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 عزيزه لطف الهي           :  تهيه و تنظيم         

شما در مورد خاورميانه    : ايسکرا
ايـن بـار     .  مطالب زيـادي نـوشـتـه ايـد          

ميخواهيم هم به شـکـل جـمـع بـنـدي               
تــحــوالت تــا کــنــونــي و هــم آيــنــده                
خاورمـيـانـه و راه بـرون رفـت از ايـن                   
بحران و سرنوشـت داعـش و جـنـبـش             
اسالم سياسي و مـوقـعـيـت احـزاب و            

 .دولتهاي منطقه از شما بپرسيم
اگــر بــخــواهــيــد تصــويــر امــروز           
خودتان از خاورميانه را بطور خالصه       
بگوييد چه نکاتي هست که بيان آنهـا        
 تصوير کامل امروز را نشان ميدهد؟ 

 
خـاور مـيـانـه         : محمد آسنگـران  

امروز در دريايي از خون و ويـرانـي و             
. آورگي و بي افـقـي غـرق شـده اسـت               

بـحـران خـاورمـيــانـه در ايـن دوره بــا                  
در دوره   ...  بحران فلسطين و لبنـان و      
از نظر من .  جنگ سرد متفاوت است   

بحران ايـن دوره خـاورمـيـانـه بـعـالوه                
بحران شمال آفريقا حـاصـل هـژمـونـي           
طلبي آمريکا بعد از فروپـاشـي بـلـوک        

اما بازي کنان و صـحـنـه        .  شرق است 
گردانان اين دوره تازه، عـمـدتـا هـمـان             

اکـنـون خـاور      .  نيروهاي سابق هستنـد  
ميانه به ميدان جـنـگ و رقـابـت دو               
قطب جهاني و منطقه اي تبديل شـده        

همه احزاب و دولتهاي منـطـقـه    .  است
. در ميان اين دو قطب تقسيم شده اند      

جنگ و جدال و بـحـران خـاور مـيـانـه               
اساسا انعکاس جدال ايـن قـطـبـهـا بـا              

در بعد جهاني روسـيـه     .  همديگر است 
و آمريکا در راس دو قطـب مـخـالـف             
قرار دارند و در منطقه اما جـمـهـوري          
اسالمي و رژيم پادشـاهـي عـربسـتـان           
سعودي در راس قطبهاي منـطـقـه اي           

دولت ترکيه در مـيـان   .  قرار گرفته اند  
دو قطب جهاني هنوز در حال نـوسـان           

دولـتـهـا و احـزاب اسـالمـي و               .  است
ناسيوناليست منطقه تماما در مـيـان    

اين قطبهـاي مـنـطـقـه اي و جـهـانـي                  
اما بحران چنان غـيـر     .  تقسيم شده اند 

قابـل کـنـتـرل و نـيـروهـاي بـازي کـن                    
منطقه اي چنان در حال نـوسـان و بـي         
ثبات هستند که جابجايي دولـتـهـا و          
احزاب درگـيـر در ايـن بـحـران هـنـوز                 

 . امري عادي و روزمره است
 

جريانات جـنـبـش اسـالم           : ايسکرا
سياسي چه نقشي در اين بحران دارنـد      
و سابقه اين بـحـران بـه چـه مـقـطـعـي                  

 برميگردد؟
  

از نـظـر مـن           : محمد آسنگـران  
بـحـران امـروز خـاور مـيــانـه از ســال                  

 به بـعـد و از مـقـطـع اشـغـال                  ۲۰۰۳ 
عراق تفاوت زيادي با بحـران مـاقـبـل         

امـا سـابـقـه رشـد و            .  اين تاريـخ دارد    
تاثير گذاري جريانات و جنبش اسـالم        

با قدرتـگـيـري    .  سياسي قديميتر است 
جريانات اسـالم سـيـاسـي در ايـران و                
افغانستان از همان اوايل دهه هشـتـاد       
ميالدي جهان با پديده تازه اي مواجـه   

غرب به رهبـري آمـريـکـا اسـالم           .  شد
سياسي را از گـور بـيـرون آورد و در                  

بـراي  .  مقابل بلوک شرق تقـويـت کـرد        
ــيــروي از گــور                  ــاه مــدت ايــن ن کــوت
برخاسته به نـفـع سـيـاسـت هـژمـونـي                
طلبي آمريـکـا و غـرب عـلـيـه شـرق                  

امـا مـدت زيـادي طـول           .  عـمـل کـرد     
نکشيد که خود ايـن اژدهـاي دو سـر              
اسالم سياسي از کنـتـرل غـرب خـارج            
شد و دنيا را به ايـن روز انـداخـت کـه               

 . حاال همه شاهد آن هستيم
اسالم سـيـاسـي ابـتـدا پـديـده اي                
منطقه اي بود امـا امـروز پـديـده اي               

ابتدا در رقابت جـهـانـي      .  جهاني است 
و در دوران جنگ سرد عمـدتـا عـلـيـه            
بلوک شرق بکار گرفته شد امـا امـروز      

 ۶  صفحه 

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
 

  اطالعيه کميته آذربايجان                       
 !نا امني محيط کار جان سه کارگر را در تبريز گرفت          

 حزب کمونيست کارگري ايران                      
 معلمان بازنشسته باز هم دست به تجمع زدند       

 مجيد حسيني

 

 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان             : نگاه هفته 
 نسان نودينيان، نسرين رمضانعلي                         

 بحران خاورميانه و عروج و افول داعش     ".اگر از اسب افتاده ايم اما از نسل نيفتاده ايم       "
 مصاحبه ايسکرا با محمد اسنگران    

 ) فسمت اول ( 

 مينا احدي          
 هاي ايران اعدام شدند                     بيست نفر در زندان                

 ۲ صفحه 
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بـا ايـن حـال        .  عمدتا عليه غرب است 
جنبش اسالم سياسي اکنون هـم ضـد        
غرب است و هم ضد تمدن، هـم ضـد           
زن است و هم ضد مذاهب ديگر، اگـر     
بخواهم در يک جمله بـگـويـم جـنـبـش          
اسالم سياسي شامل تمام جنـاحـهـاي         

" لـيـبـرال   " آن از تند رو تا ميانه رو از         
تا احزاب پـارلـمـانـي جـنـبـشـي ضـد                  
تمدن و ضد انساني است که بـا هـيـچ          
گوشه اي از تـمـدن و خـواسـتـه هـا و                  

 .اميال انساني خوانايي ندارد
جريانات و دولتهاي مـنـبـعـث از          
جنبش اسالم سياسي دو طرف جنـگ   
و جدال بحران خاور مـيـانـه را شـکـل               

اين اژدهاي دو سر سـنـي و       .  ميدهند
شيعه احزاب و دولتهاي مـتـعـددي را       
شکل ميـدهـنـد و هـر کـدام از آنـهـا                   

در .  متحدين جـهـانـي خـود را دارنـد            
حال رقابت و جـنـگ مسـتـقـيـم و يـا                 

جـنـگ   .  نيابتي با همديـگـر هسـتـنـد         
... سوريه و يمن و عـراق و لـيـبـي و                

نمونه هايـي از جـنـگ و کشـمـکـش                
ــات اســالمــي بــا هــمــديــگــر              جــريــان

 .هستند
 

اجـازه بـدهـيـد کـمـي بـا                : ايسکرا
جزئيات به جريانات اسالمي شيعه و       
سني بپردازيم چه تـفـاوتـي در مـيـان              
آنــهــا هســت و جــدال آنــهــا بــر ســر                   

 چيست؟
 

از نظر تاريـخـي     : محمد آسنگران 
و مـذهـبـي ايـن دو شـاخـه اسـالمـي                  

. ماننـد دو سـر يـک اژدهـا هسـتـنـد                  
اختالفشان به دوره خالفت اسالم بـعـد     

. از مرگ پيغمبـر اسـالم بـرمـيـگـردد            
اما جدال امروزشان مادي و سـيـاسـي     

جدال اين دو جبهه ارتجاعي بـر  .  است
سر منطقـه نـفـوذ و قـدرت و ثـروت                 

سـهـم خـواهـي ايــن دو قـطــب              .  اسـت 
اسالمي در مقابل هـم و در مـقـابـل               
کشورهاي غربي پايه مـادي امـروزي        
دارد و روکش ايدئولوژي مذهبي آنها    
اساسا براي تحـمـيـق مـردم و بسـيـج               
نيرو براي رسيدن بـه قـدرت و ثـروت              

رقابت اين دو قطب اسالمي بـا  .  است
قدرتگيري جمـهـوري اسـالمـي ايـران           
وارد فاز جديدي شد و خـمـيـنـي هـمـه          
دولتها و احـزاب اسـالمـي سـنـي را                
منحرف از دين و نوکر غرب معـرفـي     

تنها گروه سني متحد سـيـاسـي      . کرد
بـا  .  جمهوري اسالمـي حـمـاس اسـت         

قدرتگيري جـمـهـوري اسـالمـي ايـده             
جهان گشـايـي و جـنـگ بـا غـرب و                   
اسرائيل و ضديت بـا تـمـدن مـدرن و              

 سال قـبـل     ۱۴۰۰ برگشت به فرهنگ  
در ميان همه جريانات سني و شـيـعـه          

ــل شــد             ــبــدي ــه ارزش ت ســرکشــي  .  ب
جمهوري اسالمي در مقابـل غـرب و        
سرکوب خونين مخالفان و قتـل عـام          
مردم نـاراضـي در ايـران و گسـتـرش               
نفوذ آن در کشورهاي منـطـقـه قـطـب          

