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 يدي محمودي

 ٣  صفحه 

 

 جلوگيري نيروهاي امنيتي   
 ! از اقدام سمبوليک مردم کالر    

 فوريـه تـعـدادي       ۲۶ غروب روز   
از فعالين سياسي و مردم شهر کالر    
با درست کردن سه تابوت بـه شـيـوه           
اي سمبليک قصد بـه خـاک سـپـاري            
حکومت اقليم کردستان را داشتـنـد       
که نيروهاي امنيتي دخالت کـرده و        
اجازه چنين کاري را به معـتـرضـيـن          

مردم سه تابوت که مـربـوط      .  ندادند
به رئيس اقليم کـردسـتـان مسـعـود            
بارزاني، رئيس حکومت نيـچـيـروان      
بارزاني و پارلمان حـکـومـت را بـه             
محلـي حـمـل کـردنـد و بـه نشـانـه                   
اعتراض مي خواستند آنها را دفـن         
کنند که نيروهاي انـتـظـامـي از راه            
مي رسند و مـردم را مـتـفـرق مـي               

 . کنند

  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 ٦  صفحه 

در ايـران هـم اکـنـون          آيا ميدانيد   
نبردي عظيم بين زنان که براي برابري        
مبارزه ميکنند و حکومت اسـالمـي       
جــريــان دارد، نــبــردي کــه بــه زنــان              
محدود نيست و بخش اعظم جامـعـه        
در آن دخيل است و جمهوري اسالمي 

 را بطور واقعي فلج کرده است؟ 
حـجـاب اجـبـاري       آيا مي دانـيـد        

است و هزاران زن بخاطر عدم رعايـت   

حجاب و مقررات اسالمي از محيـط    
کار اخراج شده اند، دستگـيـر شـده و            
شالق خورده اند اما ابعاد سـرپـيـچـي          
از قوانين اسالمي چنان گسترده است 

 ميلـيـون    ۳ به  که تنها در سال گذشته      
زن بخـاطـر عـدم رعـايـت حـجـاب و                 
مقررات اسالمي اخـطـار داده شـد و           

 ؟  نفر بازداشت شدند۹۰۰۰ 

تا اواخر اسفند مـاه سـرنـوشـت          
.  اعـالم مـيـشـود        ٩٥ دستمزده سال 

بخشهايي از کارگران در شـهـرهـاي         
کردستان و از جمله انجمن صـنـفـي          
کــارگــران ســاخــتــمــانــي مــريــوان و         
ســروآبــاد بــه مســالــه دســتــمــزدهــا         

با ايلنا و    .  برخورد فعالي داشته اند   
روزنـامــه هــمـشــهـري مصـاحــبـه و            
موضع انـجـمـن صـنـفـي کـارگـران               

ساختمانـي مـريـوان و سـروآبـاد را              
مصاحبه با ايـلـنـا و        .  بيان کرده اند 

روزنامه همشهري مـورد نـقـد مـن            
بيان نـظـر و انـگـيـره هـاي               .  نيست

تالش به منظور تـحـمـيـل خـواسـت           
کارگران، براي افزايـش پـيـدا کـردن           
دستمزدها به باالي خط فـقـر و در             
دست گرفـتـن تـريـبـون سـايـتـهـا و                 

 ! سخني کوتاه با کارگران در کردستان !  ٩٥ دستمزد سال 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 زنان ايران 
  پيشتاز مبارزه با حکومت اسالمي

اسمي که (  آيت اهللا بي بي سي      
مردم ايران به درست روي خبرگزاري  

وتبليـغـات   )  بي بي سي گذاشته اند    
بـي شـرمــانـه اش بــراي حـکـومــت              

ــايــت        ــه     .  کشــتــار و جــن ايــن رســان
از ساعات اول صـبـح روز       "  بيطرف" 
طـبـق وظـيـفـه شـرعـي            "  انتخـابـت  " 

خودش منفورتـريـن و کـريـه تـريـن              
چهره هاي جانيان اسالمي را جـلـو           
دور بــيــن خــود گــرفــتــه اســت، و               

مردم در پاي    ميفرمايند که حضور  
تـا بـه     !!!!.  ؟؟؟؟.  صنـدوقـهـاي راي     

خيال خودشان مردم را بـه کشـانـدن          
  .پاي صندوقهاي راي ترغيب کند

اآلن هم که چند روز از نـمـايـش         
انتخابات ميگـذرد هـنـوز پـوشـش           

ميدهد و بيانيه و چـرنـديـات       "  زنده" 
سران حکومت از جمله خامنه اي را 
با آب و تاب سرتيتربرجسته خـبـري        

 رسانه بي بي سي و تبليغات وسيع براي جمهوري اسالمي
ــکــي را                 ــم آن ي يــک جــنــاح رژي
انگيلسي و عامل بيگانه مـيـدانـد و         
آنها را نفوذي دستگاههاي جاسوسـي   

جناح مقابل رقـبـاي      .غرب مينامند 
خود را کسـانـي بـا افـکـار داعشـي                 

صـادق الريـجـانـي        .معرفي ميکننـد  
آمـريـکـا،     :رئيس قوه قضائـيـه گـفـت       

انگـلـيـس، ضـدانـقـالبـيـون فـراري و                
تـالش    ۸۸ اصحاب خارج نشين فتنه     

رتـبـه نـظـام را          کردند مسئولين عالي  
ــنــد     ــأســف،         .حــذف کــن ــا کــمــال ت ب

طلبان داخلي و حـتـي بـرخـي             اصالح
الـقـاعـده بـايـد در           کسانـي کـه عـلـي        

تشخيص مصالـح نـظـام از ديـگـران             
ــد،      ــه    ) پـــيـــشـــي بـــگـــيـــرنـ اشـــاره بـ

در حــرکــتــي کــامــال        (رفســنــجــانــي 
هـاي آمـريـکـا و          هماهنگ با رسـانـه     

سـعـي    .... انگليـس و اذنـاب آنـان،         
هـا خـادمـان       کردند در برخي از استان 

ملت را از راهيابي به مجلس خبرگان 
 "مانع شوند

شجوني عضـو شـوراي مـرکـزي           
جامعه روحانيت مبارزدر واکنش بـه       

 :شکست اصولگرايان در تهران گفت    
تـهـران پـايــگـاه اصـلـي ضـديــت بــا                "

 "انقالب و واليت فقيه است

  "نفوذيهاي انگليس و داعشيها
 "هر دو خود را برنده انتخابات ميدانند

 

 

 

 

 

 

 

 ٢  صفحه  محمد آسنگران

 ٥  صفحه 

 ٢  صفحه 

 ٣  صفحه 

 پاسخ جنبش کارگري به زندان و خشونت،                                     
 شدت بخشيدن جسورانه به مبارزات متحد و همبسته است                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 رحيم يزدانپرست



 

821شماره &1!�ا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

روزنامه ها امري در خدمت تحـمـيـل     
مطالبـه افـزايـش دسـتـمـزدهـا بـايـد                

 .  باشد
بــخــشــهــايــي از اعــالم مــوضــع         
ميـکـائـيـل صـديـفـي مصـاحـبـه بـا                  
روزنامه هـمـشـهـري بـيـان ابـژکـتـيـو                 
وضــعــيــت کــارگــران، مــعــيــشــت و           

. مــوقــعــيــت اقــتــصــادي آنــهــا اســت       
کـارگـران   " ميکائيل صديقي گـفـتـه؛         

هميشه با وجود کار زياد و سخـت از         
. دستمزد پاييني برخوردار بـوده انـد        

کارگران از طبـقـات نسـبـتـا مـحـروم             
هستند که با توجه به نقش و جايـگـاه       
اين قشر در تـوسـعـه و چـرخـه هـاي                  
اقتصادي جامعه، توجه چـنـدانـي بـه           

جامعه کـارگـري در       .  انها نشده است  
 مـيـلـيـون نـفـر اسـت و از                  ١٣ ايران  

دغدغه هاي مهم آنـان پـايـيـن بـودن             
دستمزدها و بـهـرمـنـدي از مـزايـاي              

با توجـه بـه شـرايـط         . قانون کار است   
اقتصادي کنوني پايين بودن دستمزد     
کارگران باعث مي شود قدرت خـريـد      
آنان کم مي شود و از نـظـر دسـتـمـزد              

 روز   ١٠ حتي توان تامين هزينه هاي   
و .  اول ماه خود را نيز نداشته باشند         

به اظـهـار بسـيـاري از کـارشـنـاسـان                
اقتصادي و صاحب نظران، دسـتـمـزد        
واقعي کارگران با نرخ تورم و خط فقر       

تعيين دسـت    . فاصله اي زيادي دارد  
مزد و افزايش آن در گفتـگـو و چـانـه           
زني ميـان کـارگـران و کـارفـرمـايـان               
صـورت مــي گـيــرد و اگـر افــزايــش              
دستمزد را نداشته باشيم پيامدهايـي      
مانند افزايش چند برابري بيـکـاري و         
پديده چند شغله بودن در جامعه و بـه         
ويژه استان هاي کم توسعه يـافـتـه اي           
مانند کردستان که ميزان بيکاري در     

