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 عزيزه لطف الهي           

عروج ترامپ در آمريکـا، جـايـي         
که هنوز بزرگترين قـدرت نـظـامـي و            
اقتصادي دنيا است خطر بزرگي بـراي        

او .  بشر امـروز در کـره زمـيـن اسـت               
حاصل بي افقـي و گـنـديـدگـي نـظـام                

ظـاهـر   .  سرمايه داري دوره مـا اسـت         
امر اين است که ترامپ بـراي نـجـات           
روند رو به افـول آمـريـکـا بـه مـيـدان                  

قــبــال اوبــامــا بــا       .  رانــده شــده اســت     
رويکرد ديگر قرار بـود ايـن نـقـش را               

نتوانسـت و بـا پـرونـده اي             .  اجرا کند 
شکست خورده قـدرت را بـه تـرامـپ              

اما ترامپ نـه راه حـل بـحـران            .  سپرد
ســرمــايــه داري و رونــد رو بــه افــول                
آمريکا، بلکه فيـگـوري عصـبـانـي و            
ناراضي از ايـن بـحـران و رونـد روبـه                  

قـدرتـي   .  افول اولين قدرت جهان است 
که نميتواند در مـقـابـل رقـبـاي خـود               
همانند گذشته نقش هژمونيک داشتـه      

 . باشد
دوره هايـي از تـاريـخ بشـر قـبـال                
تجربه شده است که بسـيـار شـبـيـه بـه            
شرايط امروز آمريکا و مـحـصـول آن           

آلمان هيـتـلـري قـبـل از          .  ترامپ است 
نازيها سالها با بحران زنـدگـي کـرد و            
با وجود قدرت اقتـصـادي و نـظـامـي           
قـابـل تـوجــه، احســاس ســرخـوردگــي            

ناسيوناليسـم آلـمـانـي       .  شديدي داشت 
سهمـي از ثـروت و قـدرت جـهـان را                  
براي خود تصور ميکرد که حصول آن    

ايـن  .  با مانع رقباي ديگر مواجه بـود    
احساس و سرخوردگي و ادعا و سـهـم         
خواهي بود که در دل بـحـران آن دوره            
باعث شد کسي همانند هيتلر به جلـو        

قرار بـود هـيـتـلـر بـا             .  سوق داده شود  
همان ديوانگي و اعتماد بنفس راهـي      
پيدا کند کـه آلـمـان را بـه قـدرت اول                 

سـرنـوشـت او و        .  جهان رهنمون شـود    
روند قـدرتـگـيـري او هـر تـفـاوتـي بـا                   
شرايط امروز آمريکا و ترامپ داشتـه     

ــاشــد يــک وجــه مشــتــرک مــهــم                     ب
ــاشــي از                 ــد کــه ن ــوژيــک دارن ــول ايــدئ

اعتـمـاد   " سرخوردگي هر دو ناسيون و  
 . پرچمداران نژادي آنها است" بنفس

اينکه آيا ترامپ ميتواند هماننـد     
هيتلر اما با خصوصيات و امکانـات    
و محدوديتهاي قـرن بـيـسـت و يـکـم               
ــه و                     ــا ن ــد ي دســت بــه تــخــريــب بــزن

ايــن مــوجــود عصــبــانــي و          ايــنــکــه    
سياستهاي مورد نظر اوچه سرنوشتـي     

. پيدا خواهد کرد هنوز روشن نـيـسـت         
اما چيزي که روشن است اگر بشـر در       
اواســط قــرن بــيــســت بــا يــک پــديــده              
مخرب به نام نازيسم آلمان و هـيـتـلـر             
مواجه بود، امروز کره خـاکـي مـا بـا              
جمعيتي بيش از هفت ميليارد بـا دو        
پديده به همان اندازه مـخـرب و خـطـر             

ــت           ــه اسـ ــواجـ ــاک مـ ــم   .  نـ ــسـ ــيـ راسـ
نژادپرستانه که ترامپ فيگور اصـلـي         
آن است و اسالميسم خونريز و بيـرحـم       
و جنبش اسالم سياسي که جـمـهـوري         

 . اسالمي در راس آن قرار دارد
ــران              ــگـ ــلـ ــيـ ــلـ ــحـ ــاري از تـ ــيـ بسـ
هــنــگــامــيــکــه در مــورد تــرامــپ و            
راسيسم نژادپرستانـه حـرف مـيـزنـنـد            
آگاهانه يا غير عمد وجه دوم راسيسـم     

ايـن  .  دوره ما را مسکوت ميگـذارنـد    
خطايي بـس بـزرگ و مـحـدودنـگـري              

کساني هم هستنـد کـه     .  فاحشي است 
ترامپ را دشمن اسالميسم ميـدانـنـد        
و فــقــط وجـه تــروريســم اســالمــي را             
برجسته ميکـنـنـد ايـن يـکـي تـکـرار                
همان خطا و يا بهتر است بگويـم روي      
ديگر همان سکـه اي اسـت کـه فـقـط                

 . ترامپ را به ما نشان ميدهد
متاسفانه بشر هنوز از وجود ايـن      
ــاک راســت              ــروســهــاي خــطــرن نــوع وي
مليگرايانه و راست مذهب گرايانه بـه     
اندازه کافي يـا مـطـلـع نـيـسـت و يـا                    
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 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
 

 

 حزب کمونيست کارگري ايران                      

 

 نسان نودينيان             

ترامپ حاصل بي افقي و گنديدگي      
 سيستم سرمايه داري است     
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 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان             : نگاه هفته 

 روستاي جانوره و دو هليکوپتر در شويشه           
 انقالبي و تاثير گذار در جامعه        مروري بر اقدامات      

 علل پديده خودزني در ميان دختران دانش آموز     

 آيا برف و بهمن جان کارگران کولبر را گرفت؟        
 عبدل گلپريان 

 

 محمد آسنگران
 

 اعتصابات و تجمعات کارگري در سراسر کشور ادامه دارد             

 عبدل گلپريان /        يادداشتهاي هفته              

 براي برچيدن احکام مسخره امنيتي     
 عليه جعفر عظيم زاده و ديگر فعالين کارگري بايد قاطعانه و متحد به ميدان آمد          

 در جريان مارش زنان عليه ترامپ چه گذشت؟     

 فراخوان اتحاديه آزاد کارگران ايران به همه کارگران         
 ١٣٩٦ در سراسر کشور پيرامون حداقل مزد سال       

 

  برف و بهمن جان تعداد ديگري از کارگران کولبر را گرفت        

 حزب کمونيست کارگري ايران                       کميته کردستان             
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ــيــســتــي در کــنــار يــکــي                ــراگــمــات پ
ميخـواهـد دومـي را از مـيـدان بـدر                 

محدودنگريهاي تحلـيـلـگـران و       . کند
رسانه ها تا کنـون بـاعـث شـده اسـت              
بشريت متمدن از وجود اين ويروسـهـا      
ضربات زيادي بخورد و امـروز فـراتـر        
از ضربه بايد بگوييم در خـطـر هسـت          

 . و نيست قرار گرفته است
اگر راسيسم مذهـبـي در هـيـبـت           
جنبش اسالم سياسي از دهه هشـتـاد          
ميالدي تا کنون باعث رشد جريانات     
مختلف اسالمي و رقابت آنها بـا هـم       
و گسترش تروريسم اسالمي در دنـيـا         
شده است و خاورميانـه و بـخـشـي از            
شمال آفريقا را به خاک و خون کشـيـده         
اســت، تـــرامــپ بــاعــث عــروج و                  
قـدرتــگـيــري نــژادپـرســتـي در جــهــان            
ميشود و قدرت تخريب اين جـنـبـش          
بــه دلــيــل امــکــانــات اقــتــصــادي و             
نــظــامــي قــابــل دســتــرس مــيــتــوانــد         
جامعه بشري را با خطر جدي مـواجـه       

 . کند
کسانيکه فکر ميکنند سـيـسـتـم        
حاکم در آمريکا اجازه يـکـه تـازي بـه          
تـرامــپ نــمــيــدهــد و امــيــد خــود را              
مستقيم و غير مستقيم به مصلـحـت    
حاکمان آمريکا گره ميزننـد مـتـوجـه         
اين حقيقت نـيـسـتـنـد کـه هـيـتـلـر و                    
خميني هم سـالـهـا بـا هـمـيـن تصـور                
مخالفين خود سر کردند و جامعـه را      
با کشتـارهـاي بـيـرحـمـانـه بـه جـايـي                  
بردند که مـايـه نـنـگ بشـر مـدرن و                  

مـهـم نـيـسـت تـرامـپ            .  متـمـدن شـد     
ميتواند مثل هيتلر و خميني دنيا را     

مـهـم ايـن      .  از اين هم بدتر کند يـا نـه        
است که بشريت متمـدن و آزاديـخـواه         
ايـن خـطــر را جــدي بــگـيــرد و بــراي                 

 . مقابله با اين خطر به ميدان بيايد
تظاهراتهاي اخير عـلـيـه تـرامـپ          
اميد تازه اي در دنيا زنده کـرده اسـت         
اما توهم به جبهه اسالميسم و يا کـم     
اهميت دادن به آن و سکوت در قـبـال           
آن به همان اندازه خطر نـاک اسـت کـه              
در دوره قبل و در تاريخ معـاصـر مـا            
ــوديــم کــه مــثــل قــارچ                  شــاهــد آن ب
جــريــانــات اســالمــي رشــد کــردنــد و           
زندگي بشـر امـروز را تـحـت تـاثـيـر                  

تـرامـپ اگـر      .  مخرب خود قرار دادند  
حاصل سيستم گنديده سرمـايـه داري      
و بازار آزاد است در عين حال حاصـل      
سرخوردگي و شکست و عصـبـانـيـت         
ناسيوناليسم عظمت طلب آمريکايـي    
ناشي از پيـامـدهـاي اشـغـال عـراق و              
شکل دادن به خاور ميانه بزرگ اسـت      
که در مقابل جريانات اسالمي ناچـار      

اسالم سياسـي و    . به عقب نشيني شد 
جريانات منبعث از اين جـنـبـش فـي            
الحال بخش بزرگي از جهان امـروز را          

 . دچار نا امني و تخريب کرده است
ترامپ حاصـل رويـاي شـکـسـت           

. خورده بورژوازي راست آمريکا اسـت  
زيـرا بــعــد از شــکــســت بــلــوک شــرق              
آمريکا بـا اتـکـا بـه قـدرت نـظـامـي                  
تالش کرد نظم نوين جهاني را شـکـل       

جنگ .  بدهد و قدر قدرت جهان باشد   
خـلـيـج و سـرنـگـونـي صـدام حسـيــن                  
هـدفـش ايـن بـود کـه آمــريـکـا را از                    
رهبري و راس بلوک غرب بـه ژانـدارم            
جهان تبديل کند چـون قـطـب شـرقـي             

بـورژوازي  .  نبود کـه مـانـع او بـاشـد             
آمريکا در ايـن اسـتـراتـژي شـکـسـت               

 . خورد
اوبـامــا قـرار بــود بـا رويــکــردي             
آشتي جويانه با متحدين و مخالفـيـن     
خود اين چهره شکست خورده و رو بـه    

او و   .  افول آمـريـکـا را تـرمـيـم کـنـد               
ترامپ هر دو مـتـوجـه ايـن حـقـيـقـت              
نشدند و نيستند که آمريکا اگـر دوره      
اي بــعــد از جــنــگ جــهــانــي دوم بــه               

 بــا   *ابـرقــدرت جــهـان تـبــديـل شـد،            
شکسـت بـلـوک شـرق آن دوره پـايـان                 

بــنــابــر ايــن آغــاز دوره افــول           .  يــافــت
آمريکا مدتها اسـت کـه شـروع شـده              

ترامپ دو راه بيشتر جـلـو روي     .  است
خود ندارد يا بايد سرنوشت هيتـلـر را        
براي خـود رقـم بـزنـد و يـا هـمـانـنـد                      
اوباما کنار برود و بورژوازي آمريـکـا       
واقعيات سرسـخـت دنـيـان امـروز را              

 . بپذيرد
اما بشريت متمـدن و آزاديـخـواه          
جهان طبقه کـارگـر و کـمـونـيـسـتـهـا                 
مجبور نيستند و نبايد منتظر نتايـج      

. سياستهاي راسيستي ترامپ باشـنـد     
بايد کل اين نظام که بـا مـنـافـع بشـر                

. امروز همخواني ندارد را کنار بزنـنـد    
فقط کافي اسـت کـه آمـار هـر چـنـد                  
ناقص آکسفام را نگاه کنيم تا متوجه     
عمق فاجعه جهان امروز و کره خاکـي      
خود بشويم که چـه بـاليـي بـر سـرش                
آورده اند و سـرمـايـه داري حـاکـم بـه                 

طـبـق آمـار مـوسـسـه           .  کجـا مـيـرود     

آکسفام هشت نـفـر از سـرمـايـه داران              
جهان به اندازه نيمي از جـمـعـيـت کـره         