 .مقابل را به تکاپو انداخت
با تحرک تازه جريـانـات اسـالمـي         
سني به هـدف مـقـابلـه بـا جـمـهـوري                
ــواع                  ــعــي ان اســالمــي و اســالم شــي
دستجات اسـالمـي شـکـل گـرفـت و               
دولتهاي ناسيونـال ــ سـکـوالر عـرب             
تحت فشار اسالمي ها يکـي بـعـد از          
ديگري بـه احـکـام اسـالمـي رجـعـت                
کردند و قوانين و سنتـهـاي اسـالمـي            
در کل منطقه دوره رشـد و گسـتـرش            

بـويـژه ايـنـکـه        .  نفوذ خود را آغاز کرد 
جـريـانـات سـنـي هـم از نـظـر تـعـداد                     
جمعيت هم از نظر امکانات مـالـي و      
ــره               تــکــنــولــوژي و قــدرت نــفــوذ داي
گسـتـرده تـري نسـبــت بــه جــريـانــات               

بــراي مــثــال اگــر      .  شــيــعــي داشــتــنــد   
القاعده و طـالـبـان عـمـدتـا نـيـرويـي                  
مــنــطــقــه اي و ســاکــن کشــورهــاي               
خـاورمـيـانــه بـودنــد و از امـکـانــات               
محدودي برخوردار بودنـد داعـش بـا          
درس گرفتن از مـحـدوديـت تـجـارب            
آنـهـا بـخــش اصــلـي نـيــرويـش را بــا                  
استفـاده از تـکـنـولـوژي جـديـد و از                  
طريق ميدياي اجـتـمـاعـي در جـهـان              

چنانچه نيروي کار آمـد و    .  جذب کرد 
موثر داعش عمدتا از مـيـان افسـران           
ــن                  ــعــث عــراق و هــمــچــنــي ارتــش ب
نيروهـايـي از کشـورهـاي اروپـايـي و               
ــه و از درون طــيــف                   آســيــاي مــيــان
تحصيل کرده و آشنا بـا تـکـنـولـوژي            

شــبــکــه مســاجــد در        .  جــديــد اســت   
کشورهاي غرب مثل کارخانه تولـيـد       
تروريست منبعي براي تامين نـيـروي      

داعـش  .  جنگجو و جهادي بوده اسـت  
بيش از جريانـات ديـگـر اسـالمـي از              

 .اين کارخانه سود برده است
عـالوه بـر ايـن نــوع و تــاکـتـيــک                

جنگ داعش عليه مخالفانش هم بـا         
طالبان و هم بـا الـقـاعـده تـفـاوتـهـاي                 
زيادي دارد و گسترش و قدرت گيـري    
سريع داعش عمـدتـا حـاصـل اتـخـاذ              

داعش .  اين تاکتيکهاي بيرحمانه بود 
بــا ايــجــاد رعــب و تــرس و تصــور                 
شکست ناپذير بودن خود، تعـداد هـر         
چه بيشـتـري از جـوانـان نـاراضـي در                
منطقـه و جـهـاديـهـاي تـربـيـت شـده                  
مســاجــد اروپــا را جــذب کــرد و از                
هــمــيــن طــريــق تــوانســت در مــدت             
کوتاهي بـخـشـهـاي زيـادي از ارتـش              
عراق و سوريه را وادار بـه هـزيـمـت و             

هـمـزمـان بـا نشـان دادن            .  تسليم کند 
کارايي خود مورد حـمـايـت مـالـي و             
تسليحاتي ترکيه و عربستـان و قـطـر         
قرار گرفت و چراغ سبز غـرب هـم راه           
پيشروي اين نيروي خونريز را سريعتـر     

 .کرد
غــرب هــنــگــامــي بــه صــرافــت           
مقابله با داعش افتاد که ايـن نـيـروي       
تروريست اسالمي هم منافع غرب را       
تهديد کرد و هـم بـخـش عـمـده خـاک                
سوريه و حدود نيمي از خاک عـراق را        

اين هيوال بـا    .  به تصرف خود در آورد 
قدرتگيري غير قابل تصـور و سـريـع            
خود دامنه عمليات تروريستـي خـود      
را به غرب و اسـرائـيـل هـم گسـتـرش              

اکنون تقريبا تمام عـمـلـيـاتـهـاي         . داد
تروريستي در غـرب بـوسـيلـه داعـش           

 بـا ايـن حـال          .سازمان داده مـيـشـود      
تمام جريانات اسالمي ابتدا در خـاور       
ميانه و شمال آفريقا سر بـر آوردنـد و           
جــنــگ آنــهــا اســاســا بــا دولــتــهــاي              
اسالمي و جريانات اسـالمـي رقـيـب           

ولــي در ادامــه رشــد و             .  آغــاز شــد   
گسترش آنها دايره نفوذ اين جريـانـات    
در کشورهاي مـخـتـلـف شـاخـه هـاي              
متعددي از آنها سـازمـان داده شـد و            
شبکه مسجـد سـازي و رشـد رسـانـه               
هاي اين جريانات در بخـش وسـيـعـي           

 . از جهان گسترش يافت
هــيــچ دوره اي بــه انــدازه امــروز             
جــريــانــات اســالمــي تــوان و قــدرت            
تبليغات و امـکـانـات رسـانـه اي در               

طبق آمار منتشـر  .  اختيار نداشته اند 
 شـبـکــه     ۳۰۰ شـده اکـنـون بـيـش از              

تلويزيوني و راديويي پر شنونده را در      
اختيار دارند و در کنار اين شبکه هـا       
هزاران سايت و صـفـحـه شـخـصـي و                
گـروهـي در مـيـديــاي اجـتـمـاعـي را                 

هــمــه آنــهــا بــدون      .  اشــغــال کــرده انــد     
استثـنـا بـا اتـکـا بـه احـکـام قـرآن و                      
احاديث اسالمي ميخواهند جـامـعـه        
را و قوانين و روابط اجتماعـي مـردم           
ــدوي                  ــه دوران تــوحــش اســالم ب را ب

از همين زاويـه هـمـه آنـهـا          .  برگردانند
ضد غرب و ضد تمدن و ضد هر نـوع       
فرهنگ انساني پيشرو و مـدرن بـوده          

امــا جــدال ايــن دو ســر           .  و هســتــنــد   
اژدهاي اسالمي تحت عنوان سنـي و      
شيعه به رهبري عربستان سـعـودي و           
جمهـوري اسـالمـي اکـنـون در خـاور               
ميانه متمرکز شده است و بـر مـحـور       
تقسيـم مـنـطـقـه نـفـوذ و دسـتـرسـي                   
هـرکـدام از آنـهـا بـه قـدرت و ثــروت                   

 . شدت بيشتري گرفته است
 

اما در جنگ بـا داعـش         : ايسکرا
ظاهرا هر دو قطب اسالمي شـيـعـه و            
سني در يک جبهه قرار گرفته اند ايـن          

 را چگونه توضيح ميدهيد؟
 

هـمـچـنـانـکـه         : محمد آسنگـران  
باالتر گفتم هنگاميکه نيرويي مانند   
داعش از کنترل حاميانش خارج شـد        
و بخش وسـيـعـي از خـاک سـوريـه و                   
عراق را تصرف کـرد تـرس حـامـيـان              
ــر از                  ــمــت ــروريســت ک ــان ت ايــن جــري

بويژه هنـگـامـيـکـه      .  مخالفانش نبود 
داعش نقشه کشورهايي از منطقـه را     
منتشر کرد که قـرار بـود آنـهـا را بـه                 
تصرف خود درآورد تـمـام کشـورهـاي        
عربي و ترکيـه و بـخـشـي از آسـيـاي                 
مــيــانــه و شــمــال آفــريــقــا را در بــر                  

بنابر اين هـمـه کشـورهـاي       .  ميگرفت
مــنــطــقــه احســاس خــطــر کــردنــد و              
کشورهاي غربي هم متوجه شدند کـه      

نميتوانند داعش را هماننـد الـقـاعـده         
در يک محدوده براي بده بستـان خـود           

ايـن احسـاس خـطـر هـمـه             .  نگهدارند
احزاب و دولتهاي دو قطب رقـيـب را         

اما تضعيف .  عليه داعش بسيج کرد   
و شکست نظامي داعش بـه مـعـنـي            
ترک مخاصمه اين دو قطـب مـنـطـقـه         

اتـفـاقـا بـعـد از          .  اي و جهاني نيـسـت     
داعش جدال اين دو قطـب جـهـانـي و             
منطقـه اي بـر سـر تـقـسـيـم سـهـم و                      
منطقه نفوذ شدت بـيـشـتـري خـواهـد          

از همين حاال رقابت و جـبـهـه      . گرفت
بنديها براي بعـد از تصـرف مـوصـل              

 . آغاز شده است
هنوز سرنوشـت اداره کشـورهـاي         

. سوريه و عـراق مـعـلـوم نشـده اسـت              
معلوم نيست چـگـونـه بـايـد بـعـد از                  
داعش و حاشيه اي کـردن جـريـانـات             
غير قـابـل کـنـتـرل اسـالمـي ايـن دو                  