. آن زياد است افزايش پيدا مي کنـد          
دولت در بـودجـه سـال آيـنـده کشـور                
افزايش دستـمـزد کـارمـنـدان بـخـش              

 درصد پيش بيني کـرده     ١٢ دولتي را   
است و اگر افزايش دستـمـزدهـا بـراي           
ديگر کارگران نيز اين چنين باشـد بـا          

هزار تومـان مـواجـه      ٨٥ افزايش فقط   
مي شويم، با توجـه بـه مـيـزان تـورم               
اقتـصـادي، مـيـزان افـزايـش کـفـاف               
زندگي کارگران را نخواهد داد و حتي  
اگر اين روال طبق ماه هـاي گـذشـتـه             
طي شود اين احتمال وجـود دارد کـه           

 ١١  تـا      ١٠ نرخ تورم در بهمن ماه به     
درصد اعالم شود بنابراين وضـعـيـت         

. افزايش حداقل مزد بدتر خواهد شـد     
 قانون کار تـاکـيـد دارد کـه            ٤١ ماده  

حداقل مزد بايد به گونه اي باشد کـه          
به طور متوسط هـزيـنـه زنـدگـي يـک            

امـا  . خانوار چهار نفره را تامين کنـد     
در مقابل يک سـوم درآمـد کـارگـران             
براي مسکن هزينه مي شود و بخـش        
هاي ديـگـر پـر خـرج بـر مـعـيـشـت                    
کارگران مربوط به بهداشت و درمان،    

... پوشاک، حمـل ونـقـل، خـوراک و              
است و کارگران براي ايـن بـخـش هـا            
نيز بيشترين هزينه را پـرداخـت مـي           

 ".کنند
 تشـکـل     ٧ فعـالـيـن کـارگـري و            

اتــحــاديــه آزاد کــارگــران      " کــارگــري،   
ايران، انجمن صنفي کارگـران بـرق و           
فــلــز کــار کــرمــانشــاه، ســنــديــکــاي          
کارگران نيشکر هفت تپه، سنديکـاي      
نقاشان استان البرز، کانون مـدافـعـان        
حقوق کارگر، کميته پيگيـري ايـجـاد         
تشــکــل هــاي کــارگــري و کــمــيــتــه             
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

در اقـدامــي    "  تشـکـل هـاي کـارگـري         
جالـب بـيـانـيـه اي بـر سـر خـواسـت                    

در ايـن    .  افزايش دستمزدها داده انـد      
بيانيه کارگران ضمن اشاره به تحميل      
هر روز بيشتر فقر و فالکـت بـر گـرده            
کـارگــران و کــل جــامـعــه خـواســتــار            
افزايش دستمزد به رقـمـي بـاالتـر از             
خط فقـر يـعـنـي بـاالتـر از رقـم سـه                    
ميليون و پانصـد هـزار تـومـان شـده              

 .. اند
تشکل هاي کارگري در بـيـانـيـه           
مشترک اعالم کرده اند که در صورت      
عدم تحقق خواستشان هر اقدامـي را        

که ضروري باشد براي پـيـگـيـري ايـن            
خــواســت و در دفــاع از زنــدگــي و                

در .  معيشت خود انجام خواهنـد داد      
: بخشي از اين بيانيه چنين آمده است

ما تشکل هاي مستقل در جـنـبـش          " 
کارگري ايران، اعم از سـنـديـکـاهـا و            
اتــحــاديــه هــا وســايــر تشــکــل هــاي          
کارگري، براي افزايش دستمزد اعـالم      

مـيـزان دسـتـمـزد بـا            :مي داريم کـه    
 قانون کـار،    ٤١  ماده ي ٢ اجراي بند   

بايد متناسب با يک زندگي انسـانـي،        
مطابق بـا اسـتـانـداردهـاي مـدرن و               

ــر                   ــق ــاالي خــط ف ــعــارف و ب (مــت
تعيين شود و فارغ از    )  ٣٥٠٠٠٠٠ 

هر وضعيتي کـه اقـتـصـاد سـرمـايـه               
داري، خارج از اراده کـارگـران بـه آن              
دچار گشته و در آن دسـت و پـا مـي               

مــا کــارگــران    .  زنــد، مــحــقــق گــردد      
همچنين حق خود مي دانـيـم کـه در            
صورت تأمين نشدن چنين خواستي،     
هر اقدامي را که براي پيش بـرد ايـن            
امر خطير مـنـاسـب تشـخـيـص مـي              
دهيم، در دستور کار گذاشته و بـراي       

  ".آن تالش و مبارزه نمائيم
بـيــانــيــه مشــتــرک تشـکــل هــاي         
کارگري بطور واقعـي پـرچـم روشـنـي            
براي مبارزه بر سر خـواسـت افـزايـش           
دسـتـمــزدهـا بـدســت هــمـه کـارگــران             

با گرد آمدن حول اين پـرچـم،    .  ميدهد
خواستهاي مندرج در اين بيانيه را به       
گفتمان مجامع عمومي کارگـري در       

بـه اسـتـقـبـال        .  تمام کارخانه ها برويم   
اعتراضي سراسري بـر سـر خـواسـت            
افزايش دسـتـمـزدهـا بـرويـم و اجـازه               
ندهيم که با تعيين دسـتـمـزد بـازهـم             
چـنــد بــار زيــر خـط فــقــر زنــدگــي و                
معيشتمان را مورد تهاجم بـيـشـتـري         

 .  قرار دهند
 

پيگيري دستمزدها باالتر از رقـم       
سه ميليـون و پـانصـد هـزار تـومـان                
توسط کارگران در شهرهاي کردستان      
و انجمن هاي کارگري  براي مطـالـبـه        
افزايش دستمزدها  مطالبه همه گـيـر        

کـــارگـــران در    .  در ايـــنـــدوره اســـت       
شهرهاي کردستان را بـه پـيـوسـتـن و           
حمايت از خواست و افزايش دستمـزد      
باالي خط فـقـررقـم سـه مـيـلـيـون و                  

 ! پانصد هزار تومان فرا ميخوانيم
 

 ١٣٩٤  اسفند ١١ 
 ٢٠١٦  مارس ٢ 

  .... ٩٥ دستمزد سال    
سـايـت خـود قــرار مــيـدهـد و بــه                 

عنوان خبر فوري و با خـوشـحـالـي          
 .رساني ميکنند" اطالع"تمام 

طــبــق آمــار خــود جــمــهــوري         
 درصد واجدان شرايط ٦٢ اسالمي  

راي دادن در انتخابات شرکت کرده 
باشرف و بيـطـرف   " اما رسانه    .  اند

حضـور  " بي بي سي اعالم ميکند    " 
پرشور مردم در پـاي صـنـدوقـهـاي         

خـــود ".  راي در روزانــتـــخــابـــات        
حکومت اسالمي جرات نـکـرد بـا         

 .اين صراحت اين را بيان کند
 . به اين سرتيتر توجه کنيد

زنده نتيجه انتخابات مجـلـس      
 نـفـره امـيـد       ٣٠ فهرست :  در تهران 

 پيروز نهايي شد
 نفر از نمـايـدگـان    ٣٠ بله رفتن   

تــهــران بــه       تــوحــش اســالمــي در     
مجلس همان حکـومـت بـراي بـي           

فـارسـي و گـردانـدگـان آن              بي سي 
اما بـراي مـردم ايـران         .   است اميد

زنـدگـي زيـرخـط       :  مساوي است با  
فقر چند برابر ، گراني و بـيـکـاري             

مساوي است بـا سـرکـوب        . بيشتر
ي "  اميدهـا "  بيشتر از طرف همان    

بي بي سي و در يک کالم مسـاوي           
 ٣٧ ست با تشديد هر آنچه کـه در       
بـا  .  سال بر مردم ايران رفـتـه اسـت         

اين تفاوت که حکومت اسالمي از 
هر دسته و قماشش و با همه جناح     

هايش هيـچـوقـت بـراي مـردم نـه               
تنها اميد نبوده اند بلکه برعکـس       
و به درست مـورد خشـم و نـفـرت              

. اکثريـت عـظـيـم مـردم بـوده انـد               
اينها را بـارهـا و بـارهـا و بـطـرق                 
مختلف از زبان سران ريز و درشت        

 .حکومت شنيده ايم
الحق آدم چرا کتمان کنـد، بـي         

هر تـنـد پـيـچـي بـداد                بي سي در 
حکومت اسالمي رسيده و هر بـار        
يکي از سران اين رژيم را بعنـاويـن         
مختلف مانند سردار سـازنـدگـي،        
گفتگوي تمدنها و دولت تـدبـيـر و           
اعتدال به جـلـو صـحـنـه رانـده تـا                
بتواند وظيفه شـرعـي و اسـالمـي            

 .خود را به نحو احسن انجام دهد
بي بي سي فارسي و جمهـوري       
اسالم همزاد هـم ديـگـرهسـتـنـد و            

 .همديگر را تکميل ميکنند
از کنفرانس گـوادلـوپ تـا بـه            
امروز حکومت جمهوري اسالمـي      
مورد عنايت و حمايت گرم و بدون       

رسانه " چون و چراي همه جانبه اين       
 .بود و خواهد بود" بيطرف

مردم ايران حـق دارنـد کـه بـه              
اندازه رژيم اسالمي از بي بي سـي         
فارسي و سياستي که پيش گرفـتـه        

