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 چھار شنبه ھا منتشر ميشود         ۲۰۱۳   آوريل         ۲۴ ،     ۹۲ ١٣  ارديبهشت           ۴  سردبير عبدل گلپريان   

 ۱۱ صفحه 

 ۵  صفحه 

 ۴ از صفحه  

 بخش ششم       /  عبدل گلپريان              /  مختصري از تاريخ يک دوره   
 ۹  صفحه 

 ۵  صفحه 

 ۱۰  صفحه 

 اعالم کمپين جهاني اعتراض به توهين بيشرمانه جمهوري اسالمي به زنان                                       

 کمپين دفاع از زنان سرخپوش مريوان جهاني ميشود                              

 !اين يک انقالب است             "زن بودن ابزار تنبيه وتحقير هيچکس نيست                       " 

 ۸  صفحه 

 !زنان و مردان آزاديخواه
اعــتــراض زنــان ســرخ پــوش در             

، بــا   ) ٩٢ فــرورديــن   ٢٦ ( مــريــوان در  
قامتي استوار، محكم و بـدون ابـهـام         
بــه هــرنــوع رجــزخــوانــي اســالمــي ـ              
مردساالرانه و عشيرتي بدون ترس از        
مقرارت امنيتـي و نـظـامـي، عـلـيـه                

هتك حرمت زنان و در دفـاع كـرامـت          
انساني شـهـرونـدان جـامـعـه در ايـران               
تـحـت حـاكـمـيـت كـثـيـف جـمـهـوري                   
اســالمــي ضــربــه مــهــم، كــارســاز و             
راديــكــال بــه حــاكــمــيــت يــك مشــت           
جــنــايــتــكــار بــا قــوانــيــن فــاشــيــســم            

بـه اقـدام انـقـالبـي و            .   اسالمي، بـود  
 . راديكال شما درود ميفرستم

ــان ســرخــپــوش در             اعــتــراض زن
مريوان اگـر كـه كـوتـاه و غـافـلـگـيـر                   
كننده بـود، امـا در نـوع خـود و در                   
ــراض               ــاســـي و اعـــتـ خصـــلـــت ســـيـ

در اين شـمـاره     : عبدل گلپريان 
از ايســکــرا گــفــتــگــويــي دارم بــا            
صاحبنظران و دسـت انـدر کـاران            
مسايل کارگري در رابـطـه بـا اول            

سئوالـم را ايـنـگـونـه مـطـرح              . مه
 : ميکنم

جنبش کارگري، اعتراضات و  
مبـارزات کـارگـري در شـهـرهـاي             
کردستان پيشينه و سنت پايـداري     

اين جنبـش  . در سه دهه اخير دارد 
تالشهاي زيادي براي عرض انـدام        
از خود نشان داده اسـت و اکـنـون             
با اتکا به تشکـلـهـاي فـي الـحـال               
موجود دسـتـاوردهـاي ارزنـده اي           

شما درسـهـا و     .  بدست آورده است  
تجارب تاکنوني جنبش کـارگـري        
را بطور مشخص در اول مـه هـاي      

 عبدل گلپريان           
در نشريه آزادي زن سه مطلـب در      
مورد واقـعـه مـريـوان مـنـتـشـر شـده                  

سهيل ترکيه و چـيـمـن دارابـي           .  است
بحق از اقدام زنان مريوان آنـگـونـه کـه        

مطلـبـي   .  شايسته است دفاع کرده اند  
آن " هم از عباس رضايي تحت عنـوان     

در حـاشـيـه مـردان زنـانـه             !  روي سکه 
و درهمين مورد در اين نشـريـه    "  پوش

چاپ شـده کـه بـا پـرداخـتـن بـه نـوع                     
پوشش آقايان در حـمـايـت از حـرکـت              
زنان مريـوان، اصـل مـوضـوع را کـه               

 :ميزگرد ايسکرا در مورد اول ماه مه با
 ناصر اصغري، يدي محمودي، مظفر فالحي، نسان نودينيان و حيدر گويلي

 پيام نسان نودينيان  
 ! به مردم مريوان و شهرهاي كردستان    

 

 ميدان سرباز مريوان و                     
 ! ميدان التحرير قاهره                 

مختصري در مورد وضعيت                      
 ! شغلي کارگران در کردستان                       

 

 ! بدون سکه  
 در ستايش مردان زنانه پوش

  

 ۴  صفحه 

 ۸  صفحه 

 ۷  صفحه 

 ۶  صفحه 

 ۱۲  صفحه 

 

 ۶  صفحه 

 ! نسان نودينيان مي پرسد، زنان سرخپوش جواب ميدهند                              

 اطالعيه زنان سوسياليست سنندج                             
در محکوميت نمايش اخير عامالن                              

 حکومتي در مريوان                
 اگرسجاياي انساني ثمره محيط است                                

 پس محيط را بايد انساني نمود                         
 حرکت اعتراضي و شورانگيز زنان در مريوان            

 نيازمند حمايتهاي سراسري است          
 عبدل گلپريان       

 پيام حميد تقوائي بمناسبت روز جهاني کارگر         
بشريت طبقه کارگر را بميدان     

 ! فراميخواند 

  

 بيستون بيگ زاده محمدامين کمانگر              

 ۲  صفحه 

 رژيم به وحشت افتاده، اعالم حکومت نظامي و قرق خيابانها در مريوان                                        



 
672شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
گذشته چگونه توضيح مي دهيد و     

چــه راهــکــارهــايــي را در اوضــاع             
سياسي و اقـتـصـادي امـروز بـراي              
رفتن به اسـتـقـبـال يـک اول مـه بـا                   

 .شکوه مطرح مي کنيد؟

من درباره اول مـاه    :  ناصر اصغري 
هاي گذشته نظراتم را در      مه هاي سال  

نوشته ها و به مناسبتهاي مخـتـلـفـي      
امــا بــا درس گــيــري از           .  نــوشــتــه ام   

تـجـارب سـالـهـاي مـتـأخـرتـر، اجـازه                 
و .  بدهـيـد بـه دو نـكـتـه اشـاره كـنـم                   

بخاطر اينكه فكر مـي كـنـم ايـن دو               
نكته مهم هسـتـنـد، روي هـمـيـن دو               
نكته تمركز مـي كـنـم كـه در مـيـان                  

 .نكات ديگر گم نشوند
 جمهوري اسالمي انتظـار دارد    ١ 

كه فعالين كارگري بـار ديـگـر هـم بـا               
. قدرت بـه اسـتـقـبـال اول مـه بـرونـد                  

شــرايــط كــامــال مــتــفــاوت اســت و             
جمهوري اسالمي گرچه هـمـيـشـه در            
بحران بوده، اما امسال بـحـرانـهـايـش         
چنان عميق هستند كه خـودشـان هـم           
تظاهر نمـي كـنـنـد كـه وضـع عـادي                 

پتانسـيـلـي اعـتـراضـي بسـيـار             !  است
بااليي در جامعه و مشخصا در بـيـن       
كارگران بخاطر فقر بيـسـابـقـه اي كـه              
جامعه را فراگرفته و زندگي كـارگـران         
را تباه كرده است، موجود است و بـا            
اتكا به هـمـيـن مـوقـعـيـت و هـمـيـن                   
پتانسيل، به نظر من امكان بـرگـزاري     
اول مــاه مــه قــدرتــمــنــدتــر از هــمــه               

 . سالهاي گذشته وجود دارد
واضح است كـه رژيـم تـهـديـد بـه               
سركوب كرده و چند ماه قـبـل از اول            
مه فعاليني را از احضار و دسـتـگـيـر        
كـرده اسـت، امـا دسـت زدن بـه ايــن                  
تحركات از سر ضـعـفـش اسـت نـه از              

خودشان هم اين را   . سر موضع قدرت 
سالهاي قبل هم به هـمـيـن    .  مي دانند 

نوع اعمال ايـذائـي روي مـي آورد و                
مي ديد كه كارگران دست به برگـزاري    
مــراســم اول مــاه مــه و در فضــائــي               

. كامال نظامي و امنيتـي مـي زدنـد           
پتانسيل اعتراضـي  " به همين دليل به  

در جامعه اشاره كردم كه با اتكا "  باال

به تجارب سالهاي گذشته و بـا اتـكـا           
به همين فضاي اعتراضي بـاال، بـايـد          
دست به برگزاري اول مه باشكوه تـري        

بايد نيرويمان را متمركز كنـيـم   .  بزنيم
و حــتــمــا دسـت بــه اتــحـاد عــمــل و                 
پيشبرد يك اول مه شايسـتـه جـنـبـش           

اين مـا را بـه       .  كارگري اين دوره بزنيم 
 .نكته دومم مي رساند

 گفـتـم كـه بـايـد نـيـرويـمـان را                   ٢ 
متمركز كنيم و به اتحاد عمل وسـيـع       

محافل كارگري و فعالـيـن   . فكر كنيم 
اين محافل بـايـد ايـن امـر را درك و                 
ــه                      ــه دســت زدن ب ــد ك ــن ــن ــمــس ك ل
مراسمهاي پـراكـنـده و كـوچـكـتـر بـه                
برگزاري يك اول مـه بـاشـكـوه ضـربـه              

به نظر مـن مـي شـود بـه             !  خواهد زد 
برگزاري مراسمهايي در بيرون شهـر و      
در كوهها و كوه پايـه هـا و مـحـافـل                 
خودماني و غيره هـم دسـت زد؛ امـا             
بايد در هر شهري حداقل يـك مـراسـم            
مهم و سازمانيافته و متـحـد بـرگـزار          
شود كه ضرب شستي بـه رژيـم نشـان         

من فكر مي كنم كـه تـجـارب        .  بدهد
حداقل يكـي دو سـال گـذشـتـه نشـان                
ــل                  ــدن مــحــاف ــه كشــان مــي دهــد ك
كوچكتر بـه بـيـرون از شـهـرهـا بـراي                  
بـرگــزاري مــراســمــهـاي اول مــه، هــم             
نيرويمان را تحليل مي بـرد و هـم از               
انظار جامعه بـراي پـيـوسـتـن بـخـش               
وسيعتري از توده مردم و كارگـران بـه        

هر چـه    .  اين مراسم دور نگه مي دارد  
نيـرويـمـان قـويـتـر و بـيـشـتـر بـاشـد،                     

هـر چـه     .  امكان موفقيت بيشتر است  
متحدتر باشيم، امكان ضربه پـذيـري        

هر چه كـارهـايـمـان تـوده          .  كمتر است 
اي تر باشد، از پشـتـيـبـانـي تـوده اي                

هر چـه  .  بيشتري برخوردار خواهد بود  
دور از چشم جامعه باشيـم، در نشـان           
دادن قـدرت و اهـدافـمـان مـحـدودتـر               

هر چه متحدتـر ظـاهـر      . خواهيم ماند 
شويم، اميد جامـعـه بـه مـا بـيـشـتـر                  

 . خواهد شد

بـا سـالم و درود         :  يدي محمودي 
به همه خوانـنـدگـان نشـريـه ايسـکـرا،              
من فکر مي کنم همچنانکه در خـود      

ســوال هــم مــطــرح اســت، جــنــبــش               
کارگري ايران با برگزاري باشـکـوه اول        
مه ها در گذشته قدمهاي مـهـمـي را            
در پيوستن به جنبش جـهـانـي طـبـقـه          
کارگر برداشته و امروز کمتر نـهـاد و          
سازمان و تشکـل کـارگـري اسـت در             
دنيا که اخبار مبارزات کارگران ايـران    
را تعقـيـب نِـکـنـد، بـخـش زيـادي از                   
فعـالـيـن کـارگـري ايـران امـروز جـزو                 
رهبران خوش نام جنبش طبقه کـارگـر    
در سراسر دنيا هستند و سرکـوبـگـري       
و توحش رژيـم اسـالمـي در مـقـابـل                
خواست و تالش کـارگـران آزاديـخـواه           

. ايران امروز زبانزد خاص و عام اسـت   
در خـــود ايـــران نــيـــز کــارگـــران و                   
تشکـلـهـاي مـوجـود امـروز بـخـشـي                
بسيـار مـهـم از اعـتـراض و تـعـرض                  
جنبش طبقه مـا بـه فـقـر و فـالکـت،                
گراني، بيکاري، تورم لجام گسيـخـتـه      
و عامل اصلي اين هـمـه بـدبـخـتـيـهـا             
يعني دولت هار اسالمـي و سـرمـايـه           
داران است و راستـش مـن فـکـر مـي             
کنم اول مه هاي گذشته نقـش بسـيـار         
جدي و حياتي در متحد و مـتـشـکـل           
کــردن کــارگــران و فــرمــوــلــه کــردن               
خواسته هـاي آنـان داشـتـه و بـه ايـن                   
معنا اگر از هر زاويـه اي بـه جـنـبـش               
کارگري ايران و مبارزات و خـواسـتـه           
هاي آنان نگاه کنيم نقش مراسـمـهـاي      
اول مه و تالش فعالين کمونـيـسـت و         
برابرطلب جنبش کارگري در اين بـاره       

 . بسيار برجسته و حياتي است
امــا در مــورد اول مــه امســال،            
امسال ما در شرايط بسيـار جـديـد و            
متفاوتي به استقبال اول مه مي رويـم     
کـه از نــظـر مـن ايـنــهـا مـهــمـتــريــن                   
فاکتورهايي است که مي تواند تاثـيـر    
بسزائي در هر چه بهتر بـرگـذار کـردن           

ــقــش ايــفــا کــنــد              ــحــران  .  اول مــه ن ب
اقتصادي دنيا و انـقـالبـات مـنـطـقـه               
خاورميانه و همچنين تـعـرض مـردم          
به دولتها و صاحبان سرمايه بيـش از        
هـر زمــانــي امــيــد بــه رهــاي از شــر                
ــورهــا و                 ــتــکــاران، ديــکــتــات ــنــاي ج
حکومتهاي مستبد را تقويت کرده و     
اعتراض و اعتصابات و خـيـابـان بـه              
بخشي جداي ناپذير از جنگ و جـدال       

در ايـران  .  مردم با دولتها تبديل شده  
تحت حـاکـمـيـت حـکـومـت دزدان و               
قاتـالن اسـالمـي اوضـاع از ايـن هـم                 
بدتر است، از طرفي بحران سياسـي و          
اقتصـادي، دزدي و چـپـاول سـراپـاي              
رژيم منحوس اسالمي را فرا گـرفـتـه،     
اين رژيم امروز بيش از هر زماني بـي      
پرده تر مورد تنفر و انـزجـال عـظـيـم                
اکثريت جامعه قرار گرفـتـه اسـت، از           

طرف ديـگـر امـروز مـا در ايـران بـا                   
جامعه اي روبرو هستيم که ميليونهـا     
نفر محتاج يک لقمه نانند، بيکاري و       
گراني و فقـر و فـالکـت بـه اوج خـود                 
رسيده، دستمزدهاي ناچيز و مـعـوقـه         
ــا                    ــه را ب ــت جــامــع ــري ــث ــي اک ــدگ زن
مخاطرات جدي روبرو کـرده، و رژيـم          
ــا زور، ســرکــوب،                 هــار اســالمــي ب
شکنجه و زندان و  ايـنـبـار بـر خـالف             

 ســال قــبــل  از ســر وحشــت از                  ۳۵ 
ــن                    ــه ايـ ــت بـ ــردم دسـ ــالب مـ ــقـ انـ

ــد           ــهــا مــي زن ــتــکــاري تــالش .  جــنــاي
امروزشان ديگر نـه بـراي نـجـات ايـن             
حکومت از بحران، بلکه بيشتـر بـراي      

اول .   امروز به فردا رساندنشـان اسـت       
مه متحدانـه امسـال بـا وجـود هـمـه                
تالشهاي رژيم کثيف اسالمـي عـلـيـه          
آن مــي تـوانــد بــه نــقــطــه پــرشــي در                
پيـشـبـرد يـک دور ديـگـر از مـبـارزه                   
کارگران و مردم ايران عـلـيـه يـکـي از           
جنايتکارتريـن حـکـومـتـهـاي دنـيـا،              

در .  يعني جـمـهـوري اسـالمـي بـاشـد            
مورد راه کارها و شيوه هاي بـرگـزاري     
اول مه قطعا مي شود به بسـيـاري از         
نمونه هـاي مـوفـق دو دهـه گـذشـتـه                 
کارگران ايران اشاره کرد و بـخـصـوص        
ما در شهرهاي کردستان شاهد بـيـش         
از دو دهه اول مـه راديـکـال، سـرخ و               
کــارگــري بــا شــعــارهــا، مــطــالــبــات           
قطعنامه ها و خواسته هـاي انسـانـي         
هستيم که با مـراجـعـه بـه آن و درس              
گيري از نقاط قوت و ضعـف آن مـي             
توان شيوه هاي بسيار متفاوتـي را از       
اول مه پيشبرد که قطعا خيابان و بـر          
افراشتن پرچم هاي سرخ و کارگري بـر     
فراز شهرها و رژه کارگران تنها يـکـي        

ما در دو دهـه  .  از اشکال آن مي باشد 
گذشته در شهرهاي کردسـتـان شـاهـد           
بـه اســتــقــبــال اول مــه رفــتــن طــيــف              
وسيعي از کارگران و مردم آزاديـخـواه      
بوده ايم که از روشـن کـردن آتـش بـر                 
فراز قلـعـه هـاي بـلـنـد و مشـرف بـر                    
ــويســي، پــخــش               ــار ن شــهــرهــا، شــع
ــا،                ــره ــي در مــحــالت شــه ــن ــري شــي
خواباندن کار و برگـزاري جشـنـهـا در             
کارخانه و کارگاها، برگزاري جشـنـهـا      
در بيرون شهرها و در محافل کـوچـک       
و بزرگ و بالخره گرفتن سالنها و رژه        
هاي خياباني بوده ايـم کـه امـيـدوارم             
امسال نيز کارگران و مردم آزاديـخـواه     
با وجود همه تـالـشـهـاي مـذبـوحـانـه                
حکومـت دزدان و قـاتـالن اسـالمـي              
بتوانند همچنان مثل سالهاي گذشتـه    
به استقبال اول مه بروند و کاري کنند     
که همه بدانند روز کارگر در راه اسـت       
و چنان فضاي بوجود بياورند که رژيم       

اسالمي نتواند مانع برگزاري جشنهـا      
 . و مراسمهاي اول مه شود

 
ضمن تشـکـر، در       :  مظفر فالحي 

جواب به سوال شما بگويم که  مراسـم   
ها در   مه ه ماروز جهاني کارگر و اول  

سنت جا ن، اکنون ديگـر يـک       ستادکر
ن ستا دکر ان در     گر رکا و   ست  ده ا  فتا ا

و بها  ان   گر ورد   ستا توانسته اند اين د   
باخته جنبش نجا ي    فقا ر ر   گا يـــاد
ر رکا  ر ي را              گ ف ه  ه اب ق نط اي م
و ايــن خــود بـزرگــتــريــن         کنند  يــلتبد 