امـروز تـرکـيـه را         .  کشور اداره بشوند  
عـالوه بـر     .  هم بايد به آنها اضافه کرد   

اينها منطقه بحراني کردنشين چـهـار       
کشور ايران، عراق، سـوريـه و تـرکـيـه           
هـمـچـنـان بـحـث داغ مــحـافـل بـيــن                  

 . المللي و منطقه اي است
در پايان اين بخش بايد بگويم که       
بحران خاورميانه رو به اتمـام نـيـسـت         
ــازه و فــاز                   بــلــکــه دارد وارد دوره ت

پايان اين بـحـران در       .  جديدي ميشود 
تناسـب قـواي کـنـونـي قـابـل تصـور                 

 . نيست
 ادامه دارد 

 ... بحران خاورميانه و                  
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هر بار از مريوان ايـن شـهـر زيـبـا            
خبري زيباتر از تـنـوع طـبـيـعـت آن،                
دلنشين تر از آواي پرندگان، زيباتر از     
آراستگي زريبار و کـوه و جـنـگـل و                

. دشتهاي سر سبز آن بـه مـا مـيـرسـد            
اگر خبـري پـيـام آور جشـن و شـادي                  
باشد، يا از اعتراض و مـبـارزه مـردم            
سخن گويد، حتي اگر خبر از انـدوه و          
مصيبتي صـحـبـت کـنـد، هـمـه ايـن                
خــبــرات جــلــوه هــائــي از ابــتــکــار و              
همبستـگـي انسـانـي مـردم مـدرن و               
آزاديـخـواه در ايـن شـهــر را بــا خــود                  

  . دارند
آخـريـن مـوردش اسـتــقـبــال گــرم             

 از   ۱۳۹۵ مردم در هفته اول ديـمـاه           
مـحـمـد يـک پـاي          .  محمد باختر بـود   

خود را بر اثر انفجار ميـن در جـريـان            
نجـات جـان سـگ گـرفـتـار آمـده در                  

. ميان سيم هاي خار دار از دسـت داد    
در عوض تحسين مردم انسانـدوسـت        
و قلبهاي آنـهـا را بـدسـت آورد و در                  

. صـف عـاشـقـان زنـدگـي جـا گـرفـت                 
روزيکه محمد از بيمارستان تبريز بـه       
مريوان بر گشت، صف زنان و مـردان        
با دسته هاي گـل، بـا پـالکـارد هـاي                
قدرداني و خوش آمدگـوئـي از او در            
دو طرف کوچه منتـهـي بـه مـنـزلـش              
صحنه هاي شـور انـگـيـز انسـانـي را               

اين مراسم بـا  .  بنمايش گذاشته بودند  
گفتگـوي کـوتـاه مـحـمـد بـاخـتـر بـا                    
خـبـرنـگـار و تشـکـر او از مـردم در                    
مريوان و در تبريز بخاطـر مـهـربـانـي            
ها و عيادت از او در مـدتـي کـه در               
بيمارستان آن شهر بستري بـود پـايـان           

 .يافت
با انـدک دقـتـي در پـيـام کـوتـاه،                 
ساده و روان محمد باختر سـر از بـاغ           
ــلــي در مــي آوريــم کــه اول آن                   پــر گُ
مريوان و آخر آن تبـريـز نـيـسـت و بـه                  

مـردم  .  پهناي اين جهان وسـعـت دارد      
آگاه و مبارز در اين شهر در کـاشـتـن           
نهال و گل هاي رنگا و رنـگ در ايـن           

چـنـان سـهـمـي کـه           .  باغ سـهـم دارنـد       
مريوان را به شهر آرمانـهـاي بـزرگ و          
به يکي از ستارگـان درخشـان آسـمـان          
مبارزات سياسي و طبقاتي جـامـعـه          

نجات جان آن   .  ايران تبديل کرده است 
سگ و قدر داني از اين اقدام و ارزش         
گذاري براي جان هر موجـود زنـده اي          
حکايت دلنشيني از رابطـه انسـان بـا           

فـداکـاري مـحـمـد        .  طبيـعـت را دارد      
باختـر و اقـدامـات مشـابـه دفـاع از                 
محيط زيست توسط فـعـالـيـن آن در            
مريوان و سنندج و تبريـز و تـهـران و               
شيراز و اصفهان و در اين کره خاکـي،      
گوشه هائي از آن جنبشي هستند کـه        
صـد چــنـدان بــراي جـان انسـان بــراي               
زندگي و رفـا و بـرابـري ارزش قـائـل                 

 . است
از اواخر دهه چهل تا کنـون شـهـر        
ــژگــيــهــا و ســنــت هــاي                ــوان وي مــري

. مبارزاتي مـربـوط بـه خـود را دارد             
ويژگيهائي که آن را به شهر خـالقـيـت        
ها، شهر زنده تـر، شـاد تـري و پـر از                
تالش و مبارزه براي زنـدگـي تـبـديـل            

مـريـوان شـهـر مـبـارزات           .  کرده است 
ــزرگ و                بــزرگ، شــخــصــيــت هــاي ب
انبوهي از کـارهـاي ريـز و کـالن پـر                   

تاريخ پيشين آن هـنـوز       .  ارزشي است 
بيان نشده و فقط خراشهـاي سـطـحـي           
کج و معوجي بر آن زده اند و بـايـد آن           

 . را نوشت
امــا دوران امــروزش را بــايــد                

دوراني که با ايسـتـادگـي و         .  شناخت
مبارزه روزانـه در مـقـابـل رژيـم هـار                
ــي              اســالمــي، بــا کــوشــش و کــاردان
فعالينش در نهادها و کـمـپـيـن هـا و             
ــرده                ــفــي بســر ب پــروژه هــاي مــخــتــل

اين دوره و اهـمـيـت اش را              .  ميشود
بايد درک کرد و در باره اش نـوشـت و        
مــتــوجــه بــود کــجــائــيــم و بــه کــجــا              

هــمــه مــا بــا آن کــاروانــي           .  مــيــرويــم
همراهيم که مقصدش دنياي شايستـه    

شهرت گـذشـتـه و      . براي انسانها است 
امـروز ايــن شــهــر را حــرکــت خــالف              
جرياني فعالين آزديـخـواه آن رقـم زده           

. راز اين شـهـر هـمـيـن جـا اسـت               .  اند
فعالين مذهبي و ناسيونالـيـسـت کـم          

در  شنا کردن همراه با آنهـا،    . نيستند
ايــن رود خــانــه گــل آلــودي کــه بــراه               

ايـنـهـا    .  انداخته اند هنري نمي خواهد   
تـاريـخ مـا را        .  تاريـخ خـود را دارنـد         

مبارزات کارگري و سياسي تـوده اي         
و آزاديخواهانه آن بخشي از فـعـالـيـن          
سـاخــتـه انــد و مـي ســازنـد کـه ســر                   
ســازشــي بــا هــر آنــچــه آدمــي را از                 

 . منشاء انسانيش دور کند ندارند
اگـر سـري بـه ايــن شـهـر زيـبـا و                    
شـهــرک و روسـتــاهــايــش بــزنــيــم، در             
خيابانهايش قدم بزنيم، به محـالت و        

کوچـه هـايـش بـرويـم، بـه کـارگـاهـا،                  
ورزشگاها، بـيـمـارسـتـان، مـدارس و            
دانشگاهايـش دقـت کـنـيـم در هـمـه                
جـاي آن زمـزمـه هـيـجـان آور ســرود                 

از چه بگـويـم و     . زندگي را مي شنويم 
از کجا شروع کنـم تـا چـيـزي از قـلـم                 

. موارد زياد و متـنـوع اسـت     .  نيفتتد
هر چقدر دقت کنم حتمـا مـواردي از           
قلم خواهد افتاد و از قبل اين کمـبـود      

کـــمــتـــر شـــخـــص     .  را مـــي پـــذيــرم       
عالقمندي است انجمن زنـان در ايـن           
شهر، انـجـمـن سـبـز چـيـاي مـريـوان،                 
جشنواره بين المللي تئاتر خـيـابـانـي،        
جامعه معلمان، انجمنهاي فرهنگي،     
نشــريــات فــرهــنــگــي و پــژوهشــي،             
سنديکاي کارگران، کـتـابـخـانـه بـاز،             
دبيرخانه دائمي بـازي هـاي بـومـي و            
مــحــلــي، گــروه هــاي مــخــتــلـــف                  
کوهنوردي، هنري، جشنواره هاي آدم    
برفي بـراي دفـاع از حـقـوق کـودکـان                

 . را در اين شهر نشناسد.... و 
بســيــار بــيــشــتــر از تــعــداد ايــن             
نهادهاي مدني و فرهنگـي، کـمـپـيـن         
ها، پروژه ها، مـراسـم هـا و بـرنـامـه                 
هاي گوناگون اعتراضي و سيـاسـي و        
اجـتـمـاعـي و فـرهـنـگــي و مـحـيــط                  