 .متنفر باشند
 *** 

 رسانه بي بي سي و          
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به دنبال مبارزات گسترده و حـق       
طلبانه ي مـعـلـمـان و پـرسـتـاران بـه                 
عنوان بخشهـائـي از طـبـقـه کـارگـر               
همراه با اعتراضات وسـيـع کـارگـران          
در بخشهاي مختلـف کـارگـري طـي            
يک سال گذشته در سراسر ايران که در 
تقابل با آنـهـا هـمـه دسـتـگـاهـهـا و                   
ارگانهاي سـرکـوب بسـيـج شـدنـد و               
نـهـايـت تـقـاليشــان بـراي يـورش بــه                
تــجــمــعــات، بــازداشــت، مــحــاکــمــه،      
صدور احکام و زنداني کردن رهـبـران       
اعتراضات به خصوص در نيـمـه دوم         

حـاال در       سال جاري به کار گرفتـنـد،      

هفته هاي پاياني سال و در حـالـيـکـه           
از زمان صـدور احـکـام زنـدان بـراي               
داوود رضوي و عثمـان اسـمـاعـيـلـي            

 روز نمي گذرد، احکامـي ديـگـر          ١٠ 
براي دو تن از فعالين طبـقـه کـارگـر،           
اسماعيل عبدي دبير کانون صـنـفـي         
معلمان و رضا شهابي عضو هـيـئـت         
مديره سـنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت              
واحد اتوبوسراني تهـران و حـومـه از            
سوي دستگاه قضائي صادر گـرديـده        

 .است
اسـمـاعـيــل عـبـدي دبـيـرکـانــون             
صنفي معلمـان ايـران کـه ازتـيـرمـاه              

گذشته دربـازداشـت مـوقـت بـه سـر               
 دادگـاه انـقـالب       ١٥ ميبرد، درشعبه   

 سال حبس تعزيري محکوم شـده  ٦ به  
شـش     و همچنين رضاشهابي جدا از     

سال زندان قبلي که توأم بافشـارهـا و      
صدمات جسمي بود اينک در پـرونـده    
اي ديگرحکم يکسال زندان صـادر و         

 دادگـــاه     ٢٦ تـــوســـط شـــعـــبـــه             
رضـا  .  تجديـدنـظـرتـأيـيـد شـده اسـت            

شهابي به علت اعتصاب غـذا هـا و           
فشارهاي فيزيکي کـه در دوره هـاي           
قبلي زندان بر وي اعمال شده با تأييد     
پزشک مـتـخـصـص تـحـمـل شـرايـط               

ضـمــن ايـنــکـه هــم        .  زنـدان را نــدارد     
اکنون به حکم دادگاه به دور از همسر    
و فرزندانش در شهر شبستر در تبعيد 

ــن                  ــد اي ــردي ــدون ت ــرد ب بســر مــي ب
گستردگي از دامنه تقـابـل خشـونـت          
بار نسبت به اعتراضات جاري، پيش      
از هـر چــيـز وســعـت، اسـتــحـکـام و                 
قدرتمندي مبارزات طبقه کـارگـر را         

مـبـارزاتـي کـه       . به نمايش مي گذارد 
سرمايه داري ناتوان از برآورده نمـودن   
مطالبات پايه اي و اسـاسـي ده هـا               
ميـلـيـون انسـان طـلـبـکـار را دچـار                  

 .مخمصه و دستپاچگي نموده اسـت     
بايد واقعيت دست به خشونت زدن و        
بسيج کليه نهادهاي سـرکـوب را در           
موقعيت جديد جنبش کـارگـري ديـد         
کــه بــه هــيــچ وجــه قصــد تــعــديــل                
فشارهاي اعـتـراضـيـش را نـدارد و               
همچنان با شدت و حدت فزون تـر تـا       

. رسيدن به اهدافش به پيش مـي رود        
جنبش کارگري پاسخش به هر شـيـوه        
و بــا هــر درجــه اي از خشــونــت در                
سرکوب را از قبل داده و با جسـارت           
و اعتماد به نفس باالتر بر آن اصـرار           

 .خواهد ورزيد
اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن     
محکوم کردن شـديـد ايـن احضـار و             
بازداشت و بگير و ببندها و زنـدانـي           
کردن کارگران و معلمان ، خـواسـتـار          
آزادي فوري و بي قيد وشـرط و رفـع             
تعقيب قضائـي از هـمـه کـارگـران و               

 .معلمين دربند ميباشد
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٩٤ اسفند  ٨ 

ــر از                    ــه س ــاحــي ک ــن ــر دو ج ه
صندوقهاي راي در آورده و تـرکـيـب            

هـم   .مجلسين را تشکيـل مـيـدهـنـد         
فاسد و دزد و هم داعشي و استحالـه         

اکـنـون    .هسـتـنـد    ....چي و نفودي و    
 .نفوذي ها به فتنه ها اضافه شده اند

بـه اعــتـقـاد مـن هـر دو جـنــاح                 
واقعياتي را در مورد طـرف مـقـابـل            

اما صحـنـه سـيـاسـي          .بيان ميکنند 
ايران فقط محدود به مدافـعـيـن ايـن           

اين دو جناح به جان   .دو جناح نيست  
همديگر افتاده اند چون جـنـاح مـردم          
ناراضي و معتـرض اسـت و کشـتـي            
جمهوري اسـالمـي در خـطـر سـورخ              

 .شدن در وسط دريا را قرار دارد
ترس از غرق شدن کل اين کشتي     

نـفـوذي و     " رژيم است کـه جـنـاحـيـن          
رژيم را بـه جـان هـمـديـگـر               "داعشي

اگر چه اين جدال امروز  .انداخته است
بر سر انتخابات بين جـنـاحـيـن رژيـم            
قدمتي طوالني دارد، امـا هـر دوره            
اي تعادل قوا با دوره ديگر مـتـفـاوت          

براي مثال اگر اعتراضات  .بوده است 
وسيع مردم بويژه کـارگـران و زنـان و             
جوانان نبود، اکنون هنوز موسيقي و      

 .... ويديو و فيلم و چاپگر و فاکس و
اگـر ايـن     .  مثل گذشته مـمـنـوع بـود        

اعتراضات ميليوني نبود زنان ايـران       
اکنون بـايـد بـا مـقـنـعـه و بـرقـع در                     
خيابان ظاهر ميشدند و جايشان کنج 

الک زدن و آرايــش        .آشـپـزخــانـه بــود     
کردن ممنوح بود و دهها قـلـم ديـگـر            
که مردم به جمهوري اسالمي تحميل      

 .کرده اند
يـک نـمـونـه از گـفـتـه هـاي يـک                    
قاضي عمق و ابعاد اين تـحـوالت و            
تحميلها بـه جـمـهـوري اسـالمـي را               

يکي از فعالين زن بـه         .نشان ميدهد 
دلـيـل ايـنـکــه        :نـقـل از يـک قـاضـي           

ســنــگــســار اجــرا نــمــيــشــود بــخــشــا        
فشاراعتراضات بـوده امـا واقـعـيـت           
اين است که اگر بخواهيم هـر رابـطـه            
نــامشــروعــي زن و مــرد را حــکــم               
سنگسار بدهيم بـايـد در هـر مـحلـه              
شهر و در هر روستا دهها نـفـر را بـه               

ايـن کـه      .سنگسـار مـحـکـوم کـنـيـم           
 ."نميشه

بنابر اين بسـيـاري از اقـدامـات            
غير اسالمي و ضد اسـالمـي امـروز          
مردم در جامعه ايران به دليـل زيـرپـا        
گذاشته شدن وسيع قوانين جـمـهـوري        

 .اسالمي عملي و عادي شـده اسـت        
برخالف فرهنـگ و سـنـت حـاکـمـان              
اسالمي در جامعـه ايـران، مـردم بـا             
سرپيچي از قوانين اسالمي بسـيـاري      
از خواسته هاي خودشان را از اين راه        

اگـر گـفـتـه        .به رژيم تحميل کرده انـد     
ميشود جـمـهـوري اسـالمـي وصـلـه              
ناجوري بر پيکر ايـن جـامـعـه اسـت              

در مـورد     .اينـهـا داليـلـش هسـتـنـد           
انتخابات و اقدامات مردم هـم بـايـد          
اين فرهنگ مبارزاتـي را ديـد و بـه              

 .رسميت شناخت
جمهوري اسالمي چـيـزي کـه بـه           
اسم انتخابات برگذار ميـکـنـد ابـتـدا          
تالش ميکند مردم را ناچار به تاييـد        

 .کساني بکند که با رژيم زاويه ندارند
همه کانديدها ابتدا از غربال شـوراي         

تـالش مـيـشـود        .نگهبان ميـگـذرنـد    
براي راضـي کـردن هـمـه جـنـاح هـا                  
افرادي قابـل تـحـمـل را جـلـو مـردم                 
بگذارند تا مهر مشروعيت انتخـابـي       

