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 حق حيات! اسلحه شکار شکسته!
 پايين کشيدن طناب اعدام! 

 ۷ صفحه 

 ۳ صفحه 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          
دو مراسم در    ايرنا گزارشي را از 

روستاي درکي از تـوابـع شـهـرسـتـان             
سروآباد منتشر کرده. در اين مـراسـم     
از احــمــد عــزيــزي و مــحــمــد عــلــي             

در ايـن مـراسـم        .محمديان تقدير شد
که با حضور چنديـن انـجـمـن زيسـت          
محيطي استان کردستان و همچـنـيـن    
روسا و جـمـعـي از پـرسـنـل ادارات                 
محيط زيسـت و مـنـابـع طـبـيـعـي،               
اهالي روستاهاي اورامان و مريوان و   

جمع کثيري از دوستداران و حـافـظـان    
محيط زيست، اسلحه شکسته آقـاي    
احمد عزيزي در ويتريني بـه نـمـايـش       

در مـراسـمـي        در آمد.............. و
ديــگــر از مــعــلــم دلســوز مــحــمــد               

ايـنـکـه     .تجليل بـه عـمـل آمـد         علي 
اسلحه شکار شکسته شده جاي بسـي  
خوشحالي است. شکـار آهـو، روبـاه،        
خرگوش و کبوتر و هر نـوع ديـگـرش        
عملي ناشايست و قـبـيـح اسـت. هـر           
اقدامي در اين رابطـه و الـگـو کـردن           
شکستن اسلحـه شـکـار نـيـز بسـيـار              
خوشايند است. اما در ايـران تـحـت           
حاکميت جمهوري جنايتکار اسالمي 
دسته دسته انسانها را از زندان به پاي 
جوخه هاي اعدام ميبرند. در سه مـاه   

نفر را حلق آويـز   ۱۰۰ گذشته بيش از 

 ۴ صفحه 

نگاه هفته مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان 

 نسان نودينيان
 ۷ صفحه  

 مارس روز جهاني زن ۸ سخني با فعالين بمناسب 
  گفتگوي ايسکرا با عبدل گلپريان

 ۲ صفحه  

 ۵ صفحه                     

 آيا آخرين شبي است که در کنار هم هستيم!
 هشت مارس روز اتحاد عليه آپارتايد جنسيتي 

مريوان آماده  
 باش است!

 لقمان مرادي در بيمارستان است!
 سعيد  غفاري مزدور رژيم در رجايي شهر:  

 من زنداني کتک زده ام که سه روز بعد مرده هيچکس هم نتونسته کاري بکند!

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق
 نفر از مدافعين حقوق زنان ۳۰۰ اعتراض دهها نهاد و بيش از 

 به کنفرانس مخفيانه در مورد حقوق زنان در اربيل! 

در نــامــه اي ســرگشــاده         
خطاب به رئيس پارلمان اروپا 

 ۱۳ آقاي مارتيـن شـولـتـس،         
نـهـاد و سـازمـان، هـمـراه بـا                

نفر از فعالـيـن    ۳۰۰ نزديک به 
 سياسي و مدني در کردستان 

 
 

 

 ۲ صفحه  

 دفاع از آزادي بيان مردم يا حکومت؟ 
 محمد آسنگران

در مـورد نـقـش        ايسکرا:    
فعالين دفـاع از حـقـوق زن در            
رابطه بـا چـگـونـگـي بـرگـزاري              

ــاي       ــه ــم ــراس ــارس روز       ۸ م م
جــهــانــي زن. خــواســتــم بــجــاي         

مــارس    ۸ پــرداخــتــن بــه خــود        
مقداري مشخص تـر در مـورد       
نحوه بـرگـزاري ايـن مـراسـمـهـا            
صحبت کنيم. ابتدا بد نـيـسـت       
بعنوان مـقـدمـه بـه ايـن اشـاره             

 ۳ صفحه  
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 ۱ از صفحه 

کرده اند. شکار عمل زشـتـي اسـت.         
سلب حق حيات اسـت. اعـدام قـتـل            
عمد است. و گرفتن حق حيات است. 
در جامعه استبداد زده و فاشيـسـتـي    

اسالمي تحت حـاکـمـيـت جـمـهـوري          
اسالمي دفاع از زندگي و حق حيـات  
عرصه اي پهناور و گسترده است. در  
جامعه اي که از حـق حـيـات حـيـوان          

دفاع ميشود. بمراتب بايد بـراي حـق      
حيات انسان هم مسئول و مـتـعـهـد         
ــنــروزهــا مــردم شــهــر و                 ــاشــد. اي ب
روستاهاي مريوان در مقـابـل آزمـون      
بزرگ و تعيين کننده اي قرار گـرفـتـه      
اند. اين آزمون دفاع از حق حـيـات و      

و  «زانــيــار مــرادي   »زنــدگــي بــراي       
تـوقـع مـردم          است.  «لقمان مرادي»

در شهر و روسـتـاهـاي کـردسـتـان از             
مـعـلـم دلســوز آقـاي مـحــمـد عـلــي                
مـــحـــمـــديـــان ايـــن اســـت؛ قـــدرت           
محبوبيت خود را گسترش داده و بـا    

اقدامات ابتکاري جنبش در دفاع از   
ــه زنــدگــي را                  حــق حــيــات و آري ب
فراخوان داده و در صدر ايـن جـنـبـش       

و  «لـقـمـان مـرادي      »خواهـان آزادي      
شوند. زنده باد حـق      «زانيار مرادي»

 حيات! آري به زندگي!

 ۱ از صفحه

 
 
 
 
 
 

                 
 يدي محمودي

ــان                 ــي زن ــوق ــي حــق ــه ب عــراق ب
اعتراض کردند. اين نهادها و فعالين  
در نامه اشان اشاره کرده اند، کـه در      

ژانويه کنفرانسي با شرکـت   اواخر ماه 
نماينده پارلمان اروپا در شهـر اربـيـل      
برگزار شده که در آن به غير از احزاب 
حاکم در کردستان عراق و بويژه حزب 
دمکرات، هيچ يـک از سـازمـانـهـا،            
نهادها و فعالين حقوق زنـان شـرکـت      
نــکــرده و ايــن در حــالــي اســت کــه               
کردستان عراق تحت حاکميت احزاب 
ناسيوناليست کرد به قتلگاهي بـراي    

 زنان تبديل شده.
 

ساله در   ۲۳ جانباختن کارگري 
 حين کار!

 
فـوريـه در حـاجـي          ۲۳ روز شنبه 

 ۲۳ آباد منطقه بيتويـن يـک کـارگـر           
ساله که در يـک کـارگـاه بـلـوک زنـي               
مشغول به کار بود جانش را از دست 
داد. بنا به اخبار منتشر شده خانواده  

ساله اجازه بردن جنازه  ۲۳ اين کارگر 
فرزندشان به پزشک قانـونـي را نـداده        
اند، اما نا امني محيط کار يکي از   
دالئل عمده جانباختن کارگران است. 
کردستان عراق اين بهشت بـورژوازي    
کرد، براي آنها سفره هفت رنگي پهـن  
است که بخاطرش چه جنگـهـا و بـي        
حقوقي به مردهم تحميل نکرده انـد،    
اما در مقابل و در کنار تحميل فـقـر     
و بي حقوقي به اكثريت جامعه تنـهـا   

کـارگـر در        ۹۰ در يک سال گـذشـتـه        

مــنــاطــق تــحــت حــاکــمــيــت احــزاب        
ناسيوناليست کرد بدلـيـل نـا امـنـي          
محيط کار جانشان را از دسـت داده      

 اند.
روزه   ۶۲ سه سال از اعتراض 

مردم شهرهاي کردستان عراق،  
عليه احزاب ناسيونالسيت حاکم  

 گذشت!
 

سه سال پيش در چنـيـن روزهـاي      
اعتراض مردم بسياري از شـهـرهـاي      
کردستان عـراق بـه دزدي و چـپـاول                
اتحاديه ميهـنـي و حـزب دمـکـرات            

روز ادامـه     ۶۲ شروع شد که به مدت 
يافت و در نهايت احزاب حاکم تـنـهـا    
با زور اسلحه و به رگبار بستن صـف    
مردم و حمله به معترضين توانستنـد  
به اين اعتراضات  خاتمه دهنـد، کـه     
در اين حمالت وحشيانه به مردم بـي    

نفر  ۴۰۰ دفاع ده نفر کشته و بيش از 
زخمي شدند. در سومين سالگرد اين  

سازمان و نهاد نامه  ۱۷ اعتراضات  
اي خطاب به پارلمان سوئد نوشتند و 

در آن خواهان اين شدند که، پـارلـمـان    
سوئد براي پيگيري و تحقيق در بـاره    
جنايت احزاب حـاکـم در کـردسـتـان            
عراق، عليه مردم معترض و کشـتـار   
آنها دست بـه اقـدامـاتـي بـزنـد و از                 
جمله خواهان دستگيري و مـحـاکـمـه     
کساني شوند که سـه سـال پـيـش در           
چنين روزهاي تظاهرات و اعـتـراض       
مردم معترض را به رگـبـار بسـتـنـد.        
همچـنـيـن بـر اسـاس گـزارش حـزب                
کمونـيـسـت کـارگـري کـردسـتـان در               
استراليا نيز مـراسـمـي در سـومـيـن             
سالگـرد اعـتـراضـات مـردم بـرگـزار              
شده، که در آن نمايشگاه عکـسـي از     
جنايتهاي احزاب حـاکـم بـه نـمـايـش           

 گذاشته شده است.
دخالت سفير حکومت اسالمي 
در عراق براي حل بحران داخلي 

 اتحاديه ميهني؟
 

فوريه سفـيـر رژيـم       ۲۲ روز شنبه 
اسالمي در عراق با جناحهاي درگيـر  
اتحاديه ميهني و براي پايان دادن بـه  

بحران داخلي اين حـزب بـا کـوسـرت         
رسول علي و به رهه م صالح مالقات 
کرد. بنا به اخبار منـتـشـر شـده ايـن           
دومين بار است که سفير رژيـم بـراي       
"حل بـحـران اتـحـاديـه مـيـهـنـي بـه                    
کردستان عراق مي رود" هفته پيشتر  
نيز او با جناحهاي درگير در اتحاديـه  
مهيني و همچنين مسعـود بـارزانـي      

 مالقات کرده بود. 
نکته قابل توجه در اين خبر ايـن    
است که، اين مالقاتها و تـالـشـهـاي         
سفير رژيم جـنـايـتـکـار اسـالمـي در            
عراق تنها نشانه سر سپردگي احـزاب  
ناسيوناليست کرد و از جمله اتحاديه 
ميهني به يکي از جـنـايـتـکـارتـريـن          
حکومتهاي تاريخ را نشان مي دهد، 
وگرنه همگـان بـا کـارنـامـه سـيـاه و                
خونـيـن حـکـومـت دزدان و قـاتـالن                

 اسالمي در عراق آشنا هستند.   
 

