سازمان اجتماعي و اتحاد و آمـوزش     

دارد کـه بـتـوانـد از           ....  و آگـاهـي و      

 . بورژوازي خلع يد کند
ــکــه يــک حــاکــمــيــت             هــمــچــنــان
بورژوايي بـدون دولـت و پـارلـمـان و                 
سيـسـتـم سـرکـوب و هـيـئـت وزرا و                   
ارتش و مقامات محلي و سراسري و    
بدون دستگـاه تـحـمـيـق و مـذهـب و                 

ادامه حاکـمـيـتـش غـيـر         ....  مليت و 
قابل تصـور اسـت، طـبـقـه کـارگـر و                  
کـمـونـيـسـتـهـا هـم بـدون سـازمـان و                    
تشکل و اتحاد و به روز شدن نسـبـت           
به تحوالت دنيا قدرتمند شـدنشـان و          

 . قدرگيريشان غير قابل تصور است
اگر اين اصـول داده شـده و غـيـر               
قابل انکار را مـد نـظـر قـرار بـدهـيـم                 
بايد در قدم اول واحدهاي خـود را در          
هر محله و شهر و دانشگاه و مـدرسـه    

سازمان بدهيم و در قـدمـهـاي          ....  و
بعدي ارتباط ايـن واحـدهـا در ابـعـاد              
شهري و استاني و منطقه و سـراسـري         

 . را تعريف کنيم
 

اين بحث را در بخشهاي ديگر بـا        
پرداختن به نحول سـازمـان دادن ايـن            

 . واحدها پي ميگيريم
 

 *** 

 ..             نکاتي در مورد سياست و پراتيک                                   

 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 
 جنبش عدالت خواهانه مردم ايران با قدرت و صالبت به پيش ميرود                                                            
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 .  يک زندگي بهتر آماده هستيم                         
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بهمن مـاه، يـازدهـمـيـن            ۲۴ روز  
روز اعتصاب غذا و چـهـارمـيـن روز            
اعتصاب خشک گلرخ ايرائـي و آتـنـا            
دائمـي در زنـدان قـرچـک ورامـيـن و                 
هيجـدهـمـيـن روز اعـتـصـاب غـذاي               

 .سهيل عربي است
گلرخ ايرائي، ساعت چهار صـبـح     
امروز در نتيجه يازده روز اعـتـصـاب       

تــر و چــهــار روز اعــتــصــاب              غــذاي
غذاي خشک دچـار تشـنـج و سـپـس                

 .بيهوشي شده است
آتـنـا   :  پدر آتنا دائمي نوشته است 

. و گلرخ ديگر قادر به تکلم نيـسـتـنـد      
آتنا به پدرش گـفـتـه اسـت بـدنـم يـخ                  

 .کرده و چند بار کف باال آورده ام
بـه     جان گلـرخ و آتـنـا در حـالـي              

شکـل جـبـران نـاپـذيـري در مـعـرض                 
خطر قـرار گـرفـتـه اسـت کـه سـهـيـل                   
عربي نيز ، کـه در حـمـايـت از آنـان                   
دست به اعتصاب غـذا زده اسـت در           

 .شرايط جسماني وخيمي قرار دارد
آيا جنايتي باالتر از اعمال فشـار       

و کشاندن سـه انسـان ظـلـم سـتـيـز و                  
بـرابـري طـلـب بـه اعـتـصـاب غـذا و                    
تحميل مرگ تدريجي به آنـان وجـود           

 دارد؟
گلرخ و آتنا نمادي از ايسـتـادگـي      
و مـقـاومـت زنـان ايـران بـراي پـايـان                  

آنانـي  . دادن به ستم و تبعيض هستند 
که زنان را نيمه انسان مي پنـدارنـد و           
شکنجه تشنگي و گرسنگي و خـطـر          
مــرگ را بــه زنــان جســور و ســازش               
ناپذيري چون آتنا و گـلـرخ و سـهـيـل               
عربي ها تحميل ميکنند بايد بدانند       
آتناها و گلرخ ها و دخـتـران خـيـابـان             
انقالب، پـيـشـتـازان مـا مـردم ايـران                
براي رهائي از کل وضعيـت نـکـتـبـار         

 .موجود هستند
آنان ديگر زنان منفردي نيسـتـنـد       
که عليه ستم و تبعيض به پا خـاسـتـه        
اند بلکه نـمـايـنـده سـازش نـاپـذيـر و                  
پرشور رهـائـي انسـان از هـر سـتـم و                  

 .و درد و رنجي هستند  تبعيض
آتــنــا دائــمــي، گــلــرخ ايــرائــي و            
ــر شــکــنــجــه                  ــي را زي ســهــيــل عــرب
اعتصاب غذا بـرده ايـد، بـا دخـتـران               
انقالب و ميليونها زن برابري طلب و         
مردم آزاده ايـران چـه خـواهـيـد کـرد؟              
پرونده خود را بيش از اين در پيشگاه       
مردم ايـران سـنـگـيـن نـکـنـيـد و بـه                     

را بـه       فوريت خواستهاي بر حـق آنـان     
 *.جا آوريد

 درحمايت از گلرخ ايرائي،      
 آتنا دائمي و سهيل عربي    

 
 
 
 
 

 جعفر عظيم زاده            

 بهمن بـيـش از     ٢٥ از صبح روز   
 ١١٥ در   "  طـرحـي  "  پـزشـک       ١٥٠٠ 

. شــهــر دســت بــه اعــتــصــاب زدنــد            
اعتصاب پزشکان عليرغم تهديـدهـا      
و وعده ها و با اعالم از قبل صـورت      

ــه             .  گــرفــت  ــر از جــمل شــهــرهــاي زي
شهرهايي هستند که پزشکـان دسـت       

ــد           كــاشــمــر،  :  بــه اعــتــصــاب زده ان
بردسکن، تايباد، بـجـسـتـان، تـربـت            
جـام، ايـذه، بـاغ مـلـک، رامـهـرمــز،                
اميديه، بهبهان، مسـجـد سـلـيـمـان،           
دزفـــول، خـــوي، تـــکـــاب، دورود،            
اليگودرز، بروجرد، ازنا، کوهـدشـت،    
خلخال، خـرمـدره، ابـهـر، خـدابـنـده،              
شهربابک، جيرفت، بـم، انـديـمـشـک،           
بناب، شبستر، هريس، اهر، اسـکـو،       
آذر شــهــر، عــجــب شــيــر، بســتــک،             
بندرلنگه، دهدشت، نورآبـاد، پـارس       