  .بودن را از مردم بگيرند
معلوم است در قدم اول بايد ايـن         

حقيقت را ديد و به رسميت شـنـاخـت          
که انتخاباتي در سـيـسـتـم اسـالمـي             

احــزاب آزاد    .وجــود خــارجــي نــدارد     
مخالفين رژيم حق فعالـيـت       .نيستند

حتي در    .سياسي و انتخاباتي ندارند   
ميان جناحهاي جـمـهـوري اسـالمـي           
فقط ولي فقيه و سپاه پاسداران مجاز 
به دخالت در سـيـسـتـم انـتـخـابـاتـي                

زنان حق کانديد شـدن بـراي          .هستند
بــخــش زيــادي از مســئــولــيــتــهــاي           

غير شيعه ها هم با  .حکومتي ندارند
محدوديتهاي زيادي مواجه هسـتـنـد       

 .و امکان فـعـالـيـت آزادانـه نـدارنـد             
تعدادي از فعالين سياسي و مدني به     
دلـيـل طـرح مـطـالـبـاتشـان زنـدانــي                
هستند و يـا از تـرس زنـدانـي شـدن                

حـتــي   .امـکـان دخــالـتـگــري نـدارنــد         
تعدادي از سران و مـقـامـات قـبـلـي              
جمهـوري اسـالمـي بـه دلـيـل زاويـه                
داشتن با ولي فقيه اکنون در زندان و          

 .حصر هستند
امــا بــا ايــن حــال مــردم از هــر              
منفذي استفاده مـيـکـنـنـد و تـالش              

 .مينمايند که پوزه حکومت را بزنند 
 اسـفـنـد سـال       ٧  در همين انتخابـات   

مجلـسـيـن جـمـهـوري اسـالمـي              ٩٤ 
طبق آمار رسمي خود حـکـومـت کـه           
 هميشه با تقلب هم همراه بوده اسـت     

اسماعيل کوثري سپاهي نـمـايـنـده         )
نـيـوز در      وگو بـا نـامـه        تهران در گفت  

پاسخ به اين سوال که آيا به باور او در  
انتخابات تقلب شـده اسـت؟ اظـهـار            
کرده که اگر نه تـقـلـب امـا احـتـمـال                 
تخلف وجود دارد و بايد بررسي شـود      
و بــه صــورت مســتــنــد پــاســخ داده            

اين بار سپاهيـان هـم بـحـث           (".شود
تخلف و تقلب در انتخابات جمهـوري     

رهـبـري    .اسالمي را پنهان نميکنـنـد     
حزب اعتماد ملـي هـم گـفـتـه اسـت               

جنتي را وارد ليست منتخبين تهران      
 ....کردند  و

 طبق امار رسمـي دولـت حـدود          
ــران در                  ٤٠  ــردم ايـ ــد از مـ درصـ

از  ".انتـخـابـات شـرکـت نـکـرده انـد              
ترکيب کساني که به اصـالح طـلـبـان          
 راي دادند هم طبق ارزيابيها بيش از     

درصدشان راي نه به افراد نزديـک   ٧٠ 
به ولي فـقـيـه را هـدف خـود اعـالم                  

اينهـا نـه بـراي هـمـراهـي بـا                 .کردند
ليست اصالح طلبان پاي صـنـدوقـهـا       
رفتنـد و نـه خـود را مـدافـع دولـت                   

 .ميدانند
اين مـجـمـوعـه شـامـل کسـانـي              
ميشود کـه در انـتـخـابـات شـرکـت                 
نکردند بعالوه کسانيکه شرکتشان به     
دليل راي منفي به افـراد نـزديـک بـه              
خامنه اي و سپـاه بـود نـه بـه دلـيـل                  

بنـابـر    .دفاع از دولت و اصالح طلبان 
اين ترکيب اين دو طيف در مجـمـوع         

 .يـک مــاهـيــت و يـک هــدف دارنـد              
طبيعي اسـت کـه مـجـمـوع ايـن دو                
طيف تـعـداد و وسـعـتـشـان بسـيـار                 
ــمــاعــي                ــگــاه اجــت ــاي ــر از پ ــشــت ــي ب

 .اصولگرايان و اصالح طلبـان اسـت       
 ٨٨  اينها همانهايي هستند که سـال     

در ايـن     .گفتند کل رژيم نشانه اسـت      
انتخابات اين دو طيف هـر کـدام بـا             

 .يک روش کل نظام را زدند
اما زدن ولي فقيه از منظر مـردم     
ايـران زدن کـل جــمــهـوري اســالمــي            

همچنانکه زدن شاه به مـعـنـي         .است
در شـرايـط      .زدن کل سـلـطـنـت بـود          

ــران دو طــيــف               ســيــاســي امــروز اي
مخالف ولي فقيه هستـنـد يـکـي بـه             
اين دليل که ميخواهد سهم بيشـتـري    

 .از ثروت و قدرت را عايد خود کنـد        
اصالح طلبان و اعـتـدالـيـون از ايـن              

 .دسته هستند

طيف دوم با تاکتـيـک تضـعـيـف           
ولي فقيه و سپاه از راههاي مختـلـف          
از جمله راي منفي به افراد نزديک بـه      
فقيه دادن، ميخواهد از ايـن راه کـل            

 .جمهوري اسالمي را بزنند
امــا کســانــيــکــه راي نــدادنــد و           
کسانيکه راي منفي به نزديکان ولـي     
ــيــل اهــداف                    ــه دل ــد ب ــقــيــه دادن ف
مشترکشان بخش سرنـگـونـي طـلـب          

ايـنـهـا     .جامعه را تشکيل مـيـدهـنـد       
طبق آمار و تحليل افـراد نـزديـک بـه             

 .رژيم هم اکثريت مردم ايران هستند     
بنابر اين کسانيکه فـکـر مـيـکـنـنـد               
جبهه سرنگونـي طـلـبـان در مـقـطـع               
انتخابات تضعيف يا کم تاثير بودنـد       

ايـن نـوع      .سخت در اشتـبـاهـنـد     ...و
تحليل و ارزيابي نه عمـق دارد و نـه             

ايـنـهـا     .پيچيدگيهـا را مـيـشـنـاسـد          
ــر جــامــعــه و                ــي ــغــي ــيــســم ت مــکــان
تاکـتـيـکـهـاي مـردم را کـه عـمـدتـا                   
ــه اســت                 ــان ــگــراي ــل ــم ــي و ع ــجــرب ت

تصوير عکـاسـي گـونـه         .نميشناسند
اين نوع تحليلگران متوجه نيست کـه      
ــي                    ــان ــر دوره و زم ــه در ه ــع ــام ج
مکانيسم تغـيـيـر خـود را بـه دسـت                
ميدهد و مردم از اين مکانـيـسـمـهـا            
در دوره هاي مختلف به نسبت تـوان          
تــحــلــيــلــي و تــعــادل قــوا اســتــفــاده            

 .ميکنند
با تمام اين تفـاصـيـل مـن فـکـر              
ميکنم که جامعه در شرايط بـهـتـري       
براي تعرض بـه جـمـهـوري اسـالمـي              

ــ بـعـد از        ١  زيـرا  .قرار گـرفـتـه اسـت       
انتخابات جدال جناحها اوج بيشتـري      

ـ مردم با تعميق شکاف  ٢  ميگيرد و 
حاکمان و تضعيـف دشـمـنـان خـود،             
امکان و توان تـعـرض بـيـشـتـري بـه                

  .کليت نظام را پيدا ميکنند
جدال پيـش رو جـدالـي تـعـيـيـن               

  ... نفوذيهاي انگليس و      

پاسخ جنبش کارگري به زندان و خشونت، شدت               
 بخشيدن جسورانه به مبارزات متحد و همبسته است               
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 عدم استقبال مردم کردستان   
 !  از مضحکه انتخابات 

، ٩٤ روز جمعه هفتم اسفـنـدمـاه       
ــان              صــنــدوق  ــردســت هــاي رأي در ک

عليرغم تبليغات گسترده رژيم جهـت      
پرشور نشان دادن فضاي انتخابات با     
عدم استقبال مردم کردستان مـواجـه        

 .شدند
شعب رأي گـيـري در شـهـر         سقز؛  

سقز به صورت ملموس عدم استقبال      
مــردم ايــن شــهــر را نشــان دادنــد و              
ــزاري                ــرگ ــه ب ــت ب ــدان نســب ــرون ــه ش

شـعـبـه     .تـفـاوت بـودنـد        انتخابات بي 
" مدرسه انـديشـه    " اصلي اخذ رأي در     

که در مرکز شهر قـرار دارد، حـداقـل          
مردم جهت شرکت در انتخابات به آن    

 ٢٣ در خـيـابـان         .انـد    مراجعـه کـرده    
داران بـــا        مـــتـــري ســـقـــز، مـــغـــازه      

کنندگان براي کـانـديـداهـاي          تبليغات
رژيم درگير و مزدوران رژيم اقـدام بـه         

 .داران نـمـودنـد      پراکنده نمودن مغازه  
رژيم بـراي حـفـاظـت از شـعـب رأي                 
گيري از مزدوران خود استفاده کرد و       
اين مسئلـه نـارضـايـتـي شـهـرونـدان              

 .سقزي را درپي داشته است
رژيم در شـهـر بـوکـان بـه             بوکان؛  

روحانـيـون هشـدار داد کـه بـايـد از                 
طريق تـريـبـون مسـجـد مـردم را بـه                 

