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اين مصـاحـبـه قـبـال در نشـريـه               
 بـچـاپ     ۷۳۹ انترناسيـونـال شـمـاره         

رسيـده کـه در ايـن شـمـاره ايسـکـرا                  
 .تجديد چاپ شده است

 ايسکرا
 

کـردسـتـان، يـکـي        :  انترناسيونال
بـوده   از مراکز مهم چپ و کمونيسم    

است و پتانسيل زيادي براي تـقـويـت       
و رشد جنبش آزاديخواهـي در ايـران         

حزب چه تاثيراتي .  و در منطقه دارد 
در اين عـرصـه از فـعـالـيـت داشـتـه                  
است و سياست حزب بـراي تـقـويـت             
جنبش آزاديخواهي و کمونـيـسـم در          

 کردستان چه بوده است؟
  

تـاثـيـرات    :  نسان نوديـنـيـان    
کمونيسم کارگري به اين دوره خـاص        
و يا با تشـکـيـل حـزب کـمـونـيـسـت               
کـارگـري شـروع نشـده، کــمـونــيـســم              

طوالني نزديک بـه     کارگري سابقه اي 
ــان دارد                 ــردســت ــه در ک ــار ده ــه . چ

حـزب  ( کمونيسم کارگري و حزب مـا   
در  براي مـردم      )  کمونيست کارگري 

ــان در ســطــح                 ــردســت ــرهــاي ک شــه
ايـنـکـه    .  ميليوني شناخته شده است   

از مـردم بـا نـام و               چند ميليون نفـر  
اسامي تعـدادي از کـادر و رهـبـران               
حزب کمونيسـت کـارگـري آشـنـايـي            
دارند، خود نيز اعتبار و آتوريتـه اي          

ــيــســت                ــکــار ن ــل ان . اســت کــه قــاب
کمونيسم کارگري و منصور حکمت      
نقش تعيين کننده و مهمي در سـيـر        
تحوالت چپ و تقويت کمونيسـم در        

تـاثـيـرات     .  کردستان را داشته اسـت     
کـمـونـيـســم کـارکـري يــکـي دو تــا،                

در هـر دوره اي کـمـونـيـسـم               .  نيست
کارگري بر عرصه هايي تاثـيـر گـذار           
بوده است که به سنت هـاي پـايـداري        

عـرصـه زنـان و        .  تـبـديـل شـده اسـت         
جنبـش آزاديـخـواهـي زنـان بـازتـاب              
مستقيم تاثيرات حضور کمـونـيـسـم         
کارگري در اشکال اجتماعي و حزبي     

تشکيل حزب    . آن در کردستان است   
کـمــونــيـســت ايــران کــه کــمـونــيــســم            
کارگري ستون و تئوري پرداز اصـلـي      

نــقــطــه عــطــفــي جــدي در             ان بــود،  
فعـالـيـت کـمـونـيـسـم در کـردسـتـان                  

کمونيسـم کـارگـري در        .  بوجود آورد 
کردستـان فـراتـر از سـازمـان حـزبـي                
است، هر چند کـمـونـيـسـم کـارگـري              
براي سازمان حزبي قدرتمنـد و بـهـم           

کـادرهـاي کـمـونـيـسـت           وصل کردن   
اهميت زيادي قائل است کمـونـيـسـم          
کارگري مـوقـعـيـت چـپ و گـرايـش                
سوسياليستي در جامعه را در بـعـد           

مـد در نـظـر           پراتيک و اجـتـمـاعـي        
بصـورت     در کردستـان مـردم        . دارد

وسيع و عمومي از وجود و حاکميت   
خودگمارده نظام اسالمي ناراضـي و     
از ايــــن رژيــــم فــــاشــــيــــســــتــــي                

اعـتـراض و نـارضـايـتـي              .متنفرنـد 
گسترده و اعتراضات وسـيـع از ايـن            
نظام زمينـه سـيـاسـي مـنـاسـبـي را                
براي فعاليت هاي علنـي و تـوده اي            

ــم  ــراه ــرده   ف ــاســي           و   ک ــره ســي ــه چ
 دهه گذشتـه  ٤ شهرهاي کردستان در    

 ۳  صفحه 

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          

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

 ۶  صفحه 

 ۴ صفحه 

 ۲  صفحه  ۵  صفحه 

 عبدل گلپريان           

 : يادداشتهاي هفته             

 عزيزه لطف الهي           

 ۷  صفحه  حزب کمونيست کارگري ايران

 کمونيسم کارگري در کردستان     
 مصاحبه با نسان نودينيان    

 در اعتراض به حکم قرون وسطايي شالق،         
 دادگاه حکومت اسالمي ناچار به بررسي مجدد شد        

 اصغر کريمي         

زمانه زيويه دانشجوي ترم آخـر     
 حقوق دانشگاه پيام نور سـقـز       رشته

پـور و مـنـارە           به همراه ايوب جـوان     
مـالويسـە بـا اتـهـامـاتــي هـمـچــون               

شـرکـت   " ،   " اقدام عليە امنيت ملي" 
اخـالل  " و   "  در تجمعات غيرقانونـي   

از طريق حـمـايـت      "  در نظم عمومي  
ــم                   ــي ــل ــالل اق ــق ــدوم  اســت ــران از رف
کردستان عـراق در هـفـتـه اول آذر               

ــرار             ۱۳۹۶  ــه ق ــم  مــورد مــحــاک
هر کدام از نامبرده گان که  .  گرفتند

 ضربه شالق در مـالء عـام و       ٠ ۵ بە  
پــرداخــت مــبــلــغ يــک مــيــلــيــون و            

 نـقـدي        هشتصدهزار تومان جريـمـه    
اند، به احـکـام صـادره          محکوم شده 

اعتراض کـردنـد و درخـواسـتـشـان             
ــاه                ــي در دادگـ ــيـــدگـ ــت رسـ جـــهـ

اين افراد کـه  .  تجديدنظر، ارسال شد 
 ميليون توماني ۸۰   با توديع وثيقه 

اند، علت صـدور   امکان آزادي يافته  
غـيـرقـانـونـي و        " احکام مذکـور را       

صرفا بر مبـنـاي ادعـاهـاي وزارت           
 .اند عنوان کرده" اطالعات

صدور اين حکم قرون وسطـايـي    
از سوي دادگاه حکومت اسـالمـي،        
مورد اعتراض مـردم آزاديـخـواه و           
نهادهاي مدافع حقـوق انسـانـي در          
داخل و خارج قرار گرفت و کمپيني   
در همين رابطه و در مـحـکـومـيـت          

اکنون بدنـبـال   .  اين احکام براه افتاد   
اعــتــراض نــامــبــردگــان و بــدنــبــال          
حمـايـت وسـيـع از آنـان و بـازتـاب                  
کمپين اعـتـراض بـه حـکـم شـالق،              
دادگاه حکومت اسالمي نـاچـار بـه        
عقب نشيني شده است و قرار اسـت   
در دادگــاه تــجــديــد نــظــر مــجــددا           

 .بررسي شود
کــمــيـــتــه کــردســتـــان حـــزب            

کمونيست کـارگـري مـردم آزاده را           
فرا مـيـخـوانـد کـه بـا اعـتـراضـات                 
گسترده خود حکم قـرون وسـطـايـي          
شالق و ديگر احکـام ضـد انسـانـي           
حــکــومــت اســالمــي را مــتــوقــف          

صدور و اجراي حـکـم شـالق       .  کنند
، شـنـيـع و ضـد           " هر جرمي " بخاطر

انساني است و بايد بشدت محکوم       
بـا تــداوم اعــتـراض بــه ايــن            .  شـود 

احکام ميتوان و بـايـد شـالق را از              
دست مرتجعين حاکم درآورد و آنرا       
بـعـنـوان سـنـد جـنـايـت حـکـومــت                 
اسالمي عليه بشريت در مـوزه هـا          

 .  به نمايش گذاشت
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري

 ۹۶  آذر ۳۰ 
 ۲۰۱۷  دسامبر ۲۱ 

 گوشه هايي از اعتصابات گسترده کارگري در سراسر کشور              

 !حجاب کودک ممنوع   

 کمونيستها در کردستان عراق در بوته آزمايش         

 صحبتي با کارگران هپکو

 
 !بازنشستگان فوالد خوزستان هم به ميدان ميايند        

 صبح سوم ديماه، مقابل شرکت فوالد         ۸ 

 کارگران تراورس خوزستان و لرستان        
  همزمان دست به تجمع زدند      

 ۴ صفحه  حزب کمونيست کارگري ايران
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جـوانـان اکـثـريـت         .تغيير کـرده اسـت     
شهر و روسـتـا را تشـکـيـل                 جمعيت

ميدهند و شهرها مـرکـز فـعـالـيـت و             
ابراز وجود فعالين سيـاسـي و مـدنـي          

وجود دانشگاه ها در بيشتـر  .  شده اند 
شــهــرهــا خــود در گســتــرش فضــاي            
فرهنگي، تاتر و موزيک و استفاده از      
ميدياي احتماعي تـاثـيـر کـذار شـده             

مزرهاي مرزهـاي اسـتـفـاده و            . است
بــکــارگــيــري مــيــديــاي اجــتــمــاعــي           
اينستاگرا، تلگرام، فيسبوک و واتـس      

بسيار تـوده اي شـده و         ……  آپ و 
ــران و                     ــن در اي ــد ســاک ــرون ــر شــه ه
کردستان به ميدياي اجتماعي وصـل       
و عضو خانه بيـن الـمـلـلـي مـيـديـاي                

کمونيسم کارگري بر  .اجتماعي است 
روند رو به ارتقا تـغـيـيـرات نسـلـي و                
اجــتــمــاعــي ــــــ طــبــقــاتــي شــهــرهــاي          
کردستان با تمرکز بـااليـي کـار کـرده            

بـراي مـا مـبـارزه شـهـرهـا در                .  است
تــاثــيــرات پــايــدارتــر     .  اولــويــت اســت   

در کـردسـتـان       چپ و کمونيسم    سنت
خود فاکتور مهـم و تـعـيـيـن کـنـنـده                 

چپ و کمونيسيم در کـردسـتـان    .  است
الگوها و فعـالـيـتـهـاي ارزنـده اي در                
عرصه مبارزات توده اي، عليه اسالم     
سياسي و جمهوري اسالمي را تجربـه      

 .کرده اند
عروج طيف وسيعي از فـعـالـيـن          

کارگري، زنان، کودکان و معلـمـان بـا        
رشد و حضور فعال کمونيسم کارگري     

يـــکـــي از     .  مـــتـــحـــول شـــده اســـت        

شاخصهاي مـهـم تـاثـيـر کـمـونـيـسـم                
کـــارگـــري حضـــور فـــعـــال صـــدهـــا            