دست آوردي اسـت بـراي کـل طـبـقـه                 
سـنـتـي کـه بـا خـون رفـقــاي                .  کـارگـر  

هچون چـمـال چـراغ ويسـي و هـزاران               
فعال کارگري و کمونيستي پايه ريـزي      
شده که ديگر برگشت ناپـذيـر اسـت و         
امکان خفه کردن و به انـزوا رانـدن آن            

من نظـرم ايـن اسـت کـه           .  محال است 
کارگران مي توانند با بهره کار گـيـري     
از تجارب تاکنوني که به دسـت آورده       
اند مراسه هاي مستقل خودرا هـرچـه       

 .باشکوه تر برگذار کنند

 
بـا تشـكـر        : نسان نوديـنـيـان    

صميمانه از سـردبـيـر عـزيـز ايسـكـرا               
سـوال در دو      .  رفيق عـبـدل گـلـپـريـان         

سوال اول درسها و   .  بخش جواب دارد 
تجارب تاکنوني جنـبـش کـارگـري را          
بــطــور مشــخــص در اول مــه هــاي                
گذشته چگونه توضيح مي دهـيـد را          

. من به ايـن شـكـل بـه آن مـيـپـردازم                  
برگزاري مراسم و جشن و مـارش روز       
جـهـانــي كـارگــر در كـردسـتــان ايــران               

ايـن  .  قدمتي بيش از سي سـالـه دارد         
 در   ١٣٥٧ مراسمها با شروع انقالب    

كردستان برگزار شده اند و در هر دوره       
اي به نسبت اوضاع سياسي وضعيـت     
و موقعيت طبقه كارگر ويـژگـي هـاي        

يك دسـتـاورد   !. خودش را داشته است 

 ...ميزگرد ايسکرا در مورد اول مه

 ۳  صفحه 
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 ۲ از صفحه  
 را بـايـد در         ٥٧ مهم قيام و انـقـالب        

ابراز وجود سياسي ـ اجتماعي طـبـقـه          
 طبقه ٥٧ در قيام .  كارگر تعريف كرد 

كارگر در صنعت نـفـت وقـتـي اعـالم             
كرد كه شيرهاي نفت را مـي بـنـدد و              
توليد نفت را به كنترل درآورد عـمـال            
كمر نظام پهلوي ها را شكست و كـل          
نظام و سيستم را بلرزه درآورد و عمال       
به سنگر مهم و طبقاتي پيروزي قيـام     

و بـا وارد شـدن طـبـقـه              .  تبـديـل شـد     
كارگر صنعتـي در صـنـعـت نـفـت و                 
حمايت بخشهاي ديگر از اعتصابـات       
كارگران صنعت نفت  پـيـروزي قـيـام            

با ارجاع بـه ايـن تـاريـخ           .  تضمين شد 
فشرده است كه مـا مـيـتـوانـيـم ابـراز               
وجود طبقاتي كارگـران در مـارش و           
جشن هاي روز جهاني كـارگـر را بـاز              

از اين تاريخ ببعد اسـت    . تعريف كنيم 
كه طبقه كارگر در مـراسـم هـاي روز              

. جهاني كارگر فعاالنه شركت ميكند    
و بــالـطــبـع در شـهــرهـاي كـردســتــان               
مراسم هاي اول مـاه مـه كـه تـا ايـن                   
تـاريـخ بـرگــزار نــمـيـشــد بــه صــحـنــه                

. سياسي ـ اجتماعي جامعه رانده شـد      
اولين مراسمـهـا در سـنـنـدج، سـقـز،                
مـهـابـاد، مـريـوان، بـوكـان و تـعــداد                 
ديگر از شهـرهـاي كـردسـتـان بـرگـزار              

خواست و مطـالـبـه ايـن دوره از           .  شد
كارگران پـرداخـت حـقـوق و مـزايـاي               

در .  پرداخت نشده و بيمه بيكاري بود   
اثر قـيـام و اوضـاع مـتـشـنـج آنـدوره                  
حقوق و مزايـاي كـارگـران چـنـد مـاه                
پرداخت نشـده بـود و در عـيـن حـال                  
تعدادي از مراكز كار و تـولـيـدي نـيـز            

بـه هـمـيـن دلـيـل           .  تعطيل شده بودند  
پرداخـت حـقـوق و        "دوخواست اساسي 

ــه                  ــيــم ــاي پــرداخــت نشــده و ب مــزاي
در راس مطالبـات كـارگـران      " بيكاري

در كردستان ايران احـزاب  .  قرار داشت 
ســيــاســي در شــكــل عــلــنــي حضــور           

جنبش كـارگـري هـم تـحـت            .  داشتند
تاثيـر افـكـار و آرا احـزاب سـيـاسـي                  

بخش راديكال اين جـنـبـش بـا       .  بودند
گرايش سـوسـيـالـيـسـتـي در آنـزمـان                 

هـر چـنـد      .  كومه لـه تـداعـي مـيـشـد          
كومه له كار در شهرها و فوكـوس بـر         
روي سازماندهي در شهرها و مضافـا   
بر روي كارگـران را در اولـويـت خـود               

با اين وجود، كارگـران  .  قرار نداده بود  
راديكال و سوسيالـيـسـت بـا گـرايـش             
چپ و راديكال خود را هـمـاهـنـگ و              

 . تداعي ميكردند
با تشكيل حزب كمونيست ايـران     

و بحث هاي كمونيسم كارگري تـوجـه       
به شهرهـا و سـازمـانـدهـي فـعـالـيـت                 
كمونيستي در شهرها بـا فـوكـوس و             

. تمركز بسيار بااليي سازماندهي شـد  
دستـاورد تـغـيـيـر تـنـاسـب سـيـاسـي                  
احزاب اپوزيسيون با تشـكـيـل حـزب           
كـمـونـيـسـت ايــران عـمـال بـر فضــاي                 
سياسـي شـهـرهـا و بـويـژه شـهـرهـاي                  
بزرگ و مركزي تر سنندج و مهاباد و     

با تشكيل حـزب  .  سقز قابل لمس بود  
كمونيسـت ايـران و امـكـان و فـرجـه                 
بيشتر براي گرايش كمونيسم كارگـري   
در شهرها از كانال راديو صداي حـزب   
و ارتباط با فعالين كارگري ما شاهـد     
برگزاري مراسمهاي بسيار باشـكـوه و      
پرقدرتي در شهـر سـنـنـدج و سـقـز و                 

. مهـابـاد و ديـگـر شـهـرهـا هسـتـيـم                  
دســتــاورد ايــن اوضــاع از ســالــهــاي            

 ببعد در مراسم هاي عـلـنـي،      ١٣٦٤ 
باشكوه و با شركت صـدهـا و هـزاران            
نفر از كـارگـران، خـانـواده هـايشـان و               

من اينجا به تك تك .  مردم شهر است  
اين مراسمهـا نـمـيـپـردازم هـمـيـنـجـا                 
خواننـدگـان گـرامـي و عـزيـز نشـريـه                 
ايسـكـرا را دعـوت مــيـكـنـم كـه بــه                  

جنـبـش اول مـاه        " بخش از كتاب ١٤ 
كـه  "  ١٣٧٨ ـ ١٣٥٨ مه در کردستان  

در نشريه ايسكرا منتشر شـده اسـت،        
ايــن كـتــاب رمــان       .  مـراجــعــه كــنــنــد    

واقعي زندگي كارگران، سازماندهـي،     
تالش براي تشكل پذيري، خاطرهـا و      
لحظات تلخ و بسيار شيرين بـرگـزاري       
مراسمهاي اول ماه مه را در آن سالهـا    
كه طبقه كارگر در شهرهاي كردستـان     
طليعه دارد افق و اميد به اعتراض و         
مــبــارزه و دنــيــاي بــهــتــر بــودنــد را               

در اينجا فـقـط بـه        .  منعكس ميكند 
يك نكته كه به سوال آكتـول شـمـا هـم          

 . مربوط است ميپردازم
حاصل تالشهاي مراسمـهـاي اول       
ما مه تالش براي متحد و متـشـكـل        

اتحاديه صنعتگـر  .  كردن كارگران بود 
ــي  و                    و صــنــدوقــهــاي كــمــك مــال
قطعنامه هاي راديكال كه مطالـبـات        
و خواست و كيفرخواست كـارگـران را          
منعكس و به جامعه اعالم مـيـكـرد،     
از دســتــاوردهــاي ايــن مــراســمــهــا و           
تــحــرك آگــاهــانــه و ســازمــانــيــافــتــه            

و امــروز وقــتــي بــه        .  كـارگــران اســت   
موقعيت كارگران در كردسـتـان ايـران         
نگاه ميكنيم به نـظـر مـن گـامـهـاي               
بسـيــار مــثـبــت و آگــاهـانــه تــري در               
راستاي ابراز وجود كارگران بـرداشـتـه        

اولين مساله همـاهـنـگـي،     .  شده است 
و نــزديــكــي كــارگــران كــردســتــان بــا            
بــخــشــهــاي صــنــعــتــي و مــركــزي از           
صنايع مركزي كارگران در شـهـرهـاي         
تهران، اصفهان، خـوزسـتـان و ديـگـر             

 . مراكز صنعتي است
كارگران  در كردستان و بـخـشـي            
پيشرو از رهبران با جـنـبـش كـارگـري           
در سـطـح سـراسـري در تـمـاس و در                   

طـومـار   .  همكاري هاي نزديكي است  
ــت                  ــزار امضـــا و مشـــاركـ ســـي هـ
بـخــشــهــايــي از رهــبــران كــارگــري از            
شهرهاي كردستان نيز به استحكـام و         

و .  ارتباط كارگران كمـك كـرده اسـت         
دستاورد مهم ديگر را من مـيـتـوانـم            
در تعيين بخشـي كـارگـران و تـعـداد               
بسيار زيادي از رهـبـران كـارگـري در             

 . شهرها را اشاره كنم
امــروز بــخـــشــهـــاي زيـــادي از              
كارگران بعنوان شخصيت هـاي مـهـم         
و قابل اتكا كـه در دوره هـاي مـهـم                  
تاريخي منافع كل جـامـعـه و طـبـقـه             
كارگر، معلمان، پـرسـتـاران و حـقـوق            
كـودكـان و جـنــبـش بـرابـري زنـان را                   
نمايندگي كـرده انـد، در ابـراز وجـود              
اجـتـمـاعـي و دفـاع از مـنـافـع آنـهــا                    
فعاالنه كار كرده و مبارزه كـرده انـد،          

كـه بـه نـظـر مـن ايـن               .  حضور دارنـد   
و ايـن    .  دستاورد بسيار مهمـي اسـت      

به اين معـنـي اسـت كـه كـارگـران در                
شـهـرهـاي كـردسـتـان مـيـتـوانـنـد بــر                  
تحوالت جاري و در دفـاع از مـنـافـع           
كارگران و كـل مـزدبـگـيـران جـامـعـه               
ظاهر شوند و سرنوشت طبقـه كـارگـر         
و مزدبـگـيـران جـامـعـه را راحـت بـه                  
دســـت بـــورژواهـــا و نـــظـــام هـــاي                

و اما بـخـش دوم     .  استبدادي نسپارند 
سوال شما،  چـه راهـکـارهـايـي را در               
اوضاع سياسـي و اقـتـصـادي امـروز             
براي رفتن به استقبال يـک اول مـه بـا             

 . شکوه مطرح مي کنيد؟
به نظر من گرهي ترين خواست و      
مطالبه اي كـه بـتـوانـد در شـرايـط و                
اوضاع اقتصادي كنونـي كـارگـران را         
متحـد و آنـهـا را بـراي اعـتـراضـات                  
سراسري و بويژه در اول ماه مـه فـعـال         

. كــنــد، افــزايــش دســتــمــزدهــا اســت          
مصوبه ضـد انسـانـي شـوراي عـالـي              
كار و دولت كه كمتر از نيم مـيـلـيـون           
اعــالم شــده اســت، كــارگــران و كــل              
مزدبگيران جامعه را بـه قـعـر فـقـر و              

از دو نيم مـيـلـيـون     .  فالكت برده است  
در .  تومان به پايين  يعنـي خـط فـقـر          

 بـرابـر     ۵ حاليکه دستمزد فعلي هنوز   
. از همين خط  فقر هم پايين تر اسـت         

و در عين حال كارگران از اول ماه مـه     

 مبارزه و اعتراضات خـود را در        ٩١ 
اشكال مختـلـف، در شـكـل طـومـار              

 اسـتـان و       ٨ سي هـزار امضـا كـه از              
مراكز كارگري تهيه شده و در شـكـل          
تحصن و تجمعات در مقابل مجلـس      

هـم  .  شوراي اسالمي شروع كـرده انـد       
اكنون مبارزاتي كـوبـنـده و تـعـطـيـل               
ناپذير بر سر افزايـش دسـتـمـزدهـا در             

 . جريان است
اول ماه مه امسـال بـايـد بـتـوانـد              
جوابي قاطع و البته با مـتـحـد كـردن          
ــه                    ــراي آمــاده شــدن ب ــران و ب كــارگ
اعـتـصـابـات سـراســري و تـجـمـعــات               

بـه نـظـر مـن         .  سراسري را آماده كـنـد     
نكته گرهي جمع كـردن و مـتـشـكـل              
ــش                 ــزايـ ــول افـ ــران حـ ــارگـ ــردن كـ كـ

به نظر مـن اول مـاه       . دستمزدها است 
مه امسال ميـرود كـه نـقـطـه عـطـف                
مهم و تعيين كننده اي در مـبـارزات        
كـارگـري در سـطـح سـراسـري ايـجـاد                 

و موقعيت كارگران را بـراي رو        . كند
در رويي هاي تعيين كننده و بويژه بـر      

. سر افزايش دستمزدها را باالتر بـبـرد     
مــيــزان تشــكــل پــذيــري و اتــكــا بــه              
تصميمات جمعي كارگران در شـكـل         

 . مجمع عموي را تقويت كند

 
در جواب بـه سـوال     :  حيدر گويلي 

شما بايد بگويم  به نـظـر مـن در اول               
مه امسال، کارگران، فعالين جـنـبـش       
کارگري و تشکلهايشان بـا تـوجـه بـه             
دستاوردهاي تاکنوني مي تـوانـنـد و         
قـادر هســتـنــد اول مـه روز جــهـانــي                
ــيــن                        ــنــاي هــم ــر مــب ــر را  ب ــارگ ک
دستاوردها هـرچـه گسـتـرده تـر و بـا                 
شرکت دادن و دخيل کـردن تـوده هـر              
چه وسيعتري و براي طرح خـواسـت و         
مطالباتشان ايـن روز را آنـگـونـه کـه               
شايسـتـه ايـن جـنـبـش اسـت بـرگـذار                  

 . کنند
وتا آنجايي كـه مـن بـخـاطـردارم             
يكي ازتجارب گرانـبـهـايـي كـه بـايـد               
بطور ويژه جنبش كارگري بـخـصـوص       
رهـبــران وفــعـالــيــن كــارگـري روي آن             
ــاشــنــد                ــيــشــتــري داشــتــه ب تــكــيــه ب
همبستگي طبقاتي است كه همـيـشـه       
بصورت بدهيات خود را نمـايـان مـي        

اما هـمـيـشـه درعـمـل جـنـبـش              .  کند
کارگري وفعالين و دسـت انـدركـاران            
دراين جـنـبـش بـعـضـا تـحـت تـاثـيـر                   
عوامـل بـازدارنـده در درون جـنـبـش               
کارگري که سبب تفرقه در ميـان آنـان      

اين عوامل .  مي شود قرار مي گيرند  
خود را در دسته يا گروه مجرا از يـک         
تشکل سراسرس تر و متحد کننده تر       
خود نشان مي دهد و مـمـکـن اسـت               
در دام منافع گروهي که تا حدودي به     

ايـن  .  صورت عادات درآمده بيافتـنـد     
سبب مي شود که درمراسـمـهـاي اول        
مــه يــا در اعـــتــراضــات بــر ســـر                     
خواستهـاي روزمـره کـارگـري كـمـتـر               
ــه اي                   ــب ــان ــه ج ــم ــج وه ــدرت بســي ق
رادرميان کل طبقه کـارگـر را ايـجـاد             

يک بار براي هميشه بايد بـه ايـن     .  کند
قـدرت طـبـقـه       .  موانع پايان داده شود  

کارگر در اتحـاد و تشـکـل سـراسـري              
 .اوست

بنابرين با استفاده ازايـن تـجـارب       
و دســتــاوردهــاي چــنــد ســال اخــيــر،            
امســال فــعــالــيــن ودســت انــدركــاران         
جنبش کارگري در شرايطي که  رژيـم        
جمهوري اسالمي  با بحران سيـاسـي،       
اقتصادي و اجـتـمـاعـي عـظـيـم تـري                
روبرو است و جناحهاي رژيـم بـه جـان          
هـمـديـگــر افـتـاده انـد، مـي تـوانـنــد                  
قدرتمند تر از هر دوره اي بـه مـيـدان            
بيايند و مطالبات خود را خـواسـتـار          

فعالين کارگري و تشـکـلـهـاي         . شوند
موجود آنان بـا تشـخـيـص درسـت از              
اوضاع کنوني قادر هستند کـه صـف        
مــتــحــد و ســراســري تــري را حــول                 

بـايـد کـل      .  خواستهايشان ايجاد کنند  
بـخــشــهــاي مــخــتــلــف از مــعــلــمــان،          
پرستاران و تمامي بخشهاي مختلـف       
توليدي و خدماتـي جـامـعـه را بـراي              
چنين حرکتي بسيج، سازمـانـدهـي و          

 . نمايندگي بکنند
اول ماه مه امسا ل را مـي تـوان             
ــتـــرش                  ــراي گسـ ــازي بـ ــرآغـ ــه سـ بـ
اعتراضات توده اي وسراسري تـبـديـل     

بـدون شـک بـا چـنـيـن ظـرفـيـت                  .  کرد
بااليي در متحد و مـتـشـکـل ظـاهـر              
شــدن و عــمــل کــردن،  مــقــدمــات                
حرکتهاي بزرگتري نظير اعـتـصـابـات       
سراسـري بـراي پـايـان دادن بـه فـقـرو                  
فالکت موجود را براي آينده اي بـهـتـر     

 .نويد خواهد داد
 زنده باد اول ماه مه   

 زنده باد آزادي و برابري    
 

با تشکر از شـمـا       :  عبدل گلپريان 
عزيزان که در ايـن مـيـزگـرد شـرکـت                

 .*کرديد

 ...ميزگرد ايسکرا در مورد اول مه

 



 
672شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 ۱ از صفحه  
راديكالش در زمره اقدامات مـهـم و        
انقالبي زنان برابـري طـلـب و مـدافـع              