اگـر  .  زمين ثـروت در اخـتـيـار دارنـد            
 ۱  درصديهـا و      ۹۹ قبال گفته ميشد    

درصديها امروز حـتـي ايـن آمـار هـم             
بايد از اعـداد اعشـار         .  واقعي نيست 

استفاده کنيم تا اين فاجعـه فـعـلـي را          

   .توضيح بدهيم
--------------- 

 آمريـکـا در سـال        :چامسکي  * 
در آن زمــان     .  ابــرقــدرت شــد    ۱۹۴۵ 

درصـد از ثـروت         ۵۰    آمريکا شـايـد    
سايـر کشـورهـاي      .  کل جهان را داشت 

صنعتـي مـنـهـدم شـده يـا بـه شـدت                   

صنعت آمريکا که .  آسيب ديده بودند  
تر آسيب ديـده بـود       در زمان جنگ کم   

از جنـگ نصـيـب زيـادي بـرد و ايـن                  
کشور را در جـايـگـاه اول دنـيـا قـرار                  

اما اين وضعيت نتـوانسـت دوام     .  داد
  .بياورد

 *** 

 ... ترامپ حاصل بي افقي                   

 
 
 
 
 

 

بر اساس گزارشات منتشر شـده    
 بـر اثـر       ۹۵ بـهـمـن        ۱۰ روز شنبه       

ريزش بهمن در مناطق مرزي ايـران        
ــان                  ــرســت ــک شــه ــزدي و عــراق در ن
سردشت تعدادي از کارگران کـولـبـر         

 تـا    گزارشات ارسـالـي  .  قرباني شدند 
کـارگـر     ۹ بـه پـيـدا شـدن           اين لحظه    

 نـفـر از     ۳ اسامي .  کولبر اشاره دارد  
آنان که در ايـن حـادثـه در روسـتـاي             
بــيــوران ســردشــت جــان خــود را از             
 :دست داده انـد بـه ايـن شـرح اسـت               

شـيـرزاد   سالـه،    ٨ ۱ علي محمد نژاد  
هيوا ابراهـيـمـي    ،  سالە۲۷ عبدالهي  

همچنين، قـاسـم     .   سالە اهل بانه۲۲ 
 سـالە و هـيـدي          ۳۱ مـحـمـود خـدر         

 سـالە بـه بـيـمـارسـتـان              ۲۴ ظاهيري  
  .منتقل شده اند

آيا طبيـت، کـوالک و بـهـمـن و               
سرماي زمسـتـان هـم بـا مـامـوران              
مرزي حکومت اسالمـي هـمـدسـت         
شده و بجان کارگران کـولـبـر افـتـاده            
اند؟ هنگام نوشتن اين سطور هرچـه      
فکر کـردم نـمـيـتـوانسـتـم بـه خـودم                 
بقبوالنم و بگويم که بـرف و بـهـمـن             
جان کارگران کولبر را گـرفـتـه اسـت            
چرا که عوامل اصلـي تـري در رقـم            
زدن چــنـيــن سـرنــوشـتــي بـراي ايــن              
کــارگــران و هــمــه کــولــبــران مــرزي           
دخيل هستنـد کـه بـايـد تـعـرض را                

ــان کــرد        طــبــيــعــت و     .  مــتــوجــه آن
. اتفاقاتي از اين دست بي تقصيـرنـد    

وجود نظامي سراپا نـکـبـت، دزد و         
ضد انسان اسـت کـه زيـبـايـي هـاي                
طبيعت و لذت بردن از آنها را بـراي       
کارگران و زحمتکشان و همـه مـردم       

بـروز ايـن واقـعـه و           .  تلخ کرده اسـت  
مواردي نظير، سـقـوط از کـوه، يـخ            
زدن در ميان برف و سرما، بي حـال        
شدن از شدت گرما و مـدفـون شـدن            
زير خروارها برف که جان و زنـدگـي          
کارگران کولبر را بـا فـاجـعـه روبـرو              
ــه يــمــن                ســاخــتــه اســت هــمــگــي ب
موجوديت يک نظام بشـدت وحشـي        
و ضـد انسـان خـلـق شـده اسـت کـه                   
هـزاران انسـان زحـمـتـکـش را بـراي                

تامـيـن مـعـيـشـت زنـدگـي خـود و                  
خانواده هايشان ناچار بـه روي آوري       
به اين شغل برده وار نموده و زندگـي        

 . را بکام شان تلخ کرده است
کارگران کولبر مرزي تاکنون نـه   
تنها ازهيچگونه حمايتي بـرخـوردار      
نبوده اند بلکه هر روز و هر سـاعـت         
زنــدگــي آنــان بــا کــابــوس مــرگ و              
نيستي از سوي باندهـاي حـکـومـت        

اگر تهديد نيروهـا  .  مواجه شده است 
و آدمـکـشـان اسـالمـي در مـرزهــا               
نباشد، آنان مجبور به از دست دادن     

اگـر از شـغـل        .  جان خود نمـيـشـونـد      
مناسب، امـنـيـت شـغـلـي و بـيـمـه                 
بيکاري برخوردار بـاشـنـد مـجـبـور            
نيستند و مجبور نخواهنـد بـود بـه          
چنين شغلي که نميشود آنـرا شـغـل           

 . ناميد روي بياورند
همانند هر جاي ديگر دنيا آنـان       
نيز ميتوانستند بجاي مواجه شـدن        
بـا چـنـيـن واقــعـه درنـاکـي، از يــک                  
ــدگــي شــايســتــه انســان امــروز               زن
بهرمند باشند وکوههاي سردشت و      
ديگر منـاطـق کـوهسـتـانـي بـجـاي              
ــان                   ــلــگــاه آن ــت ــه ق ــبــديــل شــدن ب ت
مــکــانــهــايــي بــراي لــذت بــردن از             
زيبايي هـاي طـبـيـعـت پـر از بـرف                  
زمستاني براي مـردم کـل مـنـطـقـه             

اما تا ايـن بـخـتـک اسـالمـي            .  باشد
وجود دارد چنـيـن امـيـد و آرزويـي               

بـانـي و مسـبـب         .  غيرممکن اسـت   
گرفته شدن جـان زحـمـتـکـش تـريـن              
انسانهـا مـنـاطـق مـرزي بـر بسـتـر                 
شرايط و مـوقـعـيـت شـغـلـي شـان،                
حتي اگر گلوله اي هـم بسـوي آنـان              
شليک نشود، جمهـوري اسـالمـي و          

. مزدوران آدمکش اين رژيم هستنـد   
اين جمهوري اسالمي است کـه آنـان       
را مجبور به انتخاب اين شغل کرده       
است، نظام سراپا نـکـبـت اسـالمـي            
است کـه هـر روز صـدهـا و هـزاران                 
انسان را از کار بيکـار و آنـان را بـه              
قتلگـاهـي کـه خـود سـاخـتـه اسـت                 

کارگران کولبر اکنـون بـه     .  ميفرستد
يک منبـع عـظـيـم اقـتـصـادي بـراي                

کسـب سـود مـفــتـخـوران اسـالمــي             
بـه ايـن وضـعـيـت          .  تبديل شـده انـد     

ــر از درد و رنــج کــه                     دردنــاک و پ
حـاکــمــان اســالمــي بــراي کــارگــران          
ــد                  ــاي ــد ب ــوجــود آورده ان ــر ب ــب کــول

کــارگــران کــولــبــر     .  اعــتــراض کــرد   
همانطوريکه بـارهـا نشـان داده انـد            
ميتوانند و قادر هستند که بر بستر     
شغلي که به آنها تحميل شـده اسـت         
متشکل شده و در گردهمايـي هـاي         
خود به فـالکـتـي کـه هـر روز بـا آن                  
دست و پنجه نرم ميکنند اعـتـراض    

خواست شغل مناسب و بيمه .  کنند
بيکاري مـطـالـبـه اصـلـي کـارگـران               
کولبر براي رهايي از جهنـمـي اسـت         
که مفتخوران و زالـوهـاي اسـالمـي          

تـا تـامـيـن       .  برايشان فراهم کرده اند   
شغل مناسب و برخورداري از بـيـمـه     
بيکاري، حفظ امـنـيـت ايـن شـغـل              
جانکاه در مناطـق مـرزي خـواسـت          

. ديگر کارگران کولـبـر مـرزي اسـت         
کارگـران کـولـبـر مـرزي و خـانـواده                
هايشان بويژه در اين شرايـط سـخـت       
و درناک به حمايتهاي مردم، فعالين     
و تشــکــلــهــاي کــارگــري و ديــگــر              
نــهــادهــاي اجــتــمــاعــي و حــمــايــت          
نيروهاي مختلف سياسي در هر جـا      

از خــواسـت و      .  نـيـازمــنـد هسـتـنــد       
مطالبـات بـرحـق کـارگـران کـولـبـر               
مبني بر شـغـل مـنـاسـب، امـنـيـت              
شغلي و بيمه بيکاري وسـيـعـا بـايـد           

بـا تســلـيـت بــه        .   پشـتـيـبـانــي کـرد       
خانواده هاي عـزيـزانـي کـه در ايـن                

 .واقعه جان خود را از دست دادند
  ۹۵  بهمن ۱۰ 

 ۲۰۱۷  ژانويه ۲۹ 

 آيا برف و بهمن جان کارگران کولبر را گرفت؟                                       
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در "  سـپــاه رزگـاري    " خـلـع سـالح        
 نـزديـک     ١٣٥٨ اوايل بهمن ماه سـال      

 . دهه است عملي شد٤ 
دو روز قبـل از عـمـلـيـاتـي شـدن               

اتــفــاق "  ســپــاه رزگـاري   " خـلــع ســالح      
دو هـلـيـکـوپـتـر         .  جالبي روي ميدهد  

نيروهاي نظامي جـمـهـوري اسـالمـي          
در مــحــلــي در نــزديــکــي روســتــاي             

) از توابع کـالتـرزان مـريـوان      ( شويشه  
مسـئـولـيـن آنـوقـت         .  فرو مينشينـنـد   

رفـقـا؛   ( مقرهـاي کـومـه لـه در نـگـل              
مجيد حسيني، احمد نيـکـجـو، اسـد          
نـوديـنــيـان، فــرج شـهــابـي، هــمـايــون              
ــاصــر                 گــدازگــر، مــوســي شــيــخ و ن

با بسيـج نـيـروهـاي ايـن دو            )  رستمي
مــقــر بــه مــحــل فــرونشــســتــن هــلــي            

و از نــيـروهــاي      .  کـوپـتــرهـا مـيــرونـد       
هـم از نـگـل،        "  سپاه رزگـاري   " مسلح  

برقـرو و شـويشـه هـم بـه ايـن مـحـل                     
  . ميايند

مسئولين کومه لـه کـه از قـبـل               
را در     "سپاه رزگاري"طرح خلع سالح  

برنامه هاي عملياتي خود داشتند بـا       
تيزبيني و هوشياري بااليـي تصـمـيـم         
به آرام کردن فضاي بگروگـان گـرفـتـن         

بـا  .  نيروهاي دو هليکوپتر ميگـيـرنـد    
توضيحاتي هـوشـيـارانـه بـراي افـراد             

که فرونشستن "  سپاه رزگاري"    مسلح
وهـلـيـکـوپـتـرهــا دسـتـاورد مشـتــرک              

سـپـاه   " است، تالش ميـکـنـنـد افـراد            
و .  را روانه مقرهايشان کنند"  رزگاري

ــهــا را                  ســپــس طــرح خــلــع ســالح آن
 .عملياتي و بسرانجام برسانند

" سـپـاه رزگـاري     " طرح خلع سالح     
قرار بود همزمـان در يـک روز و يـک                

 بهمن مـاه انـجـام        ٨ ساعت معين در  
ــاران و              .  شــود ــامــي ــدج، ک در ســنــن

مريـوان، شـويشـه، نـگـل و بـرقـرو و                  
ــوره       ــاي جــان مــن آن روزهــا        .  روســت

مسئول مـقـر کـوکـه لـه در سـروآبـاد                 
با توجه به اينکه در سـروآبـاد       . ( بودم

همراه رفيق جـانـبـاخـتـه کـمـونـيـسـت                
انقالبي عطا رستمي در سـروآبـاد در           

 معـلـم بـودم و        ١٣٥١  و ١٣٥٠ سال  
عطا رستمي سرپرست مدارس بخـش       

کــالتــرزان و ژاورود بــود، بــا مــردم              
روستاي سروآبـاد و مـحـمـود آبـاد و                

). درود آشنايي نزديک و خوبي داشتم   
روستاي محمودآباد محل مـرکـزي      « 

فرماندهي و ستاد نظامـي نـيـروهـاي          
بــود، خــلــع ســالح       "  ســپــاه رزگــاري   " 