اجـتـمــاعـي در جـامـعــه             شـخـصـيــت   
ــ      .  است اگر، شخصيتهاي اجتماعي ـ

 دهـه گـذشـتـه       ٥ تا ٤    سياسي جامعه 
کردستان شيـوخ و مـال و فـئـودال و                
طبقات بورژوا بودند، امـا امـروز ده           
ها فعال کارگـري، مـعـلـمـان، زنـان و               
کودکان و فـعـالـيـن مـحـيـط زيسـت                 
هستند که شخصيتهاي شناحته شـده     
و مـورد اعـتـمـاد مـردم در جـامـعـه                  

کمونيسـم کـارگـري در ايـن            . هستند
عرصه بيشترين موفقيت را داشتـه و         

اهـمـيـت بـه مـبـارزه           .  توانستـه اسـت    
شهرها، جنبـش کـارگـري و جـنـبـش               
برابري زنان، مراسم هاي روز جـهـانـي       
زن و روز جـهـانـي کـارگـر، فسـتـيـوال                
کودکان نمونه هـاي ابـرز و بـرحسـتـه               
حضــور کــمــونــيــســم کــارگــري را                 

 .نمايندگي ميکنند
جـامـعــه کــردسـتــان پــوالريـزه و             

ــا ــتــه اســت، احــزاب                ي ــاف تــحــزب ي
سياسـي هـرکـدام بـه نسـبـت حضـور                 
ــان               فــعــالشــان در جــامــعــه کــردســت

طبقاتـي اقشـار مـخـتـلـف را                منافع
نــمــايــنــده     . نــمــايــنــدگــي مــيــکــنــنــد     

رد در کـردسـتـان              حـزب   بورژوازي کـُ
با دو شـاخـه مـنـتـشـب بـه             ( دمکرات

حـزب دمـکـرات کـردسـتـان و حــزب               
 .هستند) دمکرات کردستان ايران

کمونيسم کارگري همواره در نـقـد    
و افشاي سياستهاي اين احزاب فـعـال         

مردم در کردستان حضـور    . بوده است 
ــي،   (  افــق هــاي مــتــفــاوت            مــذهــب

ــي،  ــورژواي ــي و              ب ــســت ــي ــونــال نــاســي
را در زمينه سـيـاسـي    )  سوسياليستي

سـازش و    .  و طبقاتي تجربه کرده انـد      
مماشات با جمهوري اسلمي، امتيـاز       
دادن به مذهـب و ارتـجـاع از جـانـب               
احزاب ناسيوناليستي به يمن حضـور        
ما پديده هايي نيستند که بتوانند بـر       

روند راديکالـيـسـم مـردم و تـنـفـر از                 
. جمهوري اسالمي، تاثير گذار باشند    

پرچم راديکاليسم انـقـالبـي بـويـژه در             
نقد احزاب و نمايندگان ناسيوناليـسـم      
رد در دسـت فـعـالـيـن                  و بـورژوازي کـُ

کـمـونـيـسـم      .  کمونيسم کارگري اسـت    
کارکري در بيش از سه دهه گذشته بـا     
حضـــور فـــعـــال در عـــرصـــه نـــقـــد               
سياستهاي احزاب ناسـيـونـالـيـسـتـي،          
قطب سياسي جدي و نمـانـده مـنـافـع            

زنـان     طبقه کـارگـر، جـنـبـش بـرابـري            
           .است
نقد پروژه کنگره ملي کرد، نـقـد         

حــزب ( شــشــگــانــه       ائــتــالف احــزاب   
دمکرات کردستان و حزب دمکرات،   
کومه لـه سـازمـان کـردسـتـان حـزب                
کمونيست ايران، دو حزب مـنـشـعـب          

سمپـاتـي و      با ) از کومه له و خه بات 
کمـونـيـسـم     . روبرو شده است   استقبال

کارگري سد محـکـم سـيـاسـي عـلـيـه              
تزريق سياستهاي ناسيئوناليستي در      
کردستان است، حضور فـعـال مـا در            

در    ! ايـن رابــطـه بســيــار مــهــم اســت           
غياب نقدهاي کمونيسم کـارگـري بـه         

احزاب ناسـيـونـالـيـسـتـي          سياستهاي  
شرايط براي گسترش ناسيوناليـسـم و      

در .  فــراهــم اســت   سـم هــاي قــومــي         
همسايگي کردستان ايران بيش از دو       
دهه است که در اقليم کردستان عـراق      
احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـتـي در قــدرت                
هستند، ميديا اجتماعي و تلويـزيـون        
فعالي دارند با احزاب ناسيوناليستـي       

و    و بورژوايي کُرد درايران هـم رابـطـه         
دوسـتـي خـوبـي دارنـد، رسـانـه هــاي                
اينها در خدمت فرهنگ و سـنـتـهـاي        
ناسيونـالـيـسـتـي اسـت، کـار مـا در                  

پيگير فـرهـنـگ و         سطح معيني نقد  
سنهتاي ناسيونـالـيـسـتـي اسـت، کـه              

. پمـپـاژ مـيـشـود          اين احزاب    توسط
کــمــونــيــســت    در يــک کــالم؛ حــزب           

کارگري مي کوشد تا همچنان بـطـور        
قاطع در صحنه سياسي جامعه ايـران      
و در کردستان در جـدال سـيـاسـي بـا                

ناسيوناليسم کرد، جريانات مـذهـبـي       
و اپوزيسيون راست پرو غـرب ظـاهـر         

 .شود
حزب کمونيست کـارگـري ايـران          

در کردستان حزبي آشنا، مـحـبـوب و        
بـويـژه در مـيـان            با سـابـقـه درخشـان       

ــاه                  ــالـــيـــن اول مـ کـــارگـــران و فـــعـ
ــان و            مــه،     فســتــيــوال کــودکــان، زن

فعاليتهاي تـاکـنـونـي       .  است جوانان،  
ــرنــــوشــــت                      ــر ســ ــزب بــ ــن حــ ايــ

فعالين کـمـونـيـسـت و چـپ              سياسي  
حـزب  .  تاثـيـر بسـزايـي داشـتـه اسـت             

کمونيست کـارگـري ايـران مـبـشـر و               
نـمـايـنـده سـنـت و مشـي سـيـاسـي ـ                     
کارگري عميقي است که از بدو تـولـد      
حــزب تــا کــنــون، ســنــت اعــتــراض              

 .کارگري را نمايندگي کرده است
سنت اعتـراض کـارگـري، تـالش          
براي متشـکـل کـردن و بـهـم نـزديـک                 
شدن کارگران و ايجاد تشکـل و ابـراز         
وجود سياسي از سنتهاي کـمـونـيـسـم         
کارگري است که سابقه و قوام بسـيـار         
طوالني تر از تولد بيست ساله حـزب          

 .کمونيست کارگري دارد
چـپ و       تاثيرات پايـدارتـر سـنـت       

ــســـم   ــونـــيـ ــان در            کـــمـ ــردســـتـ در کـ
کارگري، معلـمـان    ( اعتراضات شهري 

خود فاکتور مـهـم و تـعـيـيـن             ...)  و  
چـپ و کـمـونـيـسـم در             .  کننـده اسـت    

کردستان اُلگو و فعاليتهاي ارزنده اي    
در عرصه مبارزات تـوده اي، عـلـيـه             
اسالم سياسي و جمهوري اسالمـي را       

 .تجربه کرده اند
تـجــارب حــاکــمــيــت مــردمــي و          

شهرها خود نيز دستاورد چـپ       کنترل
و کمـونـيـسـتـهـا در کـردسـتـان ايـران                  

و نـقـشـه مـا بـه               سياست مـا   .است
توده اي و جـنـبـش هـاي              اعتراضات

فــعــال و در جــهــت               اجــتــمــاعــي        
دخالتگري مـوثـر و مـثـبـت در ايـن                 

ما تحرک هـاي تـوده       .جنبشها است 
. اي مردم را پوشش خبـري مـيـدهـيـم        

ما ضمن پوشش خبري اين جنبشهـا،     

تالش ميکنيم ضعف و نارسائـيـهـاي       
اين جنبـش را بـيـان و بـراي تـرمـيـم                   
شـيــوه فـعــالــيـتــهــايشـان صــمـيــمــانــه            

  .رهنمود ميدهيم
در شهرهاي کردستان هر روز مـا       
شاهد اقداماتي هستيم که بـه فضـاي       
سياسي و همـبـسـتـگـي مـردم کـمـک               

جنبش بخشش؛ اين جنـبـش    .ميکند
اقدامات ابتکاري فعـالـيـن مـدنـي و             
کساني اسـت کـه مـخـالـف اعـدام و                 

طـيـف وسـيـعـي از          .  قصاص هستنـد  
شـاعـر و هـنـرمـنـد، مـعـلـم و فـعـال                      
کارگري حـول سـازمـانـدهـي جـنـبـش              
بـــــخـــــشـــــش فـــــعـــــاالنـــــه کـــــار              

تاکنـون اقـدامـات بسـيـار             . ميکنند
از چـنـد     .  موثر و خوبي انجام داده اند 
ــام           ــکـ ــام احـ ــجـ ــورد انـ ــاص    مـ قصـ

حـق حـيـات و        .  جلوگـيـري کـرده انـد        
زندگي را به تعدادي انسان بازگردانـده    

 .اند
جنبش حق دوچرخه سواري زنـان؛    

تحرک اجتـمـاعـي      يکي از پرشورترين 
مردم در شهرهاي کردسـتـان و بـويـژه            

 در مريوان و سنندج بود
ما همواره فعاليتهاي کانون هـاي   
مـدنـي دفـاع از مـحــيـط زيســت يــا                 
انجمن هاي زيست محيـطـي، کـانـون          
هاي دفاع از حيوانات و حـق حـيـات           
براي آنها، اقدامات ابتکاري انـجـمـن         

 .ها را مورد حمايت قرار ميدهيم
  

. حزب ما حزب دخـالـتـگـر اسـت        
ما تالش ميکنيم بيشترين تـاثـيـر را        
بـر فضـاي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي و                    
مبارزاتي در شهـرهـاي کـردسـتـان را             

 .داشته باشيم
 

 زنده باد  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 
 ١٣٩٦  آبان ٢٥ 
 ٢٠١٧  نوامبر ١٦ 

 ... کمونيسم کارگري در                   

 
 
 
 
 

 
 نسان نودينيان          

در    چپ و کمونيسـم      تاثيرات پايدارتر سنت  
کـارگـري،   ( کردستان در اعتراضات شهـري    

خود فاکتور مهم و تـعـيـيـن         ...)  معلمان و   
چپ و کمونيسم در کردستـان      .  کننده اي است  

اُلگو و فعاليتهاي ارزنده اي در عـرصـه            
مبارزات توده اي، عليه اسالم سـيـاسـي و           