ايـن اعـتـراض      . كرامت انساني، است 
ــنــنــدگــان روز                      ــجــمــع ك و پــيــام ت

فــرورديــن در ســاحــل روزدخــانــه          ٢٧ 
هيچ كس مـجـرم     " با اعالم "  زري وار" 

مـانـيـفـسـت جـامـعـه           "  بدنيا نمي آيـد   
شهروندي و مدرن امروز در دفـاع از           
كرامت انساني و در دفـاع از حـقـوق           

ي است كـه بـر تـن او لـبـاس              " متهم" 
 . زنانه كرده بودند

اين حركت اعتـراضـي و بـمـوقـع             
ادامه خشم و نارضايتي ميليونها زن    
در ايران تحت حاكـمـيـت سـيـاه رژيـم              
جـنـايـتـكـار اسـالمـي اسـت كـه كـل                   
ــار                   ــت ــرارت و ســاخ ــن و مــق ــي قــوان
حكومتي اش بـر سـنـت و اخـالق و                
روش اسالمي و مـردسـاالرانـه پـايـه             

 . ريزي شده است
ــوان در جــواب بــه                 مــردم مــري
فـراخــوان خــانــواده زانــيــار و لــقــمــان            
مـــرادي بـــا اعـــتـــصـــاب و اعـــالم               
نــارضــايــتــي بــه حــكــم فــرزنــدانشــان          
الگويي اجتماعي و قـابـل عـمـلـي از             
اتحاد و همبـسـتـگـي را بـه نـمـايـش                  

دست به اعتصاب زدنـد و      .  گذاشتند
عمال در مقابل قوانين وحشي اعـدام     

ــد   ــادنـــ ــتـــ ــاي             .  ايســـ و در روزهـــ
 بـار ديـگـر و          ٩٢ فـرورديـن     ٢٧ و٢٦ 

اينبار با اعتراضات كوبنده و حضـور     
در خيابانهـاي شـهـر در مـقـابـل يـك                 
اقدام شنيع و غير انسـانـي مـامـوران          
قضايي و  نظامي جمهوري اسـالمـي       
ــبــش                    ــن ــكــال از ج ــه اي رادي ــون ــم ن
اعتراضي ميليونها نفر از شهـرونـدان        
در ايران را عليـه قـوانـيـن و بـربـريـت                 
جــمــهــوري اســالمــي بــه خــيــابــانــهــا          

 . كشاندند
 !مردم شهرهاي كردستان

زنان سرخپوش مريـوان الـگـويـي         
مــدرن، انســانــي بــا پــرچــم دفــاع از              
حرمت و كرامت انسانـي و در دفـاع          
از حقوق برابر زنان و مردان در مقابل     
احكام شنيع دادگاه قضايي جمهـوري    
اسـالمــي در شـهــر مــريـوان، كـه در                
اقدامي عوامفريـبـانـه، مـردي را بـا              
لباس زنانه در خيابانهاي شهر عـبـور      
دادند، احكام ضد انساني آنهـا را بـه            
ــا                  ــبــار ب ــن ــگــر، امــا اي رســوايــي دي
اعتراضي ماندني در تاريـخ جـنـبـش          
مردم ايران براي سرنگوني جـمـهـوري         

ــد             ــش درآوردن ــمــاي ــه ن .  اســالمــي، ب
اعـتـراض انـقـالبــي زنـان سـرخـپــوش              
مريوان و سپس حمايتهاي صميمـانـه        

و فوري مردم شهـر از ايـن اعـتـراض               
بـايــد مــورد بــيــشــتــريــن حــمــايــت و            

در مـراكـز     .  پشتيبانـي قـرار بـگـيـرد         
شهرهاي كردستان، با پوشيدن لـبـاس      
قرمز و با پالكارد دفاع از كـرامـت و         

ما هـمـه     " حقوق انساني زنان و اينكه    
و "  زنان سرخـپـوش مـريـوان هسـتـيـم            

هـر نـوع شـكـنـجـه، ارعـاب،              " اينـكـه  
تحقير و اعمال فشار فكـري و روانـي        
بــر افــراد بــازداشــتــي، مــتــهــمــيــن و            
محكومين مطلقا مـمـنـوع اسـت و            
مبادرت به آن جرم جنايي مـحـسـوب       

بـا اقـدامـات اعـتـراضـي و             "  ميشود
سمبوليـك، اعـتـال و ارتـقـا جـنـبـش                 
اعتراضي زنـان در شـهـرهـا ايـران را                
وارد مـوقــعـيــت نــويـن و تــعـرضــي،              

با اقدامات سمـبـولـيـك خـود        !.  كنيد
نگذاريد فضاي راديكال و انقالبـي را         
بــه مــيــدان فضــاي امــنــيــتــي كــردن            

هم اكنون جنـگ  .  شهرها تبديل كنند 
و دعواي مزدوران جمهوري اسـالمـي     
تــحــت فشــار ايــن اعــتــراضــات در              
ارتباط با احـكـام دادگـاه قضـايـي و               
اقــدامــات صــد انســانــي مــامــوريــن         
مزدور جمهوري اسالمي در مـريـوان        

لگـد پـراكـنـي هـاي          .  باال گرفته است 
اين مزدوران را بخودشان بسپاريد تـا       
هر چه در توان دارند يكديگر را لت و       

اينها نمايشهاي مضحـكـه   .  پار كنند 
اي است كه در طول سي سال گـذشـتـه     

بر مـاسـت در چـنـيـن          .  انجام داده اند  
شــرايــطــي كــه فضــاي تــعــرض و                   
همبستگي بـاال گـرفـتـه در دفـاع از                
حقوق و در دفاع از كـرامـت انسـانـي          
مان به اعتراض راديكـال و انـقـالبـي            

 . ادامه دهيم
 

 !زنان و مردان آزاديخواه
ــكــار اســالمــي             ــت ــاي ــم جــن رژي
تاكنون تعـدادي از زنـان و مـردان             

بـا  .  معترض را دستگير كرده است 
اقــدامــات وســيــع اعــتــراضــي در           
مقابل مراكز و النه هاي مـزدوران        
جمهوري اسالمي بويژه در مـقـابـل       
دادگاه قضايي تجمع كنيد و بـراي         
آزادي دســتــگــيــر شــدگــان دســت            

!. اعــتــراضــات مــتــحــدانــه بــزنــيــد       
خانواده دستگير شـدگـان را تـنـهـا            
نـگـذاريـد، هـمـراه آنـهـا خـواسـتــار                
فـوري و بـدون قــيـد و شـرط شــان                 

 .  شويد
 ١٣٩٢  فروردين ٣١ 

 ٢٠١٣  آوريل ٢٠ 
 

 ... پيام نسان نودينيان به                     

هيچ زمان مانند امروز جـهـان ايـن         
چنين ميـان دو کـمـپ کـار و سـرمـايـه                   

 .قطبي نبوده است
 

 در يــکــســو ســودهــا و ثــروتــهــاي            
نجومي انباشته شـده اسـت و در سـوي               
ديگر فقر و رياضت کشـي اقـتـصـادي و             

در .  بيکاري و بي تاميني بيداد ميکـنـد     
يکسو دولتها و قوانين و ارتش و پـلـيـس      
و زندان و پاپ و کليسا و آيـت اهللا هـا و          
اسالميون و انواع نيروها و حکومتـهـاي      
قومي و مذهبي و ناسيوناليستـي صـف      
کشيده اند و در سوي ديگر تـوده عـظـيـم          
کارگران و نود و نه در صـد مـردمـي کـه          
از هــمــان حــداقــل حــقــوق و خــدمــات               
اجتماعي که حـاصـل مـبـارزات طـبـقـه             
کارگر در دهه هاي گذشته بـود مـحـروم            

سرمايه بجـز فـقـر و        " نظم نوين"شده و از  
بي تاميني و بيحقوقي بيشتـر نصـيـبـي        

اين بيالن کار سرمـايـه داري     . نداشته اند 
عصر ما، سرمايه داري بازار آزاد اسـت         
که با فروپـاشـي سـرمـايـه داري دولـتـي                
کمپ شرق بيش از سه دهه اسـت افسـار         
گسيخته و بالمنازع بر جهان حـکـومـت          

 .ميکند
 

با اينـهـمـه امـروز کـمـپ سـرمـايـه                  
بيش از هر زمان ديگر رسوا، بـي افـق و          

ــت            ــداز اسـ جـــنـــگ و     .  بـــي چشـــم انـ
ــرابــري، و                  ــاب ــقــر و ن ديــکــتــاتــوري و ف
همچنين نيروها و حکومتهاي مـذهـبـي       
و قومي سـرکـوبـگـر از نـوع جـمـهـوري                  
اسالمي همه مستقيمـا و بـالواسـطـه و             
عريان و  آشکارتر از هـمـيـشـه حـاصـل                 
سلطـه سـرمـايـه داري و از مـلـزومـات                  
حفظ و بـقـاي ايـن نـظـام ضـد انسـانـي                    

ديگـر جـائـي بـراي هـيـچ عـذر و                  . است
نـه  .  بهانه و توجيهي باقي نـمـانـده اسـت           

مانند گـذشـتـه نـابـرابـريـهـا و مصـائـب                  
اجتماعي و فـقـر و اخـتـنـاق و تـوحـش                   
حــکــومــتــهــاي قــومــي و مــذهــبــي را             
ميتوان به عدم رشـد صـنـعـت و وجـود                
عقب مـانـدگـيـهـاي فـئـودالـي و نـيـمـه                    
فئودالي نسـبـت داد و نـه مـانـنـد دوره                  
جنگ سرد، فقر و کشـتـار و تـوحـش و                 
ديـکــتـاتــوري را مــيـتــوان بـا ضــرورت              
رقابت و مقابله با  بلوک شرق تـوجـيـه و              

مسـئـول مسـتـقـيـم تـمـام             .  تطهير کـرد   
مصائب جهان امروز مستقيـمـا و بـدون         
هيچ پرده ساتر و عذر و بهـانـه اي نـظـام               
سرمايه داري آنهم در شکل کـالـسـيـک و          

سرمايه داري بـازار آزاد اسـت و             "  ناب" 
به هـمـيـن دلـيـل اسـت کـه امـروز                 .  بس

سرمايه داري نـه تـنـهـا از نـقـطـه نـظـر                     
اقتصادي، که همه به آن مـعـتـرف انـد،               
بلکه از نقطه نـظـر تـبـيـيـن و تـوضـيـح                    
جهان، از نقطه نظر دکتـريـن و مـکـاتـب            
سيـاسـي و اقـتـصـادي و اجـتـمـاعـي و                    

فلسفي، و از لحاظ افق و چشـم  انـدازي          
در برابر بشريت قرار مـيـدهـد نـيـز            که     

کامال دچار بـحـران و سـردرگـمـي شـده                
 . است

 
ايـن وضــعــيــت بـيــش از هــر دوره               
ديگري در تاريخ طبقه کارگر را بـمـيـدان       

طبقه کارگر بعنوان نـيـروي   .  فراميخواند
اصلي در هم کوبيدن نـظـم ضـد انسـانـي           
سـرمــايــه داري و نــيــروي رهـا کــنــنــده               
ــاي پــر از                    ــي بشــريــت عصــر مــا از دن
! تبعيـض و نـابـرابـري يـک درصـديـهـا                   

تجربه جنبشها و انـقـالبـات چـنـد سـال                
اخير بروشني دو واقعيت پايـه اي دوران          

اول :  ما را مورد تـاکـيـد قـرار مـيـدهـد               
اينکه  طبقه کارگـر در نـبـرد دورانسـاز              
خود با سرمايه اکثريت عظـيـم مـردم را           
در کنار خـود دارد و دوم ايـنـکـه بـدون                  
طبقه کارگـر بـدون رهـبـري سـيـاسـي و                 
اعمال قـدرت ايـن طـبـقـه مـبـارزات و                  
جنبشها و انقالبات توده اي راه بـجـائـي         

چشــم انــداز و افــق و          .  نــخــواهــنــد بــرد   
آلـتـرنـاتـيـو طـبـقـاتـي کـارگـران يـعـنـي                     
سـوسـيـالـيـسـم و تـنـهـا سـوسـيـالـيـسـم                      
ميتواند بشـريـت را از مـنـجـالبـي کـه                  
سـرمـايـه داري بـراي او سـاخــتـه اســت                 

از نظر شيوه هـاي مـبـارزه        .  نجات بدهد 
نيز اين طبقه کارگر است که نـهـايـتـا بـا           
اعتصابات خود و بـا از کـار انـداخـتـن                 
چرخ توليد ميتواند بر سـلـطـه سـرمـايـه              

بـمـيـدان آمـدن       .  داران نقطه پايان بگذارد 
طبقه کارگر در سطح سياسي و بـعـنـوان          
نماينده آينده بشريت و از لحـاظ عـمـلـي             
و مبارزاتي بعنوان نيـروئـي کـه شـيـشـه            
عــمــر ســرمــايــه را در دســت دارد، در               
رهائي بشريت نه تـنـهـا از اسـتـثـمـار و                 
بردگي مـزدي، بـلـکـه از شـرايـط قـرون                 
وسـطـائـي کـه نـمـايـنـدگـان مـذهـبـي و                     
قومي و ملي سرمـايـه در دوره بـعـد از                
جنگ سرد بر جوامـعـي مـثـل جـامـعـه                
ايران تحميـل کـرده انـد، داراي نـقـشـي                

 . مطلقا حياتي و تعيين کننده است
 

اول ماه مه امسال بايد اين پـيـام را         
بايد نود و نه درصـديـهـا      . به خيابانها برد 

در همه کشورها بدانند که طبقـه کـارگـر       
است که آيـنـده بشـريـت را نـمـايـنـدگـي                   

بدانند که راه از ميان بـرداشـتـن    .  ميکند
شکاف عظيمي که بين ثـروت و قـدرت             
يک درصـديـهـا و فـقـر و بـي تـامـيـنـي                      
اقتصادي و بي اخـتـيـاري نـود و نـه در                  
صد جامعه وجود دارد سـوسـيـالـيـسـم و          

پـيـام اول  مـه          .  تنها سوسياليسم اسـت    
امسال تاکيد مجددي بـر ايـن واقـعـيـت             

دنـيـا بـدون فـراخـوان          :  پايه اي اسـت کـه      
سوسياليسم، بدون اميد سوسيالـيـسـم و         

سـوسـيـالـيـسـم مـنـجـالبـي             "  خطر" بدون  
 .بيش نخواهد بود

اين پيام بويژه در ايران تحت سـلـطـه        
جمهوري اسالمي که منجالب سـرمـايـه      
در شکل يک حـکـومـت مـذهـبـي قـرون               
وسطائي همه چيز را بـه قـهـقـرا کشـيـده                
اسـت، بــيــش از هــر جــامـعــه ديــگــري               
حــقــانــيــت و  ضــرورت خــود را نشــان               

در ايران تحت سلطه حـکـومـت       .  ميدهد
اسالمي سرمايه پرچم مبـارزه نـه تـنـهـا           
عليه فقر و استثمـارو نـابـرابـري، بـلـکـه                
مبارزه ضـد مـذهـبـي، مـبـارزه عـلـيـه                  
آپــارتــايــد جــنــســي و عــلــيــه اعــدام و               
ســرکــوب و عــلــيــه تــوحــش ســرمــايــه             
اسالميزه شده نيز در دست طبقه کـارگـر      

 . است
 

جامعه ايران آبستن تحوالت زيـر و         
ايـن تـحـوالت بـدون         .  رو کننده اي اسـت    

عروج طبقه کارگر در عرصه سيـاسـت و        
در بچالش کشيـدن قـدرت سـيـاسـي  و                 
بدون حضور فعال چهره ها و فـعـالـيـن و               
نهاهاي کارگري در پيشاپيش مـبـارزات      
زنان و جوانان و نود و نـه در صـد مـردم                
متنفر از رژيم اسالمي، ميتواند بـه هـر        
نتيجه اي منجر بشـود بـجـز رهـائـي و                 

اول مه امسال بـويـژه روز       .  آزادي جامعه 
تاکيد بر اين واقعيت است کـه خـالـصـي        
از شر حـکـومـت اسـالمـي سـرمـايـه و                   
تحقق آزادي و رهائـي و بـرابـري و رفـاه                 
تنها ميتواند با قدرت گيـري طـبـقـه اي          
تامين بشود که  در استـثـمـار و سـود و            
ــه، و در                   ــاشــت ســرمــاي ــب ــت و ان رقــاب
اسالميت و قوميت و ناسـيـونـالـيـسـم و             
خاکپرستي مستـلـزم سـلـطـه سـرمـايـه،               

راه .  مـطـلــقـا هـيــچ  مـنــفـعــتـي نـدارد                 
پيشروي و پيـروزي، راه  بـزيـر کشـيـدن                 
جمهوري اسـالمـي و راه خـنـثـي کـردن                 
نيروهاي ارتجاعي مذهبـي و قـومـي و            
دولتهاي غربي و مـنـطـقـه اي کـه بـراي                
دخالتگري در فرداي ايران خود را آمـاده          
ميکنند عروج قدرتمند طبقه کـارگـر بـا       
حزب سياسـي اش، حـزب کـمـونـيـسـت               
کارگري، و با کليه نهادها و چـهـره هـا و           
تشکلهايش در دل و در راس مـبـارزات           

ايـن پـيـام اول مـاه مـه              .  توده اي اسـت     
ــراي نــجــات مــردم ايــران از                 امســال ب

 . منجالب اسالمي سرمايه است
 

 ! زنده باد سوسياليسم         
 ! زنده باد اول مه      

حميد تقوائي  دبير کميته مرکزي               
 حزب کمونيست کارگري ايران          

   ٢ ۹ ١٣  ارديبهشت     ٢ 
   ١٣ ۰ ٢  آوريل     ٢٢  

 پيام حميد تقوائي بمناسبت روز جهاني کارگر         
 ! بشريت طبقه کارگر را بميدان فراميخواند    

 



 
672شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ۹۲ ٣ ۱  فـرورديــن      ۲۶ دوشـنـبــه     
 ، جمهوري ٣ ۲۰۱  آوريل ۱۵ برابر با   

اسالمي در شهر مريوان  در کردستان       
ايران يک مرد را بـا روسـري و لـبـاس                
زنانه در شهر چرخاند و از ايـن طـريـق          

اين رفتار شنيـع  .  کرد" مجازات"او را  
حــکــومــت زن ســتــيــز اســالمــي  بــا              
اسکورت چندين ماشين پلـيـس و بـا           
نشـانــه رفــتــن اســلــحــه بســوي مــردم            

 !  حاضر در محل انجام گرفت
 اين اشد مجازات براي يـک مـرد        
در فــرهــنــگ و ســنــت و ســيــســتــم                 