مقرهاي محمود آبـاد و دورود قـرار            
. بود با عمليات نظامي انـجـام شـود          

دو روز قبل از اجراي عمليات تـعـداد        
ده هــا نــفــر از نــيــروهــاي مســلــح و                
پيشمرگ کومه له از مريوان و بـوکـان     
تــحــت فــرمــانــدهــي رفــيــق حســيــن            
مرادبيگـي و عـبـه دارابـي در مـقـر                  

 . »سروآباد مستقر شدند
کـومـه   ( در روستاي جانوره مـقـر      

" سـپـاه رزگـاري     " و مقر نيروهـاي     )  له
مسئولين اين مقـر  . هم وجود داشتند 

رفيق جانباخته و کمونيست انـقـالبـي        
عبه نودينـيـان و رفـيـق عـبـه کـهـنـه                   

. بــودنــد)  عــبــه شـيــخ عــزيــز      ( پـوشــي 
رفقاي ما با استفـاده از يـک فـرصـت              
مناسب که خلع سالح را آسـان و بـي            
دردسر و بـدون خـون ريـزي مـيـکـرد                 

را "  سـپـاه رزگـاري     " افراد مسلح مقـر      
ــع ســالح                ٧ در روز       ــل ــان مــاه خ  آب

مــيــکــنــنــد و بــه مــدت نــزديــک بــه               
ساعت آنها را در مقرهاي کـومـه      ٣٠ 

لــه بشــکــل مــخــفــيــانــه اي زنــدانــي             
به اين دليل کـه خـبـر خـلـع           .  ميکنند

سالح اين مقر بگوش ستـاد مـرکـزي           
ــرســد و                 رزگــاري و مــقــرهــايشــان ن

رفـقـاي   . عمليات سراسري افشا نشود 
نـوديـنـيـان و کـهـنـه            ( مسئول دو عبه  

ــا           )  پــوشــي بــا هــوشــيــاري بــااليــي ب
ــگــهــداري              ــتــکــاري و ن اقــدامــات اب
عناصر خلع سالح شده رزگاري مـانـع     

  . افشا طرح سراسري ميشوند
ــه        ــد           ٥٠ از ده ــع ــب  شــمــســي ب

تحوالت قابل توجـهـي در شـهـرهـاي            
شـهـرهـا بـه       .  کردستان انجام ميـشـود   

مرور بـزرگ مـيـشـونـد و بـه تـعـداد                   
. شــهــرنشــيـــنــي افــزوده مــيــشـــود             

مناسبات فئودالي بر مبـنـاي رابـطـه          
فـــئـــودال، رعـــيـــت و کشـــاورز در               
روستاهـا هـنـوز وجـود دارد امـا بـه                 
مــرور ضــعــيــف و اعــتــراض عــلــيــه            

در روستـاهـاي نـزديـک بـه           فئودال ها   
شهرها تحت نام جنبـش دهـقـانـي بـا             
حمايت و پشتيباني روشنفکران چـپ        

بر تعداد .  و کمونيست شکل ميگيرد 
نيروي کار ارزان و کـارگـر مـهـاجـر و              

مـهـاجــرت   .  فصـلـي افـزوده مـيـشـود          
کارگر فصلي بـه چـاه بـهـار و ديـگـر                  

مناطق صنعـتـي و شـهـرهـاي بـزرگ              
شروع و رابطه شهرنشينـي بـا روسـتـا          
تخـت تـاثـيـر فـرهـنـگ شـهـري قـرار                   

 .ميگيرد
در دل تحوالت اجتماعـي طـيـف         
وسيعي از روشنفکر و شخصيت هاي       
سـيـاسـي تـحـصـيــلـکـرده بـا گـرايــش                 

ــخــواهــي    مــارکســيــســتــي و          آرمــان
سوسياليستي و ناسيـونـالـيـسـتـي در           
ــراز وجــود               شــهــرهــاي کــردســتــان اب

 .ميکنند
 و   ٦٠ شرايط بين المللي ده هاي    

 ميالدي آرمانخواهي انـقـالبـي و      ٧٠ 
جنبش هاي دانشجويي و کارگري در       
سطح بين المللي به رشـد گـرايـش بـه            
مارکسيـسـم را بـيـشـتـر و هـمـزمـان                  
وجود جنبش ناسيوناليستي و کُردايه     
ــ عشيره اي در کـردسـتـان عـراق،            تي 
تــمــايــل طــيــف نســبــتــا وســيــعــي از            
رد          روشنفکران و تحصيلکرده هـاي کـُ
در تــهــران و ســمــپــاتــي بــه جــنــبــش              
ناسيوناليستي را بيشتر و نـيـروهـاي           
قابل توجه از آنها به اين جنـبـش روي       
ــتــش                   ــن ــال ســيــاســي ج ــع آورده و ف
ناسيوناليستي موجود در کـردسـتـان        

 . عراق ميشوند
اين طيف از روشنفکران هـرکـدام        
بســهــم خــود، گــرايــش طــرفــداري از            
مارکسيسم و کمونيسـتـي و گـرايـش          
ناسيوناليستي بر فضـاي سـيـاسـي و            
جوانان تـحـصـيـلـکـرده در شـهـرهـاي                
ــيــرات مــعــيــنــي را               ــاث کــردســتــان ت

  . ميگذارند
شروع انـقـالب بـراي سـرنـگـونـي              
رژيم پهلوي و تظاهرات سـراسـري در          
تبريز و تـهـران خـود نـيـز بـر مـيـزان                     
تحرک و نگرش سياسي روشـنـفـکـران        
ــارکســـيـــســـتـــي و               بـــا گـــرايـــش مـ

 .ناسيوناليستي، افزود
مـن بـخـشـهــاي          در ايـن نـوشـتـه        

مربوط به عروج سازمانيافته چـپ و         
. کــمــونــيــســتــهــا را ادامــه نــمــيــدهــم         

امــيــدوارم در فــرصــت هــاي ديــگــر             
بخشهاي بيشتري از ايـن مـطـلـب را              

  .ارائه دهم
با شروع فعاليـت سـازمـانـيـافـتـه            
کومه لـه بـعـنـوان سـازمـان چـپ در                  
کردستان تا پيوستن و تشکيل حـزب       
کمونيست ايران، چند اقـدام انـقـالبـي           
مهم با تاثـيـر اجـتـمـاعـي پـايـدار در                 
تقويت چـپ و کـمـونـيـسـم تـاثـيـرات                 
پايدار و تعيين کـنـنـده اي را داشـتـه                

      .است
دفــاع و ادامــه دســتــاوردهــاي             

ــقــالب               ــيــک ان ــي و دمــکــرات ــقــالب ان
، " ســپـاه رزگـاري    " خـلــع ســالح         ،٥٧ 

بـعــقــب رانــدن قــدر قــدرتــي و آنــتــي              
کمونيسم حزب دمـکـرات کـردسـتـان          
ايران نقطه عطفهاي مهـم و سـيـاسـي           
چپ در يک دوره مهم و تعيين کنـنـده         

هـرکـدام از     .  در کردستان ايـران اسـت       
ــارزه                 ــدامــات در بســتــر مــب ايــن اق
ــ اجتماعي تاثيـرات ديـرپـاي          سياسي 

اعـتـمـاد     .  خود را برجا گذاشته اسـت     
بـه نـيــروهـاي چـپ و کــمـونــيـســم را                  

چپ و کمونيسم را در ابـعـاد    .  باالبرده
در صـحـنـه سـيـاسـت در                اجتمـاعـي  

 . ايران و کردستان بجلو رانده اند
ــوره و دو                ــان ــاي ج ســوژه روســت

خـلـع سـالح      هليکـوپـتـر در شـويشـه            
خـلــع ســالح     .  اسـت "  سـپــاه رزگــاري   " 
اگر کـه بـراي تـقـويـت          "  سپاه رزگاري" 

بنيه نظامي و دستيابي به سالح هاي       
اين سپاه ارتجـاعـي بـود، امـا هـدف              

. پايدار و بنيادي تر را تعقيب ميکرد    
جلوگيري از رشد جريانات اسالمي و      
و واپـــس گـــرايـــي مـــذهـــبـــي کـــه                

در "  ســپــاه رزگــاري   "   بــنــيــانــگــذاران    
مـرکـز ثـقـل ايـن نـوع واپـس گـرايـي                    

 . مذهبي قرار داشتند
يـک  "  سـپـاه رزگـاري     " خلع سـالح      

گام مـهـم هـوشـيـارانـه عـلـيـه واپـس                  
 . بود  گرايي مذهبي

ــع ســالح          ــل " ســپــاه رزگــاري     " خ
اقدامي مربوط به دوران سـپـري شـده          

اما تاثيرات اين اقدام انـقـالبـي    .  است
 . سالهاي سال پايدار ميماند

ــان از رژيــم                  ــردســت مــردم در ک
اين نظام فاشيسـت  . اسالمي متنفرند 

اسالمي بر روي دريـايـي از تـنـفـر و                 
نارضايتي حاکميت خودگمارده خـود      

 .را تحميل کرده است
جنبش هاي مدني و تـوده اي در         
شهرهاي کردستان هر روز وسـيـع تـر            

 . ميشوند
ــوشــت مــتــحــدانــه               مــردم ســرن
خـودشـان را، و پـيـشــبـرد مـبــارزات               
راديکال و انقالبيشان را با شرکـت در      
ــي و تــوده اي                   جــنــبــش هــاي مــدن

 . سازماندهي ميکنند
مردم فعال و سرحال و پر شور در      
شهرها با وسيع کـردن جـنـبـش هـاي               
مدني بيشتر از هميشه در کـنـار هـم           

 .قرار ميگيرند
ــرهــاي               ــجــارب مــردم در شــه ت

 و تـداوم      ٥٧ کردستان بعد از انقالب    
مــبــارزه و دفــاع از دســتــاوردهــاي              

، در خـلـع       ٥٧ دموکراتـيـک انـقـالب         
سالح رزگاري در دفاع از کومـه لـه و        
صف بندي آنها عليه آنتي کمونـيـسـم        
حـزب دمـکـرات کـردسـتـان، حضـور              
زنـان مـبـارز و کـارگـران بــا بـرپـايــي                  
مـراسـم هـاي روز جـهـانـي کـارگـر و                   
گراميداشت روز جهاني زن، فـعـالـيـن          
حقوق کودک و فـعـالـيـن و مـبـارزيـن               
عليه کارتن خوابي، فـعـالـيـن زيسـت            
محيطي و ده ها انجمن مدافع حقـوق     
حيوانات و محيط ريسـت، فـعـالـيـن            
کمپين براي لـغـو اعـدام و بـخـشـش،              
فعـالـيـن و مـدافـعـيـن حـقـوق زنـان،                   
فعالين تاتـرهـاي خـيـابـانـي و ده هـا                 
عــرصــه ديــگــر امــروز در شــرايــطــي           
فـعــاالنـه در عــرصـه فـعــالـيــت هــاي               
سياسي و اجتماعي حضور دارنـد کـه       

با پيشينـه افـتـخـار          جامعه کردستان 
آميز و انقالبي چپ و کـمـونـيـسـتـهـا               

 .عروج پيدا کرده است
 
مـن  « بخشهايي از يادداشتهـاي   ( 
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 مهمترين اخبار اين هفته؛            
ــرف و                  ١  ــن ب ــگــي ــزش ســن ــ ري ـ

جانباختن تعدادي از کارگران کـولـبـر        
 در نزديکي شهر سردشت) مرزي(

 ــ جشن آدم برفي ها٢ 
ــ مراسم هاي تـجـلـيـل از آتـش            ٣ 

 نشانان در شهرهاي کردستان
ــرف و                ١  ــ ريــزش ســنــگــيــن ب ــ ــ

جانباختن تعدادي از کارگران کـولـبـر        
 در نزديکي شهر سردشت؛ ) مرزي(

 نـفـر     ٤ بر اثر ريزش سنگين برف       
 ١٨ ــ ديار مـحـمـدنـژاد       ١ .  از کولبران 

ــ شــيــرزاد     ٢ ســالــه فــرزنــد حــمــزه،           ــــ
ـ ٣  سـالـه فـرزنـد عـمـر            ٢٧ عبداللهي  

ش    هــيــوا ره  ( نــيــا      هـيــوا ابــراهــيــمــي    
ــ  ٤   ساله فرزند عبداهللا   ٢٢ )  اي   بانه ـ

محمد حمزه زاده براثـر ريـزش بـهـمـن           
 .اند جان خود را از دست داده

کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کارگري ايران به خانواده جانباختگـان       

 .کولبران تسليت ميکويد
مـا مـردم شـهــر سـردشـت را بــه                
اعتراض و گردهمايي در هميستـگـي       

 . با گارگران کولبر فرا ميخواند
 

 برگزاري جشن آدم برفي ها              
در سنندج مراسـم آدم بـرفـي هـا             

در اين مراسم صدها نـفـر     .  برگزار شد 
از مردم سنندج همراه با کودکـان ايـن      
شهر در چشن آدم بـرفـي هـا شـرکـت                 

