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با گشتي در سايت ها  و نگاهي به اخبار و آمـار و ارقـام ثـبـت شـده                   
تصادفات و تلفات مرگ و مير در جاده ها، ميتوان دريافـت کـه نـا امـن               
ناميدن جاده ها و اين تراژدي انسـانـي بـي انصـفـي در حـق مـردم اسـت،                       
بنابراين تصميم گرفتم که تيتر واقعي که اين حجم ازتلفات سنـگـيـن را از         

 "جاده هاي مرگبار "خود برجاي گذاشته است بگذارم، 
 تير در سنندج کـه مـتـاسـفـانـه جـان تـعـداي از                    ۱۹ حادثه دلخراشي   

شهروندان را گرفت و تعـدادي هـم زخـمـي شـدنـد، هـر انسـان آزاده اي را                              
واميدارد صداي اعتراض محکم خود را در مقابل اين وضعيت جـهـنـمـي           

 .بلند کند
تانکرهاي نفتکش که نفت و مـواد سـوخـت را             سال هاست واژ گوني 

و مـرگ بـار          از عراق به ايران و بلعکس از طريق جاده هاي غير استاندارد  
 .حمل ميکنند همچون کابوسي مردم و محيط زيست را تهديد ميکند

. آخرين خبر اين تراژدي مرگبار هميـن خـبـر در مـورد سـنـنـدج بـود                        
راستش تصادفات و مرگ انسانها تنها به کردستان ختم نـمـيـشـود و کـل                

 .جاده هاي سراسر کشور نا امن و مرگبار هستند
آمار و ارقامي را که خود حکومت اعالم کرده را اينجا اشاره ميکـنـم     
ذکر ميکنم که آمار و ارقامي نهادهاي خود حکومت است که ثبـت شـده         
همه ما بخوبي اين را هم مـيـدانـيـم کـه هـمـه تصـادفـت و تـلـفـات ثـبـت                              

 .نميشوند
 .اين گزارشات عصر ايران ، ايسنا و باشگاه جوان است 

 يعني تعطيالت نوروزي و تنها چند روز   ۹۵ تنها در روزهاي اول سال    
 .  نفر مسدوم شده اند۲۹۵۰  کشته و ۱۴۵ اول 

 نـفـر کشـتـه و           ۳۹۴۵ طبق همين خبرفقط در سه ماه اول سال جاري     
 ۴.۲ و اين در حالي است کـه ادعـا مـيـشـود            . هزار نفر زخمي شده اند۸۲ 

 ۴.۲   ۹۶ در حـالـيـکـه         .  درصد به نسبت سال گذشته کاهش داشته اسـت         
 .درصد بيشتر بوده است

 هزار نفرجان خـود را در ايـن جـاده            ۲۰ طبق اين آمارها ساالنه حدود  
اين آمار هم خيلي مـتـنـاقـض اسـت، بـراي           .  هاي مرگبار ازدست ميدهند 

 ۲ صفحه نمونه در مورد آمـار تـفـات جـانـي در تصـادف اخـيـر                     

 

 جاده هاي مرگبار  اعتصابات و تجمعات سراسري در راهند      

  ساله دانشجوي ارشد مديريت را حکومت اسالمي کشت             ٣٣ مريم فرجي    
 

 .انگشت اتهام صد در صد بطرف جنايتکاران حرفه اي حکومت اسالمي است              

 مينا احدي         

 فردي و مدني در ايران        چالش رقص چالش دفاع از حقوق و آزاديهاي          

 حسن صالحي        



 
945شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

در ايــران يــک دخــتــر نــوجــوان             
را به ايـن دلـيـل کـه          (مائده هژبري( 

ويدئو کليپ هاي رقـص خـود را در           
ايـنــسـتــاگـرام پـخــش کــرده بــود بــه              
تلويـزيـون دولـتـي مـي آورنـد و در                 
ــيــه                  ــه، شــب ــک مصــاحــب ــان ي جــري
بازجويي، به گريه اش مـي انـدازنـد            
تا بـه خـيـال حـکـومـتـيـان بـا ابـراز                     

او، جــوانــان ديــگــردرس      “  نــدامــت” 
 .عبرتي بگيرند

اما اين اعترافات تـلـويـزيـونـي           
بجاي اينکه کسي را مرعـوب کـنـد          
به يک واکنـش اعـتـراضـي گسـتـرده             
عليه جمهـوري اسـالمـي بـه خـاطـر              
نقض بديهي ترين حقوق شـهـرونـدان         

بســيــاري بــا انــتــشــار         .  انــجــامــيــد  
ويدئوهاي رقص خود بـا ايـن جـوان             
ابراز همدردي کـردنـد و گـفـتـنـد نـه                
فقط رقص و شادي جرم نيست بلکه       
حق هر انساني است و براي جـامـعـه          

 .واجب
ابعاد اين اعتراضـات مـردمـي         

چنان بود که صفوف جمهوري را بـه          
کـي بـود     ” جان هم انداخت ونمايـش       

. راه انـداخـتـنـد      “  کي بود من نـبـودم   
مسـئــول روابــط عــمــومــي صــدا و            
سيـمـا، مـحـمـد حسـيـن رنـجـبـران،                 

اعتراف مـائـده      اعالم کرد که پخش  
مـحـصـول    “ بيراهه”هژبري از برنامه  

مشترک نيروي انتظامي و با حکم و     
. درخواست مقام قضايي انجـام شـد       

يـک مـقـام قـوه قضـايــي جـمـهــوري                
اسالمي اعالم کـرد کـه ايـن اظـهـار             

و پليس فـنـا گـفـت       .  نطر کذب است  
که اعتراف گيري از مـائـده هـژبـري             
کار پليس فنا نبوده و او پـرونـده اي          

 .نداشته است
واقــعــيــت امــر ايــن اســت کــه             

مائده هژبري را در اواخر ارديبهشـت    
يـک مـنـبـع       .  دستـگـيـر مـي کـنـنـد           

قصايي به روزنامه ايـران گـفـتـه کـه              
 ۲۹ مائده هژبري صبح روز شـنـبـه            

ارديبهشت ماه از سوي پـلـيـس فـتـا           
شـود؛ امـا بـعـدازظـهـر             دستگير مي 

همان روز پليس با اين اسـتـدالل کـه          

 ســال نــرســيــده      ۱۸ وي هــنــوز بــه        ” 
، او را بــه دادســراي اطــفــال             “ اســت
فرستد و مائدههمان روز با قـرار      مي

 .شود کفالت آزاد مي
اســتــدالل صــدا و ســيــمـــاي                

جـــــمـــــهـــــوري بـــــراي پـــــخـــــش             
دختران جوانان رقصـنـده   “اعترافات” 

آنهم بعد از چندين هـفـتـه ايـن اسـت             
مردم خواسته اند و ما نيز بـراي  ” که  

اينکه جوانان به بـيـراهـه نـرونـد ايـن              
امــا .  “ بـرنـامـه را پـخــش کـرده ايـم              