 .جمهوري اسالمي را تجربه کرده اند
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در خــبــري کــه سـايــت تـارنــگــار            
 ۱۳۹۶  دي     ۴ حقوق بشر ايـران روز         

رئـيــس  : " مـنـتـشــر کـرده آمـده اســت           
فـدراسـيـون ژيـمـنــاسـتـيـک ايـران روز                
جاري از احضـار ورزشـکـار ده سـالـه               
بـنـام کـيـانــا عـبــدي پـوربــه کـمــيـتــه                  
انضباطي خبر داده که اخيـرا عـکـس          
بي حجاب او در يک مسابقه خارج از       

 . کشور منتشر شده است
به گزارش تارنگار حقوق بشـر در     
ايران، زهرا اينچه درگاهي با اشاره بـه        
تشکيل پـرونـده بـراي کـيـانـا عـبـدي                
پور، ژيمناست ده ساله، به دلـيـل بـي            
: حجابي در يک مسابقه خارجي گفـت    

ما به هيچ وجه ايـن اقـدام را تـأيـيـد            " 
کنيم و طبيعتاً اين اقدام حرکـتـي        نمي

 براي جمهوري اسالمي ايـران        شايسته
 ."و دختر ايراني نيست

ــه ــون               ب ــدراســي ــيــس ف ــتــه رئ ــف گ
ژيمناستيک اين سفر توسـط خـانـواده         
دخـتـر انـجـام شـده و پـدرش در ايـن                    
مسـابــقـات در کــنـار دخـتــر حضــور              

 .داشته است
پور، پدر کـيـانـا کـه         فرشيد عبدي 

خـود رئــيـس هـيــئـت ژيـمــنـاســتـيــک               
بـاره     شهرستان فـرديـس اسـت در ايـن           

ها مربـوط بـه      اين عکس: " گفته است 
مسابقه کواالالمپور نيست و دخـتـر         
من به تمريناتي در کشور ارمنسـتـان       

سـفـر مـا بـه ارمـنـسـتـان               .  رفتـه بـود    
ــوادگــي بــود       ــان ــمــان حــال         .  خ در ه

مســابــقــاتــي در کــواالالمــپــور و بــا           
حضور دختـران کـرجـي و بـا حضـور                
رئيس هيات ژيمناستيک استان ايـالم     

مـا هـم قـرار بـود بـه ايـن                 .  انجام شد 
. مسابقات برويم، اما منصرف شديم    

انـد     ها را از گوشي من برداشته   عکس
هــايــي    دانــم چــه عـکــس        و مــن نــمــي    

دختر من اصالً بـه  .  منتشر شده است  
ــه و مــي              ــت ــرف ــزي ن ــم بــا         مــال ــوان ت

تمريـنـات   . پاسپورتش آن را ثابت کنم 
ارمنستان نيز به صورت مـجـزا و در         

هـا     دو سالن برگزار شد و ايـن عـکـس         
بعد از پايان تـمـريـنـات و بـا حضـور                 

سفر .  مربيان خارجي گرفته شده است   
. شخصي من به کسـي ربـطـي نـدارد            

آنجا مسابقه نبـود و دخـتـرم تـمـريـن              
 ." کرد 

............. 
ســخــنــان رئــيــس فــدراســيــون               
ژيــمــنــاســتــيــک ايــران و هــمــچــنــيــن            
اظهارات مـربـي کـيـانـا، بـنـام زهـرا                  
اينچه درگـاهـي در تـوجـيـه قـوانـيـن                 

. اسالمي ضد کودک فاقد ارزش است   
حـجـاب بـر سـر کـود ک کـردن بـايــد                    

 .ممنوع شود
آنگونه که فرشيد عبدي پور پـدر        
کيانا بيان کرده است، حـتـي اگـر ايـن          
ســفـــر و شــرکـــت در تــمـــريـــنـــات                 
ژيمناستيک خصوصي و خـانـوادگـي         
هم نميبود باز هم حکومت اسالمـي،    
فدراسيون ورزش و مـربـي کـيـانـا در              
ــد چــه در صــحــن                   ــدارن ــران حــق ن اي
مسابقات، چه در هـر جـاي ديـگـري              
کيانا عبدي پور و ديـگـر کـودکـان را          
وادار بــه پــوشــش حــجــاب اســالمــي           

 .کنند
قوانين اسالمـي ضـد زن و ضـد             
کودک حکومت مجاز نيست در امـر       

. خصوصي سفر افراد کنـدوکـاو کـنـد         
تحميل حجاب بر سر کـودک مـطـلـقـا          

کيانا عبدي پور و   .  بايد ممنوع شود  
هم سـن و سـاالن وي بـايـد بـتـوانـنـد                    
استعدادها، توانايـي هـا و خـالقـيـت             
هــاي ورزشــي خــود را مــنــطــبــق بــا              
معيارهاي متمدنانه و شناخـتـه شـده          
قـرن بــيـسـت و يـک در مـدارس، در                  
باشگاه ها، سـالـن هـا و مسـابـقـات                
ورزشي داخل و خـارج کشـور شـکـفـا           

 .کنند

حکومت اسالمي حاکم بـر ايـران        
و فــدراســيــون ورزش مــيــکــوشــنــد             
خالقيت و توانايي هـاي ورزشـکـاران          
را بدليل قوانين ارتجاعي اسالمـي و        

و "  ضد اسـرائـيـلـي    " يا بخاطر مواضع  
غيره از محتواي واقعي و جهانشمـول    

نبايد اجـازه داد کـه       . خود تهي سازند 
قوانين اسـالمـي و ضـد کـودک ايـن                 
حکومت، شـايسـتـگـي هـا، حـقـوق،              
حرمت و کرامت انساني ورزشـکـاران        
و بخصوص کودکان وثـيـقـه تـداوم و             
موقعيت ارتجـاعـي مشـتـي از گـور             

 . برخاسته  قرار گيرد
 ۱۳۹۶  دي ۴ 
 ۲۰۱۷  دسامبر ۲۵ 

 
کمونيستها در کردستان     

 عراق در بوته آزمايش     
 

معمـوال جـريـانـات اسـالمـي در             
کشــورهــاي اســالم زده در روزهــاي             
جمعه مناسک نماز جمعه شـان را در           

روز جـمـعـه      .  مساجد برگزار ميکنند  
 دسامبر آخونـدهـاي مـرتـجـع در          ۲۲ 

شــهــرهــاي کــردســتـــان عــراق، در                
در رابـطـه بـا        ...  سليمانيه، هلبجه و    

اوضاع کردستان عـراق و تـظـاهـرات            
مـردم در روزهـاي اخـيــر فــرصـت را                
غنيمت شمرده و خطبه هـاي نـمـاز و           
سخنراني هايشان را به تحوالت اخيـر    

 .اختصاص دادند
و پــيــش   )  ســنـي    (  آخـونــدهــاي    

 ۲۷ نمازهاي ايـن مسـاجـد کـه طـي                
ــه پشــت ســر احــزاب                   ســال گــذشــت
ناسيوناليست و قومي در کـردسـتـان          
عراق فربه شده و دمي از خـزعـبـالت          
اسـالمــي و سـهــيــم شـدن در قــدرت               
ساکت و بي بهره نـبـوده انـد، ايـنـبـار              

سـران  "  نـقـد  " سخنراني هايشان را در        
 .احزاب حاکم تنظيم کرده اند

تالش جريانات مرتجع اسـالمـي       
و شريک در ثروت و قـدرت در کـنـار               
احزاب حاکم بر کردستان عراق، بـهـره      
برداري از خشم و نـارضـايـتـي مـردم               

  .است
ــمــامــي ايــن دارودســتــه هــا                 ت

جــريــانـــات اســالمـــي و احـــزاب             (  
حـاکـم بـر      )  ناسيـونـالـيـسـت قـومـي            

کردستان عراق همگي بـه يـک انـدازه            
در تحميل تباهـي، فـقـر، خـرافـات و              
ستم بر مردم کـردسـتـان سـهـيـم بـوده               

 .اند
ــا فــوران خشــم                امــروز ديــگــر ب
عمومي مردم و رونـد ادامـه دار آن،             
دولتهاي مرتجع منطـقـه، حـکـومـت          
ــزاب                      ــراق و احـــ ــزي عـــ ــرکـــ مـــ

ناسيونـالـيـسـت، قـومـي و اسـالمـي               
تـعـيـيــن کـنــنـده ســرنـوشـت و آيـنــده                  
تحـوالت سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي در                 

درسـت  .  کردستان عراق نخواهند بود   
سـال    ۲۷ به اين دليل که همه آنها در      

اخير عمق ضديت و دشمني خـود بـا          
مـردم رنـجـديـده کـردسـتـان عـراق را                 

  .بارها و بارها بنمايش گذاشته اند
جريانات اسالمي آبروباخته تر از     
آن هستند که بـتـوانـنـد مـردم را دور               

احـزاب و جـنـبـش         .  خود جمع کـنـنـد     
نــاســيــونــالــيــســت قــومــي کــرد نــيــز           
شـکـسـت خـود را بـارهـا بــه اثـبــات                  

اينها امروز جريـانـاتـي    . رسانيده است 
کارتني هستند کـه بـا عـظـم و اراده                
محکم و حرکت اعتراضي و کـوبـنـده          

  .مردم ميتوان آنان را کنار زد
نبايد اجازه داد پس مـانـده هـاي            
جريانات و نيروهايي که تا ديـروز در           
غارت هستي مردم و تباهـي زنـدگـي       
ــد                آنــان نــقــش مســتــقــيــم داشــتــه ان
مبارزات برحق مردم را مـخـدوش و           

 .به بيراهه ببرند
حزب فـرصـت طـلـب گـوران، دو             
حــزب اســالمــي کــومــه ل و اتــحــاد              
اسالمي در تـالش بـراي ايـفـاي ايـن                

نقش هستند کـه بـايـد تـوسـط مـردم              
معرض و نيروهاي کمونيست و آزاده        

 .ترد و رسوا شوند
آنچه تـعـيـيـن کـنـنـده سـرنـوشـت                
نهايي اين جدال اسـت هـمـانـا حضـور           
ــران،               ــمــنــد، کــارگ گســتــرده و قــدرت
معلمان، کارمندان، توده هـاي مـردم        
خشمگين و معترض کردستان عـراق      
و دخالت مسئوالنه نيـروهـاي چـپ و         
کمونـيـسـت، جـريـانـات و نـيـروهـاي                

 .سکوالر در کردستان عراق است
بطور اخص نيـروهـا و جـريـانـات            
چپ و کمونيست در هدايت و رهبـري        
حــرکــت اعــتــراضــي مــردم مســئــول          

کمونيـسـتـهـا در کـردسـتـان            .  هستند
عراق امروز در بوته آزمايش مـهـمـي          