. زيستي در اين شهر انجام مي گـيـرد      
مراسم هـاي روز جـهـانـي زن هشـت                
مارس، اول مه روز کارگر، قطعنـامـه     
مشترک کارگران خبازيهاي سننـدج و     
مريوان، روز جهـانـي عـلـيـه اعـدام و               
کمپين جمع آوري امضاء، روز معلم،       
ترويج کـتـابـخـانـي، دفـاع از حـقـوق                 
کودک، کـمـپـيـن بـازي حـق کـودکـان                
است، اعتراض به توهـيـن بـه زنـان و              
کمپين زنان سرخ پوش علـيـه اهـانـت            
به زنان، سـه شـنـبـه هـاي پـاک بـدون                   
خودرو، دفاع از دوچرخه سواري زنـان     
و کمپين جمـع آوري امضـاء در ايـن              
رابطه، حمايت از زناني کـه بـعـنـاويـن          
مختلف تحت فشارند، گرامـيـداشـت        
زناني که بداليل مـخـتـلـف دسـت بـه               
خود کشي زده اند، اعتراض بـه قـتـل            
ناموسي و ناموس پرستـي، کـمـپـيـن           
جمع آوري کمک مـالـي بـراي آوارگـان          
شنگال، اعتـراض بـه گـلـوـلـه بسـتـن                
کــولــبــران و بــي حــرمــتــي بــه آنــهــا،              
اعتصاب عمومي به مناسـبـت هـاي         
مختلف، خاموش کردن آتش جنـگـل     
ها، تيمار پرندگان و جـانـوران آسـيـب          
ديده و آزاد کردن آنها و از جمله اقـدام      
زوج جوان شادمان کـامـران و نـگـيـن           
فتاحـي، تـهـيـه دانـه و خـوراک بـراي                  
پـرنـدگـان در فصـل زمسـتـان، جـمــع                

آوري زباله هاي پالستيکي در شهر و         
روستا و در اطـرف زريـبـار، کـمـپـيـن               
ترک سيگار، ترک شکار و آزاد کـردن         
پــرنــدگــان و آتــش زدن قــفــســه هــا،               
شـکــســتــن تــفــنــگ شــکــاري، انــواع          

هه لـپـه     ( گروهاي موزيک، گروه رقص  
، کوهنوردي، دوچـرخـه سـواري      ) رکي

از مريوان تا تبريز با شعار پشتيبانـي      
از محيط زيست، ديـوار مـهـربـانـي،             
ــه رفــت و آمــد مــداوم                  اعــتــراض ب
نفتکش ها و تبديل شدن جاده هـا بـه           
قتلگاه مـردم، گـرامـي داشـت عـزيـز              
جانباخته محمد کهنـه پـوشـي فـعـال            
محيط زيست، کـمـپـيـن بـراي آزادي             
زندانيان از جـملـه زانـيـار و لـقـمـان،                   
حرکت معلم انساندوست در حـمـايـت         
از دانش آموز بـيـمـار، اقـدام جـمـعـي              
مکانيک ها و تعميرکاران براي يـاري         
رساندن و دادن سيـرويـس رايـگـان بـه             
مسافران نوروزي و باالخره اعـتـراض         
به محل ساختن پااليشـگـاه نـفـت در          
ايــن اواخــر در مــرکــز جــفــرافــيــائــي             
منطقه، بطوريکه زبـالـه هـاي سـمـي             
اش و حــمـل و نــقـل هــاي نـفــتــي و                    
شيمائي از مرز به آن و از پـااليشـگـاه       
به شهرهاي ديگر ايران کليت محـيـط      
زيست و کار و امنيت و زندگي مـردم   
را بــطــور جـدي مــورد تـهــديــد قــرار               

 . ميدهد
با نگاه به اين لـيـسـت و مـکـثـي            
کوتاه بر آن، تابلوي رنگي زنـده اي از          
زنـدگــي اجـتــمــاعـي و عـرصــه هــاي              
مختلف اش را در برابر خود خواهـيـم         

فعالـيـت هـائـي کـه چـون رود               .  يافت
روان توقف ندارند و دائمـا درگـيـر بـا             

وقتي راهي را بر آن سـد      .  موانع است 
ميکنند و امـکـانـاتـي را از آن مـي                 
گيرند، راه هـاي ديـگـر و امـکـانـات                
ديگري را براي پيش رفتن فراهم مـي       

اين چرخه کشمکـش بـيـن دو        . نمايند
جـبــهــه مــردم و دشــمــنــان مــردم در              
مريوان و سراسر ايران تعطيـل بـر دار            

در مقابل اين تابلوي رنـگـي،     .  نيست
تــابــلــوي ظــلــمــت ســرمــايــه، فــقــر و             
بيکاري، لـوـلـه تـفـنـگ پـاسـداران و                 
لباس شـخـصـي هـا، زنـدان، اعـدام،                
شکـنـجـه، اهـانـت بـه مـردم، دزدي،                
فساد و تحجر کل سيستم حـکـومـت          

 . اسالمي قرار گرفته است
مردم مـدرن و فـعـالـيـن آگـاه در                
مقابل آدمکشي جمهوري اسـالمـي،       
زور گـوئــي آن، ضــد زن بــودن، ضــد              
ــدگــي               ــودن، دخــالــت در زن کــودک ب
شخصي شهروندان، لـبـاس، خـوراک،         

شادي و نوشيدني مردم و پروار کـردن     
قشر آخوند و مالء و بي مسئـولـيـتـي      
نسبت به محيط زيست، دارنـد پـايـه           
آلترناتيوهـاي انسـانـي و اجـتـمـاعـي              

خارج از درک و     . خود را بنا مي نهند 
قضاوت هر کسي و حتي فعاليـن اش     
اين جنبش پويا و بـي قـرار، جـنـبـش               
سوسياليستي است که نسبت به هيـچ   
بي عدالتي و عرصه اي از زندگي بـي      

اگر اين فعاليت هـا را      .  تفاوت نيست 
از جامعه ايران و شهر مـريـوان حـذف          
کنيد، چيز دلگيري باقي نمي مـانـد،       
انگار که زندگي را از آنها گرفـتـه ايـد            
و با جامعه و شهري مرده و سـوت و         

 . کور روبرو خواهيم شد
دستاوردها و غـنـاي امـروز ايـن            
مبارزات فراتر و پايدارتر از تصورات     

مـعـمـول ايــن      .  بسـيـاري از مـا اسـت          
است که به مبارزات راديکال در حـال     
وقوع و به شخصيت هايش کـمـتـر از          
آنـچـه واقـعــا هســتـنـد اهـمــيـت داده                 

تقابل زنده اين مـبـارزات بـا      .  ميشود
موانع دولتي، بـا افـکـار و قضـاوت               
ديگر گرايشات سياسي و هـم چـنـيـن           
با سنت و افکار کهنه در جامـعـه بـي       
تاثير در ايـن دسـت کـم گـرفـتـن هـا                    

در هر صورت سرمايـه مـا و        .  نيست
قلب و مرکز ايـن رويـدادهـا فـعـالـيـن              

اين فعالين نـبـايـد خـود و کـار              .  آنند
خود را محدود ببيـنـنـد و دسـت کـم              

اگر نسل بعد از اين نسـل، از    .  بگيرند
امروز مريوان صحبت کند حـتـمـا بـا           

ميشـود  .  افتخار از آن ياد خواهد کرد  
در بــاره ايــن دوره زمــانــي کــتــابــهــا              

اما هيچ کـتـاب و نـوشـتـه و            .  نوشت
مقاله و جمالتي نمي تواند دامـنـه و           
عمق فوائد سيـاسـي اجـتـمـاعـي ايـن              
تـالـشـهــا را بــه تـمــامـي بــه تصـويــر                  

هـيـچ نـوشـتـه و اثـري قـادر                .  بکـشـد  
نيست مانند آنها در شـکـل دادن بـه              
تاريخ و مـتـحـد و آگـاه کـردن مـردم                  

  . موثر واقع گردد
در قياس با بسياري از شـهـرهـاي        

امـا  .  ايران مريوان شهر کوچکي است   
. اين شهر کـوچـک آوازه بـزرگـي دارد             

مريوان از جمله شهرهاي خـوشـنـام و           
مـحـبـوب و مـورد تــوجـه دوسـت و                 

دشـمـن بـه آن حسـاس           .  دشمـن اسـت    
رژيم اين اواخر امـام جـمـعـه را         .  است

جلو کشيد تا به سبک ديـگـر شـهـرهـا         
نيروهاي سرکوبش را به بهـانـه اجـراي       
فرمايشات آن جـنـاب بـه جـان مـردم              

رژيــم از سـر مـحـدويـت و             .  بـيـنـدازد   
ناتوانيش در ماجراي دوچرخه سواري     

در .  زنـان پشــت ســر او قــرار گــرفـت             

      ".اگر از اسب افتاده ايم اما از نسل نيفتاده ايم       "
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 ۳ از صفحه  

از توابع       "  تُرجان   " در روستاي       
 شهرستان سقز      

محصلين روستاي تُرجان بـدلـيـل       
اعتراض به کمبود معلم و امکـانـات         
آمــوزشــي از ثــبــت نــام در مــدرســه              

 .خودداري کردند
  

 ناامني محيط کار           
 سالە کـارگـر   ٢٧ " فاتح ابراهيمي" 

مهاجر از روستاي بيـسـاران در شـهـر           
بـابـل بـر اثــر نـاامـنـي مـحـيـط کــار                    

فاتح بهرامي در حـيـن کـار       .  جاباخت
کش دچار برق گرفـتـگـي     با موتور آب  

 . شدە و بە داخل آب افتادە است
 

 اعدام در زندان  کرمانشاه                
 ديماە، با حضور ٢٥ سحرگاە روز  

قضايـي  _ جمعي از مسئولين امنيتي  
حـکــومــت اسـالمــي ايــران در شــهــر            

الــلە    ســيــف"  کــرمــانشــاە، دو زنــدانــي     
 ســـالە فـــرزنـــد از            ٣٣ "  حســـنـــيـــان 

