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 به جنگ و کشتار مردم عراق 
  بايد هرچه زودتر پايان داده شود!

 محمد آسنگران            
 

ــادي از             ــخــشــهــاي زي تصــرف ب
کشورعراق بوسيله داعـش و در هـم           
شکـسـتـه شـدن دهـهـا هـزار نـفـر از                    
نيروهاي ارتش عراق، خانه خـرابـي و       
آوارگي صدها هزار نفر از مـردم ايـن       
کشور را به دنبال داشته است. ابـعـاد    
توحش و سـرعـت پـيـشـروي جـريـان                
تروريستي "دولـت اسـالمـي عـراق و           
شام" (داعش) توجه جهـانـيـان را بـه          

خود جلب کـرده اسـت. سـايـه سـيـاه                
جنگ کثيف جريانات اسالمي سنـي  
و شيعه عمال کشور عراق را بـا يـک         
جنگ داخلي فـرقـه اي درگـيـر کـرده            

 است. 
 

جنگي کـه در عـراق در جـريـان               
است تازه نيست. از اوايل دهه نود بـا   
جنگ اول خـلـيـج کشـور عـراق وارد            
گردباد ويراني و تخريبي همه جـانـبـه      

که معروف است بـه   ٢٠٠٣ شد. سال  
جنگ دوم خليج بعد از اشغـال عـراق     
بوسيله آمريکا و مـتـحـديـنـش، ايـن           
جنگ وارد مرحله از هم پاشيدن تمام 
شيرازه جامعه شـد. بـعـد از اشـغـال               
عراق،  جـنـگ دسـتـجـات قـومـي و              
مذهبـي عـلـيـه ارتـش اشـغـالـگـر و                  
جريانات حاکم بـر عـراق بـدون وقـفـه            
ادامه داشته است. از همان روز بـعـد      

 ۲ صفحه  

 

  کارگران فوالد زاگرس: اعتراض بجاي تمکين

 زنان عليهخشونت 
  متن پياده شده گفتگوي الوژه جواد از راديو پيشنگ، با هتاو عبدالهي

 ۷ صفحه   نگذاريم راضيه را اعدام کنند!

 ۲ صفحه  

 ۵ صفحه                    

  

نسان نودينيان 

بيش از يکسال است کارگـران  
فوالد زاگرس قروه در مقابل انواع 
دسـيــســه هـا و وعــده هــاي پــوچ             
ــهــاي دولــت،            کــارفــرمــا و ارگــان
ايستاده انـد. در هـر دوره اي بـا                 
هوشياري دسيسه هاي کارفرما را 

تـيـر مـاه         ١٨ از خنثي کرده اند.   
کارگر از کـار       ٢١١ ، ١٣٩٢ سال 

خود اخراج شدند. بهانه کـارفـرمـا     
بــازســازي کــارخــانــه بــود. اخــراج         
کارگران در حالـي انـجـام شـد کـه            
کارگران بيش از چهارماه خقوق و   
دستمزدهايشان را دريافت نـکـرده   
بودند. بـيـکـار سـازي و انـحـالل                 
کارخانه شـرايـط سـخـت و فشـار            
مضاعفي را بر کارگران و خانـواده  

ــواد ــطــور کە          الوژەج ــان ــم : ه
ميدانيد زنـان در سـرتـاسـر جـهـان             
قرباني خشونت از هر نوع و شکلي 
هستند و بە هميـن خـاطـر در ايـام           

نوامبر فعالين حقوق زنان براي  ٢٥ 
محو خشونت عليە زنـان فـعـالـيـت        

کــردە  و ايــن روز را گــرامــي                      
ميدارنـد . در کـردسـتـان نـيـز در                  
سالهاي اخير اين روز گرامي داشتە 
شدە و فعـالـيـتـهـايـي در ايـن بـارە               
ــو                   ــتە . مــا از رادي ــرف صــورت گ
پيشنگ اين را ضـروري دانسـتـيـم         

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي هفته در  
 نسان نودينيانشهرهاي کردستان / 

همزمان با جلسه هيات حل  
اختالف، کارگران فوالد زاگرس  

در مقابل اداره کار  دست به تجمع 
 شهرستان قروه زدند.

 
بـدنـبــال صــدور راي ابــقـا بـکــار             
ــرس از ســوي                ــوالد زاگ ــران ف ــارگ ک
هياتهاي تشخـيـص و حـل اخـتـالف            
اداره کـار شـهـرسـتـان قـروه در ســال                 
گذشته، مديريت ايـن شـرکـت تـالش         
کرد با عدم تمکين به ايـن آرا و سـر           
دواندن کارگران آنان را وادار بـه تـرک         
کار و وصل شدن به بيمه بيکاري کند 
ــن                ــا مشــاهــده مــقــاومــت اي امــا ب

در آخـريـن      کارگران، مديريت شرکت 
دسيسه اي     روزهاي سال گذشته طي

با هدف دور زدن آرا صـادره مـراجـع          
شرکت را منحل اعالم کـرد     قانوني، 

که اين امر با تـجـمـعـات اعـتـراضـي          
کارگران و طرح شکايت از سوي آنـان    
ــار                  ــص اداره ک ــي ــات تشــخ ــي در ه
شهرستان قروه مواجه شـد. کـارگـران         
فوالد زاگرس در طول اين اعتراضات 
همچـنـيـن خـواهـان پـرداخـت کـلـيـه                 
مـعــوقــات خــود از ســوي کــارفــرمــا           

  شدند. 
 

بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه           
اتحاديه آزاد کارگران ايـران، بـدنـبـال         
شکايت کارگران فوالد زاگرس هيـات  

  بايد پايان داد فرقه هاي اسالمي در عراقبه جنگ و حاکميت 

 ۶ صفحه  

 ۳ صفحه  

 ۵ صفحه                    

 ۸ صفحه   /حسن  محمد ي تا جان سرمايه شان در امان باشد  جان کارگران را مي گيرند،سرمايه داران روز به روز گستاخ تر ميشوند
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 ۱ از صفحه

از سرنگوني صدام حسـيـن ارتـش و          
دستجات تروريست اسالمي حاکم و   
اپوزيسيون، هر دو براي ايجاد فضاي 
رعب و وحشت در جامعه، بيرحمـانـه   

 به کشتار و ترور مردم پرداختند. 
 

آنــچــه امــروز در قــالــب جــنــگ          
داعش عليه مالـکـي بـرجسـتـه شـده           
اســت جــنــگــي مــيــان دســتــه جــات           
اسالمي شيعه و سني است. جـنـگـي     
ميان دو بال جنبش اسـالم سـيـاسـي         
است. ابعاد کشتار بيرحمانه از جانب 
دو طرف جنگ در همـيـن دو هـفـتـه          
گذشته چـنـان دهشـتـنـاک اسـت کـه                
تصور کردنش هم سخت است. کافـي   
است تنها به اعدامهاي دسته جمعـي  
مردم بوسيلـه داعـش و اعـدامـهـاي            
زندانيان زنـدانـهـاي دولـت مـالـکـي              
بوسيله ارتش آن کشور نگاه کنيد تـا    
ابعاد و بيرحمي اي دارو دسـتـه هـاي      

 اسالمي را متوجه بشويد.
 

اگر ساالهـاي گـذشـتـه جـنـگ و             
کشتار مردم در عراق جنگ بـخـشـي    
از تــروريســتــهــاي اســالمــي عــلــيــه          
اشغالـگـران و يـا جـنـگ ارتشـهـاي                
آمريکا و عراق علـيـه بـقـايـاي رژيـم           
صدام حسين تعريف ميـشـد، امـروز      
بعد از شکسـت آمـريـکـا در عـراق،            

مستقيما جنگ دو جـبـهـه تـروريسـم        
اسالمي سني و شيعه عليه همديـگـر   
قالب اين جنگ  را تشکيل ميـدهـد.   
اين جنگ کثيف مسـتـقـيـم و غـيـر             
مستقيم بوسيله جمهوري اسالمـي و    
عربستان سعودي هـدايـت مـيـشـود.        
زيرا بعد از شکست آمريکا در عـراق  
و بيرون رفتن ارتش آمـريـکـا از ايـن         
کشور، عمال رهبري پشت پـرده ايـن       
جنگ کثيف گروه هاي اسـالمـي کـه      
مردم عراق را بـه کـام خـود کشـيـده              
است، به دست جمهـوري اسـالمـي و        

 عربستان سعودي افتاده است. 
 

امروز نه تنها نيروهاي مسلـح و    
تروريست دو طرف، آن جامعـه را بـا       
خطر کشتار و نابودي بيشتر مـواجـه     
کرده اند، بلکه مراجع مذهـبـي آنـهـا       
هم فـرمـان جـهـاد و کشـتـار طـرف                  
مقابل را صادر کرده اند. آخوندهـا و     
آيت اهللا هاي شيعه در عراق و ايـران      
از يک طرف و رهبران مذهبي سني و 
رهبران داعش و الـقـاعـده در طـرف           
مقابل، فـتـواي قـتـل و کشـتـار بـي                
رحمانه مخالفين خود را صادر کـرده    

 اند. 
 
 

در کمتر از ده روز بيـش از چـنـد        

هزار نفر به وحشيـانـه تـريـن شـکـلـي            
ــد. عــکــســهــا،                 قــتــل عــام شــده ان
گزارشات و ويدئوهاي منتشر شده از 
صحنه اعدام هاي دسـتـه جـمـعـي و            
بــدون مــحــاکــمــه در صــحــرا و در               
زندانها، آن چنان دلـخـراش و تـکـان           
دهنده است که انسان را ناخودآگاه به 
فکر دوران توحش و جنگ اسالميهـا  

سال قـبـل مـيـنـدازد. در              ١٤٠٠ در 
همين دو هفتـه گـذشـتـه در نـتـيـجـه               
جنگ جريـانـات اسـالمـي در عـراق            
بيش از يک ميليون نفر آواره و هزاران 
ــد.                   ــه و زخــمــي شــده ان ــفــر کشــت ن
مردماني که هنوز کشته نشده اند در 
ابـعـاد هـزاران نـفـره بـا کـوـلـه بـاري                     
بردوش خانه و زنـدگـي خـود را رهـا           
کــرده و بــه دنــبــال يــک جــاي امــن                

 سرگردان هستند. 
 

فرقه گرائي جريانات اسـالمـي و     
قومي، نـارضـايـتـي اکـثـريـت مـردم             
عراق از شرايط حاکم بر کشور، فـقـر،   
فساد، سرکوب و اخـتـنـاق، هـمـگـي           
بــاعــث شــده اســت کــه  يــک گــروه                 
تروريستي مانند داعش بتـوانـد ايـن      
چنين جامعه را بيش از پيش به آتش 
بکشد. اگر قبال فقط در فلسـطـيـن و      
لبنان شاهد چنين توحشي در ابـعـاد     
بسيـار کـمـتـر بـوديـم، بـا سـيـاسـت                   
ميليتاريستي آمريکا و اشغال عـراق  
و افغاانستان بعد از جهان دو قطبـي،  

اکـنــون ايــن وقــايــع کــم و بــيــش در               
سوريه، افغانستان، عراق، پاکستـان،  
يمن، سومالي، سودان و غـيـره. هـر           

 روز ابعاد تازه اي به خود ميگيرد. 
 

اما اين جنگ و کشتار در عـيـن   
حال که داعش را به عنوان يک جريان 
تروريسـت اسـالمـي بـرجسـتـه کـرده              
است، همزمـان نـيـروهـاي بـازمـانـده            
ارتش و حزب بعث عراق را بـه يـکـي      
از بازيگران صحنه سياست در عـراق  

 تبديل کرده است. 
 

اين جنگ در عراق تنـهـا گـوشـه       
اي از جــدال دو قــطــب تــروريســت               
اسالمي به رهبري جمهوري اسالمـي  
و عربستان است. سوريه يکي ديـگـر      
از کشورهايي است که جدال ايـن دو      
دولت همراه با متحدين آنها، بـاعـث     

 ١٥٠ شده است که ويران و بـيـش از         
هزار نفر قتل عام شونـد. آمـريـکـا و          
دولتهاي اسالمي مـنـطـقـه و شـاخـه           
ــاســي               ــي ــاوت اســالم س ــف ــت هــاي م
مسببين شکل گيري چنـيـن فـاجـعـه        

 اي هستند. 
 