 .قرار گرفته اند
 

 

  يادداشتهاي هفته  
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان           

 ! حجاب کودک ممنوع               

 

 آزادي مردم کردستان، و تحقق حقوق انساني و مدني آنها          
 در چهارچوب عراق، مادام که چنين نظام و رژيمي        

 .  در اين کشور بر سر کار است، غير ممکن است      
اتحاديه ميهني کردستان و حزب دمکرات کردستان بارها        
نشان داده اند که نه فقط هيچ جايي در تالش تاريخي مردم      

 کردستان عراق براي رهايي از ستم ملي      
 و تبعيضات اجتماعي ندارند،      

بلکه خود جزو اولين موانعي هستند که بايد از سر راه مردم         
 .  و مبارزه آزاديخواهانه آنها کنار زده شوند       
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 ديــمــاه کــارگــران       ۳ صــبــح روز      
تراورس لرستان و خوزستان هـمـزمـان     
دست به تجمع اعتراضـي زدنـد و بـه           
تعويق در پرداخت سه ماه دسـتـمـزد،          
عدم پرداخت حق بيـمـه آنـهـا تـوسـط            
کارفرما و نداشـتـن امـنـيـت شـغـلـي               

کـارگـران تـراورس      .  اعتـراض کـردنـد     
خوزستان در مقابل اداره کل راه آهـن       
زاگرس و کارگران تـراورس خـرم آبـاد           
در محل کار خود تجمعـات خـود را            

کارگران شرکـت تـراورس     .  برپا کردند 
امور نگهداري خط و ابنـيـه فـنـي         که  

در سـطـح   خط آهن را انجام ميدهند،     
ــفــر هســتــنــد کــه            ۷۰۰۰ کشــور      ن

 . معضالت مشابهي دارند
کــارگــران تــراورس راه آهــن در             

هــفــتــه هــاي گــذشــتــه اعــتــراضــات            
متعددي را در شـهـرهـاي مـخـتـلـف               
سازمان دادند، از جـملـه در روزهـاي            

ديــمـاه، کــارگــران تــراورس         ۱۰  و     ۹ 
لرستان در مـقـابـل مـجـلـس شـوراي               
اسالمي و دفتر مـرکـزي شـرکـت راه             
آهن دست به تـجـمـع زدنـد و در روز                
دوم تجمع کارگران تراورس تهـران بـه          

آذر نــيــز     ۲۶ روز   .  آنـهــا پــيــوســتــنــد    
کــارگــران تــراورس در تــبــريــز مــانــع           

 . حرکت قطار تبريز به مشهد شدند
اعتـراض کـارگـران تـراورس راه            

آهــن بــخــشــي از رونــد رو بــه رشــد                 
اعتصابات و اعـتـراضـات سـراسـري            
کــارگــري اســت کــه از مــعــلــمــان و               
بازنشستگان شروع شده و در دو سـال    
گذشته به کارگران مخابـرات و آتـش          
نشـانـي و تـراورس و بــرخـي مـراکــز                

سازمانـدهـي   . ديگر کشيده شده است 
شــبــکــه هــاي کــارگــران در مــديــاي            
اجتماعي، زمينه تجمعات سـراسـري       

 . و بزرگتر را آماده تر کرده است
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري، از              
مطالبات کارگران تراورس قـاطـعـانـه       
ــه                    حــمــايــت مــيــکــنــد و آنــهــا را ب
اعتصابات و تجمعـات سـراسـري در          

حــزب .  سـطــح کشــور فــرامــيــخــوانـد       
خــانــواده هــاي کــارگــران تــراورس را           
فراميخواند که مانند خـانـواده هـاي          
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه و فـوالد               
فـعــاالنــه در تــجــمــعــات اعــتــراضــي          

. کــارگــران تــراورس شــرکــت کــنــنــد          
حضور خـانـواده هـا در اعـتـراضـات              
کارگري از هر نظر اين اعتراضـات را        

  . قدرتمندتر و موثرتر خواهد کرد
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کارگران تراورس خوزستان و لرستان                                
بدنبال اعتراضات قـدرتـمـنـد          همزمان دست به تجمع زدند                       

شما در مـهـرمـاه امسـال، بـجـاي              
ــا،                ــوق هــاي شــم ــن حــق ــرداخــت پ
نهادهاي امـنـيـتـي و قضـايـي در              
تباني آشکار با کارفرماي هـپـکـو       
بيست نفر از هـمـکـاران مـعـتـرض          
تان را به دادگاهي در اراک احضار     

شـمـا راهـي جـز عـقـب             .  کرده انـد   
راندن آنها از اين تصميم و پشيمان 
کردن آنها نداريد وگرنه شما را گام 
به گام عقـب مـيـرانـنـد و شـرايـط               
دشوارتري را به همه شما تحـمـيـل        

 .ميکنند
تجربه صدها اعتراض ديـگـر        

نشان داده اسـت کـه حـکـومـت و               
ارگان هـاي سـرکـوبـش در جـريـان              
اعتراض کارگران کوتاه مياينـد و       

 را ميگـويـنـد،     حتي تملق کارگران  
اما همين که اعـتـراض بـه پـايـان              
ــتــاد                 رســيــد و آب از آســيــاب اف
تعدادي را احضار ميکنند و براي       
آنها پرونده سازي ميکنند، تهديد     
ميکننـد، آنـهـا را وادار بـه دادن               
وثيقه ميکنند و شمشير زنـدان و         
اخــراج را بــاالي ســر آنــهــا نــگــه               

ولـي شـمـا تـوان ايـنـرا             .  مـيـدارنـد   
داريد که باز هم متحد و يکپارچه       
همراه با خانواده هايتان به مـيـدان      

شما مـيـتـوانـيـد کـارگـران          . بياييد
آذرآب و مردم آزاديـخـواه اراک را           
خبر کنيد و همـبـسـتـگـي شـان را              

اعـالم کـنـيـد کـه بـه             .  جلب کنيـد  
دادگاه نميـايـيـد و ايـن کـارفـرمـا               

است که بـايـد بـجـرم بـاالکشـيـدن               
. حقوق شما محاکمه شود نه شمـا       

اعالم کنيد کـه اگـر اعـتـراض بـه               
باالکشيدن حقوق شما جرم اسـت،        
همه شما مجرميد و همـه شـمـا و          
خانواده هايتان در مقـابـل دادگـاه         
حاضر خواهيد شد تا مقامات بـه      

بـرنـامـه    .  جمعيت جوابگو بـاشـنـد     
آنها روشن است ميخواهند شما را 
به دادگاه بکشانند و تهديد کنند و 
وثيقه بگيرند تا کارگران کارخـانـه    

اما .  را از ادامه اعتراض بازدارند   
شما با اتحادي که تا کنون داشتـه        
ايد و با همراهي خانواده هايتان و    
با جلب هـمـبـسـتـگـي مـردم اراک               
قادريد اين احضارها را به شکست 
کارفرما و ارگانهـاي هـمـدسـت او          

 .تبديل کنيد
مبارزه شما بسيار حق طلبانه  
بر اساس قانون آنها، شما به . است

اخالل در نظم و تجمع غير قانوني       
متهم شده ايد و کـارفـرمـايـي کـه             
پنج ماه حقوق شما را باال کشيـده     
و مزدوراني که بر سر شـمـا بـاتـوم         
فرود آوردند، عـيـن قـانـون رفـتـار             

اين منطق آنها و قـانـون   .  کرده اند 
اين منطـق را بـايـد بـر           . آنها است 

اکثريت عظيم . سرشان خراب کنيد
مردم شريف اراک و هزاران نفـر در       
سراسر کشور که اخبار اعتراضات 
قدرتمند شما را شنيده اند، با شما 
هستند و از جهنمي که به شـمـا و        
به همه آنها تحميـل شـده، شـديـدا            

هــمــراه بـا خــانــواده       .  مـعــتــرضـنــد  
هايتان در شهر تجمع و راهپيمايي 
ــم                   کــنــيــد و مــردم را از تصــمــي
نهادهاي امنيتي و قضايي مطلـع       
کنيد و بخواهيد از شما قاطـعـانـه        

احضـار شـمـا بـايـد          .  حمايت کنند 
لغو شود و هر نوع پرونده اي عليه 

 .شما به دور ريخته شود
حزب کمونيـسـت کـارگـري و           

تلويزيون کانال جديد در کنار شما    
تماستان را با ما محکمـتـر   .  است
 .کنيد

ما احضار شـمـا را قـاطـعـانـه             
مــحــکــوم مــيــکــنــيــم و کــارگــران         
آذرآب، دانشـــجـــويـــانـــي کـــه در           
اعــتــراض قــبــلــي شــمــا را مــورد            

 مـردم اراک و           حمايت قرار دادند، 
کليه مراکز کارگري و تشکل هاي    
ــارگــــري و آزاديــــخــــواه را                    کــ
فراميخوانيم که به هـر شـکـل کـه            

 .ميتوانند از شما حمايت کنند
  

 اصغر کريمي
 از طرف 
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  صحبتي با کارگران هپکو
 
 
 
 
 

 اصغر کريمي         

در ادامــه تــجــمــعــات کــارگــران          
بازنشسته فوالد و خانواده هـاي آنـهـا       
در شـهـرهـاي اصـفــهـان و کـرمـان و                  
تهران، بازنشستگان فوالد خوزسـتـان      
اعالم کرده اند که روز يکشنـبـه سـوم         
ديماه تجمع بزرگي همراه بـا خـانـواده           
هايشان در مقابل شـرکـت فـوالد در            

تـجـمـعـات     .  اهواز سازمان مـيـدهـنـد      
اعــتــراضــي کــارگــران بــازنشــســتــه و         

خانواده هاي آنـهـا کـه در شـهـرهـاي                 
مختلف در حال گسترش است، يکـي    
از قدرتمندترين اعتراضات سـراسـري      

 .کارگري به شمار ميرود
 

مطالبات فوري بازنشستگان حـقـوق       
بدون تاخير، هـمـسـان سـازي حـقـوق               
ها، درمان رايگان و افـزايـش حـقـوق            

ــيــون تــومــان اســت          ۴ بــاالي    . مــيــل
بازنشـسـتـگـان فـوالد خـوزسـتـان در               

 !بازنشستگان فوالد خوزستان هم به ميدان ميايند        
 صبح سوم ديماه، مقابل شرکت فوالد         ۸ 

فراخوانشان به تـجـمـع بـزرگ در روز               
سوم ديماه در مقابل شرکت فـوالد در     
اهواز، بر پرداخت مطالبـات مـعـوقـه          

 و حقوق سـر وقـت و         ۹۱ خود از سال   
هـمـســان ســازي حــقـوق هــا و حـفــظ                

