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 عزيزه لطف الهي           :  تهيه و تنظيم         

يـوسـف مـحـمـد صـادق رئـيــس              " 
پارلمان تعطيل شده اقلـيـم کـردسـتـان           
عــراق بــخــاطــر مــردن رفســنــجــانــي            
پيامي خـطـاب بـه عـلـي الريـجـانـي                 
فرستاده و در اين پيام او رفسـنـجـانـي         
را مردي بزرگ و سياستمداري ميـانـه       
رو نام ميبرد که نقش بزرگي در رفـرم        
سياسي و ديني در نظام اسالمي ايـفـا      

يوسـف مـحـمـد از طـرف            .  کرده است 
خود و مردم کردستان عراق بـه عـلـي         
الريــجــانــي و خــانــواده رفســنــجــانــي          

عالوه بر يـوسـف     ".  تسليت گفته است 
محمـد، مسـعـود بـارزانـي هـم پـيـام                 

بـقـيـه    .  جداگانه اي منتشر کرده اسـت     
ــره اي                  ــومــي عشــي ســران احــزاب ق
کردستان عراق هم در صف پيام دادن         

 .هستند
رسم است که بعد از مردن هر يـک      
از سران و يا کاربدستان حـکـومـتـهـا،          
ــيــامــهــا از جــانــب افــراد و                    دادن پ
کاربدسـتـان حـکـومـتـهـا خـطـاب بـه                 
همتايانشان در ديـگـر کشـورهـا نـرم               

امـا پـيـام يـوســف         .  مـتـعـارفـي اسـت       
محمد از دو نظر از اين قـاعـده خـارج            

 . است و معني ندارد
يکم ايـنـکـه او رئـيـس پـارلـمـان                  
نيست چرا که بيش از يـکـسـال اسـت             
که از اين پسـت تـوسـط بـارزانـي کـه                 
خود او نيز دو سال است مشـروعـيـت        
رياستش تمام شده کنار گذاشتـه شـده         

عالوه بر اين حـدود يـکـسـال و           .  است
نيم است که چيزي به اسم پارلمان نـيـز      

. در کردستان عراق موضوعيت ندارد  
اما تا همينجاي کار هـم اگـر از ايـن                
ژست هاي مسـخـره آمـيـز در جـبـهـه                
ناسيوناليسم کرد که بگذريم، به جنبه    
دوم مـيـريسـم آنـهـم ايـنـکـه، يـوسـف                  
محمد زياده از حـد دسـت و دلـبـازي              
بخرج داده و پيـامـش بـمـنـاسـبـت بـه                
درک واصل شـدن يـکـي از مـهـرهـاي               
جنايتکار اسالمي حاکم بر ايران را از      

طرف مردم کردستان عراق بيان کـرده      
 .است

مردم کردستان عراق اين را خوب     
ميدانند که احزاب حاکم بر کردسـتـان       
عراق از جمله حزب گوران که يـوسـف        
محمد عضو آن است، طي اين سالـهـا     
مـتـاثـر از سـيـاسـتـهـا و دخـالـتـهـاي                     
جمهوري اسالمي در کردستـان عـراق        

جمهوري اسالمي چه قبـل  .  بوده است 
ــدارت                        ــد از دوران صـ ــعـ ــه بـ و چـ
رفسنجاني شهرهاي کـردسـتـان عـراق        
و مناطق جـنـوب  را بـه جـوالنـگـاه                   
تــروريســم، تــولــيــد انــواع جــريــانــات          
مرتجـع اسـالمـي و تـبـاهـي زنـدگـي                 

يــوســف .  مــردم تــبــديــل کــرده اســت         
محمد در حـالـي از مـردم کـردسـتـان               
عراق در پيامش براي مردن يک قاتـل      
و يک جنايتکار مـايـه مـيـگـذارد کـه              
حزب متبوع  او و سران ديگر احـزاب       
حاکم بر اقـلـيـم کـردسـتـان عـراق  بـه                   
انــدازه  هــم طــبــقــه اي هــايشــان در                 
جمهوري اسالمي مورد تنفر و انزجار   
همان مردمي قـرار دارنـد کـه بـا نـام                 

. آنان مشغول بذل و بخشـش هسـتـنـد          
يــوســف مــحــمــد در ايــن مــورد يــک             
عذرخواهي بزرگ به مـردم کـردسـتـان        

 . عراق بدهکار است
ــوســف مــحــمــد، نــوشــيــروان               ي
مصطفي، طـايـقـه بـارزانـي و ديـگـر                 
عشاير طالباني ممکن است بـخـاطـر         
مردن رفسنجاني و ديگر جنايتکـاران      
تاريخ افسوس بخورند البـتـه حـق هـم          

اما براي مردم کردستان بـويـژه     .  دارند
مـردم کـردسـتــان ايـران کــه تـاريـخــي               
خونبار در جـنـگ بـا حـکـومـت هـار                
اسالمي را از سر گذرانـده انـد، هـدف           
نهايي  بزيـر کشـيـدن جـنـايـتـکـارانـي                
است که زندگي مـردم را بـه تـبـاهـي                 

 . کشانيده اند
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 !  نگذاريم احکام اعدام اجرا شود     
 .متحدانه عليه مزدوران نظام اسالمي بايستيم     

 سخني با مردم سرپل ذهاب       

 ناسيوناليسم کرد در سوگ رفسنجاني       
 عبدل گلپريان 

 عزيزه لطف الهي           

 !توهين به مردم سنندج و فعالين اين شهر ممنوع            
 محمد آسنگران            

 

 

 مينا احدي         
 کساني که در سياه ترين دوران زندگي مردم           ! اين نيز بگذرد   

 ! به بزک کردن هيتلرها مشغول شده ايد         
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نــوزدهــم دي مــاه جــمــهـــوري               
اسالمي دو فرد را به اتهام سرقـت در      

 . مال عام حلق آويز کرد
اجراي احکام اعدام عمـل شـنـيـع        
دولتي و قوه قضائيه نظام جـمـهـوري           

اين نظام ضد انسـانـي     . اسالمي است 
بر پايه  اعدام و دستگيري و زنـدان و        
با نيروي سپاه پاسداران تـوانسـتـه در           

اگـر اعـدام را از ايـن            .  قدرت بـمـانـد     
نظام جمهوري اسالمي بگيـريـم پـايـه         
هاي بقا و در قدرت بـودن ايـن نـظـام             

 . در هم خواهد ريخت
ل ذهـاب           حضور شما مردم سـرپـ
در اجراي احـکـام اعـدام در مـالعـام              
آگاهانه يا ناآگاهانه اقدامي است کـه        
اهداف کثيف و ضد انساني جـمـهـري       

 .اسالمي را تقويت ميکند
مـردم بـايــد آگــاهـانــه در اجــراي             

ايـن  .  احکام اعدام  شـرکـت نـکـنـنـد             
فراخوان ما با واقعيتهاي زنده  امروز       
و مبارزات مردم بويژه عليه اعـدام و          

 .لغو احکام امنيتي منطبق، است
مردم سنندج، روانسـر و سـقـز و            
همچنان در سطح سـراسـري در ايـران           
با راه اندازي کمپين بخشش و پـايـيـن       
کشـيـدن طـنـاب هـاي اعـدام، مـانـع                 
اجراي احـکـام اعـدام  ضـد انسـانـي                 

 .نظام اسالمي، هستند
احکام اعدام و قصاص در  !  مردم

. قوانين قوه قضائيه را بايد کـنـار زد        
مـردم در ســطـح گســتـرده مـخــالــف              

 . اعدام و قصاص هستند
انسان کُشي و احـکـام اعـدام در             
نظام هاي استبـدادي و ديـکـتـاتـوري            
براي ادامه بقا سياه و خونين حاکمـان    

 .در قدرت است
نبايد بگذاريم اعدام در مـالعـام          

 . اجرا شود
راه حــل جــلــوگــيــري از اجــراي              
احکام اعدام و قصـاص در مـالعـام             
کارهاي مشترک و ابتکاري مـردم در       

 . شهرها است
ــراي              بــايــد فضــاي شــهــرهــا را ب
اعتراض بـه اجـراي احـکـام اعـدام و                
ــلـــق آويـــز کـــردن انســـانـــهـــا را                  حـ

 .سازماندهي کرد
بايد حق حيات از جان انسـان هـا        

 .را محور قرار داد
فراخوان ما دخالت فـعـال اسـت،          
فراخـوان مـا جـلـوگـيـري از اعـدام و                  

فراخوان ما تظـاهـرات   .  قصاص است 
فـراخـوان   .  عليه اعدام و قصاص است 

مـا ســازمـانـدهــي تـوده اي مـردم و                
جلوگيري از برپا کردن چوب هاي دار    

و فـراخـوان     .  اعدام در مـالعـام اسـت       
ما اين است، راه رسيدن به يک دنيـاي      
بهتر دنيايي که اعدام و قصاص جـزو     
قوانينش نيسـت، سـرنـگـونـي  رژيـم              