جشن آدم برفي ها مدت چـنـد   .  کردند
سال است توسط فعالين حقوق کودک       
و فعالين جنبش هاي مـدنـي بـرگـزار            

در جشــن آدم بــرفــي هــا            .  مــيــشــود 
شعارهاي دفاع از حـقـوق کـودکـان و            
جهانشمول بودن حقوق کـودک مـورد         

 .تاکيد قرار ميگيرد
تالشهاي مزورانه، و پيـشـدسـتـي        
هـاي ارگـان هـاي رژيـم اسـالمـي در                 
سنندج بـه مـنـظـور بـدسـت گـرفـتـن                  
ابتکار برگزاري مراسم هاي آدم بـرفـي     

 .ها را نبايد بي جواب گذاشت
حضــور شــاد مــردم ســنــنــدج و            
کودکان اين شهر در مراسـم هـاي آدم          
برفي ها گامي مهم در بـعـقـب رانـدن          
سياستهاي مـزورانـه نـهـادهـاي رژيـم            

 .اسالمي در سنندج است
دريايـي از ابـتـکـارات تـوده اي،              
تجمع و شـور و شـعـف انـقـالبـي در                   

مردم .  شهرهاي کردستان موج ميزند 
شهرهاي کردستان گامهاي محکمـي      
براي اعـمـال اراده مسـتـفـل خـود در                
برپايي چشن و مراسم هـاي مسـتـقـل          

جمهوري اسـالمـي و       .  را دارا هستند  
نهادهاي ضد انقالبي آنـهـا جـايـي در          

  .ميان مردم ندارند
 

 مراسم تجليل از آتش نشانان               
مراسم تجليل از آتش نشانـان در         
شــهــرهــاي کــردســتــان در مــهــابــاد،           

مريوان، پيرانشهر، سـنـنـدج، سـقـز و            
کامياران خود جلوه هاي درخشـان از        
همبستگي و تجليل از کارگران آتـش       

  .نشان بود
 

کارگران         تجمع اعتراضي       
      پااليشگاه نفت کرمانشاه              

 بـــــهــــــمـــــن تــــــجـــــمــــــع                ٦ 
کارگران پـااليشـگـاه نـفـت           اعتراضي

کرمانشاه در اعـتـراض بـه واگـذاري              
ايــن واحـــد تــولـــيـــدي بــه بـــخـــش                 

کارگـران ايـن پـااليشـگـاه          . خصوصي
در اعتراض بـه واگـذاري پـااليشـگـاه            
نفت کرمانشاه با قـيـمـتـي در حـدود              

عـامـل       ميليارد تومان به مدير١٨٠ 
و نــبــود   "  شــيــر بــيــسـتــون    " کـارخــانــه    

امــنــيــت شــغــلــي، هــمــزمــان بــا                    
حضورخريـدار و نـمـايـنـدگـان وي در               

 ساعـت دسـت     ٥ پااليشگاه، به مدت  
کارگران مي گـويـنـد،      .  به تجمع زدند  

استان کرمانشاه رتبه خست بـيـکـاري     
کشور را دارد، مسئوالن و دولـت بـه           
جــاي احــداث و ســاخــت واحــدهــاي             
صـنـعـتــي و اشــتـغـال زايـي درصــدد               

 هزار نفر ديگـر را    ٢ هستند نزديک به    
  .نيز بيکار کنند

 
تجمع اعتراضي چغندرکاران                

 در کرمانشاه        
 بـهـمـن؛ جـمـعـي از کشـاورزان              ٤ 

استان کرمانشاه که دولت و کـارخـانـه      
ها مطالبات آنها در خصـوص خـريـد         
تضميني محصوالتشان را پـرداخـت        

کشـاورزان بـا      .نکردند، تجمع کردنـد   
" قند بيـسـتـون   " تجمع مقابل کارخانه    

خواستار پرداخت مطالبات و هـزيـنـه        
. دسترنج دو ساله معوق خـود شـدنـد        

طي دو سال گذشته در دولت يـازدهـم       
مقدار زيادي از مطالبـات کشـاورزان        
در خصــوص خــريــدهــاي تضــمــيــنــي         
پرداخت نشـده و يـا بـا تـاخـيـر زيـاد                   

گفتنـي اسـت بـي        . پرداخت شده است 
توجهي دولت بـه پـرداخـت دسـتـرنـج              
کشـاورزان، نـارضـايـتـي مـردم را بــه               

 .دنبال داشته است
 

** * 

 

مجموعه اخبار و گزارشات هفته از         : نگاه هفته 
 شهرهاي کردستان    

 نسان نودينيان            

کارگران بازنشسته سـه کـارخـانـه          
نخ در قزوين دسـت     فرنخ و نازنخ و مه   

ايـن تـجـمـع       .  به تجمع اعتراضي زدند 
 بهمن صـورت گـرفـت در          ۱۲ که روز  

اعتراض به بالتکليفي چنـديـن سـالـه          
در دريـافـت مــطـالـبـات سـنـواتـي و                 

 .مزدي بود
 بهمـن کـارگـران شـرکـت          ۱۲ روز  

صــنــايــع کــاغــذســازي نــوظــهــور در           
 ماه مـعـوقـات مـزدي،       ۵ اعتراض به  

پرداخت نشدن حق بيمه و اخـراج هـا             
 .دست به تجمع اعتراضي زدند

 کـارکـر     ۳۰۰۰ تجمع اعـتـراضـي    
مجتمع کشـت وصـنـعـت نـي شـکـر                

 بـهـمـن شـروع         ۶ هفت تپه که از روز        
شده پس از گذشت يک هفته همچـنـان    

عــــدام پــــرداخـــــت        .  ادامــــه دارد      
دستمزدهاي کارگران موضوع اصلـي      

 کـارگـر   ۲۵۰ . اعتراض کارگران است 
بازنشسته اين مجتمع نيـز کـه هـنـوز           
قادر به دريافت مطالبات خود نشـده         
اند در اجتمـاع کـارگـران شـاغـل ايـن               

 .مجتمع حضور دارند
تـجـمـعــات اعـتـراضــي کـارگــران           
ماشين سازي هپـکـو در اراک کـه از              
اوايل ديماه شروع شده همچنان ادامـه    

 .دارد
کارگر کارخانه فرش پـارس در        ۳۰۰ 

نامه اي به فرماندار شهرسـتـان الـبـرز        

ــرداخــت           ــان پ ــا       ۵ خــواه  مــاه    ۸  ت
مــعــوقــات مــزدي و حــل مشــکــل              

 .دفترچه هاي درماني خود شدند
نـفـر از کـارگـران مـاشـيــن               ۱۰۰ 

 بهـمـن دسـت      ۱۱ سازي اراک، در روز    
به تجمـع اعـتـراضـي زده و خـواهـان                 

 ماه مطالبات معوقه خود ۴ پرداخت  
 .شدند

 کـارگـر     ۴۸ تجمعات اعتراضـي     
 ۲۴ کارخانه سيمان مسجد سلـيـمـان         

کـــارگـــران .  روز اســـت ادامـــه دارد          
خواهـان پـرداخـت فـوري مـطـالـبـات               

 .معوقه خود هستند
جمعي از کارکنان موسسه مالـي     

 بهمـن  ۱۱ اعتباري ثامن الحجج روز    
در مقـابـل بـانـک مـرکـزي در تـهـران                  
دست به تجمع زدند و به نمايندگي از     

 نـفـر از کـارکـنـان ايـن               ۲۷۰۰ طرف  
موسسه خواهان تعيين تکـلـيـف ايـن          

بـه  .  موسسه و ادامه کار خـود شـدنـد       
کارکنان اين موسـسـه از ديـمـاه سـال              

. گذشته حقوقي پرداخت نشـده اسـت        
يکي از شعارهاي تجمع کنندگان ايـن     

يه اختالف کم بشه مشـکـل مـا        :  بود
 .حل ميشه

کارگران کارخانه فـيـبـر ايـران در            
مقابل اسـتـانـداري گـيـالن دسـت بـه                
تــجــمــع زدنــد و خــواهــان پــرداخــت              
چندماه حـقـوق و بـازگشـتـن بـه کـار                 

 .شدند
کارگر شرکت مـخـابـرات      ۳۰۰۰ 

هـاي     زيرساخت خواهان حذف شـرکـت     
پيمانکاري و عقد قـرارداد مسـتـقـيـم         

 .شدند
زمــزمــه اعــتــراض در مــيــان                

 مــاه   ۲۷ کـارگـران آونــگـان اراک کــه            
حـقـوق آنـهـا بـاالکشــيـده شــده اســت                

 .شنيده ميشود
 

اعـــتـــصـــابـــات و تـــجـــمـــعـــات          
اعـتـراضـي بسـيـار وسـيـعـتـر از ايــن                  

اينها بخشي از اعتراضـات دو     .  است
روز گـذشــتـه اسـت کــه اخــبـارش در                
ــه هــا مــطــرح                 ــرخــي رســان گــوشــه ب

احساس همبـسـتـگـي و هـم           .ميشود
سرنوشتـي در جـامـعـه بـاال اسـت و                  
بدرجه اي کـه کـارگـران مشـکـالت و             
مسائـل خـود و خـبـرهـاي اعـتـراض                
خود را منعکـس کـنـنـد فـعـاالنـه از                 
طرف بخش هاي مـخـتـلـف جـامـعـه               

حضـور  .  مورد حمايت قرار ميگيرنـد   
خانواده هاي کارگري کـلـيـد حـمـايـت            
گسترده مردم از کـارگـران مـعـتـرض             

 .است
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۵ بهمن  ۱۱ 
 ۲۰۱۷  ژانويه ۳۰  
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  ساله      ۱۹ خودسوزي دختر        

 در شهرک سوران         
 دخـتـري     ۲۰۱۷  ژانويـه    ۱۶ روز  

دانشـجـوي   "  ده وران"  ساله به اسم ۱۹ 
ــه               شــهــرک ســوران درمــنــزل دســت ب
خودسوزي زد و روز بعد در اورژانـس       

بـنـا   .  بيمارستان شرق اربيل درگذشت   
به گزارش پزشکي بدن ده وران دچـار           

او .   درصد سـوخـتـگـي شـده بـود          ۹۰ 
دانشـجــوي مــرحلــه يـکــم در بــخــش             

هـنـوز   .  حقوق در دانشگاه سوران بـود   
دلــيــل اصــلــي خــودســوزي ده وران              
مشخص نيست اما بنا به گـزارشـات       
منتشر شده گويا مسايل خـانـوادگـي       
يکي از احتماالت در اين واقعـه بـوده        

  .است
  ساله خود را         ١٩ دختري    

 در درياچه دوکان غرق کرد                  
پـيـروز   "  ساله بـا نـام         ١٩ دختري  

" جـوبـالخـي   " ساکن روستـاي    "  عارف  
در ناحيه شهرک دوکان از توابـع شـهـر        
سليمانيه خود را در دريـاچـه دوکـان             

جسـد ايـن دخـتـر بـعـد از               .  غرق کرد 
بيرون کشيدن از درياچه بـه پـزشـکـي             

 .قانوني سليمانيه انتقال داده شد
 

 ساله پس       ۱۶ خودسوزي دختر        
 از گرفتن نمره صفر در مدرسه                

سـالـه   ۱۶ خبرگزاري هرانا ـ دختر     
وقــتــي مــتــوجــه شــد در يــکــي از                  

هايـش نـمـره صـفـر گـرفـتـه، در                   درس
مقابل مدرسه اش در تهران اقـدام بـه         
خودسوزي کرد و پـس از انـتـقـال بـه                 

 .بيمارستان جان سپرد
به گزارش خبرگزاري هرانا به نقل       

آمـوز     ايـن دخـتـر دانـش         از همشهري، 
اش با ريـخـتـن بـنـزيـن              مقابل مدرسه 

ايـن  .  خودسوزي زد   روي خود دست به  
حادثه چند روز پيش مقابل يـکـي از           

 .مدارس دخترانه در تهران رخ داد
ــظــام                   ــه ن ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
آموزشي غلط هم در ايـن زمـيـنـه بـا               
ايجاد فرهنگ بي اسـاس رقـابـت در             
مدارس باعث بـوجـود امـدن چـنـيـن              
اتفاقاتي است در کشورهاي اروپـايـي        
درک وفـهـم دانـش آمـوز از مـطـالـب                 
مهم است ونمره مـعـنـي خـاصـي در               

  . مراحل پيش دبيرستان ندارد 
 

 ازدواج هاي اجباري کودکان                  
 با کتک هاي پدران             

دختران کم سـن وسـال وقـتـي در              
برابر ازدواج اجـبـاري مـقـاومـت مـي            
کنند زير کتـک هـاي پـدر نـاچـار سـر                

بنا به گزارش .  سفره عقد مي نشينند   
خبرگزاري هرانا تـعـدادي از کـودکـان           
حاشيه نشين منطقه خاک سـفـيـد کـه            
به اجبار والدين خود ناچار بـه ازدواج       
و سپس تحمل پيامدهاي نـاخـواسـتـه        