اکنون عراق عمال به سـه بـخـش        
جنوب و مرکز و شمال تـقـسـيـم شـده        
است و ميرود که اين تقسيم بندي بـه  
يک واقعيت جغرافياي سياسي رسمي 
آن کشور تبديل بشود. امـا تـقـسـيـم           

هيچ کشور و سرزميني بخودي خـود  
فاجعه نيست. آنچه اوضـاع عـراق را        
فاجعه بار کرده است حاکميت و جدال 
دستجات اسالمي در آن کشور اسـت  
و بايد به اين فاجـعـه انسـانـي پـايـان           

 داده شود. 
 

راه حل مقابله و پايان اين ويراني 
و فاجعه انساني، جارو کـردن بسـاط       
همه جريانات اسالمي و ضد انسانـي  
در منطـقـه اسـت. مـردم آزاديـخـواه              
عراق با حمايت بشريت متمدن دنـيـا     
ميتوانند و بـايـد در مـقـابـل دسـتـه              
جات تروريست اسالمـي بـايسـتـنـد.        
جريانات چپ، کمونيستهاي کارگـري  
و مردم سکـوالر و آزاديـخـواه عـراق           
بايد دسـت بـه کـار سـازمـانـدهـي و                
مقاومت در مـقـابـل ايـن نـيـروهـاي              
مخرب بشوند. کمونيستهاي ايران و    

ولـيـت و     ئعراق بايد با احساس مس
روشن بيني، حساسيت و خـطـر ايـن          
جــدال ارتــجــاعــي را دريــابــنــد و در            
مقابل آن سنگـر بـنـدي کـنـنـد. ايـن               
جدال ميتواند به عراق محدود نباشد 
و دامنه آن به کشورهاي مـنـطـقـه از         
جمله ايران برسد. بايد هر چـه زودتـر        
در مـقـابـل ايـن جـنـگ فـرقـه اي و                     
مذهبي سنگربندي کرد و آلتـرنـاتـيـو     
انساني و برابري طلبانه را در مقـابـل   

 جامعه قرار داد. 
 

 به جنگ و کشتار مردم عراق ...

هــاي آنــهــا وارد کــرد. در اثــر ايــن                
بيکارسازي ها تـعـدادي از فـرزنـدان           
آنها از رفتن به مدرسه محروم شدند. 
در يــکــســال گــذشــتــه وزارت کــار و           
کارفرما هاي فوالد زاگرس دسـيـسـه      
هاي کثيفي را عليـه کـارگـران بـکـار          

 گرفته اند.
 

"بار اول روز پنجم آبانـمـاه مـديـر        
عامل کارخانه با حضـور در تـجـمـع         
اين کارگران در مقابل مجلس وعـده    
يک فقره چک دو هفته اي را بـه آنـان           

و پشـت ورقـه راي هـيـات حـل               داد 
اختالف اداره کار شهرستـان قـروه بـا        
دست خط خود متعهد به اجراي کليه 
آراي صادره در ايـن راي شـد و ايـن              
مسئله بارقه اميد لقمـه نـانـي را در          
چشم کارگـران فـوالد زاگـرس روشـن           
کرد. اما نه تـنـهـا چـکـي داده نشـد               
بلکه نامبرده با همکاري مجلـسـيـان    
از درب پشتي مجلس بيرون رفـت و      

خود را از دسـتـرس کـارگـران خـارج            
کرد". " بدنبال اين وضعيت کـارگـران      
به ستوه آمده فـوالد زاگـرس تـجـمـع            
خـود را بــه مــقــابـل وزارت کــار در               
خيابان آزادي کشاندنـد و بـا حضـور          
مدير عامل کارخانه و نماينـده هـاي     
کارگران و مسئولين وزات کار توافق 
شد مبلغ ششصد ميليون تـومـان از       
معوقات اين کارگران به حساب آنـان  
واريز شود و فيلم انجام چنـيـن کـاري      
از سوي مسـئـولـيـن وزارت کـار در              
مقابل چشمان کارگران با دادان ناهار 
مــاهــي در نــاهــار خــوري ســازمــان           
تاميـن اجـتـمـاعـي بـه آنـان، چـنـان                   
ماهرانـه بـازي شـد کـه کـارگـران از                 
خـوشــحــالـي در پـوســت خـود نــمــي             
گنجيدند، غوغائي به پـا شـده بـود.          
آنان در مـحـيـط گـرم نـاهـار خـوري                
سازمان تامين اجتماعي و شـکـمـي      
که پس از دو روز حضور در تـهـران و     
راستش بيشتر، مـاهـهـا گـرسـنـگـي            

کشيدن، سير کرده بودند تلفـن پشـت     
تلفن به خانواده هايشان زنگ ميزدند 
کـه پـول گــرفـتــيــم. امـا بــا گــذشــت                 
ساعتي، به آنان اعالم کـردنـد مـديـر         
عامل گفـتـه اسـت حـقـوق کـارگـران              
شاغل در کارخانه نيـز مـي بـايـد از           
محل همين ششصد ميليون تـومـان     

 پرداخت شود. 
 

کارگران بشدت خشمگين شـدنـد   
اما هيجان گرفتن پول باالخره آنان را 
قانع به پذيـرش ايـن مسـئلـه کـرد و              

درصد از کـل پـول بـه             ١٠ مقرر شد 
حساب کارگران شاغل در کـارخـانـه        
واريز شود. " با فـرارسـيـدن سـاعـات          
ــه                     ــول ب ــز پ آخــر شــب و عــدم واري
حسـابـهـاي کـارگـران، آنــان مـردد و               
مبهوت سر بـر بـالـيـن گـذاشـتـنـد و               

صبح روز بعد عازم مـحـل      ٨ ساعت 
وزارت کار شدند. بار ديگر در مقابل  
وزارت کار خوشحالي سرا پاي وجـود  
کارگران را در بر گـرفـت، اعـالم شـد         
چکها صادر شده است و قراراست تـا  

ساعتي ديگـر پـول بـه حسـاب آنـان              
اما با فرا رسيدن ساعت  واريز شود.  

صبح اعالم کردند که مـي بـايـد         ١٠ 
بخش ديگري از پول نـيـز بـه حسـاب         
سازمان تامين اجتماعي واريز شـود    

 تا بيمه هاي کارگران برقرار گردد. 
 

همه کارگران يکدست و متحد به 
اعتراض پرداختند و اعالم کردند اين 
مســئلــه طــبــق تــوافــق مــربــوط بــه            
کارفرماست و مـا اجـازه نـمـيـدهـيـم            
ريالي ديگر از اين پول برداشت شـود    
اما بـار ديـگـر آنـان قـانـع شـدنـد و                     
خوشحال و هيجان زده از ايـنـکـه تـا         
دقايـقـي ديـگـر پـول دسـت شـان را                  
ميگيرد در کـنـار ديـوارهـاي وزارت         
کار نشستند. تا اينجا مبلغ ششصـد   

مـيـلـيـون تـومـان            ٥٠٥ بـه     ميليون 
کاهش پـيـدا کـرده بـود بـا ايـنـحـال                   
کارگران بسيار خوشـحـال و هـيـجـان          
زده بودند. اما باز هم خبر بد ديگـري   
در راه بود. حوالي ظهر اعالم شد پول 
به حساب شرکت واريز شده اما مدير 

عــامــل کــارخــانــه بــخــشــي از آن را            
برداشت کـرده اسـت و فـقـط مـبـلـغ                

بـاقـي مـانـده        ميليون تـومـان      ٤٨٠ 
است. بار ديگر کارگران خشمگينانـه   
به پا خواستند و طنين شعارهايشـان  
در مقابل وزارت کار توجـه مـردم را       
بـه خـود جـلـب کــرد. امـا هـمـچــون                   
دفعات قبل کارگـران مسـئلـه پـيـش          
آمــده را بــه جــان خــريــدنــد و بــراي                

سـاعـت      ٢٤ چندمين بار در کمتر از 
خوشحال و راضي از ايـنـکـه هـمـيـن           
االن پول به حسابشان واريز مـيـشـود      
در گوشه اي مشـغـول خـوش و بـش             
شدند".  "آيا اين پايان راه بود و هـمـه      
چــيــز تــمــام شــده و کــارگــران مــي                
توانستند با حداقلي از پول به آغـوش  
خانواده هاي چشـم انـتـطـار خـود در            
شهرستان قروه باز گردند؟ نه!! چنـيـن     

 نشد. 
بـه کـارگـران         ١٦ حوالي ساعت   

اعالم شد پول به حساب مسدود شده 
شرکت واريز گرديده و امکان انـتـقـال    

 ۱ از صفحه کارگران فوالد زاگرس...

 ۳ صفحه  
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 ۱ از صفحه

 ۲ از صفحه

در مورد معضل خشونت علـيە زنـان     
گفتگوهايي با فـعـالـيـن سـيـاسـي و            
حقوق زنان ترتيب بدهيـم، مـيـهـمـان        
اين بخش از برنامە هتـاو عـبـدالـهـي        
روزنامەگار و فعال حقوق زنان است .   
هاتاو عبدالهـي بـا سـالم بە شـمـا و                
تشکر کە دعوت ما را پـذيـرفـتـيـد و          

 ميهمان اين برنامە هستيد.
با عرض سالم و   هتاو عبدالهي :  

خسته نباشيد به شما و شنونـده گـان     
عزيز برنامه پيشه نگ، اميـدوارم در    
هر کـجـا کـه شـنـونـده ايـن بـرنـامـه                     
هستند شاد و تندرست بـاشـنـد و بـا         
آرزوي مـوفـقـيـت بـراي شـمـا دسـت                 
اندرکاران راديو و به اميد رسيـدن بـه     
اهداف بزرگ انساني تان که خـدمـت     
به بشريت و به وجود آوردن سيستمـي  
که معيارش انسان است و قدم به قدم 
در اين راه مستحکم تر و مـوفـق تـر          
باشيد و از شما خيلي متـشـکـرم کـه       
اين وقت را در اختيار من گـذاشـتـيـد     
کە با وجود کمي وقت بـتـوانـم نـقـاط          
تاريکي در مورد مبحـث خشـنـونـت       
عليـه زنـان را واشـکـافـي کـنـم، در                  

 خدمت هستم.
 

هـتـاو مـيـخـواهـم         الوژە جواد:    
صحبتهايم را از اينجا شروع کنـم کە    
مــعــضــل خشــونــت عــلــيە زنــان در            
سرتاسر جهان روي مـيـدهـد ولـي از           
کشوري بە کشوري ديگر يا بـر طـبـق        
شرايط جـغـرافـيـايـي، ايـن مـعـضـل              
تغيير کردە و رنگ  وبوي مختـص بە    
خود را داراست، بە نظـر شـمـا عـلـت          
 اصلي خشونت بر عليە زنان چيست؟ 

 
بحث را از اين جـا  هتاو عبدالهي :  

شروع مي کنم. هر چند که در بـرابـر        

عمل زشت خشونت علـيـه زنـان يـک         
نوع نقد روشنفکري در جامـعـه ارائـه      
داده ميشود و اين نقد به شيـوه هـاي     
مختلف در جامعه نـمـود پـيـدا مـي          
کند اما اتفاقاتي که در جـامـعـه در          
جريان است فراتر از اين مباحث قـرار  
دارند. مثال مهم ترين دليل افـزايـش      
خشــونــت تــرويــج بــيــشــتــر ذهــنــيــت        
مردساالري در جامعه است که خـود    
اين ذهنيت براي مشروعيت دادن بـه    
خود بر پايه هاي کامال غير منطقـي  
و غير واقعي ربط داده شـده اسـت و         
اين ذهنيت بسيار سعـي بـر آن دارد         
که خشونت عـلـيـه زنـان را افـزايـش               

 دهد.
متاسفانه اکثريت فعاليت هـايـي   
که در خصوص خشونت عـلـيـه زنـان       
انجام شده صرفاً در حيطه نقـد بـاقـي      
مانـده اسـت و نـتـوانسـتـه اسـت در                  
زندگي واقعي افراد مخصوصـاً زنـان     
جامعه راه باز کـنـد. وقـتـي کـه يـک              
اتفاق در جامعه مـي افـتـد (اعـمـال           
خشونت عليه زنـان) تـمـام فـعـالـيـن             
نسبت به اين مسئله مـوضـع گـيـري         
مي کنند و خواستار آن هسـتـنـد کـه       
خشونت عليه زنـان جـرم مـحـسـوب            
شود اما بعد از تغيير شرايط زمانـي  
متاسفانه اين فعاليت هـا افـت مـي          
کند و زمينـه خشـونـت عـلـيـه زنـان              
دوباره فراهم ميشود و يـا بـه سـخـن           
ديگر حرکت مبارزاتي ممتـدي بـراي     
از بين بردن اين معـضـل اجـتـمـاعـي         
وجود ندارد و در واقع اکثر فـعـالـيـت       
ها به صورت مقطعي و هـمـيـشـه بـا        
يک اتفاق گره خورده انـد، يـعـنـي بـا            
بروز اتفاق، ميزان فعاليـت بـاال مـي        
رود و با گذشـت زمـان از اتـفـاق بـه              
وقوع پيوسته، ميزان فـعـالـيـت افـول        

 مي کند.
 

