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هيچ زمان مانند امروز جـهـان ايـن        
چنين ميان دو کمپ کار و سرمـايـه   

 .قطبي نبوده است
در يکسو سودهـا و ثـروتـهـاي         
نجومي انـبـاشـتـه شـده اسـت و در                 
سوي ديـگـر فـقـر و ريـاضـت کشـي                
اقتصادي و بيکاري و بي تـامـيـنـي       

در يکسو دولـتـهـا و        . بيداد ميکند
قوانين و ارتش و پلـيـس و زنـدان و          
پـاپ و کــلــيــســا و آيــت اهللا هــا و                  
ــا و                   ــيــروه ــواع ن اســالمــيــون و ان
حکومتـهـاي قـومـي و مـذهـبـي و                
ناسيوناليستي صف کشـيـده انـد و          
در سوي ديگر توده عظيم کـارگـران     
و نود و نه در صـد مـردمـي کـه از             
هــمــان حــداقــل حــقــوق و خــدمــات           
اجتماعي که حاصل مبارزات طبقه 
کـارگـر در دهـه هـاي گـذشـتـه بـود                   

ــويــن    " مــحــروم شــده و از             ــظــم ن " ن
سرمايه بجز فقر و بـي تـامـيـنـي و              
بيحقوقي بيشتـر نصـيـبـي نـداشـتـه            

اين بـيـالن کـار سـرمـايـه داري             .  اند
عصر ما، سرمايـه داري بـازار آزاد         
است که با فروپاشي سـرمـايـه داري      
دولتي کمپ شرق بيش از سـه دهـه         

بالمنـازع بـر     است افسار گسيخته و 
 .جهان حکومت ميکند

با اينهمه امروز کـمـپ سـرمـايـه           
بيش از هر زمان ديگر رسوا، بـي افـق       

جــنــگ و    .  و بــي چشــم انــداز اســت            
ديــکــتــاتــوري و فــقــر و نــابــرابــري، و              
هـمـچــنـيــن نــيـروهـا و حــکـومــتـهــاي               
مذهبي و قـومـي سـرکـوبـگـر از نـوع              
جمهوري اسالمي هـمـه مسـتـقـيـمـا و            
بــالواســطــه و عــريــان و آشــکــارتــر از             
هميشه حاصل سلطه سرمـايـه داري و       
از ملزومات حفظ و بـقـاي ايـن نـظـام            

ديـگـر جـائـي بـراي          .  ضد انساني است
هيچ عذر و بهـانـه و تـوجـيـهـي بـاقـي               

نــه مــانــنــد گــذشــتــه         .  نــمــانــده اســت    
نابرابريها و مصائب اجتماعـي و فـقـر        
و اخــتــنـاق و تــوحـش حــکـومــتــهــاي              
قومي و مذهبي را مـيـتـوان بـه عـدم            
ــب                  رشـــد صـــنـــعـــت و وجـــود عـــقـ
ماندگيهاي فئودالي و نيمـه فـئـودالـي       

نسبت داد و نـه مـانـنـد دوره جـنـگ                   
ــقــر و کشــتــار و تــوحــش و                    ســرد، ف
ديکتـاتـوري را مـيـتـوان بـا ضـرورت                
رقابت و مقابله با  بلوک شـرق تـوجـيـه       

مسئول مستقـيـم تـمـام       .  و تطهير کرد
مصائب جـهـان امـروز مسـتـقـيـمـا و                 
بدون هيچ پرده ساتـر و عـذر و بـهـانـه              
اي نظام سرمايه داري آنـهـم در شـکـل         

سرمـايـه داري بـازار        "  ناب"کالسيک و 
به همين دلـيـل اسـت      .  آزاد است و بس

که امروز سـرمـايـه داري نـه تـنـهـا از                  
نقطه نظر اقـتـصـادي، کـه هـمـه بـه آن                
معترف اند، بلکه از نقطه نظر تـبـيـيـن     
و توضيح جهان، از نقطه نظر دکـتـريـن    
و مـکـاتـب سـيــاسـي و اقـتـصـادي و                   
اجتماعي و فلسفي، و از لحاظ افـق و      

در برابر بشـريـت قـرار        چشم  اندازي که
مـيـدهـد نـيـز کـامـال دچـار بـحـران و                     

 . سردرگمي شده است
اين وضعـيـت بـيـش از هـر دوره              
ديـگــري در تـاريــخ طـبــقـه کـارگــر را                 

طـبـقـه کـارگـر        .  بميدان فـرامـيـخـوانـد       
بعنوان نيروي اصلـي در هـم کـوبـيـدن            
نـظــم ضـد انســانـي ســرمـايــه داري و                
نيروي رها کننده بشريت عصـر مـا از       

نـابـرابـري يـک       دنياي پر از تبعيض و     
تــجــربــه جــنــبــشــهــا و         !  درصــديــهــا 

انقالبات چند سال اخير بروشني دو   
واقعيت پايه اي دوران ما را مـورد      

اول اينکه  طبقه : تاکيد قرار ميدهد
کارگر در نـبـرد دورانسـاز خـود بـا                
سرمايه اکثريت عظيم مـردم را در        
کنار خود دارد و دوم ايـنـکـه بـدون           
طبقه کارگر بدون رهبري سياسـي و    
اعمال قدرت اين طبقه مـبـارزات و     
جنبشهـا و انـقـالبـات تـوده اي راه                 

چشـم انـداز و       .  بجائي نخواهند برد
افق و آلترناتيو طـبـقـاتـي کـارگـران           
ــا                  ــنــه ــســم و ت ــي ــال ــي ســوســي ــعــن ي
سوسياليسم ميتواند بشـريـت را از         
منجالبي که سرمايه داري بـراي او      

از نـظـر     .  ساخته است نجـات بـدهـد     
شيوه هاي مـبـارزه نـيـز ايـن طـبـقـه               
کارگر است که نهايتا با اعتصابات 
خود و با از کار انداختن چرخ توليد 

ميتواند بر سلطه سرمايه داران نقطه 
بـمـيـدان آمـدن طـبـقـه            .  بـگـذارد  پايان 

کارگر در سـطـح سـيـاسـي و بـعـنـوان                   
نـمـايــنـده آيــنـده بشــريـت و از لـحــاظ                  
عملي و مبارزاتي بعنوان نـيـروئـي کـه       
شيشه عمر سرمايه را در دسـت دارد،      
در رهائي بشريت نه تنها از اسـتـثـمـار       
و بردگي مزدي، بلکه از شرايـط قـرون     
وسطائي کـه نـمـايـنـدگـان مـذهـبـي و                
قومي و ملي سرمايه در دوره بـعـد از       
جنگ سرد بر جوامعي مـثـل جـامـعـه         
ايران تحميل کرده انـد، داراي نـقـشـي           

 . مطلقا حياتي و تعيين کننده است
اول ماه مه امسال بايد اين پـيـام     

بـايـد نـود و نـه           .  را به خـيـابـانـهـا بـرد        
درصديها در همه کشورها بـدانـنـد کـه       
طبقه کارگر است که آينـده بشـريـت را        

بـدانـنـد کـه راه از           .  نمايندگي ميکنـد 
ميان برداشتن شـکـاف عـظـيـمـي کـه              
بين ثروت و قـدرت يـک درصـديـهـا و              
فقر و بـي تـامـيـنـي اقـتـصـادي و بـي                  
اختيـاري نـود و نـه در صـد جـامـعـه                    
وجــود دارد ســوســيــالــيــســم و تــنــهــا             

پــيــام اول مــه      .  ســوســيــالــيــســم اســت    
امسال تاکيد مجددي بر اين واقـعـيـت    

دنـيـا بـدون فـراخـوان          :  پايه اي است که
سوسياليسم، بدون اميد سوسيـالـيـسـم     

سوسياليسم مـنـجـالبـي     "  خطر"و بدون 

 .بيش نخواهد بود
اين پـيـام بـويـژه در ايـران تـحـت                
سلطه جمهوري اسالمي که مـنـجـالب    
ســرمــايــه در شــکــل يــک حــکــومــت              
مذهبي قرون وسطائي همه چيـز را بـه       
قــهــقــرا کشــيــده اســت، بــيــش از هــر              
جامعه ديگري حـقـانـيـت و  ضـرورت            