 .شرکت در انتخابات تشويق کنند
در پيرانشهر، حـداقـل     ؛  پيرانشهر  

شهروندان در انتخابات شرکت کرده و  
تنها مزدوران وابسته به رژيم در پـاي      

 .هاي رأي حضور پيدا کردند صندوق
در شـهـر سـردشـت و           سردشـت؛    

ــل               ــيــز حــداق مــنــاطــق اطــراف آن ن
شهروندان در انتخابات شرکت و آن را 

 .تحريم نمودند
نيروهاي لباس شخصـي    مهاباد؛  

وزارت اطالعات در شعب رأي گيري      
در حــال رفــت و آمــد و وضــعــيــت                
انــتــخــابــات ايــن شــهــر را کــنــتــرل              

 .کردندد مي
ــه؛     ــزارشــات      ارومــي ــراســاس گ ب

ــيــده، حــداقــل شــهــرونــدان در                رس
ــاس                ــراس ــت و ب ــرک ــات ش ــاب ــخ ــت ان

هاي منتشـره، انـتـخـابـات در             عکس
اين شهر با عدم استقبال مردم روبـرو       

 .بوده است
در شــهــرک ديــزج مــرگــور نــيــز،          
جوانان مـانـع فـيـلـمـبـرداري شـبـکـه                
تلويزيوني استان اروميه شـدنـد و بـه           
گـفـتـه يـک مـنــبـع مـطـلـع، حـداقــل                   
شهروندان در شعبه رأي گيري حضور      

 .يافتند
سـايـت کـوردسـتـان           منبع؛ وب  ( 
 )ميديا
  

 مرگ بر اثر گاز گرفتگي 
 ٥  اسفند مـاه،       ٥ روز چهارشنبه   

کرمانشاه در " نفت شهر"نفر از اهالي  
حيـن کـارکـردن دچـار مسـمـومـيـت               
گازگرفتگي شدند و يکي از آنان جان       

خبرگزاري مهـر    .خود را از دست داد    
به نقل از مدير روابط عمومي مـرکـز      

هاي پزشکي اُستـان   مديريت و فوريت  
کرمانشاه اعالم کـرد ايـن اتـفـاق در             
نفت شهر رخ داده و چندين کارگر کـه         
مشغول کار بودند دچار مسمومـيـت       
با گاز شدند و البته اطالعي از اينکه 
چه نوع گازي منجر به مسـمـومـيـت           

 .شده در دست نيست
 ٤ شـنـبـه         پيشتر، نيز در روز سـه     

 سـالـه در       ٦٨ اسفنـد، زن و شـوهـر            
از اُسـتـان ايـالم        "  حيدرآبـاد " روستاي  

دچار مسموميت گاز گرفتگي شده و      
 .جان خود را از دست داده بودند

هر ساله به علت غير اسـتـانـدارد        
بودن وسائل گازي و عدم نظارت الزم   

هاي توليدي گاز و همچنين       بر شرکت 
عدم رعايت نکات ايمني، اين قـاتـل      
خاموش جان شهرونـدان بسـيـاري را          

 .گيرد مي
 

هزار ايراني به      ٢٠٠ ميليون و  يک
هاي نادر مبتال هستند که    بيماري

 .درصد آنها کودکان هستند       ۵ ٧ 
به گزارش حميديه نيوز به نقل از      

هــزار   ٢٠٠ مــيــلــيــون و      يــک:  رهــيــاب
هـاي نـادر مـبـتـال             ايراني به بيمـاري   

درصـد آنـهـا کـودکـان            ۵ ٧ هستند که  

همه اينها درشرايطـي اسـت       .  هستند
شـود بسـيـاري از ايـن              که گفته مـي    

بيماران پنهان هستند و خيلي از آنها       
به دليل نرسيدن دارو، جـانشـان را از        

 دهند دست مي
 

 دستگيري در مهاباد   
شنبه ششـم اسـفـنـدمـاه،           روز پنج 

مأموران اطالعات سپاه مـهـابـاد بـا        
مـراجــعــه بـه مــنــزل شــخــصــي آرش           
مکري، دانشجوي مقطع کارشناسـي     
ارشد دانشگاه تبريز، وي را بازداشـت   

 .کردند
 

عدم ايمني کار جان کارگر      
 ! ساختماني را گرفت  

 بــيــمــارســتــان شــهــر          در مــحلــه  
جوانرود در استان کرمانشاه ولـدخـان       
مــهــدودي کــارگــر ســاخــتــمــانــي کــه         

 طبقه ٤ مشغول کار در يک ساختمان  
 مـرگ    .بوده در حادثه کار جان سپـرد  

 سـالـه بـه دلـيـل عـدم             ٤٨ اين کارگر  
دسترسي وي به تـجـهـيـزات ايـمـنـي               
نظير کمربند، از بلندي يـک داربسـت         
ــيــن ســقــوط کــرد و                  ــاي ــه پ فــلــزي ب

 ولـدخـان مـهـدودي فـاقـد            .جانباخت
بيمه تأمين اجتماعـي بـوده و داراي           

 .دو فرزند جوان است
 

کارگران سنديکاي واحد نيز     
خواستار حداقل دستمزد سه ميليون     

 و پانصد هزار تومان شدند    
سـنــديـکــاي شــرکـت واحـد طــي           
بيانيه اي ضمن اشاره به سـطـح نـازل         
دســتــمــزدهــا و گــرانــي قــيــمــت هــا            
خواستار افزايش حداقل دستمـزد هـا      
به رقمي باالتر از خط فقر شـده و بـر              
خواست حداثل دستمزد سه ميليون و  

قبال نيـز  .  نيم تومان تاکيد کرده است 
هفت تشکل کـارگـري اتـحـاديـه آزاد            
ــجــمــن صــنــفــي            ــران، ان کــارگــران اي
کارگران برق و فـلـز کـار کـرمـانشـاه،              
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپـه،      
سنديکاي نقاشان استان البرز، کانون     
مــدافــعــان حــقــوق کــارگــر، کــمــيــتــه         
پيگيري ايجاد تشکلهاي کـارگـري و         
کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد      
تشکلهاي کارگري طي بيانيـه اي بـر          

بدنبال ايـن    .  اين تاکيد گذاشته بودند   
اقدام مشتـرک کـارگـران پـروژه هـاي              
پارس جنوبـي، جـمـعـي از کـارگـران              
پتروشيمي هاي منطقه مـاهشـهـر و          
بندر امام ، فعاالن کـارگـري جـنـوب            

 –،جمعي از کارگران محـور تـهـران           
کــرج ، فــعــاالن کــارگــري شــوش و              
انديـمـشـک طـي بـيـانـيـه اي از ايـن                    

خـواسـت   .   خواست حـمـايـت کـردنـد         
افزايش دستمزدها بـه رقـمـي بـاالي             

. خط فقر خواستي اجـتـمـاعـي اسـت          
ايــن خــواســت کــارگــران، مــعــلــمــان،        
پرستاران، بـازنشـسـتـگـان و بـخـش               
عظيمي از حـقـوق بـگـيـران جـامـعـه               

متن بيانيه سنديکاي واحـد را    .  است
بيانيه سـنـديـکـاي      :  در زير ميخوانيد  

کارگران شرکـت واحـد در رابـطـه بـا               
 ۹۵ حداقل دستمزد سال 

دسـتـمــزد کــارگـران در ســالـيــان           
گذشته با انواع بهـانـه هـا نـظـيـر بـه                  
وجود آوردن رونق اقتصـادي، ايـجـاد          
اشتغال، تحريم هـا وغـيـره هـر سـال              
چند برابر زير خط فقـر تـعـيـيـن شـده            

در حالي که مزد کـارگـر سـهـم       .  است
ناچيزي از قيمت تمام شده را دارد و           
کـارگــران در بــوجـود آمــدن شــرايــط           
نابسامان اقتصادي در کشور نقـشـي       

متاسفـانـه در ايـن سـال هـا              .  ندارند
شـاهــد رکـود شــديـد اقــتـصــادي در             
کشــور هســتــيــم و ورشــکــســتــگــي           
کارگاهاي توليدي و صنعتـي بـاعـث         
فشار مضاعف بر کارگران شده و در       
دهه گذشته قدرت خريد کـارگـران بـه          
حداقل ترين سطح رسيده و کـارگـران          
توان پرداخت هزيـنـه هـاي مسـکـن،            
خوراک، پوشاک و هزينه هاي درماني     

. و بهداشتـي و آمـوزشـي را نـدارنـد              
دستمزد هاي چند برابر زير خط فـقـر          
با هزيـنـه هـاي واقـعـي زنـدگـي هـم                  
خواني ندارند و سفره کارگران هر روز       

در ايـن    .  خالي تر از روز قبل ميشود     
آشــفــتــه بــازار بــيــشــتــريــن بــهــره را            
کارفرمـايـان از کـارگـران مـي بـرنـد                
بطوري که حتـي حـقـوق و دسـتـمـزد               
کــارگــران بــه تــاخــيــر مــي افــتــد و               
کارفرمايان بطور يک طرفه حق اخراج    
کارگران را دارنـد و در بسـيـاري از                
مــوارد حــتــي هــيــچ قــراردادي بــيــن          