خشونت درشرايط مکاني يعنـي  
در هر جامعه اي بنا بـه فـرهـنـگ و           
شرايط مادي تصاوير مـخـتـلـفـي بـه         
خود مي گيرد، گاهي اوقات جـوامـع   
صنعتـي و دسـت آوردهـاي بـدسـت               
آمده را تقدير مي کنيم و اين جوامـع  
را به عنوان آلترناتيو جـوامـع پـيـشـا        
صنعتي مـعـرفـي مـي کـنـيـم. ايـن                  
جوامع صنعتي پيشـرفـتـه بـه شـيـوه           
خود خشونت عليه زنان را اعمال مي 
کنند اما در مقابل کمترين بررسي و   
نقد در مـورد بـرده داري مـدرن کـه                 
حاصل سرمايه داري است بحث مـي  
کنيم و سيستم برده داري مدرن تـمـام   
جنبه هاي زندگي افراد را در برگرفتـه  
و به هر گوشه اي از اين زنـدگـي مـي      
نگريم برده داري نوين به طور واقـعـي   
در اين جوامع نمايان است. در خيلي  
از شرايـط پـيـشـرفـت هـاي جـامـعـه                
بورژوازي مانند يک پرده ،بـرده داري      
نوين را از چشم افراد جامعه پـنـهـان      

 کرده است.
 

دمکـراسـي بـورژوازي بـا نشـان            
دادن ايــن مــوضــوع فضــا را بــراي              
همگـان فـراهـم سـاخـتـه اسـت و بـا                   
آژيتاسيون کـردن ايـن مـوضـوع کـه              
دمکراسي بورژوازي ارمـغـان آورنـده        
آزادي بشري است، بـرده داري مـدرن       
ــام                      ــه ن ــود ب ــوســت خ ــر پ را در زي
دمکراسي پنهـان مـي کـنـد. تـنـهـا               
اشاره کردن به دستاوردهاي جـامـعـه      
بورژوازي اوضـاع را بـه شـکـلـي در                
آورده است کـه تضـادهـاي درونـي و             
پيامدهاي واقعي اش بر زندگي مردم 
از چشم افراد جامعه دور بـمـانـد بـه           
همين دليل با حاکميت بـورژوازي در    
جامعه، خشونت عليه زنان به شـيـوه     

اي مــطــابــق بــا تضــادهــاي درونــي            
جامعه نـويـن خـود را نـمـايـان مـي                  
سازد. اما بين جوامع مدرن سرمايـه   
داري و جوامع سنتي که معـمـوال بـه      
کشورهاي جهـان اول و جـهـان سـوم             
مــوســوم هســتــنــد شــکــل و شــيــوه            
خشونت عليه زنان مـتـفـاوت اسـت.         
اگر در جامعه مـدرن اسـم آن را آث             
ميله کردن جامـعـه، بـه نـفـع مـردان             
باشد، در جـوامـع سـنـتـي و جـهـان                  
سومي بايد اسم ژينوسايد عليه زنـان  
بر آن بگذاريم. حـتـي خـواسـت هـاي             
مبارزاتي زنـان در ايـن دو جـامـعـه              
متفاوت است در جوامع جهان اولـي    
بيشتر به سمت آزادي و برابري پـيـش     
مي رود اما در جوامع جهان سومـي  
و سنتي خواستـهـاي فـعـالـيـت هـاي            
زنان به سمت پايين تـري افـول پـيـدا           
مي کند. چون در جوامع سـنـتـي بـا          
مقوله هايي به نام دين، سـنـت هـاي        
پوسيده و فرهنـگ مـرد سـاالري بـه           
شيوه جهان سومي درگيرند به هميـن  
دليل مقوله خشونت عـلـيـه زنـان در         
ايــن جــوامــع داراي اشــکــال بســيــار          
متفاوت و متنوعي است براي نمونـه  
اذيـت و آزار بـدنــي، بـي احـتـرامــي                
کردن، کشتـن زنـان بـه نـام دفـاع از                
ناموس و شـرف و بـه وجـود آوردن                
تفکر عقب مانده مردساالري و سعي 
در تبليغ آن در جامعه و دريـغ کـردن       
ــع                 ــاف ــن مــن ــري ــي ت ــتــداي ــان از اب زن
اجتماعي. اين هـا نـمـونـه هـايـي از              
اشکال بسيار گوناگـون خشـونـت در        

 اين جوامع هستند.
 

مقوله خشـونـت عـلـيـه زنـان در             
تمام دنيا موجود مي باشد ولـي هـم       
چنان که قبال اشاره کردم شيـوه هـاي     
نمود آن در جوامع صنـعـتـي بـنـا بـه           
شرايط متفاوت ،مـتـفـاوت اسـت و           

همان کااليي بودن زنـان در جـوامـع          
صنعتي يک نمود واقعي از خشـونـت   
عليه زنان است. بردگان سفيد امـروز   
يک نمود ديگراز ايـن نـوع خشـونـت           
عيله زنان مي باشد که کمپاني هايي 
در زير عنوان فروش نـيـروي کـار بـه           
طور کامال قـانـونـي زنـان را از يـک              
کشور به کشور ديگر مي بـرنـد و در       
کشور مزبور زنان مـجـبـور هسـتـنـد           
نيـروي کـار خـود را ارزان تـراز حـد                  
معقول بفروشـنـد و هـم چـنـيـن ايـن                
کارگران براي بدست آوردن معـيـشـت    
همزمان به کارگران جـنـسـي تـبـديـل         
مي شوند و در اين کشورها از سـوي    
افراد مـحـلـي خشـونـت عـلـيـه شـان                
اعمال مي گردد اما به دليل آنکه در 
آن کشور هـيـچ گـونـه قـانـونـي بـراي               
حــمــايــت از آن هــا وجــود نــدارد و                
ــد و                  ــدارن ــعــيــت آن کشــور را ن ــاب ت
صدايشان به هيـچ جـا نـمـي رسـد و              
مسئوليت اين بردگان سفيد به عهـده  
کمپانيهايي است که آنها را به کشـور  
دوم آورده است و ايـن کـمـپـانـي هـا               
بدليل وجود سودگرايـي هـيـچ گـونـه          
حقوقي را براي آن ها به رسميت نمـي  
شناسند و حـتـي از ايـن زنـان بـراي                
خريد و فروش مواد مخـدر اسـتـفـاده       

 مي کنند.
 

در حـکـومـت اقـلـيـم کـردسـتـان              
عــراق بــه طــور کــامــل واقــعــا ايــن             
مشکل وجود دارد و قانون هيچ نـوع    
حمايتي از آنها نمي کند و روزانه اين 
بــردگــان ســفــيــد بــا انــواع و اقســام             
خشـونـت مـواجـهـه مـي شـونـد. در                  
جوامع اروپايي و آمريکايي فحشا به 
عنوان يک نمونه خشونت عليـه زنـان     
روز به روز در حـال تـرويـج اسـت کـه            

 خشونت عليه زنان...

 ۴ صفحه                 

آن به حساب کارگران وجود ندارد. در  
اين لحظه هر کسـي در مـقـابـل ايـن            
کارگران ظاهر ميشد آماده تکه پـاره    
کردنش بودند. آنان با وجودي مـمـلـو     

ــزجــار          ــر       از خشــم و ان شــعــار، "وزي
سرمايه دار شرمت باد شرمت باد" را 
فرياد کشيدند و در ادامه شـعـارهـاي    
ديگري از قبيل "وزيـر سـرمـايـه دار            

وزيـر بـي اقـتـدار،            -استعفا استعفـا 
نوکر سرمايه دار"، را سر دادند و در      
فاصله کوتاهي در محاصره نيروهاي 
انتظامي قرار گـرفـتـنـد، امـا کـوتـاه            
نيامدند و در دل ايـن مـحـاصـره بـا              

قدرت بيشتري به شـعـار دادن ادامـه        
 دادند. 
 

اين محاصره بـراي کـوتـاه آمـدن         
ــد و                 ــع نشـ ــر واقـ ــوثـ ــران مـ کـــارگـ

اين نيروها از دور و بر آنان به  بتدريج 
داخل وزارت کار رفتند و بي تفـاوتـي   
بــه اعــتــراضــات کــارگــران از ســوي           
مســئــولــيــن وزارت کــار بــر فضــاي           
اعتراضي در مقابل وزارت کار حاکم 
شد".(بخشهايي از اطـالعـيـه اي از             
جعفر عظيم زاده بتاريخ  هفتم آبانماه 

 ١٣٩٢  ( 

 
ــان کــار و                   ــاي و ايــن فــاز هــم پ
اعتراض براي کارگران فوالد زاگـرس    

ارديـبـهـشـت مـاه        ٢٩ قروه نبود. روز    
کارگران براي گرفتن سـه مـاه از          ٩٣ 

حقوقهاي معوقه با برپايي تجمـع  و      
راه پيمايي اعتراضي در شهر سنندج 
ادامه مـبـارزات خـود را پـيـگـيـري                
ــه                  ــتـــي کـ ــد و طـــي نشـــسـ ــردنـ کـ

نـــمـــايـــنـــدگـــان کـــارگـــران و          بـــيـــن
درهمان روز انجام گرفـتـه     فرمانداري

بود، وعده پرداخـت سـه مـاه حـقـوق            
عـقــب مـانــده کـارگــران در روز ســه              

متحقق شـد و       ( 93 /3 /13 ) شنبه
خرداد ماه همزمان بـا جـلـسـه       ٢٨ در 

هيات حل اختالف، کـارگـران فـوالد        
در مـقـابـل          زاگرس دست به تـجـمـع   

 اداره کار شهرستان قروه زدند. 
 

کشمـکـش و درگـيـري کـارگـران             
فوالد زاگرس بـا کـارفـرمـا و وزارت           
کار و ديگر نهادها از يکسال گذشتـه  
ــران               ــارگ ــان ادامــه دارد. ک هــمــچــن
توانسته اند با مبارزات متحـد خـود     
از جمله تجمعات مکـرر در مـقـابـل         
مجلس، وزارت کار، اداره شهرسـتـان   
قروه، اداره کار سنندج، اداره صنـايـع   
و فرمانداري سنندج و در عـيـن حـال      
با راه پيمايي هاي راديـکـال و حـمـل         
پالکار "بـازگشـت بـه کـار ودريـافـت              

حقوق هاي معوقه"، دولـت تـدبـيـر و          
- امـيــد ، کـو تـدبــيـر و کــو امــيــد                

مالبيگي حيا کن ذوب آهـن رارهـا        
مال بيگي ننگت بـاد نـنـگـت         - کن
وزير بي اقتدار، نوکر سرمـايـه     - باد
مـالبـيـگـي خـونـخـواره ، کـي                - دار

گرسنه ايم گرسنه ،  - حامي اين کاره
وزير چرا نشسته، بـجـاي سـکـوت و           
تمکين راه مبارزه اي قاطع و جدي را 
طي کردند. مجمع عمومي و اتکا بر  
ــز از                   ــي ــگــي ن ــســت ــب ــم ــحــاد و ه ات
دستاوردهاي اعـتـراضـات راديـکـال          

 کارگران فوالد زاگرس است. 
 

 کارگران فوالد زاگرس...
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 ۳ از صفحه

هدف اصلي آن سودجويي صـاحـبـان      
سرمايه است. اگر از زاويـه مـتـنـوع            
بودن اشکال خشونت عليه زنان نگـاه  
کنيم زنان در جوامع اسالم زده جنس 
دوم مــحــســوب مــي شــونــد و ايــن             
خشونت چند برابر از کشورهاي ديگر 
خود را نمايان مي کـنـد، چـون زنـان           
داراي هــيــچ گــونــه قــدرت سـيــاســي          

 اقتصادي نيستند.
 