اسفرايـن،   آباد، علي آباد كتول، نکا،     
طبس، شاهرود، نقده، الر، ارومـيـه،        
دليجان، محالت، ساوه، اسـتـهـبـان،         
ــورد،              ــجــن ــکــا، فــاروج، ب المــرد، ن
شــيــروان، زرقــان، اســديــه، زرنــديــه،         
جاجرم، آغاجاري، سربـيـشـه، فـيـروز          
آبـاد فـارس، ديـلـم، درگـز، ورزقــان،              
بـهـشـهـر، گـلــوگـاه، زيـرآب، مـرنــد،               
خــورمـــوج، گـــرمــي، مــرودشـــت،          
محمودآباد، گراش، اقليد، سرخـس،     

بروجن، خـواف رزن، بـهـار، کـبـودر              
آهنگ، فامـنـيـن، مـيـبـد، اردکـان،              
يـاسـوج، سـيــرجـان، سـرپــل ذهــاب،             
صحنه، بافق، مهران، حـاجـي آبـاد،           
ميناب، سلمساس، آشخانـه، رودان،     
گـنــابــاد، پـلــدخــتــر، سـپــيــد دشــت،            
شوش، الشتر، آق قال، نـور، داراب،         
آباده، چالدران، تـاکسـتـان، نـهـاونـد،           
ــار، اردســتــان،               ــه ــيــجــان، چــاب ــم ک

اين بزرگترين و .  بندرگناوه و اسدآباد  
فراگيرترين اعتصاب پزشـکـان ايـران       

 . در سي سال گذشته است
 

پــزشــکــان طــرحــي در اعــتــراض بــه           
تاخـيـر يـکـسـالـه کـارانـه و شـرايـط                   
بسيار نامناسب معيشتـي اقـدام بـه          

 ۲۵  و از صـبـح روز              اعتصاب کرده 
بهمن از حضور در درمـانـگـاهـهـا و             
ويزيت بيماران غيراورژانس اجتنـاب      

 مطالـبـات اصـلـي پـزشـکـان            .کردند
متخصص طرحـي شـامـل پـرداخـت           

افتاده، جلوگـيـري از      هاي عقب  کارانه
کســورات عــجــيــب و پــلــکــانــي                 
غيرمنصفانه و همچنين اعطاي حق      

  .مطب است
 

در ماههاي گذشته بحث اعـتـصـاب         
هاي مجازي مـطـرح    پزشکان در گروه 

ــود و در مــواردي بصــورت                شــده ب

محدود و عمدتا به صورت اخطـاري      
امـا  .  و اولتيماتـوم انـجـام شـده بـود            

از حـدود يـک مـاه          روز   اعتصاب امـ   
آوري امضـا و نـامـه بـه               قبل با جمع  

وزير بهداشت مطرح شد و سـرانـجـام       
به اعتصاب بزرگ پـزشـکـان مـنـجـر            

همزمان با اعتصاب، در بـرخـي   .  شد
شهرها از جمله شـهـر الر در اسـتـان               
فــارس پــزشــکــان دســت بــه تــجــمــع            

 . اعتراضي زدند
  

عالوه بر پزشکان کارکنان کـلـيـه     
مــراکــز راديــولــوژي، ام آر آي و                    

 ۲۴ سونوگرافي در گرگـان نـيـز روز            
بهمن در اعتراض بـه عـدم دريـافـت             
بــودجــه از طــرف بــيــمــه دســت بــه                

 . اعتصاب زدند
  

گـام  اعتصاب سراسري پزشکـان     
ديــگــري در تــداوم اعــتــصــابــات و             
اعتراضات کارگران و عموم مـردم و      
نشاندهنده تعميق بحران و نـاتـوانـي          
حـکــومــت در تــامـيــن سـاده تــريــن             
نيازهاي اکثريت زحمتکش جـامـعـه        

 . است
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۱۳۹۶  بهمن ۲۵ 
 ۲۰۱۸  فوريه ۱۴  

 در سراسر کشور دست به اعتصاب زدند                                 "  طرحي    " پزشکان        

 حزب کمونيست کارگري اعالم ميکند که       
 مهمترين و موثرترين گام   

 براي در هم شکستن تروريسم اسالمي     
 بزير کشيدن حکومتهاي اسالمي در منطقه و      

 .  پاک کردن جامعه از باندهاي اسالمي است     
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فراخوان پيوستن به خانواده                
 هاي زندانيان سياسي             

درب زندان اويـن روز سـه شـنـبـه               
بهمن ماه با يـک شـاخـه گـل مـقـابـل                  

آتنا و گلرخ از روز شـنـبـه      . زندان اوين 
 بهمن دست به اعـتـصـاب غـذاي         ۲۱ 

جان آتنا دائمي و گلـرخ  .  اند خشک زده 
 !ايرايي در خطر جدي است

 بــهــمــن حــال آتــنــا بــه           ۲۱ شــب   
وخامت گراييد و فشار خونش بشدت   

همبنديهايش بـه سـلـول او          .  افت کرد 
رفتند و از او خواستند به اعتصـابـش       
پايان بدهد اما آتنا اعالم کرد کـه تـا          
رسيدن به خواسته اش اعتـصـابـش را         

آتنا دائمي و گـلـرخ   .  ادامه خواهد داد 
ايرايي در اعتراض بـه انـتـقـالشـان از              
زندان اوين به قرچـک ورامـيـن از روز              

 بهمن دسـت بـه اعـتـصـاب          ۱۴ شنبه  
 .اند غذا زده

جـــمـــهـــوري اســـالمـــي بـــطـــور          
سيستماتيک با پاپوش دوزي و پرونده  
سازي عليه مدافعين حقوق انساني و    
مردم عاصي از فـقـر و گـرسـنـگـي و               
بـيـعـدالـتـي دسـت بـه دسـتـگـيـري و                    

قـتـلـهـاي     .  شکنجه و تهديد زده اسـت     
خـــامـــوش در زنـــدان تـــحـــت نـــام                

و اعــالم احــکـام اعــدام        "  خـودکشــي " 
براي رامين حسين چناهي و هـدايـت         
عبداهللا پور ادامـه هـمـيـن سـيـاسـت               
براي خاموش کردن اعتراضات مـردم   