. کرامت بازنشستگان تاکيد کرده انـد      
نکته مهم در اين فراخوان هـمـچـنـيـن           
تاکيد بازنشستگان بر حضور خانـواده   
هاي خود ميباشد که در اصـفـهـان و            

در .  کرمان و تهران هم شاهد آن بوديـم  
ــا             ايــن تــجــمــعــات بــازنشــســتــگــان ب
شعارهايي چون حقوق بازنشستـه زيـر        
عبا است امروز و يه اختالس کم بشـه     
مشکل ما حل ميشه و صدا و سيـمـا     
ننگت باد، با جسـارت و مسـتـقـيـمـا            
خشم و نفرت خود را عليه حکومت و   
رسانه هاي حکومتي و آيت اهللا هـاي          
دزد اعالم کردند و در بنرهاي خود بـر     
حقوق باالي چهارمـيـلـيـون تـومـان و             

درمان کارآمد و پايدار يعـنـي درمـان        
 .رايگان تاکيد کردند

 
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري حـمـايـت               
قاطع خود را از مبـارزات و خـواسـت         

 هزار بازنشسته فوالد و ۸۵ هاي بحق  
خانواده هاي آنـهـا اعـالم مـيـکـنـد و                
کليه کـارگـران و مـردم زحـمـتـکـش،                
دانشــجــويــان و هــمــه انســانــهـــاي                 
آزاديخواه را فراميخواند که بهر شکل     
که ميتوانند اين مبارزات و خـواسـت         

افزايش حقـوق بـازنشـسـتـگـان بـاالي              
چهارميليون، پـرداخـت فـوري کـلـيـه             
مـعــوقــات بـازنشــســتــگـان و درمــان           
رايگان بـراي هـمـه مـردم را تـقـويـت                  
کنند و صداي بازنشستگان را رسـاتـر       

 .سازند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 

 ۱۳۹۶ آذر  ۳۰ 
 ۲۰۱۷  دسامبر ۲۱ 
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قبض هاي آب و برق و گاز را 
 پرداخت نکنيد

ــتــه گــذشــتــه ســايــت                  در هــف
تاگرامي ويژه شهـرهـاي کـردسـتـان          

پـرداخـت نـکـردن       «  در ارتباط بـا       
قبض هاي آب و برق و گـاز اعـالم           

 . موجوديت کرده است
 «مــردم اعــالم کــرده انــد؛                 

درپـرداخـت قـبـوض       ,  ناتواني خـود  
آب و برق و گاز را به دولـت اعـالم         

ــم  ــداريـ ــالع            « .  » مـــيـ ــه اطـ  و بـ
ــيــم    ــي و           , مــيــرســان مــردم از گــران

  ».فقروبيکاري به تنگ آمده اند
با تجمع تا جمع آوري طومـار،      
بـا صــدور بــيــانــيــه تــا راه انــدازي              
گــروهــهــايــي بــراي تشــويــق ســايــر          
خانواده ها، با راه اندازي گـفـتـمـان         
در مدياي اجتماعي تا صحبـت بـا       
ماموراني که براي قطع آب و بـرق       
و گاز مـيـايـنـد و بـا دهـهـا اقـدام                    
ابتکـاري ديـگـر مـيـتـوان جـنـبـش                
گسترده و قدرتمندي به راه انداخت    
و درس مــحــکــمــي بــه حــاکــمــان              

. جنايتکار و دزد و مـفـتـخـور داد           
قـبــض هــاي آب و بــرق و گــاز را                 

 . پرداخت نکنيد
 

نامه محمود صالحي و عثمان                  
اسماعيلي در محکوم کردن حمله                 
به تجمع در مقابل وزارت کار در                    

 حمايت از رضا شهابي            
ــورخ                  ــع مـ ــمـ ــجـ ــه تـ ــه بـ ــملـ حـ

 .  محکوم است٥/٠١/٦٩ 
 کارگران؛ تشکلهاي کارگر 

همچـنـان کـه اطـاع داريـد رضـا               
شهابي يکي از اعضـاي سـنـديـکـاي             

 شرکت واحد تهران وحومه در زندان
بـا تـوجـه بـه ايـنـکـه              .  بسرميبرد

رضا شهابي محکوميت خود را تمام   
 اما مسئوالن قضائي از .کرده است 

آزاد کردن ايشـان خـودداري مـي           
) بنابه اظهارات ربابه رضـايـي     .  کنند

 روز   ١٠ در طــول      (  هــمــســر رضــا       
گذشته رضا شـهـابـي دو بـار سـکـتـه                
کرده و مسئوالن زندان از انتقال او بـه      

 .بيمارستان خودداري کرده اند
با توجه به وضعيت جسمي رضـا     
و بـي تـوجـهـي مسـئـوالـن مـربـوطـه                  
همسر ايشان طي فراخـوانـي از مـردم         
و کارگـران درخـواسـت کـرد تـا بـراي                
نجات جان رضـا شـهـابـي در تـاريـخ                

 در مقـابـل وزارت کـار        ٥/٠١/٦٩ 
تجـمـعـي آرام و بـه دور از خشـونـت                   

 .برگزار کنند
اما با کمال تاسف اين تـجـمـع از         
سـوي مـامــوران لــبـاس شـخــصـي و               
انتظامي مورد حمله قـرار گـرفـتـه و              
تـعــداد زيــادي از تـجــمـع کـنــنـدگــان               

 .دستگير شده اند
ما ضمن محکوم کردن حملـه بـه      
صفوف تجمع کنـنـنـدگـان خـواسـتـار             
آزادي کليه دستگيرشدگان و شـخـص       

 .رضا شهابي هستيم
عثمان اسـمـاعـيـلـي و مـحـمـود               

 ٥/٠١/٦٩ صالحي 
 

 بهنام ابراهيم زاده           
 فعال حقوق کودک          

طــي يــکــمـــاه حضــورمــان در               
کـرمـانشـاه خصـوصــا سـرپـل ذهــاب             
وروستا هاي کوييـک حسـن بـودن در            
کنـارمـردم خـونـگـرم وخـوب دوسـت              
داشتنـي ايـن مـنـطـقـه مـردم سـرپـل                  
ذهاب هميشه با رفتار وبـرخـوردشـون       
نشان دا دند کـه زلـزـلـه اگـر چـه جـان                 
خيلي از عـزيـزانشـان را گـرفـت امـا                 
استوار وپايدار وبـا عـزم راسـخ بـراي              
يـک زنــدگــي بـهــتــر وســاخـتــن خــانــه              
وزندگي شان تالش خواهند کـرد ودر       
کنار ان قدردان کمک وهـمـدلـي مـردم        

 .ايران هستند 
متني که در پي امـده از دوسـت          
بسـيــار عـزيــز وارجـمــنــداقـاي ســتــار            
خسروي از هـمـراهـان فـعـاالن حـقـوق              
کودک در کمپ کـودکـان در کـويـيـک             
حسن مـيـبـاشـد کـه شـبـهـاوروزهـاي                
زيـادي فـعــاالن حــقـوق کـودک را در                
ــيــازهــاي مــردم هــمــراهــي              پــخــش ن

 .ميکرد
ستار خسروي با قـلـبـي مـهـربـان            
ــا                  ــت ب مــاالمــال از عشــق ومــحــب
احترامي خاص همواره کمک حال مـا      

 .فعاالن حقوق کودک بوده وهست 
 دلنوشته اقاي خسروي

 زلزله وحشتناك بود 
مــرگ را در هــمــه جــا بــا خــود                

 .... آورد
لحظه اي کـوتـاه شـايـد بـه انـدازه              

 .....چشم بر هم زدني 
چشــمــهــاي ...  امـا زرنــگ بــود         

 زيادي را براي هميشه بست 

نفسهاي زيادي را بـراي هـمـيـشـه           
 ....قطع کرد 

خودش آمد و نـامـهـربـان بـود و              
 .... رفت 

رفت و ويرانمان کرد و داغ زيـادي    
 .....بر دلها گذاشت 

 ؟؟زلزله چه کرده اي؟؟
اميد وارم به مهماني هـيـچ کـس          

 نروي
 

دستگيري و بازداشت عزت              
نصري از فعالين کارگري در                  

 شهرستان سقز      
 ٥ برپايه اخبار منتـشـره سـاعـت          

بعـدازظـهـر روز شـنـبـه دوم دي مـاه                  
عــزت نصــري از فــعــالــيــن کــارگــري            
شهرستان سقز در مـيـدان مـادر ايـن              
شهر توسط مامورين لباس شخـصـي     
دستگاه اطالعات رژيـم دسـتـگـيـر و            

هنوز از اتـهـام         . روانه بازداشتگاه شد 
و بهانه دستگيري اين فعـال کـارگـري           

در اخـبـار     .  خبـري در دسـت نـيـسـت           
بعدي جزئيات مربوط به دسـتـگـيـري        
عزت نصري را بـه آگـاهـي خـواهـيـم                 

 .رساند
 

 هيمن مام فائري          بازداشت     
 از فعاالن كارگري           

مـامـوران   ١٣٩٦  دي مـاه    ٣ روز  
امنيتي اطالعات شـهـر سـقـز يـكـي              

هـيـمـن مـام        ديگر از فعاالن كارگري     
 .را دستگير كرده اند فائري 
 

 دلنوشته زانيار مرادي              
 : براي خواهرش      

لرزش چوبه داري کـه تـبـديـل بـه              
 تار شد طنين سيم هاي سه

سـال کـه شـب و          ٩  سال گذشت ٩ 
روزش را با حکم غير انسـانـي اعـدام         

در ايـن مـدت طـوالنـي           .  سپري کردم 
هميشه چند متر طناب و چـنـد تـکـه          
چوب را در تمام لـحـظـات در کـنـارم             
احساس کردم و خيلي شب هـا حـتـي           

 .به دار آويزان شدن خود را ديده ام
 سال است که شب و روزش بـه        ٩ 

چوبه دار و طنابي که قـرار اسـت آنـرا           
به دور گردنم بيانـدازنـد مـي انـديشـم             
اما به جايي نرسيدم جز ايـنـکـه خـود          

هـر  .  را با اين انديشيدن خسـتـه کـردم          
بـار بـا اعـدام کـردن جـوانـان در ايــن                   
سرزمين احساس ميکردم کـه نـوبـت         

 .من هم فرا رسيده است
تا اينکه تصميم گرفتم در ذهـنـم         
تصوير ديگري از طناب را بسازم کـه          
اگر روزي براي حلق آويـز شـدن بـه آن               

 .نزديک شدم هراسي نداشته باشم
تصوير چوبه داري که در ذهنم بـه    

تار تبديل شد و طـنـابـش را سـيـم              سه

اينگونه شـد کـه     .  هاي آن تجسم کردم  
تـار را درسـت          تصميم گرفتم خود سه   

کنـم تـا هـر بـار کـه بـه اعـدام فـکـر                        
ميکنم به جاي دلهره و نگرانـي از آن            