اگر تفـاوتـي در شـکـل و شـيـوه               
خشونت عليه زنان ما بين کشورهاي 
جهان اولي و جهاني سومي مـوجـود     
است در کشورهاي جـهـان اولـي ايـن         
گونه نمايان مي شود که زنـان داراي      
حق و حقوقي هستنـد ايـن هـا هـمـه            
حــاصــل مــبــارزات انســان هــاي                
آزاديخواه و برابري طلبي است که در   
برابر اين توحش واقعي سيستم هـاي    
استثمارگر ايستاده اند و يک سري از   
قــوانــيــن را بــر ايــن ســيــســتــم هــاي            

 استثمارگر تحميل کرده اند.
 
 

شما اشـارەاي بە ايـن       الوژە جواد:  
بخش از کارگراني کرديد کە از طريـق  
کــمــپــانــيــاهــا بە کشــورهــاي ديــگــر          
فرستادە ميشونـد ، مـتـاسـفـانە ايـن             
کارگرن در اين کشورها مورد تجـاوز  
جنسي و خشونت قرار ميگـيـردنـد و      
هيـچ قـانـونـي از آنـهـا پشـتـيـبـانـي                    
نميکند و بيشتر آنان در خانەهايي کە   
کار ميکنند مورد تجاوز قرار گـرفـتە   
و حاملە ميشوند وبە جـاي ايـنـکە از            
آنها دفاع شـود مـورد تـوهـيـن قـرار             
گرفتە و از کار اخراج ميـشـونـد، ايـن       

ــاي                 ــســت کە در کشــوره ــي ــال در ح
اوروپايي در مورد اين کيسها قـانـون   
پشيبان زنان است. بە نظر شما قانـون   
تا چە حد ميتوانتد نقش کارسازي در 
کم کردن خشـونـت عـلـيە زنـان ايـفـا                

 کند .
جا دارد بحث خود هتاو عبدالهي : 

را با نقش مذهب که بـراي سـيـسـتـم          
سرمايه داري ايفـا مـي کـنـد شـروع            
کنم. در واقع مذهب با کشاندن زنـان   
به گوشه آشپزخانه و تبديل کـردن بـه       
بردگـان بـي مـزد و سـرويـس کـاران                 
نيروي کـار سـرمـايـه، نـقـش بسـيـار               
بااليي را در نـقـض حـقـوق زنـان بـر               
عهده دارد و متاسفانه در کشورهـاي  
عـقـب افـتـاده اسـالم زده صـاحـبــان                
قـدرت خشــونــت عــلــيــه زنــان را بــه            
پشتوانه اسالم و فرهنگ عقب افتاده 
قانوني کرده انـد. بـراي نـمـونـه حـق                
حضانت فـرزنـدان، حـق طـالق، حـق              
سفر وغيره را از زنان سلب کرده اند و 
از قانون اساسي شان گرفته تـا تـمـام        
ماده هاي موجـود، خشـونـت عـلـيـه           
زنان را قانوني کرده اند. چون ماهيت  
اسالم ضد زن اسـت حـکـومـت هـاي          
اســالمــي مــانــنــد رژيــم جــمــهــوري           
اسالمي ايران در برابر روابط جنـسـي   
خارج از ازدواج مجازات سنگسار را 
براي زنان اعمال مي کند و از طـرفـي   
چند همسري را براي مردان آزاد مـي    
کند و مخصوصا در شـاخـه شـعـيـه            
بوسيله صيغه کردن زمينه قانوني را   
براي فحشا قانوني کـرده اسـت. امـا         
اين نوع از مسائل در جوامـع غـربـي      
نمي تواند اتفاق بيافتد زيـرا زمـيـنـه       
هـاي عـيــنـي بــراي نــمـود ايـن نــوع                

خشونت هـا مـوجـود نـمـي بـاشـد و                
حکومت هاي جهان سـومـي از ايـن          
مقوالت براي بقاي اعمال حـاکـمـيـت     

 خود استفاده مي کنند.
 

درجوامع اسالم زده (جـمـهـوري         
اسالمي ايران) ميزان اين توحـش بـه     
حدي باالست که آزادي زنان به يـکـي   
از اصـلـي تـريـن اهـداف مـبـارزاتـي               
انسان هاي آزادي خواه و برابري طلب 
تبديل شده است. اما تا زمـانـي کـه         
اين شيوه از نظام طـبـقـاتـي مـنـحـل            
نگردد نمي توان انـتـظـار داشـت کـه            
دستاوردهاي واقعي در زمينه حقـوق  
زنان بدست آورد زيـرا دلـيـل اصـلـي            
وجود خشونت عليه زنان خود جامعه 

 طبقاتي است.
 
 

:هتاو عـزيـز شـمـا بە            الوژە جواد 
فعالين حقوق زنان اشارەاي داشتـيـد،   
هر چند سالهاست کە اين جنـبـش در     
کردستان برعليە خشونت عـلـيە زنـان        
فعاليت داشتە ، احزاب ناسيوناليست 
هم اين روز را گرامي ميـدارنـد و در       
اين بارە سمينار و جلسەهايي تشکيل 
ميدهدند.  اما آيا آنها توانسـتـه انـد       
هيچ کمکي بە کم کردن خشونت علـيە  

 زنان در اين منطقە بکنند . 
 

در جـوامـع اسـالم        هتاو عبدالهي:  
زده وقتي که مايه اصلي قوانين آنهـا  
از اسالم گرفته شده و خود اسـالم بـه       
شدت ضد زن ميباشد. فعالين حقوق  
زنان در اين جوامع نـمـي تـوانـنـد در          
چهار چوب قانون اسالمي هيچ گونـه  
دستاورد قابل قبولي را بدست آورند، 
تنـهـا راه حـل بـر کـنـاري سـيـسـتـم                     

 اسالمي، ارتجاعي است.

 
همانطور که شـمـا در سـوالـتـان            
اشاره کرديد، انجمنهاي مدافع حقوق 
زنان در حکـومـت اقـلـيـم کـردسـتـان             
عراق نمي توانند دستاورد عمـلـي را     
به دست آورند شايد براي نـمـونـه هـم         
چنان که شاهد بوديم، بتوانند قانوني 
در برابر خشونت عليه زنان تصـويـت     
کنند ولي باز هم نـمـي تـوانـنـد ايـن             
قانون را بـه پـراتـيـک در آورنـد زيـرا                 
حکومت اسالمي اجازه ايـن چـنـيـن         
عملکردي را نمي دهد و به نظـر مـن     
اين انجمن ها مي تواننـد فـقـط يـک         
نقطه فشار محسوب شـونـد و حـتـي         
خود اين انـجـمـن هـا گـاهـي اوقـات              
مقاصد حاکمان سرمايه را بـه پـيـش      
مي برنـد بـراي مـثـال کـمـپـيـن يـک                  
ميليون امضا در ايران نـقـش بسـيـار       
زيادي در مـخـدوش کـردن صـفـوف              
مبارزات زنان در ايران را ايفا کـرد و    
هم چنين اهـداف اصـالح طـلـبـهـاي             
حکومتي را به بهتريـن شـيـوه پـيـش          
برد. مقوله هـايـي مـانـنـد حضـانـت             
فرزند و حق طالق که اين کمپـيـن بـه      
اهداف مبارزاتي خود تـبـديـل کـرده         
بود بدون استقالل مـالـي زنـان هـيـچ          
دستاوردي محسوب نمي شود حـتـي   
شرايط را براي زنان نيز بدتر مي کند 
زيرا فـرهـنـگ و اخـالق حـاکـمـه در                
جامعه بـه شـدت زن سـتـيـزانـه مـي                

 باشد.
 

نمونه ديگر قانون چند هـمـسـري      
اســت. وقــتــي در حــکــومــت اقــلــيــم           
کردستان عراق وضع شد اعتراضاتـي  
را به دنبال آورد اما هيچ کدام از ايـن  
اعتراضات نتوانستنـد کـوچـکـتـريـن         
تاثيري در لغو تصويب ايـن قـوانـيـن         
انجام دهند به همين دليل من بر اين 
باور هستم در چـهـار چـوب جـامـعـه           
سرمايه داري اسالمي فعالين حـقـوق   
زنان هيچ گونه دستاوردي نمي توانند 

 داشته باشند.
 

    : هـتـاو جـان شـمـا           الوژە جواد
اشارەاي بە احزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي           
اقليم کوردستـان کـرديـد کە جـنـبـش             
تغيير (گـوران) يـکـي از آنـهـاسـت،               
جنبش گـوران در ايـن اواخـر اعـالم               
کردە اجازە نميدهد هيچ قـانـونـي در        
اقليم تصويب گردد کە بر ضد مذهب 
و قوانين مذهبي  باشد. نظر شما در    
اين بـارە وتـاثـيـر مـذهـب در مـورد                
 معضل خشونت بر عليە زنان چيست:

 
متـاسـفـانـه هـمـان         هتاو عبدلهي :  

طور که  اشاره کردم بعد از فروپـاشـي   
رژيم بعث هم چنـان خشـونـت عـلـيـه           
زنان بيشتر شده است دليل اصلي آن   
هم مستحکم تر شدن جايگاه احـزاب  
اسالمي در چارت حکومتي اسـت و    

 –هم چنين احـزابـي مـانـنـد گـوران             
پ.د.ک بــراي مــنــافــع               –ي.ن.ک      

سياسي خود زمينه را براي بـروز هـر     
چه بيـشـتـر ايـن تـفـکـر فـراهـم مـي                   
ســازنــد. چــون در مــعــادالت ســود             
پرستي نظام سرمايه داري در اوضـاع  
و احوال اين منطقه ايـن نـوع تـفـکـر            
بهتريـن نـتـيـجـه را بـراي صـاحـبـان                  

 سرمايه به ارمغان مي آورد.
 

تفکراسالمي حتي رسانـه هـا را       
به سود خـود بـکـار گـرفـتـه و حـتـي                  
سيستم آموزش و پرورش را که يکـي  
از مهم ترين ارگان هـاي اجـتـمـاعـي          

 است به تسلط خود در آورده است.
 

 : شـنـونـدگـان عـزيـز            الوژە جواد
خستە نباشيد، شنوندە گفت و گـويـي     
بوديد از راديـو پـيـشـنـگ در مـورد             
معضل خشونت عليە زنـان بـا هـتـاو         
عبدالهي . هتاو جان متشکرم از اين  
کە ميهمان ايـن بـخـش از بـرنـامەهـا             

 بوديد با اميد موفقيت براي شما  
 
 

خـيـلـي از شـمـا          هتاو عبدلهي :    
متشکرم که اين فرصت را در اختيـار  
من گذاشتيد تـا هـر چـنـد در زمـان              
بسيار کمي اين مسئله را واشـکـافـي    
کنم اما خود اين موضوع تحـقـيـق و      
بــررســي در زمــانــي گســتــرده اي را            
خواستار است و در آخر باز هم اين را 
تاکيد مي کنم تا زماني که سيـسـتـم    
اسالمي موجود باشد، سيستمي کـه    

ساله از جانب مـردان     ۹ عقد دختران 
ــت مــي شــنــاســد و                   ــه رســمــي را ب
کوچکترين روابط انساني زنان را جرم 
محسوب مي کـنـد و از زاويـه ايـن               
تفکر زن فقط صرفـا وسـيلـه ارضـاي         
جنسي مردان مي باشد هـيـچ گـونـه         
تغيير و تحولي به وجود نـمـي آيـد و        
زنان از هر گونه تغـيـيـر و تـحـول در            
زنـدگـي خـود عـاجــز هسـتـنـد و تــا                  
زماني که سـيـسـتـم اسـتـثـمـارگـر و                
طبقاتي مـوجـود بـاشـد نـمـي تـوان                 
مقوله خشونت عليه زنان محو گـردد  
چون خود اين نظام سـودمـنـد دلـيـل          
اصلي وجود خشونت عليه زنان مـي    

 باشد. 
 

با خسته نباشيد به شما و 
 شنونده گان راديو پيشنگ

 خشونت عليه زنان...

 
  

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

محدود و محقري هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در  
کشورهاي از نظر اقتصادي عقب افتاده تر و در جوامعي که نفوذ 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 زمخت  

 ترين اشکال خودنمايي ميکند.  
 

در کشورهاي پيشرفته تر و مدرن تر، و حتي در جوامعي که به لطف  
جنبش هاي مدافع حقوق زنان 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
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اتحاديه ميهني و جنبش گوران 
( تغيير) بر سر اداره شهر سليمانيه  

 به توافق نرسيدند!
 