خـانـم   ”  در پناهگاهي به نام   .آن شدند 
بـنـا بـه ايـن         .زندگي مي کـنـنـد     “  علم

درست در نقطه مـقـابـل آمـار           گزارش
هــاي    نـزولـي ازدواج جـوانــان در سـال            

ــي                   ــان ــيــم ــر و پ ــر، آمــارهــاي پ اخــي
کند که خبـر از تـعـداد          خودنمايي مي 

دهـنـد، امـا نـه آن              باالي ازدواج مـي    
ازدواجي که خبرش لبخند بر لـب مـا         

ايــن آمــارهــاي صــعــودي و         !  بــيــاورد
ســـرســـام آور مـــربـــوط بـــه ازدواج               
کودکاني اسـت کـه بـه جـاي بـازي و                 
ــگ                ــگــارن ــاي رن غــرق شــدن در دري
کودکي، ناخواسـتـه در گـردابـي فـرو              

ــا                    مــي ــتــي ب ــچ نســب ــي ــه ه ــد ک رون
 .شان ندارد کودکي

در اينجا نيز همانگونه کـه قـبـال         
اشاره شده تا زماني قـانـون از ازدواج          

 ســال حــمــايــت کــنــد           ۱۳ کــودکــان    
همچنان خانواده هاي کم در آمـد کـه           
فادر به گـذرانـدن زنـدگـي بـچـه هـاي                 
خويش نيستند مجبور به ازدواج زيـر     

  .سن هستند
 

 نگراني خانواده کريم بيگي                
 از بي خبري و انتقال            

 شهناز اکملي به بيمارستان              
روز چهارشنبه، شهـنـاز اکـمـلـي،          
توسط نيروهاي نـهـاد اطـالعـات در            
مــحــل کــار بــازداشــت و بــه مــنــزل               

مـامـوران   .  شخصي اش منتـقـل شـد       
اطالعات پس از تفتيش منزل، کلـيـه     
وسائل مربوط به شـهـنـاز اکـمـلـي را              

شهناز اکـمـلـي مـادر         .  توقيف کردند 
مصطفي کريم بـيـگـي يـکـي از جـان               
باختگان اعتراضات وقايع شـشـم دي      

 . است۱۳۸۸ ماه 
مصطفي کريم بيگي در حـوالـي          
خيابان نوفل لوشـاتـو مـورد اصـابـت            

بـا  .  گلوله از ناحـيـه سـر قـرار گـرفـت              
وجــود ســکــونــت وي در تــهــران،                   
ماموران امنيتي اجازه دفن او را در          

رو خـانـواده        شهر تهران ندادنـد، ازايـن     

کريم بيگي مجبور شدند او را هنگام     
غروب آقتاب در شـهـريـار کـرج دفـن              

شهناز اکملي هرسـال پـيـش از        . کنند
بـرگـزاري مـراسـم يـادبـود فـرزنــدش،              
توسط نهادهاي امنيتي احضار شـده        
و در مورد محدوديـت بـرگـزاري ايـن            

روز .  مراسم تذکر دريافت کرده اسـت      
چهارشنبه ششـم بـهـمـن مـاه تـوسـط               
نيروهاي وزارت اطالعـات بـازداشـت        

سـلـول هـاي چـنـد          « و هم اکـنـون در         
 زندان اوين نگهـداري  ۲۰۹  بند » نفره

شهناز اکملـي روز بـعـد از          .  مي شود 
) پنج شنبه هفـتـم بـهـمـن         ( بازداشت،  

طي تماس کـوتـاهـي از صـدور قـرار               
 ميـلـيـون تـومـانـي بـراي            ۱۰۰ وثيقه  

خود خبر داد و عنوان کـرد کـه بـه او            
گفته شده روز شنبه خانواده اش بـراي     

در  .  توديع ايـن وثـيـقـه اقـدام کـنـنـد               
مـراجـعــه خــانـواده کـريــم بــيـگــي بــه               
دادسـرا، مســئــوالن قضــايــي ضــمــن         
اظهار بي اطالعي از قرار وثيقه بـراي        

قـرار وي    ” اين زنداني به آنها گـفـتـنـد          
 .“کماکان بازداشت است

  
 

 بازداشت هاله غالمي              
به دليل مشارکت در تشکيل                 

 خيريه به نفع کودکان کار               
بنا به اخبار مـنـتـشـر شـده هـالـه              
غالمي شهروند بهايي شهر تهـران در      

 بــه دلــيــل     ۱۳۹۵  بــهـمــن      ۸ تـاريــخ    
مشارکت در تشکيل خيـريـه بـه نـفـع            
کودکان کار توسط ماموران امنيتـي     

 .بازداشت شد
ــتــي پــس از                 مــامــوران امــنــي
بـازداشـت وي، مــحـل زنـدگــي او را                
تفتيش کرده و موبايل و تبـلـت او را             

 هـالـه     .ضبط کرده و بـا خـود بـردنـد            
غالمي از جملـه فـعـاالن حـمـايـت از               
کودکان کار و بي سرپرست مي باشـد      
کــه در مــنــطــقــه شــهــر آراي تــهــران               

 طـي سـالـهـاي         .بازداشت شـده اسـت      
گذشته شـهـرونـدان بـهـايـي بـارهـا بـه                 
دليل فعاليت هاي اجتماعي و مدنـي        
توسط ماموران امنيتي بـازداشـت و         

 .محاکمه شده اند
 

 قاتل ستايش در آستانه اعدام                  
قـاسـم    بنا به اخبار منـتـشـر شـده         

دم    آقــبــاش وکــيــل اولــيــاي        عســگــري
پرونده براي اجـرا، بـه       ” :  ستايش گفت 

واحد اجراي احکام دادسراي ورامـيـن        
 .”ارسال شده است

 
 بـود کـه گـزارشـي                      فروردين  ۲۳ 

 ۶ مبني بر وقوع قتل يک دختر بـچـه        
ساله افغانستاني در روستاي خيرآبـاد       

 .ورامين تحويل مراجع قضايي شد
ــود کــه                 گــزارش حــاکــي از آن ب
ستايش قريشي که بـه گـفـتـه پـدر او                

 فـرورديـن بـراي خـريـد            ۲۲ يکشنـبـه     
بستني از منزل خارج شده، ديـگـر بـه         

 .خانه بازنگشته است
 

در تحقيقات اوليه مشخـص شـد       
 ساله همسايه او را ربـوده    ۱۷ که پسر  

رسـانـده    و پس از تجاوز او را بـه قـتـل      
 .بود

دادستاني اين شهر بـر رسـيـدگـي           
ويژه و خارج از نوبت به پرونده تـأکـيـد     
کرد و از نخستين لحظات وقـوع ايـن         
واقعه، رسيدگي به اين پرونده به طـور      
ويژه و خارج از نوبت در دسـتـور کـار            

 .دستگاه قضايي قرار گرفت
 

 *** 

 

 اخبار و گزارشات هفتگي                     
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           

 

 

بر اساس گزارشات منتشر شـده    
 بر اثر ريـزش  ٢٠١٧  ژانويه ٢٨ روز  

بهـمـن در مـنـاطـق مـرزي ايـران و                  
عراق در نزديک شهرستان سـردشـت         
تعدادي از کارگران کـولـبـر قـربـانـي            

گزارشات ارسالي حکايـت از    . شدند
پيدا شدن جسد هشت کارگر کولـبـر         

اجساد کارگراني که در زير .  ميکند
خروارها برف مدفون شده بـودنـد بـه       
همت همکاران آنها و مردم منـطـقـه      

اطالع دقيقـي از    .  بيرون آورده شدند  
تعداد جانباختان اين واقعه هولـنـاک     

  .هنوز دردست نيست
کولبراني که در مناطق سـخـت      
کــوهســتــانــي، از راهــهــاي ســعــب           
العبور مرزي ايران و عراق ناچارا بـه      
اين شغـل مـرگ آور کـولـبـري روي               

. آورده انـد بــاز هـم قـربـانــي شـدنــد               
اينبار قبل از شليک سپاه پـاسـداران          
و ماموران مسلح مرزي جـمـهـوري         

" طـبـيـعـي    " اسالمي به آنها، بالياي      
جان تعداد ديگري از کارگران کولبـر   

کــولــبــرانــي کــه بــا ايــن         .  را گــرفــت  
خطرناک مـيـخـواهـنـد نـانـي          "  شغل" 

براي خانواده خود بـدسـت بـيـاورنـد             
قبل از آنکه نان به سفره آنـهـا بـرسـد          

  .جان تعدادي از آنها گرفته شد
کارگران کولبر اگـر در زيـر بـار            

سنگـيـن قـطـع نـخـاع نشـونـد و از                   
شدت خستگي و فشار جسمي جـان     
بدر ببرند و طعمه کـمـيـن و شـلـيـک            
نيروهاي مسلح جمهـوري اسـالمـي        
نشوند و از پرتگاه و سـنـگـالخـهـاي            
کوهستاني پرت نشونـد و جـانشـان          
را از دست ندهند، هنوز بايد نـگـران    

مـانــنـد بــهـمــن      "  طـبـيــعـي   " بـاليـاي     
  .باشند
 

کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         
کمونيست کارگري ايران بـا تـاسـف           
فــراوان از ايــن واقــعــه دردنــاک بــه               
خانواده و بستگان و هـمـکـاران ايـن           

مــا .  عــزيــزان تســلــيــت مــيــگــويــد        
جمهوري اسـالمـي را مسـئـول ايـن             

زيـرا اگـر کـارگـران         .  فجايع ميدانيم 
مناطـق مـرزي شـغـلـي و درآمـدي               
داشتند و ميتوانستند از امکـانـات      

ــراي امــرار مــعــاش                   ــري ب امــن ت
برخوردار باشند، ناچـار نـبـودنـد در          
سرماي زمستان و از راههـاي خـطـر       
ناک و با کار غير انساني جسمـي از          
بدن خود بـراي حـمـل بـار اسـتـفـاده                 

  .کنند
ما همه مردم منطقه و کارگران     
مرزي را فرامـيـخـوانـيـم کـه ضـمـن               
هـمـدردي بـا قـربـانـيـان ايـن واقـعـه                   
هولناک، جمهوري اسالمي را ناچـار     
کــنــنــد کــه دســت از ســر مــردم و                 
کـارگـران کـولــبـر بـردارد تـا نـاچــار                
نشوند با اين شرايط قرون وسـطـايـي      

  .امرار معاش کنند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٧ ژانويه  ٢٨ 

 برف و بهمن جان تعداد ديگري از کارگران کولبر را گرفت                                                 
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نــهــادهــاي قضــايــي جــمــهــوري          
اسالمي بار ديگر اقدام به تـعـقـيـب و         

. دستگيري جعفر عظيـم زاده کـردنـد          
به منزل وي يورش بـرده و بـا ايـجـاد                
ــت                  ــد ضــدي ــدي ــه فضــاي رعــب و ت
هــمــيــشــگــي خــود را بــا گــورکــنــان             
سـرمــايـه و رانــت خــواران بــنـمــايــش             

ــد   ــم زاده،          .  گــذاشــتــن ــر عــظــي جــعــف
اسماعيل عبدي کيفرخواست جنبـش     
کارگري و ديـگـر مـزدبـگـيـران را در                
بيانيه اي در گوش کارفرمان و دولـت      

آنـان بـعـنـوان       .  حامي آنان فرو کـردنـد     
نماينده، سخنگو و تبلور خـواسـت و          

 در صد از مـردم ايـران       ٩٩ مطالبات  
اين بيانيه را منتشر کردند که چـيـزي      
جز اعتراض به گـروکشـي نـان سـفـره               
خـانــواده هــاي مــزدبـگــيــران تــوســط           
کارفرمايان و دولت حامي آنان را در        

کـارفـرمـاي شـاکـي از          .  خود نـداشـت   
جعفر عظيم زاده و شـاپـور احسـانـي              
راد با بـاالکشـيـدن سـود کـارخـانـه و                 
دستمزد کـارگـران بـدون هـيـچ گـونـه                
تهديد و تعقيبي در حمايت مامـوران        
حکومـتـي راسـت راسـت آزادانـه راه               
ميرود و فعالين کارگري معترض بـه        
اين دزديهـا و چـپـاولـهـا بـا تـهـديـد،                   
زندان، وثيقه و تـعـرض بـه حـرمـت و              
ــرامــتــشــان از ســوي نــهــادهــاي                  ک

 .حکومتي روبرو ميشوند
بسيار و بسيار ميتوان از فالکـت      
اعمال شده بر زندگي کارگران و بخش       
اعظم مردم مزدبگير در ايران گفت و      

اکنون ديگر تمامـي مـردم از       . نوشت
اين همه جرم و جنايت اعمـال شـده از         
سوي دولت، کارفرمايان و مـامـوران         
مزدوشان عليـه کـارگـران و فـعـالـيـن               