. کارگرو کارفرما منعقـد نـمـي شـود         
يارانه هاي کاالها حـذف مـيـشـود و            
بهاي نـاچـيـز پـرداخـتـي در مـقـابـل                  
افزايش قيمتها به عنوان يارانه نقـدي       
و آزادسازي سرسام آور قيمت ها همه      

. عليه کارگران و معيـشـت آنـهـاسـت          
همه اينها در حالي اتفاق مـي افـتـد             
که دستمزد کارگران را متـنـاسـب بـا           
افزايش هزينه ها تعيين نمي کنند، و   
برخـوردهـاي پـلـيـسـي، امـنـيـتـي و                 
قضايي با کارگران معترض بـه طـور          

خشـونـتـي کـه       .  روزمره جـاري اسـت      
نسبت به کارگرانـي کـه در راسـتـاي              
حقوق اوليه انساني و قانونـي و بـيـن         
المللي خود تشـکـل هـاي مسـتـقـل              
کارگري ايجاد کرده اند بسيار شـديـد      
تر از برخوردي است که با افرادي کـه         
امـوال مــردم را بــه تــاراج بــرده انــد               

ما کارگران با عنـايـت بـه      . داشته اند 
موارد فوق و به منـظـور اعـالم نـظـر              
خود در راستاي داشتـن يـک زنـدگـي            
شرافتمندانه خواهان تعيـيـن حـداقـل         

کـه کـف     ( دستمزد باالتر از خط فقـر      
آن در سال جاري سه و نـيـم مـيـلـيـون           

بـديـن   .  هسـتـيـم   )  تومان در ماه است  
منظور، سنديکاي کـارگـران شـرکـت         
واحد اتـوبـوسـرانـي تـهـران و حـومـه                

 قانـون  ۴۱  ماده ۲ خواهان اجراي بند  
کــار و تــعــيــيــن دســتــمــزد کــارگــران          
متناسب با يـک زنـدگـي انسـانـي و               
منطبق با استانداردهاي متعـارف و       

سنـديـکـاي    .  باالي خط فقر مي باشد   
کارگران شرکت واحد حـق خـود مـي           
داند براي تـحـقـق حـداقـل دسـتـمـزد                
باالي خط فقر اقدامات مـقـتـضـي و          
ضروري را در دستور کـار خـود قـرار            

سنديکاي کارگران شرکت واحد .  دهد
اتـــوبـــوســـرانـــي تـــهـــران و حـــومـــه           

 ۹۴ اسفند٥ 
 

بازگشت پرنده در خطر تهديد       
 انقراض به زريبار    

اين روزها که پـهـنـه آبـي تـاالب             
زريبار به دلـيـل حـجـم خـوب بـارش               
هاي پاييزه و زمستانه نسبت به سـال        
هاي پـيـش افـزايـش قـابـل تـوجـهـي                 
داشته است و نـويـد سـال بـهـتـري را                
براي زريبار دارد، امکان سـرشـار از          
غـــنـــاي زريـــبـــار را بـــراي هـــمـــه               

تيـم پـرنـده      .  موجوداتش گشوده است  
نگري انـجـمـن سـبـز چـيـا در ادامـه                  
پـايــش هــاي مســتـمــر خــود در روز             

بـهـمـن مـاه در شـمـال             ۲۵ يکشنـبـه     
تاالب زريبار که بـيـشـتـريـن تـجـمـع               

 قطعه پـرنـده     ۷ پرندگان را دارد تعداد     
زيبا و محبوب اين روزهاي زريبار با     

چـاوکـه   " نام اردک بلوطي و نام کـردي     
را با عـنـوان بـازگشـت اولـيـن             "  وه له

دسته از اين پرنده از فصل مهـاجـرت         
در ايـن پـايـش        .  مشاهده و ثبت کرد   

گونه هاي غالب شامـل دسـتـه هـاي            
اردک سر سبز و آنقـوت ، اردک نـوک             
پهن، خوتکا، انواع کاکايي، چنگر و       

 .انواع حواصيل ها نيز مشاهده شـد   

اردک بــلــوطــي از گــروه اردک هــاي             
غواص و خانواده مرغابي مي بـاشـد        

. که در خطر تهديد انقراض قرار دارد       
اردک هاي بلوطي غـواصـان مـاهـري          
هستند که هنگام برخاستن از سـطـح        
آب در حال بال زدن تا مسافتـي روي          

پـرنـده اي عـجـول و           .  آب پا مي زنـد    
پرتحرک که از گياهان آبزي و دانه ها، 
بي مـهـره گـان آبـزي، مـاهـي هـا و                   

اين پرنده در  .  حشرات تغذيه مي کند   
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 ١ از صفحه 

 جمهوري اسالمي بـا     آيا ميدانيد 
اتکا به قوانين اسالمي يک آپـارتـايـد         
جنسي عـلـيـه زنـان بـرقـرار کـرده و                  
مدارس، دانشگاه ها و اتـوبـوس هـا           
جداسازي شده اند اما زن و مرد بيش    
از هر زمان با هم رابطه ميگـيـرنـد و             

 مرزها را ميشکنند؟ 
ازدواج با دختر بـچـه        آيا ميدانيد 

ها، قانونا از سن سيزده سالگي و بـا         
 ۹ اذن ولـي و تشـخـيـص دادگـاه از                 

سـالــگـي مـجــاز اســت و ازدواج بــا              
 امـا     دخترخوانده را قانوني کرده اند؟    

سن ازدواج هر روز بـاالتـر مـيـرود و              
مردم به فرهنگ مدرن غربي بيـشـتـر       

 و بيشتر نزديک ميشوند؟ 
ازدواج طبق قوانـيـن       آيا ميدانيد 

دختران به اجازه پدر و طالق به اجـازه         
شوهر مشروط است اما در مـقـابـل           
زندگي مشتـرک بـدون ازدواج تـحـت            
عنوان ازدواج سفيد مرسوم شده و در       

طــبـق آمــار    حـال گســتـرش اســت و           

 و نيم درصد جوانان دختـر  ۹۱ دولتي  
و پسر با هم رابطه جنسـي دارنـد کـه           

 طبق قوانين اکيدا ممنوع است؟ 
 ورود به ورزشگاه هـا      آيا ميدانيد 

براي تماشاي مسابقات فوتبال بـراي       
زنان ممنوع اسـت امـا زنـان بـيـرون               
استاديوم ها تجـمـع اعـتـراضـي بـپـا              
ميکنند و بـر سـر ايـن مـوضـوع در                
جمهوري اسالمي شـکـاف انـداخـتـه           

 اند؟ 
آواز خـوانـي زنـان        آيا مـيـدانـيـد        

زنان نمي توانند قاضي . ممنوع است
باشند و ارزش شهادت زن نصف مرد 
است، زن نصف مرد در ارث شـريـک          
ميشود، در زمينه دستمزد و اشتغال      

... قوانين به شدت نـابـرابـر اسـت و              
اما مبارزه عليه اين ستم هاي نفـرت        
انگيز به اشکال مختـلـف در جـريـان            

 است؟ 
زنان از همان بدو به آيا مي دانيد  

قدرت رسيدن جمهوري اسالمي عليه   

تحميالت تبـعـيـض آمـيـز مـذهـبـي              
 مـارس    ۸ ايستادند و هزاران نفر در        

 علـيـه حـجـاب اجـبـاري           ۱۹۷۹ سال  
دست به تظاهرات زدند و هـمـچـنـان            
جدالي عظيـم مـيـان زنـان و مـردان               
آزاديخواه با ارتجاع اسالمـي جـريـان        

 دارد؟ 

 سـازمـان     ۲۶ کـه    آيا مي دانيـد      
گسترده دولتـي مـامـور وادار کـردن            
زنان به رعايـت حـجـاب و مـقـررات              

 ۳  تـا      ۲ اسالمي شدند و ساالنـه بـه          
ميليون زن تـذکـر دادنـد، زنـدانـي و               
جريمه کـردنـد يـا شـالق زدنـد ولـي                 
ســرپــيــچــي از قــوانــيــن و مــقــررات           
 اسالمي هر روز گسترده تر ميشود؟ 

 در هـمـيـن سـالـهـاي           آيا ميدانيد 
اخير باندهاي سازمان يافته حکومت 
به تحريک امام جمعه ها بـه صـورت           

 و غـيـر اسـالمـي           » بدحجاب« زنان  
اسيد پاشيدند کـه زنـان را مـرعـوب             
کنند اما با عکس الـعـمـل فـوري و              
قاطع و تظاهرات هاي بـزرگ زنـان و          
مردان معترض مواجه شدند و عقـب       

  نشستند؟
 تـعـداد زيـادي زن و           آيا ميدانيد 

مرد بخاطر رابطه جـنـسـي خـارج از             
ــا               ازدواج ســنــگــســار شــدنــد امــا ب
مبارزات وسيع در ايران و در سـطـح           
بين المللي، سنگسار متوقف شـد و         
جمهوري اسالمي ديگر عمال جـرات       