ژوئـن هـيـئـت          ۲۲ روز يکشنبه  

هايي از اتحاديه ميهـنـي و جـنـبـش          
گوران بـه مـدت دو سـاعـت بـر سـر                 
چگونگي انـتـخـاب شـهـر دار شـهـر                
سليمانـيـه و انـجـمـن شـهـر مـذاکـره                  
کردند، اما بعد از دو ساعت و بدونـه  
هيچ نتيـجـه اي بـه مـذاکـرات خـود               

 پايان دادند.
 
الزم به ذکر است کـه چـنـد مـاه            

پيش در انتخابات شهـرداريـهـا بـراي       
 ۳۲ شـهـر ســلـيـمــانـيـه از مـجــمـوع                 

نـمـايـنـده انـجـمـن شـهـر، جـريـانــات                  
مختلف چنين راي آوردنـد: جـنـبـش          

نماينده، اتحاديه ميـهـنـي     ۱۲ گوران 
 ۳ نــمــايــنــده، حــزب دمــکــرات           ۱۱ 

نماينده،  دو جريان اسالمي کومـه ل    
و يه کگرتوي اسالمي چهار نمـايـنـده    
و حــزب ســوســيــالــيــســت دمــکــرات        
کردستان يک نماينده. هچنين گـفـتـه       
مي شـود کـه اتـحـاديـه مـيـهـنـي و                  
جنبش گوران که بيشترين نماينده در 
انجمن شهر را دارا هسـتـنـد هـر يـک          
مشغول مذاکره بـا ديـگـر جـريـانـات           
هستند تا بـتـوانـنـد اکـثـريـت را در                
انجمن شهر بدسـت بـيـاورنـد و اداره           

 شهر را بدست گيرند.
 

جان کري وزير امور خارجه 
ژوئن وارد   ۲۳ امريکا روز دو شنبه 

 اقليم کردستان شد!
 

بر اساس خبرهاي منـتـشـر شـده       
جان کري وزير امور خارجـه امـريـکـا       
روز دوشنبه بعد از ديدار از بـغـداد و     
مالقات با نـوري مـالـکـي نـخـسـت              

وزير، عمار حـکـيـم رئـيـس انـجـمـن               
اسالمي، اوسـامـه نـجـومـي رئـيـس            
ليست متحدين و هـوشـيـار زيـبـاري        
وزيــر امــور خــارجــه عــراق ديــدار و            
گفتگو کرد. همچنين او قـرار اسـت          
عصر روز دوشنبه به اقليم کـردسـتـان    
سفر کند و با مسعود بارزاني رئـيـس   
اقليم کردستان در مورد اوضاع جديد 

 عراق گفتگو کند.  
 

در باره اوضاع جديد عراق دولـت  
آمريکا و دولتهاي مرتجع منطقه هر 
يک به تکاپو افتاده اند تا بـراي سـهـم      
خواهي بيشتر مردم بـخـت بـرگشـتـه          
ــه خــاک ســيــاه                   ــاز هــم ب عــراق را ب
بنشانند، وگرنـه کـه کـي هسـت کـه              
نـدانــد مســول اوضـاع امــروز عــراق           
دولــت امــريــکــا، رژيــم جــنــايــتــکــار        
اسالمـي ايـران، دولـتـهـاي مـرتـجـع               
منطقه و جريانات و احزاب مـذهـبـي    
و قومي هستند که نقـش کـلـيـدي را         

در بوجود آوردن و پـرورش جـريـانـات       
تروريست و کـثـيـفـي مـثـل داعـش                

 داشته اند. 
 
 

مسول اول گروه تروريستي 
داعش در منطقه دوز خورماتو 
بدست نيروهاي اقيم کردستان  

 کشته شد.
 

ريــکــوت مــحــمــد ســخــنــگــوئــي      
نيروهاي پيشمرگ در منطقه سليمان 
بگ و دوز خورماتو اعالم کرد که در 
يک درگيري چـهـار سـاعـتـه در ايـن               
منطقه چندين نفر از نـيـروهـاي گـروه       
داعش و از جمله مسول اول اين گـروه  
به اسم صدام تورکي کشته شـده انـد.     
الزم به ذکر است کـه بـعـد از حـملـه              
گــروه تــروريســتــي داعــش بــه شــهــر           
مــوصــل و چــنــديــن شــهــر ديــگــر و            
پيشروي آنها به طرف بغـداد و بـقـيـه         
مناطق عراق در چندين جبهه هـم بـا     
نيروهاي حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان           

درگير شده انـد و هـم اکـنـون کـلـيـه                  
نيروهاي نظامي حکومت اقـلـيـم در        

 آماده باش به سر مي برند. 
 

نيچيروان بارزاني از مالکي 
 مي خواهد که استعفا دهد!

ــال                ــا کــان ــه ب در يــک مصــاحــب
تــلــويــزيــون ان بــي ســي آمــريــکــا،              
نيچيروان بارزاني رئـيـس حـکـومـت          
اقليم کردستـان خـواهـان اسـتـعـفـاي            
نوري مالکي نخست وزير عراق شـد.  
بارزاني مـي گـويـد، نـوري مـالـکـي              
هميشه تالش کرد که از راه نـظـامـي      
مشکالت مردم عراق را حل کـنـد و       
پيشروي امروز داعش هـم از هـمـان          
سياسـت غـلـط نـوري مـالـکـي سـر                 
چشمه مـي گـيـرد و بـهـتـر اسـت او                  
استعفا دهد تا اوضـاع عـراق بـهـتـر            

 شود. 
 
 

تصرف بخشهاي زيادي از کشور 
عــراق بــوســيلــه جــريــان تــروريســتــي        

کشتار وحشيانه و بيرحـمـانـه    داعش، 
هزاران انسان بيگناه از زن و مـرد و          
کودک و خانه خرابي و آوارگي صدهـا  
هزار نفر از مـردم ايـن کشـور را بـه               
دنبال داشته اسـت. شـکـل گـيـري و             
گسترش يک جنگ کثيف و وحشيانه 
در ميان جريانات اسـالمـي سـنـي و         
شيعه جـامـعـه عـراق را در آسـتـانـه                

   فروپاشي کامل قرار داده است. 
اين جنگ بر متن و در ادامه ده  

سال کشمکش فـرقـه هـاي قـومـي و            
مذهبي در يک جامعه در هم ريـخـتـه    

زمينه هاي سياسي . صورت ميگيرد
و اجتماعي اين توحش را لشکرکشي 
آمريکا و متـحـديـنـش بـه عـراق در             

فراهم آورده اسـت. ايـن         ۲۰۰۳   سال
تهاجم نـظـامـي کـه خـود جـزئـي از                  
استراتـژي تـامـيـن هـژمـونـي دولـت               
آمريکا بر جهان بعد از جـنـگ سـرد        
(دکترين نظم نـويـن جـهـانـي) بـود،               

تعادل و تـنـاسـب قـواي سـنـتـي در                  
خاورميانه را به هم ريخت و ميدان را 
ــدام                 ــراز وجــود و عــرض ان ــراي اب ب
نيروهاي رنگارنگ مذهبي و قـومـي   
و عشيرتي در جـغـرافـيـاي سـيـاسـي            

نه   خاورميانه فراهم آورد. اين نيروها
تنها در عراق بلکه در افـغـانسـتـان و       
پــاکســتــان و ســوريــه و بــخــشــا در              
فلسطين ميدانـدار شـدنـد و زنـدگـي            
توده هاي مردم را بيش از پـيـش بـه          
تباهي کشـانـدنـد. داعـش يـکـي از                
هارترين و وحشي ترين ايـن نـيـروهـا         

 است.
 
جنـگ بـيـن دولـت مـالـکـي و                 

داعش جنگي نه در قالب کشـمـکـش    
سـيـاسـي و آمـريـکـا و                 بيـن اسـالم    

غرب، بلکه در چارچـوب رقـابـتـهـاي        
دولتهـا و نـيـروهـاي مـنـطـقـه اي و                   
مشــخــصــا جــمــهــوري اســالمــي و           
عربستان بر متن شکست نظم نـويـن     
آمــريــکــائــي قــرار دارد. جــمــهــوري           
اسالمي خود در ايجاد شرايط فاجعه 
بار حاضر در عراق مستقيـمـا نـقـش       
داشته است و امـروز هـم بـه عـنـوان            
يکي از نيروهاي سياه مـذهـبـي يـک         
پاي اين سناريو خونين و سياه عـلـيـه    
مردم عـراق و مـنـطـقـه اسـت. ايـن                   
نيروها و دولتهاي ارتجاعي مـنـطـقـه     

ــنــد دولــت آمــريــکــا و               خــود هــمــان
متحدينش جزئي از صـورت مسـالـه      
بحران عراق بـه شـمـار مـيـرونـد. در              
شرايط حـاضـر جـمـهـوري اسـالمـي              
تالش مـيـکـنـد در بـرابـر داعـش و                  

مـوثـر در         بعنوان يکي از نـيـروهـاي   
حل بحران عراق ظـاهـر بشـود. امـا            
واقعيت کامال برعـکـس اسـت. يـک          
عامل مسـتـقـيـم بـحـران و شـرايـط                 
فاجعه بار کنوني در عراق، سياستهـا  
و دخالـتـگـريـهـاي مـداوم جـمـهـوري              
اسالمي در اوضاع عراق در دوره بعد 
از صــدام بــوده اســت و امــروز هــم               
جمهوري اسالمي همين نقش را ايفـا  
ميکند. تـرديـدي نـبـايـد داشـت کـه               
مقابله دولتهاي ارتجاعي اي نـظـيـر        
حکومت اسالمي ايران و مـالـکـي و      
آمريکا و متحدينشان بـا نـيـروهـاي         
ضد انساني داعـش و بـعـثـي هـا و                

عشــيــره اي و        -دســتــجــات قــومــي   
حـامــيـان مــنـطــقـه اي شـان، تـنــهــا               
ميتواند ابعاد فاجعه را گسترش داده 
و به کشورهاي ديگـري نـيـز سـرايـت          

 بدهد. 
 
تنها راه رهايي مردم از جهنمـي   

که اين نيروها بـرپـا کـرده انـد جـارو              
کردن ارتجاع درنده خوي اسالمـي از    
حيات سياسي و اجتمـاعـي عـراق و        
کل خاورمـيـانـه اسـت. مـردم عـراق              
مانند مـردم کـل مـنـطـقـه خـواهـان               
ــري از                 حــکــومــت و جــامــعــه اي ب

تبعيضات و نـفـرت پـراکـنـي هـا و                  
تخاضمات قومي و مذهبي هستند. 
انقالبات موسوم به بـهـار عـرب ايـن         
واقعيت را به روشني در برابـر انـظـار      
جهانيان قـرار داد. بـايـد جـهـانـيـان                 
بدانند که راه بـرون رفـت از شـرايـط             
فاجعـه بـار کـنـونـي نـه مـانـورهـاي                  
ديپلمـاتـيـک و سـيـاسـي و نـظـامـي                  
آمريکا و دولـتـهـاي مـنـطـقـه نـظـيـر               
عربستان و جمهوري اسالمي است و   
نه دست باال پيدا کردن اين يا آن فرقه 
مذهبي و عشيرتي و سـر هـم بـنـدي         
کــردن دولــت ديــگــري از ســران ايــن            
دستجات. همه اين دولـتـهـا و دار و           
دسته ها به کمپ ارتجاع و توحـش و    
در مقابل مردم و خواستهاي انسانـي  

 آنان قرار دارند. 
 
راه حــل در دســت تــوده مــردم             

عراق و مردم آزاديخواه جهـان اسـت.     
فقط با اعمال اراده نيروي مـتـحـد و        
سازمانيافته مردم و حمايت جـنـبـش    
آزاديخواهي بين المللي مـيـتـوان بـه         
خالصي جامعه از شـر ايـن وحـوش            

توده مردم عراق در  اميد بست. بايد  
برابر جريانات مذهبي و قومي و در     
برابر كل ارتجاع داخلي و بين المللـي  
نمايندگي شوند. پيش شـرط تـحـقـق        
ايــن امــر بــمــيــدان آمــدن نــيــروهــاي          
کمونيست و سکوالر و آزاديخـواه در    
جامعه عراق با پرچم يک دولت غـيـر     
قومي غير مذهـبـي و يـک جـامـعـه             

  مدرن و انساني است. 
 