 .جمهوري اسالمي است
فـراخــوان مــا بســط و گسـتــرش            
جنبش سرنگوني و راه هـاي رسـيـدن           
ــظــام جــمــهــوري               ــيــن کشــيــدن ن پــاي

 .*اسالمي، است

 !  نگذاريم احکام اعدام اجرا شود                          
 . متحدانه عليه مزدوران نظام اسالمي بايستيم                                       

 سخني با مردم سرپل ذهاب       

 
 
 
 
 

 
 نسان نودينيان          

دبير مـجـمـع زنـان       " زهرا سجادي،   
اخـيــرا  "  فـرهـيـخـتــه انـقـالب اسـالمـي            

: هــا گــفــتــه      دربـاره ازدواج دخــتــربــچــه      
تــوان يــک نســخــه         بــراي هــمــه نــمــي     « 

هاي گرمسـيـر بـرخـي        در اقليم .  پيچيد
 سالگي و حـتـي     ۱۳ توانند در سن   مي

ــيــن  تــر آمــادگــي ازدواج داشــتــه              پــاي
سجـادي در واکـنـش بـه            زهرا.  " باشند

تالش برخي نمايـنـدگـان بـراي اصـالح            
ــدنـــي و             ۱۰۴۱ مـــاده     ــانـــون مـ  قـ

 ۱۳ ممنوعـيـت ازدواج دخـتـران زيـر              

از پـايـه کـار        « ها  اين تالش: سال گفته 
تـوجـهـي       اي است و بـي  اشتباه و بيهوده  

زهرا آيت اللهي، رئـيـس    ".به فتوا است 
شوراي فرهنگي و اجتماعي زنـان هـم           
معتقد است که بـايـد ازدواج دخـتـران             

ــرد                   ــل کــ ــيــ ــهــ ــوان را تســ ــوجــ . نــ
اي    سـالـه   ۱۳ ازدواج دختـران      درباره او

خودشان تمايـل بـه ازدواج       " که بقول او  
ها رضايت  گفته که بايد خانواده"  دارند

سـالـه    ۱۴ اگر دخـتـر      داشته باشند اما 
خواهد ازدواج کند، بايد بـه      است و مي  
 .او کمک کرد

 ........... 

مردم ايران با اقدام اخـيـر مـردم           
سنندج براي نجات يک اعـدامـي بـه          
وجد آمدند و مـردم و فـعـالـيـن ايـن                

مردم سنـنـدج و     .  شهر را ارج نهادند   
فعالين اين شهر توانستند با تالـشـي    
شبانه روزي جان يک انسان را نجـات        

مردم براي گسـتـرش فضـاي       .  بدهند
همبسـتـگـي و ارج نـهـادن بـه جـان                  
انسان حـدود سـه هـزار نـفـر تـجـمـع                  
کردند و از انسانيت و نحوه بـرخـورد      
با مجرم سخـنـرانـي کـردنـد و شـعـر                

مـردم بـا نـوع دوسـتـي و              .  سـرودنـد  
همبستگي انساني خود فضاي شهـر     
را مملو از مـحـبـت و صـمـيـمـيـت                  

دست جمهـوري اسـالمـي را        .  کردند
براي خونريزي بيشتر بسـتـنـد و يـک            

. انسان را از دهـن اژدهـا در آوردنـد             
اين اقدامـات انسـانـي بـحـق مـورد               
ســـتـــايـــش هـــمـــه مـــردم ايـــران و               
اپوزيسيون جمهوري اسـالمـي قـرار          

  .گرفت
اما در وسط ابراز احسـاسـات و         
پيروزي مردم سننـدج يـک پـارازيـت            
پيدا شد و اين حرکت باشکـوه مـردم      

وصـلـه پـيـنـه        " را با گستاخـي تـمـام          
 ؟.!کردن قانون قصاص ناميد

يک نفر به اسم مصطفي اسدپـور      
در نوشته اي اين هزاران نفر از مـردم      
سنندج را به باد تـوهـيـن و تـحـقـيـر                 

متاسفانه سايـت آزادي    .  گرفته است 
بيان هم از سـر سـهـو يـا عـمـد ايـن                     
نوشته توهيـن آمـيـز را درج نـمـوده               

او خطـاب بـه مـردم سـنـنـدج             .  است

کل حرکت  ... ." :چنين نوشته است 
در چــهــارچــوب قــانــون قصـــاص               

ــاري مــحــالت         .....  اســت در بســي
انجمنهـاي کـمـابـيـش غـيـر دولـتـي                
متشکل از هـمـسـايـگـان کـمـابـيـش              
خوشنام دائما در حـال وصـلـه پـيـنـه             

. کــردن تــوحــش قصــاص هســتــنــد          
همانقدر انساني اسـت کـه     "  بخشش" 

آش قصاص با يک تـف حـاکـم شـرع              
 "!در مرکز آن

آيا واقعا اين آدم نـمـيـفـهـمـد کـه           
مردم در ايران و در سنندج با نـجـات    
افراد اعدامي و در آوردن طناب دار       

در حـال وصـلـه پـيـنـه             " از گردن آنها    
يـا   "کردن توحـش قصـاص هسـتـنـد          

نجـات جـان انسـانـهـا؟ آيـا عـقـل و                   
شعـور زيـادي الزم اسـت کـه هـدف                
مردم شريف و آزاديخـواه سـنـنـدج و          

 ايران را در اين کارزار درک کرد؟
من مانده ام به چنيـن تـفـکـر و           

چنين آدمي چه بگويم، بجـز ايـنـکـه          
با تاکيد اعالم کنم توهين بـه مـردم         

 !و فعالين شهر سنندج ممنوع
فردي به اصطـالح سـيـاسـي کـه            
ــهــوري                 خــود را اپــوزيســيــون جــم
اسالمي هم مـيـدانـد هـنـگـامـيـکـه               
چنين توهيني را منتشر ميکند آيـا        
يک لحظه ميتواند خودش را به جاي    
فرد اعـدامـي يـا خـانـواده اعـدامـي               
قرار بدهد؟ آيا آنهمه انسـان فـعـال و           
شريفي که شبانه روزي تـالش کـردن        
جان اين انسان و انسانهاي زيـادي را        
نجـات بـدهـنـد عـقـل و شـعـورشـان                  

اينقدر پاييـن بـود کـه آدمـي مـثـل                 
وصله پـيـنـه      " اسدپور آنها را عوامل   

بـنـامـد؟ ايـن       "  کردن قوانين قصاص  
تفکر بـيـمـار گـونـه از کـجـا نـاشـي                    
مـيــشــود بــجــز از مــغــز يــک آدم و                

 گرايش ماليخوليا؟ 
هـــر انســـان بـــا شـــعـــور و                      
شرافتمندي بدون تامل بايـد بـه ايـن           

از مـردم سـنـنـدج         :  فرد تذکـر بـدهـد      
ــخــواهــيــد      تــوضــيــح و     !  مــعــذرت ب

استدالل زيادي الزم نـيـسـت کـه بـه               
اين فحاش بگوييم مردم سنـنـدج بـا        
تاريخ مبارزات خود و بـا سـنـتـهـاي          
پيشرو و انساني حقشان اين نـبـود و        
نيست که اين چـنـيـن مـورد اهـانـت              

کسـي کـه چشـمـش را           .  قرار بگيرند 
بسته و دهن باز کرده و ايـن چـنـيـن                
مردم و فعالين و تشکلـهـاي مـدنـي            
اين شهـر را بـه وصـلـه پـيـنـه کـردن                    
قوانين قصاص متـهـم مـيـکـنـد نـه               
مردم سنـنـدج را مـيـشـنـاسـد و نـه                  
بويـي از انصـاف و انسـانـيـت بـرده                 

 .است
 *** 
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 محمد آسنگران            

اين دو زن سـخـنـگـوي اسـالمـي           
که در پرتو اسالم و قـرآن وجـودشـان           
انکار ميشود باهمين  درک از اسـالم     
و قرآن زندگي تحقير آميزي را بـراي          
خود رقم زده و ميکوشند نسـخـه آن          
را بـراي بـچـه هـا وزنـان ديـکـر نـيـز                     

 . تجويز کنند
اين طـيـف اسـالم زده و بشـدت              
عقب مانده، با چنين درک و تـعـلـقـي      
که از اسالم ارائه ميدهند، تـا کـنـون         
خدمت زيادي به اسالم و قـرآن کـرده          
اند و همزمان تالش آنان يعني تـداوم     
انــقــيــاد زن در حــيــطــه احــاديــث و               

 . اراجيف اسالمي
سوال اينجاست کـودک کـيـسـت          
وسن مشـخـص وقـانـونـي کـه بـراي                

 ۱۵ ازدواج که از نظر اسالم زير سـن        
سال است آيا در دفاع از ايـن کـودک             
چه قوانيني موجود است و وظـيـفـه           
حمايت اسالم از اين دختران زير سـن          