 تهيه و تنظيم: يدي محمودي
yadi.mahmodi@gmail.

com 
 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق     

 عبدل گلپريان
ــه دولــت،         عــلــي خــامــنــه     اي، ب

مجلس و قوه قضـائـيـه اش دسـتـور            
هـاي کـلــي        داده اسـت کـه ســيـاســت         

اقتصاد مقاومتي را "بي درنگ و بـا    
بندي مشخص" اجرا کنند. ايـن      زمان

ها شامل کاهش وابسـتـگـي       سياست
ــتــي و کــاهــش                ــف ــه درآمــدهــاي ن ب

هاي عمومي است.خـامـنـه اي        هزينه
اين سيـاسـت اقـتـصـادي را کـه روز               

بـهـمـن در مـجـمـع              ۳۰ چهارشـنـبـه      
تشخيص مصلحت نظـامـش تـدويـن       
شده است، به روساي قواي سه گانه و   

رئيس ايـن مـجـمـع ابـالغ کـرد. بـر                   
اســاس ايــن ســيــاســت هــا، تــولــيــد            
کاالهاي اساسي، به ويژه آن دستـه از    
کاالهاي اساسي که در حال حاضر از 
طريق واردات تأمين مي شود، بـايـد   
افزايش يابد و مـبـادي واردات ايـن            

 کاالها نيز بايد متنوع شود."
 . . . . . . 
نه علي خـامـنـه اي و نـه سـيـاسـت                  
ــتــصــادي مــجــمــع              ــن شــده اق ــدوي ت
تشخيص نظام هيچکدام قادر نـبـوده     
و نخواهند بود که اقتصاد فروپاشيده 
رژيم اسالمي را حتي به موقعيت يک 

روز قــبــل از آن بــاز گـردانــنــد. اگــر                
سرنوشت جامعه در دست خود مـردم  
مـي بــود بـا نصـفـي از درآمـدهــاي                
کنوني حاصل از فروش نفت مي شـد  
رفاه عمومي و همگاني را براي بيش 

ميليون نفر در ايران فراهم کرد  ٧٥ از 
ــم               ــي چــون رژي امــا وجــود هــيــوالي
اسالمي و با وجود فروش ميليـونـهـا    
بشکه نفت و صدور آن به خارج بـراي    
ــاي                     ــه ه ــت ال ــب آي ــي ــردن ج ــر ک پ
ميلياردر، کمک بـه حـمـاس و حـزب           
اله، پاداش به قـاتـالن بـيـش از صـد            
ــه و غــيــره،                هــزار انســان در ســوري
چرنديـات اقـتـصـادي خـامـنـه اي و                
مجمعش همچنان طرحي براي حاکـم  
کردن فقر و تباهي بـيـشـتـر ، سـفـت             
کردن کمربندها و فالکـت بـي حـد و          
ــردم اســـــت.                       ــر مـــ ــر بـــ  حصـــ
بحران و بن بست جمهـوري اسـالمـي      
با مکيدن هستي و دست رنج مردم و 
ــه                 ــگــي ب ــاهــش وابســت ــا طــرح ک ب
درآمدهاي نفتي و يا کاهـش هـزيـنـه       
هاي عمومـي طـرحـي بـراي چـپـاول             

هرچه بيشتر مردم است. بيان مقوـلـه    
اقتصادي بـه تـن رژيـم اسـالمـي از                
سرش زياد است. ايـنـهـا غـارتـگـران           
هستي و دست رنج ميليـونـهـا مـردم       
کارکني هستند که تا همينجا و طـي  
بيش از سه دهه از سربرآوردن بانـدهـا   
و دسـتـجـات اســالمـي و دزديـهــاي              
ميلياردي شان جامعه اي را به ورطـه  
تباهي کشانيده انـد. رژيـم اسـالمـي          
وصله ناجوري بر تن جامعـه اسـت و       
موجوديتش عامل اصلي بحرانـهـاي   

اقتصادي، سـيـاسـي، اجـتـمـاعـي و              
فرهنگي است. نظام اسالمي از روز      
نخست با اين بحرانهـا مـتـولـد شـد.          
سرنگوني رژيـم اسـالمـي و بـرپـايـي             
حکومتي انساني تنها راه قابل عالج 
در مقابل فـالکـتـي اسـت کـه انـواع               
باندهاي حکومتي به مردم تـحـمـيـل       

 کرده اند.
 

 ٢٠١٤ فوريه  ٢٠ 
 
 

 "اقتصاد مقاومتي" طرحي براي  
 غارت هستي و دست رنج بيشتر نيروي کار

 

 

 حق حيات...
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 ۱ از صفحه 

کنيد که فضاي اين دوره و استقبال از 
مارس را در مقايسه بـا سـالـهـاي          ۸ 

 قبل چگونه ارزيابي مي کنيد؟
 

امسـال شـرايـط      عبدل گلپريان:  
بيش از هر دوران ديگري براي جـنـب     
و جــوش و بــتــحــرک درآوردن تــوده              
وسيعي از مردم و شرکت آنان در روز 
جهاني زن مهيا اسـت. اعـتـراض بـه          
قـوانــيــن و سـيــاســتــهــاي زن ســتــيــز            
اســالمــي و اعــتــراض بــه آپــارتــايــد          
جنسي بيش از هـمـيـشـه در اعـمـاق           
جامعه در حال جوشش است. جنبش  
برابري طـلـبـانـه زنـان در دل فضـاي               
سرکوب و اختناق راههاي ابراز وجود 
خود را پيدا کرده است. از کـردسـتـان     
ــا                   ــهــران و از دانشــگــاهــهــا ت ــا ت ت
کارخانـجـات و خـيـابـانـهـا، مـيـدان                
رودررويي زنان و مردان برابري طـلـب   
با حکومت و آپارتايد جنسي و کلـيـه   
قوانين ارتجاعي و ضد زن اسـالمـي     
است. مراسمهاي روز جهاني زن تنها  
گوشه کوچکي از يک جنبـش عـظـيـم       
اجتماعي در ايران است. جنبشي کـه   
همراه بـا جـنـبـش کـارگـري و سـايـر                 
جنبشهاي اعتراضي و حـق طـلـبـانـه        
بساط حکومت آپارتايد جنسي را در 
هم خـواهـد ريـخـت. امـا عـالوه بـر                   
شرايط و مـوقـعـيـت اعـتـراضـي در              
جامعه علـيـه مـحـرومـيـتـهـايـي کـه               
قوانين حکومت اسالمي بـه زنـان و         
کل مردم حاکم کرده اسـت، جـنـبـش         
برابري طلبانه زنان و مردان هيچـگـاه   
در مــقــابــل زن ســتــيــزي حــکــومــت          
اسالمي کوتاه نيامده اند. از ايـن رو       
و با توجه به فاکتورهاي زياد ديگـري  
فضاي اعتراضي در جـامـعـه بسـيـار        
باالتر از هر دوران ديگري است. ايـن     
فضاي اعتراضـي و جـنـب و جـوش             
مبارزاتي مردم بستر بسيار مناسـب  

 ۸ براي شـرکـت و بـرگـزاري مـراسـم               
مارس در اشکال اجتماعي و گسترده 
تري نسبت به سالهاي قبل اسـت کـه       
مي توان تعرضـي تـر بـه قـوانـيـن و               
سنتهاي زن ستيـز اسـالمـي تـعـرض          

 کرد. 
 

فکر مي کنيد رفتن بـه    ايسکرا:  
مارس و برگزاري مـراسـم      ۸ استقبال 

ها در اين روز در چه شکل و قامـتـي   
مي تواند و ممکن است آنـرا بـرگـزار      

 کرد؟
 

بگذاريد اول ايـن    عبدل گلپريان: 
را بگويم که هشت مارس ويـژه هـيـچ      

فرد، سازمان، حزب و گروه مـعـيـنـي     
نيست بلکـه روزي جـهـانـي اسـت و              
اهميـت آن در بـرگـزاري گسـتـرده و                 
اجتماعي آن است. اگر از ايـن زاويـه        
به روز جهاني زن نگاه کنيم تـالش و      
اقداماتي شکـل مـيـگـيـرد کـه مـي              
تواند هشت مـارس شـايسـتـه اي را           
بنمايش بگذارد. هشـت مـارس يـک         
روز جهاني، سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي            
ــراد،               ــه هــنــوز اف اســت. مــتــاســفــان
جريـانـات و يـا نـيـروهـاي سـيـاسـي                  
مختلـفـي هسـتـنـد کـه ايـن روز يـا                   
روزهـاي مشـابـه را تـنـهـا در دايــره                 
محدود فکري و نظري خود و محدود 
به قشر معيني نگاه مـي کـنـنـد. بـا           
توجه به ايـنـکـه در سـالـهـاي اخـيـر                 
بــدرجــات زيــادي ايــن طــرز نــگــرش          
حاشيه اي شده اسـت امـا هـمـچـنـان           
بعنوان يک درک معين وجـود دارد و      
قادر نشده است که روز جهاني زن را     
بعنوان يک مسئله عمومي و کسترده 
اجتماعي بـبـيـنـد. ايـن درک و ايـن                  
نگرش در مـوارد مـعـدودي بـعـنـوان           
تــرمــز کــنــنــده ســيــمــاي جــهــانــي و           
اجتماعي اين روز عمل مي کند. در    
همين رابطه بنظر من  نـکـتـه حـائـز            
اهميت اين است که مي شود و مـي      

مــارس را در قــامــتــي                  ۸ تــوان    
اجتماعي و علني و با حضور فعالين 
و چهره هاي علني و سرشناس در اين 
جــنــبــش بــرگــزار کــرد. چــهــره هــاي            
راديکال و چـپ کـه در ايـن عـرصـه                
شناخته شده هستند بـا اسـم و رسـم          
خود بعنوان نمايندگان و سخنگـويـان   
دفاع از حقـوق بـرابـر زنـان و مـردان              
ظــاهــر شــونــد. در چــنــيــن فضــا و               
موقعـيـتـي اسـت کـه مـي تـوان بـه                   
استقـبـال هشـت مـارس روز جـانـي               

 رفت.
 

در سالهاي قبـل بـعـضـا       ايسکرا: 
مراسمهايي در خارج از شهر و يا در   
کوه و دشت برگزار مي شد. نظر شمـا  

 در اين رابطه چيست؟ 
 

ابـتـدا ايـن را        عبدل گلپريان:    
بگويم که در شهرهاي کردستان پيش 
برد مراسمـهـاي روز جـهـانـي زن در              
سالنهاي بزرگ، در اماکن عمومي و 
در انظار مردم در خيابان به سنت جـا  
افتاده اي تبديل شده است اما هـنـوز   
کافي نيست و مي توان برنامـه هـاي     
اين روز را در ابعاد اجـتـمـاعـي تـري          
برگزار کرد. تالش براي بـرگـزاري روز     

جهاني زن بجز مراسمهاي احـتـمـالـي     
دولتي، هيچ مرز و محدوديتي بـراي    
شرکت و همکاري مشترک همگان در 
آن وجود ندارد. در سالـهـاي گـذشـتـه         
هم تـا آنـجـا کـه فضـاي اعـتـراضـي                 
امکان داده است اين مراسمها بـطـور   

 علني برگزار شده است.
بــنــظــر مــن اکــنــون ديــگــر دوره          
بـرگـزاري روز جـهـانــي زن و يـا هــر                  
مراسم و مناسبت جهانـي ديـگـر در        
کوه و کمر بسر آمده است. جمع شـدن   
تعدادي فعال و يا سمپات گـرايشـات   
سياسي در خارج از شهرها هيچ گونه 
پاسخي به برداشتن گامي نسبـت بـه     
اين روز بشمار نمي رود بلکـه اقـنـاع      
کردن همان جمع در محافل کوچک و   
بي تاثير بدور هم خواهد بود. اوضاع  
و شرايط امروز با حتي يکسال قـبـل     
ــيــســت. فضــاي               ــل مــقــايســه ن قــاب
اعتراضي در جـامـعـه بـاال اسـت. و             
مي توان متناسب با اين فضا عـمـل     

 کرد. 
جمع شدن محافل در کوه و دشت 
و باال بردن چند شعار هيچ خاصيتـي  
براي دفاع از حقوق زن ندارد. ايـنـکـه     
عده اي با سر و چشم بسته و پشت به 
دوربين چند عکس مي گيرنـد فـقـط      
براي راضـي کـردن جـمـع و مـحـفـل                
خوشان است و هيچ گلي به سر دفـاع    
از حقوق زن نمي زند. اين نوع برنامـه  
هاي محفلي شـبـيـه اجـراي مـراسـم             
فرقه ها مي ماند و بسيار از اوضـاع    
زمانه عقب است. براي پيـشـرويـهـاي      
بيشتر الزم است فـراتـر از آنـچـه کـه            
امروز به دستاوردي براي اين جنـبـش   
تبديل شده است عمل کرد. امنيت و  
ادامـه کــاري بـرگــزاري مـراســمـهــاي           
علني و گسترده بسيار بـاال اسـت و         
اين را فعالين علني کار تجربـه کـرده     

 اند. 
 