تار و نواهايش احسـاس       با نواختن سه  
 .آرامش کنم

اينگونه هراس لرزش طـنـاب دار        
را با دوران انگشت هايم بر سيم هـاي        

اکــنـون کــه    .  تـار فـرامـوش کـردم           سـه 
دوســال اســـت خـــواب ايـــن لـــرزش              

تار تـبـديـل      غيرانساني را به طنين سه    
 سـالـه از       ٩ کرده ام و با آن غـم دوري        

ام “  ديـده ” پدرم و مادر و بزرگ شـدن        
که حسرت آن بـه دلـم مـانـد و تـنـهـا                   
آرزويم نـواخـتـن نـغـمـه زنـدگـي بـراي                 

ام است سـالـهـاي      “ ديده”ديدار دوباره  
 . سال رساندم٩ زندان را به 

ام نازنـيـن تـريـن زنـدگـيـم،            “  ديده
شايد يادت نباشد ولـي مـيـتـوانـي از            
پدر و مادرم بپرسي غوغاي رقـص و        
پايکوبي بعد از به دنيـا آمـدنـت را و           
جنجالي که بر سر انتخاب نام تو برپـا   

“ ديــده” شــده بــود و مــن نــامــت را               
گذاشتم که روزي ديده گـانـم بـاشـي و           
اينگونه اين روز ها در فراغ ديـدار تـو      
همگان ميدانند که بهار زندگانـيـم را          
جز تو کسي نـيـسـت و امـيـد فـرداي                 
آزادي ام نواخـتـن نـوايـي اسـت پـر از                 

 .آالم و دردهاي دوري تو
ــزم          ــر عــزي ــده” خــواه ــم  “  دي ــان ج

سالهاست کـه ديـده گـانـم جـز ديـوار                 
هايي بلند و سيم هـاي خـاردار زنـدان           
چيزي به خود نديده و آينده اي مـبـهـم        

. کـه در انـتــظــارمـان نشــسـتــه اســت             
ميخواهم از اين فاصله هـاي دور در           
پي بزرگ شدنت چند کـالمـي بـا تـو               
سخن بگويم کلمـات و جـمـالتـي کـه              
هضم کردنش بي شک بـرايـت سـخـت            
خواهد بود، اگـر درد هـا و نـاگـفـتـه                  
هايم به همـيـن کـاغـذ پـاره هـا خـتـم                   

 .شود
ام يگانه معناي زيسـتـن و       “ ديده

 ١٦ دوست داشـتـن ايـن روز هـا کـه                 
ساله گشته اي و فضـاي زنـدگـي بـي               
شک برايت معنايي فراتر از شادي هـا        
و خنده هاي کودکانه است، بـا تـو از           
اين زندگاني کـه در انـتـظـارت اسـت               
ميخواهم سخن بگويم ولي سـخـنـانـم         
نه از درد ها و رنـج هـاي چـنـد سـالـه                
زندان، شکنجه و تـبـعـيـد اسـت و نـه               
سخن از سوزش شالق هاي نشسته بـر   
تنم و نه هيچ سخني ديگر از خـودم،            
با تو مـيـخـواهـم از فـرامـوشـي ايـن                   
دردها و رنج ها در قـدم گـذاشـتـن بـر             
زندگانيت سخن بگويم، نـه زنـدگـانـي         
اي نه بـراي زنـده مـانـي بـلـکـه بـراي                    

 .عشق ورزيدن به انسان و انسانيت
ــو                   ديــده ام هــمــه هســتــيــم از ت
خواهشي دارم که اگر ديداري بيـنـمـان     
نـبـود بـذر انـتـقـام و کـيـنــه بـخـاطــر                     
متحمل شدن اين شکنجه ها و زنـدان      
ها و حکم ناعادالنه و غير انساني را       
در دل خـود نــکـاري کـه انــتـقـام مــا                  
لبخند کودکـانـمـان خـواهـد بـود، بـه               
دنيايي بهتر از امروز بيانديش کـه در     
آن ارزش انســان نــه رنــگ پــوســتــش            

 .است نه مذهب و نه جنسيتش است
اگر چه اين روز ها ايـن هـنـر بـنـد           
پـروران گــريـزان از هــنـر سـه تـارم را                   
شکستند، ولي نغمه ها و مارش ايـن      
دوسـال هــمــدلــي سـه تــارم را هــرگــز               
نتوانند از من بگيرند کـه گـر هـزاران            
بــار و هــزاران بــار دگــر بــا پــوتــيــن                  
هايشان بر آن فرود آيند بـاز هـزاران و          
هزاران بار دگر اگر نتوانم بـا دسـتـانـم             
آن را بسازم در قـلـبـم آن را بـراي تـو                    

 .خواهم سرود
ديده ام، روياي آزادي ام، شايـد از       
خود بپرسي مگر ميشود عـزيـزت را        

 !به دار بياويزند و فراموش کني؟
آري نازنيـن ام حـق بـا تـوسـت و                 
نميشود فراموش کرد ولـي اگـر قـرار           
باشد اميد زنـدگـي ات را بـا انـتـقـام                 
سپري کني بي شک آن دنياي زيـبـايـي        
کــه اليــق تــوســت در ايــن حــس گــم               
ميشود، حسي که شـب هـا و روزهـا             
در سلول هاي انفرادي و زير شـکـنـجـه      
به آن انديشيدم و باور مـن شـده اسـت         
که با کينه هايمان نبايد بدلـي از ايـن          
مغز هاي مسمومي که مـردمـانـمـان          

 .را به زنجير کشيده اند شويم
اميدم آن اسـت کـه فـراسـوي هـر               
رنگ و مذهب و جـنـسـيـتـي خـود را             
بيابي و جايگاه انسانيت را بـا عشـق          
به کودکان سرزمينمان تقـسـيـم کـنـي         
که اين روز هـا در خـون و آتـش مـي                
غلتد و بهارش را تو و هم نسـل هـاي           
تو بايد شکوفا کنند و بهـاري کـه در           
آن رهايـي زن رهـايـي انسـان اسـت و                 
جواب هم صدايي هـا ديـگـر پـلـيـس                

 .ضد شورش نيست
زندان رجايي     / زانيار مرادي  

 ٩٦  آذرماه ٢٩  –شهر کرج  
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 سال در        ۱۰ سه دختر زير      
 خراسان شمالي ازدواج کردند                

مـديــرکـل ثـبــت احــوال خــراســان           
شـمـالــي گـفــت کـه طـي هشــت مــاه                 

 سـال    ۱۰ امسال سه واقعه ازدواج زير  
وي .  در ميان دختران ثبت شـده اسـت     

همچنين اظهارکرد طي هشت مـاهـه      
 واقـعـه ازدواج     ۴۱۸  هزار و ۶ امسال  

در خراسان شمالـي ثـبـت شـده کـه از               
 مورد در گروه سـنـي     ۷۹۷ اين تعداد  

 ساله دختران بود ۱۴  تا ۱۰ 
 

 افزايش خودسوزي در ايران               
، ۹۶ مــاه          دي   ۲ روز شــنــبــه         

محمدجواد فـاطـمـي، رئـيـس مـرکـز              
تحقيقات سوختگي دانشـگـاه عـلـوم          

اي   پزشکي ايران، مطالب تکان دهنده    
ــيــت                  از آمــار خــودســوزي و وضــع

هـا     امکانات و تجهيزات بيمـارسـتـان      
براي درمان سوختگي و عـدم تـوجـه            
دولــت بـــه افـــرادي کـــه اقـــدام بـــه                  

 .اند، بيان کرد خودسوزي کرده
به گزارش تارنگار حقوق بشـر در     
ايران به نقل از ايـلـنـا، رئـيـس مـرکـز                 
تحقيقات سوختگي دانشـگـاه عـلـوم          
پزشکي با اشاره به اينکه خـودسـوزي       
: در ايران در حال افزايش است، گـفـت       

ــي      ــر                ۳۰ ســال ــر اث ــار ب ــم ــي ــزار ب  ه
شوند، در حالي     سوختگي بستري مي  

 تخت سوختگي در ۳۵۰ فقط هزار و  
 .کل کشور وجود دارد

مرگ و ميـر بـر اثـر سـوخـتـگـي                
 بسيار باالست

امــکــانــات و تــجــهــيــزات بــراي          
بيماران سوخته تا امروز محقق نشـده    

 است
 بيماران سوختگي بيمه ندارند

تبديل بخش سوختگي به بـخـش        
 !اطفال

 رهـا        حمايتي از بازتواني بيماران   
 شده وجود ندارد

مرگ اکثر بيماران سوخته بدليـل       
 عدم کنترل عفونت است

ــبــود آنــتــي       ــيــوتــيــک       ن هــا و         ب
هاي جديد از عـوامـل مـرگ            پانسمان
 بيماران

هايي که خـودسـوزي        اعالم استان 
 در آنها شايع است

او با اشاره به افزايش خـودسـوزي       

خودسوزي در بـرخـي     :  در کشور گفت  
هـا مـانـنـد ايـالم، کـردسـتـان،                  استان

کرمانشاه، سيستان و بـلـوچسـتـان و            
شمال خوزستان بسيار شـايـع اسـت و            

هـا     تـريـن نـوع سـوخـتـگـي              جزو فجيع 
ــي     ــاب مـ ــود    حسـ ــه      .  شـ ــرادي کـ افـ
کنند به عـلـت ايـنـکـه            خودسوزي مي 

سـوزد،     درصد بااليي از بـدنشـان مـي        
بيشتر از ديگر بـيـمـاران در مـعـرض              

هـاي     سوختـگـي    .مرگ و مير هستند 
الـکــتــريــکـي کــارگــران بـدلــيــل عــدم            

 ها سازي کارگاه ايمن
 

 هيوا يزدان مهدي آبادي                 
 با قرار وثيقه آزاد شد            

هــيــوا يــزدان مــهــدي آبـــادي،               
شهروند بهايي در يزد، پس از نـزديـک      

 ٤ به يک ماه بازداشـت روز دوشـنـبـه            
 .دي از زندان يزد آزاد شد

 
 ورود زنان به استاديوم               

با توجه به مـحـرومـيـت زنـان در            
ايران از ورود به ورزشگـاهـهـا، دخـتـر           
هوادار، براي ورود به ورزشگاه غـديـر       
ــيــم                 ــقــه ت ــمــاشــاي مســاب اهــواز و ت
محبوبـش نـاچـارا دسـت بـه تـغـيـيـر                  
پوشش و گريـم چـهـره زد تـا بـتـوانـد                   
مسابقه تيم محبـوبـش را از نـزديـک             

 .تماشا کند
 

 مورد همسرآزاري             ۴۹۰ گزارش   
 در آذربايجان شرقي              

مديرکـل بـهـزيسـتـي آذربـايـجـان             
 مـورد هـمـسـر         ۴۹۰ شرقي از ثـبـت       