در ايـران تـحـت        .  خود را نشان ميدهد
اسـالمـي سـرمـايـه           سلطه حـکـومـت     

پرچم مبارزه نه تنهـا عـلـيـه فـقـر و             
استثمارو نابرابري، بلکه مبارزه ضد 
مذهـبـي، مـبـارزه عـلـيـه آپـارتـايـد                 
جنسي و عليه اعـدام و سـرکـوب و          
عليه توحش سرمايه اسالميزه شـده    

 . نيز در دست طبقه کارگر است
جامعه ايران آبسـتـن تـحـوالت       

ايــن .  زيــر و رو کــنــنــده اي اســت               
تحوالت بدون عروج طبقه کارگر در 
عرصه سياست و در بچالش کشيدن 
قدرت سياسي  و بدون حضور فـعـال   
چهره ها و فعالين و نهاهاي کارگري 
در پــيــشــاپــيــش مــبــارزات زنــان و           
جوانان و نـود و نـه در صـد مـردم                   
متنفر از رژيم اسالمي، ميتواند بـه  
هر نتـيـجـه اي مـنـجـر بشـود بـجـز                  

اول مــه   .  رهـائــي و آزادي جــامــعــه        
امسـال بــويــژه روز تــاکــيـد بــر ايــن               
واقعيت اسـت کـه خـالـصـي از شـر               

حکومت اسالمي سرمايه و تـحـقـق    
آزادي و رهائي و برابري و رفاه تنهـا  
ميتواند با قدرت گـيـري طـبـقـه اي          
تامين بشود که در استثمار و سود و 
رقابت و انـبـاشـت سـرمـايـه، و در                  
اسالميت و قوميت و ناسيوناليسـم  
و خــاکــپــرســتــي مســتــلــزم ســلــطــه            
سرمايه، مطلـقـا هـيـچ  مـنـفـعـتـي                

راه پيشـروي و پـيـروزي، راه           .  ندارد
بزير کشيدن جمهوري اسالمي و راه   
خنـثـي کـردن نـيـروهـاي ارتـجـاعـي                
مذهبي و قومي و دولتهاي غربي و 

دخـالـتـگـري در          منطقه اي کـه بـراي    
 فرداي ايران خـود را آمـاده مـيـکـنـنـد             
عروج قدرتمند طبقه کارگر با حزب 
ســيــاســي اش، حــزب کــمــونــيــســت          
کارگري، و با کليه نهادهـا و چـهـره        
ها و تشکلهايش در دل و در راس           

ايـن پـيـام      .  مبارزات توده اي اسـت     
اول مــاه مــه امســال بــراي نــجــات             
مردم ايـران از مـنـجـالب اسـالمـي             

 .  سرمايه است
 !زنده باد سوسياليسم

 !زنده باد اول مه
حميد تقوائي  دبير کميته مرکزي 

 حزب کمونيست کارگري ايران
  ١٣۹٢ارديبهشت  ٢

 ٢۰١٣آوريل  ٢٢

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۶جمعه  ۲ انترناسيونال 

 !بشريت طبقه کارگر را بميدان فراميخواند
 پيام حميد تقوائی بمناسبت روز جھانی کارگر



بـدنـبـال پـايـان تـعـطـيـالت نــوروزي                
اعتراضات کارگري با شدتي بيشتر 

ايـن درحـالـيـسـت        .  از سر گرفته شـد 
که  در آستانه اول مـه روز جـهـانـي           
کارگر قرار داريم و گفـتـمـان بـر سـر          
اعتراضي گسترده به مناسبـت ايـن     
روز در مــيـان رهــبـران و فـعــالــيــن               

از سـوي ديـگــر       .  کـارگـري بـاالسـت      
مضحکه انتخابـات رژيـم اسـالمـي         
در پيش است و رژيم اسالمي را تب 
گــرفــتــه اســت کــه چــگــونــه از ايــن              

فقر و گراني نيز .  پيچگاه عبور کند
فغان کارگران و کل جامعه را بـلـنـد      
کرده است و با وجود اينکه رژيم هر 
روز بــر ســرکــوبــگــريــهــايــش شــدت          
مــيـــدهــد، هــر روز بـــر لـــيــســـت                  
اعدامهايش مي افزايد و فشـار بـر         
روي فعالين و رهـبـران کـارگـري را             
شـدت داده اسـت، چــگـونـگـي رهــا              
شدن از شر جهنم جمهوري گـفـتـمـان     

در اين ميان سران رژيـم  .  مردم است
نيز بيـش از هـر وقـت بـه جـان هـم                   
افتاده و از حرفهاي نـاگـفـتـه عـلـيـه            
يکديگرسخن ميـگـويـنـد و پـرونـده           
هاي دزدي ها و جنايات همديگر را 

. در بــرابــر جــامــعــه رو مــيــکــنــنــد           
وضعيتشان آنچنان بهم ريخته اسـت  
که براي نـمـونـه وقـتـي احـمـد نـژآد                 
فراخـوان بـه مـيـتـيـنـگ اسـتـاديـوم                 
ــدر عضــو                آزادي دارد عــوض حــي
کميسيـون امـنـيـت مـلـي مـجـلـس                
اسالمي در گفتگويي با راديو فـردا    

کشـي در بـرابـر           اين اقـدام را قشـون      
" قانوني"و آنرا غير " نظام و رهبري"

 . خواند
کل اين تصوير نشـان مـيـدهـد         
که اوضاع رژيم اسالمي از چه قـرار    

است و بـه گسـتـردگـي اعـتـراضـات            
کارگري بايد در متن چنين شرايطي 

همچنين به روز جـهـانـي        .  نگاه کرد
کارگـر کـه روز اعـتـراض سـراسـري               
کارگران و کـل جـامـعـه عـلـيـه کـل                 
توحش سرمايه داري است، بايـد در    

. متن چـنـيـن شـرايـطـي نـگـاه کـرد                 
نـگــاهــي بــه فضـاي اعــتـراضــي در             
ميان کارگران در هـمـيـن دو هـفـتـه           
آخر فروردين به روشني حال و هواي 
امروز جنبش کارگري و کل جامعـه  

 . را نشان ميدهد
از جمله مـهـمـتـريـن مـوضـوع            
مــهــم اعــتــراض کــارگــران امــروز،           
اعتراض به تصمـيـم جـنـايـتـکـارانـه           

 ۴۸۷رژيم اسالمي مبني بر تعيين 
هزار تومان به عنوان ميزان حـداقـل   

در .  دستمزد ها در سال جاري اسـت   
شرايطي کـه گـرانـي و تـورم بـيـداد                 
ميکند و افزايـش قـيـمـت هـا سـيـر              
صعودي دارد، چنين تصـمـيـمـي از         
سوي جمهوري اسالمـي بـه مـعـنـي          
تحميل فـقـر و فـالکـت بـيـشـتـر بـه                  

نتـيـجـه    .  کارگران و کل جامعه است
مستقيـم چـنـيـن تصـمـيـمـي از هـم                  
ــيــشــتــر خــانــواده هــاي              پــاشــيــدن ب
کــارگــري، مــحــروم شــدن بــيــشــتــر            
کــودکــان کــارگــران و بــخــش هــاي             
محروم جامعـه از تـحـصـيـل و بـي               
تاميني مطلق ميلـيـونـهـا خـانـواده         

کــارگــران بــه ايــن       .  کــارگــري اســت   
دستمزدهاي چندين بـرابـر زيـر خـط         

ابعاد اين اعـتـراض     .  فقر معترضند
آنچنان گسترده است که خود دولـت  

از جـملـه     .  را به تکاپو انداخته است
تشکلهاي دست ساز دولـتـي نـظـيـر          
کانون عالي شوراهاي اسالمي و يـا    
کانون عالي انـجـمـن هـاي صـنـفـي              
کارگري، با طرح شکـايـت بـه ديـون         
عـدالـت اداري جــمـهـوري اسـالمــي            
ــراض                ــر مــوج اعــت ــد ب تــالش دارن