مردم برغم ادعـاي جـمـهـوري اسـت            
جواب صدا و سيما و کل جـمـهـوري          
اسالمـي را دادنـد و اعـالم کـردنـد                

. رقص و شادي حق مسلم آنـهـاسـت         
سنگيني اعتراضمردم چنان بود کـه      
بنا بـه بـرخـي اخـبـار مـديـر روابـط                   
عمومي صدا و سـيـمـاي جـمـهـوري             
ــا هــمــيــن                ــبــاط ب اســالمــي در ارت
مـوضـوع بــه دادسـراي فــرهـنـگ و              

ــه احضــار شــد         ــن    .  رســان ــمــچــنــي ه
غالمرضا کاتـب يـکـي از اعضـاي             
ناظر مجلس در شوراي نـظـارت بـر            

هـاي     شـکـايـت   “ : صدا وسيـمـا گـفـت       
متعددي توسط انجمـن حـمـايـت از           

هــاي اجــتــمــاعــي       کــودکــان و گــروه     
گوناگون از صـدا وسـيـمـا بـه شـورا                
رسيده است که در نـوبـت رسـيـدگـي            

 ”.است
جالب اسـت کـه بـدانـيـد حـتـي                

روزنامه کيهان هـم بـه ايـن مسـئلـه               
واکنش نشـان داد و در مـقـالـه اي                 
 نوشت که در مسـتـنـد پـخـش شـده            

وجـــود دارد و       “  بـــدســـلـــيــقـــگـــي  “
هـاي     انتخاب آن قسمت از صحبـت   ” 

کـنـان ابـراز         دختر نوجـوان کـه گـريـه         
کند براي مستـنـد، دل       پشيماني مي 

رنـجـانـد و هـمـيـن            هر انساني را مي   
حس گاهي، براي پـيـدا شـدن سـر و              

هــاي ســيــاســي کــه نــه            کلــه کــفــتــار   
شود نـه حـقـوق         انسانيت سرشان مي  

“ . فهمند کافـي اسـت     زن و دختر مي  
وابسـتــه بـه سـپــاه        “ جـوان ” روزنـامـه     

هـا را       گر شـاخ “پاسداران نيز نوشت ا 
توانيم بشـکـنـيـم الاقـل تـيـزتـر                 نمي

بـخـوان   (  نکنيـم و در دل جـامـعـه               
 ”.خود فرو ننشانيم) حکومت

زماني جـمـهـوري اسـالمـي بـا             
پــخـــش اعـــتـــرافــات اجــبـــاري از              
تلويزيون باعث ايـجـاد جـو رعـب و            
وحشت در جامعـه مـي شـد و مـي              
خواست با اين نمايشات روحـيـه هـا           
را درهم بکشند و همه را به تسـلـيـم            

اما حاال ورق چنان برگشـتـه    .  وادارد

که با اين نـمـايشـات بـيـشـتـر تـرس                 
خـود را بـه نـمــايـش مـي گـذارد و                    
روحــيــه خــود و صــفــوفشــان درهــم           

 .شکسسته مي شود
دعواي مردم با اين رژيم بر سـر         

دعـوا مـردم بـا ايـن           .  رقص نـيـسـت    
ــر ســر حــقــوق و                    ــه ب رژيــم از جــمل
آزاديهاي فردي و مدني در جـامـعـه          
است که از سوي رژيـم اسـالمـي در             
چـهـل سـال گـذشــتـه سـرکـوب شــده                

اســالمـيــون حــاکــم بــر ايــران         .  اسـت 
کوشيده اند تا در کوچکترين زواياي     
زندگي مردم دخالت کنند و با حاکم    
کردن ارزشـهـاي پـوسـيـده اسـالمـي              
زنـدگــي مــردم را تــحــت کــنــتــرل و              

ــد             ــگــاه دارن امــا .  ســيــطــره خــود ن
هيچگاه موفق نشده اند و اکنون مـا   
شاهد بروز يـک طـغـيـان اجـتـمـاعـي              
عظيم عليه همه ارزشهايي هسـتـيـم         

. که اين رژيم پرچمدار آن بـوده اسـت        
بــي .  شـادي در مــقـابـل عـزا و غـم               

. حجابي در مقابل حجاب اسـالمـي     
ازدواج ســفــيــد در مــقــابــل ازدواج            

. آزادگي در مقابل بـنـدگـي   . مذهبي
رقص و پايکوبي در مـقـابـل روضـه            
خواني، حيوان دوسـتـي در مـقـابـل             
حيوان کشي اسالمي، احترام بـه زن         
و کودک بعنوان انسان در مقـابـل زن       
ــي                 ــرق ــيــزي و کــودک آزاري، ت ســت
خواهي در مقابل ارتجاع، پاسـداري       
از حــريــم خصــوصــي انســانــهــا در             
مقابل تعرض به حـريـم خصـوصـي،          
علم در بـرابـر خـرافـه، مسـاوات در               
مقابل نابرابري و تبعيـض، پـويـايـي         
در مقابل انجماد اسالمي، دفـاع از         
زنـدگـي در مـقـابـل مـرگ و اعـدام                  

 …و
ــزرگ               مــردم در ايــن چــالــش ب

اجــتــمــاعــي مــي خــواهــنــد کــه بــا             
سرنـگـونـي جـمـهـوري اسـالمـي بـه                

ــد               ــن ــاب . آزدي و مســاوات دســت ي
زندگي خصوصـي شـان از هـر نـوع               
دخالت توسـط هـر مـرجـعـيـمـصـون              

حــق تـفــريـح و       .  نـگـاه داشـتـه شـود         
بتواند آزادانـه    .  آسايش داشته باشند  

به ابـراز وجـود سـيـاسـي، هـنـري و                  
آزاد بـاشـنـد کـه         . اجتماعي بپردازنـد  

بــي قــيــد و شــرط لــبــاس خــود را                 
انتخاب کـنـنـد، از اسـتـقـالل فـردي               

حـق مـعـاشـرت و         .  برخوردار باشنـد  
زندگي اجتماعي شان مورد احـتـرام        

 … قرار گيرد و
 ۹۷  تير ۲۴ 

سننـدج آمـار رسـمـي دو لـت طـبـق                  
 نـفــر    ۱۱ گـزارش روزنـامــه خـراسـان           

اعـالم شــده اســت، در صــورتــي کــه              
همين روزنامه از قول يکي از رانـنـده           
هاي اتوبوس که در ايـن حـادثـه جـان              
سالم بدر برده است ميگويد اتـوبـوس      

 سرنشين داشته است که فقط دو    ۱۷ 
 نفرديگر جـان  ۱۵ نفر زنده مانده اند و   

ايـن نشـان     .  خود را از دست داده انـد        
ميدهد حکومت اسالمـي هـيـچـگـاه         
آمار واقعي را در هيچ مـوردي ارائـه          

 .نميدهد
آمار اينقدر وحشتنـاک اسـت کـه          
ــي                 ــردنــش ســخــت اســت ول ــاور ک ب

ايـن تـمـام      .  متاسفانه واقـعـيـت دارد       
آمار نيست چـون هـمـه تصـادفـات و             