 .است
مـردم شـرافــتـمـد و آزاديـخـواه ،               
سازمانها و نـهـادهـاي مـدافـع آزادي             

، بـا تـحـت فشـار           . زندانيان سـيـاسـي     
گذاشتن مقامات جمهوري اسالمـي،     

جـان  !  مانع از يک خـطـر جـدي شـويـد            
 !آتنا و گلرخ را نجات دهيد

در کــنــار خـانــواده آتــنـا دائــمــي            
،گـلـرخ ايــرايـي و سـهـيـل عـربـي در                   

آتـنـا،   .  مقابل زندان اوين تجمع کنيـد     
گـلــرخ و ســهـيــل و ســايـر زنــدانــيــان                
سياسي هـر چـه سـريـعـتـر بـايـد آزاد                   

هـاي ويـژه و          شوند و تحـت مـراقـبـت        
 .اضطراي پزشکي قرار گيرند

روز (  در حاليکه به روز والنتاين    
نـزديـک مـيـشـويـم زنـدانـيـان              )  عشاق

بيشماري در زندانها از خانـواده هـا و         
با يک شاخـه  .  دوستانشان دور هستند  

گــل رز در مــقــابــل زنــدان اويــن بــه                 

 .ها بپيونديد خانواده
به فراخوان تجـمـع خـانـواده هـاي            
زندانيان سياسي، بازداشت شـدگـان و       
کشته شدگان اعـتـراضـات اخـيـر روز           
ســه شــنــبــه در مــقــابــل زنــدان اويــن              

 !بپيونديم
ــراي آزادي                ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ک

 ۱۳۹۶ بـهـمـن      ۲۲ زندانيان سيـاسـي      
   فوريه۱۱ 

 
 نامه مريم اکبري فرد             

ريــم اکــبـري مــنـفــرد، زنــدانــي          مـ 
سياسي محبوس در بنـد زنـان زنـدان            
اوين بعنوان هم بندي سابـق و نـگـران          
اين افراد با نگارش نامه اي خواستـار    
توجه نهادهاي مدافع حقـوق بشـر بـه           

 .وضعيت اين دو زنداني شده است
 متن کامل اين نامه 

سايه سرد و سهمـگـيـن سـرکـوب           
در سراسر کشور گسترده شده اسـت و      
آسياب سـنـگ خشـونـت در نـهـايـت                
سرعت مي جرخد و با قسـاوت تـمـام        
ــه ايــي را کــه بــر گــلــويــش                     هــر دان

 .ميگذارد خرد مي کند
اما ايران و ايراني طوق بندگـي و        
عبوديت ظالـمـان را بـرداشـتـه تـا از                 
نعمت شخصـيـت و آزادي و تسـاوي              
حقوق برخوردار گردد و اين اسـت کـه         
مرگ بانام برايش لـذت بـخـش تـر از              
ننگ و تمکين در بـرابـر زور اسـت و               
خود را از نردبان انسـانـيـت بـاال مـي              
کشد تابه حـقـايـق بـيـشـتـري آگـاهـي                 

 .يابد
 روز از اعتصاب غذاي               ۹ 

گلرخ و آتنا عزيز ميگذرد و               
 .کسي پاسخگو نمي باشد            

اعتصاب غذا واژه ايي آشـنـاسـت      
امـا شـنـيـدن آن کـجـا و شـاهـد درد                     
کشيدن يک انسـان کـه در اعـتـصـاب              

 !غذا به سر مي برد کجا؟
زير فوران درد و هر روز ذره ايـي            
از وجودت آب شدن و تو چاره اي جـز       
ادامه مسير برايت نبـاشـد و هـر روز             
ناتوان تر از روز قبل ولي مصـمـم تـر            
در مسيري که پاي نهاده اي زيـرا کـه             

 .تنها تيري است در تاريکي
در اعتصاب خشک ديـگـر بـحـث          
ســر روز و ســاعــت نــيــســت، ديــگــر              
صحبت از جداشدن ذره ذره وجـودت          

بلکه اتفاق در لحظه اسـت در    .  نيست
ثانيه، از کار افتادن کل سيسـتـم بـدن          
در يـک لـحــظـه، نـفـســهـا بـه شـمــاره                    
افتادن؛ تنفس هاي نفسگير و هـر آن           

 !!!امکان باال نيامدن نفس بعدي
خشکي دهان، چسبندگـي لـب و         

ايسـت قـلـبـي بـا          …  دهان و زبـان و      
هيچ واژه ايي نـمـيـشـود لـحـظـه هـاي              
دردناک اعتصاب غـذا را بـه تصـويـر            
کشيـد جـان گـلـرخ و آتـنـا در خـطـر                     

 .است
مطلع شدم آقاي حـاج مـرادي در        
پاسخ مادر آتنا که گفته بود بچـه هـا        
ميخواهند اعصـاب خشـک بـکـنـنـد             

 .”برايم مهم نيست”: جواب داده
البته که براي شما که ميراث دار      
سـلـف خـويــش هسـتـيــد جـان آدمــي               

 ۶۰ ارزش ندارد، اسالمي که در دهه      
چوبه هاي دار، جـوخـه هـاي اعـدام و             
خون جوانان را نردبـان تـرقـي خـويـش           
کردند و اينک در باالتـريـن مـنـاصـب           
دولتي تکيه زده اند و به هيچ نـهـادي        
هم پاسخگو نيستند و هر بـاليـي کـه         
مي خواهند بر سر زندانيان مي آورند       
و در نــهــايــت بــه اســم خــودکشــي و               

پـرونـده   .  … مصرف مواد مـخـدر و      
 .ها را مختومه اعالم مي کنند

قانون و اخـالق و وجـدان و ايـن                
قبيل واژه ها کمترين اعرابـي در ايـن          

به بـردگـي در آمـدن          .  حاکميت ندارد 
انســانــيــت و ســلــب کــردن کــرامــت              

 .انساني ماهيت اين حکومت است
من مريم اکبري زنداني سياسـي،       
از زنــدان اويــن، از پشــت ديــوارهــاي            
ســنــگــي دســت اســتــمــداد بــه ســوي            
مجامع بين المللي و نهادهاي حقـوق     
بشري دراز مي کنم و از همه کسـانـي       
که قلبشان بـراي انسـان و انسـانـيـت               
مي تپد تقاضا دارم فرياد مادر گلرخ       
ــان                     ــد و چشــم ــي ــا را بشــنــوي ــن و آت