هيچ راهي بـجـز   .  کارگري آگاه هستند 
اعتراض و ابراز تنفر و انزجـار از ايـن         
همه بـيـحـقـوقـي اعـمـال شـده وجـود                  

 .ندارد
جنبش کـارگـري و فـعـالـيـن ايـن               
جنبش، فعاليـن جـنـبـش اعـتـراضـي             
معلمان و ديگر حرکتهاي اجـتـمـاعـي      
ميتوانند و بايد متحد و يکـصـدا در           
مقابل ايـن هـمـه اجـحـاف و قـلـدري                  

. دولــت و کــارفــرمــايــان بــايســتــنــد            
اعتراض سراسري، متحد و يکپـارچـه    
به امنيتي کـردن اعـتـراضـات بـويـژه              

نسبـت بـه تـالش فـعـالـيـن کـارگـري                  
محوري ترين خواست و شعار جنبـش   

. کارگري و فعالين اين جـنـبـش اسـت         
بيانيه عظيم زاده و عبدي خـواسـت و        

ايــن .  آرزوي کــل مــزدبــگــيــران اســت       
بيانيه در دفاع و حمايـت از حـرمـت،         
بقا و کرامت آحاد جـامـعـه نـگـاشـتـه            

کارگران در سراسـر کشـور     .  شده است 
ميتواننـد و بـايـد از حـامـيـان خـود                  
يعني فعالين کارگري کـه هـر روز بـه             
بهانه هاي پوچ و واهي مـورد يـورش         
و تعرض  دسـتـگـاهـهـاي قضـايـي و                
ــرار               ــي ق ــاش حــکــومــت مشــتــي اوب
ــد را مــورد حــمــايــت و                  ــرن مــيــگــي

 . پشتيباني خود قرار دهند
اتحاديه هاي کارگري در سـراسـر        
جهـان در هـنـگـام اعـتـصـاب غـذاي                  
جعفر عـظـيـم زاده بـه حـمـايـت از او                   

حمايت اين اتحاديه ها بـا    .  برخاستند
ميليونها عضو و پشتيباني از بيانيـه   
عظيم زاده و عبدي که تبلور خواسـت     
و مــطــالــبــات جـنــبــش کــارگــري در            
سراسر کشور است مـعـنـاي ديـگـري             

 .نداشت
در ماههاي اخير در چهار گـوشـه         
کشور آتش اعتـراضـات و مـبـارزات           
کارگران در تمامي بخشهاي مختلـف   

روزي نـيـسـت      .  توليدي زبانه ميکشد 
که شاهد اعتراضات، اعـتـصـابـات و        
حضور کارگران در خيابانها و تـجـمـع          
آنان در مقابل نـهـادهـاي حـکـومـتـي             

هـيـچـگـاه هـمـچـون شـرايـط              .  نباشيم
حاضر امـکـان و فـرصـتـي بـراي راه                  
انـدازي تــجــمـعــات يــکـدســت وجــود           

تـمـامـي ايـن خشـم و            .  نداشتـه اسـت    
نارضايتي را ميتوان يک کاسه کرد و         
در صدر مـطـالـبـات خـود، خـواسـت               
برچيده شدن احکام مسخره امـنـيـتـي         
کــردن اعــتــراضــات بــحــق کــارگــري           
توسط  دستگاه قضايي حـکـومـت و           
هــمـــچـــنـــيـــن مــطـــالـــبـــه افـــزايـــش           
دستمزدهاي چند برابر زير خط فقر را     
عميقا بر سر کاربدسـتـان حـکـومـتـي          
کوبيد و بارها و بارها و هـر روز آنـرا             

 . در سطحي گسترده فرياد زد
وقــت آن اســـت کـــه کـــارگـــران               
بخشهاي مختلف توليدي، فعاليـن و       
تشکلهاي کارگري در ايران با حضـور      

خود در تجمعات اعترضي متحـدانـه       
و سازمانـيـافـتـه  و در اعـتـراض بـه                   
امنيتي کردن تالش فعالين و مبـارزه     
کارگران، يکـبـار بـراي هـمـيـشـه ايـن                
احاکم ظـالـمـانـه، پـوچ و بـي اسـاس                  
الشخورهاي اسالمي سود و سرمـايـه      
را عقب زده و آنان را وادار به برداشتـه    

جـنـبــش   .  شـدن ايـن احـکـام نــمـايـنـد             
کارگري در ايـران از ايـن ظـرفـيـت و                  
توانايي برخوردار است که بسياري از       
مطالبات زيرپا نهاده شـده اش را بـا             
اعتراضات گستـرده، اعـتـصـابـات و           
حضور در خيابانها به همـراه خـانـواده       
هـايشـان از حــلـقـوم رانـت خـواران و                  
چپاول گران اسالمي سود و سـرمـايـه           

 .بيرون بکشند
    ٩٥  بهمن ٨ 

 
علل پديده خودزني در      
 ميان دختران دانش آموز      

 
در سـالــهـاي اخـيــر، خــودزنـي و              

انداختن روي دست، ران پا و حتـي     تيغ
سر، دارد به يک روال مـعـمـول مـيـان             

 ســال تــبــديــل       ۱۶  تــا      ۱۴ دخــتــران   
اين رفتار در بيشتر مـدارس   .  ميشود

 .شود کشور ديده مي
شناسان بر اين بـاورنـد         برخي روان 

اي بـــازتـــاب         کـــه چـــنـــيـــن پـــديـــده        
اســت کــه از جــامــعــه تــا              خشــونــتــي

ــظــام                 ــواده و حــتــي ســاخــتــار ن خــان
ــر                     ــم دربـ ــور را هـ ــي کشـ ــوزشـ آمـ

هـم     در واقع، خودزني، آن  .  است  گرفته
در ميان دختران، پـاسـخـي خشـن بـه              

هـا     آن.  شـان اسـت       خشونت پـيـرامـون     
دهـنـد چـون         شان را هدف قرار مي  بدن
 .توانند فهميده شوند نمي

از طرف ديگر همين روانشناسـان     
در داخل کشـور بـر ايـن بـاورنـد کـه،                 

گويا آمـوزش و پـرورش در خـواب              " 
 ".است و اين پديده را نميبيند

نکات بـاال بـعـضـا روي مسـئلـه              
انگشت گذاشته است امـا هـمـچـنـان            
سطحي نگرانه به اين درد اجـتـمـاعـي         
اشاره ميکند و ريشه اصلي را هـدف        

بــراي روانشــنــاســان    .  قــرار نــمــيــدهــد   
داخـلــي رفــتــن تــا ســطــح آمــوزش و             
پرورش قابل درک است اما بايـد غـده       
اصــلــي را نشــان داد و راه درمــان                  

 . واقعي را هم تجويز کرد
پديده خود زني را بندرت ميتوان       

. در کشـورهـاي ديـگـر سـراغ داشــت             
عمل خود زني آنهم در ميان دخـتـران        

 سـال و بـعـضـا           ۱۶  تـا    ۱۴ در سنين  
پــايــيــنــتــر تــنــهــا ويــژه ايــران تــحــت              

بـراي دانسـتـن      .  حاکميت اسالم اسـت   

علل اين رفتار قبل از هر چيز بايد بـه       
مناسبات و سيستم حاکم بر جـامـعـه        
و سپس به ديگر مراکز و نـهـادهـايـي          
همچون آموزش و پرورش و سپس بـه     

حــتــي اگــر از      .  خــانــوده رجــوع کــرد      
خانواده هم شروع به بررسي اين پديـده    
کنيم و دنبال علل معـظـل خـود زنـي          
بگرديم باز هم اين بـررسـي مـا را بـه               
مناسبات و قوانين حاکم بر جـامـعـه           

 .رجوع خواهد داد
دخـتـران   .  از خانواده شروع کـنـيـم     

 سال در خـانـواده       ۱۶  تا ۱۴ در سنين 
ــا و                   ــهـ ــتـ ــدوديـ ــحـ ــع، مـ ــوانـ ــا مـ بـ
مــحــرومــيــتــهــاي بــيــشــمــاري روبــرو        

اين مـوانـع و مـحـدوديـتـهـا            .  هستند
بــراي پســران در خــانــواده مــوجــود              

در ميان بسيـاري از خـانـواده        . نيست
ها پدر و برادر در ايجاد موانع بر سـر       
راه پروسه طـبـيـعـي و رشـد دخـتـران                 

ايـن مـانـع خـود         .  اولين مانع هستند  
نيز متاثر از عوامل ديگري خـارج از        
مناسبات خانواده است که بـه پـدر و           

در مـحـيـط      .  برادر منتقل شده اسـت     
کار، اداره و ديگر مراکزي که بنوعـي     
قوانين و موازيـن خـاص حـکـومـتـي             
مطابق با فـرامـيـن اسـالمـي و مـرد                
سـاالر بـر آنـهـا حـاکـم اسـت، اولـيــن                   
مراکز در تـحـمـيـل مـحـدويـتـهـا بـه                   

قـوانـيـن    .  دختران در خانواده هسـتـنـد    
ياد شده را سيستم و مناسبات حـاکـم    

 . بر جامعه تعيين و اعمال ميکند
در ايران تحت حاکميـت اسـالم و          
قوانين اسالمي، هدف اوليـه تـعـرض         

نزديک به چهـار دهـه از       .  به زنان است  
وجود چنين مناسبـاتـي کـه بـر پـايـه               
قرآن و اسالم بنـا شـده اسـت، زنـان و                
بويژه دختران باز هم اوليـن اسـيـران و             
بــه بــنــد کشــيــده شــده گــان در ايــن                 

 .مناسبات هستند
 سال  نه تـنـهـا    ۱۶  تا ۱۴ دختران  

در ايران بلکه در همـه جـاي دنـيـا در                
مقطع سنـي ويـژه و حسـاسـي پـا بـه                  
عـرصــه واقــعــي زنــدگـي اجــتـمــاعــي           

ايـن دوران يـعـنـي پـايـان             .  ميگذارند
دوران کودکي و نوجوانـي و ورود بـه             

ورود .  دنياي جواني و مرز بزرگسالـي  
 سـال هـم بــراي         ۱۶  تـا      ۱۴ بـه سـن       

دختران و هم براي پسـران بـه مـعـنـي              
بـروز يـک انـقــالب در مــتـابــولـيــســم               
ساختار بدني، افـکـار، احسـاسـات و            
عــواطــف آنــان بشــمــار مــيــرود کــه              
همزمان کل سيستم بـدنـي را شـامـل           

بــروز احســاســاتــي کــه در        .  مـيــشــود 
دوران قبـل از ايـن سـن در آرا نـبـود                   
دخـتـران را مـتـوجـه دسـت يـابـي بـه                    

. خواستهاي طبـيـعـي خـود مـيـکـنـد             

احســاس بــزرگ شــدن، اتــکـــا بـــه                  
رفتارهاي عقلي و منطقي، عـواطـف       
و احســاســات عشــقــي و تــمــايــالت            
طبيعي جنسي که يکي از مهمـتـريـن       
جنبه ها در سنين بلوغ اسـت، تـوجـه          
بـه سـاخــتـار بـدنــي و زيـبــايـي هــاي                  
ظاهري و باطني و باالخره بسياري از    
اين دست از تحوالت طبيعي و ذاتـي      
ــدان                   ــه مــي ــا ب انســان در دخــتــران پ

آنچه کـه در ايـران تـحـت             .  ميگذارند
تسلط حکومت اسالمي و با قانون و       
ديگر سنتهاي عقب مـانـده اسـالمـي          
به سـرکـوب دخـتـران در ايـن سـنـيـن                  
مـبـادرت مـي ورزد، در کشـورهـاي              
پيشرفته جهان همراه اسـت بـا تـوجـه             
جـدي و مســئـوالنـه بـه وضــعـيـت و                 
شرايط خاص دختران و پسران در ايـن        

تـوجــه و احســاس مسـئــولـيــت          .  سـن 
اجتماعـي بـخـش جـدايـي نـاپـذيـر از                 
قــوانــيــن اجــتــمــاعــي و در آمــوزش             
پرورش است که امـري الزم االجـرا و           

 . حاکم بر اين کشورها است
با توجه به آنچه که شمه اي از آن        
بيان شد، تعرض دخـتـران بـه جسـم و            
بــدن شــان، مــتـــاثــر از ســـرکـــوب                  
سيستماتيک و ايجاد مـحـرومـيـت و           
محدوديتها در مدارس، محيط هـاي   
اجتـمـاعـي و خـانـوادگـي نسـبـت بـه                  

حـاکـمـيـت اسـالمـي،         .  دختران اسـت   
قوانين و موازين بشدت ضد انسـانـي       
آن، تعقيب و کنترل، اعـمـال فشـار و             
توهين و تـحـقـيـر جـوانـان دخـتـر در                  
ايـران، آنــان را در بــحــرانــي تــريــن و                
متحولترين مقطع سني زندگـي شـان        
با کوهي از موانع مواجه ميـسـازد و         
آنان را وادار به اين نوع آزار رساني بـه     
اعضــاي بــدن و بــراي خــالــي کــردن               