 .تلفات در جاده ها ثبت نميشوند
 به اين نمونه توجه کنيد

بر اساس ايـن گـزارش آمـارهـاي            
سازمان پزشکي قانوني کشور نشـان        

 سال گذشته تـاکـنـون    ۱۴ مي دهد در  
 شـهـرونـد ايـرانـي          ۲۶۴  هزار و ۳۱۵ 

جان خود را بر اثر سوانح رانندگي در       
جاده هاي کشور از دست داده اند کـه       

 ۱۴ اگر اين آمار را در مـدت زمـان              
سال تقسيم کنيم نشان مـي دهـد کـه            
بطور ميانگين در اين سـالـهـا روزانـه        

 شهروند  جـان خـود را از دسـت              ۶۱ 
 . داده اند

تازه اين آمار هـم دقـيـق نـيـسـت              
طــبــق آمــار ديــگــري کــه روزنــامــه              
ــيــن                خــراســان اعــالم کــرده اســت، ب

 نـفـر     ٢١٩١٧٢   ٩٣  تا   ٨٤ سالهاي  
در تصادفات رانـنـدگـي کشـتـه شـده              

 .اند
 نـفـر     ۱۳۱ طبق اين آمار، روزانه  

فقط در تصادفات جاده هـا جـانشـان         
 .را از دست ميدهدند

يک مقايسه کوچک نشان ميدهـد     
 روزتلفات جاني تـرافـيـک در ايـران           ۳ 

بيشتر از تلفـات جـانـي يـک سـال در                
آمار اداره راهـنـمـايـي و         .  سوئد است 

رانندگي در سوئد آمـار کشـتـه هـاي             
 نفر اعـالم کـرده     ۳۵۴  را ۲۰۱۷ سال  
 .است

ــه اي عــوامــل                  ــر جــامــع در ه
متعـددي مـيـتـوانـد در آمـار بـاالي                

و گــرفــتـن جــان آدمــهــا          تصـادفــات    
دخــيـــل بـــاشــد و دلـــيــل اصـــلـــي                 

تـردد     بودن جاده ها و     غيراستاندارد
تانکر هـاي حـامـل مـواد خـطـرنـاک                
مانند نفت و ديگر مواد سـوخـت در         
شــهــرهــا و هــم چــنــيــن فــرســودگــي             
خودروها باشد و اين وظيفه دولـت و          

هر نهاد مربوطه اي اسـت کـه بـر آن                
کنترل و نطارت کـنـد و در قـبـال آن                 
جــوابــگــو بــاشــد امــا در حــکــومــت           
اسالمي، تـبـاهـي، نـابـودي و سـايـه                
شوم مـرگ بـر زنـدگـي مـردم بـخـش                 
ــن                  ــر از ســاخــتــار اي ــذي ــاپ جــدايــي ن

 حکومت است
دهـه عـمـر نـنـگـيـن               ٤ در طـول     

حکومت اسالمي نه تـنـهـا در قـبـال              
جان انسان ها احسـاس مسـئـولـيـتـي            
موضوعيت نداشتـه اسـت بـلـکـه بـر              
عکس تا جايـي کـه در تـوان داشـتـه               
است از طرق مختلف زندگي را بـراي       
آحاد جامعه نا امـن و مـرگـبـارکـرده             

 .است
طبعا براي ريشه کـن کـردن ايـن             

و صـدهـا مصـيـبـت             تراژدي و دهـا     
ديگر تنها راه بزير کشيدن حـکـومـت        
اسالمي و پـايـان دادن بـه ايـن دم و                   
دستگاه زنگ زده و در حـال سـقـوط             

 . است
در اين خصوص مردم ميتـوانـنـد     
در تــجــمــعــات اعــتــراضــي شـــان                 
ــيــان                 ــه جــان خــواســتــهــاي خــود را ب

  .اسالمي تحميل کنند
خواست فوري  اسـتـانـدارد کـردن        

 تمام جاده ها
ــنــوع شــدن مســيــر تــردد                مــم
کـامـيـونـهــاي حـامـل مــواد نـفـتــي،               
خطرناک و آتش زا در شهرها و انتقـال        

 .آنها به خارج شهراست
بايد در اين زمينه بـراي امـنـيـت          
جان شهر وندان متحد و يک پارچه بـه     
ميدان آمد و اين خواسته هـاي اولـيـه        

 .را به حکومت اسالمي تحميل کرد
 

 ١٧/٧/٢٠١٨ 

 ...جاده هاي  
 
 
 
 
 
 

 رحيم يزدانپرست

 فردي و مدني در ايران                    چالش رقص چالش دفاع از حقوق و آزاديهاي                                    

 
 
 
 
 
 

 حسن صالحي



 
945شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 تجمع سراسري مهمانداران               
  و کارگران راه آهن             

 مــهــمــانــدار و کــارگــر         ۳۰۰۰ 
برقکار و تعميرکـار راه آهـن عـلـيـه              
اخـراج خـود الـتـيـمـاتـوم دادنـد کـه                  

. دست به تجمع سـراسـري مـيـزنـنـد            
مهماندار و کارگـر   ۳۰۰۰ نزديک به  
تعميرکار بنا بـه تصـمـيـم           برقکار و 

مديريت مبني بر خارج کردن حدود       
 واگن فرسوده از ناوگان حـمـل     ۴۰۰ 

در .  و نــقــل بــيــکــار خــواهــنــد شــد          
اعتراض علـيـه اخـراج و بـيـکـاري،              
مـهــمــانــداران و مــامــوران فــنــي و            
پشــتــيــبــانــي قــطــارهــا و کــارگــران          
برقکار و تعميرکار راه آهن در صدد     
سازماندهي تجـمـعـي سـراسـري در            

  .تهران هستند
  

 اعتصاب سراسري کارگران               
  آهن    خط و ابنيه راه      

 
 تير کارگران خط و ابنيه راه ٢٣ روز  

آهن در شهرهاي مـخـتـلـف بـخـاطـر           
 مـاه دسـتـمـزد و           ٤ تعويق پرداخت   

حق بيمه خود دسـت بـه اعـتـصـاب             
بنا بر خبرها کارگران راه آهـن    .  زدند

زاگرس نيز فـراخـوان بـه تـجـمـع در                
. مقابل ساختمان مديريت داده انـد        

کارگران در نـواحـي ديـگـر نـيـز در                 
اعــتـــراض بـــه دريـــافــت نــکـــردن              
دستمزدهايشان در تدارک اعتصـاب     

 . هستند
 

آهـن از دو         هزاران نفر از کارکنان راه  
. تا چندماه دستمزد مـعـوقـه دارنـد          

حق بيمه آنها نيز پـرداخـت نشـده و              
کـارگـران بـه      .  امنيت شغلي نـدارنـد     

ــز              ــي ــاري ن قــراردادهــاي مــوقــت ک
کــارگــران خــط و      .  اعــتــراض دارنــد   