که به مشـکـالت جسـمـي و روحـي               
گرفتار خواهـنـد شـد در اثـر ازدواج              
زير سن و نبودن هـيـج نـوع امـوزش              

بـدنـيـا آمـدن بـچـه هـاي              .  چيسـت؟    
ناقصي که نتيجه تحمـيـل ايـنـگـونـه          
ازدواجها که چيـزي بـجـز تـجـاوز بـه               
دختربچه ها نيست مسئولـيـتـش بـا          

 کيست؟
اخــبــار و آمــارهــاي دولــتــي بــه             

 سـال    ۱۵ ازداج زير سـن       ۴۰۰۰۰۰ 
ثبت شده اشاره دارد که بسياري نـيـز      

مـيـشـود    .  به اسم صيغه ثـبـت نشـده        
 تجاوز آشـکـار کـه       ۴۰۰۰۰۰   گفت

ايـن  .  به اسم قانون اسـالم ثـبـت شـده           
وقتي ازدواج   .  پدوفيل اسالمي است 

 سـال مـطـرح مـيـشـود             ۱۵ زير سن    
بـچــه و کــودک را از گــذرانــدن روال               
عــادي کــودکــي دور کــرده و بــه او               
مسئوليت يک زنـدگـي  را تـحـمـيـل              
ميکنند و آن هم در شرايط اسـالمـي    

وقوانين زن ستيز اسالمي کـه حـتـي          
اگــر مشــکــلــي پــيــش بــيــايــد بــچــه            
نخواهد توانست هيچ نوع اعتراضـي   

در .  بکند چون زير سن قانوني اسـت        
قانون اسالم وقتـي ازدواج بـا فـرزنـد            
خوانده شرعي وقانـونـي اسـت هـيـچ             

ــد داشــت               ــبــاي ــگــري ن ــتــظــار دي . ان
اينجاست کـه بـه تـوحـش وبـربـريـت                
اسـالم کـه در آن بـراي انسـان هـيــچ                  
ارزشي فائل نيـسـت پـي مـيـبـريـم و               
ماهيت هرچه بيشتر خود را آشـکـار         

زنان هيچگاه ساکت نـبـوده     .  ميکند
بـه انـدازه     .  اند و ساکت نخواهند بود   

طول عمر حکومت ضد زن اسـالمـي    
مبـارزات بـرابـري طـلـبـانـه زنـان در                 
کنار مـردان هـمـچـنـان بـراي دسـت                
يابي به مطالبات حق طلبانـه ادامـه          

 . دارد
 *** 
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دوره کنوني براي دزدان                
 حکومتي تداوم سربااليي است               

حسن روحاني در آخريـن تـويـيـت          
 دي در     ۱۴ شــنـبـه        خـود در روز سـه        
: اش اعـالم کـرد کـه            حساب توييتري 

دولــت حــاضــر اســت بــا تشــکــيــل              " 
اي تـمـامـي دخـل و خـرج و                   سامانـه 
هايش را روشن کنـد و از قـوه             حساب

هـايـش را        قضاييه خواست که حساب  
 اين اظهـارات واکـنـشـي       ." روشن کند 

به سخـنـان روز دوشـنـبـه الريـجـانـي                 
: رييس قوه قضاييه است که گفته بود    

بابک زنجاني به ستاد حسن روحـانـي    " 
، ۹۲ در انتخابات رياست جـمـهـوري         

و افراد مـرتـبـط بـا       "  کمک مالي کرده  
شونـد و اگـر        اين موضوع احضار مي   

  ."الزم شد، بازداشت خواهند شد
گاز گرفتنـهـاي هـر دو            در ادامه 

قوه مجريه و مـقـنـنـه از هـمـديـگـر،                  
محسن اژه اي هم روز چهارشنبه وارد     

مــن خــواهــش    : " گــود شــد و گــفــت        
کنم شرط نـگـذارنـد، بـيـان کـردن               مي

خـواهـد،      هـا شـرط نـمـي           دخل و خـرج   
بياييد بگوييد براي انتخابـات چـقـدر          

ها از کـجـا        ايم و اين هزينه  هزينه کرده 
 ".تأمين شده است

ــه                    ــيــســت ک ــار ن ــن ب ــي ايــن اول
مقامات حکومت اسالمي از دزدي،     
فساد، حقوقهاي نجومي و ميليـاردر      
شدن همديگر از قـبـل هسـتـي مـردم              

تـاريـخ مـوجـوديـت        .  سخن ميگويند 
حــکــومــت اســالمــي از هــمــان بــدو             
ظهـورش بـا فسـاد، دزدي و چـپـاول                
هستي مردم و دسترنج نيروي کارکـن      

نـفـس لـگـدپـرانـي         .  عجين بوده اسـت   
کاربدستان باالي قوه قضايـيـه و قـوه            
مجريه بـه هـمـديـگـر بـر سـر غـارت                   
هستي مـردم گـويـا تـر از هـر گـونـه                    
حسابرسي بر سر حسابهـاي هـر کـدام           
ــهــادهــاي غــارتــگــر حــکــومــت              از ن

تالش حسـن روحـانـي      .  اسالمي است 
کــه مــيــخــواهــد چــهــار ســال ديــگــر             

حکومت اسـالمـي را نـگـه دارد، بـا               
تالشهاي باند الريجاني هـا و ديـگـر             

ــدارد            ــم فــرقــي ن از .  جــنــاحــهــاي رژي
اصولگرا و اصالح طـلـب گـرفـتـه تـا               
ديگر شبکه هاي تار عـنـکـبـودي در          
نــهـــادهـــاي مـــخـــتــلـــف و ســـپـــاه،              

دسـتـشـان بـه ريسـمـان خـدا                 همـگـي  
هر دسته، جناح، بـانـد و     .  آويزان است 

گـروهــي هــدفـي جــز پـايــداري نــظــام              
اسالمـي کـه مـنـبـعـي عـظـيـم بـراي                   
غـــارت، چـــپـــاول و دزديـــهـــايشـــان           

 . بحساب مي آيد ندارند
از يک سو غارت و چپاول هسـتـي    
مــردم و مــيــلــيــاردر شــدن اوبــاشــان            
اسالمي حاکـم بـر کشـور و از سـوي                
ديگر حقوقهاي زير خـط گـرسـنـگـي،         
حقوقهاي چندين ماه بتعـويـق افـتـاده        
کارگران، مرگ تدريجي گورخوابها و     
کارتن خوابها و دهها درد و مصيبـت   
اقتصادي و اجتماعي تحميل شده بـه      
مردم، تقابل هر روزه اي را بين مـردم       
با حاکمان بـه امـري روزمـره تـبـديـل               

 .کرده است که مدام اوج ميگيرد
اسبها در سربااليي هـمـديـگـر را           

اما دوره کنونـي بـراي     .  گاز ميگيرند 
دزدان حکومتي تـداوم آن سـربـااليـي           
است که مردم بستوه آمـده، مـردمـي          
که زندگي شان چهـار بـرابـر زيـر خـط              
فقر قرار گـرفـتـه اسـت، مـردمـي کـه                
ماهيـت دزدان حـکـومـتـي، از ولـي                
فقيه گرفته تا پايينتريـن تـفـالـه هـاي            
اسالمي برايشان همـچـون روز روشـن         
ــا اعــتــراضــات و                    عــيــان اســت، ب
نارضايتي هاي هر روزه خـود بـه آنـان         
تحميل کرده و منتظر فرصـتـي بـراي           
پايان دادن به جهنم اسالمي حاکـم بـر      

فضــاي مــلــتــهــب و       .  ايــران هســتــنــد   
اعتراضي در ميان مردم بويژه فضـاي   
نــارضـــايــتـــي هــر روزه کـــارگـــران،              
کـاربــدسـتــان حــکــومـت بـا تـمــامــي             
دارودسته ها و جناحهايش را بيش از    

مـردم  .  پيش بجان هم انـداخـتـه اسـت         

بستوه آمده در ايران براي دست يـابـي        
به يک زندگي شايسته انسـان امـروز،           
يــک زنــدگــي مــرفــه، خــوشــبــخــت و            
سعادتمند، توام با حرمت و کـرامـت        
انسانـي، راهـي جـز بـه زيـر کشـيـدن                  
ــگــران و               ــپــاول حــکــومــت دزدان، چ

 . آدمکشان اسالمي پيش رو ندارد
  ۹۵  دي ۱۵ 

 ۲۰۱۷  ژانويه ۴ 
 ......... 