ــز و          شــهــرســتــان   ــق   " هــاي ســق ــي ــوف ت
 سـالە  از شـهـرسـتـان              ٣١ "  نـژاد    بهرام

آبــاد بە دار        جـوانــرود در زنــدان ديــزل        
  .آويختە شدند

 
 وخامت جسمي کيوان کريمي              

کيوان کريمي فيلمساز سرشنـاس      
زنـدانــي در بــنــد هشــت زنــدان اويــن              
عليرغم اينکه از عفونت و خـونـريـزي       
ريه رنج مي برد، در يک مـاه گـذشـتـه        
از رسيدگي مناسب پزشکي مـحـروم        

 .مانده است
 

 تعقيب و گريز       
 مأمورها و كوله برها             

دي مــاه؛ تــعــقــيــب و گــريــز            ٢٨ 
مأمورها و كوله برها يك كشته و سه     

 كولـه  ٦ گريز . مجروح برجاي گذاشت 
بـر از دسـت مـأمـورهـا در مـنـطـقـه                    
مرزي بانه، موجب مرگ يك تن و بـه      
كما رفتن سه تن در اثر سقوط بـه دره       

 .شد و دو كوله بر هم بازداشت شدند
 

 جانباختن کارگر کولبر            
کـارگـر کـولـبـر در          "  آزاد فيضـي  " 

مـنـطـقـه شـلـيـر در کـمـيـن نـظـامــي                     
نيروهاي امنيتي جمـهـوري اسـالمـي         
قرار گـرفـتـه بـود کـه بـر اثـر شـلـيـک                      
مسقيم و سقـوط از ارتـفـاعـات کـوه              

 .جان خود را از دست داد
 

 ادامه اعتصاب          
 ! کارگران کشت و صنعت            

اعتصاب طوالني مـدت از نـوع          
پنج هفته اعتـراض شـبـانـه روزي در             
کشت و صنعت مهاباد به خبر قـابـل         

 نفر از   ٥٠ بيش از .   توجه تبديل شده 
کارگران مجـتـمـع کشـت و صـنـعـت                
مهاباد پس از واگـذاري مـجـتـمـع از              

 مـاه اسـت       ١٦ طريق مزايده، بيش از  
 و در        دستمزد خود را دريافت نکـرده     

ايـن کـارگـران      .  اعتراض بسر ميبـرنـد    
 هــفــتــه در هــواي ســرد           ٥ طــي ايــن      

زمستاني چـادر زده و بـا افـروخـتـن                 
. آتش به تجمـع خـود ادامـه داده انـد             

کـارگـران   .  اين اعتراضات ادامه دارد    
کارخانـه کشـت و صـنـعـت مـهـابـاد                 
بارها و بارها بر سر خواستهـايشـان و           
در مـقـابـل تـعـرضـات کـارفـرمـايــان                

از ايـنـرو     .  اعتراض و مبارزه کرده اند   
ــبــار                    ــر اخ ــت ــي ــواره ت ــم ــار آن ه ــب اخ

  .اعتراضات کارگري قرار دارد
 دي در سي و هـفـتـمـيـن          ١٩ روز  

روز از تجمع اعتراضي اين کـارگـران،      
نيروي انتظـامـي وارد کـار شـد و بـا                 
حکم رسـمـي بـه کـارگـران گـفـت کـه                   
چادرهايي را که بـراي تـحـصـن خـود              
درمقابل کارخانه زده بودند، را جـمـع       

کــارگــران چــادرهــا را جــمــع         .  کــنــنــد
کردند، اما از روز بـعـد هـمـچـنـان بـه              
تــجــمــعــات اعــتــراضــي خــود ادامــه          

شانزده ماه دستـمـزد کـارگـران       .  دادند
را باال کشيده انـد، و تـنـهـا واکـنـش                 
دولت دخالت نيروي انـتـظـامـي بـراي           

. جمع کردن چادرهاي کـارگـران اسـت         
نگراني آنها تبديل شدن ايـن چـادرهـا           

به پاتوق کارگران و خانواده هايشان و       
  .حمايت مردم شهر از آنان است

 
پرداخت نکردن سه ماه حقوق                

   » سد کاني سيب      « کارگران      
کارگران شاغل در پـروژه سـاخـت         
سد کاني سيب پـيـرانشـهـر، سـه مـاه               
مــطــالــبــات مــزدي پــرداخــت نشــده           

اين کارگران روز پنجشنـبـه در     .  دارند
محل کار خود دست به اعتـراض زده       

کارگران اين پروژه عمراني کـه    .بودند
از شهر هاي مـخـتـلـف در پـروژهـاي               
ســاخــت ســاخــت ســد کــانــي ســيــب             
پيرانشهر مشغـول کـارنـد، بـرخـي از              
روزهاي سال براي دريافت مطـالـبـات        
مــعــوقــه خــود بــه نشــانــه اعــتــراض            
کــارکــردن در مــحــل، کــار خــود را               

  .متوقف کرده اند
 

 اندازي ايستگاه کارگري                  راه 
 در شهر مريوان        

به ابتکار مـيـکـائـيـل صـديـقـي،              
رئــيــس انــجــمــن صــنــفــي کــارگــران            
ــاد،              ســاخــتــمــانــي مــريــوان و ســروآب

ايـن  .  ايستگاه کارگري راه اندازي شـد      
ايستگاه که در مـيـدان اصـلـي شـهـر               

اندازي مي شـود، مـحـلـي            مريوان راه 
ــه کــارگــران                ــي ب ــراي اطــالع رســان ب
ساختـمـانـي و شـهـرونـدان مـريـوانـي                

هـدف اصـلـي فـرهـنـگ            .خواهد بـود  
سازي است و مقداري کتاب و نشـريـه    
کـارگـري در ايـن ايسـتـگـاه قــرارداده               

 .خواهد شد
 

 درصد کارگران            ٦٠ بيش از    
 ساختماني سنندج فاقد بيمه هستند                  

ميکائيل صديقي، نائـب رئـيـس        
هاي کارگران ساختمانـي      کانون انجمن 

استان کـردسـتـان، اعـالم کـرده اسـت              
بــا وجــود ايــنــکــه در اســتــان              :  کــه   

ــفــر کــارگــر           ٣٣ کــردســتــان       هــزار ن
ساختماني وجود دارد امـا تـا کـنـون            

هـا بـيـمـه           هـزار نـفـر از آن           ١١ تنهـا    
ست کـه بـنـابـر        اين در حالي ا .اند  شده

کــار و ســازمــان      " وعــدەهــاي وزارت      
بـايسـت طـي         مـي "  تامين اجتـمـاعـي    

هـزار کـارگـر      ٢٠٠ ، حـداقـل     ٩٥ سال  
شدند امـا بـنـابـر           ساختماني بيمه مي  

هـاي صـنـفـي کـارگـران              آمار انـجـمـن    
ساختماني امسال حـتـي يـک کـارگـر             

وي  .ساخماني نيز بيـمـه نشـده اسـت          
در عين حـال تـاکـيـد دارد کـه تـنـهـا                  
پشــتــوانــه کــارگــران ســاخــتــمــانــي و           

ــواده  ــن               خــان ــامــي ــه ت ــم ــي ــايشــان ب ه
بايست اين حـق     اجتماعي است و نمي   

 .ابتدايي را از آنها دريغ کرد
 *** 

 

 

سـرتـاسـر ايـران مـردم بـا رژيـم در                  
اگر در مريوان فشـارش    .  افتاده اند 

را بــيــاورد بــا تــهــران و تــبــريــز و                
سنندج و شيراز و اصفهان و بـقـيـه          
شهرهاي حساس و مراکز کـارگـري      

. کليدي حساس تر چکار مي کـنـد     
هنوز مردم در ايران تکـلـيـف خـود        
با رژيم را روشن نکرده اند و تعـادل     

در ايـن    .  ميان آنها شکنـنـده اسـت       
بـر  .  رودر روئي مريوان تنها نيست    

متن و چـهـار چـوب ايـن تـنـاسـب                
ــه                 قــواي ســراســري و بــا تــوجــه ب
ويژگيها در محل مي توان برنـامـه     
هاي دقيق تر و کارآمد تـري را در          

 . دستور گذاشت
بايد توجه شود که حسـاسـيـت       
دشمن به مريوان همـه اش مـنـفـي           

اين حسـاسـيـت مـحـصـول           . نيست
تالش ما است و فـقـط بـه هـمـيـن              
دليل امکاناتي را براي مـا فـراهـم           

فعالين در محـل مـي     .  نموده است 
توانند اين امکانات را دست نشان       

رژيـم در بـر خـورد بـه مـا                .  کنـنـد  
. محدوديت و ضعف خـود را دارد      

از مسير ما و راهي کـه رفـتـه ايـم             
اگـر بـر دهـان ايـن           . در هراس است 

رژيم افسار زده نشود به کسي رحـم    
بـايـد هـم چـنـان از مـا               .  نمي کنـد  

حساب ببرد تـا مـحـتـاط شـود و               
. کوتاه بـيـايـد و عـقـب بـنـشـيـنـد                  