يک رکـن ديـگـر رهـائـي مـردم                

عراق از شر داعش و بـعـثـي هـاي از         
ــومــي               ــت ق ــاده و دول ــت ــدرت اف  -ق

مذهبي مـالـکـي، بـه مـيـدان آمـدن              
مردم آزاده و انساندوست جهان عليـه  
سياست هاي ارتجاعي و ضدانسانـي  
دولــت هــاي عــربســتــان و ايــران و               
آمريکا و هم پيمانان آنـهـا اسـت کـه         
نقش اساسي در شکل دهـي بـه ايـن          
وضعيت فاجعه بار در عـراق داشـتـه        
اند. مردم دنيا بـايـد بـا پـرچـم قـطـع               
دخالت اين دولت ها در اوضاع عراق 
و قطع فوري جنگ و پـايـان دادن بـه        

مذهبي و  -حاکميت جريانات قومي
دفاع از يـک حـکـومـت سـکـوالر بـه              
حمـايـت از مـردم سـتـمـديـده عـراق                 
برخيزند. اين گام مـوثـري در جـهـت            
رهائي مردم عراق از وضعيت فاجعه 

   بار جاري است.
 
حزب کمونيست کارگري شـکـل      

دهي به اين حـرکـت را يـک وظـيـفـه               
مبرم خود در شرايط حاضر ميداند و 
ــيــروهــاي چــپ و                 هــمــه احــزاب و ن
سـکــوالر را بـه مـبــارزه در ايـن راه                 

    فراميخواند.
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ،  ۱۳۹۳ تير  ۲ 
 ۲۰۱۴ ژوئن  ۲۳ 

 

فرقه هاي اسالمي در به جنگ و حاکميت 
  بايد پايان داد عراق

 اخبار هفتگي...

 ۶ صفحه  
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 ۵ از صفحه

تشخيص اداره کار شـهـرسـتـان قـروه          
ارديبهشـت بـا مـلـزم کـردن             ٢٨ روز 

کارفرما به پرداخت کلـيـه مـعـوقـات        
کارگران و تاييد انحالل شـرکـت، راي     

آنـان بـا      به اخراج و قطع رابطه کاري   
شــرکــت فــوالد زاگــرس داد کــه بــا              

مواجه شد و  اعتراض شديد کارگران 
ارديبهشت دسـت بـه      ٢٩ آنان در روز 

راهپيمائي در سـطـح شـهـر سـنـنـدج            
ــه               ــي ــد و خــواهــان پــرداخــت کــل زدن
معوقات خود و بازگشت بکار شدند. 
بدنبال اين اعتراض قاطعانه و ديـگـر   
اعتراضاتي که کارگران فوالد زاگرس 
مبادرت به آن کردند، کارفرماي ايـن    
شرکت مـجـبـور بـه پـرداخـت کـلـيـه                  

خـرداد     ٢٢ معوقات کارگران در روز 
شد و مسئله انحالل شرکت و اخـراج      
کارگران بر اساس شکايتي که آنان به 
ــار                  ــالف اداره ک ــت ــل اخ ــات ح ــي ه
شهرستان قروه کرده بودند ظهر امروز 

خرداد ماه در اين هـيـات مـورد         ٢٨ 
 رسيدگي قرار گرفت.

 
بنا بر اين گزارش، در اين جلـسـه   
که توام با حضور مامورين امنـيـتـي    
در محل اداره کار و تجـمـع کـارگـران       
در مقابل اداره کار شهرستان بود اين 
مامورين ابتدا تالش کردنـد بـا وارد       
کردن اتهامات واهي به جعفر عظـيـم   
زاده که به عنوان نـمـايـنـده کـارگـران           
همراه با ديگر نماينده هـاي آنـان در         
آنجا حضـور پـيـدا کـرده بـود مـانـع                
شـرکـت وي در جـلــسـه هـيـات حــل                 
اختالف شوند که بـا مـقـاومـت وي،         
بويژه مقـاومـت قـاطـعـانـه کـارگـران             

و نهايتا جلسـه هـيـات       مواجه شدند 
و ديـگـر      حل اختالف با حضـور وي      

 نماينده هاي کارگران برگزار شد. 
 

در ايــن جــلــســه نــمــايــنــده هــاي          
کارگران با تاکيد بر تـالش کـارفـرمـا       
بــراي اخــراج کــارگــران کــه در طــول            
يکسال گذشته به انحا مختلف ادامه 
داشت، انحالل شرکت را حربـه اي از      
ســوي کــارفــرمــا بــراي دور زدن آرا             

با هدف دستيابـي بـه      مراجع قانوني 
اخراج کـارگـران اعـالم کـردنـد و بـا                 
ــل و                       ــه داليـــ ــاد بـــ ــتـــــنـــ اســـ

قانوني، خواهان رسيدگي  مستندات 
به تخلفات آشکار کارفرما در مـورد    
انــحــالل شــرکــت و بــازگشــت بــکــار          

 کارگران شدند.
 -اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ١٣٩٣ خرداد ماه  ٢٨ 
 

کارفرمايان حاضر به اجراي 
 بخشنامه شوراي عالي کار نيستند

 
کارگر شاغـل در     ١٠٠ نزديک به 

خبازي هاي شهرستان سقز و حـومـه       
ــه              بــا امضــاي طــومــاري خــطــاب ب
استاندار کردستان نسـبـت بـه تـداوم           

بـه کـارگـران         ٩١ پرداخت مـزدپـايـه        
 .خباز هشدار داده اند

امضاء کنندگان اين طـومـار بـا      
اشــاره بــه افــزايــش بــي رويــه اجــاره             
مسکن، تورم موجود و هزيـنـه هـاي      
ســرســام آور زنــدگــي کــه مــعــيــشــت          
کارگران را فلج کرده، تاکيد کرده انـد    
که فقر و فالکت روز به روز بـا شـدت     
بيشتري بر زنـدگـي شـان سـايـه مـي             

 .اندازد
در بخشي از اين طومار نـوشـتـه      
شده است کارگران خباز هر روز قـبـل   
از طلوع آفتاب جهت امـرار مـعـاش        

در محل کار حاضر مي شـونـد ولـي        
جز نااميدي و درآمد اندک، چيز عايد 

 .خود و خانواده هايشان نمي شود
 

کارگران خبازي هاي شـهـرسـتـان     
سقز و حومه در ادامه تاکيد کرده اند 
دولت محترم، قانونمندي و حـمـايـت      
از اقشار محروم جامعه را سـرلـوحـه        
برنامه هاي خود قرار داده اسـت امـا     
عمال فقط در حد شعار بوده به گـونـه   
اي که خواسته قانوني کارگران خـبـاز   
براي افزايش دستمزد بـرابـر مصـوبـه         
مزدي شوراي عالـي کـار از ابـتـداي           
ســال نــاديــده گــرفــتــه شــده اســت و              

 ٩١ کارگران همچنان با دستمزد سال 
 .مشغول به کارند

 
به گفته نويسندگان اين طـومـار،   

ســال از پــيــگــيــري و          ٢ بـا گــذشــت      
مکاتبات نـمـايـنـدگـان کـارگـران در            
انجمن صنفي کارگران خـبـازي هـاي      
سقز و حـومـه بـا فـرمـانـداري، اداره             
تــعــاون، کــار و رفــاه اجــتــمــاعــي و             
اتحاديه کارفرمايان نان و شيريني تـا  
به حال نتيجه اي حاصل نشده است و 
کارفرمايان و نمايندگان آنها حـاضـر     
به اجراي بخشنامه شوراي عالي کـار  

 .نيستند
 

تجمع مجدد اعتراض آميز   
اعضاي تعاوني مصرف کارمندان  

 بيجار
 

نفر از اعضـاي       ٢٠٠ خرداد:  ٢٨ 
تعاوني کارمندان بيجار براي دوميـن  
بار در اعتراض به فروش سـاخـتـمـان       
ــر                  ــيـ ــد امـ ــجـ ــي در مسـ ــاونـ ــعـ تـ

اين شهر تجمـع کـردنـد و         المؤمنين 
خواستار پيگيري فسخ فـروش مـلـک      

 .تعاوني شدند
 

بهنام ابراهيم زاده به بند عمومي  
اوين و مهدي فراحي شانديز به 

 رجايي شهر منتقل شدند
 

بهنام ابراهيم زاده را کـه پـس از         
يورش وحشـيـانـه مـامـوران بـه بـنـد               

زندان اويـن و مـورد ضـرب و               ٣٥٠ 
شتم قـرار دادن زنـدانـيـان بـه سـلـول                
انفرادي منتقل کـرده بـودنـد پـس از           

روز بـودن در سـلـول انـفـرادي و               ٥٤ 
و روحـي ايـن           شکنجه هاي جسمـي 

کارگر زنداني روز سه شنـبـه بـه بـنـد          
عمومي منتقل کردند. البـتـه هـنـوز        
خانواده او موفق به مالقات نشده اند 
فقط بهنام دو روز قبل تلـفـن کـرده و        
اعالم کرده است که به بند عـمـومـي      
منتقل شده و هنوز در کدام بند است 

در ضمـن طـي      . مشخص نشده است
چند روز اخير مهدي فراحي شـانـديـز      
معلم زنداني يکي ديگـر از اعضـاي       
کميته پيگيري را از زنـدان اويـن بـه            
زندان رجايي شهر منتقل کـردنـد در       
مورد ايشان نيز هنوز خبري در دست 
نيست که به کدام بنـد رجـايـي شـهـر          

ما ضمن محکوم  . منتقل شده است
خـواسـتـار       ٣٥٠ کردن يورش به بنـد    

محاکمه عاملين و امرين اين يـورش  
هستيم و همـچـنـيـن خـواهـان آزادي           
بدون قيد و شرط زندانـيـان سـيـاسـي        

کميته پيـگـيـري ايـجـاد        .   مي باشيم
 تشکلهاي کارگري در ايران

 
 کودکان شين آباد

 
نماينده مجلس شوراي اسـالمـي   
از پيرانشهر اعالم کرد: هـنـوز چـنـد          
خانواده ديه نـقـدي خـود را دريـافـت            

اند و معتقدند مبلغ آن کم است  نکرده
آمـوزان     دانـش  .و بايد بـيـشـتـر شـود         

کنون  آباد پيرانشهر تا حادثه ديده شين
 ۷۲ و      ۶۰ ديــه عــمــر بــه مــبــالــغ          ۲ 

انـد کـه        ميليون تومان دريافـت کـرده    
آمـوزان   هاي عمر به اسم دانش اين ديه

 .مصدوم است
 

رسول خضري به ايلنا گفته سقف 
ميليون تومان است و ۱۱۰ ديه نقدي 

ديه نقدي بنا بـه درصـد سـوخـتـگـي             
، ۶۰ ،   ۳۰ ، ۲۰ ، ۱۰ آموزان از  دانش

ميليون تومان پـرداخـت شـده و            ۷۰ 
بيشترين ميزاني هم که تعلق گـرفـتـه    

ميليون تومان بوده است. وي با  ۱۱۰ 
تأکيد بر لزوم پرداخت مسـتـمـري بـه         

آبـادي از تـوابـع           آمـوزان شـيـن        دانش
پيرانشهـر افـزود: در ابـتـداي شـروع               

کار دولت يازدهم درخواست کرديـم   به
آمـوزان مسـتـمـري        که براي اين دانش

هـايـي هـم         درنظرگرفته شود و بـحـث    
دراين زمينه مطرح شد اما هنوز بـه    

 .قطعيت نرسيده است
 

بـخـاري نـفــتـي يــکـي از              ۹۱ آذر
آباد از تـوابـع    هاي دبستان شين کالس

سوزي شد کـه بـر      پيرانشهر دچار آتش
مــعــلــم و   ۲ آمــوز،      دانــش۲۷ اثــر آن     

ــار              ــان دچ ــن دبســت ــگــزار اي خــدمــت
نفر از ۲ مصدوميت شدند. متأسفانه  

آموزان مصدوم ايـن حـادثـه بـر          دانش
اثر شدت سوختگي جان باختند. آذر    

اي در روســتــاي         نــيــز مــدرســه       ۸۵ 
درودزن استان فارس آتش گـرفـت کـه      

آموز مصدوم شدنـد.   دانش۸ بر اثر آن 
آنـهـا بـيـش از زمـان                  پرداخـت ديـه    

 .معالجه به درازا کشيد
 

 قتل ناموسي
 

بر اساس خبر رسيده از سـردشـت   
هفته گذشته در روستاي بركـيـاس از     
توابع مـنـطـقـه االن سـردشـت سـارا                

 ۷ صفحه                

ميليون دالر پول فـروش     ۹۳ 
اولين کشتي نفت اقليم کردستان از 
بانک خلق در ترکيه برداشته شـد! 