 . فشارهاي دروني خود ميکند
انفجار دروني اين مقطع سني که       
مملو از مـحـبـت، عشـق، نـيـازهـاي               
جــنــســي، عــاطــفــي و بســيــاري از               
تمايالت واقعي و انسانـي آنـان اسـت           
با کوهي از تعرض و سـرکـوب روبـرو         
ميشود که عمل خودزني براي خـالـي       
کردن فشارهاي روحي و جسمي يکـي     

در اثر همـيـن   .  از اين عارضه ها است   
فشارها در مواردي شاهد خـودکشـي       
در ميان اين دستـه از جـوانـان بـويـژه                

کشـيـده شـدن و رو          .  دختران بوده ايـم   
آوري به اعتياد بـه مـواد مـخـدر کـه                
بصـورت مـجــانـي و سـازمـانــيـافـتــه              
توسط دسـتـگـاهـهـاي حـکـومـت در              
دسترس هست يکي ديگـر از نـتـايـج             

. اين سرکـوب و مـحـرمـيـتـهـا اسـت                
ازدواجهاي زودرس، تحميلي و يـا از          

براي برچيدن احکام مسخره امنيتي عليه                                   
جعفر عظيم زاده و ديگر فعالين کارگري بايد                                          

 قاطعانه و متحد به ميدان آمد                          
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سر ناچاري نيز ميـتـوانـد در اثـر ايـن               
فشارها خلق شود که متعـاقـب آن از            
هــم پــاشــيــده شــدن هــمــيــن شــرايــط             
تحميلي را نـيـز بـا خـود بـه ارمـغـان                  

 .مياورد
برخالف نظر روانشناسان داخـلـي      
که ميپندارند گويـا نـهـاد آمـوزش و             
پرورش در خواب است، بايد گفت کـه     
سيستم آمـوزش و پـرورش در ايـران              
منطبق بر ساختار، قوانين و دسـتـور        
العمل هاي سيستم حـاکـم بـر کشـور              

هيچگونه خواب بـودنـي   .  کار ميکند 
نميتوان از غـده هـاي         .  در کار نيست  

کوچک سرطاني که در تمامي نهادهـا   
و بدنه دستگاه حاکم  و در يـک غـده               
سرطانـي بـزرگـتـر ايـجـاد شـده اسـت                 
انتظارعالج اين بيـمـاري و يـا ديـگـر              

 . بيماريهاي اجتماعي  را داشت
عــلــيــرغــم آنــچــه کــه اشــاره شــد            
بسياري از جوانان در مقابل اين هـمـه       
تعرض و مـحـرومـيـت راهـکـارهـاي              

آنان بـا ايـجـاد        .  ديگري را برگزيده اند 
مناسباتي در ميـان خـود و بـدور از              
تعرض سيستماتيک قـوانـيـن حـاکـم،           
روزنه اي براي بـرون رفـت از ايـن بـن                 
ــبــال کــرده و                    بســت و بــحــران را دن

مـنـاسـبـاتـي مـنـطـبـق بـا               .  ميکننـد 
نرمهاي سالم در زندگي اجتماعي کـه     
از منظر حاکميـت مـمـنـوع اسـت را              

ارتـبـاطـات جـهـانـي         .  دنبال ميکننـد  
سبب شده که اکثريت عظيـم مـردم و          
بويژه جوانان دختر و پسر مـطـابـق بـا             
نرمهاي طبـيـعـي کـه در کشـورهـاي              
غربي بـعـنـوان نـرم و عـرف زنـدگـي                   
اجتماعي تعريف شده  است را بـطـور         
پنهاني و بعضا آشکار در اين مـقـطـع      
سني در روابـط و مـنـاسـبـات خـود                 

حاکميت اسالمي با اعمال  .  برگزينند
فشـارهـاي مـتــعـدد بـر جـوانــان کــار                
خودش را ميکند و جـوانـان دخـتـر و          
پسر نيز بدون توجه به اين همه موانـع        
خشن و ضد انساني کار خـودشـان را            

 . ميکنند
براي آندسته از دختران که از سـر           
فشار و محـرومـيـتـهـاي مـتـعـدد بـه                 
عمل خـودزنـي روي مـيـاورنـد بـايـد                

همانـگـونـه    .  اقدامات جدي انجام داد  
که اشاره شد از خود سرطان نمـيـتـوان        
انتظار عالج بـيـمـاري را داشـت امـا              
مـيـتــوان بــا راه انــدازي کــمـپـيــنـهــا،               
تحميل فشارها و اطـالع رسـانـي در             
سطح وسيعي در جامعه، سـاخـتـار و         
نهادهاي حاکميـت بـويـژه آمـوزش و             

. پــرورش را تــحــت فشــار قــرار داد              

آموزش و پرورش، ساختار حکـومـت      
و ديگر نهادهاي زيربط و مسـئـول را         
بايستي بعنوان مسببين اصـلـي ايـن           
درد و ديــگــر امــراض اجــتــمــاعــي               
معرفي کرد و آنان را وادار به توجـه و       

. رسـيــدگـي بـه ايـن مشـکــالت کــرد              
سـازمـانـهـا و نـهـادهـاي اجـتـمـاعــي                 
مســتــقــل از دولــت هــمــيــشــه نــقــش            
برجسته اي در تـمـامـي کـارزارهـاي               

فعـالـيـن ايـن       .  اجتماعي ايفا کرده اند   
نهادها ميتوانند ضمن اعـمـال فشـار         
بر نهادهاي مربوطه، امر آگـاهـگـري،     
حمايت و کمک فکري به جوانان دختر     
را بعنوان يکي از وظايف مـهـم خـود          

خانواده ها نـيـز بـايسـتـي        . تلقي کنند 
در اين امـر مـهـم حـامـي دخـتـران و                  
جــوانــان در مــحــيــط خــانــواده و در             
اجتماع باشند و آنان را تحت پـوشـش         
حــمــايــتــهــاي مــعــنــوي، عــاطــفــي و          

 .انساني خود بگيرند
عليرغم اين تـالـشـهـا امـا پـايـان             
دادن بــه پــديــده خــودزنــي در مــيــان             
دختران دانش آموز و پـايـان دادن بـه              
تمامي مصائب اجتماعي، سـيـاسـي         
و اقـتــصـادي تــحـمـيــل شـده بـه کــل                  
جامعه، برداشتن غده سرطاني اسـالم       
و حکومت اسالمي در ايران و ايـجـاد     
مناسباتي سالم و انسـانـي اسـت تـا               
بتوان اين بيماري  و ديگر بيماريـهـاي      
تحميل شده بـر جـامـعـه را از مـيـان                 

 .  برداشت
   ٩٥  بهمن ٧ 
 ٢٠١٧  ژانويه ٢٦ 

  
در جريان مارش زنان     

 عليه ترامپ چه گذشت؟      
تظاهـرات مـيـلـيـونـي زنـان در                 

آمريکا و در بيـش از شـصـت کشـور              
جهان مواضع مختلفـي را در مـيـان            
موافقين و مخالفين ايـن حـرکـت بـا             
خود به همراه داشت و بعضا نيروها و       
گرايشاتي بـيـتـفـاوت از کـنـار آن رد                

شخصا از طرفداران شرکت در   .  شدند
اين حرکت اعتراضي بودم و در شـهـر        
هلسينکي به همران دوستاني در ايـن        

مـتـاسـفـانـه از        .  مارش شرکـت کـردم     
قبل نوبت سخنراني نـگـرفـتـه بـوديـم             
اما شعارها و بنرهايي کـه در دسـت             
داشتيم مورد توجه دوربيـنـهـا و کـل            

 .جمعيت قرار گرفت
ابــتــدا مــيــخــواهــم از مــواضــع            
آندسته از مخالفين که در تـقـابـل بـا              
اين حرکت اظهار نـظـر کـردنـد اشـاره             

 .کنم

مخالفان تظـاهـرات يـاد شـده بـا             
تمرکز کردن بر روي گوشـه يـا گـوشـه              
هـايـي از ايـن تـظـاهـرات کـه  گـويـا                      

مردم براي نشان دادن همبستگي بـا       " 
مسلمانان آمريکا از سـمـبـل حـجـاب          

، ايـن حـرکـت را زيـر             " استفاده کردند 
استدالل آنان ايـن اسـت       .  سئوال بردند 

که اين رفتار در حـمـايـت از حـجـاب                
ــرخــي                   ــبــلــي کــه در ب ــوان ســم ــعــن ب

اجباري است بـه  "  کشورهاي اسالمي" 
تقويت آن کمک ميکند از اين رو ايـن          
ــي              ــاب تــظــاهــرات را ارتــجــاعــي ارزي

 .کردند
برخي ديـگـر بـر ايـن بـاورنـد کـه                 
پوستر دختري که حجاب بر سـر دارد       

بـه مـحـل      "  لگـوي اصـلـي     "  به عنوان   
آورده شده و بزعم آنـان ايـن بـمـعـنـاي              
نشان دادن هويت زنان در خاورمـيـانـه     

انتقادات ديگري از ايـن دسـت       .  است
را ميـتـوان بـرشـمـرد از جـملـه يـکـي                   
دانستن خط ترامپ با برخي از چـهـره         
هـاي ســرشـنــاس هـنــري کـه در ايــن                

. مارش عليه ترامپ شرکت داشـتـنـد       
من ميخواهم اين را هم اضـافـه کـنـم          
که عالوه بر اينها، منـتـقـديـن مـوارد         
ــگــري از حضــور دســتــه هــا و                      دي
گروههاي ارتجاعي ديگر کـه در ايـن          
تظاهرات شرکت داشتند را متاسفانه      
نديدند چرا که از هـمـه رنـگ در ايـن                
حرکت شرکت داشتند و تنها مسـئلـه       
حجاب نبود چرا که در تظاهرات روز         

 ژانويه در آمـريـکـا و کشـورهـاي          ٢١ 
ــعــدادي از طــرفــداران            ديــگــرحــتــي ت
ترامپ هم در حـمـايـت از او شـرکـت                

 . داشتند
ميخواهم بگويم که در اين تجمع     
وسيع انـواع گـرايشـات مـخـتـلـف از                

 . راست تا چپ در آن در آن بودند
اما مشکل اصلي مخالفين ايـن       
حرکت در اين است که از يک مـوضـع      
ايدئـولـوژيـک و مـکـانـيـکـي بـه يـک                   
حرکت گسترده اجتماعي و ميليـونـي     

. در ســطــح جــهــان بــرخــورد کــردنــد            
تفکيک کردن هر دسته و گـروهـي بـا             
هر گرايش ارتجاعـي در يـک حـرکـت             
اجتماعي گسترده که آنرا پوپوليستي      
نام گذاشتند و زير سـئـوال قـرار دادن            
آن، زياده از حد ذهني، مکانـيـکـي و          

مخالفين اين حرکـت  .  دلبخواهي بود 
با سياه و سفيد نشان دادن و سـاخـتـن       
جــدولــي خــط کشــي شــده از انــواع               
جريانات شرکت کننده در آن بـگـونـه           
اي غــيـر اجـتــمـاعــي و در ظــرفـيــت                
نگرش چپ سنتي به تحليل و بررسـي    

 .از آن دست زدند
مخالفين اين حرکت قادر نبودند      

تــحــرکــي در ايــن ســطــح  در ابــعــاد               
اجتماعي و با حضور انواع گرايشـات     

بـا  .  مختلف در آن را تشخيص دهـنـد     
همان عينک مخالفت، اين تصويـر را        
به مخاطبين خود دادند که گويا يـک        
جريان بشدت ارتجاعي، عقب مـانـده        
مـدافـع تـرامـپ و بـا پـرچـم حـجـاب                    
فراخوان اين حرکت ميليـونـي را داده         
است و نيروهاي راديکال هـم بـا آنـهـا           

؟ حـداقـل تصـويـري         ! همصدا شده انـد  
که من از مخالفـت آنـان گـرفـتـم ايـن              

 .بود
ــل                 از طــرف ديــگــر در تــکــمــي
ــنــز                     ــن حــرکــت ل ــا اي ــت ب ــف مــخــال
دوربينـهـاي خـود را بـر روي گـوشـه                  
ــايــي از حضــور دســتــه هــا يــا                       ه
جمعهايي که موضع عقـب مـانـده را          
بنمـايـش گـذاشـتـه بـودنـد مـتـمـرکـز                  

 .کردند
اما واقعيت مسئله ايـن بـود کـه           
در جريان اين حرکت مهم و ميليـونـي    
که ابعـاد و تـاثـيـرات جـهـانـي دارد،                 
عـالوه بـر گـروه هـاي عـقـب مـانـده،                   
ــانــات، نــيــروهــا و گــرايشــاتــي              جــري
قدرتمند تر در آن شرکت داشتـنـد کـه         
راديکالـيـسـم را در دفـاع از بـرابـري                 