 .اميدوارمادران به سوي شماهاست
شماهايي که از نـيـروي ايـمـان و              
عقيده به آزادي نوع بشر بر خورداريـد        

 .آنها را نا اميد نکنيد
حضور شما اثري تعيـيـن کـنـنـده            
خـواهــد داشــت و ارزش نـهــايـي هــر               
زندگي در حضور لحظه هـاي سـرشـار       
از احســاس وظــيــفــه در آن لــحــظــه                

 .هاست
 مريم اکبري منفرد 

 
يگان ويژه دو خبرنگار زن را                  

 هنگام بازي فينال            
 در يک اتاق محبوس کرد              

حـبــس زنــان خــبـرنــگــار تــوســط           
ــز                  ــري ــب ــژه در ت ــگــان وي مــامــوران ي
هنگامي اتفاق افتـاد کـه ايـن دو زن             

خبرنـگـار بـراي پـوشـش خـبـري ايـن                  
. مسـابـقـه رســمـا اعـزام شـده بـودنــد               

برخوردهاي تحقير آميز با زنان ايـران         
تمامي ندارد و هر روز به نـوعـي آنـان       

 .را مورد اهانت قرار ميدهند
 دو خبرنگار زن  بنا به گزارشات،
 ٩٦  بـهـمـن        ١٧ روز سـه شـنـبـه          

در جريان مسابقه ورزشي کـه بـراي        ،  
پوشش خبري مسابقات بسکتبال کـه    
بين تيم هاي شهرداري تبريز و مهـرام        
برگزار ميشد به اين شهر رفته بودنـد،     
ــاق                   ــژه در يــک ات ــگــان وي تــوســط ي

 .محبوس شدند
اين دومين ديـدار فـيـنـال لـيـگ               
بسکتبال بود که خبرنگاران روزنـامـه       
هاي ورزشي آسمـان آبـي و گـل بـراي               
پوشش خبري به اين شهر رفته بـودنـد      
ولي با کمال تعجب هر دو خـبـرنـگـار          
به دست ماموران يگان ويژه مسـتـقـر       

در ورزشـگــاه از ســالـن بــيـرون رانــده              
شدند و سـپـس آنـهـا را در يـک اتـاق                   
محبوس ميکنند، اين دو خـبـرنـگـار         
ــاق                   ــراي خــروج از ات هــر تــالــشــي ب
ميکنند موفق نميشوند، خـبـرنـگـار          

هـر  « :  روزنامه آسمان آبي گفته اسـت    
کاري کرديم، در بـاز نشـد تـا بـيـرون                

حتي يک نفر از کارمندان اداره   .  برويم
ورزش تبريز نيز آمد و به او گفتيم در    

اند؛ اما او کـاري      را روي ما قفل کرده    
 .نکرد

فقط از پنجره باالي اتـاق بـه مـا           
ما هم تا آخـر بـازي       .  چاي داد و رفت   

در اتاق زنداني بوديم و بعد آمدند در         
ــد       ــاز کــردن فــيــلــمــي کــه دو         .  » را ب

خبرنگار از هـنـگـام مـحـبـوس بـودن              
خود گرفتند بـاعـث رسـانـه اي شـدن               

 .اين خبر شده است
 *** 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                      

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           
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 درگذشت بيژن قلوزي            
کميته کردستان حزب کمونيسـت    

بـيـژن   کارگري ايران، مرگ دلخـراش          
قلوزي را به همسر و فرزنـدانـش و بـه              
کارگران در ايران صممـيـانـه تسـلـيـت            

 .ميگويد
 

بيژن قلوزي کارگر کارخانه                 
 آسفالت کامياران جان باخت                  

بيـژن  :  اتحاديه آزاد کارگران ايران   
قــلــوزي کــارگــر کــارخــانــه اســفــالــت           

 بـهـمـن بـا         ١٩ کاميـاران کـه از روز           
 درصــدي بــا مــرگ        ٨٠ سـوخــتــگــي    

وزندگي دست و پنجه نرم ميکـرد در          
 بهمن در بـيـمـارسـتـان جـان             ٢١ شب  

 بهمن به زادگاهش ٢٢ باخت و ديروز    
شهر کامياران منـتـقـل و قـرار اسـت              

 .امروز به خاک سپرده شود
طبق خبرهاي رسيده به اتـحـاديـه       

 ٤٥ آزاد کارگران ايران ،بيـژن قـلـوزي           
 سال سابـقـه کـار،      ٢٣ ساله با بيش از   

 ماه حقوق معـوقـه، مسـتـاجـر و          ١١ 
 بهمـن مـاه     ١٩  فرزند در روز ٥ داراي  

بـراي تــهــيــه مــخــارج ازدواج اولــيــن            
دخـتـرش بــه تـنــگـنـاي مــالـي دچــار               
ميشود و به همين دليل براي گـرفـتـن     

 مـاه    ١١ حقوق هاي معوقه اش کـه           
توسط کارفرما به تاخير افـتـاده بـود           
به دفتر ايشان مـيـرود امـا سـاعـتـي                
بـعـد پـيـکـر سـوخـتـه بـيـژن از دفـتـر                       
کارفرما به بيمارستان توحيد سننـدج      

ايـنـکـه در دفـتـر          .  منـتـقـل مـيـشـود        
کارفرما چه گذشت، کسي نميدانـد و        

 .هنوز اين مسئله روشن نشده است
چيـزي کـه در ايـن مـيـان روشـن                 
است اين است که بيژن با دست خالـي        
و با درخواست دريافت دسـتـمـزدهـاي       
معوقه اش وارد دفتر کـارفـرمـا شـده           

کارگران اين کارخانه ميگوينـد  .  است
کارفـرمـا گـالـون بـنـزيـنـي را کـه در                    
دفترش بوده است را بـا پـا بـه سـمـت             
بيژن هول داده و باعـث آتـش گـرفـتـن           
وي شده است و کـارفـرمـا مـيـگـويـد               

 .خودش خودسوزي کرده است
امــا چــيــزي کــه واقــعــيــت دارد            
فــاجــعــه آشــکــار و عــيــان از جــرم و               
ــوســط               ــي ت ــخــشــودن ــاب ــي ن ــت ــاي جــن
کارفرماياني است  که ماهها حـقـوق          
کارگران را به گرو ميگيرند و قائل بـه   
هيچ زمان معيني بـراي پـرداخـت آن            