زن و .  حکومت اسالمي و اسالم است  
لباس زنانه مايه سر افکندگي و خـوار   

لينک فيـلـم گـردانـدن       .  شدن مرد است  
 : يک مرد در مرکز شهر مريوان 
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dress-man-punish-police                 در عکس الـعـمـل بـه ايـن رفـتـار

شنيع حکومت اسالمي و در تـوهـيـن      
بيشرمانه به زنان ، تعدادي از زنان در     
مريوان، روز سه شنبه به يـک حـرکـت             
اعتراضي دست زده و در خـيـابـان بـا             
صداي بلند به اين بيشرمي حکـومـت     
اسالمي اعتراض کرده و ازهمه مـردم     
دعــوت مــيــکــنــنــد بــه ايــن حــرکــت             

بعد از چند دقيقـه بـيـش از        . بپيوندند
چهارصد نفر به حرکت اعتراضي زنان     
مريوان پيـوسـتـه و يـک راهـپـيـمـايـي                 

ــجــام مــيــشــود                ــزرگ در شــهــر ان . ب
مامورين حکومت اسـالمـي بـه ايـن            
تجـمـع اعـتـراضـي حـملـه کـرده و بـا                    
دستگيري چند نفر تالش مـي كـنـنـد           

. جــلــوي ايــن اعــتــراض را بــگــيــرنــد            
دستگيرشدگان چند ساعت بـعـد آزاد        

 . ميشوند
 آوريل يـک تـجـمـع         ۱۹ روز جمعه  

اعتراضي ديگر در مريوان انجـام شـد       
و زنان و مـردان آزاده بـه ايـن رفـتـار                    
حکومت اسالمـي مـجـددا در شـهـر              

 . مريوان اعتراض کردند

 
در يــک اقــدام اعــتــراضــي در                  
سايتهاي اينترنـتـي مـردان زيـادي بـا             
پوشيدن لباس زنـانـه و عـلـنـي کـردن               
ــتــار                 ــه ايــن رف عــکــســهــاي خــود، ب

. حکومت اسالمي اعتراض ميکننـد   
و فضاي ايـنـتـرنـت پـر از پـيـامـهـاي                   
همبستگي با زنان سرخپوش مـريـوان      
و اعتراض علنـي آنـهـا و هـمـچـنـيـن                 

 . همبستگي مردان ميشود
 

در ميتينگ اعتراضي روز جمعه    
مــردم حـــاضــر در تــظـــاهــرات در                 

زن بـودن    :  پالکاردهايشان نوشته شده  
ابزار تحقير و تنبيه هيچکس نيسـت،     
و يا اينکه انسان ذاتا مجرم نيـسـت ،         
مناسبات اجتماعـي افـراد را مـجـرم            

 !ميکند
جمهوري اسالمـي ايـران کـه ايـن            
حرکت گسترده اجـتـمـاعـي را شـاهـد              
بوده و مي شنود که مـمـکـنـسـت در             
اعتراض به اين رفتار حکـومـت ، در            
مريوان اعتصـاب عـمـومـي بشـود و             
شهرهاي ديگر کـردسـتـان و يـا ايـران               
نيز ممکنست اعتراض کـنـنـد، فـورا          
عقب نشيني کرده و در رسـانـه هـاي              
حکومـتـي از اعـتـراض نـمـايـنـدگـان                

و از   "  پـلـيـس   "  مجلس به ايـن رفـتـار         
تصميم پليـس بـدون حـکـم دادگـاه و               
قاضي حرف ميزند و در نـهـايـت روز           
گذشته اعالم کردند کـه مـمـکـنـسـت             
ــوان                    ــان مــري ــيــس از مــردم و زن ــل پ

 .  معذرتخواهي کند
 اعتراض زنـان و مـردم مـريـوان             
حکومت را دستپاچـه کـرده و دنـبـال             

امــا واقــعــيــت     .  يــک راه فــرار اســت         
اينست که زن در ايران تحت حاکميـت      
جمهوري اسالمي سـي و چـهـار سـال             
اســت کــه ســيــســتــمــاتــيــک ســرکــوب          
ميشود و منبع فساد و فتنه معـرفـي         
ميشود و در قـانـون ايـن حـکـومـت                 
خونش نصف خون مرد ارزش دارد و        

او را از همه حـقـوق انسـانـي مـحـروم               
. کرده اند چرا که جنسيت او زن اسـت      

اين آپارتـايـد و زن سـتـيـزي در ايـران                  
قانون است و اکـنـون رژيـم بـا بـر تـن                  
مردان لباس زنانـه کـردن مـيـخـواهـد             
آنها را مجازات کند و ايـن قـانـون و                
رفتار قرون وسطـايـي او بـا اعـتـراض              

 .  زنان و مردان مواجه ميشود
ما از اين حرکت دفاع ميکنيم و         
از مردم کردسـتـان و  ايـران و جـهـان                  
مــيــخــواهــيــم از ايــن حــرکــت مــهــم             

اين اعـتـراضـي    .  اعتراضي دفاع کنند 
است به زن ستيزي آشکار و همچنـيـن         

قـرون  "  مجـازاتـهـاي   "  تحقير جوانان و  
وسطايي يک حـکـومـت ارتـجـاعـي و             

 . ضد انسان
" جنـبـش بـراي رهـايـي زن           "  فتنه  

اولين کمپيـن اعـتـراضـي خـود را بـا                
ــوان               دفــاع از زنــان ســرخــپــوش مــري
واعالم کمـپـيـن جـهـانـي در دفـاع از                 
حــرکــت اعــتــراضــي زنــان و مــردان              

 . آزاديخواه مريوان آغاز ميکند
 آوريـل شـنـبـه هـفـتـه              ۲۷ ما روز  

آينده را روز جهاني ابراز همـبـسـتـگـي        
بين المللي بـا زنـان و مـردم مـريـوان                
اعــالم کــرده و بــهــرطــريــق مــمــکــن              
خــواهــيــم کــوشــيــد از ايــن حــرکــت               

 . اعتراضي دفاع کنيم
ــگــاران                  ــرن ــب ــا و خ ــه ه از رســان
عالقمند دعوت ميکنـيـم بـا تـمـاس            
گرفتن با فعالين اين حـرکـت و مـردم             
مريوان ،  صـداي اعـتـراض آنـهـا را                  

 . منعکس کنند
مريم يکي از فعالين ايـن حـرکـت         

ــت               ــا مــا گــف ــمــاس ب حــرکــت  :  در ت
اعتراضي ما هـم عـلـيـه زن سـتـيـزي                 
آشکار و تحقير و توهين به زنان و هـم     
عليه توهين به مردان و گرداندن آنـهـا      

. در شهر و بي حرمتي به انسـان اسـت     
اين حرکت شايسته دفاع زياد اسـت و        
ما از مردم دنيـا مـيـخـواهـيـم از مـا                

 " دفاع کنند
 

از "  جنبش براي رهايـي زن   "  فتنه  
همگان دعوت ميکند به اين کمـپـيـن     

 .بزرگ بپيوندند

 

  

 کمپين دفـاع  ۴ اطالعيه شماره  
ــوان               ــريـ ــوش مـ ــپـ ــرخـ ــان سـ  از زنـ

 .حرکت جهاني ميشود
مـن از بـرابــري زن و مــرد در                

 .ايران و کـردسـتـان دفـاع مـيـکـنـم               
عـکــس يــک جــوان کــه در ســايــت              

فرانسه پـخـش شـده       -اينترنتي فمن 
و به همراه آن در سـايـت ايـنـتـرنـتـي             
; فمن توضيح داده شـده اسـت کـه              

در روز دوشـنـبـه در شـهـر مـريـوان                
حکومت اسالمي ايران يک مـرد را       
با لباس زنانه در شـهـر چـرخـانـد و                
زنان و مردان آزاده به اين اعـتـراض           
کردند و مردان زيادي بـا پـوشـيـدن            
لباس زنانه به اين رفـتـار اعـتـراض            

ما هم به اين حرکـت مـي     .  کرده اند 
 .پيونديم و اعتراض ميکنيم

 
://https

/com.facebook.www
francefemen 

 
دعــوت بــه يــک جــلــســه بــراي            
سازماندهي اعتراض در سليمـانـيـه     

 جمعي از مدافعين حقـوق زن         عراق
و مدافـعـيـن حـقـوق انسـانـي فـردا                 
دوشــنــبــه در ســلــيــمــانــيــه تــجــمــع           
ميـکـنـنـد تـا بـراي سـازمـان دادن                 
اعتراضات در سليمانيه عراق و در     
کـــردســـتـــان عـــراق در دفـــاع از               
اعـــتـــراض زنـــان و مـــردان آزاده               
مــريــوان اقــدامــاتــي را در دســتــو            

 .بگذارند
اطالعيه اين نشست بـه دسـت          

بـراي  :  ما رسيده که در آن نوشته اند 
آگاهي عمومي بـه مـنـظـور بـه راه              
انداختن اعتراض در مقابـل رفـتـار          

حکومت اسـالمـي ايـران در شـهـر              
مريوان نمايندگان سازمانهاي زنـان      
کردستان و فعالين حـقـوق زن بـراي         
بررسي چگونـگـي اعـتـراضـات در            

فـردا  .  شهر سليمانيه جمع ميشوند  
 بـعـد از ظـهـر           ۲ دوشنبـه سـاعـت        

ــتــوري                ــه کــه ل  مــحــل قــهــوه خــان
از نـمـايـنـدگـان هـمـه سـازمـانـهـاي                 
مدافع حقوق زن دعوت مـيـکـنـيـم           
براي بررسي و تصميم گيري در ايـن      

 .مورد به ما ملحق شوند
 

مردم شروع به جمع آوري              
 .امضا کرده اند        

خبري نيز از جمـع آوري امضـا         
در برخي از روستاها و شـهـرهـا بـه            
دست ما رسيده اسـت کـه کـمـپـيـن             
دفاع از زنان سرخپوش مريوان ايـن        
روش اعتـراضـي را بسـيـار مـفـيـد               
دانسته و از همه مردم در ايـران، از         
سازمانهاي مدافع حـقـوق زن و از            
تشــکــلــهــاي کــارگــري و هــمــگــان           
دعوت ميکنـد کـه بـا جـمـع آوري               
امضــا بــه ايــن رفــتــار وقــيــحــانــه              
حکومت اسالمي اعتراض کـرده و       
در کنـار مـردم آزاديـخـواه مـريـوان              

 .باشند
ما از سازمانهاي مدافع حقوق      
زن در ســطــح بــيــن الــمــلــلــي و از                
همگان دعـوت مـيـکـنـيـم بـه ايـن                 

 .جنبش اعتراضي مهم بپيوندند
 

 کمپين دفاع از  
  زنان سرخپوش مريوان  

 آوريل   ۲۱ 

کمپين دفاع از زنان سرخپوش مريوان                                  
 جهاني ميشود           

 

اعالم کمپين جهاني اعتراض به توهين                                   
 بيشرمانه جمهوري اسالمي به زنان                               

 کمپين دفاع از زنان سرخپوش مريوان                                

 .  نفس ستمکشي و فرودستي زن اختراع سرمايه داري نيست                              
اما سرمايه داري اين ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تکامل                                   

بخشيده و به يک رکن مناسبات اقتصادي و اجتماعي معاصر بدل کرده                                        
ريشه نابرابري و بي حقوقي امروز زن، نه در افکار کهنه و                                   .   است  

ميراث فکري و فرهنگي نظام ها و جوامع منقرض شده و پيامبران و                                     
 مذاهب عصر جاهليت،            

 .بلکه در جامعه سرمايه داري صنعتي و مدرن امروز نهفته است                                  
 



 
672شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ۱ از صفحه  
اقــدام شــجــاعــانــه زنــان ســرخ پــوش            

. مريوان است به حـاشـيـه رانـده اسـت            
ظاهرا نويسنـده بـراي ايـنـکـه مـردان              
فقط لباسهاي کردي بـتـن کـرده انـد،             
ــي،              ــيــســت ــال ــاســيــون ــرا حــرکــتــي ن آن
ارتــجــاعــي، مــي تــوانســت مــدرن و           
انساني باشد و يا ايـنـکـه اگـر لـبـاس               
ديگري غير از لـبـاس مـحـلـي زنـانـه                

مـي پـوشـانـدنـد        "  مجرم" کردي به تن    
آقايان از آن حرکت دفاع نمي کردند و      
غيره، در اين نشـريـه مـورد ارزيـابـي               

عـجــب تـيــزبـيـنــي       . " قـرار داده اســت     
 "! شگرفي

تعرض نويسنده به مردانـي اسـت       
که طي يک هفته اخير بـا جسـارت از          
حقوق بـرابـر زنـان و مـردان بـعـنـوان                   

. انسان برخاستند و از آن دفاع کـردنـد      
آنچه را کـه در ايـن مـدت مـردان و                    
جوانان از هر گـوشـه اي در داخـل يـا                
خارج در حمايت از زنـان سـرخ پـوش             
مريوان انجام دادند حرکتي بي نـظـيـر          

ناسيوناليستي نـبـود   .  و بي سابقه بود 
بخاطر اينـکـه از حـقـوق انسـانـي زن                

ــد        ــرخــاســتــن ــدفــاع ب در قــامــوس     .  ب
ناسيوناليسم دفاع از حـقـوق انسـانـي           

 . زن معني ندارد
ناسيوناليـسـم را از نـوع و مـدل               

. لــبــاس نــمــي تــوان اســتــخــراج کــرد           
ناسيوناليسم تفـکـر اسـت و مـرد يـا               
مرداني که لباس زنانه بـه تـن کـنـنـد              
حال هر نوع و هـر مـدلـي کـه بـاشـد،                  
براي نـاسـيـونـالـيـسـم کسـرشـان مـرد                

ــود             ــي شـ ــســـوب مـ ــحـ ــقـــول  .  مـ بـ
مـرتـجـعـيـن و        .  اسـت " سبک" خودشان

ناسيوناليستهاي زيادي را مـي تـوان          
معرفي کرد که شيک ترين لـبـاسـهـاي           
مدل غربي هم به تن مي کـنـنـد و در           
مجالس و مذاکرات حضور بهـم مـي        

 . رسانند
مدرن بود چرا که سابقـه نـداشـتـه          
است و مدرنيزمـش از ايـنـجـا مـايـه               
مي گيرد که با اين حرکت، برابري زن     
و مرد را بزبان امروز و با اين روش به       

خـوب مـي بـود کـه           .  تصويـر کشـيـد     
منتقد اين حرکت توضيحي در رابطه       

ايـن واقـعـه      .  با مدرن نبودن مـي داد       
قبال در جايي از ايران آنهم در مـقـابـل       
زن ستيزي يک حکومت بشـدت ضـد          
زن و مــرد ســاالر اســالمــي اتــفــاق               
نيافتاده است اگـر هـم اتـفـاق افـتـاده                
اســت در دوران حــاکــمــيــت ارتــجــاع           
اســالمــي در چــنــيــن ابــعــادي و در               
اعتراض به زن ستيزي شاهد آن نبـوده        

 . ايم

اين حـرکـت     :  " يا اينکه مي گويد 
مي توانست انساني باشد و هـر چـيـز          

بر عکس نـظـر     ".  ديگري باشد جز اين 
ايشان پوشيـدن لـبـاس زنـانـه تـوسـط               
مــردان و بــراي دفــاع از حــرمــت و                 
کرامت زنان در مقابل حکومتـي کـه          
زن را آدم حساب نـمـي کـنـد عـمـيـقـا                 
انساني  و دفـاع از انسـانـيـت اسـت،                

و "  مـجـرم  " دفاع از حرمت همان مرد     
امثال او است که احسـاس نـکـنـد بـا              
اين حرکت زن ستيزانه رژيـم اسـالمـي         
تحقير شده است بلکه او هم بداند کـه        
زن بودن قبل از هر چيز يـعـنـي انسـان         

اين سوال را خيلي ساده از هـمـه   . بودن
آن مـردانـي کـه لـبـاس زنـانـه بـه تـن                      
کردند مي شود پرسيـد و سـوال کـرد             
که اگر لباس ديگـري غـيـر از لـبـاس               

مـي  "  مجرم" محلي زنانه کردي به تن  
پوشاندند آيا آقايان از آن حرکت دفـاع     

مـن از طـرف هـمـه آن             .  مي کردند ؟  
ايــن "  مــنـتــقــد " آقـايــان بــه نـويســنـده           

اطمينان را مي دهم کـه پـاسـخ هـمـه             
کار سـخـتـي نـيـسـت         . آنها مثبت بود 

همگـي آنـان را مـيـشـود در هـمـيـن                   
ميدياي اجـتـمـاعـي در مـقـابـل ايـن                 
سوال قرار داد و پاسخ را دريافت کـرد      
چه با لباس زنانه محلـي کـردي و يـا              

مـي  "  مجرم " هر لباس ديگري که تن     
. پوشاندند به حمايت بر مي خواستند   

اما يادمان باشد کـه اتـفـاقـي کـه در                
مريوان افتاد يک حرکـت احـتـمـاعـي،         
مدرن، انساني و در دفاع از حرمت و       
کـرامــت انســانــي زن بــود و بــه ايــن                
اعتبار بود که آقـايـان در حـمـايـت از             
اين مسئله لباس زنانه بـه تـن کـردنـد           

 . نه بخاطر نوع لباسي خاص
نمي شود خيلي صاف و سـاده و          
با تز و تئوري ذهني و خيالي حـرکـت      
اين مردان را ناسيـونـالـيـسـتـي، غـيـر             
مدرن، انساني نيست و يا ارتـجـاعـي         

نويسنده اين مطلب فـرامـوش   .  ناميد
کرده است که ناسيوناليسـم کـمـتـر از           

کـدام  .  اسالم در تقابل بـا زن نـيـسـت             
جريان ناسيوناليست کرد و غيـر کـرد         
و افراد و عناصر آن را مي شـنـاسـيـد           
که بخواهد لباس زنانه بر تن کند و بـا   
اسم و تصوير خود از زنان سرخ پـوش        
مريوان آنهم براي دفـاع از حـرمـت و              

در .  کرامت انسانيـشـان دفـاع کـنـد؟          
سنت و فرهنگ ناسـيـونـالـيـسـم کـرد              
اين حرکتها را جزو بي غيرتي مـردان        
نــام گــذاري کــرده انــد، بــه ايــن نــوع               

، يـعـنـي      " ژنـانـي  " حرکتها مي گـويـد        
به مردي که در آشپزخانـه  .  رفتار زنانه 

به همسرش کمک کنـد يـا رخـتـهـا را                
خجـالـت بـکـش از         " بشويد مي گويد    

در فـرهـنـگ      ".  کي تا بحال زن شدي؟    
ناسوناليـسـم کـرد ايـنـهـا  نـاسـزا بـه                    
مردي است که چنين کارهـايـي کـرده           