جمهوري اسالمي از مردم در ايران       
و از ما در مريوان حساب مي بـرد      

ما .  و اين دستاورد پر ارزشي است   
مـي تـوانـيـم       .  قادريم جلو تر برويـم  
مــي تــوانـيــم    .  مـتـحــد تــر بــاشـيــم       

کـارهــاي جــمـعــي تــر، تــجـمــعــات           
جـمــعـي تــر، جشــن و تــفـريــحــات             

. جمعي تري را برنامه ريزي کـنـيـم        
مي توانيم بهر بـهـانـه اي دور هـم               
جمع شويم و شهر را سـرسـبـز تـر و          
آبــاد تــر کــنــيــم بشــرطــي کـــه                    
استعدادها و ظـرفـيـت هـاي بـکـار            

مـا  .  نيفتاده خود را کشـف کـنـيـم          
. مي توانيم، آره مـا مـي تـوانـيـم               

مگر راهـي غـيـر      .  زندگي بايد کرد 
    از اين هست؟ 

   
  ۱۳۹۵  ديماه ۱۹ 

 ... اگر از اسب افتاده ايم                     "

majid.hosaini@gmail.com 
 

 لغو اتهام امنيتي يعني  
آزادي اعتصاب و تجمع، آزادي         

 .  تشکل، آزادي بيان و اعتراض     
اين يک خواست محوري در        

مبارزات بخش هاي مختلف مردم عليه     
فقر و محروميت و بيحقوقي عليه   
 .  مفتخوران و جنايتکاران حاکم است    
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 ناهيد گرجي آزاد شد            
ناهيد گرجـي زنـدانـي عـقـيـدتـي              
زندان وکيل آبـاد مشـهـد بـا تـحـمـل                  

 مــاه حــبـــس از            ۲۲ مــجـــمــوعـــا      
 سالـه خـود بـه شـکـل            ۳ محکوميت  

در زمـان    .  مشروط از زندان آزاد شـد       
بــازداشــت گــزارشــات مــتــعــددي از           
وضعيت نامناسب جسـمـي و روحـي          
او منتشر شد به شکلي که عـالوه بـر         
مــحــرومــيــت از خــدمــات درمــانــي          
مناسب مسئوالن زنـدان از تـحـويـل             
گــرفــتــن داروهــاي مــورد نــيــاز ايــن             
زنداني که توسط خانـواده اش تـهـيـه             

بـه  .  شده بود نـيـز سـر بـاز مـي زدنـد                
گزارش خبرگزاري هرانا، ارگان خبـري     
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايـران،   
ناهيد گرچي، شهروند مشهدي که در       
پـي فـعــالـيـت هـاي مـدنــي خـود در                  
فضاي مـجـازي بـازداشـت شـده بـود               
پـس از آنـکـه در مـراحـل مـخـتـلــف                   

 ماه حـبـس را     ۲۲ بازداشت مجموعا  
تحمل کرد، امروز بصـورت مشـروط        

 ساله خـود از زنـدان         ۳ از بابت حبس    
 .وکيل آباد مشهد آزاد شد

 
 يک زن در استانه اعدام              

 ديــمــاه، ســه زنــدانــي از          ۲۱   روز
جمله يک زن مـحـکـوم بـه اعـدام در                  
زندان اروميه جهـت اجـراي حـکـم بـه              

از هويـت  . سلول انفرادي منتقل شدند 
و شرايط زن زنداني، خبـري در دسـت        

حکم اعدام ايـن سـه زنـدانـي             . نيست
. قرار است در روزهاي آتي اجـرا شـود     

سـالـه ريـاسـت جـمـهـوري            ۴ طي دوره   
 زن در ايــران        ۷۱ روحــانــي، حــداقــل      

 .اعدام شده اند
 

زنان موتور سوار تعادل نيروي                    
 انتظامي و بسيج را بهم زدند                

 مانا ارجمند        -
 دي در دزفـول  ۲۲ روز چهارشنبه   

گشتهاي مـحـسـوس و نـامـحـسـوس             
بسيج نيروهاي يگان ويژه زبده بسـيـج      
که کارهاي خيلي خيلي خيلي مهمـي     

 .انجام ميدهند
در يک عمليات فوق مـتـحـورانـه       

توانستند دو دختر موتور سوار را بـه       
دام بيانـدازنـد و بـا کـمـک نـيـروهـاي                   
تخصصي وزارت اطـالعـات آنـهـا را            

توانستد از اقدامات    دستگير کرده و  
ايـن دو    .  بعدي آنها جلوگـيـري کـنـنـد        

دختـر کـه در اقـدامـي فـوق الـعـاده،                  
ارزشهاي ديني بسيج را بـه مسـخـره             
ــي                 ــراژهــاي مــتــوال ــا وي ــتــه و ب گــرف
اعصــاب بســيـــج را خـــط خـــطـــي                

 .ميکردند، در نهايت دستگير شدند
مخفيگاه آنها بـوسـتـان جـنـگـي            
الله در ابتداي جاده بـخـش سـردشـت            

" شنيـع " اين عمل    دزفول بود و روزانه 
امـا نـيـروي      !!!.  را تمرين مـيـکـردنـد       

انتظامي و بسيج و وزارت اطـالعـات    
موفق شدند با همراهي مـحـسـوس و         
نــامــحــســوســهــا ايــن دو دخــتــر را                
دستگير و بـه مـراجـع ديـنـي واليـت                

 .تحويل بدهند
مقامات ديني قول دادند که آنها     

زيـرا  !  را به سزاي اعمالشان بـرسـانـنـد       
که زن را چه بـه مـوتـور سـواري پـس               
فردا حتما زماني کـه گشـت بـه آنـهـا              
سر بدحجابي گير ميدهد ميخواهـنـد    

آنوقت    ! بپرند روي موتور و فرار کنند  
 . !!!!چه کسي حريف ميشود

اين زنان مـوتـور سـوار حـتـي از               
اقدامات خود عکس هم تـهـيـه کـرده         
بودند که باعـث تـاسـف واليـت شـده              

گفته ميشود بسياري از مـردم    .  است
از اقـدام ايـن دخـتـران           "  خود فروخته " 

ابـراز خــوشــحــالــي کــرده و اقــدام بــه              
کـه حسـاب     .  تشويق آنهـا نـمـوده انـد         

آنها را هـم نـيـروهـاي زبـده خـواهـنـد                  
  .رسيد
 

 تابلوي      ٤٠ سوچ زن بودن در           
 نمايشگاه گروهي عکس سوچ              

دختران هـنـرمـنـد در کـردسـتـان              
مردم را به تماشاي نـمـايشـگـاه سـوچ           

دعوت کردند تا از سوچ نگـاه  )  کنج( 
آنها سوچي از دغدغه هاي زنانه زنـان        
را به تماشـا بـگـذارنـد زنـانـي کـه بـه                    
ماندن در سوچ پستوها زبان شکـوه و     
شکايت گشوده اند و فرياد خود را در    
تابلوهاي محصور بر بوم ديوار سـوچ       

 .محبوس کرده اند
 

 زنان درکردستان            
 گرفتار در باتالق بيکاري               

بـاال رفــتـن مـدارک دانشــگـاهــي           
تضـمـيـن کـنـنـده شـغـل در جـامـعــه                   

در ايران چند سالـيـسـت رونـد         . نيست
ها به اين سـمـت رفـتـه اسـت               استخدام

که تنها داشتن مدرک تـحـصـيـلـي در          
مقطع ارشد يا دکتـرا، دسـتـيـابـي بـه              

. شغل مناسب را تضمين نـمـي کـنـد          
مهم ترين مسئلـه و بـحـرانـي کـه در                
حال حاضر جامعه و بالتبع آن اسـتـان       
کردستان را با آن درگير است بيکـاري    
زنان مي باشد چرا که نصف جمعـيـت       
جامعه را زنان تشکيل مـي دهـنـد و            
بيکار ماندن آن ها مي تواند تبعـاتـي    

 .داشته باشد
 

 ايرينا کراش،        
 شطرنج باز آمريکايي              

  در ايران حضور پيدا نکرد              
دو شطرنج باز زن، از حضـور در            
رقابت هاي قهرمـانـي شـطـرنـج زنـان              

 كه امسال در تـهـران بـرگـزار           ۲۰۱۷ 
علت عـدم     .مي شود، انصراف دادند 

حضور ايـريـنـا کـراش، شـطـرنـج بـاز                 
آمريکايي، فـقـدان امـنـيـت در ايـران              

 ماريا مـوزيـچـوک،      .عنوان شده است  
 ساله و مطرح اوکـرايـنـي      ۲۴ بازيکن  

نيز که سابقه قهرماني شـطـرنـج زنـان            
و نايب قهرمـانـي در       ۲۰۱۵  در سال 
را دارد، به دليل حـجـاب   ۲۰۱۶ سال   

اجباري از حضور در مسابقات تهـران    
 .انصراف داده است

 
 افزايش ازدواج سفيد          

فزايـش هـزيـنـه هـاي ازدواج در              ا
ايــران مــوجــب شــده اســت تــا آمــار               

آمـار  .  ازدواج در ايـران کـاهـش يـابـد            
 ۴ هاي اخير حاکي از اين است که در      

 ۲۳۴۹۸۰ ،  ۲۰۱۶  ماه نخست سال 
ازدواج در ايران انجـام شـده اسـت کـه             
اين رقم در تاريـخ مشـابـه سـال قـبـل               