 سنگسار ندارد؟ 
زنان در مبارزه عليـه  آيا ميدانيد   

جمهوري اسالمي در صف مـقـدم آن         
قرار دارند؟ در صف اول اعـتـراضـات      
ميليوني خياباني در تـابسـتـان سـال          

 بودند و ندا آقا سلطان دخـتـر     ۲۰۰۹ 
 ساله اي که با شليک گلولـه       ۲۷ جوان  

بـه  مامورين دولتي بـه قـتـل رسـيـد              
سمبلي از شـهـامـت زنـان ايـران در                
مبارزه با ارتـجـاع اسـالمـي تـبـديـل              

 شد؟ 

ــد             ــي ــا مــي دان ــداد آي ــع ــان   ت زن
دانشجو، عليرغم تفکيک جنـسـيـتـي        
در محيـط هـاي آمـورشـي و حـذف               
پذيرش دختران در برخي رشتـه هـا و          
محـدوديـت هـاي ديـگـر، از تـعـداد                
مردان بيشتر است و دانشـگـاهـهـاي          
ايـران صـحـنـه جــدال دائـمـي عـلـيــه                 
تبـعـيـض و تـفـکـيـک جـنـسـيـتـي و                     

 بيحقوقي زن است؟ 

 که آيـت اهللا هـا و            آيا مي دانيد  
مقامات حکومـت هـر روز از رواج             
فرهنگ و ارزشهاي غربـي در مـيـان           
زنان و جوانان ابراز نگراني مي کننـد       
ولي نمي تـوانـنـد جـلـوي روي آوري                
مردم بويژه نسل جـوان بـه ارزشـهـاي            

 مدرن و پيشرو را بگيرند؟ 
 که هر سال در روز        آيا مي دانيد  

جهاني زن عليرغم وجود محـدوديـت       
هاي دولتي، دهها مراسم برگزار مـي      
شود، زنان و مردان آزاديخواه تجمع و 
يا راهپيمايي مي کنند و خـواسـتـار           
برابري کامـل زن  و مـرد و الـغـاي                   

 قوانين ضد زن  مي شوند؟ 

 که يک جنبش عظيـم     آيا ميدانيد 
ضد مذهبي و گـريـز از مـذهـب در                
مقابل حکومت اسالمي و قوانيـن و        
ستم هاي مذهبـي و زن سـتـيـز کـل                

 جامعه را فراگرفته است؟ 
 که موقعـيـت زن در         آيا ميدانيد 

افکار عمومي مردم ايران با قـوانـيـن         
جمهوري اسالمي هيچ تطابقي نـدارد    
و مردم جـايـگـاه ديـگـري بـراي زن،                
ــل                 ــائ آزادي، شــان و حــرمــت زن ق

 هستند؟ 
اکـثـريـت عـظـيـم         و آيا ميدانـيـد       

ــي از                 ــاي ــان ره ــواه ــران خ ــردم اي م
جمهوري اسالمي هستند و نفرتشـان       
را عليه اين نظام جهنمي و ضد زن و          
ضد بشر هر روز به اشکال مـخـتـلـف        

  نشان ميدهند؟

مبازره عليه جمهوري اسالمي و      
سرنگوني آن يک حلقه مهم در رهايي       
زنان در کل خاورميانه و الهام بـخـش        

 . همه زنان جهان است
 

از مبارزات زنان و مـردان آزاده          
در ايران و در ساير کشورهـاي اسـالم          
زده حـمـايـت کـنـيـد و صـداي آنـهـا                    

بـا مـبـارزه شـجـاعـانـه آنـهـا                !  باشيد
همبستگي کنيد و جمهوري اسالمي     
را به خاطر آپارتايد جـنـسـي و سـتـم              
سيستماتيـک عـلـيـه زنـان مـحـکـوم               

 ! کنيد
 حزب کمونيست کارگري ايران

۲۰۱۶ فوريه   

 ...زنان ايران پيشتاز مبارزه       

زنـان كـارگـر         ۱۸۷۵  مارس    ۸ روز  
كارخانجات نساجي در شـهـر نـيـويـورك            

و در    بــراي بــهــبــود شــرايــط كــارشــان             
اعتراض به پايين بودن سـطـح دسـتـمـزد             

ايــن .  شـان ، دسـت بـه تـظـاهـرات زدنـد                 
پـلـيـس     قهر آميـز بـا        حركت به درگيري    

و پــلــيــس بــطــور       انــجــامــيــد    آمــريــکــا   
کـارگـران زن      وحشيانه اي به تـطـاهـرات          

عـده  .  و آنـرا سـركـوب نـمـود            حمله کرد    
و  زخـمـي      تـظـاهـر كـنـنـده            از زنان     اي  

 ۱۹۰۷ مـارس        ۸  روز    . دستگير شدند 
بـا خـواسـت       نساج آمريكا    زنان   مجددا  

 ســــــــــاعــــــــــت كــــــــــار                         ۱۰ 
كه ايـن   زدند  تظاهرات  به  دست   روزانه  
تظاهرات آنها با سركوب پـلـيـس         بار هم   

روبرو گرديد و به دستگيـري بسـيـاري از            
در اين تظاهرات عـده ي    .  زنان منجر شد  

زيادي از مردان كارگـر و زنـان طـبـقـات               
 .نيز شركت کردند ديگر جامعه 

حــــــزب         ۱۹۰۸  در ســــــال             
سوسياليست آمريكا به تشكيل كـمـيـتـه         
ــلــــــــــــــــي زنــــــــــــــــان                     مــــــــــــــ

ــان     رأي    حــق     كــمــپــيــن      بــراي    در  زن

در مـارس هـمـان        .  انتخابات اقـدام کـرد     
ســال كــارگــران زن بــافــنــده ســوزنــي بــا              

ــوع             ــمـــنـ ــت مـ ــواسـ كـــار  كـــردن      خـ
كـودكـان و كسـب حـق رأي زنـان                 براي   

رويدادهـاي   .  درنيويورك تظاهرات کردند  
 مارس همان سال سبب گـرديـد كـه در        ۸ 

 ايـن روز      ۱۹۰۹ سال بعـد يـعـنـي سـال             
بعـنـوان نـخـسـتـيـن روز مـلـي زنـان در                     

 .تثبيت شود آمريكا 
اين روز كم كم به روز مخالفت زنـان           

و كــارفــرمــايــان، بــا       دولــت    بــا    كــارگــر
خواسـت بـهـبـود شـرايـط كـار و حـقـوق                    

 .براي زنان تبديل گرديد اجتماعي 
ــره ي      در    ــگ ــن ــي            ک ــل ــل ــم ــن ال ــي ب

 در   ۱۹۱۰ سـال     كـه در       سوسياليستها  
  بـرگـزار گـرديـد ،         دانـمـارك      كپـنـهـاگ      

از حــزب ســوســيــال      "  زتــكــيــن       كــالرا"  
 مارس را بعـنـوان روز        ۸ دموكرات آلمان   

کـنـگـره ايـن        .  جهاني زن پيشنـهـاد کـرد       
   .پيشنهاد را تصويب نمود

 احـزاب    ۱۹۱۱ سـا ل        مارس   ۸ در  
چپ و کمونيستها در كشـورهـاي آلـمـان            

ــرا      دانـــمـــارك ، ســـويـــس             ،     و اســـتـ

تـظـاهـراتـهـايـي بـه ايـن مـنـاسـبـت                      ليا
حــق رأي     خــواهــان      . ســازمــان دادنــد     

مســاوي زنــان و مــردان ، حــق كــار و                  
در .  آموزش حرفـه اي بـراي زنـان شـدنـد              

در روســيــه و چــيــن              هــمــيــن ســال          
 مـارس بـر       ۸ تظاهراتي به مناسبت     هم  

   .گزار شد
جــنــگ جــهــانــي اول ،          بــا شــروع      

ميليـونـهـا مـرد بـه جـبـهـه هـا گسـيـل                      
زنان کمونيست در ايـن سـالـهـا               . شدند  

و   مارس را بر عليه جنگ      ۸ تظاهرات  
و خـرابـي نـاشـي از آ ن بـرگـزار                    كشتار  
 .کردند

 در روسيه زنـان  ۱۹۱۷ مارس   ۸ در  
علـيـه افـزايـش قـيـمـت هـا، تـعـطـيـلـي                      

كارگـران دسـت بـه           كارخانجات و اخراج  
هشت مارس بـه عـنـوان        .  تظاهرات زدند 

روز جـهـانـي زن بـعـداز انـقـالب اکـتـبـر                    
 در اکثر کشورهاي سرمايـه داري    ١٩١٧ 

با پيشتازي کمونيستها سازماندهي شـد      
و به عنوان يک روز جهاني بيش از پـيـش        

 .ابعادي توده اي و جهاني يافت
 مــارس   ۸  يــونســكــو      ۱۹۷۷ ســال   

به رسمـيـت    روز جهاني زن،   به عنوان را  
 . *شناخت

 ) مارس  ۸ (    زن  تاريخچه روز جهاني          
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يکي از شـرکـت کـنـنـدگـان ايـن               
اعتراض گـفـت، مـا قصـد داشـتـيـم               
بدين شيوه نشان دهيم که ديگر نبايد       
مردم اقليم کردستان اميدي به هـيـچ         
سطحي از حکومت اقليم کـردسـتـان         