از اين فرهنگ و سنت به وفـور    .  باشد
دم دست هست الزم نيست مثـالـهـاي        

 .  زيادي آورد
" مـجـرم  " گويا فـرد      " بر سر اينکه    

اگر لباسي غير محلي بـر تـنـش مـي          
، " کردند آقـايـان اعـتـراض نـداشـتـنـد              

اينگونه پيشداوريهـا هـيـچ واقـعـيـت             
عــيــنــي و ابــژکــتــيــوي را تــوضــيــح              

 . نميدهد
اين را بايد برسميت شنـاخـت کـه           
اگر اين اتفاق در اصفهـان، شـيـراز يـا            
خراسان روي مي داد و اگـر قـرار بـود         
حـمــايــتـي از سـوي مــردهـا صــورت              
بگيرد بي گـمـان مـردان آن مـنـاطـق                
بـراي ابـراز هــمـبـسـتـگــي و دفـاع از                  
حقوق انساني زن، لباس آن منطقـه را      
که نرمي معمولي اسـت بـه تـن مـي               

اگر کسي قادر به عـمـق ديـدن      . کردند
اين حرکت در مريوان نـيـسـت نـيـازي            
نيست نـوع پـوشـشـي کـه مـردان در                 
حمايـت از زنـان بـه تـن کـرده انـد را                     
ــاعـــي و                   ــه اي بـــراي ارتـــجـ بـــهـــانـ
ناسيوناليستي خواندن هـمـبـسـتـگـي           
برابري طلبانه و انسـانـي مـردان قـرار            

حرکت مردان با لباس زنانه هـم    .  دهد
کسيکـه ايـن     .  مدرن بود و هم انساني  

را نمي تواند درک کند يا از مـوضـوع      
بي خبراست يا خود را بـه بـي خـبـري               

ــد    اگــر کســي ادعــايــي در           .  مــي زن
حمايت از حرکـت زنـان مـريـوان دارد            
بهتر است آن حرکت را مورد حـمـايـت     
قرار دهد و تقويت کند و بـي خـود و             
بي جهت به نوع پوشش حمايت آمـيـز     

مسئـوالنـه تـريـن و         .  آقايان گير ندهد 
منطقي ترين رويـه ايـن اسـت کـه بـه                 
حمـايـت کـنـنـدگـان مـرد تـوصـيـه و                   
پيـشـنـهـاد کـنـد کـه بـخـاطـر ايـجـاد                     
همبستگي سراسري و گسترده از ايـن      
حــرکــت از پــوشــشــهــاي مــتــنــوع و             
مختلف ديگر هم براي پـوشـش خـود          
در هر نوع و مدلي اسـتـفـاده کـنـنـد،               
حـکـمـت، اهــمـيـت و خــاصـيـت آنــرا                
بـرايشــان تــوضــيــح دهــد و تــالش و              
جسارت تاکنوني شان را ستايش کند       
و تصميم را به خـود حـمـايـت کـنـنـده             
گان واگذار کند نـه ايـنـکـه در مـقـام                 

تـالش بـراي     .  بـپـردازد  "  نـقـد  " داور به    
آزادي زن يعني  تقويت و حـمـايـت از              
اينچنين حرکت اجتماعـي اي عـلـيـه            
زن ستيزي حکومت اسـالمـي نـظـيـر            
آنچه که زير سر نيزه ارتجاع اسـالمـي       
در مريوان اتفاق افتاد و دارد هـر روز          

مـتـاسـفـانـه      .  جان تازه تري مي گـيـرد    

رهروان اين خط فکري به اين زوديـهـا         
قــادر بــه بــريــدن بــنــد نــاف خــود بــا                
صاحب اين خط که رسـالـت ديـگـري             
جز تخطئه هر گونه حرکت رو به جـلـو       

. و انقالبي نداشته است نخواهند بـود     
الاقل کمترين انتظار از نشريه اي کـه         

در راه آزادي زن مــي خــواهــد قــدم                 
بـردارد ايـن اسـت کـه مـبـلـغ چـنـيــن                    
ــا                ــادرســتــي در تــقــابــل ب مــواضــع ن
همبستگـي انسـانـي مـردان بـا زنـان               

 . نباشد
 ۲۰۱۳  آوريل ۲۲ 

  ... بدون سکه        

طبق اخباري که از مـريـوان بـه           
دست ما رسيده، در دو روز گذشـتـه      
نيروي انتظامي حکومت اسـالمـي       
بسياري از خيابانها را قـرق کـرده و          
مزدوران مسلح رژيـم در هـمـه جـا              

رژيم رسما فضـاي  .  بچشم ميخورند 
. نظامي در شهر ايجاد کرده اسـت          

گفته ميشود که زناني که با لـبـاس       
ســرخ در خــيــابــانــهــا هســتــنــد از              
نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر حــکــومــت         
اسالمي تذکر ميگيرند و حـتـي بـه           
پسران ومردان نيـزبـدلـيـل پـوشـيـدن           

تــذکــر  ..  پــيــراهــنــهــاي قــرمــز و            
رژيـم از رنـگ قـرمـز و             .  ميـدهـنـد   

دراســاس از اعــتــراض مــتــحــدانــه          
مردم مريوان از .  مردم وحشت دارد  

وحشــت رژيــم حــرف مــيــزنــنــد و              
خبـر  .  صحبت از ادامه مبارزه است 

رسيده که مردم دارنـد امضـا جـمـع           
ميکنند و خواهان مـعـذرتـخـواهـي         
رسمي نيروي انتظامـي و دسـتـگـاه          
قضايي حکومت اسـالمـي بـدلـيـل           
اين رفتار شنيع مزدوران حـکـومـت       
اسالمي عـلـيـه زنـان و هـمـچـنـيـن                  

قـرون  "  مجـازاتـهـاي   "  عليه اين نوع    
 .وسطايي هستند

جنبش عليه اين رفتار زنـنـده و       
توهين آشکار بـه زنـان، از مـريـوان             
فراتر رفته و اکـنـون يـک مـوضـوع               

 .بين المللي شده است
امروز خبر رسيد که جـمـعـي از         

بـا امضـا     "  ديـوانـدره  "  مردم اوباتـو     
طومار به اين رفتار اعتـراض کـرده          

جمع آوري امضـا در بـرخـي از          .  اند
روستاها و شهـرهـاي کـردسـتـان در            

 .جريان است
مردان زيادي با پوشيدن لـبـاس      
زنانه به اين حرکت اعتراض کـرده و      
رسانه هاي بين المللي گزارشاتي از       
اين حرکت را منعکس کـرده انـد از        
جـملـه رسـانـه هــا فـرانسـه، آلـمــان،                

 ..ژاپن، ترکيه و 

در ســايــت فــمــن در فــرانســه              
عکس يک مرد بـا لـبـاس زنـانـه را                
ميتوانيم ببينيم که نوشته اسـت بـا         
ايــن آکســيــون از حــقــوق زنــان در               

 .کردستان و ايران دفاع ميکند
در سليمانيه عراق صـحـبـت از         
سازماندهي اعتراض به ايـن رفـتـار         
حــکــومــت اســالمــي اســت و در               

 آوريـل    ۲۷ کشورهاي مختلف روز     
قرار است ميتيـنـگـهـا و حـرکـاتـي               

 .اعتراضي سازمان يابد
جــمــهــوري اســالمــي ايــران از           

خشم و انـزجـار     .  همين وحشت دارد 
عــمــيــق در مــريــوان و شــهــرهــاي             
کردستان و دامن زدن به يک حرکـت        
جـهـانـي دفـاع از زنــان سـرخـپــوش               
مــريــوان هــمــه و هــمــه بــراي ايــن                
حکومت وحشت آور است و بهميـن     
دلــيــل حــکــومــت نــظــامــي اعــالم          
ميکند و با حربه سرکوب به ميـدان   

 .مي آيد
مـا از هــمــه مــردم مــريــوان و              
مردم شهـرهـاي کـردسـتـان و ايـران               
دعوت ميکنيم که در مـقـابـل ايـن            
رفتار ضـد زن جـمـهـوري اسـالمـي              
متحدانه به مـيـدان بـيـايـنـد و ايـن                
تشبـثـات جـديـد حـکـومـت را بـي                 
پاسخ نگذارند در همه جا بـا لـبـاس        
قرمز بيرون بياييـد و کـاري کـنـيـد              
جــنــايــتــکــاران و ســرکــوبــگـــران               
حکومتي ببينـنـد کـه بـا مـردمـي              
متحد در هـمـه جـاي کـردسـتـان و                 

 .ايران روبرو هستند
از هـمـه دعـوت مـيـکـنـيـم بــا                 
ــا               ارســال طــومــار اعــتــراضــي و ب
تشــکــيــل مــيــتــيــنــگ و حــرکــت             
اعتراضي در هر جايي که امکانـش     
را دارند از خـواسـت مـردم مـريـوان             

 .دفاع کنند
 کمپين دفاع از زنان    

 سرخپوش مريوان 
 ٣ ۲۰۱ آوريل ۲۲ 

   ۵ اطالعيه شماره             
 کمپين دفاع از زنان سرخپوش مريوان        

رژيم به وحشت افتاده، اعالم حکومت نظامي و           
قرق خيابانها با نيروهاي مسلح اذيت و آزار زنان و يا               

 . مرداني که لباس قرمز بر تن دارند        
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ــت اســالمــي               ــنــگ و ســن فــره
دستگاه قضايي حـکـومـت کـه قـرار            
بود براي پهن کردن بساطي ديگر در      
ضديت با زن نـمـايشـي از فـرهـنـگ                
لمپنيزم اسـالمـي را در مـريـوان بـه                
اجــرا بــگــذارد، از ســوي مــردم  و                 
فعالـيـن دفـاع از حـقـوق زن و زنـان                   
سرخ پوش اين شهر پاسخي مـحـکـم        
و دندان شکن دريافت کرد و بسياري       
از زنان و مردان آزاديـخـواه و بـرابـري          
طـلـب ايـن حـکـم حـکـومـتـي نـهــاد                   
اسالمي ضد زن در مريوان را مـورد       

آش .  تعرض جانانه خود قـرار دادنـد        
ــعــدادي از                   ــود کــه ت ــقــدر شــور ب آن
خوديهاي حکومت در مـجـلـس نـيـز          
در وحشــت و تــرس از گســتــرش                  
اعتراضات وسيعتر مردم به تـکـاپـو         
افتادند و حـکـم قـاضـي  دسـتـگـاه                   
اســالمــي در مــريــوان را ســرزنــش              

 . کردند
واکنشهاي جسورانه ديـگـري در        
پاسخ به حکم بيدادگـاه حـکـومـت و          
کل حکومت اسالمي صورت گرفـت   

در ايــن   .  کــه هــمــچــنــان ادامــه دارد       
عکس العمل ها بسياري از جـوانـان           
و مردان با پوشـيـدن لـبـاس زنـانـه و                
ــاي               انــعــکــاس وســيــع آن در مــيــدي
اجتماعي، بـه زن سـتـيـزان اسـالمـي              
حاکم بر ايران نشان دادند که با تـمـام       
قدرت و توان از انسـان و انسـانـيـت               
دفاع خـواهـنـد کـرد و چـهـره زشـت                  
قوانين و فـرهـنـگ کـريـه و ضـد زن                 
اسالمي را کماکان با تعرض محـکـم     

مردم بـنـيـادهـاي     .  پاسخ خواهند داد  
فــکــري اســالم وقــوانــيــن اســالمــي            
حکومت را لگد مـال مـي کـنـنـد و               
دسـتـگـاه قضـايـي اش نـاچـار اســت                
احکام تنبيهي را با تفنگ، تحـقـر و           

 .توهين به اجرا بگذارد
بعد از رنسـاس مـذاهـب ديـگـر              
افسار زده شدند اما بختک اسـالمـي         
گـويـا دارد هـمـچـنـان جـان سـخـتـي                   

قرآن کـه پـايـه هـاي           .  بخرج مي دهد  
اسالم برآن سوار اسـت، زن را انسـان             

ايـن فـرامـيـن       .  محسوب نـمـي کـنـد       
اسالمي در آيات و احاديث قـرآن در           

. مورد زنان به وفور يافت مـي شـود          
هر کـس کـه قـدري بـه زبـان عـربـي                    
آشنايي داشته باشد با مطالعـه چـنـد        
سطر از ثوره النـسـاء مـتـوجـه عـمـق             
کثافت احاديـث پـيـغـمـبـر و فـرمـان                
خدايش دراستفاده جنسي و بـرده وار       

ترجمان ايـن    .  از زنان آشنا خواهد شد 

گفته ها و احاديث مشمئز کننـده در      
قوانين حکومت اسالمـي بـر عـلـيـه            
زنان در ايران نـيـز عـمـلـکـرد سـي و                  
چــهــار ســالــه دارد کــه ايــن بــخــتــک              

ــد افســار زد                ــاي  .اســالمــي را هــم ب
زن را براي فرا گرفتـن  :  پيامبر فرمود 
زنان به دليـل ضـعـف      : نيکي ها بزنيد  

عـقـل و ادراک جـزئـيـات ومـيـل بــه                  
زينت هاي دنيا حقا و عدال در حـکـم     

و اغـلـبـشـان سـيـرت         .  حيوان هستند 
و لـي بـه ان هـا            .  چهار پـايـان دارنـد      

صورت انسان داده شده تـا مـردان از         
و .  مصاحبت با ان ها متنفر نشـونـد     

در شـــرع مـــطـــهــــر مـــردان در                     
نافرماني ( احکام،مثل طالق و نشوز   

بـر زنـان چـيـرگـي داده            )  زن از شوهر  
 زنان هيچگاه اين حقارت را   .شده اند 

نپزيرفـتـنـد و تـا پـايـان کـار هـم در                     
مقابلش مي ايستنـد تـا آنـرا افسـار             

 .بزنند
رژيم اسالمي هر بار با اعـتـراض    
و مبـارزه زنـان در مـقـابـل اسـالم و                  
ــيــن اســالمــي، ســيــلــي هــاي               قــوان
محکمي را از جنبش زنـان دريـافـت           

سي و چـهـار سـال اسـت             .  کرده است 
دايره مبـارزه بـا مـنـکـرات، پـلـيـس                
ناجا، خواهر کماندوهـاي خـيـابـانـي،          
تـعـقــيـب و بــازداشـتــهـاي هـر روزه،                
اخــتــصــاص دوائــر و ســازمــانــهــاي           
دولـتــي گـونــاگــون و دهــهـا ابــزار و               
امکان ديگر نظير زندان، سنـگـسـار،      
شالق، تهديد، عربـده کشـي، چـمـاق           

يـا روسـري يـا تـو سـري،              .  چرخانـدن 
چسباندن آن بـا پـونـز بـر سـر زنـان،                    
تجاوز، اسيدپاشي و با صرف هزيـنـه       
هــاي مــيــلــيــاردي، امــا نــتــوانســت          
صداي زنان را خفه کـنـد، آنـان را بـه                
کنج خانه بفرستـد و يـا در جـامـعـه                

نـوع پـوشـش و تـارهـاي            . ايزوله کند 
موي زن کابوسـي هـمـيـشـگـي بـراي              

ســنــت .  ايــن حــکــومــت بــوده اســت        
شکني هاي هر روزه جوانان دخـتـر و           
ــهــايــش                ــه اســخــوان پســر کــارد را ب

تنهـا مـانـده بـود کـه            .  رسانيده است 
هـمـســان خــوانـدن زن در کــنـار واژه                
اراذل و اوباش را به نمـايـش بـگـذارد             
که در اينجا هم تو دهني مـحـکـمـي         
از مردم و زنان سـرخ پـوش ومـبـارز              

 . دريافت کرد
در مــــورد لــــبــــاس زنــــانــــه                
همينقدراضافه کـنـم کـه طـيـفـي بـا                
اظهـار نـظـراتشـان پـوشـانـدن لـبـاس                
زنانه کردي بر تن يک مرد در مريـوان   

را توهين بـه لـبـاس کـردي ارزيـابـي                
ايـن طـيـف از سـرعـرق            .  کرده بودنـد  

نـاسـيــونـالــيـســتـي و تــقـدس لـبــاس               
کردي، عـالقـمـنـد بـودنـد هـمـچـنـان                
سوراخ دعا را گم شده تصور کننـد و     
بجاي تعرض به زن ستيزي حکـومـت    
اسالمـي بـه قـرب و ارج نـهـادن بـه                   

در يـک    .  لباس زنانه کردي بچسـبـنـد      
نوشته از اين طيف خواندم که گـفـتـه         

دادگاه جـمـهـوري اسـالمـي در            " بود  
مريوان به لباس کردي بي احـتـرامـي          

امــا در ســراســر ايــن          ".  کــرده اســت   
نوشته و در دفـاع از لـبـاس کـردي،                
جايي نديدم که زن ستيـزي ايـن رژيـم           

. را مــورد تــعـرض قـرار داده بــاشــد             
تـعـجـب آورهــم نـيـسـت چـرا کـه در                   
مخيله ناسيوناليسم کرد يا هـر نـوع          
ديگري از ناسيونـالـيـسـم، زن هـمـان              
جـايـگـاهـي را دارد کـه در قـوانـيـن                   

 . اسالمي دارا است
جمهوري اسـالمـي بـا کـل دم و              
دستگاه زن ستيزش خـوب دريـافـتـه            
است کـه روز بـروز حـجـابـهـا عـقـب                  
کشيده مي شوند، بو کشيده انـد کـه        
در هيچ جاي دنيا بـه انـدازه جـامـعـه            
ايـران ضـديـت بـا مـذهـب بـويـژه در                   

دهـن کـجـي      .  ميان زنان وجود نـدارد    
به  قوانين اسالمي در مـيـان زنـان و          
جوانان سنت شکن خـواب راحـت را           

دريـافـتـه    .  از چشمانشان گرفته اسـت    
اند که بوي تعفن بنيادهاي اسـالمـي      
مندرج در قرآن و قـوانـيـن اسـالمـي             
حــکــومــت شــان مشــام هــر انســان             

اگـر در    .  شرافتمندي را آزار مي دهد    
جايي مثل مريوان تمام قـدرت خـود         
را بکار مي برند که با فرهنگ لمپـن      
اسالمي و براي تحقير و تـوهـيـن بـه             
انسانـيـت، زن را بـا اراذل و اوبـاش                 
متـرادف کـنـنـد از ايـن رواسـت کـه                  
زرادخانه انقالب فرهنگي شان هم تـه   

 و   ،هيچ راه و قـانـونـي       .  کشيده است 
هيچ سرکوب و تحقيري نمانده اسـت      

اما زنـان و    .  که امتحان نکرده باشند 
مردان آزاديخواه و برابـري طـلـب هـر            
بار پوزه اين بختک اسالمي را بـخـاک      

ســيــلــي  ايــن بــار هــم        .  مــالــيــده انــد   
محکمي از زنان سرخ پـوش مـريـوان       

 دريافت کرد
 ٢٠١٣  آوريل ١٨ 

 قوانين اسالمي سيلي محکمي                        
 از زنان سرخ پوش مريوان دريافت کرد                                