 ۲۲ وزير انرژي ترکيه تانه ر يلدز روز   
ژوئن اعالم کرده که امـروز سـومـيـن       
کشتي حامل نفت اقليم کردستـان از    
طريق ترکـيـه بـه بـازارهـاي جـهـانـي               
فرستاده شد. تانه ر يلدز اعـالم کـرده      
که اولين کشتي نفت اقليم کردسـتـان   

 ۹۳ در ماه گذشته به فروش رسيده و   
ميليون دالر پول آن از طـريـق بـانـک           
خلق ترکيه پرداخت شده و هم اکـنـون     
چهارمين کشتي نفت اقليـم در حـال       

 بارگيري است. 
 

الزم به ذکر است که در سـالـهـاي    
گذشته حکومت اقليم کـردسـتـان بـا         
دولت مرکزي عراق بر سر فروش نفت 
مــدام در کشــمــکــش بــوده انــد. در              
سالهاي گذشته در چـنـديـن مـنـطـقـه          
اقليم کردستان احزاب ناسيوناليـسـت   
کرد دست به استخراج نفت زده اند و   
حتي چندي پيش ارتـش تـرکـيـه يـک            
خط لوـلـه نـفـت قـاچـاقـي از اقـلـيـم                   
کردستان به تـرکـيـه را کشـف کـرد،              
همچنين مردم کردستان عراق بـارهـا   

شاهد بوده اند که گـروهـهـاي مسـلـح        
احزاب حاکم شبانـه دسـت بـه دزدي          
نـفــت زده انـد و تــانـکــرهـايشــان بــا               
پشتيباني نيروي مسلح و مليشيائي 
خود در حال رفت و آمد بـه مـرزهـاي      
ترکيه و ايران بوده اند و اين در حالـي  

سال از حاکمـيـت    ۲۳ است که بعد از 
احزاب ناسيوناليست، زنـدگـي مـردم      
روز به روز بـدتـر شـده و هـنـوز هـم                   
بخشهاي زيـادي از مـنـاطـق اقـلـيـم              
کردستان از کمبود و آب و برق بـطـور   
جدي در مضيقه بوده اند و بـا بـکـار        
افتادن رسمي فروش نفت هم امـکـان     
اينکه مردم کردستان عراق بـتـوانـنـد     
زندگي بهتري را داشته باشند بسـيـار   

ضعيف است، چرا که احزاب حاکم با 
اتکا به نيروهاي مسلح خود هر کـدام  
مشــغــول دزدي و چــپــاول ثــروت و             
امکانات جامعه هستند و کـمـتـريـن     
توجهي به اوضـاع نـابسـامـان مـردم          

 ندارند.  
 

يک مسول امنيتي شهر کرکوک 
فاش ساخت که گروه تروريستي  

داعش قصد حمله به شهر کرکوک  
 را دارد!

بنا بر گزارشهاي مـنـتـشـر شـده،        
يک مسول امنيتي شهر کـرکـوک روز     

ژوئن اعالم کرد که گـروه داعـش      ۲۲ 
قصد حمله به شهر کرکوک را دارند و   
بر اساس اطالعاتي که به دست آنـهـا   

رسيده قرار است از سه جبهه به شـهـر   
 کرکوک حمله شود. 

نچيروان بارزاني اعالم کرد که  
سه روز قبل از حمله داعش به 

 موصل دولت عراق اطالع داشت
 

ــا                ــي ب ــگــوئ ــت ــف ــي در گ ــارزان ب
خبرگزاري آنادولي اعـالم کـرده: سـه           
روز قبل ازسقوط شهر موصل توسط 
گروه تروريستي داعش، آنـهـا دولـت        
عراق را با خبر ساخـتـه بـودنـد، امـا          
دولت عراق بعد از سقوط شهر با مـا  
تماس گرفت و خواهان کـمـک شـدنـد         
که عمال کاري از دست مـا سـاخـتـه         

 نبود.
 

 اخبار هفتگي...

 ۱ از صفحه
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ساله توسط خانـواده اش     ٢٢ سليمي 
ايـن دخـتـر كـه در             رسـد  به قتل مي

سالگي اجبارا با يك مـرد     ١٤ حدود 
به اسم اميرچاوشين كه سـن بـااليـي        
داشته است ازدواج مـيـكـنـد. چـنـد              
وقت پيش سارا با يك جوان هـمـسـن      
خود به اسم جوهر خاكي آشنا شـده و    
با او دوست ميشود. به همين دلـيـل      
خانواده سارا ابتدا سـارا را كشـتـه و          
سپس به دوست سارا حمله كرده و او   
را با ضربات چاقو زحمي كرده اند بـه  
طوري كه او اکنون در بيمارستـان در    

 حالت كما به سر ميبرد.
 

کارخانه  جان باختن يک کارگر
کارتن سازي مات در شهرک صنعتي  

 .مهاباد
 

نـفـر از کـارگـران            ٥ خرداد:     ٣١ 
کارخانه کارتن سازي مات در شهرک 
صنعتي مهاباد به داخـل حـوضـچـه         

 .مواد شيميايي اين کارخانه افتادند
تالش اين افراد براي زنده مـانـدن تـا        
زمان فرا رسيـدن نـيـروهـاي امـدادي          
ادامه داشت اما متأسفانـه يـک نـفـر         
اين کارگران نتوانسـت در حـوضـچـه         
بيشتر از دقايقي دوام بياورد و کشته 

ســايــر مــجــروحــان ايــن حــادثــه         .شـد 
تــوســط نــيــروهــاي امــدادي نــجــات         
يافتند و به مراکز درمـانـي مـنـتـقـل         

 .شدند
 

 سقوط يک کارگر از ارتفاع
 
بنا به گزارش رسيده، روز جمعـه   

ــام           ٢٣/٣/١٣٩٣  ــه ن کــارگــري ب
جهانبخش مرادي اهل شهرستان ايذه 
که براي شـرکـت سـيـنـا صـنـعـت در               
پتروشيمي سننـدج کـار مـي کـرد ،             

متري سقـوط   ٩ هنگام کار از ارتفاع 
کرده و به شدت از ناحيه کمر آسـيـب     
ديده است. همچنين هـفـتـه گـذشـتـه            
برادر همـيـن کـارگـر نـيـز از ارتـفـاع                 
سقوط کرده و هم اکنون در خـانـه در       
حال استراحت است.گفته مي شود به  
عــلــت نــبــودن آمــبــوالنــس و ديــگــر          
امکانات پـزشـکـي در مـحـل کـار،               
کارگر مسدوم را بـا مـاشـيـن جـمـع               
آوري زباله به بـيـمـارسـتـان مـنـتـقـل              
نموده اند اين کارگر بـه عـلـت وخـيـم          
بودن وضعيتش به تهران اعـزام شـده       
است.اين گزارش همچنين مي افزايد  
که شرکت هيچ گـونـه حـق عـيـدي و            

 پاداشي به کارگران نمي پردازد

 ٢٧ اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ٩٣ خرداد 

 
 دستگيري

تير. مهاباد سيوان حسين پـور     ٢ 
ــر هــنــري مــدارس عــکــاس و                ــي دب
کــاريــکــاتــوريســت شــهــر مــهــابــاد،        

اش نـيـز      بازداشت شد. منزل شخصي 
مورد تفتيش نـيـروهـاي اطـالعـاتـي           
قرار گرفته و کـتـاب، کـامـپـيـوتـر و              
برخي از آثـار هـنـري ايشـان را نـيـز                 

 ضبط و با خود به اداره بردند
. 

 تير. بوکان٢ 
ــد             ــرزنـ ــرزي فـ ــرامـ ــعـــدي فـ سـ
علي توسط نيروهاي امنيتي در    کريم

ي مـوبـايـل         محل کـارش در مـغـازه       
 .اش بازداشت شد فروشي
 

 دهگالن
وزارت اطالعات در شـهـرسـتـان      

دهگالن رامين حسين پنـاهـي بـرادر      
کوچک انور حسين پناهي را بـه ايـن         

مورد بازجوئي و تهديد  اداره احضار 
 .داده است قرار

 
     : حسـيـن خضـرپـور و          بوکان

احـمـدي سـاکـن روسـتـاي              کامل فقـه 
گل" از توابع شهر بوکان چهاردهم   "قره

خــردادمــاه  از ســوي نــيــروهــاي                  
 .اطالعاتي  بازداشت شدند

 
تير.هيـمـن بـراونـدي از          ١ اعدام: 

اهالي حـومـه پـيـرانشـهـر در زنـدان                
سـن  .مرکزي نقده به دار آويـخـتـه شـد      

 سال است. ٢٥ اين زنداني، 
 

 بعد از سکته، اعدام
 
نقدعلي رجايي اهل اروميه  بـه     

اتهام خريد و فروش مواد مـخـدر بـه        
هنگام اجراي حکـم اعـدام در زنـدان          

ي    "دريا" شهر اروميه دچـار عـارضـه         
يـکـي از        .قلبـي شـد و جـان سـپـرد             

ي رجايي در ارومـيـه     بستگان خانواده
اعالم کرد: ايـن زنـدانـي بـه هـنـگـام               

بــنــد و پــابــنــد بــه           انــتــقــال بــا دســت    
ي زنـدان دريـا دچـار تشـنـج             محوطه

گرديده و سپس سکـتـه کـرده و جـان           
وي در ادامــه     .خـود را از دســت داد         

افزود: "مرگ نقدعلي موجب نگرديد   
که مقامات دولتي از اجـراي اعـدام         

 ."اين شهروند خودداري کنند
 

 احکام زندان
سقز حسن بـهـاري، کـارشـنـاس           

معماري ساختمـان و اهـل روسـتـاي           
در" شهرسـتـان سـقـز بـه اتـهـام                "سياه 

"همکاري با  اپـوزسـيـون حـکـومـت              
اســالمــي ايــران"بــه يــکــســال زنــدان           
تعزيري و دو سـال زنـدان تـعـلـيـقـي                  

ايـن حـکــم حســن        .مـحـکــوم گــرديـد     
بهاري از سـوي شـعـبـه يـکـم دادگـاه              
انقالب شهر سقز به ريـاسـت قـاضـي       

حسن بهـاري،   .شايق صادر شده است
از    ٩٢ بيست و پنجم مهـرمـاه سـال        

سوي ماموران سـتـاد خـبـري وزارت         
روز    ٢٠ اطالعات بازداشت و پس از 

نگهداري در اداره اطالعات شهرهاي 
 ١٠٠ سنندج و سقز با توديع وثـيـقـه      

ميليون توماني بـه صـورت مـوقـت           
همچنين اقبـال دسـتـوانـه        .آزاد شدند

ساکن يکي از روسـتـاهـاي مـنـطـقـه            
دان"  از         بيگي  "دره پـنـبـه           اهللا فيض

توابع شهر سقز  از سوي شعـبـه يـکـم       
دادگاه انقالب شهر سقز بـه دو سـال         

 .زندان تعزيري محکوم شد
 

 کارگران کولبر
 
ي    درپي انفجار مين در منـطـقـه    

مرزي شهـر قـطـور(کـوتـول) کـولـبـر               
مـيـالن      جواني به نام محمد قوردويـي 

ايـن    .يک پاي خـود را از دسـت داد          
ساله اهل منطقه "اَلَند" از      ٢٥ کولبر 

 .بـاشـد     توابع شـهـرسـتـان خـوي مـي          
محمد قوردويي داراي هـمـسـر و دو          

ي نـزديـکـان       باشد و به گفته فرزند مي
آور خانواده جـهـت امـرار       وي تنها نان

 .معاش بوده است
 

 ۶ از صفحه

ساله بود کـه مـجـبـور بـه             ۱۴
ازدواج ميشـود، از هـمـيـن زمـان            
جنايت عليه يک دختر و يـا بـهـتـر         
بگوييم يک کودک آغاز ميشود. او  
ميـگـويـد، هـمـسـرم مـرا تـحـقـيـر                  
ميکرد، با هم تفاهم نـداشـتـيـم او       
حتي کتکم ميزد و چنين است کـه    
تراژدي زندگيش شکل ميگيرد. با 
تولد يک بچه ، دست و پايش بـراي  
فرار از اين زندگي سخت، بـيـشـتـر     
بسته ميشود. ضمن ايـنـکـه هـمـه         
ميدانند که در ايران زن حق طـالق    
ندارد و اگر بخواهد بـدلـيـل کـتـک          
خوردن از دسـت هـمـسـرش طـالق            
بگيرد آخوند و قاضي و باند حاکم 
بر ايران به او خواهنـد گـفـت، بـرو         
بســوز و بســاز ايــن دلــيــل طــالق            

 نيست. 
 