اينان کـه خـود     . کارگران سوار شوند
يک پاي شورايعالي کـار و تصـمـيـم         

 ۴۸۷گيري جنايتکارانه اش بر سر   
هزار تومان حـداقـل دسـتـمـزد بـوده           
اند، اکنون با راه انداختن هياهو بـر    

ديــوان عــدالــت    " ســر شــکــايــت بــه          

و  اينکه مـثـال چـرا مـيـزان            "  اداري
درصـد کـمـتـر از          ۶حداقل دستمزد 

نرخ تورم تعيـيـن شـده مـرکـز آمـار             
دولت است، ميکوشند کـه مـبـارزه      
کارگران عـلـيـه دسـتـمـزدهـاي چـنـد              
برابر زير خط فقر را منحرف کـنـنـد    
و با اين کار کارگران را تا آخـر سـال     
سـر بـدوانــنــد و کـنــتــرل اوضــاع را               

امـا گـفـتـمـان        .  بدست داشته باشنـد 
. کارگران تجمع و اعـتـصـاب اسـت          

براي نمونه اتـحـاديـه آزاد کـارگـران            
 ۲۰ايــران طــي اطــالعــيــه اي در                

فروردين تحت عنوان  لغو مصـوبـه     
حــداقــل مــزد و افــزايــش فــوري                   
دستـمـزدهـا تـنـهـا بـا اعـتـصـاب و                   
تــجــمــعــات اعــتــراضــي مــمــکــن و           
ميسر، بيـانـگـر هـمـيـن خـواسـت و               

ايـن را در بـيـانـيـه            .  اعتراض اسـت   
هاي اعـتـراضـي ديـگـر تشـکـلـهـاي              

 . کارگري نيز ميتوان به روشني ديد
موضوع اعتراض عليه فـقـر و     
گراني و عـلـيـه دسـتـمـزدهـاي چـنـد              
برابر زير خط فقر موضوع اعتـراض  
نه فقط کارگران، بلکه کـل جـامـعـه       

اين موضوعي است که بـدون    .  است
شــک مــهــر خــود را بــر اول مــه و                   
قطعـنـامـه و فضـاي اعـتـراضـي آن                

ايــن مــوضــوع، بــطــور      .  خـواهــد زد   
واقـعــي امــروز کــل جــامـعــه را بــه               

. حــالـــت انـــفـــجـــار درآورده اســـت           
ــوس             ــابـ ــه کـ ــکـ ــوريـ ــطـ ــورش " بـ شـ

به کابوس هر روزه رژيـم      "  گرسنگان
 . اسالمي تبديل شده است

در همين راستاست کـه در دو        
هـفـتـه اخـيـر شــاهـد دهـهـا حـرکــت                  
اعــتــراضــي در مــراکــز مــخــتــلــف            

در ايـن مـبـارزات        .  کارگري هستيم
کارگران عليه دستمزدهاي پـرداخـت   
ــلــــيــــه بــــيــــکــــاري و                نشــــده، عــ
بيکارسازيها، عليه شرايط برده وار   
کار و قرار دادهاي موقت و غيره به 
اعتراض برخاسته و در واقع  محور 
اصـلـي هـمــه ايـن اعـتــراض فـقـر و                  

از .  محروميت وسيع کارگران اسـت   
برخورد مـردم     جمله اين اعتراضات

معترض در جريان سفرهاي استـانـي   
احمدي نژاد جنايتکار است کـه ايـن     

سفـر هـا بـطـور واقـعـي بـخـشـي از                    
در هـمـيـن    .  کمپين انتخاباتي اوست

ــزه در                  هــفــتــه حضــور وي در هــوي
خوزستان به صحنه اعتراض جوانان 
و کارگران بيکار در آنجا تبديل شـد  
و مردم معترض با شعار، بيکـاري،  
بيـکـاري صـداي اعـتـراض خـود را               

نظير چنين اسـتـقـبـالـي      .  بلند کردند
قبال نيـز در پـااليشـگـاه آبـادان در              
هــنــگــام ســفــر احــمــدي نــژآد بــراي             
افتتاج فاز سـوم پـااليشـگـاه اتـفـاق           

در آن هنـگـام عـلـيـرغـم         .  افتاده بود
همه تالش مقامـات مسـئـول بـراي         
بـيـخـبــر نـگــاهـداشـتـن کـارگـران از                
حضور وي، همان تعداد کارگري کـه  
از موضوع با خبر شده بودند، خـود  
را به محل رساندنـد و بـا شـعـارهـا            
دروغــگــو، دروغــگــو، مــرگ بــر               
ديکتاتور کاري کردند که مقـامـات   
مســئــول نــاگــزيــر احــمــدي نــژاد را            
مخفيانه از درب ديگري وارد و بعد 
هم دور از چشـم کـارگـران از مـحـل            

 .  خارجش کردند
نمونه ديگر از اعـتـراضـات دو      
هـفــتــه اخــيــر کــارگــري، اعــتــصــاب         

کـارگـر کـارخـانـه           ۱۲۰۰يکپارچه   
خود کـارگـران   .  نورد لوله صفا است

اين حرکت را بزرگـتـريـن اعـتـصـاب         
در .  کارگري در سال جديد خوانـدنـد  

اين حـرکـت اعـتـراضـي در روز اول              
ارديبهشت صد کارگر اخـراجـي، بـه      
نشانه اعتراض وارد کارخانه شـدنـد     
و بعد تمام کارگران کارخانـه شـيـف      
صبح و شب بـه آنـهـا پـيـوسـتـنـد و                 
ــلـــيـــه اخـــراجـــهـــا وتـــعـــويـــق                  عـ
دستمزدهايشان يکپارچه و مـتـحـد        

بــا قــدرت   .  وارد اعــتــصــاب شــدنــد     
اعتصاب کارگران، کارفرما کـه بـه       
خـيـال خـود بـا اخـراج صـد نـفـر از                     

 ۱۱۰۰کارگران و تـمـديـد قـرارداد           
کارگر ديگر اين کارخانه فقط بـراي    
يکماه، تـدارک تـهـاجـم وسـيـعـي را                
ديده بود، عقب زده شد و کـارگـران       

. حسابش را کف دستش گـذاشـتـنـد      
در نـتـيـجـه در روز دوم اعـتـصـاب                  
کارفرما ناگزير شد دستمزد  بـهـمـن    
ماه کارگران را پرداخت کند و وعده 

پرداخت فوري دستمزد اسـفـنـد مـاه        
پـس از ايـن عـقـب           .  آنان را بـدهـنـد     

نشـيــنــي کــارگــران مــوقــتــا بــه ســر            
کارشان بازگشتند و اعالم داشـتـنـد      
اگر همه طلبهايشان پرداخت نشـود    
و کارگران اخراجي سر کـارشـان بـاز        
نگردند اين اعتراضات از سر گرفته 

ــشــود   ــد        .  مــي ــن ــم ــدرت اعــتــصــاب ق
کارگران نورد لوله صفا يک الـگـوي     
مــوفــق ديــگــر بــراي خــيــل عــظــيــم             
کــارگــرانــي اســت کــه بــا مــعــضــل             
دســتــمــزد هـــاي پــرداخــت نشـــده               

اعتصاب کـارگـران نـورد        . روبرويند
لوله صفا در عـيـن حـال در شـهـري            
اتفاق مي افتد که يـک مـرکـز مـهـم          
کارگري در ايران است و اعـتـراضـي      
با چنين قدرت تاثير مستقيـمـي بـر      
فضاي شهر و ديگر مراکز کـارگـري     

تـرس دولـت و       .  در ايـن شـهـر دارد         
 . کارفرما نيز همين است

نمونه هاي ديگر از اعتراضات 
کارگري در دو هفته اخيـر، تـحـصـن       

در "  فــارســيــت" کـارگــران کــارخــانــه       
مــقـــابـــل فــرمـــانـــداري دورود در             
ــه اخــراج هــا، تــجــمــع                اعــتــراض ب
اعتراضي کـارگـران قـنـد اهـواز در              