 
 در فضاي مجازي غوغاي                 

 عظيم تري در راه است           
اهللا مکارم شيرازي صبح روز     آيت

با داسـتـان     : "  دي گفت۱۵ چهارشنبه  
ها در فضاي مجازي غوغا     گورخواب

کردند؛ در حالي که آمـريـکـا صـدهـا             
فضـاي  /  هزار نفر کارتن خـواب دارد     

مجازي بـه فضـاي آلـوده، کـثـيـف و                 
منجالب تبديل شده فساد در فضـاي        

 از ايــن      .کــنــد   مــجــازي غــوغــا مــي      
مشــکــالت و مــعــضــالت جــامــعــه           

کند؛ امـا      آمريکا خبري درز پيدا نمي    
وقتي چند نفر در کشور ما دچار ايـن      

شـونـد، آن را در فضـاي               مشکل مي 
 او تـاکـيـد        ." کنـنـد    مجازي بيداد مي  

اصالح اين فضا هـزيـنـه دارد؛        : " کرد  
ولي هزينه آن چنان زياد نـدارد؛ لـکـن         
سرنوشت جامعه با آن مرتبط است و     

: او افـزود     .بايد فـکـري بـراي آن کـرد           
اميدواريم رئيس جمهور، دولتمـردان،    
صدا و سيما و هـمـچـنـيـن نـهـادهـاي                
قضايي دست به دست هم داده و براي       

 ".آن فکري کنند
انتشار تصاوير در گور خـوابـيـدن         
و در درون لوله فاضالب خوابيـدن در        
ســايــه نــظــام خــدا و اســالم، صــداي              
مکاران پول خـواب را درآورده و در              
وحشت از بتصوير کشـيـده شـدن هـر              
چه بـيـشـتـر مـاهـيـت اسـالم و قـرآن                    
توسط  مـجـريـانـش، آنـان را بشـدت               

چــرا فــقــط    .  ســراســيــمــه کــرده اســت      

مردمان کشـورهـاي اسـالم      .  آمريکا؟
زده در سايه اسالم و قرآن و با دخـالـت    
مکاراني چون شيرازي و ديـگـر آيـت            
اهللا هاي مـيـلـيـاردر حـاکـم بـر ايـران                  
زندگي شان بدتر از گورخـوابـهـا تـبـاه             

ــت      ــده اسـ ــان، در           .  شـ ــتـ ــاکسـ در پـ
افغانستان، درعراق، در سـوريـه و در          
ديگـر کشـورهـاي اسـالم زده هـمـيـن                
سرنوشت را اسالم و قرآن برايشان رقـم    

مـکــار فـقـط آمـريـکـا را             .  زده اسـت   
بـدون شـک فـقـر و           .  نشانه رفته اسـت    

نداري در سـايـه سـود و سـرمـايـه در                 
آمريکا و در چـهـار گـوشـه ايـن کـره                  
ــيــش از هــر زمــان                 خــاکــي امــروز ب
ديگري بيداد ميکـنـد کـه جـمـهـوري             
اسالمي برجستـه تـريـن گـنـداب ايـن              

انتخاب آمـريـکـا بـراي       .  باطالق است 
مکار شيرازي از سر خاصيت موضـع   

حــکــومــت  "  ضــد امــپــريــالــيــســتــي     " 
اســالمــي اســت کــه آيــت اهللا هــاي                
مفتخوري چون او بر بستر اين شـعـار         

مکـار شـيـرازي      .  لم داده و مي چاپند  
گورخوابي در سايه حکـومـت خـدا و            
اسالم را بـهـتـر از کـارتـن خـوابـي در                 

آنچه حاکـمـان زشـت      .  آمريکا ميداند 
به تنهايي دارند، نـظـام اسـالم و خـدا            

 . همه را يکجا دارد
از رئــيــس      " مــکــار شــيــرازي،          

جمهور، دولتمردان، صدا و سـيـمـا و           
همچنين نهادهاي قضايي ميخـواهـد      
دسـت بـه دسـت هـم داده و بـراي آن                    

 ". فکري کنند
رئيس جمهور دولتمردان، صدا و      
سيما و همچنيـن نـهـادهـاي قضـايـي            
همگي بخشي از صورت مسئله و از         
شرکاي جرم و جنايت و از مسـبـبـان              
تباهي زندگي مردم و خلق گورخوابي   

 .هستند
حمالت مکار شيرازي بـه فضـاي      
مـجـازي بـخـاطـر رو کـردن، افشـا و                  
علني نمودن  تمـامـي کـالـشـي هـاي              

سران حکومـت و ديـگـر آخـونـدهـاي              
وقـتـيـکـه     .  مفتـخـور اسـالمـي اسـت         

فضاي مجازي حيله هـا، مـکـاري و             
جنايات بيشمار حاکمان اسـالمـي را         
نه تنها در ميان مردم در ايران بـلـکـه         
در برابر ديدگاه جهانيان قرار ميدهـد،   

نـام مـي     "  آلوده و کـثـيـف     "آنرا فضاي  
او حق دارد دچـار سـراسـيـمـگـي         . نهد

شود چرا که هـمـيـن فضـاي مـجـازي              
ميرفت که در خيزش اعتراضـي سـال       

ــر کشــيــدن حــکــومــت                ۸۸  ــا بــزي ب
اسالمي، شان و منزلت را به جـامـعـه     
بازگرداند و همه مفـتـخـوان اسـالمـي         
را بــه گــور خــوابـان واقــعــي و ابــدي                

فضـاي مـجـازي ابـزاري         .  تبديل کنـد  
براي متحد کردن، متشـکـل کـردن و          
نورافکني در دنياي امـروز اسـت کـه            
عــمــق کــثــافــت و لــجــن حــکــومــت             

 .اسالمي را عيان ميکند
حکومتي با کاربدستـانـي دزد و         
آدم کش که نزديک بـه چـهـار دهـه در              
فساد و لـجـن غـوطـه ور هسـتـنـد و                   
جامعه اي هشـتـاد مـيـلـيـونـي را بـه                 
تباهي کشانيده اند، تنها بـا هـمـت و         
تالش انقالبي مردم براي سـرنـگـونـي          
رژيم اسالمي و بـرپـايـي جـامـعـه اي               
انساني ميتواند به اين وضـع خـاتـمـه            

آثار و عالئم اين تالشهـا را هـر       .  دهد
روز بـه وسـعـت سـراسـر ايـران شـاهـد                  

در ايــن مــيــان بــدون شــک          .  هسـتــيــم 
فضــاي مــجــازي نــيــز، از تــويــتــر و               
فيسبوک گرفته تـا تـلـگـرام و ديـگـر                 
شبکه هاي اجـتـمـاعـي در تـحـوالت              
پيـش رو غـوغـاي عـظـيـم تـري بـپـا                    
خواهند کرد و در جـارو کـردن کـيـان              
اسالم و کاربدستان آن توسط انـقـالب      
مردم، نقش و جايگاه تعيـيـن کـنـنـده          

 .اي خواهند داشت
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نسرين رمضانعلي؛  خبر مرگ               
همه   )  زهرا كاكه سورى           ( زارا خانم      

 .ما را سوگوار كرد          
زهــرا خــانــم انســانــي مــبــارز و             

. هـمـيــشـه لـبــخـنــدي بــر لــب داشــت              
آشنائي من با دايه زهرا برميگردد بـه   
زمــانــي کــه نــوجــوانــي بــودم و مــا               

 .همسايه بوديم
گرامي ميداريم يـاد؛ دايـه زهـرا،         
دايه کبرا، دايه کالي، دايـه سـبـيـعـه،             
دايه خالخاص صدها نفر از مـادرانـي       
که زندگي شـان را در راه آرمـانـهـاي                
انساني و به عنوان قهرمانـان واقـعـي          
روياروئي با دورانـهـاي سـخـت ادامـه           

" نـه " عزيزاني که سمبل واقعي  .  دادند
به ارتجاع درست در شديدترين دوران      

و .  بــگــيــر و بــه بــنـــدهــا بــودنــد                    
" سـرخـي  " شخصـيـتـهـاي بـزرگـي کـه              

تاريخ پر از مبـارزه مـردم سـنـنـدج و             
حرمت و عـظـمـت سـوسـيـالـيـسـم و                  
آرمانهاي برابري طلبانه و انقالبـي در      
کردستان، بخشي از داسـتـان واقـعـي           

 .زندگي  آنهاست
دايـه هــاي انـقــالبــي مـا؛ بــارهــا             
وقتي دور هم جمع ميشدند همديـگـر         
ــا                   ــه ــيــات ــل را از آخــريــن اخــبــار عــم

گـاهـا   .  پيشمرگان مطـلـع مـيـکـردنـد         
همـديـگـر    . اشکهايشان جاري ميشود 

امــا اراده اي      .  را دلــداري مــيــدادنــد     
هيچگاه بـراي مـرگ     .  محکم داشتند 

جگرگوشه هايشان سيـاه نـپـوشـيـدنـد           
هيچگاه نگذاشتند دشمنان غـمـشـان        

حتي وقتـي کـه     .  و اشکشان را ببينند 
حــکــومــت هــار اســالمــي فــقـــط                 
ميخواست مطلع باشد که چه زمانـي        
بر مـزار عـزيـزشـان مـيـرونـد حـاضـر                  
شــدنــد هــيــچــگــاه بــر ســر مــزار                      
فرزندانشان نروند اما اين تقاضا را از      