هـاي   اهن که از طريق شرکت    ابنيه راه 
پيمانکاري و بطـور عـمـده تـراورس           

آهن بکار اشـتـغـال دارنـد، در             در راه 
هــاي اخــيــر چــنــد اعــتــصــاب              مــاه

آخـريـن   .  انـد    سراسري سـازمـان داده      
 تـيـر     ۸ فراخوان براي اعتـصـاب در         

ــود ــر ايــن اعــتــراضــات            .  ب ــراب در ب
آهن با تهديـد و اخـراج           مسئوالن راه 

و وعده هاي تـوخـالـي تـالش کـرده              
انــد، صــف اعــتــراض کــارگــران را            

از جمله بـه کـارگـران        .  پراکنده کنند 
وعده داده شده بود که دستمـزدهـاي         

 تـيـر پـرداخـت         ۱۰ معوقه آنـان در        
خواهد شد، امـا ايـن وعـده عـمـلـي              

در تـقـابـل بـا ايـن وضـعـيـت                 .  نشد
کارگران راه آهـن زاگـرس و تـبـريـز                 
اعتراضاتي را شروع کـرده و اعـالم           
کرده اند که به اعتراضـات خـود در           
ــف کشــور ادامــه                 ــل ــاط مــخــت ــق ن

  .ميدهند
  

 فراخوان بازنشستگان              
 به تجمع سراسري        

 
ــري              ــگــي ــي ــراي پ ــگــان ب ــازنشــســت ب
خواستهايشان فراخوان داده انـد کـه         

 تـيـر در       ٣١  صبح روز     ۱۰ ساعت  
مقابل مجلـس اسـالمـي دسـت بـه              

مــعــلــمــان و    .  تــجــمــع خــواهــنــد زد     
پــرســتــاران بــازنشــســتــه، کــارکــنــان       
بازنشسته وزارت بهداشت و بـخـش        
هاي مختلف بازنشستگان کشـوري      
و تامين اجتماعي با پوسترهايشـان     

در "  هـمـه مـي آيـيـم         " تحت عـنـوان      
تدارک برگزاري اين تجمع اعتراضـي      

  .سراسري هستند
  

معلمان در نقاط مختلف کشور                  
با آتش زدن فيش حقوقي خود                  

 دست به اعتراض ميزنند             
ــارس در               ــان ف ــان اســت ــم ــل مــع
اعتراض به پايين بودن سطح حقـوق      
ها و در ادامه تجمعات اعـتـراضـي           

 تـيـرمـاه در مـقـابـل           ۲۴ قبلي، روز   
ــرورش در                  ــل آمــوزش و پ اداره ک
شيـراز تـجـمـع کـرده و فـيـش هـاي                   

ايــن .  حـقــوقــي خــود را آتــش زدنــد          
کــمــپــيــن بصــورت فــراخــوان هــاي           
ويديويي همراه با پـاره کـردن فـيـش             

يـک  .  هاي حقوقـي در جـريـان اسـت           
 مـرداد    ٣١ موضوع مـهـم تـجـمـع           

 . مساله دستمزدهاي نازل آنهاست

  
 فراخوان کاميونداران               

 به اعتصاب سراسري         
 

کاميونداران حمل و نـقـل جـاده اي             
بدليل پاسخ نگرفتن خواستهـايشـان      
از اول مرداد مـاه اعـالم اعـتـصـاب           

رانــنــدگـــان   .  ســراســري کــرده انــد          
کاميون ها در خرداد امسـال دسـت          

 شهـر  ١٨٠ به اعتصاب سراسري در  
اعــتــصــابــات قــدرتــمــنـــد           .  زدنــد 

کــامــيــونــداران، نــقــش مــهــمــي در          
تقويت گفتمان اعتصابات سراسـري      
و ممکن بودن آن در ميان کـارگـران         

. و کــل جــامــعـــه داشــتــه اســـت                 
فروشندگان تلفن همراه با اعتـصـاب     
سراسري کاميونداران اعالم حمايـت     

  .کرده اند
  

اعتراضات و خيزش سراسري             
 عليه بي آبي و قطع برق              

عـالوه بــر ايـن در هـفــتـه هــاي               
گذشته مردم در شهرهاي مـخـتـلـف         
عليه بـي آبـي و قـطـع مـکـرر بـرق                    
دست به اعتراض زده و اعتراض هـر   
روز شـهــرهـاي بـيــشـتــري را در بــر                

 . ميگيرد
  
ــات و اعــتــراضــات           اعــتــصــاب

سـراســري يــک رکــن مــهـم جـنــبــش             
کـه هـرروز دامـنـه            سرنگوني اسـت  

وسيعتري ميـگـيـرد و بـخـش هـاي              
بيشتري از مـردم را حـول مسـائـل               

. مختلف به ميدان مبارزه ميکـشـد   
ايــن افــق جــديــدي اســت کــه بــروي             
مبارزات حق طلبانه مـردم گشـوده         
شده و اهميـت زيـادي در پـيـشـروي             

با تمـام قـوا     .  جنبش سرنگوني دارد 
 . بايد آنرا وسعت داد

پيش بـه سـوي اعـتـصـابـات و               
 اعتراضات سراسري

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۷  تير ۲۵ 
 ۲۰۱۸  ژوئيه ۱۶ 

 
 

 ساله دانشـجـوي     ٣٣ مريم فرجي  
ارشد مديريت ، در ابـتـدا در جـريـان              
اعتراضات گسترده مردم در دي مـاه        
دستگير و بـه مـدت ده روز در بـنـد                 

 اوين تحـت بـازجـويـي جـانـيـان            ٢٠٩ 
 .وقيح اسالمي بوده است

 
 دادگـاهـي   ٩٧  فروردين ١٩ در تاريخ  

به رياست قاضي ماشااهللا احـمـدزاده         
مريم را به سه سال حبـس تـعـزيـري و            
دو سال ممنوعيت از کشور محکـوم        

 .کرد
 

مريم که با وثيقـه آزاد شـده بـود روز              
پنج شنبه از خانه خارج شـد و ديـگـر         

خـانـواده او بـه هـر اداره             .  بـرنـگـشـت    
ونهاد و زنداني سر زدند و هيـچ اثـري       

و اکـنـون جسـد      .  از فرزندشان نيافتند  
ــد و                     ــافــتــه ان نــيــم ســوخــتــه او را ي
حکومتيها از خانواده تـعـهـد گـرفـتـه          
اند موضوع را رسـانـه اي نـکـنـنـد و               
وکـيـل او مـدام مـيـنـويسـد مـعـلـوم                   
نـيــسـت چــه کســانـي او را بــه قــتــل                 
رسـانـده انـد و تـاکـيـد مــيـکـنـد کــه                    

 .حکومتيها نبوده اند
 

اما براي مـردم ايـران و هـمـه روشـن                 
است حکومت اسالمي دست بـه ايـن       
جــنــايــت زده و ايــن بــخــشــي از                       
سناريويي است که حکومت و اطـاق         
فکر خامنه اي و وزارت اطـالعـات و      
غيره در حال انجام دادن آن هسـتـنـد،            