ــه        مــاه دســتــمــزد         ۲۷اعــتــراض ب
پرداخت نشده و بالتـکـلـيـفـي وضـع         
کـارخــانــه در مــقـابــل اسـتــانــداري،           
تجمع کارگران کاشي رويال سـمـنـان    
در اعـتــراض بــه دو مــاه دســتـمــزد              
معوقه خود در مقابل اسـتـانـداري،      
تــجــمــع کــارگــران راه آهــن يــزد بــا               
ــدن دســـت                  ــوتـــاه شـ ــت کـ ــواسـ خـ
پيمانکاران در مقـابـل اسـتـانـداري،        
تجمع اعتراضي کارگران دوب آهـن    
زاگرس کردستان دراعتراض بـه سـه     
ماه دستمزد پرداخت نشده خـود در    
مـقـابــل فـرمــانـداري قـروه، تــجـمــع              
متقاضـيـان مسـکـن مـهـر مـقـابـل                
استانداري زنجان براي دومـيـن روز       

فروردين، تـجـمـع روز      ٢٩متوالي در
فــرورديــن كــارگــران كــارخــانــه           ۲۷

نساجي اصفهان سيمين نـو مـقـابـل       
مجـلـس اسـالمـي در اعـتـراض بـه                

 ۵۰۲شماره _ دوره دوم  انترناسيونال 

 اعتراضات کارگری و اول مه

 شھال دانشفر

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۶جمعه 

 ۸ادامه صفحه  



) آوريـل    ۱۵( فروردين  ٢٦دوشنبه 
يک بعـد از ظـهـر آفـتـابـي در شـهـر                   

يک رديف ماشين پلـيـس و      .مريوان
نـيـروهــاي سـرکــوبـگـر اسـالمـي در              
وسط شهر در حرکت هستنـد و يـک       
روسري قرمز بلند که باد آنرا تـکـان     
ميدهند و از دور دستهـا هـم قـابـل         
رويت است، توجه ها را بخود جـلـب   

سرکوبگران با صداي بلـنـد   .  ميکند
از بلندگو چيزي ميگوينـد و مـردم       
ــي و                    ــاي ــم ــي ــپ ــن راه ــر اي ــظــاره گ ن
قدرتنمايي نيروهاي حکـومـتـي، از      
خود ميپرسند چـه خـبـر شـده، ايـن              
اوباش چه ميخواهنـد و ايـنـبـار بـه            

  کجا ميخواهند حمله کنند؟ 
بعد از مدتـي روشـن مـيـشـود          
يـــک مـــرد را کـــه در يـــک نـــزاع                     
خانوادگي بين دو خانواده مـحـکـوم    
شناخته شده در مرکز شهر با لبـاس  
زنانه مـيـچـرخـانـنـد و يـک مـامـور                
انتظامي حـکـومـت روسـري قـرمـز             
رنگي که با باد ميرقصد را بـر سـر         
او گرفته و بدين ترتيب به ديگران و   
به جامعه دارند نشان ميدهـنـد اگـر      
جرمي مرتکب شديد و متهم بوديد 
اين بار قرار است مجازات شما ايـن  
باشد که شمـا را بـا زنـان مـقـايسـه               
کنند لباس زنانه بر تن شما کنند و   
بدين ترتيب بنا بر فرهنگ اسالمـي  

در نهـايـت درجـه تـحـقـيـرتـان               خود،
قرار است روز بـعـد دو مـرد            . کنند

ديگر را هم که محکوم شده بودنـد،  
 . با همين حالت در شهر بچرخانند

ايـن مـاجــرا طـبــعــا در ادامــه             
ــک               ــارهــاي قــرون وســطــايــي ي ــت رف
حکومت سـرکـوبـگـر بـود کـه بـراي              
تحقير جوانان آفتابه بـر گـردن آنـهـا         
مي انداخت و يا  آنـهـا را سـوار بـر           

از ايــن   .  االغ در شـهــر مـيــگـردانــد          
اتفاقات در طـول حـکـومـت سـي و            
چند ساله ايـن فـاشـيـسـتـهـا بسـيـار              

اين بار موضـوع  .  اتفاق افتاده است
اين بود که زن بـودن و زنـانـگـي را               
نهايت تحقير تشخيص داده و از آن     
براي تنبيه مردان استفاده ميکردند 
و بــخـيــال خـودشــان از ايــن طــريــق              
ميخواستند بيش از هميشه مـردان    

 ! را تحقير کنند
مريوان اما لحظاتي در بهت و 
حيرت اين صحنه را ديد ولي طولي 
نــکــشــيــد کــه چــنــد زن شــجــاع و                 
عصـــبـــانـــي ســـوت يـــک حـــرکـــت             
اعتراضي را بصدا در آوردنـد و بـا           
اعتماد به نفس جرقه يـک اعـتـراض      
اجـتـمـاعــي و عــمـومـي را زدنـد و                 

 . صدها نفر به آنها پاسخ دادند
حکومت به اين تجمع که چهار 
صد نفر در آن شرکت کردند، يـورش  
برد، سيزده نفر را دسـتـگـيـر کـرد و          

ولــي مــزدوران   .  تـجــمــع را بــهــم زد        
حکومتي در مريوان وقتي خشـم و      
نفرت مردم را ديدند و از ترس بـراي  
ساکت کردن اوضاع همه دسـتـگـيـر       

 . شدگان را سه شنبه شب آزاد کردند
اما موضوع مـجـازات مـردان      
بـا پــوشــانـدن لــبــاس زنـانــه کــه در                
اعتراض به اين رفتار رژيـم صـورت     
گرفت، گردن رژيم اسالمي را گرفته 
بـود و اعــتـراضــات از مــريـوان بــه               
شهرهاي ديگر کردسـتـان و ايـران و          

 . دنيا رسيد
در يک ابتکار بسيـار جـالـب و        
تابو شکنانه يک سايت فيس بـوکـي     
شروع به کار کرد که در آن مردان با 
لباس زنـانـه عـکـس گـرفـتـه و آنـرا                 

: سايـتـي بـا ايـن اسـم           .  علني کردند
زن بودن ابزار تحقير و تنبيـه هـيـچ      "

 ۹۰۰۰اکنون بيش از     "  کس نيست
عضو دارد و بيش از چهل هزار نـفـر   
در مورد اين صفحـه بـحـث کـرده و           
روزانــه هــزاران نــفــر از آن بــازديــد               

 . ميکنند
آوريـل مـجـددا       ۱۹روز جمعه  

ــ کــه                  ــوان ـ بــه فــراخــوان زنــان مــري

نامشان بدليل اينکه لباس سرخ بـر    
تن کرده و در ميتينگ و اعـتـراض       
شرکت جستند بـه زنـان سـرخـپـوش            
مـريـوان مـعـروف  شـد ــ در کـنــار                    
دريــاچــه زريــبــار يــک مــيــتــيــنــگ             

يک قـطـعـنـامـه      .  اعتراضي بر پا شد
در آنــجــا خــوانــده شــد و از مــردم                
دعـوت شـد بـه اعـتـراضـات ادامـه                

 . دهند
. حــرکــتــي وســيــع شــروع شــد          

چندين طومار اعـتـراضـي از مـردم         
ــرهــاي                 ــوانــدره و شــه ــنــدج دي ســن
کردستان منتشر شد و انجمن هـا و    
نهادهاي مدافع حقوق زن از ايران و   
يا عراق با دادن اطالعيه و بـيـانـيـه         
ايـن عــمـل حــکـومــت را مــحــکــوم             

بيانيه زنـان سـوسـيـالـيـسـت          .  کردند

سنندج و يا بـيـانـيـه اي بـا امضـاء               
فعالين شناخته شده مـدافـع حـقـوق       
زن در خارج از کشور از ايـن نـمـونـه       

اکـثـر احـزاب سـيـاسـي و             .  ها اسـت 
نــيــروهــاي اپــوزيســيــون جــمــهــوري         
اسالمي در اين مـورد اظـهـار نـظـر            
کرده و حکومت اسالمي را محکوم 

 . کرده اند
جـنـبـش      -فـتـنـه   " ما از طـرف      

کـمـپـيـن دفـاع از          "  براي رهـايـي زن    
زنان سرخپوش مريـوان را فـراخـوان        
داده و تا کنون اخبار ايـن واقـعـه را        
مرتبا پوشـش داده و خـبـر آنـرا در               
سـطـح بـيـن الـمـلـلـي تـا جـايـي کـه                       