. مزدوران جهل و سرمايه نخواسـتـنـد       
دايه زهرا از زمره نسل مـادرانـي بـود          
ــتــريــن آرزوهــايــش                  ــکــي از بــزرگ ي
سرنگوني اين حکومت هار اسـالمـي       

دايه زهرا از زمره مـادرانـي بـود       .  بود
مـرگ  .  هميشه در خدمت انقالب بود 

دايه زهرا را به خانواده محتـرم کـاکـه            
. سوري و ناوه تسليت عرض ميـکـنـم      

ياد عزيزش براي هـر کسـي کـه دايـه               
زهرا را ميشناخت فرامـوش نشـدنـي         

 . است
 

آبادي پس از احضار به                 دانا لنج    
 دادگاه بازداشت گرديد               

آبـادي     ماه، دانا لـنـج      هيجدهم دي 
از فـعـالـيـن مـدنـي مـريـوان بـا قـرار                     

)فيش حقوقي کارمند دولـت   ( کفالت
 او از سـوي        .، از حبس رهايي يـافـت     

شــعــبە اول داديــاري دادگــاە انــقــالب           
تبليغ عليە نظام جمهـوري  " مريوان به  
   اداره  .مــتــهــم شــده اســت     "  اســالمــي

ــال                 ــع ــن ف ــوان از اي اطــالعــات مــري
دانشجويي در ارتباط با فعـالـيـت در           

شـاکـي   "  نه بـه تـانـکـر مـرگ           "کمپين  
 .باشد مي

 
آخرين بازماندە يک خانوادە                  
قرباني بمباران شيميايي سردشت                   

 درگذشت     
 سـال از دوران      ٢٩ پس از گذشت  

جنگ ايران و عراق، آثار زيانـبـار ايـن       
جنگ هنوز بر دوش قربانيـان جـنـگ        

کـنـد و        ايران و عراق  سنگـيـنـي مـي           
ــي بــمــبــاران                يــکــي ديــگــر از قــربــان

روز  .شيميايي سردشـت جـان بـاخـت         
 ديــمــاە، يــکــي ديــگــر از           ١١ شــنــبە   

مصدومان بمباران شـيـمـيـايـي شـهـر             
ــنــام     " قــادر مــوالن پــور       " ســردشــت ب

ــذشــت  قــادر مــوالن پــور در              .درگ
بمباران شيميايي شهـر سـردشـت سـه           

هـاي شـهـيـن، نـاصـر و                فرزند بـه نـام     
مالمال، و همچنين هـمـسـرش را در             

 .حالي که باردار بود، از دست داد
 

 روز تجمع کارگران کشت                 ٣٨ 
  ١٩ ديروز    /  و صنعت در هواي سرد            

 ها را جمع کنيد          دي ماه گفتند چادر           
 امين روز از تـجـمـع صـنـفـي         ٣٨ 

اين کارگران در بيرون مـجـتـمـع و در              
 .فضاي باز است
 نــفــر از کــارگــران         ٥٠ بــيــش از      

مجتمع کشت و صنعت مـهـابـاد کـه           
پس از واگـذاري مـجـتـمـع از طـريـق                 

ــيــش از           ــده، ب  مــاه اســت       ١٦ مــزاي
اند، در   دستمزد خود را دريافت نکرده    

سي و هشت روز گـذشـتـه، در هـواي              
سرد چادر زدند و با افروختن آتش در       

. سرما به تـجـمـع خـود ادامـه دادنـد               
حاال نماينده اين کارگران که همچنـان      

انـد و در حـال            بيرون مجتمع ايستاده  
در روز   :  گـويـد     اعتراض هستند، مـي   

سي و هفتم تجـمـع، آمـدنـد و از مـا                 
. ها را جـمـع کـنـيـم          خواستند که چادر  

نيروي انتظامي با حکم آمد و گـفـت          
ها غيرقانوني است؛ بـايـد جـمـع            چادر
 .شود

ــنــکــه                  ــيــان اي ــا ب ــر ب ايــن کــارگ
مسئوالن محلـي و اسـتـانـي در ايـن               
مدت طوالني اعتراض، پـاسـخـگـوي      

نه تـنـهـا    :  اند؛ ادامه داد کارگران نبوده 
حـق و حـقــوق مــا را نـدادنــد بــلـکــه                  

ها را هم جمـع   مجبورمان کردند چادر  
مراجعات ما به مقامات هيـچ  . کنيم

اي نداشته است اما چه با چـادر      نتيجه
ــدون آن، بــه اعــتــراض ادامــه                  چــه ب

 .دهيم مي
دولـت بــايـد فـوري حـقــوق هــاي              
پرداخت نشـده و مـطـالـبـات مـزدي                
کارگران کشت و صنعـت مـهـابـاد را            

 !پرداخت کند
ديدار و سـفـر بـه مـحـل تـجـمـع                   
کارگـران کشـت و صـنـعـت مـهـابـاد                 

از .  تقويت عملـي ايـن مـبـارزه اسـت            
هــمــه مــردم مــهــابــاد مــيــخــواهــيــم           
کارگران کشـت و صـنـعـت را تـنـهـا                  
نگذارند و به هر شکل ممکن از آنـهـا       

شـهـر مـهـابـاد بـايـد            .  حمايت کـنـنـد     
يکپارچه به حمايت از خـواسـت هـاي           
عادالنه کارگران برخيزد و اين مبارزه     

  .را متحدانه به پيروزي برساند
حضــور فــعــال خــانــواده هــاي                
کارگران کشت و صنعت مـهـابـاد در          
اين مبارزه فاکتور تعيين کننده بـراي        

خـانـواده   .  به پيروزي رساندن آن اسـت      
ها ميتوانـنـد مـانـنـد خـانـواده هـاي                 
کارگران معدن سنـگ آهـن بـافـق در              
مرکز شهر و يـا در مـقـابـل يـکـي از                 
ادارات دولتي چـادر بـزنـنـد و تـوجـه                
مردم شهر را بـه ايـن اعـتـراض مـهـم              

  .جلب کنند
هــم اکــنــون کــارگــران کشــت و              
صنعت مهاباد اعـتـراض مشـتـرک و          

. متحدانـه اي را هـدايـت مـيـکـنـنـد                
متکي کردن اين تجمع اعتراضـي بـه          

جلسـات مـجـمـع عـمـومـي، اراده و                 
قدرت اعـتـراضـات کـارگـران را بـاال              
برده و در تقويت اعمال اراده جـمـعـي          

 .بر توان و قدرت اعتراض ميفزايد
 

جانباختن رحمان خسروي             
 چهره شناخته شده و مبارز              

 شهر بوکان      
يـکـي از چـهـره         "  رحمان خسروي" 

هاي شناخته شده و مـبـارز بـوکـان و            
 سـالـگـي در جـريـان            ٥٦ سقز در سن    

وقوع تصادف در جاده سقـز ــ بـوکـان          
 .جان خود را از دست داد

رحــمــان خســروي اهــل روســتــاي         
و ساکن بـوکـان يـکـي از           "  ئوينه چي" 

انسانهاي خوشنام و مـبـارز قـديـمـي             

بوکان و سقز بود کـه چـنـديـن بـار از                  
سوي نهادهاي امنيني رژيـم احضـار          
و مورد بازجويي و اذيت و آزار قـرار            

اين چهره مبارز شهـرهـاي   .  گرفته بود 
بوکان و سقز روز جمعه در يک حـادثـه       

" سـرا " تصادف در نـزدکـي روسـتـاي             
 .جان خود را از دست داد

 
ــان حــزب             ((  ــردســت ــتــه ک ــي کــم

کمونيست کارگري ايران جـانـبـاخـتـن          
ــه هــمــســر و                   رحــمــان خســروي را ب
ــوکــان                 ــدانــش و مــردم ســهــر ب فــرزن

 )).صميمانه تسليت ميگويد
 

 ***   
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 ادامه اعتصاب غذاي             
 هاجر پيري     

به گـزارش بـازداشـت بـه نـقـل از                
ماف هاجر پيري زندانـي سـيـاسـي از           

 روز پـيـش دسـت بە            ۵ اهالي نقدە از     
ــار                 ــصــاب غــذا زدە و خــواســت اعــت

 .انتقالش بە يک بند سالم بـودە اسـت         
 ۶ ٨  سالە، ارديبهشت   ٣٣ هاجر پيري  

تـوســط نــيـروهــاي اطــالعـاتــي نــقــده           
ــدت              ــت و مـ ــاه در        ٧ بـــازداشـ  مـ

ــازداشــتــگــا   هــاي ادارە اطــالعــات           ب
شهرهاي نقده و اروميە نگهداري شـدە        

اين زنـدانـي سـيـاسـي مـهـرمـاه                .بود
 در شعبە يکم دادگـاه انـقـالب      ۶ ٨ سال

عضويت در يکي از   ” اروميه به اتهام  
احزاب کـرد و اقـدام عـلـيـه امـنـيـت                   

تـوســط قــاضــي حصــاري بــه         “  مـلــي 
سـال حـبـس و تـبـعـيـد بـه زنـدان                    ۱۷ 