يعني منظور شـمـا ايـن      ايسکرا:  
مارس در    ۸ است که برگزاري مراسم 

خارج از شهرها مطلقا بي خود و بـي  
 خاصيت است؟

 
اگر در روستـاهـا   عبدل گلپريان:  

اين مراسم گـرفـتـه شـود قـابـل درک             
است اما در هر روستايـي هـم مـردم        
مي توانند نه در کوه و کمر بلکه  در     
ميدان روستا دور هم جمع شـونـد نـه        
در قله کوهها . رفتن به کـوه و کـمـر           
براي هيچ ناظري قابل درک نيست که 
چرا بـايـد آنـجـاهـا رفـت؟ آيـا بـراي                   
درختان مي خواهند تبليـغ کـنـنـد و         

مارس را بيان کنـنـد؟ ايـن       ۸ جايگاه 

سبک دورانش تمام شده است/ حتـي   
در ده سال قبل اين مراسمها با تـمـام   
محدوديتهايش در سـالـنـهـا بـرگـزار           
مي شد و اقـال صـدهـا نـفـر شـرکـت              
ميکردند. درمقايسه با ده سال قـبـل      
رفتن به کوه يک عـقـب گـرد اسـت و           

 هيچ خاصيتي ندارد.
 

چه خواست و مطالباتـي    ايسکرا: 
مي توانـد در بـيـانـيـه هـاي امسـال                

 برجسته و پر رنگ باشد؟
 

هر سال خـواسـت   عبدل گلپريان: 
و مطالبات بـرابـري طـلـبـانـه و نـقـد               
عميـق و ريشـه اي سـتـم بـر زن در                    
قطعنامه ها گنجانده مي شود. طرح  
راديـکـال تـريـن مـطـالـبـات در ايـن                  
فطعنامه ها که بتواند اين خواستـهـا   
را از مطالبات سالهاي قـبـل مـجـزا         

 کند اهميت زيادي دارد.
از نظر ما و از نظر همه فعالينـي  
که مثل مـا بـه ايـن روز نـگـاه مـي                 
کنند،  روز جهاني زن روزي براي ارج   
نهادن به جايگاه حـقـوق بـرابـر زن و             
مرد و تالش براي بـجـلـو سـوق دادن         
اهميت اجتماعي و توده اي ايـن روز      
است و الزم است با چنين درکي به آن 
نگاه کنند که اهميت خـاص خـود را       

 دارد. 
آنچـه کـه مـي تـوانـد گـامـهـاي                 
بلندي اين روز را بـجـلـو بـبـرد، مـي             

 توان آنرا در نکات زير توضيح داد: 
مثال از خواست حـقـوق انسـانـي       
بـرابــر در عــرصــه هــاي اقـتــصــادي،           
سياسي، اجتماعي و فرهنگي گرفتـه  
تا لغو قوانين زن سـتـيـز، از ايـجـاد              
تشــکــلــهــاي مســتــقــل از دولــت و             
برگزاري تجمع و اعتراض گـرفـتـه تـا       
ممنوعيت هر گـونـه تـعـرض و آزار             
جنسيتي، از نقد و مـحـو هـر گـونـه            
اعمال خشونت آميز فرهنگ و سنـت  
اسالمي و مـردسـاالرانـه گـرفـتـه تـا              
طرح خواست و مطالبات اقـتـصـادي    
براي تامين زندگي زنان بيکار و خانه 
دار، از لغو قـوانـيـن چـنـد هـمـسـري               
گرفته تا لغو قانون تجاوز به کودکـان  

تحت عـنـوان "دخـتـر خـوانـده" و از                   
برسميت شناخته شدن روز جهاني زن 
گرفتـه  تـا طـرح ده هـا خـواسـت و                     
مطالبه ديگر، مي تـوانـد سـر لـوحـه          

 بيانيه ها باشد. 
بنظر مـن هـيـچ زمـانـي تـالش               
فعالين براي صدور قطعنامه و بيانيه 
کمبودي نداشته اند. مهم ايـن اسـت        
ــامــه                  ــرن ــا ب ــا ي ــه ــن مــراســم کــه اي
گراميداشـت از روز جـهـانـي زن بـا                
همـکـاري هـمـه جـمـع هـا، نـهـاد و                    
تشکلهاي في الحال مـوجـود زنـان و        
حمايت و پشتيباني ديگر تشکلهـا و    
بصورت اجتماعي و عـلـنـي بـرگـزار          
شود حتي اگر بيانيه هم صادر نشـود  
ولي همينکه جمعيت وسيعي شرکـت  
داشته بـاشـنـد اهـمـيـت سـيـاسـي و                  
اجتماعي آنرا صدها برابـر بـاال مـي        

 برد.
 

با توجه بـه نـکـاتـي کـه             ايسکرا:
اشاره کرديد چه پيشنهاد يا تـوصـيـه      
مشخصي براي تمام فعالين دفـاع از    
حقوق برابر زن و مرد و بـا تـوجـه بـه           
 تفاوت درگرايشات فکري آنها داريد؟

 
رسالت بـرجسـتـه    عبدل گلپريان: 

فعالين دفاع از حقـوق بـرابـر زنـان و           
مردان در اين است کـه فـارغ از هـر            
گونه تعلق سيـاسـي و حـزبـي تـالش            
کنند نيروي هر چه بيشـتـري را حـول        
 اين روز فرا خوانده و سازمان دهند. 

خود محور بينـي و يـا حـزب و            
 ۸ سازمان مـحـوري در بـرخـورد بـه              

مارس خطاي فاحشي خواهد بود کـه  
نه تنها نيروي وسيع و قدرتـمـنـدي را      
به ميدان نخـواهـد کشـيـد بـلـکـه در              
همان محدوده خود نيز قادر به ايفـاي  
نقش براي انجام چـنـيـن بـرنـامـه اي             

 ۸ نـخــواهــد شــد. بــرگــزاري مــراســم           
مارس در هر شکل و شمـايـلـي و بـا         
شرکت دادن توده هر چه بيـشـتـري از      
زنان و مردان کار و امر فعالـيـن ايـن      
عــرصــه و عــرصــه هــاي مــخــتــلــف           

 اجتماعي است. 
 

 سخني با فعالين  
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به ما مـيـگـويـنـد، پسـر عـمـو،               
بسياري ما را برادر هم ميدانند ، نام 
فاميل ما يکي است مـرادي و اسـم         
من زانيار و اسم او لقمان، اما شـايـد   
يکي از عميق ترين پيوندها را بـاهـم     
داريم، زنـدگـي مـا بـهـم وصـل شـده                
است. ديگران ميگويند پرونده اينـهـا    
به هم مربوط است و مـن مـيـگـويـم          

 زندگيمان. 
بارها فکر کرده ام، چـه هـولـنـاک       
اســـت کـــه در يـــک روز ســـرد و                     
وحشتناک، هـر دو را بـا هـم بسـوي               
چوبه دار ببرند، از اين به بـعـد ديـگـر       
فکرم را ادامه نميدهم. با خودم فـکـر    
ميکنم اين چه رابطه اي اسـت، کـدام     
کتاب داستان و کدام نويسنده جـرات    

ميکند به اين واقعه بـه ايـن فـاجـعـه          
نزديک شود و صداي قلب من و ايـن      
هم پرونده اي ام را تصوير کند و خـود  
از فرط ناراحتي و يا عجز و يا خشـم    

 ديوانه نشود. 
اين چه سرنوشتي است براي  دو     
جوان که ميتوانستند امروز ديسـکـو   
بروند و برقصند ، اين چه سرنـوشـتـي    
است، مقصر کـيـسـت کـه مـن و او              
سالها زير يک سقف زنداني بوده ايم و 

امشب نميدانيم چـه بـگـويـيـم و چـه             
بکنيم. چون قرار است تا چند ساعت  

 ديگر او را ببرند. 
يک چيز مـهـم اسـت مـا نـبـايـد                
روحيه خودمان را از دسـت بـدهـيـم.         
قــرار اســت او را بــبــرنــد، مــن چــه                
ميشوم. اين چه سناريويي است . از       
بلندگو گفتند براي دادگاه ميرود، آيا 
واقعا دادگاهي ميشود چرا تـنـهـا ؟        
 اين چه نقشه اي است که کشيده اند. 

من امشب با اين " هم پرونده اي   
" و يـا هـمـزاد خـودم بـيـدار خـواهـم                  
ماند، شما هم اگر ميتوانيد هر کاري 
که ميتوانيد انجام دهيد . نـگـذاريـد       
ما را بکشند. اين تنها خـواسـت مـا       
است. ما دو نفر که سـرنـوشـت امـان        

 چنين عميق بهم گره خورده است! 
 

 باز تکثير از کميته
 بين المللي عليه اعدام   

 

 آيا آخرين شبي است که در کنار هم هستيم!

به محض پـخـش خـبـر احـتـمـال            
اجراي حکم لـقـمـان مـرادي و اعـالم            

صــبــح رو ز        ۶ انــتــقــال او ســاعــت        
يکشنبه ( امروز) به بهانه دادگـاه ،        
موجي از نگراني و اضـطـراب را در         
بين خانـواده ايـن دو جـوان و مـردم               
مريوان و شهرهاي کردستـان و هـمـه        

مردمي که در جريان کمپيـن نـجـات      
زانيار و لقمان مرادي اين دو جوان را   

 مي شناسند، دامن زده است. 
روز گذشته مهوش عـالـسـونـدي       
مادر دو جوان اعـدام شـده در ايـران            
محمد و عبداهللا فـتـحـي و مسـئـول          
نهاد مادران عليه اعدام  بـا انـتـشـار       

يک اطالعيه از همگـان خـواسـت بـه         
اين حکم اعتراض کنـنـد. نـهـادهـاي         
متعدد عـلـيـه اعـدام خـبـر احـتـمـال                
اجراي حکم اعدام زانيار و لـقـمـان را      

 وسيعا پوشش خبري داده اند. 
افسانه وحدت از نـهـاد کـودکـان         
مقدمـنـد، روز گـذشـتـه بـه مـحـض                 
پخش خبر احتمال اجراي حکم اعـدام  
لقمان مرادي  با وزارت امور خـارجـه   
سوئد تماس گرفته و از آنها خـواسـت   
فورا با جمهوري اسالمي ايران تماس 

 گرفته و به اين حکم اعتراض کنند. 
زانـيـار   برخي از سايتها نوشتند:    

در و لقمان خط قرمز مـا هسـتـنـد،           
مريوان مردمـي کـه  خـانـواده هـاي              
زانيار و لقمان را مـي  شـنـاسـنـد و              
همچنين شاهدينـي کـه اعـالم کـرده           
اند، در جريان قتل پسر امـام جـمـعـه       
مريوان شاهد حضور افراد ديگري در 

محل واقعه  بوده اند، و بـا شـهـادت        
خود ميتوانند اثبات کننـد قـاتـلـيـن        
کسان ديگري هستنـد، روز گـذشـتـه         
مجـددا بـاهـم صـحـبـت کـرده و بـه                   
خانواده ايـن دو مـحـکـوم بـه اعـدام               
گفته اند حاضرنـد در هـر دادگـاهـي           

 شهادت دهند! 
موضوع رسيدگي به پرونده قـتـل   
پســـر امـــام جـــمـــعـــه مـــريـــوان و               
محکوميت به اعدام زانيار و لـقـمـان    
مــرادي ســنــد آشــکــار افشــاکــنــنــده         
دستگاه قضايي حکـومـت اسـالمـي       
است. دستگاهي فقط براي جنايت و   
 اعدام، با بي رحمي و سبعيت کامل. 
رژيم اسالمي در حاليکـه روزانـه     
در ايران تعداد زيادي را ميکشد ايـن  
بار سراغ يک پـرونـده آمـده اسـت کـه            

 براي بسياري خط قرمز است.  
 

 
 مردم آزاد مريوان!  

 
دو فرزند شـمـا در خـطـر اجـراي            
حکم اعدام هستند.. بـپـا خـيـزيـد و              
براي نجـات جـان ايـن دو جـوان هـر                

 کاري که ميتوانيد انجام دهيد.
 

مردم آزاده  ايران، نهادهاي عليه 
اعدام، احزاب سـيـاسـي اپـوزيسـيـون         

 جمهوري اسالمي! 
 

بــر عــلــيــه جــنــايــات حــکــومــت        
اسالمي و براي نجات جان زانـيـار و       

 لقمان مرادي متحدانه به پا خيزيم!  
 

 زنده باد جنبش عليه اعدام 
 کميته بين المللي عليه اعدام

  ۲۰۱۴ فوريه  ٣ ۲            

 مريوان آماده باش است!