 . امکانش بوده پخش کرده ايم

ــا کــنــون در پــنــجــويــن و                    ت
سليمانيه عراق مـيـتـيـنـگـهـايـي در           
دفاع از زنان مريوان برپا شده و روز   

آوريـل هـمـزمـان در            ۲۶پنجشنبـه    
سـلـيــمـانــيـه و فـرانــکـفـورت آلـمــان                
ميتينگهايي بود و حاضرين رفـتـار   
وقــيــحــانــه حــکــومــت اســالمــي را           

در سليمانيه صدها .  محکوم کردند
نفر در اين ميتينگ که به فـراخـوان     
چندين نهاد مدافع حقوق زن بـر پـا         

 . شد حضور داشتند

خبر اين اعـتـراضـات و بـويـژه            
خـبــر ايــنــکــه مــردان لــبــاس زنــانــه            
پوشيده و به اين حرکت پيوسته انـد    
چون بسيار سنت شکنـانـه اسـت در        
بسياري از رسانه هاي معـتـبـر بـيـن        
المللي منعکس شده است از جـملـه     
ايندپندنت ديلي ميل ديلي تلگراف 
و سي ان ان و يا رسانه هاي سـوئـدي   
و آلماني و دانمارکي و رسـانـه هـاي      
ترکيه و رسانـه هـاي عـرب زبـان از             
کشورهاي مـخـتـلـف ايـنـرا پـوشـش             

اين يک واقعـه مـهـم      . خبري داده اند
در حاشيه عکس الـعـمـل هـا         .  است

 . دو نکته را بهتر است يادآوري کنم
ايــنــکــه ايــن اعــتــراض بــه زن            

ستيزي و تحقيـر زنـان اسـت نـبـايـد             
ايـن مـوضــوع را پــنـهــان کــنـد کــه                
اعتراض به تحقيـر جـوانـان و روش          
هاي قـرون وسـطـايـي مـجـازات در               
جمهوري  اسالمـي نـيـز يـک واقـعـه             
مهم است و در بـيـانـيـه هـاي زنـان               
ــن دو                   ــه اي ــوش مــريــوان ب ســرخــپ
مـوضــوع بــدقــت اشـاره شــده و بــه               
سيستم و روابط و مناسباتي حـملـه   
شده که زمينه ساز جـرم اسـت و در         
عين حال بشـدت بـه زن سـتـيـزي و              

تــحــقــيــر زنــان کــه در ايــن واقــعــه                
 . برجسته است اشاره شده است

يک موضوع ديگر اينـسـت کـه      
ايــن مــوضــوع در مــريــوان اتــفــاق             
افتاده ولي ميتوانست در تـبـريـز و          
تهران و يـا شـيـراز پـيـش بـيـايـد و                     
ربطي به کرد بودن و يا لباس زنـانـه     
کردي ندارد بلکه موضوع عمـومـي   
است و  تحقير زنان علي العـمـوم از     
ســوي حــکــومــت اســالمــي مــورد            

 . اعتراض است
يک واقعه در ايـن اعـتـراضـات         
مهم بود و آن پوشيدن لـبـاس زنـانـه       

 ۴ انترناسيونال 

 !نه قومی نه مذھبی حکومت انسانی 

 جنبش زنان سرخپوش مريوان يک ارزيابی

 ۱۲ادامه صفحه  

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۶جمعه 

 مينا احدی

 حمايت سازمانھای مدافع حقوق زنان در سليمانيه از زنان سرخپوش مريوان



آپريل چـهـارم    ۲۴ صبح روز چهارشنبه 
طـبـقـه رعـنـا           ۸ ارديبهشت ساختمان   

پالزا در منطقـه پـرجـمـعـيـت و فـقـيـر                
نشين ساوار در حومه داکـا پـايـتـخـت        

. بنگالدش، مملو از جـمـعـيـت اسـت           
پنج کارخانه توليد پوشـاک و چـنـديـن         
کارگاه کوچک و مغازه هاي مستقر در 
اين ساختمان کار خـود را آغـاز کـرده            

فقط يک شعبه بانک واقع در طبقه .  اند
شکافـهـاي   .  اول ساختمان تعطيل است

بزرگي که از روز قـبـل در ديـوارهـاي               
ساختـمـان ايـجـاد شـده اسـت، نـگـران                 
کننده اند و احتماال کـارمـنـدان بـانـک          
تــوانســتــه انــد روســاي خــود را بــراي              

 . تعطيل کردن، قانع کنند
صداي مـاشـيـن هـاي مـخـتـلـف             
دوزندگي و برش پارچه، فرياد هاي سر 
کارگر ها و ترافيک خيابانهـاي اطـراف     

امــا حـوالــي    .  فضـا را پــر کـرده اسـت           
صــبــح صــداي مـهــيــب و            ۹ سـاعــت    

نـاهــنــجــار ديــگــري تــمــام صــداهــا را            
سقف ها، ستون ها .  خاموش مي کند

 ۸ و ديوارهاي سيماني اين سـاخـتـمـان       
طبقه بر سر کساني که در آن مشـغـول       

. کار و زندگي هستـنـد، فـرو مـيـريـزد          
هنوز آمار دقيقـي در دسـت نـيـسـت،            
اما گفته ميشود که در لـحـظـه ريـزش       

نفر در ساختمـان   ۳۲۰۰ آوار نزديک به 
بوده و در زير آوار صدها تن سيـمـان و     

 . فوالد مدفون مي شوند
در چندين ساعت اول اين سانـحـه   
ميزان کمک رساني نـهـادهـاي دولـتـي          

مـردم مـنـطـقـه بـه           .  بسيار ناچيز است
کمک مي آيند و با دست خالـي تـالش     
مــي کــنــنــد تــا قــطــعــات ســنــگــيــن              

پـس از    .  ساختـمـانـي را کـنـار بـزنـنـد              

گذشت سه روز هنوز جسـتـجـو ادامـه         
دارد، آمار کشته شـدگـان بـه بـيـش از            

تـعـداد زيـادي      .  نفر رسيده اسـت    ۳۰۰ 
مجروح هستند و حال تعدادي از آنـهـا     

اين ساختمان بـزرگ  .  بسيار وخيم است
طبقه کامال فروريخته است و فـقـط    ۸ 

. ديوارهاي طبقه اول آن سر پا هسـتـنـد   
تا صبح روز جمعه گفتـه مـيـشـود کـه          

نـفـر ديـگـر در زيـر آوار               ۱۰۰۰ هنوز 
مانده اند و فرياد هاي کـمـک خـواهـي         

 .محبوسين در زير آوار بگوش ميرسد
در اعــتــراض بــه شــرايــط غــيــر            
انساني و ظالمانه کاري و در هـمـدردي   
با قربانيان اين واقع صـدهـا هـزار نـفـر          
کارگر نساجي و پوشاک بنگالدش روز 

آپريل را تعطيـل اعـالم کـردنـد و             ۲۵ 
روساي بسياري از کارخانه ها را وادار     

. کردند تا اين تعطيلي را قـبـول کـنـنـد       
کــارگــران جــاده هــاي اصــلــي در ســه              
منطقه اصلي صنعتي داکا را بسـتـنـد    
و به کارخانه هايي که صـاحـبـان آنـهـا          
حاضر به تعطيلي نشده بـودنـد، حـملـه       

پليس مثل هميشه به حـمـايـت    .  کردند
از سرمايـه داران بـرخـاسـت و بـا گـاز                 
اشک آور و گلوله هاي پالسـتـيـکـي بـه        

 .کارگران حمله ور شد
تشکل هاي کارگـري بـنـگـالدش       
گزارش دادند که روز قبل بـه مـالـکـان       
ساختمان در مورد شکاف هاي بوجود 
آمده در ديوارها و سـقـف هـا هشـدار             

اما آنها اهميتي نداده و   . داده شده بود
صاحبان کارخانه هاي پوشاک کارگـران  

مـالـک   .  را مجبور به ادامه کار کردنـد 
اين ساختمان سوهل رعـنـا از رهـبـران         
حزب حاکم عواملي ليگ است کـه در    