نيستند و آن هنگام که کارگران کـارد      
ــد و                ــيـــرسـ ــوانشـــان مـ ــخـ بـــه اســـتـ
دستمزدهاي مـعـوقـه خـود را طـلـب               
ميکنند يا با يگان ويژه و سرکـوب و          
زندان و دادگاه مواجه ميشوند، يا در       
ــتــصــادي و                ــيــجــه فشــارهــاي اق ــت ن
معيشتي دست به خودکشي ميزنـنـد       
و يا همچون بيژن با تـنـي سـالـم وارد            
دفتر کـارفـرمـا شـده و پـيـکـر نـيـمـه                    

 .جانشان روانه بيمارستان ميشود
بـيــژن يــکــي از صــدهــا وهــزاران           
قرباني سيستمي ضـد انسـانـي اسـت            
که در آن مـيـلـيـونـهـا کـارگـر پـس از                  
ماهها کار و زحمت، تـازه بـايـد وارد           
ميدان جنگي نابرابر و خطرنـاک بـراي       

در ايـن    .  دريافت دسترنج شان بشونـد    
سيستم قانـون و دادگـاه و پـلـيـس و                 
نيـروي امـنـيـتـي، نـگـهـبـان مـنـافـع                    
مشتي دزد و غارتگر، و يـار و يـاور             
آنان براي وادار کردن مـا کـارگـران بـا             
شکم گرسنه و با دستمزدهاي چنـديـن    

 .برابر زير خط فقر است
مرگ بيژن، آنهم در روند خواسـت   

 ماه دستمزد معوقه اش، ١١ دريافت  
بار ديگر نشان داد ما کارگـران هـيـچ          
راهي جز اتکا به نيروي  متحـد خـود         
و مبارزه اي سراسري براي پايان دادن       

 .به وضعيت فالکتبار موجود نداريم
 اتحاديه آزاد کارگران ايران       

 ٩٦  بهمن ٢٣ 
 

مرگ دردناک بيژن قلوزي بايد                    
همه وجدانهاي بيدار را براي تغيير                   
 وضعيت موجود به حرکت در آورد                    

 فرهاد شيخي
بيژن قلوزي کسـي اسـت کـه کـه              
مرگ دردناکش بايد همه وجـدانـهـاي         
بيدار را تکان داده و جامعه اي را بـه            
ــطــور کــه                   ــان حــرکــت در آورد، هــم
خودسوزي يک دکه دار، مردم تـونـس       
را به حرکت در آورد و آتش حـقـانـيـت           

 .اش جامعه اي را در بر گرفت
چه کسي او را کشت؟؟خودش يـا      

 کارفرما؟؟
چقدر دردناک است که قاتل زنـده         
باشد و از دسترنج مقتول ارتزاق کـرده   
باشد و يک دنيـا قـانـون و دولـت هـم                 
حامي اش باشـد و راسـت راسـت در              

 .خيابان نعش کثيفش را حرکت دهد

بـــيـــژن قـــلـــوزي را کـــارفـــرمـــا             
سوزاند نه خودش، درسـت    ) سرمايه( 

همانزمان که شروع بـه نـدادن حـقـوق             
اش کرد بنزين را رويش ريخت و مـاه        
ها يکي پس از ديگري او را استثـمـار      
و به بيگاري کشاند و آخر سر فنـدکـي    

 .زيرش گرفت
مطمئنا اگر به مراجع قانوني هـم   
مـيـرفـت، چـيـزي جــز هـمـان تـجـربــه                  
کارگران هفت تپه که باتوم و شـالق و        
کتک کاري از جانب مأمـوران قـانـون           

 .بود را دريافت نميکرد
و همه اين عوامل دست به دسـت     

 بهمن که دولـت    ٢٢ هم داد تا در روز   
ــد، ســر               ســرافــرازيــش را جــار مــيــزن

کـه  ( افکندگي و ضد کارگري بودنش    
به دروغ رفاه مردمي را فرياد ميزنند       

) و با کليدشان مغز همه را خورده انـد   
 .را اثبات کند و از دنيا برود

 چه مرگ دردناکي
خانواده اي پنج نفـره، مسـتـاجـر،        
دختر دم بخت و مـاه هـا بـيـگـاري و                 

بيگاري و برده داري   !  بعد خود سوزي  
نوين را در ايران ميشود در هر ناحـيـه     

 .اي به وفور ديد
ماه ها مـعـوقـات مـزدي يـعـنـي              
ماه ها نان در سفره نـداشـتـن، يـعـنـي            
ماه ها روان پريشي، يعني ماکزيـمـوم    
پتانسيل اعتراضي در وجود تـک تـک      

 .ما
هر چند که با هـمـان مـزد چـهـار              
پله زير خط فقر و با مـخـارج و تـورم              
باال و دالر پنج هزارتومانـي و ارزش         

 .پايين پول ايران ناني به سفره نداشت
خودسوزي وي در دفتر کارفرمـا،     
در جايي که پولهاي کارش تل انبار و       
به حساب صـاحـب شـرکـت آسـفـالـت              
منطقه واريز شده بيش از هـر چـيـزي            
نمايانـگـر ايـن اسـت کـه تـا چـه حـد                     
کارگر بي حـق و حـقـوق اسـت و جـز                  
خودش يعني جز طبقه کارگر کـه هـم           

 .سرنوشت هستند، کسي را ندارد
هم در تئـوري هـم در پـراتـيـک ،                
هفت تپه و هپکوها بارها اثبات کـرد     
ــر و لــه                        ــيــه کــارگ ــانــون عــل ــه ق ک
کارفرماست وگرنه، اگر غـيـر از ايـن            
بود قلوزي ها خودسوزي نميکردند و    
در روز کارگر جلـو مـجـلـس بـرچـيـده              

 .نميشدند
ــه                 ــعــنــوان يــک کــارگــر ک مــن ب
کــيــلــومــتــرهــا از وي دور امــا هــم                
سرنوشت او هستم انگشت مجرميت     
و نه صرفا اتهام را به طـرف صـاحـب            
شرکت آسفالت و دولت دراز مـيـکـنـم      
و همچنين شريک غم خـانـواده او کـه             