 سال حـکـم بـراي دخـتـر خـيـابـان               ٢٠ 
ــدن دخــتــران جــوان              ــقــالب، کشــان ان
رقضنده به تـلـويـزيـون حـکـومـتـي و                
ابراز ندامت آنـهـا و قـتـل دسـتـگـيـر                  
شدگان و يا محکومين دادگـاهـهـاي         
کذايي حکومت اسالمي همه و هـمـه       
يـک هــدف را تــعــقــيــب مــيــکــنــنــد،            
حکومت در حـال از هـم پـاشـيـدگـي                

. مــيــخــواهــد خــود را جــمــع کــنــد               

ميخواهد چنگ و دندان نشان دهد و     
ميخواهد به عالم و آدم اعـالم کـنـد              
هنوز نفس ميکشد و هنوز ميتـوانـد         
بکشد و دستگير کند و ندامت نـامـه    

 .بــگــيـــرد و مـــردم را بـــتــرســانـــد                
اما همچنان که در اين يک هفتـه ديـد      
در مقابل هردست و پا زدني طـوفـان           

 .درو ميکند
 

جنايـت قـاتـلـيـن وحشـي حـکـومـت                 
اسالمي بايد با مـوجـي از اعـتـراض            

مريـم  .  در ايران و در دنيا مواجه شود  
فرجي را کشتند و به عمد پيکر نيمـه      
سوخته او را رها کرده اند تا از بـقـيـه          
جوانان زهر چشم بـگـيـرنـد غـافـل از               
اينکه براي هيچ جواني و بـراي هـيـچ          
ــت                  ــمــي ــحــت حــاک ــران ت کــس در اي
حکومت اسالمي راه ديگري نـمـانـده       
جز مبارزه براي سرنگوني حـکـومـت        
اسالمي و اين راه ادامه خواهد يـافـت    
و دور نـيـسـت بسـاط ايـن داعشـيـان               

 .وحشي از ايران جارو شود
 

از هــمــه مــردم در ايــران دعــوت                    
ميکنيم بـه ايـن جـنـايـت وسـيـعـا و                   

نــبـايــد  .  مـتـحــدانـه اعــتـراض کــنـنـد          
بگذاريم ، جوانان معترض را دزديـده        
و پيکرهاي آنها را تحويل ما بـدهـنـد     
بايد بپا خيزيم و در دنيا بر عليـه ايـن       
جنايت حکومـت اسـالمـي، وسـيـعـا            

 .اعتراض کنيم
 

 ٩٧  تير ٢٤ 

 اعتصابات و تجمعات سراسري در راهند      

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

اين افق جديدي است که بروي مبارزات حـق طـلـبـانـه مـردم             . ميدان مبارزه ميکشد 
با تمام قوا بايـد آنـرا     .  گشوده شده و اهميت زيادي در پيشروي جنبش سرنگوني دارد 

 . وسعت داد

 ساله دانشجوي ارشد مديريت را           ٣٣ مريم فرجي    
 حکومت اسالمي کشت    

 
 انگشت اتهام صد در صد بطرف     

 . جنايتکاران حرفه اي حکومت اسالمي است         

 
 
 

 
 

 
 مينا احدي
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تجمع اعتراضي معلمان اخراجي                 
 کردستان مقابل استانداري                

 تيـر ده هـا نـفـر از مـعـلـمـان اخـراجـي                       ٢٥ 
مقابل استانداري شهر سنندج دسـت بـه تـجـمـع           

در شهرهاي کـردسـتـان صـدهـا          . اعتراضي زدند 
نفر از معلمان مدارس مختـلـف اخـراج و يـا از                

شـهـرهـاي    .  ادامه شغل معلمي محروم شـده انـد     
کردستان در چند سال گذشته شاهد اعتـراضـات       

حقوق مـکـفـي و بـاالتـر از            .  معلمان بوده  است 
خط فقر، امنيت شغـلـي، پـرداخـتـن حـقـوق هـا                
بدون تاخـيـر، تـحـصـيـل رايـگـان، و بـاال بـودن                      
استاندارد مـحـيـط هـاي آمـوزش و پـرورش از                  

 . خواستهاي معلمان است
 

 مراسم گراميداشت سانحه اتوبوس سنندج                      
ياد جان باختگان سانحه  دلخراش شهر                        

 سنندج بر فراز قله  يخچال همدان                 
کوه نوردان سقزي ياد قربانيان حـادثـه آتـش         

 سوزي سنندج را گرامي داشتند
مراسم گراميداشت سانحه اتوبوس سنـنـدج      

 ١٠ در همان جا که اتوبوس آتش گرفت ساعـت        
 تير بمدت يكساعت فعالين کـارگـري   ٢٣ صبح  

و مدني سنندج با يک شاخـه گـل سـرخ از آنـهـا                
ياد کردند شروع مراسم با يـك دقـيـقـه سـکـوت                 
اعـالم شـد سـپـس يـکــي از فـعـالـيـن کـارگــري                       
سخنراني کوتاهي داشت و در آخر مـراسـم بـراي        
چند دقيقه اي به نشـانـه اعـتـراض جـاده مـحـل                 
حادثه را بستند كـه هـدف از آن جـلـوگـيـري از                     
تردد تانکرهاي سوخت در مـحـل مسـكـونـي و            

 .پرتردد شهر است
 

اعتراض مردم شهرهاي مهاباد و جوانرود                        
 به قطعي هاي مکرر برق              

در چند روز گذشته اعتراضات گسـتـرده اي        
در شهرهاي مهاباد و جوانرود به قطعـي مـکـرر        

قـطـعـي مـکـرر بـرق در سـطـح                 .  برق اتجام شده  
 .سراسري جريان است

 
بيانيە انجمن هاي مردم نهاد مريوان در                         

 ها و مراتع        رابطه با موج جديد تخريب جنگل                
 خواران      مريوان، بهشت جنگل          

 در بخشي از بيانيه آمده است، 
متاسفانە همچون گذشتە بە صورت گسـتـردە     

ايـن  .  هاي مريـوان هسـتـيـم       شاهد تخريب جنگل  
جنايت غيرقابل اغماض، در کمال خونسـردي و     

هـاي مسـئـول، بـه            در سکوت ادارات و سازمان    
امري عادي براي مردم و مسئولين تبديـل شـده       

اي نە      شک تـداوم ايـن رونـد، در آيـنـده                 بي.  است
هـا و تـبـديـل            چندان دور، نابودي تمامي جنگل 

سود و غبارخيز را در پـي         هاي بي  ها به زمين    آن

  .خواهد داشت
هاي انبوه در حـاشـيە و        همە واقفيم کە جنگل   

، ناباورانه " تپه بازرگان: "  بيخ گوش شهر، مانند 
اين در حـالـي اسـت      .  شود با بولدوزر تخريب مي 

هـاي دادگـاه و مـدعـي              کە اين مکان از پـنـجـرە        
ــغ از                        ــل رويــت اســت، امــا دري ــاب ــمــوم ق ــع ال

لـذا چـنـدان غـيـر          !  کوچکتريـن عـکـس الـعـمـل          
نـمـايـد کە تصـور کـنـيـم، جـنـگـل                      عقالني نمـي  