اعـالم شـده     .  آن را بنا کرد ۲۰۰۷ سال 
است که او براي اين ساختمـان از اداره      
ايمني ساختمان ها مجوز نـگـرفـتـه و         
شهردار منطقه خود شخـصـا و بـطـور         
غير قانوني اجازه ايجاد اين ساختـمـان   

در يـک بـررسـي کـوتــاه           .  را داده اسـت     
مشخص شـده اسـت کـه هـيـچـگـونـه                  
ضوابط ايمني در احـداث آن در نـظـر            

فســاد و رشــوه      .  گــرفــتــه نشــده اســت      
خواري در دستگاههاي اداري و دولتي 
بنگالدش جـان و زنـدگـي انسـانـهـا و               

.  بويژه کارگران را بي ارزش کرده اسـت   

 ۷۰۰ بر اساس آمار رسـمـي بـيـش از           
نـفــر کـارگــر بــنـگــالدشــي در ســوانــح              

سـوزي يـا ريـزش آوار          مختـلـف آتـش        
تــمــام ايــن ســوانــح بــا        .  جـان داده انــد     

رعايت اصول ايمني جـلـوگـيـري بـوده          
ولـي حـتــي در يــک مـورد مــالـکــيــن                
ساختمان ها و يا روساي کـارخـانـه هـا       
مورد محاکمه و پيگرد قرار نـگـرفـتـه       

در حالي که دولت و قوانين حـاکـم   . اند
بر بنگالدش با هر اعـتـراض کـارگـران       
پليس و نيروهاي ضد شـورش را بـراي       
سرکوب آنها مي فرستد، سـرسـخـتـانـه      
از ســرمــايــه داران و جــنــايــات آنــهــا               

بـر اسـاس گـزارش        .  حمايت مـي کـنـد     
هاي منتـشـر شـده مـالـک سـاخـتـمـان                

رعنا پالزا از تـرس کـارگـران و مـردم             
 .خود را مخفي کرده است

هر سال ميليونها عدد پـيـراهـن،      
شلوار، کاپشن و لباس هاي مـخـتـلـف     
توسط کـارگـران مشـغـول بـه کـار در                 

تـولـيـد شـده       "  رعـنـا پـالزا     " ساختمـان    
مزد اين کارگران که بسيـاري از    .  است

آنها را زنان تشکيل مي دهـنـد دهـهـا         
بـرابـر کـمـتــر از يــک کـارگــر اروپـائــي                  
اسـت، شـرکـت هـاي بـزرگ فـروشـنـده                 
پوشاک نظير پـريـمـارک و مـاتـاالن در            
انــگــلــيــس و شــرکــت تــکــســمــان در              
دانمارک بخشي از محصوالت خود را   

" رعنـا پـالزا    " از توليدي ها مستقر در 
بـجـز آن شـرکـت         .  تهيه مـي کـرده انـد       

هاي معروفي نـظـيـر والـت مـارت در            
آمريکا، مانگو در اسپانيا، بنتـون در    
ايتاليا، ث اند آ در آلـمـان، اچ پ در               
سوئد بـخـش بـزرگـي از مـحـصـوالت              
خود را از توليد کنندگان بـنـگـالدشـي     

ساختمان هـاي بـا     .  خريداري مي کنند
شکوه و مجلل اين شرکتها، سـودهـاي   
هنگفت و ميلياردي و زندگي افسـانـه     
اي روساي و صـاحـبـان ايـن شـرکـتـهـا               
مـديــون بـردگــي مــيـلــونــهـا کــارگــران             

. نساجي و پـوشـاک بـنـگـالدش اسـت              
کارگراني که در تله هاي مـرگ نـظـيـر         

به تـولـيـد سـود و ثـروت            "  رعنا پالزا" 
براي سرمايه داران بنگالدشي و غـيـر       

 . *بنگالدشي مشغولند

 ۵۰۲شماره _ دوره دوم  انترناسيونال 

 بر سر کارگران پوشاک بنگالدش" رعنا پالزا"آوار ساختمان 

 بھروز مھرآبادی

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۶جمعه 

نفر از  ۳۰۰در داکا در اعتراض به قتل بيش از  یتظاھرات کارگران پوشاک و نساج  
 ھمزنجيران خود در ساختمان رعنا پالزا

 در ساعات اوليه مردم منطقه به کمک شتافتند و با دست خالی قطعات
.بزرگ ساختمانی را از روی مدفون شدگان کنار زدند   



در باره ختنه دختران در کشـورهـاي     
آفريقايي و عـربـي و هـمـچـنـيـن در              
مناطقي از  ايران مطالب و گـزارش  
ــون               ــاکــن ــاکــي ت ــار دردن هــاي بســي

هـزار     ۸روزانـه    .  منتشر شـده اسـت    
دختر در سراسر جهان بـه وحشـيـانـه       
ترين اشکال ختنه  ميشوند و تعداد 
زنان و دختران ختنه شـده در جـهـان        

ميـلـيـون مـورد بـالـغ مـي               ۱۵۰به 
ايــن آمــار تــکــان دهــنــده و             .  شــود

از دردهـا و عـوارض       .  دردناک است
بسيار وحشـتـنـاک عـمـل خـتـنـه ي                  
دختران گفته شده و ايـنـکـه  حـتـي              
اگر دختران ختنه شده جان سالم بدر 
برند تا آخر عمر عذابي بزرگ را  بـا    
خود حمل ميکنند و در واقع به جـز  
شوک رواني که دختران بعد از انجـام  
ختنه  با آن روبرو ميشوند از موارد 
بـيـشـمــار عـوارض زودرس بـعـد از               
ختنه ديـگـر مـانـنـد عـفـونـت هـاي                

ــب مــجــراي             ــد و آســي ادرار،    شــدي
بـيـمـاري کـزاز، عــفـونـت مــثـانـه و                 
عفونت هـاي  خـونـي و هـمـچـنـيـن                 
عوارض دراز مـدت و هـمـيـشـگـي               
مانند عفونتهاي  مزمن و متناوب 
مجراي  ادرار و لگن که ميتواند به 
نازايي و تشکيل کيست و دمل  در 
ــه مــنــجــر شــود و                  نــاحــيــه ي زنــان
همچينن ناراحتي هاي رواني نـظـيـر    

 . افسردگي، گزارش تهيه شده است
گــزارشــهــاي مــوثــقــي در بــاره          
وجود ختنه دختران درمـنـاطـقـي از       
ايران مانند استانهـاي هـرمـزگـان و         
خوزستان و  کردستـان و نـواحـي از          
آذربايجان به ثبـت رسـيـده اسـت بـه            
طــوريــکــه رئــيــس انــجــمــن عــلــمــي           
مــددکــاران اجــتــمــاعــي ايــران نــيــز           

با آنکه عمل ختنه دختران : ميگويد
ريشه در هيچکدام از آداب و رسـوم    
گذشتگان ايران ندارد اما باز هم در   
برخي از روستاهـا  و مـنـاطـق دور             
افتاده کشور، شاهد اين جنايات در   

البته   ".برابر دخترکان ايراني هستيم
هنوز در باره ايران هيچ آمار دقيقي 
از تعداد قربانـيـان عـمـل خـتـنـه بـه                

دست نيـامـده اسـت و هـيـچ ارگـان               
رســمــي خــود را پــاســخــگــوي ايــن             

تـا هـمـيـنـجـا نـيـز             .  جنايت نميداند
گزارشها و تحقيقات توسط فعاليـن  
زنان و کودکان در اين عرصه تـهـيـه       
شـده اســت و پــرده از گـوشــه هــاي                
انــدکــي از ايــن جــنــايــت خــامــوش            

 .برداشته شده است
ريشه هاي فـکـري مشـتـرکـي            

در تمامي مواردي که عمـل خـتـنـه       
دخـتــران را انــجـام داده انــد وجــود              

اينکه کـه مـيـگـويـنـد بـراي              .   دارد
حفظ پاکدامني دختران اين کـار را      

و در مـوردي در        .  انجام مـيـدهـنـد      
گزارشي گفته شده است براي اينـکـه   
دخترانشان دوست پسر نگيرند و يـا   
اينکه وفادار با همـسـرانشـان بـاقـي        
بمانند و در واقع براي اينکه دختران  
نتوانند از قواي جنـسـي خـود بـهـره          
برده و لذت ببرند آلت جنسي آنان را 