 عبدل گلپريان       

 

درچند مـاه گـذشـتـه، مـجـازات             
بـزهــکـاران اجـتــمــاعـي، تـقــريـبــاً در              
سراسر ايران، در اشکال متفـاوت، در      
مقابل ديدگان عموم، به اجرا درآمـده     
ــکــي از ايــن مــوارد، روز                   اســت؛ ي

 فروردين ماه روي داد و   ٢٦ دوشنبه،  
ــي کــه مــجــرم                    طــي آن پســر جــوان
اجتماعي شناسانده شد، با روسـري و     
لباس محلي زنـانـه، در خـيـابـانـهـاي              
شهر مريوان گردانده شد تا در سـيـرک       
بازيگران، جـرم بـه نـمـايـش گـذاشـتـه                
شود و بشريت بار ديگر زخم عميـقـي      
را بــرپــيــکــره ي خــويــش بــه نــظــاره               

 .بنشيند
بدون شک بزهکاري بعنـوان يـک          

پـديــده ي اجــتـمــاعـي ريشــه در زيــر               
ساخت هايي دارد که فرودستـي وبـي          
ــعــي از روبــنــاي                  مــايــه گــي زن تــاب
ايدئولوژيکي همان ساختار اسـت کـه        
پيوسته مي کوشد تا پايبند بودن بـه          
ساختارمندي را در قواره قـانـون ودر         
هيأت قانونگذار به شکـلـي آگـاهـانـه           

. در وجود افراد جامعه نهادينـه کـنـد       
گرداندن يک بزهکار در سطح شـهـر و         
پوشاندن لباسي که نشان از فـرومـايـه        
گي و حقارت وي داشته باشد، تـنـهـا          
ــه از ســوي                  ــاکــاران ــمــايــش ري يــک ن
سيستمي اسـت کـه خـود از عـامـل                
هـاي اصــلـي بــروز بــزهــکـاري، جــرم             

 .وجنايت در هر سطحي مي باشد
به غـيـر از گسـتـرش فـقـري کـه                  
دامن بخش بسيار وسيـعـي از مـردم           
را گرفته، بيکاري فزاينده هـم اکـنـون           
از وجودانسان يک پيکـر نـدار و آواره            
ساخته است و اين آوارگي و نداري بـه     

چنان معضلي اجتماعي تـبـديـل        ¬آن
گرديده که بـه مـنـظـور شـانـه خـالـي                  
کــردن از زيـــر بــار مســـئــولــيـــت،                 
کارگردانان اين نوع از تـراژدي، خـود         
را از منبر و مناره آويزان مـي کـنـنـد         
تا پاپوشي بدوزند و خود را بـيـرون از       

 . آن به نمايش بگذارند
آن ها از مـنـاره ي مسـجـدهـا و                

بلندگوها به شکلي جرم را اعالم مـي      
کنند که گويا هيچ ستم و تـبـعـيـضـي        
انسان را نمي آزارد و تنها چـيـزي کـه         
مايه ي آزار شهر شده همان مجـرمـي         
است که عامالن حکـومـت اسـالمـي        
او را در هيبت يک زن و بنابـرايـن يـک         
موجود دون پايه به نمايـش گـذاشـتـه            
اند و به راستي که تحقـيـر انسـان چـه           
ــي                 ــيــرد وقــت آســان صــورت مــي گ
قانونگذار و مجرم خود دو روي يـک          

گــزمــه هــاي مــدرن       !  ســکــه بــاشــنــد    
حکومت بهتر از هر کسي مي دانـنـد     
که مکان بازپروري هيـچ بـزهـکـاري،          
بـازپـس گـرفــتـن آخـريــن روزنـه هــاي               

با ايـن وجـود،     .  انسانيت در او نيست  
خود به شکلي آن چنانـي بـه تـحـقـيـر                
روي مي آورند تا بزهکاري پـيـوسـتـه         
بــه تــداوم بــرســد، چــرا کــه خــود از                 

 .آفرينندگان و گردانندگان آن هستند
ايـــن گــــزمــــه هــــاي مــــدرن                

حکومتي، با پوشاندن لباس زنانه بـه     
تنِ چنان بزهکارهـايـي، نشـان دادنـد            
که در فرومايگي ازتمامـي سـيـسـتـم           
هاي مردساالر و نـژادپـرسـت تـاريـخ             
پيشي گرفته اند و بقاي جرم و بـزه در        

. بازتوليد چنان وضعيت هـايـي اسـت      
بـنــابـرايــن، بـا تــحـقــيــر و تــوبـيــخ و                  
مجازات از سوي ديگر سـکـه آويـزان           
مي شوند تـا هـم بـزهـکـار و مـجـرم                  

 . بمانند و هم مجازات کننده
ما جمعي از زنـان عـدالـتـخـواه،             
تخريب هـويـت يـک انسـان را بـا بـه                    
نــمـــايـــش گـــذاردن وي در ســـطـــح               
خيابانهاي شهر مـريـوان و پـوشـانـدن            

ي ¬لباس زنانه بـر تـن او بـه نشـانـه                
تـوهـيــن و بــي حـرمــتـي بــه زنـان را                   
محکوم کرده و از تمامي انسان هـاي     
حق طلبي که روزنه هاي ديـدشـان بـه           
روي افقي روشـن از بـرابـري و آزادي               
گشوده مي شود خواستاريم که به هـر   
طــريــق مــمــکــن واقــعــه ي اخــيــر را              

 .*محکوم نمايند
 

اطالعيه زنان سوسياليست سنندج در                                
 محکوميت نمايش اخير عامالن حکومتي                                  

 در مريوان         
 اگرسجاياي انساني ثمره محيط است                                

 پس محيط را بايد انساني نمود                         

 

 زنده باد انقالب انساني       
 !  براي جامعه اي انساني     



 
672شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   

 بيستون بيگ زاده
در اين نوشـتـه کـوتـاه نـگـاهـي              
بيندازيم به وضعيت شغلي کارگـران    
فصــلـــي، کـــارگــران شــرکـــتــهـــاي            
خصـوصـي و کـارگـران شـرکـتـهـاي               

 .  دولتي
کارگراني بـه صـورت فـردي        . ۱ 

کار مـيـکـنـنـد در بـيـشـتـر مـوارد                  
ميتوان از آنها بـه عـنـوان کـارگـران             

 .فصلي ياد کرد
ــه جـــذب             . ۲  ــي کـ کـــارگـــرانـ

 .شرکتهاي خصوصي شده اند
کارگران جذب شده بخشهاي . ۳ 

دولتي که آنها نيز امروزه بيشتـر بـه      
شــرکــتــهــاي پــيــمــانــکــاري واگــدار         

 .ميشوند
اينـهـا نـوع      :  کارگران فصلي. ۱ 

کارگراني هسـتـنـد کـه تـقـريـبـا در                 
شکل اوليـه خـود مـانـده انـد و در                 
بيشتر موارد در ساختمان سـازي ،         

بيشـتـر در     .....  حمل بار، آجرپزي ، 
فصل بهار و تابستان کار ميکننـد،     
در مـواردي نــيـز ايـن کـارگـران در                
قالب گـروهـهـاي چـنـد نـفـري بـراي                

و اکـثـرآ     .  پيمانکاري کار ميکـنـنـد    
ناچارند با وسـائـل کـار سـنـتـي بـه                 
انـجــام کــارهــاي طــاقــت فــرســا در            
مدت زمان طوالني تر بـپـردازنـد و         
مورد سوء استفاده هـاي زيـادي از           

 .سوي کارفرمايان قرار ميگيرند
کــارگــران فصــلــي در بــيــشــتــر          
ــوع حــق و حــقــوق و                    مــوارد از ن
مزايايـي کـه بـايـد بـه آنـهـا تـعـلـق                     
بگيرد اطالعي نـدارنـد و تـنـهـا در             
مــقــابــل فــروش نــيــروي کــار خــود           

 . مبلغي ناچيز دريافت مي کنند
در واقع مـيـتـوان گـفـت بـيـمـه                
حـوادث ، بــيـمــه بــيـکــاري ،بــيـمــه              

بــراي آنــهــا    .....  بــازنشــســتــگــي و   
تعريف نشده و اصآل در نظر گـرفـتـه       
نـمــي شــود هــر چــنــد در مــعــرض              
بيشترين خطر قرار ميگيرند و  اگـر      
از اين نوع خطرها جان سـالـم بـه در         
ببـرنـد بـه مـرور زمـان بـه امـراض                  

 .گوناگوني مبتال ميگردند
کــــارگــــران جــــذب شــــده           . ۲ 

ايـن دسـتـه      :  شرکـتـهـاي خصـوصـي       
کارگراني هسـتـنـد کـه بـيـشـتـر در                 
کارخانه ها يا کارگـاهـهـاي کـوچـک          

آنـان  .  بخش خصوصي کار ميکنند   
در بـيـشـتـر مـواقـع مـجـبـورنـد بـه                   
کـارهـاي سـخــت، طـاقــت فــرسـا و               
يکنواخت در ساعت هاي  طـوالنـي     
با حقوق خيلي کم تـن دهـنـد بـدون            

آنکه تفاوت دستمزد بـيـن کـارگـران          
شب کار و روز کار براي آنان در نظر       

ــه شــودب       ــت ــرف ــخــش از         .  گ ايــن ب
کارگران در موارد زيـادي مـجـبـور           
مي شونـد کـارهـاي سـخـتـي را بـا                 
امکانات کم و بـدون حـداقـل تـريـن           

بـراي ايـن     .  استانداردها انجام دهند  
کارگران معموال مرخصي در نـظـر          
گرفته نشده است، حق بيمـه نـدارنـد        
و با قراردادهاي کـوتـاه مـدت کـار             
مي کنند، و تنـهـا تـفـاوتـي کـه بـا                 
کارگران فصلي دارند ايـن اسـت کـه          

 .بطور فصلي کار نمي کنند
کارگران جـدب شـده بـخـش           . ۳ 
اين دسته کارگراني هستـنـد   : دولتي

که در قسمتهايي از بـخـش دولـتـي           
کــار ....  هـمـچـون شـهـرداري هـا و            

ميکنند که بيشتر به کار خدمـاتـي       
ايـن نـوع کـارهـا         .  مربوط مـيـشـود    

ــيــمــانــکــاران واگــذار              ــه پ امــروزه ب
ميشوند و اين کارگران نه بـا دولـت         
بـلــکــه بــا ايــن پــيــمـانــکــارهــا کــار             

 .سروکار دارند
پيمانکاران نيز براي جلـوگـيـري       
از مشمول شدن مزايـايـي هـر چـنـد             
کم  اما بيشتر با قراردادهاي کوتـاه        
ــه                  مــدت و کــار فصــلــي، اقــدام ب

بـه غـيـراز      .  استخدام آنها ميکـنـنـد     
نپرداختن حق بيمه وديگر مزايـايـي        
که بايد بهشان تعلق بـگـيـرد و  بـه              
بهانه هـاي نـبـود بـودجـه يـا کـمـي                  
بودجه براي اين کارگران و استثـمـار         
هر چه بيشترآنهـا، قـرارداهـاي آنـان           

 .بموقع تمديد نمي شود

اما در اين ميان کارگران جديـد     
بـه دلـيــل مـقـابلــه بـا بــيـکـاري بــه                  
خصوص با باال رفتـن هـزيـنـه هـاي            
زندگي و در مقاطعي از سال بيشتـر   
خواهان جذب در بخش هاي دولتـي      

 .يا شرکتهاي خصوصي مي شوند
که مـتـاسـفـانـه بـه دلـيـل عـدم                 
آشنايي با حـقـوق و مـزايـاي خـود،             
مورد سواستفاده صاحبان سـرمـايـه     
ــي                   ــرار مـ ــان قـ ــايـ ــرمـ ــارفـ ــا کـ يـ

صاحـبـان سـرمـايـه نـيـز کـه               . گيرند
ميدانند که اين زحمتکشان از روي      
ناچاري به اميد شرايـطـي هـر چـنـد             
بهتر از نظـر اقـتـصـادي نسـبـت بـه                
هــمــنــوعــان خــود، بــه ايــن مــراکــز           
مراجعه مي کنند و صـاحـبـان کـار            
نــيــز از هــر نــوع فشــاري بــر ايــن                  

 .کارگران دريغ نمي کنند
دولت نيز به دليل همسـو بـودن       
با صاحبان سرمايه و بخاطر منافـع    
خود نه تنها در ايجاد فشار بـر ايـن         
زحمتکشان کوتاهي نمي کند بلکـه      
حتي از پرداختن دستمزد آنـهـا نـيـز           

از ايـن رو ايـن         .ماهها خبري نيست 
بخـش از کـارگـران مـدام هـمـچـون                
مابقي بخشـهـاي مـخـتـلـف ديـگـر              
براي دريـافـت دسـتـمـزدهـايشـان بـا              

 .دشواري روبرو هستند
اين وضعيت نابسامـانـي اسـت        
که کارگران در شهرهـاي کـردسـتـان           

. با آن دست و پنجه نرم مـي کـنـنـد         
اول مه روز جهاني کارگر در صـفـي       
مــتــحــدانــه و قــدرتــمــنــد بــه  ايــن               

 .*نابرابريها بايد اعتراض کرد

 محمدامين کمانگر
تحوالت و حوادث چند روز اخير     
شهر مريوان نقطه قدرتهـاي مـتـعـدي        

ايـن حـرکـت      .  را پشت سر نهاده اسـت    
عظيم انسـانـي، اهـمـيـت و جـايـگـاه                 
بسيار فراتر از اين دارد کـه مـردي را          
گرفتند و لباس زنانه بر او پوشـانـدنـد        
که نتايج آن به بـارنشـسـتـن مـعـنـا و               
مفهوم برابري زن و مـرد و دفـاع از                

ما با يک نـقـطـه عـطـف          .  انسان است 
تاريخي مواجهيم اين کينـه و نـفـرت           
عميق مردم عليه نمايندگان خـدا بـر           
ــر                   روي زمــيــن اســت ايــن آتــش زي
خاکستري  اسـت کـه گـاهـي چـنـيـن                 

علل و ريشـه هـايـش          .  بيرون مي زند 
هم فقط در مريوان يـا در کـردسـتـان              

کـل  .  نيست  يا مـنـطـقـه اي نـيـسـت               
جامعه ايران چنين است امـا ايـنـبـار             
ــم                  ــرچ ــوان پ ــوش مــري ــان ســرخ پ زن
انسانيت را بلـنـد کـردنـد و ايـن امـر                 
مــهــم را بــه جــامــعــه بشــري اعــالم               

هر چند به نظر من خود ايـن    . داشتند
انسانهاي  شريف و آزاديـخـواه هـنـوز          
جايگاه  و اهميـت ايـن تـحـول و ايـن                
حرکت عظيم انساني را آنـگـونـه کـه              

 .هست شايد درنيافته باشند
اين اعتراضات برابري طلبـانـه را      
انسانهايي  به آن شـکـل داده و جـان                
بخشيدند که از نظراسالم و حکومـت        
اسالمي در ايـران بـه عـنـوان انسـان                 
کامل به حساب نمي آيند و مـداومـا       
در حـکـومـت اهللا مــورد تـحـقـيـر و                  
توهين و بي حرمتـي قـرار گـرفـتـه و                
قرار مي گيرند، در نتيـجـه، ايـن يـک            
حرکت عظيم در دل نقطه اي از ايـران         
پس از استقرار نظام اسـالمـي اتـفـاق           
مــي افــتــد کــه  بــه قــول خــودشــان                  
جوالنگاه جريانات اسالمـي بـخـاطـر          

. نفوذ به کردستـان عـراق بـوده اسـت            
ويژگي اين حرکت، انساني را بايد در         
اين ديد که دست بـه ريشـه اي تـريـن                

يعني دسـت بـردن       .  مسئله برده است  

به دفاع از هويت و کرامت انسانـي و        
ايــن مـعــرفــي چــهــره       .  زنـده کــردن آن     

ديــگــري ازخصــلــت و خصــوصــيــات         
انسانگرايانه جامعه بـراي بـرابـري  و           
براي باز گرداندن حرمت بـه انسـانـهـا            

 .    است
آنــچــه کــه امــروز در ايــن شــهــر              
مطـرح اسـت کـيـفـرخـواسـت زنـان و                 
مردان برابري طلب است عليه قواعـد     
و قوانيني، که زن را انسان درجـه دوم       

به عنـوان  "  زن "  و نيمي از بشريت را   
. انسان کامل به رسميت نمي شناسـد     

و اساسا در کتابهـاي آسـمـانـي هـيـچ               
در !  جايگاهي برايش قائل نـيـسـتـنـد         

نتيجه حرکت انساني زنان سرخ پـوش    
ــت                  ــهــاي ــي ن ــوان مــبــارزه اي ب مــري
آزاديــخــواهــانــه بــي نــهــايــت بــرابــري          
طلبانه و بي نهايت انساني است  کـه       
در نفس خود در ايران اگر بـي هـمـتـا               

بنظرمن دامنـه  .  نباشد کم نظير است  
اين حرکت اعتراضي مي تـوانـد  بـر             

 .کل منطقه اثر بگذارد
 

 ميدان سرباز مريوان،              
 !  ميدان سرخ قاهره         

سرخ پوشان ميدان سرباز مريـوان   
 بــه   ۱۳۹۲  فـرورديـن             ۲۷ در روز     

حــکــامــان اســالمــي، بــه قــاضــي و             
قضــات ريـــزو درشــت حــکــومـــت              
اسالمي  اعـالم داشـتـنـد کـه اجـاز،                  
تحقير و توهين بـه جـايـگـاه، شـأن و               

اعـالم  .  حرمت زن را نـخـواهـنـد داد            
داشتند که  نابرابري نا عدالتي ديـگـر    

بـي حـرمـتـي ديـگـر بـس              .  بس اسـت  
خواستها و مطـالـبـات مـيـدان        .  است

سرباز و ميدان التحرير يک خواست و    
ــک هــدف مشــتــرک اســت              چــون  .  ي

رايجترين حکم شريعه نسبت بـه زنـان      
به رسميت نشناختن آنان بعنوان  يـک      

 . انسان کامل است
 .  زنده باد انسانيت 

 .زنده باد زنان سرخ پوش مريوان  
 ۲۰۱۳  آوريل  ۲۱ يکشنبه 

 ميدان سرباز مريوان و     ! مختصري در مورد وضعيت شغلي کارگران در کردستان                                             
 ! ميدان التحرير قاهره 

 



 
672شماره يسکرا                                            ا                                                 9 صفحه   

 آوريــل در      ٢٢روز دوشــنــبــه       
سليمانيه جمعي از زنـان و مـردان           
آزاده در يــــک جـــلــــســـه بــــراي                   
سازماندهي اعتراض عليـه رفـتـار        
حکومت اسالمي در مـريـوان دور         