خواري بە امري طبيعي و پذيرفـتـه شـده تـبـديـل            
 .شدە است

با مشاهده چـنـيـن تـخـريـبـي در گـرداگـرد                   
توان گفت کە ديگـر امـيـدي بـه حـفـظ              شهر، مي 

هـاي نـقـاط دور دسـت و خـارج از ديـد                        جنگل
امـري کــه در شـمـاري از            .  مسـئـولـيـن نــيـسـت        

شهرها و مناطق کشور، پيامدهـاي زيـانـبـارش          
ايـن در حـالـي        .  توان مشـاهـده کـرد        را اينک مي  

است که بايد تاوان زياده خـواهـي تـهـبـکـاران و                 
هاي مـعـصـوم آيـنـده           سکوت ما را مردم و نسل 

  .بپردازند
با اين توصيف اينک براي مردم و کنشگـران   

آيد کە حقيقـتـا    محيط زيست اين سوال پيش مي  
وظيفه و رسالت ادارات مربوط و در راس آنـان           
اداره منابع طبيعي و محيط زيست، چيـسـت و       

ها چـرا و در بـرابـر اداي کـدام وظـيـفە                      اساسا آن 
 کنند؟ حقوق دريافت مي

کنند در حـجـمـي     خواران مشاهده مي  جنگل
شـود و کسـي          وسيع حـريـم شـهـر تـخـريـب مـي               

بـيـنـد؛ کـمـتـريـن عـواقـب                 کمترين تذکري نـمـي     
! قانوني در پي ندارد و مجازاتي در کار نـيـسـت         

طبيعي است که هر روز جسـورتـر شـدە و حـتـي             
نگاران و فـعـاالن فـرهـنـگـي را تـهـديـد                    روزنامه

کنند که گزينه سکوت را برگزينـنـد، يـعـنـي          مي
 .اي که اينک شاهد آن هستيم گزينه

نتيجتاً با غـيـبـت و سـکـوت کـنـشـگـران،                   
مـراتـع   ...  هاي منطقه غرق در بـحـرانـنـد          جنگل

هـاي خصـوصـي تـبـديـل              اينجا دارند به خانەبـاغ  
شوند و مسئولين نيز کمترين مسئوليتي را     مي

 .پذيرا نيستند
 

 -ـ انـجـمـن صـنـفـي مـعـلـمـان کـوردسـتـان                     
 مريوان

 فرهنگي مريوان -ـ انجمن ادبي
 ـ کانون علمي ـ فرهنگي رونان

 فرهنگي ڤەژين -ـ انجمن هنري
ـ اتحـاديە مـامـوسـتـايـان ديـنـي مـريـوان و                    

 )يمامە(هورامان
 ـ انجمن ژيانەوە

 ـ کانون سالمت ژين

ـ انجمن صنفي مسئـولـيـن فـنـي و کـنـتـرل                
 کيفيت مريوان و سروآباد

و شماري از کنشگران زيسـت مـحـيـطـي و               
 اجتماعي مريوان

 
فعال     "  عبدي   ) هاوار   ( پيمان     "مريوان     

کارگري توسط نيروهاي اطالعاتي بازداشت و                           
   .به سنندج منتقل گرديد           

از ســوي اداره     "   عــبــدي)  هــاوار( پــيــمــان    " 
اطالعات مريوان بازداشت و دوشنبه بـيـسـت و            

   يـک      .پنجم تيرماه به سنندج انتقال يافته است 
ماه قرار بازداشت بدون طي نمودن روال قـانـونـي     
و تفهيم اتهام براي اين فعال کارگري صادر شـده      

اکـنـون در زنـدان            اين فـعـال کـارگـري هـم           .است
 .برد مرکزي سنندج در بازداشت به سر مي

 
 احضار جوانان شهر سنندج               

 و دستگيري آنها         
اميـر  " روز يکشنبه بيست و چهارم تيرماه،    

 سالـه و    ٢٦  ساله ، سيروان ارغواني ٢٥ رضايي  
ــه       ٣٤ فــرزاد صــادقــي        اهــل روســتــاي     "   ســال

به اداره اطـالعـات سـنـنـدج احضـار               "  تنگيسر" 
 اين سه نفر از طريق تماس تلفني بـه اداره    .شدند

انـد و از دلـيـل             اطالعات سننـدج احضـار شـده        
احضار آنان به اداره اطـالعـات سـنـنـدج اطـالع                

 دستگير شدگـان  در      .دقيقي در دسترس نيست 
بــرنــد و      اداره اطــالعــات ســنــنــدج بـه ســر مــي             

بازجويي آنان توسط نيروهاي اطالعـاتـي ادامـه         
 .دارد

 
 از سرنوشت دو نفر از دستگير شدگان                    

  در مريوان پس از بازداشت                 
 .باشد     اطالعي در دسترس نمي          

 سـالـه اهـل        ٣١ وريـا فـرجـي        " از سرنوشـت     
 سـالـه اهـل        ٤١ روستاي ني و هوشيار کسرايـي     

که روز چهارشنبه بيـسـتـم تـيـرمـاه         "  روستاي ني 
انـد،     توسط نيروهاي اطالعاتـي بـازداشـت شـده          

  عـلـيـرغـم         .اطالع دقيقي در دسـتـرس نـيـسـت          
هـاي ايـن دو نـفـر،             هاي مستمر خانواده    پيگيري

نيروهاي اطالعاتي از دادن پـاسـخـي مشـخـص            
در رابطه با سرنوشت و مـحـل نـگـهـداري آنـهـا                  

 نـيـروهـاي اطـالعـاتـي دلـيـل               .کنند امتناع مي 
بازداشت را هـمـکـاري بـا احـزاب  اپـوزيسـيـون                   

 .اند حکومت ايران اعالم کرده
 

 زينب جالليان زنداني سياسي                 
 "همه با هم عليه اعدام          "
 "همه با هم عليه اعدام          "

رامـيــن، زانــيــار، لــقــمــان، کـمــال و ديــگــر               
ايـد     زندانيان سياسي که به اعدام مـحـکـوم شـده          

نـويسـم      همين االن که اين نامـه را بـرايـتـان مـي             
شماها به خـاطـر   . وجودم لبريز از درد و غم است 

هـاي مـردم سـرزمـيـن           کدام يک از اين درد و رنج    
مادريمان عصيان کرديد که اينچنيـن بـه اعـدام           

 !محکوم شديد؟
کـه بـه     !  ايـد؟    شماها هم آن کولبـران را ديـده         

اي نان جان عـزيـزشـان را کـف دسـت                  خاطر تکه 
اي نان بر سـر سـفـره عـزيـزانشـان              اند تا تکه    نهاده
کـنـد و        اي فردي که کار مي در هر جامعه.  ببرند

کـنـد امـا         در ازاي زحمتش حقوق دريـافـت مـي          
رنــجـشـان از ســوي          کـولـبـران در مــقـابـل دسـت            