ابعاد گسـتـرده   .  زنان نمايندگي کردند  
ايـن راديــکـالــيـســم را در ويــدئـوهــا،              
شعارها و بعضي از سخـنـرانـيـهـا کـه              
عليه ترامپ، عليـه راسـيـسـم و نـژاد             
پرستي و عليه سـکـسـيـزم تـرامـپ و              
ضد زن بودن او بـنـمـايـش گـذاشـتـنـد               

اگـر  .  ميتوان مشاهده کـرد و شـنـيـد          
قرار باشد با استدالل مخالفـيـن، ايـن          
نوع حرکتها را بحال خود بـگـذاريـم و        
بـا اخ اسـت آنـرا بــدرقـه کـنـيــم، هــم                    
ترامپيسم با تمامي کثـافـتـش و هـم             
نيروهاي ارتجاعي ميدانـدارخـواهـنـد       

 .شد
مخالفين اين حرکـت اشـتـيـاق و           
تمايلي به برجسته کردن اين جنـبـه از           

حـرکــت راديــکـال زنــان نـداشــتــنــد و              
عالقمند بودند کليت ايـن حـرکـت را           
زير چتر چند جمع ارتجاعي تـوضـيـح         

 .دهند
و باالخره نکتـه آخـر ايـنـکـه اگـر               
نـيـروهــاي مسـئــول و دخـالـتــگـر در                
تحوالت اجتماعي واقعا ميخـواهـنـد     
و اشتياق اين را دارند که بر اين گـونـه      
حرکتهاي مـاکـرو اجـتـمـاعـي تـاثـيـر               
عميق و ريشه اي بگذارند راهش ايـن        
است که با شرکت و دخـالـت در آنـهـا          
سخنگوي راديکالـيـسـم، در دفـاع و            
نـمــايــنـدگــي کــردن حــقــوق بــرابــر زن             

اگر اين نيروها امـکـان حـتـي         .  باشند
شرکت حضوري در اين تـظـاهـرات را         
هم نداشته باشند کـمـتـريـن تـوقـع از                
آنان اين است که در حمايت از آن، در        
تحليل و بررسـي دقـيـق و درسـت از                
روند اين اتفاقات، آنرا گـامـي بـجـلـو           

. ببرند نه اينکه در مقابل آن بايستنـد       
ــات چــپ،                 ــان ــروهــا و جــري ــي ــراي ن ب
کمونيست و مدافعين واقعي بـرابـري        
ــان، امــر دخــالــت گــري،                حــقــوق زن
کوبيدن مهر خود بـر وقـايـع، بـدسـت             
گرفتن تريبون سخنراني و نقد عمـيـق         
و ريشه اي از وضع موجود و در ايـن         
مورد مشخص دفاع از حـقـوق زن و             
ــاي                   ــن ــام مــع ــم ــت ــوحــش ب ــه ت ــي عــل

 . ترامپيسم، يک امر بديهي است
تنها نيروهـاي چـپ، راديـکـال و            
مــدافــع واقــعــي حــقــوق بــرابــر زنــان             
هستند که قادرند ضمن نقد عميق به       
آن، به اين نوع حرکتها بطور ريشه اي      

. افق و چشـم انـداز روشـنـي بـدهـنـد                 
با تصـمـيـم از        .  تقديري در کار نيست 

پيشي و اراده آگاهانه عـنـاصـر فـعـال             
در تحوالت سـيـاسـي اجـتـمـاعـي در              
جامعه است که ميتواند ورق را بنـفـع     

 .  انسانيت برگرداند
 

 ٢٠١٧  ژانويه  ٢٥ 

 ...           يادداشتهاي     
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسيالیستی

امروز نهم بهمن مـاه اسـت و تـا              
تعيين حداقل مزد سالـيـانـه حـداکـثـر           

امسـال بـر     .   روز وقت باقي اسـت   ٤٠ 
خــالف ســالــهــاي گــذشــتــه جــلــســات          
حــداقـــل مـــزد کـــه هـــر ســـالـــه از                   

کليد مـي خـورد، يـا بـرگـزار                 آبانماه
نشده است و يا وزارت کار و نهادهاي       
دست ساز کارگري از انعـکـاس آن در          

تـنـهـا    .  خبرگزاريها خودداري کرده اند  
خــبــري کــه تــاکــنــون در ايــن مــورد               

 دي   ١٦ منتشر شده است مربوط بـه       
حــاشــيــه جــلــســه        مــاه اســت کــه در        

موضوع پيوسـتـن ايـران بـه مـقـاوـلـه                
، مسئلـه حـداقـل مـزد و           ١٤٤  نامه  

منطقه اي شدن آن مطرح و سپـس در          
حـاشــيــه جــلــســه مــربــوط بـه اليــحــه             
اصالحيـه قـانـون کـار اعـالم گـرديـد                 
طرح منطقه اي شـدن مـزد مـنـتـفـي                

 .است
کارگران و يـاران و هـمـکـاران در             

 سراسر کشور
 سالي که از تصـويـب   ٢٨ در طول  

قــانـــون کـــار مـــيــگـــذرد دولـــت و                
کــارفــرمــايــان از يــک ســو از طــريــق              
ممنوعيت ايجاد تشکلهاي مسـتـقـل      
کارگري و جلوگيري از حضور نماينده     

در شـورايـعـالـي          هاي واقعي کارگران  
کـار و از طــرف ديــگــر بــکــارگــيــري              
نماينده هاي دسـت سـاز کـارگـري در             
اين شورا، هر آنـچـه را کـه مـتـضـمـن               
غارتگري هاي شان در تعيين حـداقـل      
مزد بوده است به پيش برده اند و هـر          
ساله با تعيين حداقل مزدي ناچـيـز و           
خـفــت بــار شــرايـطــي را پــديــد آورده               

که في الحال فاصله سبـد هـزيـنـه             اند
يک خانوار چهار نفره بـا حـداقـل مـزد          

 برابر رسـيـده و مـيـلـيـونـهـا             ٥ به مرز   
کارگر شاغل و بازنشسته و مـعـلـم و             
پرستار از تامين حداقـلـي از مـعـاش           

ــد        ــده ان طــوريــکــه امــروزه      .  در مــان
خــودکشــي و خــودســوزي کــارگــران            
بدليل فقر و نداري، فروپـاشـي هـزاران         
خانواده کارگري در نتيجه مشـکـالت      
اقــتــصــادي، کــارتــن خــوابــي و گــور            
خوابي، کـلـيـه فـروشـي، تـن فـروشـي                
زنان، زباله گردي انسـانـهـا، اعـتـيـاد،          
حذف اساسي تـريـن اقـالم غـذايـي از              
قبيل گوشت و مـيـوه از سـفـره هـاي                 
کارگران، عـدم دسـتـرسـي بـه درمـان               

بـاز مــانـدن صـدهـا هــزار              مـنـاسـب،   

کودک از ادامه تحصيل و گسيل آنهـا        
به بازار کار و دهها مصيبت العـالج        
ديگر به سيماي يک جـامـعـه هشـتـاد            

ثروتهـاي   ميليوني که داراي رتبه اول       
طبيعي در جهان مـي بـاشـد تـبـديـل                

 .شده است
بـا ايــن حــال دولـت روحــانـي بــه               
شکل بسيار گستاخانه اي هـمـچـنـان           
در تالش براي ارزان سازي نيروي کـار      
و تحميل فقر و گرسنـگـي روز افـزون             
بر ميليونها خانواده کارگري از طريـق    
تصويب و اجـراي اليـحـه اصـالحـيـه                
قانون کار و انجماد حداقل مـزد بـوده       
اســت و ايــنــک کــه بــا اعــتــراضــات               
گسترده ما کارگران تا بدينـجـاي کـار       
نتوانسته اند اين اليحه را به سرانـجـام      
مطلوب خود برسانند در صـددنـد تـا         
از طريق دسـتـکـاري آشـکـار در نـرخ                
تورم و مسکوت گذاشتن حداقل مزد     

 تـــا واپســـيـــن روزهـــاي            ٩٦ ســـال    
سالجـاري، از يـک سـو هـم سـدي در                  
بــرابــر اظــهــار نــظــر و اعــتــراض مــا              
کارگران نسبت به روند تعيين حـداقـل     

و هم، هـر       مزد سال آينده ايجاد کنند 
آنچه را که خود مي خواهند بي هـيـچ       

 .به تصويب برسانند کم و کاستي 
هر چند که مبارزات ما در طـول          
ساليان گذشته نتوانسته است مـنـجـر       

 قــانــون کــار و        ٤١ بــه اجــراي مــاده        
افزايش حداقل مـزد بـر اسـاس سـبـد               
هــزيــنــه يــک خــانــوار چــهــار نــفــره و               
برخورداري مان از يک زندگي انسانـي        
بشود با ايـن حـال در طـول سـالـهـاي                 
گذشته ما موفق شده ايم سـيـاسـت و          

دو دولـت احـمـدي نـژاد و                تالش هـر  
روحاني را براي انجمـاد حـداقـل مـزد          
به شکست بکشانيم و در پـايـان سـال          

 نــيـز مــوفــق شــديـم بــا طــومــار               ٩١ 
اعـتــراضــي چــهــل هــزار نــفــري بــراي            
افزايـش مـزد و تـجـمـعـات مـحـدود                 
کارگران امضـا کـنـنـده ايـن طـومـار                

اعضاي سنديکاي کارگران شـرکـت      و
پشت پرده و    واحد تهران، بند و بست   

قطعي دولت و کارفرمايان و نمـايـنـده       
هاي دست ساز کارگري براي افـزايـش       

 درصد بـراي  ١٥ حداقل مزد به ميزان  
 را در هم بشکنيـم و آنـرا در         ٩٢ سال  

و اگـر  .   درصد برسانيم٢٥ اين سال به  
ــگــر                   ــن اعــتــراضــات و دي ــود اي ــب ن
اعتراضات کارگري، از مـقـطـع قـطـع           

 به ايـن    ١٣٨٩ سوبسيدها در آذر ماه  
سو و بر اساس قانون هدفـمـنـد سـازي        
يارانه ها حداقل مزد را منجمد کـرده      
بودند و ريالي هم در اين سالهـا بـه آن        

 .افزوده نشده بود
اما امسال با توجـه بـه سـيـاسـت             
آشـکـار و بسـيـار گسـتـاخـانـه دولـت                  
روحــانــي بــراي انــجــمــاد حــداقـــل                 
مزد،عدم بـرگـزاري جـلـسـات مـزد و              
همچنين کوتاه آمدن تشکلهاي دسـت   
ساز کارگري از خيمه شب بـازي هـاي        
هر ساله شان در ايـن مـورد، کـامـال                
روشن اسـت کـه قـرار نـيـسـت حـتـي                   
مشابه سالهاي پيش نيز براي افزايـش     

لـذا  .  حداقل مزد اقدامي انجام دهـنـد   
الزم است مـا کـارگـران بـيـش از هـر                  
سال ديگري نسبت به افزايش حـداقـل       
مزد و روند آن حسـاسـيـت و عـکـس                

 .العمل نشان بدهيم
ــه آزاد                 ــحــادي ــا ات ــن راســت در اي
کارگران ايران از تشکلها و نـهـادهـاي          
مستقل کارگـري، هـمـه کـارگـران در              
سراسر کشور بويژه کـارگـران صـنـايـع            
کليدي همچون پتروشيمي ها و نفـت،      
صنايع خودروسازي و فوالد و معـادن   
ميخواهد تا نسبت به عـدم بـرگـزاري          
جلسات مزد و عدم انـعـکـاس اخـبـار           

بـه نـحـو       آن دست به اعتراض بزنند و    
مقتضي از طريق طـومـار نـويسـي و            

تــجــمــعــات مــطــالــبــه مــحــور و           يــا   
معترضانه و يا اعتصاب و به خيابـان      
آمدن، بـطـور مـتـحـدانـه اي خـواهـان                

 قانون کار و افـزايـش       ٤١ اجراي ماده  
حداقل مزد بر اساس سبد هزيـنـه يـک       

هـمـه مـا      .  خانوار چهار نـفـره بشـونـد         
کارگران بايد بدانيم تجمع، اعتـصـاب        
و اعتراض بـه سـتـم مـعـيـشـتـي حـق                  
مسلم ماست و هيچ قدرتي را يـاراي          
سلب حق خـواهـي از مـا کـارگـران و                
تالش بـراي بـرخـورداري مـان از يـک               

 . زندگي انساني نيست
همبسته تر باد مـبـارزه سـراسـري        
کارگران ايـران بـراي افـزايـش حـداقـل              

 مزد
 اتحاديه آزاد کارگران ايران        

 ١٣٩٥  نهم بهمن ماه  

فراخوان اتحاديه آزاد کارگران ايران به همه کارگران در سراسر کشور                                                                
 ١٣٩٦ پيرامون حداقل مزد سال                      