 .االن نان آوري ندارند هستم

نيما ابراهيم زاده براي پيگيري                 
ادامه معالجه پزشکي بايد فورا به                       

 . خارج از کشور منتقل بشود             
نيما ابراهيم زاده فـرزنـد زنـدانـي            
سياسي سابق، فعال کارگري و کـودک        
بهنام ابراهيم زاده اکنون ماهها اسـت      
در بيمارستان محک تحت نظـر کـادر          

نـيـمـا    .  پزشکي اين مـرکـز قـرار دارد         
بايد به زودي پيوند مغز و اسـتـخـوان            

هزينه مخارج انتقال و پـيـونـد      .  بشود
در خــارج از کشــور خــيــلــي بــاال و                 

پزشکان متخـصـص   . سرسام اور است 
در المان اعالم کرده اند براي پـذيـرش         
نيمـا اول بـايـد تـمـام هـزيـنـه کـامـل                     
ــا                 ــيــمــا پــرداخــت بشــود ت درمــان ن

از طرفي .  بيمارستان اورا پذيرش کند   
تــا ايــن لــحــظــه وضــعــيــت مــمــنــوع            
الخروجي بهنام ابراهيم زاده از سـوي          

اکـنـون بـا      .  دادستاني رفع نشده اسـت   
سپري شدن ماههـا از مـحـکـومـيـت             
کامل و آزادي ايشان بـهـنـام ابـراهـيـم             
زاده هنوز همچنان مـمـنـوع الـخـروج            

 .مي باشد
دادستاني و نـهـادهـاي امـنـيـتـي            
مسئول هرگونه اتفـاقـي هسـتـنـد کـه            

نـيـمـا    !  براي نيما و خانواده او بـيـفـتـد          
بايد هرچه زودتر براي ادامه درمان به       

 . خارج از کشور اعزام بشود
 نيما و خانواده او را تنها نگذاريم

برگرفته از تلگرام انجمن صـفـنـي      
 برق و فلز کرمانشاه

 
 جانباختن يک کولبر           

 در منطقه بانه        
به دنبال يک هفته بي اطالعـي از        

 سـالـه اهـل        ٢٥ شوانه رسولي کولبـر      
روستاي سياومه ي بانه، روز يکشنبه    

 بهمن ماه جنازه وي در حـالـيـکـه       ٢٢ 
دست و پايش بسته شده بـود، در دره        

بـانـه   "  هنجـيـنـه ره شـکـه         "  اي نزديک   
هـنـوز عـلـت مـرگ ايشـان             .  پيدا شد 

 .مشخص نيست
 

 شعار نويسي نه به اعدام              
  !رامين حسين پناهي         

در پــي اقــدامــات ســمــکــبــلــيــک         
روزهاي گذشته در شهر سنندج علـيـه     
احکام اعدام اين بار بر ديوارها مـردم     
خــواهــان لــغــو حــکــم اعــدام رامــيــن           

 !حسين پناهي هستند
 

بعد از بر سر چوب رفتن حجاب               
اجباري در خيابان، نوبت به بر سر                   
چوب کردن نمادهاي ديگر تعرض                   

 .به حقوق انسانها رسيد           
حــرکــت نــمــاديــن ويــدا مــوحــد            
معروف به دختر خيابـان انـفـالب کـه            
خيلي سريع به يک جـنـبـش سـراسـري             
عليه حجاب اجباري تبديل شد و هـر        

روز و هـر سـاعـت بـر تـعـداد زنـان و                    
مرداني که در اعـتـراض بـه حـجـاب               
اجباري، روسري ها را بـر سـر چـوب               
برده و در خيابانها و ميادين و ديـگـر      
مکانهاي عمومي تکان مـي دهـنـد،       
افزوده مي گردد، آنچنان تـحـولـي در          
مبارزات جاري عليه تمامي تعديـات   
و تعرضات سـيـسـتـمـاتـيـک بـه هـمـه                 
جوانب زندگي اکثريت جامعه ايـجـاد       
کرده است که به تأسي از اين شيـوه از     
ــگــر                 ــارزه، در عــرصــه هــاي دي مــب
اعتراضـات نـيـز الـگـو بـرداري مـي                 

 .شود
در يکي از روزهاي هفته قبل يـک   
نانوا در اعتراض بـه افـزايـش قـيـمـت            
آرد، بر روي مـيـز تـوري مـخـصـوص             
سرد کردن نان در مقابل نانوائي خـود      
رفته و نان بربري اي را بـر سـر چـوب              
کرده و به همان شيوه دختران خـيـابـان          

اعـتـراض   .  انقالب آن را تکان مي داد 
به اعدام بـا در دسـت گـرفـتـن نـمـاد                   

 و تـکـان     »طناب اعدام«انسان کشي 
دادن آن در خيابانهاي شهرهائي چـون       
تهران، زاهدان و سنندج شروع شـده و          

راننده اتوبوس .  در حال گسترش است 
شرکت واحد در مقابل مجلس پـرچـم        
اعتـراض بـه گـرانـي و عـدم تـأمـيـن                   
معيشت را بر روي سقـف اتـوبـوسـش          
در دست گرفت و فريادش را بلند مي    

 .کند
اين نمودهاي اعتراضي در سطـح      
جـامـعـه، جـرقـه هــائـي هسـتـنـد کــه                  
ــع                  ــه جــنــبــش هــاي وســي ــعــا ب ســري

بسـتـر   .  اعتراضي تبديل خواهند شـد     
تــبــديــل شــدنشــان بــه جــنــبــش هــاي           
اعتراضي اجتماعي مهياست و مـي       
توانند در تعميـق و ريشـه دار کـردن               
اعتراضات جاري نقش تعيين کـنـنـده     

 .را ايفا کنند
اعتراضات به پايمال شدن حـقـوق    
اقـتــصــادي، سـيــاســي و اجــتــمــاعــي           
کارگران و همه ديگر بخشهـاي مـردم         
کــه پشــت ســر هــم و يــکــي پــس از                 
ديگري با چرخاندن نمادهاي آنـهـا در        
خيابانها بروز و وسـعـت مـي يـابـنـد،             
مصداق فـنـرهـاي از جـا جـهـيـده اي                 

 سال تحت فشـار قـرار     ٣٩ هستند که   
داشته و امروز بر سطح فشـار دهـنـده         
خــود فــائــق آمــده کــه ديــگــر قــابــل               