 !شود جمهوري اسالمي گلوله نصيب شان مي
يا آن مادري که با کودکان ريـز و درشـتـش                

هاي آجرپزي مشـغـول کـارگـري اسـت و              در کوره 
سهم وي در ايـن جـامـعـه مـردسـاالر و دولـت                      

 .ضدزن، فقط تبعيض و رنج است
يا آن زن جوان که در اعتراض به تبعيض در       
مقابل چشمان گريان و نگران مادرش خود را بـه    

هـاي زبـالـه       آتش کشيد يا آن کودکي که در سطل 
گشت، شماها انعـکـاس کـنـنـده         به دنبال نان مي 

دانـم     نـمـي  !  کدامين درد هسـتـيـد اي عـزيـزان؟             
دهـيـد،      شماها تاوان چـه چـيـزهـاي را پـس مـي                

 .يتان را تاوان کُرد بودن يا انسان دوستي
اگر مبارزه عليه تبعـيـض و ظـلـم جـرمـش                 
اعدام است پس آنهايي که اين همه جـوانـان ايـن           

کننـد بـايـد در         سرزمين را به مرگ محکوم مي      
کدام دادگاه محاکمه شوند تا تاوان ناعدالتـي و          

انـد،   ظلم شان را که در حق جوانان کُرد روا داشته  
هـاي     اي ملت عزيز ايران و سـازمـان      .پس بدهند 

حقوق بشر من به عنوان يک زنداني سياسـي کـه        
ها زير حکم اعدام قرار داشتم در پشـت      خود سال 

هاي زندان اين ستمـگـران از شـمـا تـقـاضـا                   مليه
دارم هـمـه بـا هـم در يـک جـبـهـه عـلـيـه اعـدام                            
بايستيم و اجازه ندهيم که جمهوري اسالمـي بـه         

اش، پـدر و         هـاي غـيـرانسـانـي          خاطر مصلـحـت   
مادر اين زندانيان سياسي محکوم بـه اعـدام را          

اي    بياييد هر يک از ما به شيوه.  به سوگ بنشاند  
اما همه با هم عليه اعدام، ايـن مـجـازات قـرون          

مـان مـهـر         وسطايي بياستيم، چـرا کـه سـکـوت           
تاييدي خواهـد بـود بـر حـکـم اعـدام، رامـيـن،                     
زانيار، لقمان، هدايـت، کـمـال و ديـگـر زنـدانـي                  

 .سياسي محکوم به اعدام
 

 !عرفان رشيدي با قرار وثيقه آزاد شد                    
عرفان رشـيـدي فـعـال زيسـت مـحـيـطـي و                    

 ميلـيـون   ٣٠ کارگري دقايقي پيش با قرار وثيقه  
 تـيـر     ١٣ عرفـان رشـيـدي نـيـمـه شـب                . آزاد شد 

توسط نيروهاي امنيتي در منزل شـخـصـي اش            
جـاي  !   مـا اعـالم مـيـکـنـيـم            .دستگير شده بود 

 !فعالين زندان نيست
 *** 

 

 : نگاه هفته
 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته                            
 نسان نودينيان            از شهرهاي کردستان                

 
دوره تازه اي از خيزش ها و قيام هاي شهري و اعتصابات سراسري شروع شده                                                            

 .  و هر روز حکومت را در تنگناي بيشتري قرار ميدهد                                           
 بايد متحد شويم، خود را متشکل کنيم و براي رويارويي هاي بزرگتر                                                           

 .  و مهمتري که در راهند آماده شويم                              



 
945شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

قتل زهرا کاظمي؛ عدالتي که                 
 است    هنوز اجرا نشده       

 بـه    ۱۳۸۲  تـيـر       ۲ زهرا کاظمي   
هـاي     بـرداري از خـانـواده          اتهام عکس 

ــابــل                  ــيــان ســيــاســي، در مــق ــدان زن
 روز   ۱۸ اوين دسـتـگـيـر شـد و               زندان

 تــيـر در بــيــمـارســتــان          ۲۰ بـعــد، در      
  .اهللا تهران جان سپرد بقيه

  کـمـيـسـيـون        ۱۳۸۲ در آبان ماه ،
 مجلس در گـزارشـي عـلـت       ۹۰ اصل  

مرگ زهرا کاظمي را ضـربـه مـغـزي             
ناشي از ضـرب و شـتـم و شـکـنـجـه                   
تعيين و سعيد مرتضوي را به عنـوان        
متهم رديف اول اين پـرونـده مـعـرفـي           

ــگــاه      ۱۳۸۳ در ســال       .  کــرد ، دســت
قضايي جمهوري اسالمي در پـرونـده         
زهرا کاظمي فـقـط يـک مـامـور دون              
پايه وزارت اطـالعـات بـه نـام رضـا                 
احــمــدي را در رونــدي غــيــرشــفــاف             

 .محاکمه و سپس تبرئه کرد
شــهــرام اعــظــم، پــزشــک کشــيــک         
بيمارستان بقيه اهللا که زهرا کـاظـمـي        
را معاينه کرد، در شهادت خود بـراي     

کنـد کـه      عدالت براي ايران تشريح مي  
عاليم مبني بر وقوع تـجـاوز در بـدن          
مجروح زهرا کاظمي قابل تشـخـيـص     

ــوده ــغــض           « :  اســت   ب ــا ب ــار ب ــرســت پ
مـن  .  گفت وحشتناک است... برگشت

يک پـارگـي     .  توانم سند را بگذارم    نمي
انگار يک جسمي فـرو کـرده       ...  وسيع

 ’...بودند در قسمت تناسلي
 

آميز دو تن از           امتناع اعتراض       
زنان درويش گنابادي زنداني از                       

 حضور در جلسه دادگاه              
 براي دومين بار         

سپيده مرادي و شکوفه يدالـلـهـي     
ــادي                 ــان درويــش گــنــاب دو تــن از زن
محبوس در زنـدان قـرچـک ورامـيـن،             
بــراي دومــيــن بــار در اعــتــراض بــه              
محروميت درويشان زنـدانـي از حـق           
وکــيــل و عــدم رعــايــت تشــريــفــات             
قانوني در روند دادرسي از حضور در      

 .دادگاه خودداري کردند
 

 تن از شهروندان          ۴۶ بازداشت      
هرمزگاني به دليل فعاليت در زمينه                       

 مدلينگ    
فرمانده انتـظـامـي هـرمـزگـان از            

 تن از شهـرونـدان خـبـر       ۴۶ دستگيري  
داد که در زمينه مدلينگ در فضـاي     

بــه   .مـجــازي فــعــالـيــت مــي کــردنـد          
گزارش خبرگـزاري هـرانـا بـه نـقـل از                
ايـرنـا، سـردار عـزيـزاهللا مـلـکـي روز                 

کارشـنـاسـان پـلـيـس         “:  دوشنبه افزود 
امنيت عـمـومـي هـرمـزگـان در پـي                
رصد و کنترل فضاي مجازي مـطـلـع           
شدند افرادي بـه صـورت گسـتـرده و              
سازمان يافته اقـدام بـه فـعـالـيـت در                
شـبــکـه مـدلــيـنــگ در سـطــح شــهــر               
بندرعباس کرده و تصويرها و کـلـيـپ     
هــاي آنــان در ايــنــســتــاگــرام تــوســط           