هاجر پـيـري روز      .کرمان محکوم شد  
 سـال حـبـس      ٩ ماه پس از   دي٣ جمعە  

در زندان کرمان با دستـبـنـد بە زنـدان              
 .مرکزي تبريز منتقل شدە بود

 
 خون بازي،        

 خشونت دختران با بدن خود               
هـاي     دختران نوجوان در مـدرسـه       

ايـن  .  کـنـنـد       مي»خودزني«در ايران  
موضوع گزارشي تصويـري اسـت کـه         

منتشـر شـده     ”   عصر ايران“در سايت  
گويد اين رفـتـار خشـن در         است و مي  
 ۱۶  تـا      ۱۴ آموزان دختر     ميان دانش 

بــر اســاس ايــن        . ســالــه شــيــوع دارد      
هـا در       گزارش، اغـلـب ايـن تـيـغ زدن            

خـودزنـي،   .  شـود    مدرسه انـجـام مـي       
اي در ميان دختران نوجـوان      رفتار تازه 

نيست امـا مـمـکـن اسـت شـيـوع آن                 
هاي پيش بـيـشـتـر شـده         نسبت به دهه  

 .باشد
گـويـنـد       ها بـه ايـن کـار مـي              بچه

 و آن را عـامـل آرامـش      »خون بازي« 
گويند بـا گـريـه و         مي.  دانند  خود مي 

اند امـا     داد زدن و فرياد زدن آرام نشده  
يـکـي ديـگـر       .  اين کار آرام شان کـرده      

گويد که به خاطر رفع سـوءتـفـاهـم       مي
آنـهـا     . دوست پسرش اين کار را کـرده      

. انـد   براي آرامش روشي خشن برگزيده    
دست، ران پا و سرشان را بـراي بـازي           

امـا دلـيـل      .  انـد    خون انتخاب کـرده    با
خون بازي تمـام دخـتـران واکـنـش بـه                

برخي به علت تقلـيـد   .  خشونت نيست 
 الزم   .کـنـنـد    از ديگران اين کار را مي      

ــدن بــه                        ــر اســت آزار رســان ــه ذ ک ب
يکي از عوارض شـنـاخـتـه شـده             خود

بحران روحي است که در اکثر جوامـع        
 .وجود دارد 

هاي مختـلـفـي      آزار خود در شکل   
سوزاندن بدن، اجتـنـاب   .    کند  بروز مي 

از خوردن غـذا ، بـاال آوردن عـمـدي                
محتويات معده بعد از خـوردن غـذا،       
خـراشـيــدن صــورت و بـدن، کشـيــدن              
ــيــغ از                     ــا ت مــوي ســر و خــودزنــي ب

هاي شناخته شده آزردن خـويـش        شکل
 .است

در صورتي که مساله به يک فـرد        
يا تعداد اندکي محدود باشـد چـنـدان         

تـوان     جاي نگراني نيـسـت، چـون مـي         
فرد را بـه عـنـوان يـک مـورد خـاص                   

. بررسـي کـرد و عـلـت را پـيـدا کـرد                   
هـاي بـيـمـاري          يکي از نشانه   معموال

آزار )  Borderline( بوردر الين  
ولـي وقـتـي      .  رسانـدن بـه خـود اسـت          

مسـالــه بــه شــکــل اپــيــدمــي بــيــرون            
آيد، ديگر يک نـاهـنـجـاري روانـي             مي

در يک فرد مشخص نيست بلکـه يـک       
 .مساله اجتماعي است

 
 يادداشتي از آتنا فرقداني                  

دي مـاه يـاد آور خـاطـره اي               ۲۰ 
اســت کــه تــنــهــا بــه دلــيــل انــتــشــار              
ويديويي که در آن از ضرب و شتـم بـه        
دليل کشيدن نقاشي روي ليـوان هـاي          
کاغذي در سلول انفرادي، سخن گفتـه    
بودم؛ بـه طـور نـاگـهـانـي بـه دادگـاه                   
احضــار و بــا ضــرب و شــتــم پــيــش                
چشمان خانواده ام در حالي که مـادرم     
فرياد مي کشيد دختـرم رو نـزنـيـد و               
پدرم به گـريـه افـتـاده بـود؛ بـه زنـدان                   
مخوف قرچک منتقل شـدم و هـرگـز             
گــمــان نــمــي کــردم ديــگــر بــه خــانــه              

 بــا   ۱۳۹۵ ارديـبـهـشـت       ...! بـازگـردم  
انجمن کاريکاتـوريسـت   " حمايت هاي  
نيک آهـنـگ    ,CRNI هاي امريکا 

کوثر و بسياري از هنرمـنـدان عـزيـز،            
سازمان ها و مدافعـان بـيـن الـمـلـلـي              
حقوق بشر و با حمايت هاي بسـيـاري       
از فـعـاالن مـدنـي و سـيـاسـي داخـل                  
کشور که به داليل امنيتي از ذکر نـام    
آنها معذورم و حمايت هاي هموطنان       

، بـه    " عزيزم در ايران و خارج از کشـور    
آغــــوش خــــانــــواده و جــــامــــعــــه               

امـا آنـچـه قـابـل بـازگشـت              . بازگشتم

نــيــســت؛ نشــخــوار مــداوم تــک تــک             
عناصري در ذهـن اسـت کـه بـعـد از                 
زندان معنايي متفاوت و گاه هولنـاک    

ليـوان  " به خود مي گيرند؛ هم چون يک  
کـه بسـيـاري را چـون عـطـر               "  کاغذي

چاي، جانشان را گرم مـي کـنـد، امـا             
براي من ديـدنـش وجـودم را سـراسـر               

و ياد کسـانـي دايـمـا بـرايـم             ...!  خشم
زنده مـي شـود کـه چـون دايـره هـاي                   
سفيد ليوان هـاي کـاغـذي، روزهـا و              
عقربه هاي ساعت را بـه تـکـرار، بـي             

...! نام و نشان در زندان دور مي زنند   
فراموششان نـکـنـيـم دايـره هـاي بـي                

فهيـمـه اعـرفـي، مـريـم           : " نشاني چون 
اکبري منفرد، الهام برمکـي، بـهـنـاز           
ذاکري، فاطمه مثنـي، رويـا صـابـري           
نژاد، زهرا زهـتـابـچـي، مـريـم نـقـاش               
زرگران،ريحانـه حـاج ابـراهـيـم دبـاغ،             
ــداوا               ــي ــازيــال حــم مــرجــان داوري، ن

 «!.................و
 

 معصومه ضيا         
 بازداشت شد          درفرودگاه       

 معصومه  
بازداشت شـد        درفرودگاه  ضياء  

ــح روز          ــاه            ۱۷ صـــبـ ، ۹۵  دي مـ
معصومه ضـيـاء از فـعـاالن عـرفـان               
حلقه، هنگام بازگشت از سـفـر خـارج          
کشور در فرودگـاه تـوسـط مـامـوران            
ــازداشـــــت                 ــات بـــ ــالعـــ اداره اطـــ

ــا            ”  . شــد ــدار ب ــراي دي مــعــصــومــه ب
بستگانش به خارج از کشور رفته بود    
و صبح امـروز هـنـگـام بـازگشـت در              

بـا ايـنـکـه       ”  “ . فرودگاه بازداشـت شـد     
معصومه يکسال حکم حبـس داشـت      
ولي هنگام خـروج مشـکـلـي بـرايـش             

امــا هــنــگــام     .  پــيــش نــيــامــده بــود       
بازگشت به وي گفته اند شما ممـنـوع     

ــعــد از حــدود       .  الــخــروج بــوده ايــد       ب
دوساعت ماموران اطالعات او را بـه      
منزل برده و ضمن تفتيش خانه، کليه       
وسايل ارتباطي الکترونيکي او مثـل      
کامپيوتر و موبايل و غيره را توقيف    

بـه وي گـفـتـه انـد            ”  “ . و با خود بردند 
اين بازداشت ربطي به پـرونـده قـبـلـي             
ــده جــديــد                     ــرون ــک پ ــن ي ــدارد و اي ن

معصومه ضياء که در جـريـان    “ . است
تجمع شاگردان محمـدعـلـي طـاهـري           
در مقابل دادگـاه انـقـالب بـازداشـت             
شده بود، در دادگاهي کـه در تـاريـخ             

 بـه ريـاسـت        ۹۳  بهمن مـاه سـال       ۱۸ 
قاضي احمدزاده برگزار شد، به اتـهـام        
اخـالل در نـظــم عـمــومــي از طــريــق               
شرکت در تـجـمـع غـيـرقـانـونـي، بـه                   

 ۷۴ تحمل يک سال حبس تـعـزيـري و          
 .ضربه شالق محکوم شد

 
محروميت از درمان مريم                

 اکبري منفرد در بند زنان               
 زندان اوين       

مــريــم اکــبــري مــنــفــرد زنــدانــي          
زنـدان  )  زنـان ( سياسي در بند نسـوان        