 هم جمع شدند
اين سه عکس از ايـن نشـسـت           
است که در فيس بوک منتشر شـده     

  .است
مـا از هـمـه شـمـا عـزيـزان در                  
شهرهاي کردستان و در هـمـه جـاي       
ايران و همچنين از فعالين مـدافـع          
حقوق زن و مـخـالـفـيـن جـمـهـوري               
اسالمي در سـراسـر جـهـان دعـوت           
ميکنـيـم کـه بـراي سـازمـان دادن               

 مـاه آوريــل      ۲۷اعـتـراض در روز         
 .شنبه اين هفته دست بکار شوند

 
در مراکز شهرهاي بـزرگ دنـيـا بـا             

در دست داشتـن عـکـس مـردان و             
زنان آزاده اي کـه در ايـن حـرکـت                 
بزرگ سهيم هستند، بـه جـهـانـيـان            
اعالم کنيد که حکومـت اسـالمـي         

" جــوانــان"  ايــران بــراي مــجــازات         
" لباس زنانه بر تن آنها ميکنـد و            

را در شهرها ميچرخـانـد   "  متهمين
و مـردم و زنـان در مـريـوان و در                   
ايران و در همه جـا بـه ايـن رفـتـار                  
قرون وسطايي مشتـي جـنـايـتـکـار           

 .اسالمي معترض اند
ــدهــي           پــيــش بســوي ســازمــان

اعتراضات گسترده و بين الـمـلـلـي        
 در دفاع از زنان سرخپوش مـريـوان      
 پيش به سوي دفاع از حرمت زنان

  
کمپين دفاع از زنان سرخپوش 

۲۰۱٣آوريل ۲۲مريوان  

  ۶اطالعيه شماره 
 کمپين دفاع از زنان سرخپوش مريوان

زن بـودن  ! "  اين يک انقالب است  
ابزار تنبيه وتحقير هيچکس نيسـت      

" 
کمپـيـن دفـاع        ۷ طالعيه شماره 

 از زنان سرخپوش مريوان
 !اين يک انقالب است

ــا               يــک ســايــت فــيــس بــوکــي ب
زن بودن ابزار تنبيه وتحقـيـر    "  عنوان

و مردان زيادي که " هيچکس نيست   
بـه يـک      لباس زنانه بـر تـن کـردنـد،             

بحـث و حـرکـت مـهـم در دفـاع از                   
ــان دامــن زد               ــي زن . حــقــوق انســان

موضوع بر سر لباس زنانـه بـعـنـوان           
وسيله تنبيه و تحقير يک مرد اسـت       

" مـجـازاتـهـاي    "  و موضوع بـر سـر          
قرون وسطايي و تحقـيـر جـوانـان در            
ايـران تــحــت حــاکــمـيــت فــاشــيــســم           

 !اسالمي است
Pedram 
Penhan:  Hoping for 
the day that sexuality, 
gender will not be a 
way of evaluating 
humanity.           يکي از مرداني که لباس زنـانـه

پـنـج دقـيـقـه        :  بر تن کرده مـيـگـويـد     
لباس زنانه بر تـن کـردم و احسـاس              
کردم کـه چـقـدر ايـن حـرکـت مـهـم                   

من خودم را در جـايـگـاه يـک         .  است
زن ديدم و موقعيـت زنـانـي را درک              
کردم که سي و چـنـد سـال اسـت بـه                 
صــرف زن بــودن شــديــدا ســرکــوب            

مـن مـوقـعـيـت مـادر و             .  ميشونـد 
خـواهــرم را درک کــردم کــه بــا ايــن                
لباس سالهاي سال است در خـانـه و           
مدرسه و اجتماع حـق اشـان زيـر پـا            

 .گذاشته ميشود
سايت اينترنتي، زن بـودن ابـزار         

يک .  تنبيه وتحقير هيچکس نيست  
در ســايــت      .  واقــعــه مــهــم اســت           

اينترنتي اين کمپين هفت هـزار نـفـر        
 هـزار    ۰ ٣ عضو هستند و بـيـش از           

نفر در بحثهـا و نـظـر دادن شـرکـت                
کرده و اين واقعـه بـه درسـت تـوجـه                
هـاي زيــادي را بــخـود جــلـب کــرده              

 .است

شـهــاب شــيـخــي يـکــي از ايــن             
مردان که لباس زنانه بر تن کـرده در      
ــه                ــلـ ــه وـ ــبـــه بـــا دوويـــچـ مصـــاحـ

بـه نـظـر مـن مـردان بـا                  : ميگـويـد  
انـد      پوشيدن لباس زنانه اعـالم کـرده        

که آگاهانه و با اختيار اين لـبـاس را        
کـنـنـد و نـه بـه داشـتـن                    بر تـن مـي      

پوشش مـردانـه يـا زنـانـه بـلـکـه بـه                   
داشتن تفکر برابري خواهانه افتخـار       

 .کنند  مي
شــيــخــي در تــوضــيــح روش           .

مـا تـمـام      « :  گـويـد    کمپين اخير مي  
سعي خود را بر ايـن گـذاشـتـيـم کـه                 

جـايـي کـه در تــوان             گـفـتـمـان تـا آن         
ماست گفتماني فمينيستي باشـد و       

گــرا و حــتــا         از شــعــارهــاي مــردانــه     
با توجه بـه ايـن کـه        ( ناسيونالسيتي  

. پـرهـيـز کـنـيـم         (پوشش کردي بـود    
سعي ما بـرايـن بـود کـه عـکـسـهـا                  

حــاوي شــعــار بــه          .  عــادي بــاشــد     
اي هـم       خصوصي نباشد، ژست ويـژه    

نداشته باشد و نگاهي و پيامـي کـه         
قــرار اســت مــنــتــقــل کــنــد نــگــاه               

 .برابرطلبانه باشد
يــکــي ديــگــر از فــعــالــيــن ايــن            

ــرکـــت از مـــريـــوان بـــه مـــا                       حـ
وقتي هزاران نـفـر درگـيـر           : ميگويد

اين بحث شده اند، طبعا در جاهايـي    
نظراتي را ميتوان ديد که مـوضـوع          

مـنـتـسـب     "  کردي"  را به لباس زنانه   
زن "  مــيــکــنــنــد و يــا تــوهــيــن بــه              

نه لباس زنـانـه و تـوهـيـن بـه                "  کرد
ــان         ــه زن ــوان        ...  هــم امــا در مــري

مشخصا مردم از اين رفتـار بشـدت       
ناراحت هستند و اينـرا يـک عـرصـه            
مـهـم مـقــابلـه بـا ســرکـوبـگـريـهــاي                

و بحثها متمرکز . حکومت ميدانند
بر توهين به زنان است و اين بسـيـار           

 .مهم است
کمپين دفاع از زنان سرخـپـوش       

مريوان از همه دعـوت مـيـکـنـد در           
آوريــل   ۲۷ روز جــهــانــي اعــتــراض         

شـنـبـه ايـن هــفـتـه بــهـر طــريـق کــه                    
ميتوانند از حرکت اعتـراضـي زنـان         

 .و مردم مريوان دفاع کنند
 کمپين دفاع از   

 زنان سرخپوش مريوان  
 فتنه ، جنبش براي رهايي زنان      

 ٣ ۲۰۱  آوريل ٣ ۲ 
 

 کمپين دفاع از زنان سرخپوش مريوان                                      ۷ اطالعيه شماره           
 "زن بودن ابزار تنبيه وتحقير هيچکس نيست                                     "  

 !اين يک انقالب است               
 

 
در بخش اعظم کشورهاي جهان، زن رسما و قانونا از همان حقوق و آزادي هاي         . تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياي امروز است      

در کشورهاي از نظر اقتصادي عقب افتاده تر و در جوامعي که نفوذ            . محدود و محقري هم که مردان از آن برخوردارند محروم است       
مذهب و سنت هاي کهنه بر نظام سياسي و اداري و فرهنگي جامعه عميق تر است، ستمکشي زن و بيحقوقي و فرودستي او در آشکارترين و                   

در کشورهاي پيشرفته تر و مدرن تر، و حتي در جوامعي که به لطف جنبش هاي مدافع حقوق زنان               . زمخت ترين اشکال خودنمايي ميکند   
و تعرضات سوسياليستي کارگري تبعيض جنسي علي الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن همچنان در متن مکانيسم اقتصاد                   

 .سرمايه داري و سنت ها و باورهاي مردساالرانه جاري در جامعه، عمال از جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد               
 يک دنياي بهتر برنامه حزب کمونيست کارگري ايران

 



 
672شماره يسکرا                                            ا                                                 10 صفحه   

 

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        

  
 : از اروپا  

 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري
  

 : کانادا و آمريکا 
 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر
  

 : از ايران 
 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 

حرکت جسورانه و شورانگيز زنان      
سرخ پوش در اعتراض به فـرهـنـگ و         
سنت برگرفته از اسالم، قرآن و قوانيـن   
اسالمي رژيـم در مـريـوان نـيـازمـنـد               
حمايتهاي گسترده تري در شـهـرهـاي          

ايـن حـرکـت تـا         .  مختلف ايـران اسـت     
کـنـون تـوانسـتــه اسـت، نـمـايــنـدگــان                
مجلس و برخي نهادهاي حکومت را       
وادار بــه ســرزنــش کــردن ايــن اقــدام               
قاضي مـريـوان بـکـنـد کـه ايـن خـود                  
نــاشــي از تــرس و وحشــت آنــهــا از                  

ايـن را    . گسترش اين اعتراضات است 
ــوان                مــردم و زنــان ســرخ پــوش مــري

 . بهشان تحميل کردند
 

اکنون ايـن زمـزمـه بـگـوش مـي              
رسد کـه گـويـا دادگـاه قـرار اسـت از                   
مردم و بويژه از زنان عذرخواهي کـنـد       
و اين يعني تعرض ما به زن سـتـيـزي            
اسالمي و نـاچـار کـردن سـيـسـتـم زن                

مـي تـوان در       .  ستيز به عقب نشيـنـي    
اين شرايط که به غلط کـرديـم افـتـاده           
اند بايد بـيـشـتـر از ايـنـهـا بـه عـقـب                      

 . نشيني وادارشان کنيم
 

در ماههاي گذشته وعليه احـکـام    
اعدام زانيار و لـقـمـان مـرادي، شـهـر                
مريوان دست بـه اعـتـصـابـي جـانـانـه                

پـديـده   .  براي آزادي لقمان و زانـيـار زد      
ــوان،             اعــتــصــاب عــمــومــي در مــري
سنندج و شهرهاي کـردسـتـان سـنـتـي            

اکنون و در ارتباط بـا  .  جا افتاده است 

اين مسئله در ميان مردم معترض بر       
سر اين گزينه هم اين زمـزمـه بـگـوش         
مـي رسـد و ايـن خـود نـيـز اقـدامـي                     
بسـيـار مـهــم در دفـاع از حـرمـت و                   
کرامت انساني شهرواندان اسـت و در        
صورت عـمـلـي شـدن آن، گـامـهـايـي                
جنبش دفاع از حقوق زنـان را بـجـلـو               
خواهد برد کـه قـابـل بـازپـس گـيـري                  

 .نخواهد بود
 

از سوي ديـگـر کـمـپـيـن دفـاع از                
زنـــان ســـرخ پـــوش مـــريـــوان نـــيـــز               
فعاليتهايي را بـراي هـمـبـسـتـگـي بـا               
زنـان مــريــوان و  افشــاي قــوانــيــن و                
سياستـهـاي زن سـتـيـزانـه حـکـومـت                
اسالمي در خارج از کشور در دستـور        
کار خود گذاشته است که بنوبـه خـود         
در هـر چـه گسـتـرده تـر کـردن آن در                     
داخـل کشـور مـهـم و بسـيــار مـوثــر                 

 ۲۷ اين کمپين روز شنبه .  خواهد بود 
آوريــل را بـــعـــنـــوان روز جـــهـــانـــي                
ابرازهمبستگي بين المللي بـا زنـان و          

 . مردم مريوان اعالم کرده است
عــالوه بــر ايــنــهــا در چــنــد روز               
گذشته و در حمايت از مـردم و زنـان              
سرخ پوش مريوان و عليـه قـوانـيـن و            
اعمال زن ستيزانه جمهـوري اسـالمـي         
بسياري از مـردان و جـوانـان بـرابـري                
طلب و مدافع حقوق زن بـا پـوشـيـدن             
لباس زنانه پـاسـخ دنـدان شـکـنـي بـه                

ايــن .  جـانـيـان حـاکـم بـر ايـران دادنـد                
عزيزان تالش شايسته و قـابـل ارجـي            

را از خود نشان دادند که من بـه هـمـه         
ــهــاي جســور درود مــي                 ايــن انســان

اما سوالـي کـه مـطـرح اسـت            . فرستم
اين است آيا نمي شود از پوشش زنانـه     
بجز لباس محلي کردي هـم اسـتـفـاده           

درست است که اين زن ستـيـزي   .  کرد؟
نهادهاي حکومت در شهر مريوان که        
از پوشش محلي استفاده مـي کـنـنـد          
صــورت گــرفــتــه امــا بــراي هــر چــه               
گسترده تر کردن اين حرکت در ابـعـاد         
سراسري تر و جلب حمايتـهـاي وسـيـع         
تر، مي شود و مي توان از  لباسـهـاي       
با مدلهاي مختلف ديـگـري نـيـز کـه              
هــمــچــون خــاري در چشــم ارتــجــاع              

زن .  اسالمي  قرار دارد استـفـاده کـرد        
ستيزي حکومت اسالمـي و قـوانـيـن           
ــان                ــيــه زن بــغــايــت ارتــجــاي اش عــل
مختص مريوان و شهرهاي کردسـتـان        

تعرض بـه    . نيست بلکه سراسري است 
 سال قبل رژيـم زن سـتـيـز           ۳۴ زنان را   

 . اسالمي از تهران آغاز کرد
 

اين جانوران حتي بـخـاطـر نـوع و          
نحوه پوشش زنان در خـارج از کشـور            
نيز با نشان دادن چاقو و زنـجـيـرشـان              

يـکـي از     .  دست به تهـديـد مـي زنـنـد          
اعضاي پـلـيـس ايـران بـنـام مـنـتـظـر                   
مهدي اخـيـرا در مصـاحـبـه اي زنـان                
بازيگر سينما را که بـه خـارج کشـور              
براي شـرکـت در فسـتـيـوال آمـده انـد                 
تـهـديـد کـرده اسـت کـه اگـر پـوشــش                   
اسالمي را رعايت نـکـنـنـد از طـريـق             
پليس اينترپـل حسـابشـان را خـواهـد             

سران و چاقو کشـان اسـالمـي      ".  رسيد
اين حکومت در هر جا و هر مـکـانـي       
در نهايت پررويي و بيشرمي در امـور    

 .زنان اينگونه عربده مي کشند
 ايــنــهــا را بــايــد ســرجــاي خــود             

توجه به نکات فـوق و فضـاي       .  نشاند
موجود و دسـتـاوردهـاي تـاکـنـونـي،              
امکان و زمينه تعرض هر چه بيـشـتـر      
از سوي جبهه برابري طـلـبـانـه زنـان و             

از ايـن    .  مردان را فـراهـم کـرده اسـت            
فرصتها بايد حداکثر استفاده را در بـه     
عقب نشاندن هر چه بيشتر قـوانـيـن و        
عــمــلــکــرد زن ســتــيــزانــه حــکــومــت           

ــمـــل آورد          ــت  .  اســـالمـــي بـــعـ حـــرکـ
اعــتــراضــي و شــورانــگــيــز زنــان در              
مريوان عليه زن ستيـزي حـکـومـت و          
ــراي                  ــالمـــي اش و بـ قـــوانـــيـــن اسـ
ــيــازمــنــد              ــيــشــتــر ن ــهــاي ب پــيــشــروي
حمايتهاي سـراسـري بـويـژه در داخـل              

 .کشوراست
 

 ۲۰۱۳  آوريل ۲۰ 
 

 حرکت اعتراضي و شورانگيز زنان در مريوان                                        
 نيازمند حمايتهاي سراسري است                        

 عبدل گلپريان       
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 خرداد سال شصت           ۳۰ 
جـمـهــوري اســالمـي مــامـوريــت         
داشت تا انقالب نيمه تـمـام مـردم را             

فضـاي نسـبـتـا        . کامال سرکوب کند  
بعد از سرنگوني رژيم شـاه و        بازي که 

براي تداوم انقالب وجود داشـت و تـا            
آن لحظه رژيم قادر به شکستش نشـده    

در مقابل دانشـگـاه   .  بود وجود داشت 
تـهـران مـيــز کــتـاب و فـعــالـيــتـهــاي                 
تبليغي سازمانهاي سياسي چـپ بـي         

بحث و جدل در مـيـان     .  وقفه داير بود  
ــاي               ــه افــراد و دوســتــداران ســازمــان
سياسي در مقابل دانشـگـاه تـهـران و            
خيابانهاي اطراف شور و حال خاصـي        

هـواداران  .  به فضاي آنـدوره داده بـود         
رژيم نيز بـا پـهـن کـردن بسـاط خـود                  
عالوه بر تبليغات اسالمي بصـورتـي         
هدفمنـد در تـالش بـراي شـنـاسـايـي                
فعالين چپ بودند و در مـواقـعـي بـا              
ــه غــرفــه هــاي                    ــجــيــر ب چــمــاق و زن

. سازمانهاي چپ حـملـه مـي کـردنـد            
اين حمالت نيز از سوي فعالـيـن چـپ            
پاسخ داده مي شد و بعضا عناصـر و      
ــهــي را                    ــيــر شــده حــزب ال افــراد اج

فضاي بازي کـه    .  گوشمالي مي دادند 
بعد از قيام حاصل شده بود از مقـطـع       
سرنگوني کامل رژيـم شـاه يـعـنـي از              

 ٦٠  خـرداد      ٣٠  تـا      ٥٧  بـهـمـن       ٢٢ 
ــيــن و         .  ادامــه داشــت    تــعــرض خــون

مـرگـبــار رژيــم بــر عــلـيــه انــقـالب و                
 ۳۰ نيروهاي تداوم دهنده انقالب  در     

 بهمن ٢٢ از .  خرداد شصت شروع شد 
 يعني چيزي در ٦٠  خرداد ٣٠  تا ٥٧ 

حدود دو سال و چـهـار مـاه و هشـت                
رژيم تازه بقدرت رسيده اسالمـي  .  روز

به اين مدت زماني بيـش از دو سـال              
نياز داشت تا خود را بـراي سـرکـوب             

ايـن  .   آمـاده کـنـد       ٥٧ خونين انقالب   
مدت زمان تنها تعدادي رقم و اعـداد   
نيستند بلکه حد زمـانـي تـاريـخـي و             
مهمي هستند که جمهوري اسـالمـي         
توان و قدرت سرکوب مردم انقالبي و    