 .”خودشان منتشر شده است
 

 زنان مازروني          
تعداد زنان سرپـرسـت خـانـوار در          

يـکـي   . منطقه کياسر بسيار باال است 
از داليل آن، عدم ازدواج مـجـدد ايـن           

آنها تمام عمر خـويـش     . باشد زنان مي 
را بـراي تـامـيـن آسـايـش خـانـواده و                  

 گذرانند بزرگ کردن فرزندانشان مي
 

سوگل ذبيحي سيسان،             
دانشجوي بهايي از دانشگاه رسام                     

 کرج اخراج شد      
ماه سال جاري سـوگـل        ارديبهشت

ذبيحـي سـيـسـان، دانشـجـوي رشـتـه               
گرافيک دانشگاه رسام کرج بـه دلـيـل          

. بهايي بودن، از دانشگـاه اخـراج شـد         
ــدن مــدارک                دانشــگــاه از بــازگــردان
تحصيلي پيشين اين شهروند بـهـايـي         

 .نيز خودداري مي کند
ممنوعيت فروش مانتو جلوبـاز؛     
واحدهاي صـنـفـي فـروشـنـده پـلـمـب                

 خواهند شد
رئيس اتـحـاديـه پـوشـاک اسـتـان              
البرز در خصوص مباحثي کـه اخـيـرا       
درباره ممنوعيت فروش مـانـتـوهـاي         
جلوباز مطـرح شـده بـا بـيـان ايـنـکـه                  

اتحاديه پوشاک هـيـچـگـاه مـجـوزي          “
هـاي     مبني بر فروش مانتو و تيشرت   

غير معمول صـادر نـکـرده کـه حـاال               
اعالم کرد کـه   ”بخواهد آن را لغو کند  

واحدهاي صنفي که دسـت بـه فـروش         
زنند از دو ماه    کاالهاي نامناسب مي  

 .تا يک سال پلمب خواهند شد

 
 بمناسبت روز دختر          

 در فرهنگ اسالم        
را   "  روز دختر     "  روزي به نام        

  داريم     گرامي نمي     
" دخـتـر     "  تفاوتي ميان واژه هاي   

وجود ندارد و نبايد از اين دو   " زن " و  
. کـلـمـه در کـنـار هـم اسـتــفـاده کــرد                  

تفاوت ميان دختر و زن از فـرهـنـگ              
هاي قديم مردساالري در بسـيـاري از        
کشورها آمده که با مرور زمان و يـک     

  شود به يک در کشورها برچيده مي
بعنوان مـثـال کشـور فـرانسـه در             
ــه                   ــم ــهــاي اخــيــر ، کــل هــمــيــن ســال

را نيز از فرم هاي رسـمـي     )  دوشيزه (  
فـقـط   :  خود حذف کرده و اعالم کـرد          

واژه زن و مـرد ، در فـرم هـا بـاقــي                      
  .خواهد ماند

تفکيک واژه هاي دختر و زن رويـه   
اي با گرايش مردساالرانه، سـنـتـي و           
خطرناک است که بايد در بازنشـر آنـان      

  .توجه ويژه صورت بپذيرد
در تقويم رسـمـي ايـران و بـرخـي               
کشورها ايـن دو روز جـداگـانـه آورده              

 ! اند شده
در زمان هـاي قـديـم بـراي نشـان              
دادن باکـره بـودن يـا نـبـودن زنـان، و                  

ترين مـوارد،   دخالت در اين خصوصي 
آنها را با کلماتي اينچنيـن خـطـاب و         

در صورتي کـه    .  کردند بندي مي  طبقه
ها با اين بار مـعـنـايـي کـه            اين تفاوت 

شـد بـراي        براي زنـان بـکـار بـرده مـي            
مردان وجـود نـداشـتـه اسـت، يـعـنـي                
وقتي ميگويي مـرد، بـه ايـن مـعـنـا               
نيست ک چيزي از دست داده و هـمـان      
پسر گذشته است ولي وقتي ميگويي    
ــيــزي از دســت داده                     ــي چ ــعــن زن ي

و اين يکي از بدترين نـوع  )  بکارت ( 
زير پا گذاشتن حـق و حـقـوق زنـان و                
دخالت در خصـوصـي تـريـن زنـدگـي              

  ! زنان  است
پس بجاي واژه ي دختـر، واژه زن         
را بکار ببريد تا هيچ تفاوتي بـيـن زن         

و از   !!!  باکره و غـيـر بـاکـره نـبـاشـد                 
" روز دخـتـر       " نامگذاري روزي به نام  

بشدت انتقاد کنيد تـا ايـن فـرهـنـگ             
 .غلط در جامعه ريشه کن شود

ياد بگيريـم هـيـچ تـفـاوتـي بـيـن                 
دختر و زن نيست همانطور کـه هـيـچ            

درود !  تفاوتي بين پسر و مرد نيست       
بر شرف کسانـيـکـه از حـق و حـقـوق                

 !!!! بانوان دفاع ميکنند
 " آگاهي ، الزمه آباديست "

 ارسال از همراهان انقالب زنان
 

:  اتهام تازه نسرين ستوده             
 .مخالفت با مجازات مرگ              

بسياري از ايرانيان مانند مـادران    
وپدران داغديـده ويـا آنـان کـه فـرزنـد                
دربند دارند، مـانـنـدخـانـواده رامـيـن            

ساله دربنـدسـيـاسـي     ٢٤ حسين پناهي 
مـحـکــوم بــه مــرگ، ديــگـروتــا ابــد،             

مبارزمخالف مجازات مرگ هستند     
ودراين ميان جمهـوري  .  وخواهند بود 

اســالمــي اتــهــام تــازه، دوم، نســريــن           
ــگــام " ســتــوده را عضــويــت او در             " ل

حرکت مخـالـف مـجـازات مـرگ در             
خبربه نقل   .جمهوري اسالمي ميداند  

ازصفحه رضا خندان ، همسر نسـريـن       
 . ***ستوده

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                      

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           

 
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد         

 
زيـرا  .  ديکتاتورها از آزادي انـديشـه وحشـت دارنـد           

. پاسدار سلطه اقليت چپاولگر بـر اکـثـريـت مـردمـنـد                
اولـيــن گـام انــقـالب مــردم در هــمـه جــا گشــودن در                      

انقالبي که در ايـران آغـاز شـده بـا اعـالم              .  زندانهاست
قانون آزادي بي قيد و شرط عقيده و بـيـان و تشـکـل،              
براي هميشه به دوران زندان و زندانهاي سياسـي پـايـان         

با سرنگـونـي تـوحـش اسـالمـي سـرمـايـه                .  خواهد داد 
داران، عزيزان در بند را از چنگ دژخيمان رها خواهيم     
کرد و جامعه اي انساني و آزاد و برابر را پـي خـواهـيـم        

 . ريخت
 

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

 