الزم به ذکر است که با وجـود    .  ببندند
فشارها، تـهـديـدهـا و مـمـانـعـت از                
اعتـراضـات مـردم، امـا بـخـشـهـاي               
مختلفي از مردم روزانه علـيـه دزدي         
ــادن                    ــت ــق اف ــعــوي ــه ت ــاول و ب ــپ و چ
حقوقهايشان به حـکـومـت اعـتـراض          

 .مي کنند
 

 بازنشتگان شهر سليمانيه   
 ! دست به اعتراض زدند   

بر اساس گزارش راديو پيشه نگ   
راديوئي حزب کمـونـيـسـت کـارگـري           

 فــــوريــــه     ۲۵ کــــردســــتــــان، روز         
بازنشستگـان شـهـر سـلـيـمـانـيـه در                
مقابل يکي از بـانـکـهـاي ايـن شـهـر               
دست به اعـتـراض زدنـد و خـواهـان               
پراخت فوري حقوقهاي معـوقـه خـود         

يکي از شرکت کننـدگـان ايـن         .  شدند
تجمع به گـزارشـگـر ايـن راديـو مـي               

شـيـوه حـکـومـت ايـنـهـا             "  گويد کـه     
يعني، زندگي براي اقـلـيـت و مـرگ             

 ". براي اکثريت
 

اظهارات کنسولگري رژيم       
 ! اسالمي در اربيل 

 فـوريـه مـحـسـن بـاوفـا              ۲۷ روز  
معاون کنسولگري رژيم اسالمـي در        
شهر اربيل در مصاحبه اي بـا کـانـال           
تلويزيوني ان ار تي، در بـاره شـرکـت            
مــردم کــردســتــان در مضــحــکــه                
" انـتـخــابـات اظــهـار مـي دارد کـه                 

کردها اعتقادي به احزاب اپوزيسيون     
ندارند و در انتخابات بطور گسـتـرده          

اين مـزدور رژيـم     ".  شرکت خواند کرد  
ــگــري از                  ــالمــي در بــخــش دي اس

ما روابـط  " اظهارات خود اعالم کرد، 
فرهنگي و سياسي محکمي با اقليـم       
کردستان داريم و انتخابات ايـن دوره        
بر کشورهاي همـسـايـه ايـران تـاثـيـر              

   ".خواهد داشت 
در جواب به اظهارات اين مزدور      
رژيم اسالمي در اقليم کردستان تنهـا    
بايد گفت که حکومت جنايت پـيـشـه      
شما کوچکترين اعتـبـاري در مـيـان           
مـــردم کـــردســـتـــان نـــدارد، شـــمـــا           

 سـال اسـت بـا        ۳۷ جنايتکاران حاکم   
زور سرنيزه، کشتار و زنـدانـي کـردن            
دهها هزار نـفـر از مـردم آزاديـخـواه               
کردستان، هنوز هـم نـتـوانسـتـه ايـد              
کوچکترين خللي در اراده و مـبـارزه           
مردم عليه رژيم چپاولگر و جنايتکار     

جـواب يــاوه    .  خـود بـوجـود بــيـاوريـد         
گوئي هاي شما را بـا وجـود فضـاي              
امنيتي بسيار شديد دادنـد و امـيـد            

دروغــگــو، "  کــريــمــي را بــا شــعــار           
روابط محکم .  فراري دادند"  دروغگو

رژيم اسـالمـي     "  فرهنگي و سياسي  "  
با حاکمين اقـلـيـم کـردسـتـان را هـم                
نيازي به توضيح نيست و همگان اين  

 ۲۴ را مي دانند که رژيم اسالمي در        
سال گذشته تالش کـرده اسـت نـفـوذ            
کثيف خود در اقـلـيـم کـردسـتـان را                
گسترش دهد، دهها نفر از مخالفيـن       
خود را ترور کرده و احـزاب هـمـيـشـه             
نوکر حاکم هم مثـل هـمـيـشـه دسـت             
حکومتهاي مـرتـجـع و جـنـايـتـکـار               
منطقه را براي دخالت بـاز گـذاشـتـه             

 . اند
 اعتصاب معلمان  

 ! همچنان ادامه دارد  
با وجود فشارهاي احزاب حاکم و 
بکار گـيـري هـمـه تـرفـنـدهـا عـلـيـه                    
اعتصاب معلمان، اعتصاب تـا روز        

 فــوريــه در بســيــاري از          ۲۷ شــنــبــه   
مدارس استانهاي حلبچه و سليمانيـه    

در اين بـاره آزاد کـريـم          .  ادامه داشته 
رئيس اتحاديه معلمـان در مـنـطـقـه            

حـمـايـت کـامـل        "  گرميان مي گـويـد    
خود را از معلمان اعالم مي کنيـم و          
اميدواريم حکومت اقـلـيـم خـواسـتـه           

هـمـچـنـيـن      .  هاي ما را رسيدگي کند 
گفته مي شود در استان حـلـبـچـه در            
اين روز تنها چند مدرسه باز بـوده و           

اکثريت معلمـان بـر سـر کـالـسـهـاي               
الزم بـه ذکـر       .  درس حاضر نشده انـد     

است که مبارزه و بايکوت کالسهـاي       
درس از سوي معلمان از يکماه پيـش        
شروع شده و با وجود همه ترفنـدهـاي         
احزاب حاکم و استفـاده از مـديـائـي             
اجتماعـي و تشـکـلـهـاي زرد خـود،               
معلمان همچنـان خـواهـان پـرداخـت           
فوري حقوقهاي معوقه خود هسـتـنـد        
و از رفتن بر سر کالسهاي درس خـود      

 . داري مي کنند
 

جلسات احزاب حاکم براي     
 !توطئه عليه اعتصاب معلمان  

 فوريه هئيـتـي   ۲۵ روز پنج شنبه    
از طرف اتحاديه مـهـيـنـي در شـهـر               
سليمانيه با دو حزب اسالمي حـاکـم         
ديــگــر بــه مــنــظــور پــايــان دادن بــه             

. اعتصاب مـعـلـمـان بـرگـزار کـردنـد             
گفته مي شود کـه هـئـيـت اتـحـاديـه               
ميهني از دو حزب اسالمگراي حاکم  
خواسته که آنان را کـمـک کـنـنـد تـا                  
بتوانند معلمـان را بـر سـر کـارهـاي               

الزم بـه ذکـر اسـت        .  خود باز گردانند  
که احزاب حاکم هر جا کـه تـوانسـتـه            
اند از اعتصاب و اعتراض مـعـلـمـان          
جلوگيري کرده انـد و در مـنـاطـقـي               
مثل سليمانيه که تا کنون زورشان بـه   
معلمان نرسيده بـا بـرگـزاري چـنـيـن              
جلساتي بـدون ايـنـکـه کـوچـکـتـريـن               
توجهي به خواست به حـق مـعـلـمـان             
کنند مي خواهند آنان را به سـر کـار          

 . برگردانند
 

جنازه سه پناهجوي غرق شده     
 ديگر به اقليم کردستان   

 ! باز گردانده شد 
 نوامبر جـنـازه سـه      ۲۷ روز شنبه  

پناهجوي ديگر که مـاه گـذشـتـه در             
آبهاي درياي اژه غرق شـده بـودنـد از            
طريق فرودگاه سـلـيـمـانـيـه بـه شـهـر                 

گفتـه مـي     .  سليمانيه برگردانده شدند  
شود اين سه جنازه که يک مادر و دو          
دخترش بـوده انـد، مـتـعـلـق بـه يـک                  
خانواده شش نفري هستند که جـنـازه       

. سه تن ديگر از آنان هنوز پيدا نشـده        
فدراسيون پناهندگان عـراقـي اعـالم         

 ۱۴۳ کرده که تنها در مـاه گـذشـتـه              
نفر از اهالي اقليم کردستان در آبهاي       

 . *درياي اژه غرق شده اند

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاالب زريـبـار بـاتـوجـه بـه وجـود                
شرايـط مـنـاسـبـي چـون امـنـيـت                
نسبـي خـوب و تـغـذيـه مـنـاسـب                 
زادآوري دارد اما مهمترين تهـديـد       
ــاي                ــورهـ ــار تـ ــبـ ــاالب زريـ در تـ
مـاهــيــگـيــران و آلــودگــي صــوتــي         
ماهي گيـران مـي بـاشـد کـه الزم               
است تدابيري انديشيده شود که بـا        
همکاري جوامع محلي اين تهـديـد       

بــا تــوجــه بــه      .نــيــز کــاهــش يــابــد     
وضعيت در خطر تـهـديـد انـقـراض           

ــده الزم اســت کــه                بــراي ايــن پــرن
زيستگاه هاي آن به ويژه محل هاي   
النه سازي از جمله تـاالب زريـبـار           
تحت حمـايـت و تـوجـه ويـژه قـرار                
بگيرد تا شاهد بهبود جمعيت ايـن       

 .گونه باشيم
الزم به ذکر اسـت کـه در سـال             
گذشته هم زادآوري ايـن پـرنـده در             
زريبار تـوسـط تـيـم پـرنـده نـگـري                 

 .زريبار ثبت گرديد
 *** 
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