آنچه که اين . مثله و  نابود ميکنند
عمل شنيع غير انساني را همچـنـان   
باز توليد  ميکند و زنده نگهميدارد 
اين واقعيت است که در مـنـاسـبـات     
ضد زن و مرد ساالر،  زن هيچ حقي 

در اين مناسبات . بر بدن خود ندارد
زن بايد خود را متعلق به  شـوهـرش   
بداند وبايد تنها ابـزار لـذت جـويـي         
صاحبش باشد و اساسـا لـذت بـردن        
زنان  از سکس و ارتباط جنسي يـک  
تابو ميباشد و دختران اگـر بـه ايـن          
قواي جنسي خود  فکر هم بـکـنـنـد       

حـتـي   .  مرتکب گناه بزرگي شده اند
ــق                   ــاري از مـــنـــاطـ اگـــر در بســـيـ
خوشبختانه ديـگـر اثـري از خـتـنـه                
دختـران وجـود نـداشـتـه بـاشـد امـا                 
همچنان تابوي سـکـس، دخـتـران را         

هرچند شايـد  .  ميکند" ختنه رواني"
مذاهب گـونـاگـون از جـملـه اسـالم                 
جرات دفاع صريح از اين جنايت بـر    
عليه زنان را نداشته باشـنـد امـا بـا         
ــوجــيــه و  رواج ايــدئــولــوژيــک                    ت
منـاسـبـات مـرد سـاالر پـايـه هـاي                 
وجودي خـتـنـه دخـتـران را مـحـکـم                
ميکنند و زنان اجازه ندارند همانند 
مردان از داشتن امـيـال انسـانـي بـه          
خود ببالند و يا حتي در بـاره ي آن        

 . صحبت کنند
براي زنان يک گناه لذت جنسي 

در اين منـاسـبـات زن انسـان         .  است
به حساب نمي آيـد و ايـن آنـچـيـزي            
است کـه بسـاط سـرمـايـه  در قـرن                 
بيست و يک به آن احـتـيـاج دارد تـا         
بتواند نيمي از جامعه را از فکر بـه     
داشتن حقوق برابر با مردان بـه دور      
نگهدارد و براي همين به مـذهـب و       
هزار سنت  عقب افتاده و ارتجاعـي  
متوسل ميشود تا بـتـوانـنـد بسـاط        
ــده                   کــثــيــف ســود آوريشــان را  زن

اين بخـشـي از سـيـاسـت          .  نگهدارند
هاي اسالم سياسـي اسـت کـه سـهـم            
خـود را از بــازار چــپــاول و غــارت               
سرمايه داري طلب مـي کـنـد و در          
کشورهايي نظير سومالي، سـودان،    
يمن و  بسياري ديگر از کشـورهـاي     
اسالم زده بسـاط خـود را گسـتـرده               

و از همين رو نميتوان تنها با .  است
آگاهگري کردن و نشـان دادن قـبـح            
عمل شنيع ختنه به جنگ اين کهنه 

تا  زماني که قـوانـيـن    .  پرستي رفت
اسالمي بر اين جوامع حکمفرمـا و    
اين مناسبات ضد زن برقـرار بـاشـد      
و زن هويت انساني خودش را تـمـام     
و  کمال باز نيابد ما همچنان شاهد 
جنايت ختنه ي دختران و همچـنـيـن    
قتلهاي ناموسي  و انواع خشونتـهـا   

 . و تجاوز ها بر عليه زنان هستيم
سالها بدن زنان و دخـتـران  را           
مثله کرده اند و امروز زنان بدنشـان  
را بـه عـنـوان سـالح شـان انـتـخـاب                 
کرده  اند و بر روي سـيـنـه هـايشـان          

بــدن مــن مــال مــن         " مــيــنــويســنــد    
اين فريادي است  که جنبـش  ".  است

جنبشي .  مدرن زنان بلند کرده است
که ميدانـد مـذهـب دشـمـن هـويـت              
انساني  زنـان اسـت و بـر عـلـيـه آن                 

و از هـمـيـن رو بـايـد            .  شوريده است
تــمــامــي دخــتــران و زنــانــي را کــه              
قرباني سنت ارتجاعي خـتـنـه بـوده         
اند وهمه ي فعالين اين عرصه را بـه   
پيوستن به جنبـش مـدرن زنـان فـرا           
خواند تا با اتحاد و همدلي هـمـه ي     
زمينه هاي ضديت بـا زن را نـابـود          
کــنــيــم و ريشــه هــاي ايــن ســنــت                  

ارتجاعي را بـخـشـکـانـيـم و بسـاط             
مـنـاسـبـات کـثـيـف مـذهـب، مــرد                
ساالري و سرمايه را با هم به زبـالـه     
دان تاريخ  بياندازيم و بـراي بـرابـري      
کـامـل زن و مـرد و بـر پــايـي يــک                    
دنياي انسـانـي مـبـارزه خـود را بـه               

 .*پيش ببريم

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۶جمعه  ۶ انترناسيونال 

  فرح صبری

و روحی دختران  ختنه ی جسمی زن آزاد  

در آستانه سال جديد احمـدي مـقـدم      
يکي از جنايتکارترين فـرمـانـدهـان       
نــيــروي انــتــظــامــي رژيــم اســالمــي          
کارنامه سرکوبگريهايشـان را ارائـه       

ايــن کــارنــامــه بــطــور واقــعــي          .  داد
حکايت از شکـسـت رژيـم اسـالمـي          
در دو عرصه جمع کردن ماهواره ها 
و تعرض به زنان تحـت عـنـوان امـر         
به معروف و طرح حجاب و عـفـاف       

او همـانـجـا بـا گـفـتـن ايـنـکـه                 .  بود
نميتوانيم مانند عـربسـتـان افـرادي         
را استخدام کنيـم، چـوب دسـتـشـان          
دهيم و بـگـويـيـم مـردم را امـر بـه                  
معروف و نـهـي از مـنـکـر کـنـيـد،                 

هــنــوز .  عـجــز رژيــم  را بـيــان کــرد             
ــن اعــالم شــکــســت                  يــکــمــاه از اي
نگذشتـه اسـت و ايـنـبـار او در بـر                   
خورد به موج اعتـراضـات گسـتـرده       
در شهر مريوان علـيـه سـرکـوبـگـري         
هايشان و در اعتراض به تـحـقـيـر و       
توهين به زنان اين استيصـال و ايـن       

 . شکست را دوباره بر زبان مي آورد
ــيــان           ۲۶روز    ــان ــن ج ــروردي ف

اسالمي در مريوان مـرد جـوانـي را        
ــه  و                       ــبــاس زنــان ــدن ل ــوشــان ــا پ ب
گرداندنش در  شهر، به شنيـع تـريـن      
شـکـلـي چـهـره ضـد زن خـود را بـه                     

چـنــيـن رفـتــار      .  نـمـايـش گــذاشـتـنـد        
بيشرمانه اي از سوي رژيـم جـامـعـه       
را عليه حکـومـت اسـالمـي بسـيـج           

در همانروز در عکـس الـعـمـل       . کرد
به اين توهين بـيـشـرمـانـه بـه زنـان،            

بالفاصله تعدادي از زنان مـعـتـرض      
مريوان با بر تن کردن لباس سرخ بـه  
خيابانها آمدنـد و در ظـرف مـدت            
زمان کوتاهي حرکت به راهـيـمـاپـي     

نفر از زنـان و مـردم             ۴۰۰بيش از 
معترض در وسط اين شـهـر تـبـديـل        

اين اعتراضات ادامه يـافـت و       .  شد
وقتي به اوج خود رسيـد کـه مـردان        
بسياري با پوشيدن لباس زنانه و بـا    
اعالم اينکه لباس زن بـر تـن کـردن          
تحقير نيست، بـه مـيـدان آمـدنـد و            
عکس هاي آنها مدياي اجـتـمـاعـي       