بـالخــره   .  خـواسـتــهـايشــان را نـداشـت         
ــات و                ــان افــراد، ســازمــان هــا، جــري

لحظـه بـه       گروههاي مختلفي که تا آن  
ــد               فــعــالــيــت خــود ادامــه داده بــودن

ــه در روز              ــلـ ــاصـ ــرداد   ۳۰ بـــالفـ خـ
ــران،            ۱۳۶۰  ــردم ايــ ــالب مــ ــقــ انــ

سازمانهاي سياسي فعال در آن مـورد      
تهاجم وحشيانه رژيـمـي قـرار گـرفـتـه            
بــودنــد کــه مــي خــواســت وظــيــفــه               
حــکــومــت پــهــلــوي را کــه قــادر بــه              
سرکوب انقالب نشده بود به سرانجـام      

خـانـه گـردي هـا آشـکـارا و               .  برسانـد 
شناسائي فـعـالـيـن      . علنا آغاز گرديد 

سياسي که  از قـبـل تـوسـط           جريانات
باندهاي اسالمي، سپاه و کمـيـتـه هـا           
صورت گرفته بود با يورش به مـنـازل     
ــاتــر ســازمــانــهــاي             مســکــونــي و دف

ــا،   .  ســيــاســي آغــاز شــد         ــازداشــتــه ب
تلويزيوني، تـحـت       اعدامها نمايشات 

تعقيب قراردادن فعاليـن سـيـاسـي بـه           
  .امري تعطيل ناپذير تبديل شده بود

مـن هـمـچـنـان در          در آن هنـگـام       
محل کارم بودم تا اينکه اطالع يافتم     
که چـنـد نـفـر از رفـقـاي تشـکـيـالت                   

از  . شـده انـد      کومه له هـم دسـتـگـيـر        
جــملــه طــيــب عــبــاســي و مســعــود             
مدرسي نيز جزو دستـگـيـر شـده گـان            

در بخشهاي قبلي بـه ارتـبـاط        .  بودند
ما سه نفر اشاره کرده بودم و آنـهـا در        
جـريــان تــمــام جــزئــيــات مــربــوط بــه            
فعاليتـهـايـي کـه انـجـام مـي گـرفـت                  

بـه هـمـيـن خـاطـر مـي              .  مطلع بودند 
بــايســتــي بــراي احــتــيــاط و ايــنــکــه             
احتمـاال آنـهـا را تـحـت شـکـنـجـه و                    
بازجويي قرار دهندمحل کار را تـرک         

اين احتمال را هم مد نظر داشتـم  .  کنم
کـه مـمـکـن اسـت نـتـوانـنـد آنـهـا را                      

از .  بشناسند و شايـد آزادشـان کـنـنـد          
ــن                       ــن اي ــت ــظــر گــرف ــا در ن ايــن رو ب
احتماالت تصميم گرفتم بطور موقت     
و بدون اينکه کـارفـرمـاي شـرکـت بـو             
ببرد درخواست مـرخصـي چـنـد روزه            

به مدير شـرکـت گـفـتـم کـه           .  اي بکنم 
ــه         مــي خــواهــم دو ســه          هــفــتــه اي ب

او نيـز پـذيـرفـت و در           . مرخصي بروم 

پـاسـخ بـه او کـه پـرسـيـد کـجـا مــي                      
خواهي بروي گفتم مـي روم سـري بـه            

بجز طـيـب   . خانواده ام در سنندج بزنم 
و مسعود، رفيق ديـگـري از رهـبـري             
کومله در تهران بنـام سـعـيـد يـزديـان               
دستگير شده بود که او نيز در جـريـان      

شرکت حمل و نقل که من در      کارهاي
ايـن را      . آن کار مي کردم  قرار داشـت    

در نظر گرفته بودم که اگر خطري مـرا        
در لو رفتـن مـحـل کـار و خـود مـن                   
 تهديد نـکـنـد، بـا گـرفـتـن مـرخصـي                
بتوانم مجددابه ادامه کار در شـرکـت       
حمل و نقل که از اهـمـيـت تـدارکـاتـي          
ــه                     ــومــه ل ــراي ک ــاده اي ب ــع ــوق ال ف

ادامـه دهـم ايـرج هــم            بـرخـوردار بـود     
مدتي مسير کار حمل و نقل خـود را       
به شهر هاي جنوبي ايران تـغـيـيـر داد             
ومن هم با کـمـک يـکـي از آشـنـايـان                  
نزديک براي مـدتـي وضـعـيـت روشـن             
شود به مشهد منزل فاميل کسي کـه        

بـه ايـن     .  مرا همراهي مـيـکـرد رفـتـم          
ترتيب من و ايرج  هـر دو مـوقـتـا از              

 من بطرف شمال و   .تهران خارج شديم 
 .او بطرف جنوب کشور

. خاطره اي از سـفـرم بـه مشـهـد               
همراه با آشناي نزديک بليـط سـفـر بـه            
مشهد را تهيه و براي اينـکـه مـن در              
امنيت کامل از اين مسير که بشـدت    
تحت کنـتـرل و بـازرسـي بـود عـبـور                 
کــنــم، ايــن دوســت هــمــســر و مــادر              
همسرش را نيز با مسافرت ما همـراه        

بــدون مشــکـل سـوار اتـوبــوس           .  کـرد 
من و دوستـم کـه     .  تهران مشهد شديم 

در واقع در ايـن سـفـر بـه مـن کـمـک                     

 ٢  و     ١ ميکرد در رديف اول صندلي     
يعني همان قسمتي کـه    .  جاي داشتيم 

خـانـم   .  از جلو وارد اتوبوس مي شويم  
او و مادرش در دو صندلي پشت سـر     

اتوبوس حرکت کـرد    .  ما قرار داشتند 
و هنوز ده دقيقه اي از ترمينـال شـرق        
نگذشته بـود کـه بـه ايسـت بـازرسـي                

براي يک لـحـظـه يـکـه        .  برخورد کرديم 
خوردم اما از اينـکـه سـه نـفـر هـمـراه                 

. داشتم مـقـداري خـيـالـم راحـت بـود               
اتوبوس متوقف شد و دو نفر از افـراد     
کنترل کننده جاده که جمعا در حـدود        

 نـفـر بـودنـد وارد اتـوبـوس               ٧  الـي    ٦ 
سـکـوتـي مــطـلـق بـر فضــاي             .  شـدنـد  

يکي از افـراد  .  اتوبوس حاکم شده بود   
کنترل کننده در همان محلي که کنـار     
راننده ايستاده بود تنها با نگاه کـردن       
به مسافران آنهم از ته اتـوبـوس يـکـي         
يکي همه را نگاه کرد تا اينکـه نـگـاه          
آخرش روي صورت من خـاتـمـه پـيـدا         

ســپـس از مــن پــرسـيــد کــارت            .  کـرد 
من هم در   .  شناسايي ات را بده ببينم   

نهايت خونسردي شناسنامه ام را کـه       
در واقع شناسنامه اصلي خـودم بـود          

بعد پرسيـد شـغـلـت       .  بهش نشان دادم  
چيست؟ در جواب گـفـتـم در شـرکـت             

واقع در دروازه غار ......  حمل و نقل  
. متصدي تعيين کرايه کاالها هستم       

گفت چـه مـدرکـي در ايـن خصـوص                
داري که نشان دهد در آنجا کـار مـي             
کـنــي؟ کــارتــي را کــه تــمــام شــمــاره              
تلفنهاي شرکت روي آن نوشته شـده و          
چاپي و رنگي بود بهش نشـان دادم و       
بالفاصله گفتم ميتونيد بـه يـکـي از             
اين شماره ها زنگ بزنيد و اسم و اسـم     
فاميل مرا به صاحب شرکت بگوييـد      
و ايشان به شما اظمينان خواهنـد داد        

ايـن را کـه       .  که من آنجا کار ميـکـنـم    

گفتم ، شناسنامه و کـارت تـلـفـن را              
بهم پس داد و بـه رانـنـده گـفـت مـي                  
توني حرکـت کـنـي و هـر دو نـفـر از                    

بعد از رفتن آنها .  اتوبوس پياده شدند  
و حرکت کردن اتوبوس نـفـس راحـتـي        
کشيدم و نگاهي به دوسـتـم انـداخـتـم            
که مات و مبهوت به من نـگـاه مـي          

گفت اگر مي بردنت پايين چي؟  .  کرد
گفتم اگر مي بردنم خـوب کـار تـمـام              
بــود ولــي نــهــايــت رفــتــار عــادي و                
طبيعي و نشان دادن خونسردي ظاهـر   

مـخـصـوصـا     .  به من خيلي کمک کرد    
اينکه من همه جوابهايم واقـعـي و بـا         

. حالتي رلکس بدون دستپاچگي بـود     
بالخره خيالم راحت شد تا اينکه بـعـد       
از ده دقـيــقــه از آيــنـه طــرف رانــنــده                
اتوبوس متوجه شدم که خودرو جيبي   
که متعلق بـه آنـهـا بـود بـا عـالمـت                   
دادن چراغ مي خواهد خود را به جـلـو     

وقتيکه اين صـحـنـه      .  اتوبوس برساند 
را ديدم شکي برايم باقي نماده بود که       
مرا شناخته اند و ديـگـر کـار از کـار                

اين صحنه شايد کـمـتـر      . گذشته است 
از يک دقيقه ادامه داشـت تـا ايـنـکـه              
اتـومـوبـيــل جـيــب آنـهـا از اتـوبــوس                
گذشت و مـن فـقـط نـگـاه مـيـکـردم                  
ببينم آيـا اتـوبـوس را مـتـوقـف مـي                 
کند، اما در کمال نـابـاوري ديـدم کـه            
اين چراغ زدن و عالمت دادنـهـا بـراي       
اين بوده که اتوبوس به او امکان دهـد    
که سبقت بگيرد چون بعد از اينکه از      
اتوبوس عبور کرد با سرعت تـمـام از           

عاقبت بدون پيش آمـدن    .  ما دور شد 
مشکل و مانع جديدي بـه مشـهـد و             
منزل مـيـزبـان کـه مـنـتـظـر مـا بـود                    

 .رسيديم
 

 ادامه دارد 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 ششم  بخش   /مختصري از تاريخ يک دوره                        

حمله احزب اهللا و بسيجي به دانشجويان دانشگاه تهران در جريان                                                             :  تصوير باال         
  زماني که دانشجويان                      ١٣٥٩ رژيم در سال             ”  انقالب فرهنگي            “ 

 در داخل دانشگاه تهران مقاومت مي کردند                                      

 افراد و دوستداران سازمانهاي سياسي در مقابل دانشگاه تهران                                                            

 

 . اساس سوسياليسم انسان است  
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است     

 



 
672شماره يسکرا                                            ا                                                 12 صفحه   

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

با سرنگوني اين حکومت و با مصادره اموالي که سران                                            . عامل فقر جمهوري اسالمي است                         
رژيم، آيت اله ها، رانت خواران و ميلياردرها غارت کرده اند، ميتوان بالفاصله آب و برق و گاز و                                                                               

با ميلياردها دالري که هر ماه صرف                              . طب و آموزش و پرورش را براي همه جامعه رايگان کرد                                           
با کوتاه کردن دست                 . زندان و سرکوبگران ميشود ميتوان براي همه مردم مسکن مناسب ساخت                                                           

امام جمعه ها و موسسات مذهبي از خزانه مملکت ميتوان زندگي شاد و انساني براي همه                                                                        
.  نيروي کار و متخصص و امکانات براي خوشبختي همه مردم وجود دارد                                                         . کودکان فراهم کرد              

 .  بايد جمهوري اسالمي را از سر راه برداشت                                 
 

 براي سرنگوني جمهوري اسالمي و ايجاد جامعه اي انساني،                                                   
 براي تحقق رفاه و آزادي و برابري،                               
 ! به حزب کمونيست کارگري بپيونديد                              

 رفاه و خوشبختي همين امروز ممکن است      

هر چـنـد کـه خـواسـتـيـم جـهـت                 " 
دارانه و اين بار براي حاشيه اي کـردن       
خواستهاي ناسيوناليستها نه فقط بـه      
ــد حــرکــت                     ــق ــه ن ــه زن کــه ب مســئل
 "نـاسـيــونـالــيـسـت هـا هـم بــپـردازيــم               

 
در فيـس بـوك ايـن سـوال هـا را                  

.  براي سايت زنان سرخ پوش فرستـادم    
سوال و جواب در دو بخـش جـداگـانـه         

 .است
 

 نسان نودينيان
و درود بر شمـا  .  با سالمهاي گرم  

براي اين اقدام ابتكاري و اعـتـراضـي           
آيا كسي از شما آماده اسـت بـه     . مهم

اين چند سوال من حتـي اگـر بـا اسـم               
 .مستعار هم باشد ، جواب بدهد

سوال اول؛ ايـن اقـدام اعـتـراضـي             
. شما چطور به سرعت انـجـام گـرفـت           

  ايده و الگوي شما چي بود؟
عكس الـعـمـل مـردم         :  سوال دوم 

 در همان لحظات اول چگونه بود؟
تجمع دشت بـيـلـو را        :  سوال سوم 

 چظور فراخوان داديد؟
لطفا يـك كـمـي در          :  سوال چهارم 

يـا  ( مورد قطعنامه برايمان بـگـويـيـد        
 )بنويسيد

در مورد مردانـيـكـه    :  سوال پنچم 
لباس زنانه پوشيده اند نـظـر خـودتـان          

 )بنويسيد(را بگوييد
در مــورد عــكــس     :  سـوال شـشــم    

ــان را                 ــظــرت ــعــمــل خــارج كشــور ن ال
 بنويسيد

پيام شما به مـردم در شـهـرهـاي             
كردستان و ايـران و خـارج از كشـور                

 چيست؟
 

 زنان سرخ پوش مريوان            
 ابتدائا سالم بر شما 

ــطــور            : ج اول    در روزهــاي اول ب
  خودجوش بود

 هر چند که زنان با لـبـاس     : ج دوم 
قرمز به اعتراض پرداختند اما مـردم    
و مخصوصا مرداني کـه در اطـراف           
ميدان سرباز محل اعتـراض بـودنـد،         
از آن حمايت کردند که در ايـن راسـتـا        
کســانــي بــا پــلــيــس درگــيــر شــده و               
دستگيـر شـدنـد کـه لـحـظـاتـي بـعـد                   

 همگي آزاد شدند
 فراخواني براي مـردم در       : ج سوم 

کار نبود خود فـعـالـيـن بـا اطـالع از                
حضور زياد مردم در روزهاي جـمـعـه          
در دشت بيلو جهت تفريح با بـرنـامـه         
ريزي قبلي و آمـاده کـردن بـيـانـيـه و                 
تراکت وپالکارد به آنجا رفته و آنـجـا        
با گشتن بين مردم و حمل پالکارد و         
قـرائـت بـيـانـيـه مـردم را دعـوت بـه                    

 همراهي نمودند
 قطعنامه و بـيـانـيـه کـه          : ج چهار 

هـر چـنـد      .  روي صفحه گذاشته شـده       
که خواستيم جهت دارانـه و ايـن بـار               
براي حـاشـيـه اي کـردن خـواسـتـهـاي                
ناسيوناليستها نه فقط به مسـئلـه زن       
که به نقد حرکت ناسيـونـالـيـسـت هـا             

 هم بپردازيم
 جـهـت سـنـت شـکـنـي و              :ج پنج 

جلب توجه زنان به ايـنـکـه کسـانـي و            
مـردانــي هســتـنــد کـه مـوقــعـيــت و               
شرايط استثمار و بي حقوقـي آنـان را        

 درک مي کنند
 عــکـس الــعـمــل هــا و            : ج شــش  

حمايت ها که تا حاال مثـبـت بـوده و         
 .*اميدوارم ادامه داشته باشه

 نسان نودينيان مي پرسد      
 ! زنان سرخپوش جواب ميدهند     

 
 ننگ بر گراني و عاملين آن                        

 
 !مردم محروم! بيكاران! شاغلين! پرستاران! معلمان! كارگران

تـا ايـن     .  گراني هرروزه و فقر و نداري زنـدگـي هـمـه مـا را بـه درد و عـذاب تـبـديـل كـرده اسـت                                       
. حكومت دزدان و مفتخوران حريص و ميـلـيـاردر هسـت، اوضـاع هـرروز بـدتـر و بـدتـر خـواهـد شـد                                

و مـا مـانـده ايـم و درد عـمـيـق                    .  ثروتهاي ميلياردي آنها تماما حاصل دزدي نان شب فرزندان ماست 
 . و خشم بي انتهايمان

تنها راه نجات ما از اين فقر  و گراني و حسرت و محرومـيـت كـه هـرروز غـيـر قـابـل تـحـمـل تـر                             
اعـتـراض   !  اعـتـصـاب كـنـيـم        !  فـريـاد بـزنـيـم       !  داد بـزنـيـم     .  ميشود، اينست كه خشم مان را فرو نخوريم  

كـوچـه و خـيـابـان و كـارخـانـه و                   !  به مفتخوران حاكم هرچه سزايشان است با صداي بلند بگوييم!  كنيم
هـم ايـنـك ايـنـجـا و آنـجـا                 .  صف خريد و همه جا را به كانونهاي اعتراض و حق خواهي تبـديـل كـنـيـم        

اعتصابات كارگري و اعتراضات و بيرون ريختن فـريـاد خشـم عـلـيـه مسـبـبـيـن ايـن اوضـاع هـرروز                              
 .و همين را بايد ميليوني و سراسري كرد. مشاهده ميشود

تك تك ما مردم حق داريم نه فقط نان و ميوه و  خانه و كاشانـه مـنـاسـبـي داشـتـه بـاشـيـم، بـلـكـه                       
بـرخـورداري از پـزشـك و           .  برخورداري از هـمـه نـعـمـات حـق مـاسـت                  .  زندگي مرفه و شاد حق ماست   

اسـتـراحـت و تـفـريـح           .  تحصيل رايگان و مناسب حق همه فـرزنـدان مـاسـت      .  داروي رايگان حق ماست   
هيـچ تـك نـفـري چـه شـاغـل چـه                   .  و مسافرت و استفاده از آخرين دستاوردهاي زندگي حق همه ماست 

مـا  .  بيكار چه بيمار و چه معلول، در اين جامعه نبايـد گـرسـنـه و مـحـروم و حسـرت كشـيـده بـمـانـد                             
 .انسانيم و زندگي انساني حق بي چون و چراي تك تك ماست

اين حكومت و اين نظام ناعادالنه سرمايه داري را ميتوانيم درهـم بـكـوبـيـم و جـامـعـه اي آزاد و                          
 . شاد و مرفه و انساني را برپا داريم

 
 !  زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني       

 ! زنده باد سوسياليسم   
 حزب كمونيست كارگري ايران    