 .بازگرداندن به جاي قبلي نيستند
 سال گـذشـتـه هـيـچ        ٣٩ در مدت  

يک از مطالبات جامعه اي کـه بـراي            
رسيدن به خواستها و حـقـوق پـايـمـال            

 را خـلـق       ٥٧ شده انسانيشان انقـالب     
کردند، تحقق نيافتـه و کـوچـکـتـريـن             

 

 نسان نودينيان           

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      

 ۶  صفحه 
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۵ از صفحه  
اعتراضات اجتماعي از اعـتـراضـات         
کـارگــري گـرفــتــه تــا زنـان، جــوانــان،             
دانشجويان و غيره با يورش و حمله و    
مقابله تمام دستگاههـا و ارگـانـهـاي            

بــه .  حـکــومــتـي روبــرو گشـتــه اسـت           
معناي واقعي مـطـالـبـه گـري و حـق               
خواهي مردم توسط قـانـونـگـذاران و           
مجريـان آن جـرم تـلـقـي گشـتـه و بـا                     
مـطــالــبــه گــران جــامــعــه بــه مــثــابــه             

 .مجرمان جاني برخورد شده است
امروز هر بخـشـي از جـامـعـه بـه               

 ٣٩ دنبال تحقق آرزوهائي هستند که    
سال پيش بـه خـاطـرشـان در مـقـابـل                 
يکي از درنـده تـريـن حـکـومـتـهـا بـه                  
خيابان آمدنـد و فـريـادشـان را بـلـنـد                 
کردند و ديگر صبرشـان بسـر رسـيـده             

 .است
 جوانمير مرادي  

 ١٩/١١/١٣٩٦ 
 

 مرگ  کارن الياسي نوزاد                 
 سرپل زهابي به روايت والدين                 

چند روز است که :  فرشته چراغي   
خبر مرگ کارن الياسي نـوزاد سـرپـل          
زهابي مورد توجه افـکـارعـمـومـي و           
رسانه هاست و سئوالهايـي در اذهـان          

ايـنـکـه ايـن نـوزاد          .  ايجاد کرده اسـت   
براثر کم کـاري پـرسـنـل و مسـئـوالن               

پـزشـکـي     _ خـطـاي  # بيمارستاني و يـا     
فوت شده، يا مرگ او طبيـعـي بـوده،            

. اظـهــار نــظــر مــتــفـاوتــي مـي شــود            
خبرهايي نـيـز از مـرگ کـارن بـر اثـر                  
سرماخوردگي در رسـانـه هـاي غـيـر              
رســمــي مــنــتــشــر شــده، امــا دکــتــر             

قديمي نماينـده تـام االخـتـيـار           _ طيب
وزير بهداشت و درمـان و نـيـز دکـتـر                

قديري پزشک مـعـالـج ايـن         _ کيقباد# 
نوزاد چنين اخـبـاري را تـايـيـد نـمـي                 

روابط عـمـومـي بـيـمـارسـتـان             .  کنند
امام رضا نيز با انتشار اطـالعـيـه اي         
تالش کرده افکار عـمـومـي را قـانـع               

نکته قابل توجه در ايـن گـزارش     . کند
اين است که راي پزشک قانوني نـحـوه           

 .مرگ اين نوزاد را تعيين مي کند
والدين  کـارن امـا مـرگ فـرزنـد               

دلنبـنـدشـان را چـگـونـه روايـت مـي                 
 کنند؟ 

زهرا کاکايي و کـاوه الـيـاسـي در            
ايــن زمــنــيــه بــا مــا گــفــت و گــوي                  

: آنها مي گويـنـد  . اختصاصي داشتند 
 بهمن ماه بعد از تزريـق  ١٦ صبح روز  

واکسن دو ماهگي کارن که روز قـبـل         
انجام گرفته بود، متوجـه بـي مـيـلـي            
کارن نسـبـت بـه خـوردن شـيـر و بـي                    

اين وضـعـيـت دو روز        .  حالي او شديم 
ادامه داشت تا اينکه تصميم گرفتـيـم      

  .به متخصص اطفال مراجعه کنيم
نخست به مطب دکـتـر مـحـسـن            
پور رفتـيـم و بـه دلـيـل عـدم حضـور                   
ايشـان بــه دکـتــر صــفــايـي مــراجــعــه              

در مطب عالئم  کارن را بـراي    . کرديم
او توضيح داديم و اينکـه بـي حـالـي،          
سرفه، گريه، نخوردن شير و باال آمدن       
کـف از دهــان از جــملــه ايــن عــالئــم                

 .است
صفايي ايـن بـود کـه            -نظر دکتر 

وجود اين کف نشانه خوبي نـيـسـت و          
او را   .  بايد همين امشب بستري شـود   

به بيمارستـان مـحـمـد کـرمـانشـاهـي              
برديم و به دليل نبود جـا، از پـذيـرش            

بـنـابـرايـن بـه        .  کارن امـتـنـاع کـردنـد         
امام رضا مراجعه کـرديـم   _ بيمارستان

و در اين بـيـمـارسـتـان هـم بـا هـمـيـن                    
مـواجـه شـديـم و         "  نـبـود جـا     " مسئله   

گفتند که بايد صبح روز بعد مراجـعـه    
  !کنيد

ــافشــاري مــا بــراي                 اصــرار و پ
بستري کارن بـي فـايـده بـود و اشـاره                
کرديم که از سرپل ذهاب آمـده ايـم و            
توان برگشـت دوبـاره را نـداريـم، امـا               
گفتند که از ما کاري بر نمي آيد چـون    

بـه نـاچـار پـس از           !  تخت خالي نداريم  
کرمانشاه مستقيم بـه سـرپـل ذهـاب            

 !برگشتيم
ســاعــت دو نــيـــمــه شــب بـــه                   

بيمارستان بانگر مراجعـه کـرديـم کـه           
فقط قرص و شربت و اسـپـري بـيـنـي              

عـکـس قـفـسـه        .  براي او تـجـويـز شـد        
سينه او که نشان مـي داد ريـه کـارن               

صـبـح زود دوبـاره بــه          . عـفـونـت دارد     
بيمارستان امام رضا  بـرگشـتـيـم کـه             
گفتند چون ديـر مـراجـعـه کـرده ايـد،               
نمي توانيم پـذيـرش شـمـا را پـذيـرش              