 ۵ لقمان مرادي امروز دوشـنـبـه        
در بـيـمـارسـتـان           ۹۲ ٣ ۱ اسفند مـاه    

بود، او به همراه مامور شاهمرادي به 
بيمارستان رفته بود و مي بـيـنـد کـه         
قبل از آنها سعيـد غـفـاري يـکـي از            
مزدوران رژيم که روز يکشنبه لقـمـان   
را با مشت و لگد چنان کتک زده کـه    
او دچـار خـونـريـزي مـجـاري ادراري             

 شده، در بيمارستان حاضر است. 
او به لقـمـان مـيـگـويـد مـن تـرا               
نزدم، ما فقط خواستـيـم لـبـاسـت را          
عوض کنيم. به پزشکان اينجـا بـگـو       
که اين خونريزي در اثر ضربه و کـتـک   
کاري نبوده است.  لقمان ميگويد نـه    
تو با لگد به قفسه سـيـنـه ام زدي و            
مــن بــيــهــوش شــدم. ايــنــرا ديــگــر              
نميتواني انکار کني. شـمـا سـه نـفـر           
چنان مرا کتک زديد که سر و صورتـم  
خونين شد و دنده هايم ضربه خورده و 
اکنون به زحمت راه ميروم. او پـاسـخ      
ميدهد بهتر است بگويي ما نزده ايـم  

و لقمان ميگويد نه شـمـا زده ايـد و            
من به اين روز افتاده ام. او ميـگـويـد     
هيچ کاري نـمـيـتـوانـي بـکـنـي. مـن               
زنداني کتک زده ام که بعد از سه روز   
مرده و کسي نتوانسته کاري بکنـد و    
پاسخ لقمان اين بوده که جنايت کردن 
و آدم کشتن هنر نيست اين افتخـاري  
ندارد که با لگد و چوب و بـا قـنـداق        
اسلحه اتان به زنداني بي گنـاه چـنـان      
ضربه هايي ميزنيد که او را نـاقـص         
ميکنيد و يا باعث مرگش ميشـويـد   

 اين جنايت است. 
 

 ۴ لقمان مـرادي روز يـکـشـنـبـه             
براي انـتـقـال بـه        ۶ اسفند ماه ساعت 

دادگاه فراخوانده شده بود. او سـاعـت    
شش و نيم در محوطه زندان مشغـول  
جر و بحث با مسئولين زندان بود. او  
نميخواست با لباس زندان بـه دادگـاه     
برود و به آنهـا گـفـتـه بـود: مـن يـک                 
زنداني سياسي هستم و ميخواهم بـا    

لباس شخصي خودم دادگاه بروم و نـه  
لباس اونيفورم زنـدان. اول مـحـسـن            
منصوري به او تذکر ميدهد و سپـس  
ستوان يکم رضا يوسفي مي آيد و در 
نهايت سعيد غفاري هر سه ميريـزنـد   
روي سر لقمان او را کـتـک مـيـزنـنـد             
چـنـان زيـر مشـت و لـگـد بـوده کـه                     
ــيــهــوش مــيــشــود . ســه مــزدور                 ب
حکومت ميگويند مـردانـي رئـيـس         
زندان به ما گفته به زور لباس تن تـو    
بکنيم  بايد با لباس زندان به دادگـاه    
بروي. لقمان گـفـتـه بـود اگـر لـبـاس                 
زندان ميخواهيد بر تنم کنـيـد اصـال      
ــه ســلــول                  دادگــاه نــمــيــروم.  مــرا ب
برگردانيد. در نهايت بعد از کتک زدن 
و خونين کردن لباس لقمان، يکـي از    
مزدوران داخل بـنـد رفـتـه و بـه هـم                 
بنديهاي او دروغـي تـحـويـل داده و             
لباس تميـز مـي آورد  " هـوا سـرد                  
است، لقمان يک  يـک دسـت لـبـاس             
ديگر ميخواهد "  و بـا ايـن حـالـت                
لباسهاي خونين لقمان را از تنـش در    
آورده و لباس تميز بر تن او ميکنـنـد    

مزدوران در اين مورد شکست خورده 
و کوتاه مي آيند.  لـقـمـان بـا لـبـاس            

 معمولي به دادگاه ميرود. 
 

در دادگاه فقط از او  پرسيده انـد    
آيا وکيل دارد يـا وکـيـل تسـخـيـري               
ميخواهد به او گفته انـد کـه پـرونـده           
آنها در دادگاه کيفري اسـتـان شـعـبـه        

مــورد رســيــدگــي مــجــدد قــرار           ۷۴ 
 خواهد گرفت و او را برگردانده بودند. 
ساعت دو و نيم بعد از ظـهـر بـه        
وقت تهران او به زنـدان بـرمـيـگـردد،          
سپس با پـزشـک قـانـونـي و بـهـداري              
رجـايــي شــهــر حــرف زده و صــورت            
جلسه ميکند که گـردن، صـورت، و         
قفسه سينه اش مورد ضرب و  شـتـم     
ــهــداري از او                   قــرار گــرفــتــه و در ب
آزمــايــش ادرار مــيــکــنــنــد. پــزشــک         
بهداري زندان ميگويد در ادرار شـمـا     
خون هست و احتماال کليه و يا مثانه 
شما  آسيب ديده و خـونـريـزي دارد .        
امروز دوشنبه لقمان به بـيـمـارسـتـان        
امام خميني اعزام ميشود. مـزدوران   

وحشت دارند کـه بـاعـث مـرگ يـک              
زنداني بشوند و موجي از اعـتـراض       
در همه جا به اين جنايت در رجـايـي       

 شهر راه بيفتد. 
در بـيـمـارسـتـان امـام خـمـيـنـي               
پزشکان تاييد کرده انـد کـه در ادرار         
لقمان خون هسـت و ايـن خـونـريـزي              
بدليل ضربات وارده  ديروز به بدن او   
است. او اکنون کوفتگي شديد دارد،     
نميـتـوانـد از ديـروز غـذا بـخـورد و                  
مشکل تنفسي دارد و قرار است فردا 
سه شنبه نيز براي کنترل و معالجه به 

 بيمارستان اعزام شود. 
 

کميته بين المللـي عـلـيـه اعـدام          
اين رفتار وحشيانه و غـيـر انسـانـي           
ــا             مــزدوران حــکــومــت اســالمــي ب
زندانيان را بشدت مـحـکـوم کـرده و           
خواهان اعتراض بين المللي بـه ايـن       
وحشيگريهاي مـزدوران حـکـومـت ا         

 سالمي است. 
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۱۴ فوريه  ۲۴ 

 لقمان مرادي در بيمارستان است!
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 محمد آسنگران           
 

بعد از پخش سريال تـلـويـزيـونـي        
"سرزمين کهن" از تلويزيون جمهـوري    
اسالمي و تحقير و توهيـن بـه مـردم        
منتسب به بختياري، بخشي از مردم 
شهرهاي جنوب و مرکز ايـران دسـت       
به اعتراض زدند. هزاران نفراز مـردم     
منـزجـر از حـکـومـت اسـالمـي کـه                 
سالها است نـان شـب آنـهـا بـه گـرو                 
گرفته شده، نميتوانند هيچ جا آزادانه 
حرف دلشان را بزنند، از فقر و نـداري  
و بيکاري و سرکوب جانشان بـه لـب       
رسيده است. اين بار در خيابانـهـا در      
مقابل حـکـومـت تـا دنـدان مسـلـح                
اسالمي، رژه رفته و شعار دادند. يک  
خواست در اين حرکـت مـطـرح بـود،         
ضرغامي استعـفـا بـدهـد و صـدا و              
ســيــمــاي رژيــم اســالمــي از مــردم             
 مــــعــــذرت خــــواهــــي کــــنــــد.               
هر کس که يـک ذره درد و خشـم از               
رژيم اسالمي و صدا و سيماي کثيف 
اش در دل داشت، خواهان پيشروي و   
پيروزي اين حرکـت و مـالـيـدن پـوزه            
ضرغامي و شرکا در اين مـاجـرا بـر        

 خاک بود.
 

در ميان هياهو و گرد و خـاک نـاشـي      
از حمله پاسـداران و شـکـنـجـه گـران             
اسالمي به جوانان، يکـبـاره مـا يـک         
صداي ديگر ي را در تـاريـکـي و تـه           
تونل هم شنيديم، صداي سوت پايـان  
اين اعتراضات از سوي تـعـدادي کـه      
خود را "چپ" مينامـنـد. مـا شـاهـد            
چهره هاي خشمگين تـعـدادي بـوديـم       
که رو بسـوي مـردم کـرده و از آنـهـا                
ميخواستند که ضمن انتقاد از خـود    
فورا به خانه هايشان بـرونـد. زيـرا از         
منظر آنـهـا اعـتـراض مـردم عـلـيـه                  
تحقير و توهـيـن رسـانـه دولـتـي هـم              
قومپرستي است و هم آزادي بـيـان و       
اينجا آزادي بيان صدا و سيما را زيـر  

 سوال ميبرد.!؟
 

باور کنيد بـه هـمـيـن سـادگـي و بـه                  
هـمــيـن صـراحــت جــيـغ و دادهــا را               

شنيدم. اين يک خواب و يا کابـوس و     
يا شوخي و مزاح بيمزه با اعتراضات 
مــردم عــلــيــه حــکــومــت و صــدا و             
سيمايـش نـيـسـت. ايـن بـخـشـي از                  
واقعيت تلخ و سرنـوشـت زاري اسـت        
که اين روزها در گـوشـه اي از صـف          
اپوزيسيون آن هم سمت چپ آن شنيده 
ميشود. به همان صراحتـي کـه دوره        
اي اين نوع چپ فرمان دفاع از ميهن 
و شرکت در جنگ ايـران و عـراق را           
داد و حمايت از دولت خودي و علـيـه   
بيگانه به بهانه حفظ خاک و استقـالل  

 کشور توجيه ميشد.  
امروز وطـن و اسـتـقـالل کشـور              
جايش را به آزادي بيان رسانه دولـتـي   

 داده است.
 

امروز "دفاع از آزادي بيـان" پـرچـمـي         
است که اين چـپ بـه بـهـانـه آن کـل                 
اعتراض مردم را قوم پرستي و اقـدام    
رسانه دولـتـي را عـيـن آزادي بـيـان               
قلمداد ميکند. نوشتند و گفتنـد کـه      
درست است مردم مشکل دارند ولـي  
در اين مورد گول خورده اند و دارنـد      
آزادي بــيــان يــک رســانــه را نــقــض               
ميکننـد پـس اعـتـراض مـردم قـوم               
پرستي و ارتجاعي است.!؟ کسي کـه    
دهها هزار نفر انسان معترض مـدرن    
و مترقي اين مـنـاطـق را بـه صـرف              
اعتراض عليه يک رسانـه دولـتـي بـه         
قوم خاصي منتسب ميکند و آنها را 
قومپرست ميـدانـد، آگـاهـانـه يـا نـا              
آگاهانه دارد همان سـيـاسـت تـفـرقـه           

 افکنانه دولت حاکم را باد ميزند. 
 

اوال مردم منتسب به بـخـتـيـاري     
همانند بخشهاي ديـگـر مـردم ايـران         
اولين بار نبود که از سوي يک رسـانـه   
معلوم الحال حـکـومـت اسـالمـي و            
مهمترين رسانه اين حکومـت مـورد     

 تحقير قرار ميگرفتند.  
 

دوما هيچ رسانه آزاد و مستقلي 
در کشــور وجــود نــدارد کــه مــردم               
ناراضي و يا منتقدان چنين بـرنـامـه      
هايي به نقد و بررسي مسايـل مـورد     
 عـــــالقـــــه خـــــود بـــــپـــــردازنـــــد.          
ثالثا در اين مورد مشـخـص نـمـونـه          
هايي از توهين و تحقير در رسانه اي 
دولتي منتشر شده است و بي پـاسـخ     
مانده است که با تلنبار شدن آنهـا بـر     
روي هم، روزي به حد انفجار رسيـد و    
ــردم بـــه خـــيـــابـــان آمـــدنـــد.                    مـ

 

طبق گزارشات منتشر شده و بـا    
ــي کــه از                 ــهــاي ــال ــه ســري ــنــاد ب اســت
تلويزيونهاي دولتي پـخـش شـده انـد           
بارها موضوع توهين و تحقير مـردم    
منتسب به بختياري تکرار شده است 
و مردم امکانـي بـراي بـيـان نـظـر و               
تفسير خود نداشته و ندارند. بويژه بـا   
ديدن و شنيدن توهين و بيان تـحـقـيـر     
آميز در سـريـال "سـر زمـيـن کـهـن"                 
باالخره اين مـردم کـاسـه صـبـرشـان             

 لبريز شد و به خيابان آمدند.
 