 اول      آزاري در استـان در شـش مـاهـه            
 .سال جاري خبر داد

 
 کيانا عبدي       

  ساله    ١٠ ژيمناستيکار       
 حجاب کودک ممنوع           

 از صفحه فيسبوک عبدل گلپريان
به گزارش تارنگار حقوق بشـر در     
ايران، زهرا اينچه درگاهي با اشاره بـه        
تشکيل پـرونـده بـراي کـيـانـا عـبـدي                
پور، ژيمناست ده ساله، به دلـيـل بـي            
: حجابي در يک مسابقه خارجي گفـت    

ما به هيچ وجه ايـن اقـدام را تـأيـيـد            " 
کنيم و طبيعتاً اين اقدام حرکـتـي        نمي

 براي جمهوري اسالمي ايـران        شايسته
 ".و دختر ايراني نيست

ــه ــون               ب ــدراســي ــيــس ف ــتــه رئ ــف گ

ژيمناستيک اين سفر توسـط خـانـواده         
دخـتـر انـجـام شـده و پـدرش در ايـن                    
مسـابــقـات در کــنـار دخـتــر حضــور              

 .داشته است
پور، پدر کـيـانـا کـه         فرشيد عبدي 

خـود رئــيـس هـيــئـت ژيـمــنـاســتـيــک               
بـاره     شهرستان فـرديـس اسـت در ايـن           

ها مربـوط بـه      اين عکس: " گفته است 
مسابقه کواالالمپور نيست و دخـتـر         
من به تمريناتي در کشور ارمنسـتـان       

سـفـر مـا بـه ارمـنـسـتـان               .  رفتـه بـود    
ــوادگــي بــود       ــان ــمــان حــال         .  خ در ه

مســابــقــاتــي در کــواالالمــپــور و بــا           
حضور دختـران کـرجـي و بـا حضـور                
رئيس هيات ژيمناستيک استان ايـالم     

مـا هـم قـرار بـود بـه ايـن                 .  انجام شد 
. مسابقات برويم، اما منصرف شديم    

انـد     ها را از گوشي من برداشته   عکس
هــايــي    دانــم چــه عـکــس        و مــن نــمــي    

دختر من اصالً بـه  .  منتشر شده است  
ــه و مــي              ــت ــرف ــزي ن ــم بــا         مــال ــوان ت
تمريـنـات   . پاسپورتش آن را ثابت کنم 

ارمنستان نيز به صورت مـجـزا و در         
هـا     دو سالن برگزار شد و ايـن عـکـس         

بعد از پايان تـمـريـنـات و بـا حضـور                 
سفر .  مربيان خارجي گرفته شده است   

. شخصي من به کسـي ربـطـي نـدارد            
آنجا مسابقه نبـود و دخـتـرم تـمـريـن              

 کرد 
ــيــس فــدراســيــون                ســخــنــان رئ

ژيــمــنــاســتــيــک ايــران و هــمــچــنــيــن            
اظهارات مـربـي کـيـانـا، بـنـام زهـرا                  
اينچه درگـاهـي در تـوجـيـه قـوانـيـن                 

. اسالمي ضد کودک فاقد ارزش است   
حــجــاب بــر ســر کــودک کــردن بــايــد              

 .ممنوع شود
آنگونه که فرشيد عبدي پور پـدر        
کيانا بيان کرده است، حـتـي اگـر ايـن          
ســفـــر و شــرکـــت در تــمـــريـــنـــات                 
ژيمناستيک خصوصي و خـانـوادگـي         
هم نميبود باز هم حکومت اسالمـي،    
فدراسيون ورزش و مـربـي کـيـانـا در              
ــد چــه در صــحــن                   ــدارن ــران حــق ن اي
مسابقات، چه در هـر جـاي ديـگـري              
کيانا عبدي پور و ديـگـر کـودکـان را          
وادار بــه پــوشــش حــجــاب اســالمــي           

 .کنند
قوانين اسالمـي ضـد زن و ضـد             
کودک حکومت مجاز نيست در امـر       

. خصوصي سفر افراد کنـدوکـاو کـنـد         
تحميل حجاب بر سر کـودک مـطـلـقـا          

کيانا عبدي پور و   .  بايد ممنوع شود  
هم سـن و سـاالن وي بـايـد بـتـوانـنـد                    
استعدادها، توانايـي هـا و خـالقـيـت             
هــاي ورزشــي خــود را مــنــطــبــق بــا              
معيارهاي متمدنانه و شناخـتـه شـده          

قرن بـيـسـت و يـک، در مـدارس، در                 
باشگاه ها، سـالـن هـا و مسـابـقـات                
ورزشي داخل و خـارج کشـور شـکـفـا           

 .کنند
حکومت اسالمي حاکم بـر ايـران        
و فــدراســيــون ورزش مــيــکــوشــنــد             
خالقيت و توانايي هـاي ورزشـکـاران          
را بدليل قوانين ارتجاعي اسالمـي و        

و "  ضد اسـرائـيـلـي    " يا بخاطر مواضع  
غيره از محتواي واقعي و جهانشمـول    

نبايد اجـازه داد کـه       . خود تهي سازند 
قوانين اسـالمـي و ضـد کـودک ايـن                 
حکومت، شـايسـتـگـي هـا، حـقـوق،              
حرمت و کرامت انساني ورزشـکـاران        
و بخصوص کودکان وثـيـقـه تـداوم و             
موقعيت ارتجـاعـي مشـتـي از گـور             

  .برخاسته قرار گيرد
 

نامه سرگشاده صد فعال و مدافع                     
 حقوق زن بر عليه تبعيض و            
 !خشونت به زن در ايران            

تحريک به اسيد پاشي بر صـورت      
زنان و پيچيدن دسـتـورالـعـمـل نـحـوه              
ــگــان و                    اجــراي آن از ســوي وابســت
عامـلـيـن و آمـريـن رژيـم جـمـهـوري                  
اسالمي، دستگيري، جريمه و توهيـن   
بـه زنــانـي کــه دسـت رد بـه حـجــاب                   
اسالمي ميزنند و روزمره زير قوانيـن     
حاکميت نميروند، ممـنـوعـيـت ورود        
ــه اســتــاديــومــهــاي ورزشــي،             زنــان ب
جداسازيهاي مـکـرر و دلـبـخـواهـي،             
توهين و هتک حرمـت روزمـره، شـان           
زن در جامعه ايران از سکوي مساجـد    
و آخـونــدهـاي رژيـم اســالمـي بـطــور               
مکرر و علني کردن عـمـدي آنـهـا در           
شبکه هاي اجتماعي فقط و تنها يـک    
گوشه از موقعيت تبعيض آلـود زنـان        

ايــن امـا فــقــط يــک         .  در ايــران اســت    
طـرف ديـگـر آن        .  طرف حقيقت اسـت   

اين است کـه زنـان و مـردان جـامـعـه                
ايران روزمره عـلـيـه ايـن زن سـتـيـزي                 

 ۱۶ .  سيستماتيک مبارزه مـيـکـنـنـد       
آذر امســال، دانشـگــاهــهـاي کشــور،          

. صداي اين اعتراض را بلنـد تـر کـرد          
نه فـقـط در دانشـگـاهـهـا، هـمـه جـا                   
ميدان مبارزه عليه بيحقـوقـي زن در          

روزي نيست کـه در ايـران       .  ايران است 
عليه خشونت و تبعيض به زن صـداي     
اعــتــراض بــلــنــد نشــود، نــافــرمــانــي         
صورت نـگـيـرد، مـقـاومـتـي شـکـل                

مبارزه عليه اين بيحقوقي، بـه  . نگيرد
 .قـدمـت عـمـر ايـن حـکـومـت اسـت                 

اوضـاع ايــن حــکــومـت امــا بســيــار             
نـظـام   .  خراب و درهـم ريـخـتـه اسـت             

اکنون هم در مـحـاصـره خشـم مـردم              
اسـت، هــم از درون شــکــاف بســيــار              
عميق برداشته، جناحهاي مختلف به      

لذا بجا ميبـيـنـيـم     .  جان هم افتاده اند   
درچنين اوضاع بحراني بار ديـگـر بـه         
اهم خواستهاي زنان در ايـران تـاکـيـد             
کنيم، ما جـنـبـش حـقـوق زن را يـک                 
ضمانت مهم سياسي بـراي الـتـزام بـه          
ــيــت در دل اوضــا ع حــاضــر                    مــدن

آزادي زن، مـعـيـار آزادي و          .  ميدانيم
هـم از ايـن       .  مدنيت يک جامعه اسـت    

 : رو اعالم ميکنيم
 

حـجـاب اجـبـاري نـقـض آشـکــار               -١ 
ــران اســت               ــوق زن در اي پــروژه  .  حــق

حجاب به خاطر نه بزرگ مردم ايـران،     
مـبـارزه   .  محکوم به شـکـسـت اسـت         

عليه حجـاب، بـه قـدمـت عـمـر ايـن                 
حجـاب اجـبـاري بـايسـت          .  نظام است 

 .برچيده شود
  

علت اسيدپاشي، تبليغ و تـرويـج      -٢ 
آن، مـقـاومـت در مـقـابـل نـه بــزرگ                  
جامعه ايران به حجاب و زن سـتـيـزي           

هر نيرويي عـلـيـه خـواسـتـهـاي          .  است
بحق مردم ايران مـقـاومـت خشـونـت            
طلبانه ميکنـد، جـامـعـه را بـيـشـتـر                

اسيدپاشي و تـبـلـيـغ و         . جري ميکند 
ــرويــج آن از نــظــر مــا اقــدامــي                       ت

ايـن  .  تروريستي و جنايتکارانـه اسـت      
يک عمـل صـرفـن فـردي و شـخـصـي                 

بســتــر اصــلــي آن قــوانــيــن          .  نــيــســت
. خشونت آميز حاکم عـلـيـه زن اسـت           

عاملين و عامرين آن بايسـت عـلـنـن          
 .محاکمه شوند

 
جـداسـازي جـنـسـي، تـبـعـيـضــي               -٣ 

آشکار عليـه زنـان در جـامـعـه ايـران                
بساط آپارتايـد جـنـسـي در         .  ميباشد

زنـان حـق     .  ايران بايست برچيـده شـود     
دارند همپاي مردان همـه جـا حضـور            

حصار استاديومها بـراي عـدم       .  يابند
  .ورود زنان بايست برچيده شود

 
ما از همه مردم ميخواهيم الـتـزام بـه       
حقوق زن را شاخص شنـاخـت دوسـت         
از دشــمــن در اوضــاع حــاضــر قــرار              