آري راضيه در زير چرخ و دنـده  
يک زندگي مشحون از زن ستيـزي،  
قوانـيـن ضـد زن و ضـد کـودک و                  

 جامعه اي بيرحم، له ميشود. 

ساله بود که بعد از کـتـک        ۱۷
خوردن از دست همسرش تا صـبـح   
نميخوابد از فرط خرد شدن زير بار 
تحقير و يک نقشه شوم و کودکـانـه   
ميکشد، همسرش را بکشد و ايـن    
کار را انجام ميدهد. متاسفانه در  

سالگي بـعـد از سـه سـال            ۱۷سن 
زجر و درد و زخم، تنها راه نجاتش 
را در آن شرايط در به قتل رسانـدن  

 همسرش مي بيند. 
 

اکنون او يکبار تـا پـاي چـوبـه         
دار رفته است. از خودش بشـنـويـد     

 چه ميگويد: 
 
ــيــش از ايــن يــک             ــار پــاي       پ ب

دار رفــتــي. دربــاره آن روز                 چــوبــه
 .توضيح بده

 
اول ارديـبـهـشـت بـود سـاعـت            

ظهر به من گفتـنـد قـرار اسـت         ۱۲
ام را خـبـر      حکم اجرا شود. خانواده 

بودند. آنها آمدند و مالقـات     کرده

دانـد     آخر انجام شد فقط خـدا مـي      
من تا صـبـح چـه زجـري کشـيـدم.             

صبح بود که من و زنـي       ۹ساعت 
ديگر را براي اجراي حـکـم بـردنـد.       
بعد از اينکه حکم آن زن اجـرا شـد     
نوبت به من رسـيـد. مـادرشـوهـرم         
آمده بود به دست و پايـش افـتـادم      

کـنـي اگـر         به او گـفـتـم فـکـر مـي              
کشـيـدم    خوشبخت بودم و زجر نمي

زدم؟ فکـر   دست به چنين کاري مي
توانستم کـاري را       کني اگر مي مي

کـنـم، درک کـنـم خـودم را                 که مـي 
 کردم؟ طور بدبخت مي اين

 
مادرشوهرم خيلي ناراحت بود 

گفت اين حـکـم      کرد و مي گريه مي
بايد اجرا شود تا تو عبرتي بـاشـي   
بــراي کســانــي کــه شــوهــرشــان را           

کشند. گفـتـم زمـانـي کـه ايـن               مي
بودم شما   ساله۱۷اتفاق افتاد من 

بــودم    دانـيـد چــقـدر بـچـه               کـه مـي    
طـور     کنـم مـن را ايـن          خواهش مي

 .تنبيه نکنيد. واقعا نادان بودم
 
 

مادرشوهرم رضايت نداد گفت 
بايد حکم اجرا شود. پـايـم را روي        
صندلي گـذاشـتـم تـا بـراي اجـراي             
حکم باال بروم همانجا گـفـتـم مـن         

سالم بـود در ايـن مـوقـع             ۱۷فقط 
خــانــم مــحــمــدي (قــاضــي اجــراي         
حکم) که در محل حضـور داشـت        
گفت صبر کنيد. او با چند مسئول 
هماهنگي کرد و بعد گـفـت حـکـم         

شود او گفت دستـور   فعال اجرا نمي
آمده تا درباره پرونده بـا تـوجـه بـه         

بـودن مـن در زمـان وقـوع              نوجوان
بار ديگر استـعـالم گـرفـتـه         جرم يک

 .شود 
حال بدي داشتـم تـا چـنـد روز           
کامال گـيـج بـودم. واقـعـا مـردم.                
تحمل آن لـحـظـات خـودش مـثـل             

شدن است، هم براي مـن کـه        اعدام
رفتم و هم  دار مي  داشتم باالي چوبه

بـــراي مـــادرشـــوهـــرم کـــه اشـــک           
کـرد. او        ريـخـت و گـريـه مـي              مـي 

داغدار فـرزنـدش اسـت چـهـارسـال           
دانـم     ام را نـديـدم و مـي            است بچه

ممکن است تا آخر عمرم هم او را     
فهمـم   نبينم درد مادرشوهرم را مي

کــنــم بــه      امــا از او خــواهــش مــي        
ام رحم کند. اشتـبـاهـاتـم را         جواني

پذيرم و درخواست دارم مـن را       مي
اي ببيـنـنـد کـه قـدرت           ساله۱۷زن 

 .گيري درستي نداشت تصميم
 

سال  ۲۱راضيه (مريم) اکنون   
دارد. او از همگان دعوت ميکـنـد   

 کمکش کنند، اعدام نشود. 
کميته بين المللي عليه اعدام، 
هر آنچه در توان دارد بکار خواهـد  
برد مانع اجراي حکم اعدام راضيه 
شــود. مــا از هــمــه شــمــا دعــوت             
ميکنيم بهر طريق ممکـن بـه ايـن        
ــيــد،             حــکــم اعــدام اعــتــراض کــن
نگذاريم راضيـه را اعـدام کـنـنـد.            
سرنوشت راضيه بايد مورد بررسي 
دقيق قرار بگيرد.چـه چـيـز از يـک            

ساله قـاتـل مـيـسـازد           ۱۷نوجوان 
 اين بايد بررسي شود. 

کمک کنيد راضيه را نجات 
 دهيم! 

 کميته بين المللي عليه اعدام 
  ۲۰۱۴ژوئن  ۲٣

 

 نگذاريم راضيه را اعدام کنند!
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 حسن محمدي
 

کارگران را بيکار مي کنند و بـه    
خيابانها مي ريزند و آنهم در زمـانـي   
که مردم از گرسنگي و بيکاري و بـي  
مسکني بي حقوقي و نبـود امـنـيـت       
مــحــيــط کــار در رنــجــنــد .هــر روز              
ــه               ــيــل اعــتــراض ب ــدل کــارگــران را ب
معيشت و زندگيشان سرکوب .زندان  
و بازداشت و اخراج مـي کـنـنـد .هـر           
روز هزاران کودک را بـر اثـر کـارهـاي         
شاق وبيکاري والدينشان که منجر به 
فقر و فـالکـت کشـانـده شـده انـد از                 
تحصيل و بازي و زنـدگـي کـودکـانـه          
محروم مي کـنـنـد .در ايـن دنـيـاي                
نکبت بار عليرغم توسعه تکنـولـوژي   
و پيشرفت صنـايـع و اقـيـانـوسـي از             
ثروت همچنان سرمايه داران کارگران 
را به فقر و فالکت مي کشـانـنـد .بـا          
ــا دســتــخــوش               ــي ــن کــه دن وجــود اي
ــه داران               ــاي ــرم ــده ،س ــي ش ــحــوالت ت
ماهيتشان تغيير نکرده و همچنان به 
استثمار و سـرکـوب و بـي حـقـوقـي               
ادامه ميدهند .اقلـيـتـي مـفـتـخـور،           
ميلياردر شده اند و اکثريت کارگـر و    
زحمتکش، سفره هاشان خالي گرديده 

 است.
 

تا سرمايه داري است سهم ما از   
زندگي، گرسنگـي و بـي حـقـوقـي و              
زندان و شکنجه خواهد بود .هـر روز       
در معادن جان کارگران را مي گيرنـد  
و در مـقـابـل اعـتـراض مـا بـه ايـن                   
جنايات با بي شرمي ميگوينـد کـار     
در مــعــادن مشــکــالت خــودش را            
دارد .کارگران مـعـدن بـافـق مـدتـي              
است فرياد ميزنند و خواهان افزايـش  
دستمزد و امـنـيـت مـحـيـط کـار و                
قردادهاي موقت وبهبود شريـط کـار     
و يک زندگي که بـتـوانـنـد مـثـل يـک            

انسان زندگي کنند .اما جوابي نـمـي     
شنوند .هر روز کارگران ساختماني از 
دار بستها مي افتند و جانشان را از     
دست مي دهند و هيچ گونه امنيتـي  
برايشان نـيـسـت و هـيـچ مسـئـولـي               
پاسخگوي اين کارگران جـان بـاخـتـه         
نيستند .هـر روز کـاالهـا واجـنـاس                
گران وگرانتر ميشوند و مـيـلـيـاردهـا      
کارگر و زحمتکش گرسنه وگرسنه تـر  
ميشوند و هر روز دستمـزد کـارگـران      

 مساوي مرگ تدريجي است .
 

اما سرمايه داران بدانند کارگران 
هزاران بار به اين زندگي لـعـنـت مـي       
فرستند و با مشتـانـي گـره کـرده در           
صف اعتراض قرار مـيـگـيـرنـد .اگـر          
ــل              کــارگــران خــودشــان را در مــقــاب
سرمايه داران قرار ندهند چـيـزي جـز        
فقر و بي حقوقي و زندان و دستگيري 
در انتظارشان نيست و سرمايه داران   
تمامي بحران خودشان را بـر سـرمـان      
خراب مـي کـنـنـد و هـر روز فـقـيـر                   
وفقيرتـر مـي شـويـم .امـا کـارگـران                 
سالهاست با اين وضعيت مقابله مي 
کنند .کـارگـران نشـان داده انـد کـه                  
ميتوانـنـد بـا اعـتـراض و اتـحـاد و                  
هــمــدلــي بــر ســرمــايــه داران پــيــروز           
شوند .کارگران نشان داده اند کـه چـه      
قدرت عظـيـمـي در يـکـپـارچـگـي و               
اتحادشان نـهـفـتـه اسـت و کـارگـران              
مطمئن شده اند که ديگر صـدايشـان     
را نــمـي شـود خـفــه کــرد .کــارگــران               
دريافته اند که در ايـن جـهـان امـروز         
ميشود غذا .پوشاک .مسکن .ايـاب     
وذهاب .بهداشت .آمـوزش وپـرورش       
را در حد وفور در اختيار مـردم قـرار       
داد .اعتراضات ومـطـالـبـات جـاري         
کارگران تعطيل بـر دار نـيـسـت .در              
حال حاضر تمامي کارگـران در گـيـر        
اين اعتراضات و مطـالـبـات در هـر         

شهرو کارخـانـه اي هسـتـنـد .ديـگـر               
دستگيري و زنـدانـي کـردن کـارگـران          
اثري در جلو گـيـري از اعـتـراضـات            
نمي تواند داشته باشد چـون تـمـامـي       
کــارگــران در صــف اعــتــراضــات               
ومــطــالــبــات وخــواســتــه هــاي خــود        
همچنان ايستاده اند امروزه کـارگـران   
تماما با مجـمـع عـمـومـي خـود در             
صف اعتراضات هستند نگـاهـي بـه      
اعتراضات جـاري مـيـتـوان بـه ايـن               
نتيجه رسـيـد و هـر روز فـريـادشـان                 
بيشتروبيشتر مي شود . کارگـران بـا      
تشکل هاي مسـتـقـل خـودشـان کـه             
حاصل روند اعتراضاتشان در رابـطـه   
با مطالباتشان است به مقابله با ايـن  
ــصــادي و                ــت ــوار اق ــاگ ــت ن ــي وضــع
اجتماعي ميروند و هرگز تـا بـدسـت        
آوردن خواسته هـايشـان از اعـتـرض           

 دست بر نخواهند داشت .
 

ما ضمن حمايت از اعـتـراضـات    
گسترده کـارگـران در قـبـال تـعـرض                
سرمايه داران به سـطـح مـعـيـشـت و           
زندگيشان خواهان رفع فوري فشار و   
ــي              ــدانـ ــران زنـ ــارگـ ــه کـ ــمـ آزادي هـ
هستيم .ما امضاء کنندگان طـومـار    
اعتراضي به دستمزد همانند دفعـات  
قبل خواهان افزايش دستمزد با تـورم  

قانون کـار     ٤١ موجود و اجراي ماده 
هستيم و تا بدست آوردن مطالباتمان 
ــم               ــي ــخــواه ــرن ــراض ب دســت از اعــت
داشت .ما همواره خالصي ازسخـتـي    
ــدگــي              ــراي زن ــالش ب ــيــشــت وت مــع
آبرومندانه راهنماي عمل ما خـواهـد   

تامـيـن مـعـيـشـت و مـنـزلـت                  بود. 
 . تعطيل بردار نيست

 
برگرفته از سايت اتحاديه آزاد 

 کارگران ايران
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرمايه داران روز به روز گستاخ تر ميشوند
  تا جان سرمايه شان در امان باشد  جان کارگران را مي گيرند

  