اينجا ديگر مهم نيست که اين مـردم  
خود را بختياري بـدانـنـد يـا نـدانـنـد            
وقــتــيــکــه مــخــاطــب ايــن ديــالــوگ          
"بختياريـهـا" اسـت عـمـال مـردم آن                 
مناطق خود را در معرض تحـقـيـر و      
توهين ميدانند. براي مثال وقتي کـه   
در اين سريال با تحقير گفته ميشود: 

کنيد؟  "به چه چيز خودتان افتخار مي 
به کدام اصل و نسب؟ "بـخـتـيـاريـهـا          
چگونه بختياري شده اند و..." ديـگـر       
يک خانواده و فـرد مشـخـص مـورد             
خطاب نيست. بلکه مردم منتسب به 
بختياري مورد خطاب و بي اصـل و      
ــونـــد.               ــشـ ــي مـــيـ ــعـــرفـ ــب مـ  نسـ

سريال "سـرزمـيـن        اي از ديالوگ گوشه
ــت:                  ــن اســـ ــيـــ ــنـــ ــن" چـــ ــهـــ  کـــ

کنيد؟  "به چه چيز خودتان افتخار مي 
به کـدام اصـل و نسـب؟ بـه سـر پـا                     

هــاي انــگــلــيــســي و          گــرفــتــن ســگ   
لــيــســي کــنــســول انــگــلــيــس؟         کــاســه

خـواهـيـد فـردا سـر کـالس بـراي                 مي
ها چطـور   ها قصه اينکه بختياري بچه

ــويــم؟"                 ــگ ــد را ب ــاري شــدن ــتــي ــخ  ب
ــال "ســال                ــال هــم در ســري ــب هــاي    ق

مشروطه" بجـز جـريـان اسـالمـي بـه              
اهللا نوري بقيه نحله  رهبري شيخ فضل

هاي فکري در مـنـاطـق مـخـتـلـف،              
وامکاني بـراي   مورد حمله قرار گرفته

مخالفين هم وجود نـداشـت و نـدارد        
که تفسير ديگري از آن وقايع را بـيـان   
کنند. اينبار هم داستان هـمـان اسـت      
در اين سـريـال هـمـه اشـتـبـاه کـرده،                 
خيانت کرده و عامل اين و آن دولـت      
بوده اند بجز جريانات اسالمي. بنابر   
بايد انـتـظـار داشـت کـه احسـاسـات              
تحقير شده و فروخفته مـردم بـاالخـره      
يک روزي بروز عـلـنـي پـيـدا کـنـد و                
فرياد بزنند تا شايد کسي صـدايشـان   

 را بشنود.
 

اما افراد و جرياناتي که خود را چـپ    
مينامند و به جاي مـقـابلـه بـا رژيـم          
اسالمي و دفاع از حرمت و حيـثـيـت    
مردم به مقابله با اعتراض اين مـردم  

ميپردازند، کمترين چيزي که بايد بـه    
آنها گفت اين است: دوسـتـان سـوراخ       
دعا را گم کرده ايد. کسي کـه نـقـش         
دولت را در اين تحقـيـر و تـوهـيـن و            
تفرقه افکني ناديده ميگيرد و عـلـيـه    
مردم مي ايستـد بـايـد بـه تـفـکـر و                
سياست او شک کرد. اشکال از مـردم   
نيست. مردم اين منطقه نه قوم بـوده     
اند و نه خود را قوم تعريف ميکننـد.  
در ضمن حتي طبقات حاکم و داراي   
اين منطقه در دوران قاجار و سلطنت 
و اکــنــون جــمــهــوري اســالمــي هــم            
هميشه در حاکميـت و دولـت نـقـش           
داشـتــه و بـرخــالف مــنـاطــق ديــگــر            
هيچوقت احساس قومـي نـداشـتـه و         
خود را در حاشيه نـديـده انـد. فـقـط             
کساني که شناختشان از قوميگري و 
نـاسـيــونـالــيـســم و حـتــي مــبـارزه و               
کمونيسم و تاريخ و.... به جغرافـيـاي      
کردستان محدود است ميتوانند ايـن  
مردم مـعـتـرض را بـه قـوم خـاصـي                

 نسبت بدهند.
 

بنابر اين اگر مشکلي هست، اشکـال  
از محدودنگري و محلي گرايي چپـي  
است که مردم معترض بـه سـيـاسـت       
رسانه دولتي را قومپرست مينـامـد.   
اين نوع چپ نه تـنـهـا کـمـونـيـسـم را             
نمايندگي نميـکـنـد حـتـي سـيـاسـت             
مدرن بورژوايي قرن حاضر در غـرب      
را هم نميشناسد. اين سياست منافع  
هيچ قشري از جامعه را نـمـايـنـدگـي      
نميکند. يک سکت ايدئولوژيک اسـت   
و بس. سياست آنها اورادي مـذهـبـي     
گونه و کتابي است که ميخوانند و به 
اطراف خود فوت ميکنند که شيطان 

 آنها را به بيراهه نبرد.
 

به احتمال قريـب بـه يـقـيـن اگـر ايـن                
مردم لباس کردي به تن داشتـنـد، بـا      
چنين برخـوردي از جـانـب ايـن چـپ              
مواجه نميشدند. چرا که ما شـاهـدان    
زنده برخورد اين دوستان به مبـارزات  
مردم سليمانيـه در چـنـد سـال قـبـل               
بوديم. يک حرکت اعتراضي گسـتـرده    
در کردستان عراق شروع شد که در آن 
حرکت جريانـات اسـالمـي در کـنـار            
ناسيوناليستهاي کرد نقش اصـلـي و       
رهبري کننده آن را در دست داشتنـد.  
جـريــان " گــوران" کـه جــنـاح راســت                
اتحاديه ميهني بود و آخونـدهـاي بـا      
عمامه و بي عمامه هم نـه فـقـط در          
ميان معترضين، بـلـکـه در راس آن          
اعتراض بودند. با ايـن وجـود هـيـچ            
کس به خود اجازاه نداد اين حرکت را 
که با حضور هزران نفر مردم منـتـقـد    

به حکومت ناسيوناليستي "هريم" در   
کردستان عراق شروع شده بود مـارک    
" اسالميستي" و يا قوم گرايي بـزنـد.     
آن وقت همين چپ مورد بحث ما بـه    

 درست از آن اعتراضات دفاع کرد.
 

هـمــه بــه درســت گــفـتــيـم کـه مــردم               
مشکل و معضل و انـتـقـاد دارنـد و         
آمده اند خشم خود را بـيـان کـنـنـد و          
گـوران دســت در دسـت اسـالمــيـهــا             
ميکوشد اين حـرکـت را بـه بـيـراهـه             
ببرد. هر کس ميخواهد کـمـک کـنـد          
بايد وارد گودي استخر شود و دسـت    
از نصيحت و يا تخطئه مبارزه مـردم  
بردارد. کمونيستهاي عراق به درسـت  
تـالش کـردنــد نـقـش خـود را در آن                  

 اعتراضات ايفا کنند.
 

ايــن چــپ مــورد بــحــث يــعــنــي                   
"حکمتيـسـت هـاي قـديـم و جـديـد"                 
بــرخــالف آن دوره امــروز مــبــارزات          
مردم را هدف حـملـه قـرار داده انـد.           
زيرا هنوز آن ويروس خـفـتـه نـوع رزم         
انقالبي در بدنش هست و هر از چـنـد   
گاهي بيدار ميشود و تفکر اين چـپ    
را مختل مـيـکـنـد. فـاکـتـور ديـگـر               
اينست که چون مـردم غـيـر کـرد در           
جنوب و مرکز ايـران لـبـاس ديـگـري          
غير از لباس کردي بـر تـن دارنـد، و          
اين دوستان ارتباط نزديک و شناخـت  
و يا احساس نزديکـي بـا ايـن مـردم           
ندارند، به خود اجازه ميدهند آنها را   

 قومگرا و قومپرست خطاب کنند.
 

خوشبختانه اين اوراد ايديولـوژيـک و     
ــان مــردم                 ــه در مــي ــبــي گــون مــذه
جايگاهي نتوانسته پـيـدا کـنـد و بـه            
گوش جامعه هم نميرسد. جامعه هـم   
اين تفسير از کمونيسم و اين جـلـز و       
ولز چپ محدودنگر و محلـي گـرا را       
به پاي کمونيستها نمي نويسد. قد و    
قواره و وزن سياسي اين چپ پراکـنـده   
و غير سياسي ناشي از همين ذهنيت 
و دنياي کوچک او اسـت. در جـريـان           
اين اعتراضات دهها نفر دستگـيـر و     
روانه زندان شـدنـد و ايـن چـپ دعـا                
مــيــکــنــد کــه مــردم هــر چــه زودتــر             
سرکوب بشوند تا با خوشحالي اعالم 
کند سياستش موفق شده است. قبـال   

 هم همين کار را کردند. ٨٨ در سال 
 

يک نکته مهم در اين مبـاحـثـات    
که قبال هم شـاهـد آن بـوديـم، پـرچـم             
ــيــان                    ــنــده دار دفــاع از آزادي ب خ
حکومت فاشيست اسالمي است کـه  

 دفاع از آزادي بيان مردم يا حکومت؟

 ۶ صفحه  
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 ۵ از صفحه

در دست تعدادي از اين دوسـتـان بـه        
اهتزاز در آمده است. اينکه در دنـيـا      
همه بايد آزاد باشند حرف دلشـان را      
بزنند و در مـقـابـل فـاشـسـيـتـهـا و                    
ديکتاتورها و سرکوبگران بايد از حق 
بي قيد و شرط آزادي بيان دفاع کرد، 
اما اينجا ما با نوعي از چپ مواجـه  
هستيم کـه بـه دفـاع از آزادي بـيـان                
رسانه هاي خامنه اي برخاسته است. 
اين ديگر نه سياست چپ و يا راسـت    
بــلــکــه اقــدامــي عــجــيــب اســت کــه           
ــت.             ــسـ ــيـ ــاده نـ ــش سـ ــحـ ــيـ ــوضـ  تـ
اين اقدام اخير مردم شهرهاي جنـوب  
ــه                ــيــه اعــتــراض مــردم ب ــران شــب اي
هنرمندان و کـارهـاي هـنـري دوران             
هيتلر است که در دفاع از قـتـل عـام      
ميليونها مردم منتسـب بـه يـهـودي         
توليد ميشد و بسياري از آنها بعد از 

هيتلر هم هنرمنداني نامدار بـودنـد.     
در مورد ايران کسي کـه در مـقـابـل           
مردم به دفاع از حق آزادي بيان صـدا  
و سيما ميپردازد، بايـد بـه پـاي چـه           
چيز نوشـتـه شـود؟ بـي خـبـري؟ بـي                
دردي؟ ايدئولوژيک بـودن؟ نـديـدن و          
 نشناختن فاشيسم اسالمي؟ چه چيز؟

 
اينها که با بحث آزادي بيان به مقابله 
با اعتراض مردم آمـده انـد قـبـاحـت          
سياست شان مشميز کننده است. در  
حاليکه بحث آزادي بيان بيربط تريـن  
موضوع در ايـن مـورد اسـت. زيـرا                
اولين سوال اين است آزادي بيان براي 
کي؟ اينجا دو طـرف دعـوا مـردم و            
دولت هستند. زيرا نقش يـک رسـانـه         
دولتي مورد اعتراض است و دولـت      
در مقابل مردم قـرار گـرفـتـه اسـت.            