اوين، عليرغم بيمـاري، از رسـيـدگـي           
پزشکي و اعزام به بيمارستان محـروم     
بوده و عـوارض بـيـمـاري اش درحـال             

 .پيشرفت است
 

  کرکوک   
 ژانويه در کـرکـوک    ۲ روز دوشنبه   

در محله ايي به اسـم رزگـاري مـردي           
او در بازجوييـهـاي   . همسرش را کشت  

اوليه گفته بـود ه بـه خـانـه آنـهـا دزد                  
امده وهمـسـرش را بـه قـتـل رسـانـده                 

 ژانويه اعـتـراف      ۷ اما روز شنبه .اند  
کرد که خود او همـسـرش را بـه فـتـل             

 .رسانده
 

جسد ثرياي جوان پس از قتل                
 به دار آويخته شد          

مسؤوالن بـيـمـارسـتـان تـخـار از              
انـتـقــال جســد يــک زن جــوان بــه ايــن                

گـفـتـه    .  دهـنـد     بيمارسـتـان خـبـر مـي         

شود، اين جسد مربوط بـه ثـريـاي         مي
سا له  است که خانـواده شـوهـرش      ۲۴ 

او را کشته اند و سپس بـراي کـتـمـان             
 .حقيقت جسدش را به دار آويخته اند

آرا حواش، رئيـس امـور زنـان          رزم
گويد که ثريا دو شـب پـيـش       تخار مي 

به بيمارستان اين منطقه منتقـل شـد          
و ايـن رويـداد خـودکشـي ثـبـت شـده                 

به گـفـتـه حـواش، آثـار ضـرب              .  است
 .شود وشتم بر بدن ثريا ديده مي

يک منبع کـه نـخـواسـت نـامـش              
گـويـد      وطندار مـي  فاش شود به سالم     

که بـراي کـتـمـان حـقـيـقـات خـانـواده                  
شوهر ثريا پس از قتل، جسد او را بـه       
دار آويختند تا اين قضيـه خـودکشـي          

به گفـتـه شـوکـت عضـو          .به نظر برسد  
خانواده ثـريـا ، ثـريـا هـمـواره تـحـت                   
شکنجه بوده است و قرار بوده که يـک        
روز بعد به خانه پدرش انـتـقـال يـابـد،              
ــه                      ــتـ ــه کشـ ــلـ ــاصـ ــن فـ ــا در ايـ امـ

خـلـيـل اسـيـر، سـخـنـگـوي              .شـود   مي
گويد که همـسـر ثـريـا        پليس تخار مي 

بازداشت شده  و تحقيقات پلـيـس در         
 .**اين زمينه جريان دارد

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                     

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           :  تهيه و تنظيم         

  ضرب و شتم دست فروشان ، اينبار در تبريز                                    

 دي مـاه ،        ۱۶ روز پنجشنبـه     
 عصر در   ۵ دستفروشي  در ساعت     

ميدان صاحباالمر تـبـريـز تـوسـط            
مـزدوران شــهـرداري تـبـريــز مــورد           

در .   ضــرب و شــتــم قــرار گــرفــت           
مــاهــهــاي گــذشــتــه در شــهــرهــاي          
مختلف ايران، دستفروشان بشـدت       
مورد ضرب و شتم و اذيـت و ازار           

حــملـه مــزدوران    .  قـرار گـرفــتـه انـد        
شهرداري هـا بـه دسـتـفـروشـان در                
فومن و اروميه و تهران و اهـواز و          
شهرهاي مختلف ، به يـمـن وجـود            
اســتــفــاده وســيــع مــردم از فضــاي           
مــجــازي و رســانــه اي شــدن ايــن               
معضـل، دولـت را بـا يـک چـالـش                 

. بزرگ اجتماعي روبرو کـرده اسـت        
ســيــلــي خــوردن زنــي دســتــفــروش          
توسط عوامل شهرداري در فـومـن        
کار را بجائي رساند که شـهـردار از        

 . اين زن دلجوئي کند
در اهواز دستفروشان با اتـحـاد      
و همبستگي شهرداري را به عـقـب       

در تـهـران     .  نشيني وادار کـرده انـد       
مقـاومـت دسـتـفـروشـان در ابـعـاد               
گسترده اي جريان دارد و شـهـرداري    

 .   ناتوان از جوابگوئي
ميـتـوان گـفـت کـه مـقـاومـت               
ــر حــمــالت             دســتــفــروشــان در بــراب

عوامل مزدور شهرداري ها بـه يـک      
حرکت و مقابلـه اجـتـمـاعـي جـدي             

در يــکــطــرف    .  تــبــديــل شــده اســت     
ميليونها دستفروش بـراي دفـاع از        
ابتدائيات زندگي قـرار دارنـد و در           

. طرف مقابل دولت و شهرداري هـا    
دستفروشان براي بقا ميجنـگـنـد و         

. دولت براي حفظ موقعيت خودش   
در اين جنگ تـا بـه ايـنـجـا دولـت                 

 . باخته است
ــايــجــان حــزب              ــتــه آذرب ــي ــم ک
کمونيست کارگري ضمن مـحـکـوم     
کـردن ضـرب و شـتــم دسـتــفــروش              
تبريزي، از هـمـه دسـتـفـروشـان در               
ــنــد               ــز مــيــخــواهــد کــه مــان تــبــري
دستـفـروشـان اهـوازي بـا اتـحـاد و                
همبستگي و با ايـجـاد تشـکـل بـه              
مقابله با شهـرداري پـرداخـتـه و از             
ــدگــي خــود و                  حــق مــعــاش و زن

 .خانواده هايشان دفاع کنند
 کميته آذربايجان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
   ۹۵  دي ماه ۱۷   
 ۲۰۱۷   ژانويه ۶  



 
866شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،      
 بدون اميد سوسياليسم و    

 .  منجالبي بيش نخواهد بود    سوسياليسم  " خطر "بدون  

 نـفـر     ۶۰۰ صبح روز يکشنبه   
اکريـل اصـفـهـان در          از کارگران پلي 

مقابل استانداري ايـن شـهـر دسـت           
به تـجـمـع زدنـد و پـس از ايـنـکـه                    
مــقــامــات حــکــومــت حــاضــر بــه          
مذاکره با آنـهـا نشـدنـد، کـارگـران               
بـطـرف مـيـدان انـقـالب اصـفـهــان               

نـيـروي   .  دست به راهپيمايـي زدنـد      
سـرکـوب حــکـومـت کــه از ادامــه             
راهپيمايي کارگران و جـلـب تـوجـه          
بيشتر مردم وحشت داشت بـه زور         
متوسل شد و کارگران معتـرض را      

 ۲۰۰۰  مـاه    ۶ حقوق . متفرق کرد 
کارگر پلي اکريل توسط کارفرماي     
کارخانه باال کشيده شـده و دولـت            
خود را پاسخگوي ايـن اجـحـافـات          

کارگران همچنين خواهـان  . نميداند
 . امنيت شغلي خود هستند

الزم به توضيح اسـت کـه روز           
 ديماه نيز کارگران ايـن کـارخـانـه        ۸ 

ابتدا در مقابل دفـتـر امـام جـمـعـه            
تجمع کردند و پس از بـي نـتـيـجـه               
ــل                   ــاب ــه مــق ــع ب ــن تــجــم ــودن اي ب
استانداري رفتند و پس از شـنـيـدن         
صحبت هـاي تـکـراري فـرمـانـدار             
دست به راهپيمايي در خيابـانـهـاي        

اين تـجـمـع نـيـز بـا             .  اصفهان زدند 
دخالت نيروهاي انتظامـي مـواجـه        

 . شد
کارگران پـلـي اکـريـل سـابـقـه               

بـارهـا   .  درخشاني از مبـارزه دارنـد     
. دست به اعتصاب و تجمع زده اند    

از جـملــه در جــريـان اعــتـصـاب و               
تجمعات هرروزه کـارگـران در آبـان          

 نـفـر از       ۴ ، جمهوري اسالمـي    ۹۲ 
 آبـــان    ۳۰ کـــارگـــران را در روز              

دستگير کرد که بـا ادامـه تـجـمـع              
ــران مــواجــه شــد              ــارگ . هــرروزه ک

کارگران هر روز در کارخانه تـجـمـع       
کـرده و خـواهـان آزادي هـمـکــاران              

حـتـي يـک شـب را در             .  خود شدند 
کارخانه ماندند و از رفتن به خـانـه         

. هــاي خــود اجــتــنـــاب کــردنـــد              
مقامات حکومت که تهديداتشـان     
ــران کــارســاز نشــد                ــارگ ــه ک ــي عــل
کارگران بازداشتـي را پـس از يـک              

.  آذر آزاد کـردنـد        ۶ هفتـه در روز        
کارگـران پـس از چـنـد روز تـالش                
هــمــکــاران خــود را بــه ســر کــار                 
بازگرداندن و با حلـقـه هـاي گـل از            