گفتنـي اسـت       . بوده است ۲۴۰۳۲۹ 
آمار ازدواج سفيـد در ايـران افـزايـش             
يافته است که مي تواند رشد شاخص       

گزارش هـاي    .  جمعيت را کاهش دهد  
/  ۵ رسمي حاکي از اين هستند که          

ميـلـيـون از مـردان و زنـان سـن                   ۱۱ 
ازدواج را رد کـرده انــد و هــمـچـنــان                

 .مجرد مي باشند

  
 وزير امور زنان آلمان               

 دنبال برابري دستمزدها                 به
 بين زنان و مردان است             

گـويـد      وزير امور زنان آلـمـان مـي        
دنبال برابري دستمزدها بين زنـان و         به

بــراي ايــن مــنــظــوراو       .  مــردان اســت   
طرحي را تـنـظـيـم کـرده کـه بـه زنـان                   

ــي          ــان مـ ــکـ ــل امـ ــا         شـــاغـ ــد تـ دهـ
دستمزدهايشان را با هـمـکـاران مـرد           

 .خود مقايسه کنند
به گفته مانوئال شـوزيـگ، وزيـر          

و عضــو حــزب      ( امــور زنــان آلــمــان         
، ايــن طــرح       ) دمــوکــرات ســوســيــال     

موجب کاهش اختالف جنسيـتـي در        
خـانـم   .  پرداخت دستمزدها خواهد شد 

شوزيگ گفت براي مقابله با اختـالف    
درآمد حاصل از کار در بين مـردان و      
زنـان، شــفــافــيــت بـيــشــتــر در نــحــوه             

او .  پرداخت دستمزدها ضروري اسـت    
نکته اصلي و مهـم  « :  همچنين افزود 

اين طرح، پرداخت برابر در ازاي کـار           
برابـر بـراي مـردان و زنـان و شـفـاف                   
کردن چارچوبـهـا و شـيـوه مـحـاسـبـه                

اي کـه هـر کـس           دستمزدهاست بگونه 
ــزان                 ــد کــارش ســزاوار چــه مــي ــدان ب
پـرداخـت از سـوي کـارفـرمــاسـت بــر               
اساس اين طرح تازه، شرکـتـهـا مـلـزم            
خــواهــنــد بــود بــدون افشــاي مــيــزان           
حقـوق کـارکـنـان خـود، چـارچـوب و                
شيوه محاسبه دستـمـزدهـاي آنـهـا را            

اين طرح با مـخـالـفـت       .  منتشر کنند 
  .رو شده است بخشهاي صنعتي روب

 
 مراکش، فروش، توليد و            

 صدور برقع را ممنوع کرد               
اين خبر از سوي مـنـايـع رسـمـي              
اعالم نشده اما ماموران رسمي بـدون    

هـا     فاش کردن نامشـان بـه فـروشـگـاه           
انـد کـه ايـن تصـمـيـم بـه دلـيـل                       گفته

 .هاي امنيتي گرفته شده است     نگراني
يک مقام ارشد وزارت داخله مـراکـش      

وگـو بـا سـايـت            اين خبر را در گـفـت         
تـايــيــد کــرده و        Le    ۳۶۰ خـبــري 

افزوده که راهزنـان اغـلـب از پـوشـش              
براي پوشاندن جـرايـم خـود اسـتـفـاده               

برقع که تمام صورت و بدن .  کنند  مي
پوشاند، پوشش بسـيـا رايـجـي           را مي 

اغـلـب زنـان ايـن         .  در مراکش نيسـت   
دهند کـه     کشور حجابي را ترجيح مي  

 .پوشش صورت را در بر نداشته باشد
هـاي سـلـفـي و زنـان               زنـان حـلـقـه      
کار شمال اين کشـور      مناطق محافظه 

بيشتر تمـايـل بـه اسـتـفـاده از نـقـاب                  
دارند که اين پوشش، اطراف چشـم را        

 .گذارد باز مي
ايــن تصــمــيــم از ســوي ســلــطــان           
محمد ششم گرفته شـده کـه طـرفـدار            

 حـمـاد کـبـاج،         .روسـت    اسالم مـيـانـه    
واعظي که از شـرکـت در انـتـخـابـات              
پارلماني در ماه اکتبر به دليل تمايـل      

گــري مــحــروم شــد، ايــن           بـه افــراطــي   
 »غـيـر قـابـل قـبـول          « ممنوعيت را    

کـبـاج،   .  خوانده و محکوم کرده اسـت    
آزادي و حقوق بشر مراکش را مـورد          

پوشيدن لبـاس  » تمسخر قرار داده که 
شناي غربي در سـواحـل را مـمـنـوع               

 «.کند مي
بـان     در عيـن حـال سـازمـان ديـده            

توسعه حقوق بشر مـراکـش شـمـالـي،          
تصمـيـم   ” گويد که اين تصميم يک   مي

خودسرانه است که نقض غيرمستقيم      
آزادي زنــان و آزادي لــبــاســي را کــه               
نشــان دهــنــده هــويــت، اعــتــقــادات            
مذهبي، سياسي يـا اجـتـمـاعـي ايـن              

 «.کند زنان است محدود مي
امـا نـوژا اسـکــالـي وزيـر سـابــق               
خانواده و تـوسـعـتـه اجـتـمـاعـي ايـن                 
کشور از اين قانون استقبال کرده و آن      
را قــدمــي مــهــم در راه مــبــارزه بــا                

 .گري مذهبي دانسته است افراط
 

 *** 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                     

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           :  تهيه و تنظيم         

 

  

 ! به کنگره ما بياييد    
  برگزار ميشود        ۲۰۱۷ کنگره دهم حزب کمونيست کارگري در ماه مارس                            

 ! کنگره علني است و ورود براي عموم آزاد است                        
 

 به طور علني در يکي از شهـرهـاي اروپـا      ۲۰۱۷ دهمين کنگره حزب کمونيست کارگري ايران در ماه مارس          
از کليه عالقمندان به سياست در ايران، فعالين اجتماعي و دست اندرکاران رسـانـه هـا دعـوت         .  برگزار ميشود 

 . ميکنيم در اين کنگره شرکت کنند
 

کنگره فرصت مناسبي براي آشنائي از نزديک با حزب، سياست ها، کادرها، نحوه فعاليت  و تصميم گـيـري مـا       
 . از همه شما عزيزان دعوت ميکنيم به کنگره ما بياييد. در جريان اين عاليترين اجالس حزبي است

 
 براي ثبت نام و کسب اطالعات الزم از جمله هزينه ورودي کنگره 

 : با شماره تلفن و آدرس زير تماس بگيريد
 

 0046739868051 :تلفن تماس
com.gmail@wpi.markazi 
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

ــار درج شــده در                     ــب ــا بــه اخ ــن ب
هاي داخـلـي ايـران، ريـزش آوار              رسانه

در مــحــل ســاخــت تــونــل انــرژي در              
محدوده خيابان خاقاني تبريز، باعـث      

  .کشته شدن سه کارگر گرديد
ناامني محيطـهـاي کـار سـاالنـه            
جان هزاران کارگر را در مـحـيـطـهـاي             

 بـاعـث  و بـانـي ايـن             .  کار مـيـگـيـرد     
اتفاق ناگوار در تبريز هم مسـتـقـيـمـا            
پيمانکـار سـاخـتـمـانـي ايـن پـروژه و                 
فرمانداري و يا  بـه مـعـنـي درسـتـش            
سرمايه دار  و دولت حامي اش يعني       

در ايـن    .  جمهوري اسالمي مـيـبـاشـد      
اتفاق هم فرماندار بخوبي مـيـدانسـت      
که بـه عـنـوان نـهـاد دولـتـي حـامـي                    

چپاول کارگران توسط سرمايـه داران،       
در کشته شـدن ايـن کـارگـران دخـيـل                
است و به همين خاطر ناگزيـز شـد در          
محل حـادثـه حـاضـر شـود تـا بـراي                   

 !کارگران اشک تمساح بريزد
در ايــران امــروز هــزيــنــه حــفــظ             
ايمني محـيـطـهـاي کـار بـا درج  در                  
قراردادهـا مشـخـص مـيـگـردد ولـي              
عمالً با زد و بـنـد پـيـمـانـکـار و کـار                  
فرما و با حمايت نهادهاي دولـتـي بـه       
قصد بـاالبـردن سـود پـيـمـانـکـاران و                
کارفرمـايـان ايـن هـزيـنـه عـمـال بـاال                  

ايـن يـکـي از ريشـه           .  کشيده ميشـود  
 .هاي ناامني محيطهاي کار است

کـــمـــيـــتـــه آذربـــايـــجـــان حـــزب           

کـمـونــيـسـت کـارگــري ايـران، ضـمــن               
هـاي ايـن        تسليت صميمانه به خانواده 

کارگران کشته شده، هـمـکـارانشـان و          
مردم محروم تبريز اعالم ميکنـد کـه        
بايد با بيـشـتـريـن تـعـداد در مـراسـم                  
هاي گراميداشت  اين عزيزان شـرکـت         
کرد و ايـن مـراسـمـهـا را بـه صـحـنـه                   
اعـتـراض بــه  عــامـالن ايــن کشـتــار               
يعني سرمايه داران و رژيم جـمـهـوري         