کسي که مردم را محکوم ميکـنـد و     
از آزادي بيان دم ميزنـد، بـخـواهـد و         
نخواهد دارد در دفاع از آزادي بـيـان       
رسـانــه دولــتـي حــرف مـيــزنــد. ايــن              
ــد.          ــنـ ــتـ ــتـــيـــو هسـ ــژکـ  مســـايـــل ابـ
اينکه در رسانه دولتي چه کسـي ايـن     
حرف را زده است براي مثال قبال يک 
کاريکاتـوريسـت بـوده و امـروز يـک              
کارگردان سريال تلويـزيـونـي و بـازي         
کنان آن تفاوتي ندارد. مهم نيست که  
آن افراد اکنون و يا بعدا به چـه فـکـر        
ميـکـنـنـد و در چـه نـقـشـي ظـاهـر                     
ميشوند. مهم نيست سياست فـردي     
آنها چيست. مهم اين اسـت کـه يـک           
رسانه انحصاري در دست دولت مردم 
را تحقير کرده است. اين رسانه از هـر  
کسي استفاده ميکند که سيـاسـت و     
فرهنگ دولت حاکم را مـحـق جـلـوه         
بدهد. و اينجا مشخصا اسالمـيـسـم     
را محق قلمداد کـنـد. مـردم بـه ايـن             

رسانه و اين دولت معترض هستـنـد،   
نه الزاما به اين افراد هنر مـنـد. اگـر       
چه به اين افراد هم معـتـرض بـاشـنـد        
مردم باز هم محق هسـتـنـد زيـرا آن           
افراد در توجيه سـيـاسـت يـک دولـت          

 نقش ايفا کرده اند. 
 

مـا در مـورد رســانـه دولــتـي و               
حکومتي حرف ميزنيم که از هـمـان       
رسانه اش براي تثبيت درستي حـکـم     
سنگسار و احکام اعـدام و شـالق و           
شکنجه زندان دهها و صدها هـزاران    
نفر سود جسته است و ارگان تبليغـي  
رژيم اسالمي است. پس لطفا به ايـن     
فاکتورها نگاه کنيد و کمي بـيـش از     
ــد تــعــمــق کــنــيــد.                آنــچــه گــفــتــه اي
جامعه ايران اگر داراي رسـانـه هـاي          
آزاد بـود و هــر کسـي مـيــتـوانســت               
حرفش را بزند قطعـا مـخـالـفـيـن بـه            
جاي اعتراض خياباني در يک رسـانـه   

ــان                   ــي ــفــســيــر خــود را ب پــاســخ و ت
ميکردند. اما در ايران همه ميداننـد   
که چنين امکاني بـراي مـردم وجـود        
ندارد. بنابر اين دولت نميتواند دهـن     
يک جامـعـه را بـبـنـدد و در رسـانـه                  
دولتي يکطرفه تفسير و تعبـيـر رژيـم      
حــاکــم را بــه خــورد مــردم بــدهــد و              
بخشهايي از همين مردم را تـحـقـيـر         
کند و اگر دسـت بـه اعـتـراض زدنـد            
مبصرها بيايـنـد مـردم را مـحـکـوم             

 کنند.  
سياستـي کـه بـه جـاي دولـت و                
حکومت، مردم را مـقـصـر قـلـمـداد             
ميکند، اگر آگاهانه و عمدي نـبـاشـد    

 نهايت بالهت و سفاهت است.
 

 محمد آسنگران
 ٢٠١٤ فوريه  ٢٤ 

 

 دفاع از آزادي ...

سايت قانون آناليـن گـزارشـي از        
سايت ازدواج موقت تهـران مـنـتـشـر        
کرده است کـه در آن بـا مـديـر ايـن                  

 سايت هم گفتگو شده است.
بـوک و       در شبکه اجتماعي فيـس 

توييتر وبالگي معرفي شده با عنـوان  
» مرکز رسمي ازدواج موقت تهران« 

و سريع در صفحات تعداد زيـادي از      
هـا بـه اشـتـراک            کاربران ايـن شـبـکـه      

گذاشته شد و نظرهاي مخـتـلـفـي در       
 رابطه با آن مطرح شد.

ــالگ               ــن وب ــه وارد اي ــي ک زمــان
ايـن  « شويد عنواني با مضـمـون      مي

وبالگ در ستاد سـامـانـدهـي وزارت       
ــده اســت                ــت رســي ــب ــه ث » ارشــاد ب

کند و در مـعـرفـي آن           خودنمايي مي
مرکز رسـمـي ازدواج     « آمده است که  

مــوقــت جــامــعــه مــجــازي پــيــونــد           
و بـه کـاربـران        »  يابـي) تـهـران       (زوج 

خـدمـات   « شود که  اطمينان داده مي
مربوط به ازدواج مـوقـت، خـدمـات         
خصوصي تـلـقـي شـده و اطـالعـات             
مربوط به آن در اختيار هيچ ارگان يا 

گـيـرد و در          سازمان دولتي قرار نمـي 
هيچ کجا (بـجـز ايـن مـرکـز) ثـبـت                

ــمــي  ــن                ن ــي ــراي مــخــاطــب شــود و ب
 »ساز نخواهد بود. مشکل

در مورد زناني که در اين سـايـت   
انــد هــم آمــده اســت:           مــعــرفــي شــده  

خدمات اين مجموعـه در زمـيـنـه         « 
هـاي     ازدواج موقت فقط شامل خانـم 

 »شود. مطلقه و بيوه مي
مدير سايت از نيت خيـر خـود      -

براي کمک به جـوانـانـي کـه مشـکـل           
ازدواج دارند سخن گفت و ادعا کـرد    

هايي بسـيـاري      با وجود اينکه توهين
به وي شده، همچـنـان در ادامـه ايـن           

هايش  مسير مصر است. او از برنامه 
براي فراگيري اين مسئله طبق اصـول  

هـا سـخــن        و شـرع در سـايـر اسـتـان             
گويد و مشـکـل اصـلـي خـود را             مي

ناتـوانـي در پـاسـخـگـويـي بـه هـمـه                   
کـنـد. او         کنندگان عنوان مي مراجعه

از فعاليت اين مرکز زير نظر يکي از   
دفاتر ثبت ازدواج و طالق و مشورت 
با فـردي روحـانـي و يـک حـقـوقـدان                  

 صحبت کرد.
او در پاسخ به اين پـرسـش کـه       -

دارند  نگه مي» عده«ها  آيا اين خانم
در اين مرکز بيشتـر از زنـان       « گفت:  

شود و اگر خانمـي   يائسه استفاده مي
شـرط عـدم دخـول           هم يائسه نباشد، 

شود تا عده به آن تـعـلـق         گذاشته مي
 »نگيرد.
زمــانــي کــه از او در مــورد                -
هاي منـدرج در سـايـت سـوال            قيمت

با تاکيد خاصـي از      شود، پرسيده مي
آن به عنوان مهريه ياد کرده و ادامـه      

مرکز ما به خاطر معرفي « دهد:   مي
 ۴۰ کننده با خـانـم        و ارتباط مراجعه

کـنـد کـه         هزار تـومـان دريـافـت مـي         
خودمان هم قبول داريم رقـم بـااليـي        

است و سعي در کاهش آن داريم. اما  
هــايــي کــه بــا مــا هــمــکــاري              خــانــم

هاي مختـلـفـي را بـا          کنند مهريه مي
هـاي کـه بـرخـوردار            توجه به ويـژگـي    

هـزار   ۴۰ هستند مد نظر دارند که از 
شـود تـا سـاعـتـي             تومان شروع مـي   

 »هزار تومان. ۱۰۰ 
اين اقـدام را        مدير اين سايت، -

به خاطر اينکه طـبـق اصـول و شـرع           
اسالم است در راستـاي بـحـث خـانـه          

داند و در خصوص تـعـداد      عفاف مي
استقبال از ايـن  « گويد:   مراجعان مي

هـايـي کـه بـا            کار باال بوده و تـمـاس    
شـود بسـيـار زيـاد            مرکز گرفتـه مـي    

است. گـاهـي اوقـات مـا را کـالفـه                  
توان گـفـت در روز        کنند، اما مي مي

کننده قرار مالقـات   مراجعه ۲۰ براي 
گــــيــــرد. اکــــثــــر            صــــورت مــــي    

تـا   ۲۳ کنندگان در رنج سني  مالقات
سال هستند و اغلب تـهـرانـي يـا        ۲۸ 

هرچند کـه    دانشجو در تهران هستند،
 »ميهمان از شهرستان هم داريم.

او از همکاري چهار خانمي که  -
هم از لحاظ اعتقادي و هم از لـحـاظ   
سالمت تاييدشده هستند سخن گفت 

و در رابطه با چگونگـي آشـنـايـي بـا          
هـا     اين خانم« دهد:   ها توضيح مي آن

توسط دفاتر ازدواج و طـالق بـه مـا            
شوند. بـه خـاطـر تـعـداد              معرفي مي

اندکشان ما بـا مشـکـالتـي مـواجـه           
ايـم اگـر        ايم و از دفـاتـر خـواسـتـه        شده

موردي سراغ دارند بـه مـا مـعـرفـي            
خـودمـان اعـالم            کنند و در سـايـت      

ايم که اگر زني مـطـلـقـه اسـت و           کرده
شرايط آن را دارد براي رضاي خـدا و    
رفع مشکل جوانان با مـا هـمـکـاري       
کند. بـه خـاطـر هـمـيـن تـعـداد کـم                      

ها و تقاضاهاي بسيار، يکـي از     خانم
ها وقت ندارد و بـراي   ها تا مدت خانم
هاي ديگر نـيـز بـايـد چـنـد روز                خانم

 »ديگر وقت داد.
ها مشکالت مالـي   اين خانم« -

و نياز جنسي دارند، اما بـيـشـتـر بـه        
خاطر مسائل مالي با ما هـمـکـاري      

هـا بـا      کنند هرچند که برخي از آن مي
وجود اينکه کارمند بـوده و در سـن           
يائسگي هستند به خاطر اعتـقـادات   
و کمک به جوانان با ما همکاري کرده 
و بـعـضـا قـرار مـالقـات در مـنـازل                 

ها فرزندان بزرگسال  خودشان است. آن

خــبـر از ايــن مــوضــع           دارنـد کـه بـي       
 »هستند.

ما کار خالف شرع و قـانـون     «  -
دهيم و نيتمان خير است و    انجام نمي

معتقديم که خدا هم در اين راه ما را   
کمک خواهد کـرد. امـا مـتـاسـفـانـه               

گــونـه مسـائــل در جــامـعــه مــا               ايـن 
سازي نشـده و بـرخـوردهـاي            فرهنگ

شود. مردم بـيـن       بدي با موضوع مي
اين کار و کار حرام زنا تفاوتي قـائـل     

شوند و ما را به بـرخـي مسـائـل          نمي
هـاي     کنند. از اين تـوهـيـن       متهم مي

شـود بـيـزارم و           بسياري که به ما مي
نگراني در مورد فيلتر کردن سايت يا 
برخورد قضايي ندارم چـرا کـه طـبـق           

ضـمـن         کـنـم،     دين و شرع عمـل مـي    
هـاي حـقـوقـي هـم             اينکه از مشـاوره 

 »مند هستيم. بهره
بـار     هـا فـقـط يـک         اکثرا خانم« -

شوند به هـمـيـن     صيغه اين مردان مي
درصـد از       ۷۰ الي  ۶۰ دليل بيش از 
هـاي     کـنـنـده بـا خـانـم           مردان مراجعه

ديگر مرکز نيز قرار مالقات گذاشتـه  
 »شوند. و صيغه يکديگر مي

IranPressNews 

 اينجا تهران است:   
 هزار تومان ۱۰۰ صيغه ساعتي 

 

 اساس سوسياليسم انسان است.
 

 سوسياليسم جنبش بازگرداندن
 اختيار به انسان است. 
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هشت مارس روز جـهـانـي زن را        
بايد بـه روز اتـحـاد سـراسـري بـراي                 
بـرکـنـدن ريشـه آپـارتـايـد مـنـحـوس                 
جنسيتي توسط حکـومـت اسـالمـي       
تــبــديــل کــنــيــم. جــمــهــوري تــوحــش          
اسالمي بايد گورش را گم کنـد. ايـن      
حکومت وصله اي ناجور و نچسب به 

 تن بشريت است. 
 