اعـتــراض  .  آنـهـا اسـتـقـبــال کـردنـد           
ــيــه کــوچــک ســازي              کــارگــران عــل
کارخانه و اخراج تـعـداد زيـادي از             

اين مبارزه هـمـچـنـان بـه          .  آنها بود 
 . اشکال مختلف جريان دارد

حـزب کــمـونــيــسـت کــارگــري          
ضمن حـمـايـت قـاطـع از خـواسـت               
هاي کارگران پلي اکريـل، خـانـواده         
هــاي آنــهــا را فــرامــيــخــوانــد در               
تجمعات و راهپيمايي هاي بـعـدي         
با تمام قوا شرکت کنند و کـارگـران    
و مردم شهر اصفهان را به حـمـايـت     
از اين مبارزه حق طلـبـانـه تشـويـق         

بايد با نيـروي بـيـشـتـري بـه           .  کنند
ميدان آمد تا دولت و کـارفـرمـا را         

اين يـک  .  به عقب نشيني وادار کرد  
راه مهم براي جلوگيري از دخـالـت          

 . سرکوبگران حکومت نيز هست
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۵  ديماه ۱۹ 
 ۲۰۱۷  ژانويه ۸ 

کارگران پلي اکريل بازهم در خيابانهاي                                      
 اصفهان راهپيمايي کردند                     

رفسنجاني يـکـي     !  اين نيز بگذرد 
از منفورترين و قسـي الـقـلـب تـريـن                
رهبران حکومت اسالمي در گـذشـت        
و صــفـي از وقــيــحـان و نــان بــه روز                  
خوران در لباس خـبـرنـگـار بـراي ايـن               

 .جنايتکار قرن يقه دراني ميکنند
من اسم او را در دانشگـاه تـبـريـز           

 شنيـدم کـه مـي آمـد           ٨ ۵ ١٣ در سال  
درآن روزهاي انـقـالبـي، در دانشـگـاه             

ــنــد        ــي ک ــران ــوز      .  ســخــن ــن ــزمــان ه آن
ــود            ــرزان ب ورود .  حــکــومــت اشــان ل

آخوندي که بـراي سـاخـتـن حـکـومـت             
اسالمي و جاري کردن قوانين شريـعـه         
دوندگي ميکرد، براي ما دانشجويـان    
چپ و آزاديخواه ، مـوضـوع مـهـمـي             

 . بود براي اعتراض
آنزمان هنوز جوخه هاي اعـدام و        
تيم هاي تـرور بـه دسـتـور مسـتـقـيـم                  
رفسنجاني شـروع کـارشـان بـود، مـا             
اعــتــراض کــرديــم و ايــن آخــونــد از                
دانشگاه فـرار کـرد در حـالـيـکـه يـک                 
نعلين او در صـحـن دانشـگـاه بـاقـي                 

ايـن يـک مـوضـوع مـزاح            .  مانده بود 
 .بين ما دانشجويان بود

اگر درياي خون جاري نميکردنـد،      
اگــر مــعــمــار حــکــومــت اســالمــي              
رفسنجاني و رفسـنـجـانـي هـا دسـتـه              
دسته جوانان انقالبي را نميکـشـتـنـد،         
وضــع هــمــه ايــن حــاکــمــيــن فــعــلــي              

فـرار از    .  حکومت اسالمي همين بود  
 .دست مردم

خاطرات بعدي من با اين معـمـار     
همانند بسياري و هزاران نفر در ايـران        
شــنــيــدن خــبــر اعــدام عــزيــزان و                    
دوستانمان در دوره رياست جـمـهـوري         

او و يا در دوران سازندگي اين معـمـار    
. وقيح و جاني حکومت اسالمي بـود       

نام او در هـر تـرور در خـارج کشـور                   
نــام او و اثـر دســتـهــاي           .  ثـبـت اسـت     

ننگين او در هر خونريزي در زنـدانـهـا        
 .ثبت است

 سـال بـعـد از          ١٢ بخاطر دارم که   
روي کار آمـدن حـکـومـت اسـالمـي،             
وقتي اعتراضات را ميديد، دخـتـرش       
فائزه رفسنجاني را بـه عـنـوان سـفـيـر             
ليبراليسم اسالمي و مدافع دوچـرخـه        
سواري زنان روانه خارج کشور کرد تـا        
چهره ديگري از حـکـومـت اسـالمـي              
نمايندگي کنند و صداي اعـتـراضـات      
در داخــل کشــور را ســاکــت کــنــنــد،            
رودررويي دوم من با اين خـانـواده در          
هلند بود، وقـتـي کـه بـه سـفـر فـائـزه                   
رفسنجاني براي بزک کردن حـکـومـت       
اسالمي ، اعتراض کرديـم و گـفـتـيـم             
اگر به اينها امکانات بـدهـيـد جـوخـه           
هــاي تــرور ســاخــتــه دســت پــدرايــن              

فـائـزه خـانـم       ” فمينـيـسـت اسـالمـي          ” 
رفسنجاني که اکنون الـبـتـه سـرمـايـه            

يعني هـاشـمـي    !! دار مهمي نيز هست 
رفسـنـجــانـي، مـا مـخـالــفـيــن را در                 

. شهرهاي اروپا نشـانـه خـواهـد رفـت            
يک خاطره از سفر اول و آخر فـائـزه بـه              
خارج براي سخنراني در ذهن همه مـا     
نقش بست وقتي يک مادر سه سـيـلـي       
به گوش فائـزه زد و گـفـت بـراي سـه                   
پســرم کــه بــه دســت پــدر تــو اعــدام                

چــرا امــروز رســانــه هــاي          . !!  شــدنــد
ــن مــادران                   ــارســي زبــان ســراغ اي ف

 .نميروند اينرا بايد از خودشان پرسيد
وقتي نفرت .  او شامه قوي داشت  

همگاني را در جامـعـه مـيـديـد بـراي              
نجات کشتي به گل نشسته حکومـت    
برنامه ريزي ميکرد و حکومت را از        
بحرانهايي که در مقابلش بود، نجات     

 .ميداد
طنز تلخ تاريخ اينست که هر بـار       
سخني از اصالح چيـزي در دسـتـگـاه            
جنايت اسالمي ميزد، دهها و دهـهـا       

خبرنگار و نـان بـه نـرخ روز خـور در                  
رسـانـه هـاي رسـمـي فـارسـي زبـان و                   
بسيجي هـاي اصـالح شـده بـه صـف                
شده و به و به و چه چه ميکردند و بـه        
حکومت ديکتـاتـور اسـالمـي کـمـک            

 .ميکردند که نفس بکشد و دوام يابـد  
مـرگ رفسـنـجـانــي بـراي بسـيـاري ،                
مرگ جالد و جاني و مـعـمـاري اسـت        
که لبخند بر لب مـيـکـشـت و پـيـش                
ميرفت و حـتـي در تـرورهـاي داخـل                

اکـنـون   .  حکومـت نـيـز نـقـش داشـت            
شايعاتي مـبـنـي بـر تـرور خـود ايـن                  
معمار پير در رسـانـه هـاي مـجـازي                

ظاهرا دستگاهـي و    .  پخش شده است 
عقربي که خودش آنرا ساخـتـه اکـنـون        

 .خود اين جناب را نيش زده است
از لحـظـه مـرگ رفسـنـجـانـي تـا                
امروز يک شوي مسخره و شرم آور در       
رسانه هاي فارسي زبان مثـل بـي بـي             
سي و صداي امريکا و راديو فـردا در        

آه و ناله و بـررسـي هـاي          .  جريان است 
آن چناني در مورد رابطـه ايـن مـردک             
با حقوق بشـر و نـقـش او در بـهـبـود                   
حقوق بشر و يـا تـرس مـردم بـعـد از                  
مرگ او از آينده خـودشـان و غـيـره و                

تنها يک جملـه  .  غيره به گوش ميرسد  
بايد به فرخ نگهدارها و بـهـنـودهـا و              
کارشنـاسـان يـک ريـالـي از ايـن نـوع                  
گفت، ايـن هـم بـگـذرد، دور نـيـسـت                 
روزي که با سرنگون شدن ايـن بسـاط            
ظلم و استبداد و اين دستگاه جـنـايـت     
و وقاحت، تکليف شما ها هـم روشـن           

شمايي که در سياه ترين دوران   .  بشود
زندگي مردم به بزک کـردن هـيـتـلـرهـا            
مشغول شده و نان کثيف خـودتـان را            
از قبل تعريف و تمجيد از خامـنـه اي      

هـيـچ   .  و رفسنجاني به دسـت آورديـد        
ديکتاتوري تا ابد دوام نياورده و هيـچ    
حکومت فاشيـسـتـي بـا وجـود هـمـه               
بادمجان دور قاب چينها نميتواند تـا      

 .اين نيز بگذرد. ابد دوام بياورد
 

 ۹۵  دي ۲۰ 

کساني که در سياه ترين دوران زندگي مردم به بزک                                               !  اين نيز بگذرد           
 !کردن هيتلرها مشغول شده ايد                         
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