 .اسالمي تبديل کرد
 

 کميته آذربايجان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

  ٩٥  دي ماه  ۲۳ 
 ٢٠١٧  ژانويه ١٣ 

 !نا امني محيط کار جان سه کارگر را در تبريز گرفت                                            
 ! بايد به اين جنايت سرمايه داران و دولتشان اعتراض کرد                                               

ــد،                  ــن ــه احســاس کــن ــار ک هــر ب
ممکنست حرکتي ، اعتـراضـي و يـا            
بروز علني خشم و نفرتي در جـامـعـه          
ديده شـود، تـعـدادي اسـيـر را اعـدام                 

اســراي مــردم، اســراي        .  مــيــکــنــنــد   
زحمتکشان و مردم تحت ستـم را کـه          
سالـهـاي سـال بـه گـروگـان گـرفـتـه و                    
زنداني کرده اند، به راحتي آب خوردن       

در مقابل ايـن قـتـل عـمـد          .  ميکشند
 نـفــر از جــوانــان         ٢٠ دسـتــه جــمــعـي       

زنداني در ايران، بي بي سـي و راديـو             
فردا غوغا نميکنند، حتي خبـرش را         
درج نميکنند ايـن جـزيـي انـتـگـره از                
سيستمـي اسـت کـه بـا قـتـل سـر پـا                     
مانده است و رسانه هاي آن چـنـانـي و       
مفسرين اين چنـيـنـي در ايـن مـوارد              
خفقان ميگيرند و هيچ نميـگـويـنـد ،         
کشتار انسانها شايد ساده تـريـن کـار           
حاکمين جنايت پيشه ايراني است، از     
اين هـمـه جـنـايـت چـه بـاک کـه آنـهـا                      
ميتوانند فـردا کـمـي از حـقـوق بشـر                
گفته و منشور شهروندي بنويسـنـد و        
اين رسانه ها با شخصـتـيـهـاي کـرايـه              
اي خود راه مي افتـنـد و انـدر فـوايـد                

حـقــوق بشــر مــالهـا مـيــنـويســنـد و               
کارشناس دعوت ميکننـد و وراجـي         

اعدام حربه مـهـم در دسـت         .ميکنند
اين حکومت براي ساکت کـردن هـمـه          
است و همواره بـايـد بـه آن اعـتـراض                 

کجـا هسـتـنـد خـيـل طـرفـداران               . کرد
حکومت اسالمي که با هر کمـپـيـنـي         
عليه اعدام گفتند، که اين کمپين هـا          
دفاع از قاتل است و يـا حـکـومـت را           
جري تر ميکند که بيشتر بکشد پـس     
ساکت باشيم، مي بينـيـد کـه در هـر               
حالتي ميکشند، در حـالـت سـکـوت          
مــعــتــرضــيــن راحــت تــر و بــيــشــتــر              

پـس بـايـد بـپـا خـاسـت و                .  ميکشند
اعتراض کرد و مانع اين خونريزي هـا        

 . شد
 مينا احدي 

 ۱۳۹۵  دي ۲۶ 
...................... 
هـاي ايـران        بيست نـفـر در زنـدان         

 اعدام شدند
 نـفـر را     ۲۰ دستگاه قضايي ايران    

هـاي     به اتهامات مخـتـلـف در زنـدان          
شهر، کـرج، قـزويـن و کـرمـان                رجايي

بــه گــزارش خــبــرگــزاري       .اعــدام کــرد   
 نفر در   ۲۰ آناتولي طي دوروز گذشته  

زندان هاي رجايي شهر، کـرج، قـزويـن       
و کرمان ايران به اتهاماتي؛ از قـبـيـل            

جرائم مواد مخدر، سرقت مسلحانه  ” 
 .اعدام شدند“ و قتل
 

بـه گــزارش دادگسـتــري قــزويــن،          
صبح روز يکشنبه دو نفر بـه اسـامـي          

ح بـه    .  سـالـه و مـرتضـي          ۳۶ ک  . اکبر
جرايمـي در رابـطـه بـا مـواد مـخـدر                  

ر نيز صبـح  . شمس الدين.  اعدام شدند 
روز يکشنبه در زندان شهـاب کـرمـان         

 .اعدام شد
به گزارش ارگان خبري مجمـوعـه       

، » هرانـا »فعاالن حقوق بشر در ايران    
 ۱۶ کـم       سحـرگـاه روز شـنـبـه، دسـت            

زنداني در دو زنـدان رجـايـي شـهـر و                 
 .کرج به دار آويخته شدند

همچنـيـن روز پـنـجـشـنـبـه، يـک                
زنداني در زنـدان مـرکـزي هـمـدان بـا                
اتهـامـات مـربـوط بـه مـواد مـخـدر                 

 ساله بـابـک   ۳۷ اين زنداني .  اعدام شد 
اصغري فرزند هوشنگ نـام داشـتـه و           

 .اهل قروه استان کردستان بوده است
 *** 

  هاي ايران اعدام شدند                     بيست نفر در زندان                
 
 
 
 

ــمــاه مــعــلــمــان            ۲۸ روز      دي
بــازنشــســتــه در مــقــابــل ســازمــان          
برنامه و بـودجـه در تـهـران تـجـمـع               
کردند و بـا پـالکـاردهـايـي کـه در                 
دست داشتند و با سـر دادن شـعـار             
به حقوق هاي ناچيز خود در مقابـل     
حــقــوق هــاي نــجــومــي مــقــامــات         
اعتراض کردند و خـواهـان افـزايـش         
حقوق، يکسان سازي حقـوق هـا بـا          
ساير بازنشستگان و درمان رايگـان      

در اين تجمـع کـه بـر اسـاس           . شدند
فراخواني از قبل سازمان داده شـده         
بود، معلمان با شعار خط فـقـر سـه          
ميليـون حـقـوق مـا يـک مـيـلـيـون                  
خــواهــان حــقــوق بــاالي خــط فــقــر           

 . شدند
اعتراضات معلمان بازنشستـه    

از ششم مهر امسال وارد فـاز تـازه            
ــمــاه       .  اي شــده اســت       روز شــش دي

هزاران معلم بازنشستـه در نـزديـک           
به بيست شهـر هـمـزمـان دسـت بـه               
تجمع زدند و خـواسـت هـاي فـوري            

بدنبال آن روز     .  خود را اعالم کردند 
 آذر   ۱۴  ديـمـاه و سـپـس روز               ۲۶ 

دست به تجمع زدند و بـر خـواسـت            
يــک .  هـاي خــود پــافشـاري کـردنــد         

ــدرت اعـــتـــراضـــات                ــقـــطـــه قـ نـ
بــازنشــســتــگــان نــقــش فــعــال زنــان         

مهر   ۲۶ در تجمع . بازنشسته است 
اگــه :  مــعــلــمــان شــعــار مــيــدادنــد        

صندوق خاليه اينهمـه دزدي چـيـه،         
اگه صندوق خاليه اينهمه اخـتـالس      

 آذر شـعـار       ۱۴ و در تـجـمـع          .  چيه
ميدادند مـعـلـم زنـدانـي آزاد بـايـد               
گردد، زنـدانـي سـيـاسـي آزاد بـايـد               

در اين تجمع بـازنشـسـتـگـان      .  گردد
اعالم کردند چنانچه مشـکـالتشـان       

حل نشـود دوبـاره بـرمـيـگـردنـد و                
ــيــابــان              ۲۸ امــروز     ــمــاه بــه خ دي

برگشـتـنـد و بـا خشـم و نـفـرت از                    
وضعيتي کـه حـکـومـت اسـالمـي             
براي آنها ايجاد کرده اسـت بـاز هـم             
اعالم کردند کـه تـا خـواسـت هـاي               
آنهـا بـرآورده نشـود بـه تـجـمـعـات                 

 . اعتراضي خود ادامه خواهند داد
  

تجمعات پي در پـي مـعـلـمـان            
 هـزاري    ۱۲۰ بازنشستـه، طـومـار        

کارگران نـفـت، تـجـمـعـات مـکـرر               
بازنشستگان فوالد و اعـتـصـابـات          
هرروزه و طوالني مدت کـارگـران و       
ــر               ــمــان و ســاي اعــتــراضــات مــعــل
اعتراضاتي که توسط مردم به جـان   
آمده در شـهـرهـاي مـخـتـلـف بـرپـا                
ميشود، فضاي جديدي از گسترش      
ــم                   ــوده اي و هـ ــات تـ ــراضـ ــتـ اعـ
سرنوشتي و اتحاد ميان تـوده هـاي      
مــيــلــيــونــي مــردم را بــه نــمــايــش            

هــرچـه مــردم بـيــشــتــر        .  مـيــگــذارد 
متحد ميشوند حکومتيان بيـشـتـر     
به جان هم مي افـتـنـد و تشـتـت و               
بحران شان عميق تر ميشـود و بـي        

. آبرويي شان بيشتر عيـان مـيـشـود       
ــراي                    ــر زمــان ب ــيــش از ه فضــا ب
اعتراضات قدرتمند و سـراسـري و          
متـشـکـل شـدن کـارگـران و مـردم                
محروم و به جان آمده آماده تر شـده    

 . است
پيش به سوي اعتراضات     

 گسترده و سراسري  
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۵  ديماه ۲۸ 
 ۲۰۱۷  ژانويه ۱۷ 

 معلمان بازنشسته   
 باز هم دست به تجمع زدند       

 