سال است که جنگي آشـکـار    ٣٥ 
و نهان در مقابل سياستهاي ضـد زن    
ارتجاع از گوربرخاسته حاکم در ايران 
در جريان است. ايـن پـژواک جـنـبـش           
رهايي زنان است که در داد و فـغـان         
هرروزه کار بدستان فسـيـل حـاکـم از         
برباد رفتن اسالم و حجاب و "عـفـاف    

اسالمي" بازتاب مي يابد. اين پژواک 
مقاومت زنـان و دخـتـران اسـت کـه               
حاکمين اسالمي و دولـت "امـيـد و             
اعتدالشان" را وامـيـدارد کـه هـرروز          
طــرحــي تــازه بــراي کــنــتــرل زنــان و             
دختران و حتي کودکان تحت عناوين 
"طرح محرم سازي مـدارس" و طـرح         
"تعالي خـانـواده" و "طـرح تـفـکـيـک                 
جنسيتي در دانشـگـاهـهـا" و "طـرح            
عفاف و حجـاب" پـيـش بـکـشـنـد و               
لشکر مزدور اسالم را بـراي کـنـتـرل           
زنان و دختران به خيابانها بکشاننـد.  

سال بهـمـراه تـمـام        ٣٥ اينان طي اين 
جنايات ديگر، شـقـاوت و جـنـايـات          
غير قـابـل وصـفـي در حـق زنـان و                    
دختران مرتکب شده اند. امـا هـرروز     
اعتراف ميکنند کـه نـتـوانسـتـه انـد           
زنان را در زنجير و قـيـد و بـنـدهـاي            
وحشيانه و عقب مانده اسـالمـي بـه        
بند بکشند. هر روز و هر لـحـظـه در         
جايي از اين مملـکـت زنـانـي پـا بـه             
ميدان ميگذارنـد و قـوانـيـن و خـط              

قرمزهاي اين حکومت را بـه سـخـره        
ميگيرند. بي حجابي و "بـدحـجـابـي"       
در خيابانها، تجمعات و مهماني هـا  
و جشنهاي مختلط زن و مرد، درگير 
شــدن زنــان بــا مــامــوران "امــر بــه                
مـــعـــروف و نـــهـــي از مـــنـــکـــر"،               
طومارهاي اعتراضي عليه طرحهـاي  
ضد زن رژيم، مقاومـت دانشـجـويـان       
دختر و پسر در بـرابـر جـداسـازيـهـا،             
هجوم دختران به سوي ورزشگـاهـهـا،    
و تن ندادن به جداسازي ها در اماکن 
عمومي و امثال اينها گوشه کوچکي 
از آن مبارزه و مقاومت گسـتـرده اي     
است که عـلـيـه حـکـومـت آپـارتـايـد              
جنسيتي در ايران هرروز و هر لحـظـه   

 در جريان است. 
 

 زنان و مردان آزاده!
 

هشت مارس امسال را بـايـد بـه        
روز عزم و اتحاد براي گسترش هرچـه  
بيشتر اين مـوج مـقـاومـت تـبـديـل              

کنيم. زن و مرد اعالم کنيم که سـتـم      
و تحقير و تبعيض و آپارتايد جنسـي  
را نمي پذيريم. نشان دهيم که به ايـن     
حــد از مــقــاومــت و مــبــارزه قــانــع             
نيستيم و همگي مصـمـمـيـم بـه کـل           
سيستم پوسيده ضـد زن در اشـکـال            
مختلف هجوم ببريم. آپارتايد جنسي 
در اول قــرن بــيــســت و يــکــم نــنــگ              
بشريت است. بايد هرچه زودتر آنرا از  

 ريشه کند و به زباله دان انداخت. 
 

هشت مارس روز ماست. فضاي  
هشــت مــارس را بــايــد در ســراســر             
جامعه جاري کرد. اين روز را در همه  
جا و به هـر شـکـلـي کـه مـيـتـوانـيـم                 
گرامي بداريم. بـايـد ايـن روز را بـه                
خاري در چشـم حـاکـمـيـن اسـالمـي              
سرمايه تبديل کنيم. از هم اکنون بـه     
استقبال هشت مارس بـرويـد! هـرجـا        
که ميتوانيـد تـجـمـع کـنـيـد! جشـن                
بگيـريـد! مـيـتـيـنـگ و سـخـنـرانـي                    
بگذاريد. قطعنامه و بيانيه بـدهـيـد.       
از حرمت و منزلت زنان دفاع کنـيـد!   
به آپارتايد جنسيتي اعتراض کنـيـد.   
به طرحهاي ضد انساني نظيـر "طـرح      

تعالي خـانـواده" و "طـرح ازدواج بـا               
دخــتــر خــوانــده" و طــرح تــفــکــيــک              
جنسيتي و ممنوعيت ورود زنـان بـه       
ورزشگاه اعتراض کنـيـد و خـواهـان         
لغو همه اين طرحهاي عهد عتيقي و   
ضد انساني شويد! حجاب اسـالمـي      
را دور بيندازيد! اعالم کنيد که زن و    
مرد انسانند و در همه حقوق و شئون 

 اجتماعي با هم برابرند. 
 

با شعار نه به تبعيض و نابرابري، 
نه به آپارتايد جـنـسـيـتـي و حـجـاب              
اسالمي، پرچم رهايي زن از قوانين و 
سنـتـهـا و کـل حـکـومـت اسـالمـي                  
سرمايه داران را بـلـنـد کـنـيـم و بـا                    
صداي رسا از حقوق برابر زن و مـرد        

 دفاع کنيم. 
 

 زنده باد هشت مارس
 روز جهاني زن 

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۲ بهمن ۲۹  
 ٢٠١٤ فوريه  ١٨  

 

 هشت مارس روز اتحاد عليه آپارتايد جنسيتي

از بلندگوي زندان اعـالم کـردنـد،      
اسفند مـاه  لـقـمـان            ۴ فردا يکشنبه 

صـبـح خـواهـنـد           ۶ مرادي را ساعت 
برد.  مزدوران رژيم ميـگـويـنـد بـراي         

دادگاه او را ميبريم و زندانيان که اين 
حکومت را مي شناسند، ميگـويـنـد    
اين يک روش براي انتقـال  زنـدانـيـان         
محکوم به اعدام بـه سـلـول انـفـرادي          

است. زندانيان بشدت نگران زمـيـنـه       
چيني براي اجراي حکم اعدام اين دو   
 جوان زانيار و لقمان مرادي هستند! 

در زندان رجايي شهر پخش خـبـر   

صـبـح      ۶ انتقال لقمان مرادي ساعت 
فردا به بهانه حضور در دادگاه موجي 
از نگراني را دامن زده است. تعدادي  
ميگويند بهتر است لـقـمـان بـا آنـهـا           
نرود و مقاومت کـنـد، تـعـدادي هـم            
ميگويند به هـر طـريـقـي شـده او را              
خواهند برد. زندانيان با کميتـه بـيـن       
المللي عليه اعدام تـمـاس گـرفـتـه و            
گفته انـد فـورا ايـن خـبـر را پـخـش                    
کنيد . زندانيان مـيـگـويـنـد امشـب            
رجايي شهر نخواهـد خـوابـيـد. بـايـد            
کـاري کــرد!  افشــاگـري کــنــيــد! بــه                
نهادهاي بين الـمـلـلـي خـبـر دهـيـد،               
ميتينگ و اعتراض سازمـان دهـيـد      

 نگذاريد زانيار و لقمان را بکشند. 
کميته بين المللي عليه اعدام بـه    

همه شما سازمانها، احـزاب و مـردم       
مترقي و ضد اعدام فراخوان ميـدهـد   
هر آنچه در توان داريد بکار ببـريـد و     

 نگذاريد اين جنايت اتفاق بيفتد. 
 

بايد با تمام قوا عليـه اعـدامـهـا       
در ايران و عليه اعدام اين دوجوان بـه  

 ميدان آمد. 
 

کمک کنـيـد نـگـذاريـم زانـيـار و              
 لقمان مرادي را اعدام کنند!  

 
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۱۴ فوريه  ۲۲ 
 

 از بلندگوي زندان همين االن اعالم کردند، که  
 صبح خواهند برد! ۶ لقمان را فردا ساعت 

ها قطعي شده   حکم اعدام آن
 است  

خانواده علي افشـاري و حـبـيـب         
افشـــاري، دو زنـــدانـــي ســـيـــاســـي           

هـا قـطـعـي        گويند، حکم اعدام آن مي
 شده است.

رشــيــد افشــاري، بــرادر ايــن دو          
زنداني سياسي به زمانه گـفـت: "روز       

مـاه خـواهـرم بـه مـالقـات              بهمن ۲۶ 
برادرانم رفته بـود و مـطـلـع شـد کـه               
حکم اعدام آنان قطعي شده است." به   

گفته رشيد افشـاري ايـن دو زنـدانـي           
اي از      چــنــد مــاه پــيــش طــي نــامــه          

هاي قضايي درخواست دادرسي  مقام
دوباره کـرده بـودنـد. پـيـشـتـر گـفـتـه                  

شد که حکم اعدام ايـن دو بـرادر          مي
لغو شده است. طبق خبرهاي منتشـر   
شده، دو سال پيش حبيب افشـاري و      
علي افشـاري بـه اتـهـام مـحـاربـه و                
عضويت در يک حزب کُردي به اعـدام  
محکوم شدند. دو برادر ديگر آنان بـه   

هاي جعفر افشاري و ولي افشـاري   نام
به اتهام اقدام عليه امنيـت مـلـي بـه         

انـد.     پنج سـال زنـدان مـحـکـوم شـده            
گفتـه رشـيـد افشـاري بـراي آزادي               به

 ۵۰۰ جعفر و ولـي افشـاري وثـيـقـه              
ميـلـيـونـي بـراي هـر کـدام تـعـيـيـن                    

ها به دلـيـل      گويد، آن اند. وي مي کرده
مشکالت مالي قادر بـه تـهـيـه ايـن            
وثيقه نيسـتـنـد. ايـن چـهـار زنـدانـي                

اکنون در زنـدان مـرکـزي           سياسي هم
شـونـد.راديـو        اروميه نـگـهـداري مـي      

 زمانه
 
 
 

خبر تکميلي از وضعيت حسن  
 رسول نژاد عضو کميته هماهنگي

 
به گـزارش رسـيـده حسـن رسـول            

در    ٣٠/١١/٩٢ نــژاد کــه در روز        
محل کارش به  اطراف شهر بوکان در

وسـيلـه چــنـد نـفــر لـبـاس شـخـصــي                 
ــه                نــــاشــــنــــاس بــــازداشــــت و بــ

نامعلومي انتقال داده شده بـود     جاي
ــا     ــون بـ ــنـ ــاي       اکـ ــيـــري اعضـ ــگـ ــيـ پـ

شد که نامـبـرده بـه       مشخص خانواده
وسيله نيروهاي ادارهاطالعات شـهـر   

 ۸ صفحه  
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 ۷ از صفحه

بــوکــان بــازداشــت و در ان اداره بــه              
بعد  سال گذشته نامبرده   سرمي برد. 

 ٢٦ از شرکت در مجمع عمومـي در      
از طـرف اداره اطـالعـات         ٩١ خرداد 

بصورت تلفنـي احضـار شـد امـا از             
حضــور در اداره مــذکــور خــودداري          
نمود و حال به اتهام حضور در مجمع 
يک سال گذشته و سرپيچي از حضـور  
در اداره اطالعـات وي رابـاز داشـت          
نمودند. کميتـه هـمـاهـنـگـي ضـمـن              
محکوم کردن بـازداشـت ايـن عضـو           
خود خواهان منع تعقيب و باز داشت 
کليه کارگران و فعالين کارگـري مـي     

کميته هماهنگي بـراي کـمـک       باشد.  
 به ايجاد تشکل هاي کارگري

 
باهدف اتحادوکارمشترک 

 وشادي عمومي
 
جـمـع      ٢/١٢/٩٢ روز جمـعـه      

کثيري از اهالي روستاهـاي تـفـيـن ،         
سريز ، گواز ، سرخـه   پالنگان ،وزير ،

توو) ، ژنين ، بيـسـاران      توت(سووره 
، چشــمــيــدر، بــوريــدر، هشــمــيــز و            
سرهويه در روستاي تـفـيـن از تـوابـع          

نوروز  کامياران مراسم سال نو و عيد
هـرسـالـه کـارگـران          را برگزار کـردنـد.     