 !کنيم و بايد صبح روز بعد برگرديد
شب را در مـنـزل يـکـي از اقـوام                
گذرانديم، سـاعـت چـهـار صـبـح بـي                
قراري و سرفه کارن دوباره شـروع شـد        
و مجبور شديم همان سـاعـت دوبـاره           

بـعـد از     .  به امام رضا مراجعـه کـنـيـم       
مراجـعـه اورژانـس اطـفـال گـفـت کـه                 
نوبت ويزيت شما صبح ساعت هشـت     
و نيم است و بـايـد تـا آن سـاعـت در                   

سـاعـت   !  نمازخانـه مـنـتـظـر بـمـانـيـد             
هشت و نـيـم مـجـددا بـرگشـتـيـم کـه                  
گفتند فعال بايد منتظر بمانيـد و مـا         
دوباره نـوبـت ويـزيـت گـرفـتـيـم و تـا                    
ساعت سه بـعـد از ظـهـر در راه روي                 

 !!بيمارستان معطل شديم
بعد از ايـنـکـه در بـخـش اطـفـال                 
بستري شد، به خاطر وضـعـيـت کـارن          
از آنها درخواست کرديم که بـه بـخـش         

منتقل شود ولي بـا مـا     "  يو. سي.آي" 
موافقت نشد و تا بيست و دوم بهـمـن      

 .در بيمارستان بستري بود
مادر کارن در تکميل اين رويـداد        

صـبـح روز بـيـسـت و دو              :  مي گويـد  
بهمن ساعت نزديک شش صبح، بـعـد       
از تزريق سرم جديـد، کـارن از خـواب              
بيدار شـد و دوبـاره بـي تـابـي و بـي                     

بـه پـيـشـنـهـاد         .  قراري اش شروع شـد     
خواهرم تصمـيـم گـرفـتـم کـه از شـيـر                  

. خودم براي تغذيه کارن استفاده کـنـم         
چـون خــودم کــمــبــود شــيــر دارم، در              
روزهاي قبل فـقـط از شـيـر خشـک و                
سرم هاي غذاي استـفـاده شـده بـود و              
شب قبل هم فقط موفق شده بودم کـه      

. به او سـه درجـه شـيـر خشـک بـدهـم                   
همينکه آماده شدم به کارن شير بدهم       
ناگهان بي تابي و بـي قـراري تشـديـد            
پيدا کـرد و تـمـامـا کـبـودي، بـدن و                   

پرستار فورا او .  صورتش را فرا گرفت  
منتقل کرد و بعـد  "  يو. سي. آي"را به  

دقيقه خبر فوت کارن را ١٥ از گذشت  
 !به ما دادند

: والــديــن کـــارن مــي گــويــنـــد              
بالفاصله با دکتر صـحـبـت کـرديـم و             
گفت دليل مرگ او مشخص و قـانـع            
کننده نيست، چون تصـمـيـم داشـتـيـم            

ــح امــروز      ــمــن     ٢٢ ( صــب ــه او را    )   ب
سپس او را بـه پـزشـک        . ترخيص کنيم 

قانوني منتقل کردند و به ما گـفـتـنـد       
که نتيجه آزمايشات و کالبد شکافـي     

امـا در    .  را به زودي اعالم مي کـنـيـم         
مدارک پزشکي او بـه ايـن امـر اشـاره              

 .شده بود که  مرگ مشکوک است
 

 *** 

 ...  نگاه هفته         

 

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد   
 

زيـرا  .  ديکتاتورها از آزادي انـديشـه وحشـت دارنـد              
اولين .  پاسدار سلطه اقليت چپاولگر بر اکثريت مردمند 

. گام انقالب مردم در همه جا گشـودن در زنـدانـهـاسـت                 
انقالبي که در ايران آغاز شده با اعالم قـانـون آزادي بـي            
قيد و شرط عقيده و بيان و تشکـل، بـراي هـمـيـشـه بـه                 

بـا  .  دوران زندان و زندانهاي سياسي پـايـان خـواهـد داد               
سرنگوني توحش اسالمي سرمايه داران، عزيزان در بند       
را از چنگ دژخيمان رها خـواهـيـم کـرد و جـامـعـه اي                   

 . انساني و آزاد و برابر را پي خواهيم ريخت
  

 !  زنده باد آزادي، برابري، حکومت کارگري     
 حزب کمونيست کارگري ايران     

 ۲۰۱۸  فوريه  ۱۳ ، ۱۳۹۶  بهمن ۲۴ 

 منزلت، معيشت حق مسلم ماست    
 

اين فرياد کارگران و معلمان و بازنشـسـتـگـان ايـران              
در مقابل حکومـت تـوحـش اسـالمـي سـرمـايـه داران                   

در عصر پيشرفتـهـاي شـگـرف بشـري، ارتـجـاع              .  است
سرمايه داري يک باتالق متـعـفـن را بـنـام جـامـعـه بـر                      

تحـقـيـر و      !  اين را نمي پذيريم.  انسانها حاکم کرده است 
. بي اختياري و زندگي زير فقـر را پـايـان خـواهـيـم داد                 

انقالبي براي اعالم پايان عصر توحش و آغـاز جـامـعـه           
انـقـالب ضـد      .  انساني در ايران به حرکت در آمده اسـت         

مذهب، انقالب ضـد نـابـرابـري و فـقـر، انـقـالب ضـد                       
استثمار و ضد چپاول و ضد ارتجاع حاکم، انقالبـي کـه       
بر پرچم آن نفي زندان و اعدام و فقر و تبعيض حک شـده       

انقالبي که رفاه و آزادي و شادي را براي تـک تـک        .  است
کارگران و مردم ايـران بـا     .  افراد جامعه تضمين ميکند  

شعار منزلت و معـيـشـت و آزادي عـزم کـرده انـد کـه                     
حاکميت مفـتـخـوران اسـالمـي سـرمـايـه دار را بـراي                     

مـنـزلـت و رفـاه و           .  هميشه از سر جامعه جـارو کـنـنـد         
آزادي با قدرت انقالب ما بـه قـانـون بـي چـون وچـراي                    

 جامعه تبديل خواهد شد
 !  زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني       

 حزب کمونيست کارگري    
 ۲۰۱۸  فوريه  ۹ ، ۱۳۹۶  بهمن ۲۰ 