از مــبــارزات زنــان و مــردان          .  دهـنــد 
عليه حجاب اجبـاري، جـداسـازيـهـاي          
جـنـسـي، عـلـيـه تـوهـيـن بـه زنـان و                      

 !تبعيض به آنها حمايت کنند
 *** 

 

 اخبار و گزارشات هفتگي                     
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

کارگـران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه و                  
خانواده هايشان که هفته قبل چنـديـن       
روز اعتصاب قـدرتـمـنـدي را سـپـري              
کــرده بــودنــد، بــدلــيــل خــلــف وعــده             
کــارفــرمــا و مــقــامــات جــمــهــوري             
اسالمي در شوش، اعتصاب مـجـدد       

 آذر شـروع کـرده         ۲۹ خود را از روز        
 . اند

 
ــوالد           - ــازنشــســتــه ف کــارگــران ب

خوزستان و خانواده هايشان به تجـمـع      
بزرگ در مـقـابـل شـرکـت فـوالد در                 
اهـواز در روز ســوم ديــمـاه فــراخــوان              

 . دادند
 
کارگران اخراجـي شـرکـت بـهـره           -

همراه بـا     برداري نفت و گاز گچساران    
خـانــواده هــايشــان دسـت بــه تــجــمــع             

 ۲۸ اين اعتـراض از      .  اعتراضي زدند 
آذر شــروع شــده اسـت و کـارگــران و                
خانواده هايشان خواهان پرداخت چند      
ماه حقوق وحق بيمه و بازگشت بکـار    

 . هستند
 
جوانان بيکار شـوش دسـت بـه           -

 تجمع زدند 
 آذر جـمـعـي از جـوانـان              ٢٧ روز  

شهر شوش در اعتـراض بـه بـيـکـاري            
هايي  جوانان دستنوشته.  تجمع کردند 

در دست داشتند کـه روي آن نـوشـتـه              
بيکاري تا کي؟ بـه جـوانـان        :  شده بود 

التحصيالن   شوش کار بدهيد، به فارغ    
اعـتـراض عـلـيـه        . بيکار کـار بـدهـيـد        

کـار  .  بيکاري در حال گسـتـرش اسـت      
يا بيمه بيکاري حق جوانان بـيـکـار و         
ميليون ها بـيـکـار ديـگـر در کشـور                

 . است
  

کارگران شرکت آهاب پيمانکار     -
ــراض بــه عــدم                  ــرداري در اعــت شــه

ماهه خود دسـت بـه     ۶ پرداخت حقوق  
 . تجمع اعتراضي زدند

 
ــوالد           - ــازنشــســتــه ف کــارگــران ب

 آذر چـهـارمـيـن روز         ٢٨ اصفهان روز  
تجمع خود را در مـقـابـل اسـتـانـداري           

 .اصفهان برگزار کردند
 
 نفـر از    ۲۰۰  آذر حدود ۲۸ روز  -

کارگزاران صندوق بيمه کشـاورزي از        
سراسر کشور با خواست روشـن شـدن          

وضع اسـتـخـدامـي شـان در مـقـابـل                 
مجلـس اسـالمـي در تـهـران تـجـمـع                 
کردند و خـواهـان تـعـيـيـن تـکـلـيـف                   

 . وضعيت استخداميخود شدند
 
کـارگــران آريــان فــوالد بــويــيــن         -

زهرا در اعـتـراض بـه اقـدام سـازمـان               
امور مالياتي براي تعطيلي کارخـانـه        

 مقابل ايـن سـازمـان تـجـمـع           ۲۸ روز  
 . کردند
 
کــارکـــنــان مـــجــتـــمــع مـــس            -

 آذر بـا خـواسـت          ٢٧ چهارگنبـد روز      
بازگشت به کار در مقابل بـخـشـداري          
تجمع کردند و به ناامني شغلي خـود        
و عدم پـرداخـت دسـتـمـزدهـاي خـود               

 .اعتراض کردند
 
کارگران کشت و صنعت مـيـان      -

 آب اولتيماتوم دادند 
 آذر کــارگــران کشــت و          ٢٧ روز   

صنـعـت مـيـان آب در اعـتـراض بـه                  
تالش کارفرما براي انـعـقـاد قـرارداد           
ــاداش               ســاعــتــي و عــدم پــرداخــت پ
کــارگــران قــراردادي و ديــگــر مــزايــا           
دست به اعتصاب و تجمع اعتراضـي        

اين اعتصاب پـس از يـک روز            .  زدند
کشمکش و مذاکره با مديـرعـامـل و        
معاون شرکت و نماينده اداره کـار بـه          
دليل نارضايتي شديد و عـدم تـوافـق           
کارگران با اين نوع قراردادهاي خـفـت     

 روزه   ٧ بـار و يـکـطــرفـه بـا مــهـلــت                  
کارگران به مسئولـيـن ذيـربـط پـايـان             

 . پذيرفت
 
کارگران راه آهن جلـوي حـرکـت          -

 قطار تبريز به مشهد را گرفتند 
کارگران خط آهن آذربـايـجـان در          

 ۷ کـار         اعتراض به عدم دريافت پايان    
حـقـوقـي و خـطـر از               ماه بي ۳ ساله و   

دست دادن شغل دسـت بـه اعـتـراض             
هر کدام از کارگـران نـزديـک بـه         .  زدند

ده ميليون تومان طلبکـارنـد و قـبـال          
در اين حـرکـت   .  نيز اعتصاب داشتند  

هـايـي      اعتراضي کارگران دستنـوشـتـه    
در دست داشتد که روي آنـهـا نـوشـتـه         

امنيت شغلي نـداريـم، حـقـوق و         :  بود
هـايـمـان       ايـم و بـيـمـه           مزايـا نـگـرفـتـه       

پـرداخــت نشــده، حــقـوق هــايــمــان را             
 . ميخواهيم

 

تـايـر      کارگران بازنشسـتـه کـيـان       -
مقابل وزارت صنعت و معدن تجـمـع       

 کردند 
 آذر جـمـعـي از کـارگـران          ٢٧ روز  

بازنشسته کارخـانـه السـتـيـک سـازي             
کيان تاير بنا بر فـراخـوان از قـبـل در              
اعتراض به پـرداخـت نشـدن سـنـوات             
ايــام خــدمــت خــود مــقــابــل وزارت             

 . صنعت و معدن تجمع کردند
 
کارگران کارخانه ماشـيـن آالت       -

تـجـمـع     صنعتي تراکـتـورسـازي ايـران       
 کردند 

 کارگر ماشيـن  ٣٢٠  آذر ٢٧ روز  
آالت صنعتي تراکتور سازي ايران در       
سومين روز اعتراض بخاطر بـخـاطـر        
پلمب شدن در کارخانه و بيکـار شـدن        
مـقــابـل کــارخـانــه دســت بـه تـجــمــع               

 . اعتراضي زدند
 
کــارگــران و پــيــمــانــکــاران ســد         -
 تجمع کردند  رودبار

 
آذر ماه جمعي از کـارگـران و         ٢٧ روز  

ــــــانـکـاران سـد رودبـار لـرسـتــان                  پـيـم
مقابل ساختمان شرکت آب و نـيـروي          
ــرفــتــن                     ــراي گ ــع آب ايــران ب مــنــاب
مطالبات پرداخت نشـده خـود دسـت          

 . به تجمع اعتراضي زدند
 
کارگران الوان تابلو کرمـان روز      -

 آذر در مقابل استانداري دست به  ٢٦ 
کارگران به عدم پـرداخـت   . تجمع زدند 

ده مــاه مــزد و حــق بــيــمــه مــقــابــل                
ــد      ــراض دارن ــجــمــع          .  اعــت در ايــن ت

اعـتــراضــي کــارگــران پـالکــاردهــايــي        
کردند که بر روي آن نـوشـتـه            مي حمل

ــود     ــي          :  شــده ب ــعــن ــه ي ــل ــز  مــاه    ۹ زل
ايـن چـنـدمـيـن اعـتـراض            .  حقوقي  بي

 . کارگران در هفته هاي اخير است
 
کارگران پـروفـيـل ارومـيـه روز            -

 آذر در اعتراض به پرداخت نشدن ٢٥ 
يـازده مــاه حــق بــيــمــه و تــعــطــيــلــي               
کارخانـه و بـالتـکـلـيـفـي شـغـلـي در                   
مقابل استانـداري آذربـايـجـان عـربـي            

اين چندمين بـار اسـت       .  تجمع کردند 
ــروفــيــل ارومــيــه در               کــه کــارگــران پ
محوطه کارخانه و مقابل ارگان هـاي     
دولتـي اسـتـان و شـهـرسـتـان تـجـمـع                   

 . ميکنند

کارگران سـازمـان فضـاي سـبـز           -
 آذر بـدلـيـل        ٢٥ شهـرداري اراک روز        

تعويق پـرداخـت سـه مـاه مـزد خـود                
 .دست به تجمع اعتراضي زدند

 
خشم و اعتراض مردم سـردشـت بـه         -

 قتل دو کولبر 
 آذر بار ديگـر دو کـارگـر        ٢٦ روز  

کولبر در منطقه سردشت بـه اسـامـي       
عثمان احمدي و محمـد بـهـرامـي بـا              
گلوله جانيان اسالمي در مرز به قتـل      

جمـعـيـت کـثـيـري از مـردم              .  رسيدند
سردشت در مراسـم خـاکسـپـاري ايـن            
دو جـوان شـرکــت کـردنــد و خشـم و                  
اعـتـراض خـود را عــلـيــه جــمـهــوري               
اسالمي و جنايات مستمر آن عـلـيـه           

ــد          ــران نشــان دادن ــب ــول ــبــران   .  ک ــول ک
کارگران بيـکـاري هسـتـنـد کـه هـيـچ                
تاميني ندارند و مدام تحـت پـيـگـرد           

اوباش حکومت اسالمي در مرز قرار   
دارند، اموالشان مصادره مـيـشـود و        

. يا مستقيما به آنها شليـک مـيـشـود           
کارزار وسيعي در حمايت از کولـبـران         

 . در جريان است
ايــنــهــا تــنــهــا گــوشــه هــايــي از             
اعـتــصـابــات و تـجــمـعــات گســتــرده            
کارگران است که در نـقـاط مـخـتـلـف           
کشور جريان دارد و روزبروز بر ابـعـاد       

گسترش حضـور    .  آنها اضافه ميشود 
خــانــواده هــا در ايــن اعــتــصــابــات،             
استفاده فعال از مدياي اجـتـمـاعـي و            
فراخوان از قبل به اعتصاب و تـجـمـع        
در برخي از ايـن اعـتـراضـات جـنـبـه                 

 . هاي مهمي از اين اعتراضات است
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  آذر ۳۰ 

 ۲۰۱۷  دسامبر ۲۱  

 گوشه هايي از اعتصابات گسترده کارگري در سراسر کشور                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