ــان        ــکــــشــــان ودهــــقــــانــ وزحــــمــــتــ
روستاهاي مذکور در اواخـر       اهالي و

ســال بــاهــدف اتــحــادوکــارمشــتــرک        
وشـــادي عـــمـــومـــي وجـــمـــعـــي               

روستاهـاي اطـرافشـان اقـدام بـه             بين
بــرگــزاري ايــنــجــشــن ومــراســم مــي          

ــنــد  رقــص وشــادي     در خــالل     .نــمــاي
وپذيرايي نيز جمع هايي با بحثهـايـي   

و  پــيــرامــون مشــکــالت روســتــاهــا        
روستـانشـيـنـان بـرپـا مـي شـود کـه                  
امسال با حضورجمـعـي از فـعـالـيـن           

کميته هماهنـگـي    کارگري و اعضاي
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي          

مسـائـل    کارگري ،بحثهايي پيرامـون 
جنبش کارگري و مسأله ي سـرکـوب     

معترض وفعالـيـن کـارگـري        کارگران
دربند ومسأله ي تعيين دستمزد نـيـز   

ادامـه ي مـبـاحـث بـر             در  ارائه شـد.  
ضـرورت تـوجـه بـه نـيـروي زنـان در                  

هـمـچـنـيـن       و جنبش هاي حق طلبانه
ضرورت امر تشـکـل يـابـي وايـجـاد             
تشکلهاي مستقل وحفظ اتحاد بـيـن   

با عنوان راه نجات وراه رهـايـي        آنها
طبقه  کارگر تأکيد شد که بااستقبـال  

مـراسـم بـا       مواجه گـرديـد.      حاضرين

رقص جمـعـي (بـامضـمـون اتـحـاد)            
وتـبـريـک     حاضرين به دور آتش بـزرگ 

دوباره سال نو به يکديگر پايان يافت. 
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد 

 تشکل هاي کارگري
  

مرگ يک کارگر در کارخانه  
 سيمان غرب کرمانشاه

 
بــهــمــن:  يــکــي از            ٢٤ شــنــبــه   

کارگران شرکت پيمان کاري کارخـانـه   
سيمان کرمانشـاه بـه نـام عـلـيـرضـا              
کاووسي، متاهل و پـدر دو فـرزنـد،            
هنگام تعميرات ساليـانـه، بـه داخـل         
آسياب سـقـوط کـرده و بـه طـرز دل                
خراشي جـان خـود را از دسـت مـي               
دهــد. بــر اســاس گــفــتــه هــمــکــاران            
عليرضا کاووسي، سال گـذشـتـه نـيـز        
اين تعميرات به وي محول مي شود، 
اما او به دليل ناامن بودن اين اقـدام،  
از انجام آن خوداري کرده و گفته بـود    
که اين کار بايد با دسـتـگـاه صـورت       
گيرد که ممانعت او باعث مي شـود    
که تميز کردن جداره ها بـا دسـتـگـاه         
انجام گيرد.اما متاسفانه امسـال بـا        
تهديد اخراج و جريمه، او نـاچـار مـي      

الزم  .شود که اين کار را انـجـام دهـد     
به ذکر است که بازرس و نماينده اداره 

کرمانشاه راي  کار و تامين اجتماعي
صادره را اينگونه اعالم نـمـوده انـد:        

 ٣٠ درصـــد پـــيـــمـــانـــکـــار ،               ٢٠ 
در صد  ٥٠ کارخانه سيمان و   درصد

کارگر جان باخته را مـقـصـر دانسـتـه        
انـد. امـا ايـن راي مـورد اعـتــراض                 
کارگران همکار او قرار گـرفـتـه و در          
نهايت راي صادره را بـه شـوراي حـل        
اختالف اداره کار براي تـجـديـد نـظـر        

کميـتـه هـمـاهـنـگـي            ارجاع داده اند. 
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
کارگري جان باختن عليرضا کاووسي 
کارگر کارخانه سيمان کرمانشاه را به 
خانواده و همکاران وي تسليت گفـتـه   
و داشتن محيط ايمن در مـحـل کـار      
براي کارگران را حق طبيعي آنها مـي  
داند. مرگ روزانه حـداقـل پـنـج نـفـر            
کارگر در مـحـيـط کـار فـاجـعـه اي                  
انساني براي کارگران ايران اسـت کـه       
بايد متحدانه و از هر طريق مـمـکـن      
از تداوم آن جلوگـيـري کـرد. کـمـيـتـه             
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

  تشکل هاي کارگري
  

 

ناپديد شدن حسن رسول نژاد 
 از اعضاي کميته هماهنگي

 
به گزارش رسيده روز چهارشـنـبـه    

حسن رسول نژاد فعال  ٣٠/١١/٩٢ 
کارگري وعضوکـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي            
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي          
کارگري  از محل کار خود در يـکـي       
از محالت شهر بوکان تـوسـط چـنـد         
نفر لباس شخصي ربوده شد و تـا بـه       
 .االن نيز خبري از وي در دست نيست

الزم بــه ذکــر اســت کــه ايــن فــعــال                
کارگري سال گـذشـتـه از طـرف اداره           
اطالعات شهر بوکان به وسيله تـلـفـن    

 .احضار شده بود
کميته هماهنگي براي کـمـک بـع      

اسـفـنـد       ١ ايجاد تشکل هاي کارگري
 ١٣٩٢ 
 

به علت گازگرفتگي جانش را از 
 دست داد

 
 ٢٣ اسفند:  زن جوان "يادگـار"       ٢ 

سالە و ساکن شهرستان پيرانشـهـر در     
غــربــي بە عــلــت         اســتــان آذربــايــجــان  

 .گازگرفتگي جانش را از دسـت داد     
ــن                 ــن کە ســاک ــر امــي ــار دخــت ــادگ ي
شــهــرســتــان ســردشــت بــودە اســت،           
يکشنبە شب و بە علت گاز گرفـتـگـي    
در منـزل مسـکـونـي خـود واقـع در               
پيرانشـهـر جـانـش را از دسـت دادە                

 .است
 

 آموزان دريافت وجه نقد از دانش
 

اداره آمــوزش و پــرورش شــهــر            
اي به مـديـران      پيرانشهر در بخشنامه

ــق               ــر طــب مــدارس هشــدار داده، اگ
هاي دريافت کرده، وجه نـقـد از      قبض
آموزان دريافت ننـمـايـنـد و بـه           دانش

حساب آمـوزشـگـاه واريـز نـکـنـنـد،               
شخص مدير آمـوزشـگـاه بـايـد ايـن             
ــه حســاب                   ــقــد را ب ــدار وجــه ن مــق

اداره آمـوزش     .آموزشگاه واريز نمايد
و پرورش در اين بخشنامه به مديـران  
مــدارس اعــالم کــرده اســت: "در                  
ــقــد از                   ــتــاي دريــافــت وجــه ن راس

آموزان و همچنين تهيه قبـوض   دانش
اند به همين دليـل   اقدامي انجام نداده

بايد در اسرع وقـت در ايـن ارتـبـاط             
 ."اقدام نمايند

 
در مقابل شهرداري اشنويه  

 اعتصاب کردند
 

چهارم اسـفـنـدمـاه تـاکسـيـداران            

ي اعـتـراض و          شهر اشنويه به نشانـه 
نارضايتي به "افزايش عوارض، کمي  
نرخ کرايه تاکسي و گران بودن قيمـت  

، در مـقـابـل شـهـرداري        "CNG گاز
يـکـي از      .اين شهر اعتصاب کـردنـد    

رانــنــدگــان تــاکســي: جــايــگــاه گــاز           
"سي.ان.جي" عالوه بر اينـکـه روزانـه         
با مشکل مواجه است، هر روز نـيـز       
شاهد افزايش نـرخ چـنـيـن گـازي در            

 .هاي آن هسـتـيـم    سطح شهر و جايگاه
اکنون نرخ هر مـتـر مـکـعـب گـاز            هم

تـومـان      ٣١٠ سي.ان.جي، بـيـش از         
هـاي     باشد و احتماال طـي هـفـتـه         مي

تـومـان فـراتـر          ٣٥٠ آينده به از مرز   
"مســئــوالن شــهــرداري وعــده             .رود

هاي رانندگان را دادنـد   تحقق خواسته
و تجمع اعتراضي پايان يـافـت، امـا        
رانندگان تاکسي نسبت به اين وعـده    

 ."بــيــن نــيــســتــنــد      شــهــرداري خــوش  
ــه مســئــوالن             ــنــدگــان تــاکســي ب ران

انـد کـه در          شهرداري اشنـويـه گـفـتـه       
هـايشـان،      صورت عدم تحقق خواسته

در مقابل درب شهـرداري، دسـت بـه        
 .اعتصاب گسترده خواهند زد

 
 

 افزايش نرخ کرايه تاکسي
 

ي تـاکسـي    در شهر سقز نرخ کرايه
درصـد افـزايـش يـافـتـه           ١٧ به ميزان 

ايــن افــزايــش بــنــابــه دســتــور          .اسـت 
تاکسيراني سقز و از، پنجم اسفندماه 

 شود اعمال مي
 

 بازداشت و بە مکان نامعلومي
 

نيروهاي اطـالعـاتـي حـکـومـت           
اسالمي ايران تعدادي از شـهـرونـدان        
ساکن روانسر را بە اتهام عضـويـت و       
همکاري با احـزاب کُـرد اپـوزسـيـون            
حکومت اسالمي ايران بازداشت و بە 
 .مکان نامعلـومـي مـنـتـقـل کـردنـد            

 ٢٤ بازداشت شدگان؛ آرام سليمـانـي     

 ٣٠ سالە فرزند سليم، مهـدي ويسـي       
سالە فرزند حيدر و همچنين شاهرخ و 
شاپور( برادر) فرزنـد سـعـيـد اعـالم            

 .شده
 اقدام به خودکشي  

 
محمد غالم رضايي فرزند عـلـي     
و ساکن روستاي "تـوريـور" از تـوابـع           
منطقه ژاورود سنندج به دليـل آنـچـه      
ــده             ــوادگــي" خــوان "اخــتــالفــات خــان

ايـن     .شود اقدام به خودکشي کرد مي
جوان بيسـت سـالـه روز جـمـعـه دوم               
اسفندماه اقدام به خودکشي نـمـود و     
هنگام انتقال به بيمارستان جان خـود  

 .را از دست داد
 کنترل شهر

نيروهاي سپاه پاسداران در شـهـر     
اشــنــويــه و روســتــاهــاي حــومــه بــا            

هاي سنگين مستقر شـده و بـا        سالح
افزايش اماکـن ايسـت  و بـازرسـي،             
رفت و آمد مـردم را شـديـدا کـنـتـرل             

شـود کـه شـمـار            گفته مـي    .کنند مي
زيادي از نيروهاي امنيتي بـا لـبـاس      

هـا     شخصي در سطح شـهـر و کـوچـه          
پخش شده و شـهـرونـدان را بـازرسـي          

کنند که باعث نگراني و اعتراض  مي
 .مردم شده است

ضرب و شتم و دستگيري 
 کولبران

 
يکم اسفندماه:  يک کولبر به نام   

"رجب شيخاني" از سـوي نـيـروهـاي             
نظامي حکومت اسالمي ايران ضمن 

حرمتي بازداشت و مورد ضرب و    بي
پـيـشـتـر نـيـز سـه              .شتم قرار گـرفـت  

هـاي     کولبر  ساکن شهـر پـاوه بـه نـام          
زکريا محمدي، ديدار قادري و لقمـان  
نــازي از ســوي نــيــروهــاي نــظــامــي           
حکومت اسالمي ايران بازداشت شده 
بودند و دستگاه قضايي حکومت در   
شهرستان پـاوه بـراي آزادي ايـن سـه             

 ٩٠٠ کولبر درخواست توديع وثـيـقـه      
  .ميليون توماني کرده بود

 

 

 نگاه هفته ...