روند اوضاع نشان داد .  را فرا گرفت
که مساله تنها محدود بـه مـريـوان        

بلکه موضوع اعـتـراض بـه        .  نيست
حکومتي اسـت کـه ضـديـت بـا زن                
هويتش است و در حاکميـت سـي و       
چند سال اش، زنان مورد تحـقـيـر و      

. ستم سيستماتيکي قرار گرفته انـد   
بدين ترتيب اعـتـراض عـلـيـه رژيـم             
آپارتايد جنسي بطور واقعي از شهر 
مريوان شعلـه کشـيـد و بـالفـاصـلـه              

.  ابعـادي اجـتـمـاعـي بـخـود گـرفـت               
کـه در    "  جنش رهـايـي زن، فـتـنـه              "

همين فاصله اعالم موجوديشـت را    
منتشر کرده بود، کـمـپـيـنـي تـحـت          

در حـمـايـت از زنـان سـرخ              " عنـوان    
بـا  .  را اعـالم داشـت      "  پوش مريـوان 

تالش چهره هاي جهاني اين جنـبـش   
از جمله مينا احدي و مريـم نـمـازي      
موضوع ابعادي جهاني پيدا کـرد و    

آپريل به روز اعتراضي جـهـانـي     ۲۷
ــان ســرخــپــوش     " در حــمــايــت از          زن

 شکستی ديگر 
 برای جمھوری اسالمی

 شھال دانشفر

 ۱۱ادامه صفحه  



 انترناسيونال 

باز تابستان ميايد و داغـي هـوا آتـش        
مبـارزه ي روزانـه ي زنـان بـا اراذل و                   
اوباش حکـومـت اسـالمـي را داغ تـر              

اين در شرايطي است که بـانـد   .  ميکند
هاي حکومتي به جان هم افتاده انـد و    
خودشان هم ديگر نميفهمند چه غلطي 

در ايــن رابــطــه مــعــاون          .  مــيــکــنــنــد  
اجتـمـاعـي نـيـروي انـتـظـامـي ضـمـن                  
تشريح اقدامات پليس در بـرخـورد بـا        

بـه  : " گـفـت  "  بدحجابـان "و " بدپوششان"
مقـوـلـه بـدحـجـابـي بـايـد بـه صـورت                    

 ".اي توجه شود ريشه
ما از صحبت ايشان چنين نتيجه مـي    
گيريم که براي حل ريشه اي مـوضـوع       
حجاب در اين سرزمين بـايـد ريشـه ي        
تمام اوباش اسالمي را از بـيـخ و بـن              

را بـه تـاريـخ        "  حجاب"  بکنيم و واژه ي
البته سـردار اسـالم مـنـظـور          .  بسپاريم

 .ديگري دارد
سردار منتظر المهدي در گفت و   
گوي با ايسـنـا بـا بـيـان ايـنـکـه طـرح                  
امنيت اخالقي در راستاي صيـانـت از     

شـود،     شان و منزلت زنان اجرايـي مـي    
ــن ســوال کــه آيــا                          در پــاســخ بــه اي
دستورالعمـل طـرح امـنـيـت اخـالقـي              

بلـه،  :  بازنگري شده است يا خير؟ گفت
همه چـيـز در ايـن مـورد مشـخـص و                 
معين شده است و حتي پرسنل زن مـا    

هاي الزم در اين زمـيـنـه را       نيز آموزش
اند و ابعاد جامعه شـنـاسـي     کسب کرده

و روانشناسي در اين بحث رعايت شده 
" مـنـتـظـر    " اين سردار فلک زده و .  است

که ديگر پشم و پيليش ريختـه و بـزور       
خودش را سرپا نگه ميدارد تا بـتـوانـد    
از طرح امنيت اخالقي صحـبـت کـنـد       
ميخواهد با کـرايـه گـرفـتـن عـبـارات              
جامعه شناسانه و روانشناسانه قـيـافـه    
ي مدرن به خودش بگيرد و بگويد اين 

ولـي  .  بار ديگر يک غلـطـي مـيـکـنـيـم         
خودش هم ميداند که حـريـف جـوانـان         
پرشوري که با تاب انـداخـتـن مـوهـاي        
افشانشان آتـش بـه جـان ايـن سـرداران              
انداخته اند نيست و براي همين خودش 
پيشاپيش بـه اسـتـقـبـال شـکـسـتـشـان               

داننـد کـه      زنان مي: " ميرود و ميگويد
چه حجابي سالم و درست است و پليس 
با آن چيـزي کـه شـان زنـان را کـاهـش                 

: و ايـنـکـه     ".  کند دهد، برخورد مي مي
نيروي انتـظـامـي بـه دنـبـال امـنـيـت                " 

اجتماعي است و به هـمـيـن دلـيـل در            
ابــتــدا از شــيــوه اقــنــاعــي اســتــفــاده               

و پس از شيـوه اقـنـاعـي، از         .  شود مي
هاي ترغيبي و تشويقي اسـتـفـاده     شيوه
شود و در مرحله پاياني و به عنوان  مي

هـاي     آخرين درمان بحث اجبار و شيـوه 
ــبــي تــوســط مــامــوران اجــرايــي               ســل

در واقـع سـردار مـيـخـواهـد             . شود مي
بگويد اول که غلـط کـرديـم چـيـزي بـه             

زنها بگوييم دوم که غلط کرديم دسـت  
به حرکتي بزنيم اما دسـت آخـر سـعـي         

 !ميکنيم يه خاکي بر سرمان بريزيم
حال روز جمهوري اسالمـي را از      
همين اولتيماتوم دادن به زنها ميشـود  
فهميد و اگر سردار خجالت نميکشـيـد   
ميگفت بابا حجابهاتان را بـرداريـد و         
مارا سرنگون کنيد بلکه بتوانيم کپه ي 

اما !  مرگمان را بگذاريم وخالص شوي
از طرف مقـابـل بـگـويـم کـه بـراسـتـي                

. خيابانهاي تهران ديگـر ديـدنـي اسـت        
عکسهاي جشنواره ي سـبـيـل خـودش       
نشــان دهــنــده ي وضــعــيــت حــجــاب             

ديگر کمتر مـيـتـوانـي     . اسالمي هست
تشخيص دهي خانمـي کـه از مـقـابـل            
! شما ميايد حجابي بر سر درد يا خـيـر  

روحيه ي جـوانـهـا بـرعـکـس سـرداران              
مفلوک اسالمي بسيار پر انـرژي اسـت     
کافي است کمي در ترافيک بمانـيـد تـا      
صداي بلند ترانه ها و آهنگ هايي  که 

از اتومبيلها بيرون مـيـايـد خسـتـگـي           
ترافيک را از تن شما بيرون ببرد و براي 
لحظاتي فراموش کنيد که نکبـتـي بـه      

 .اسم جمهوري اسالمي وجود دارد
تابستاني که در راه است چه بسـا  

تــمـام طـرحــهــاي        سـوت پـايــان مــرگ      
امنيت اخالقي اوباش اسالمي باشد و 
بساط اين جانيان را جمع کند تا مـردم  
بتوانند نفسي راحت بکشنـد و ديـگـر        
سايه ي منحوس حکومت اسالمي را   
بر سر نـداشـتـه بـاشـنـد و ايـن کـامـال                  
ممکن است و عـزم جـزم مـا را مـي                 
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هـمـه بـه      ...  جنگ و زد و خورد و   " 
. نوعي تجارت محسوب مي شونـد 

کسي که يک نفر را کشـتـه يـک فـرد         
اما کسي کـه مـيـلـيـون        .  شرور است

ها تن را مـي کشـد، يـک قـهـرمـان               
از ديـالــوگ فـيـلــم مسـيــو           !" ( اسـت 
 )چارلي چاپلين -وردو 

ــر              ــان مــاراتــن در شــه ــدگ دون
ــه آخــر خــط                 بــوســتــون امــريــکــا ب
نرسيدند که دو بمب آن مسـابـقـه را        

دو جـوان در مـيـان          .  به خون کشيـد 
جمعيت نظاره گر جنايتي بودند کـه    
خلق کرده بودند، زير لـب اهللا اکـبـر        

. گفتند و راه خود کشيدند و رفتـنـد  
زخـمـي و مـعـلـول             ۱۷۰کشته و  ۳

حـاصــل ايــن آخــر تــالش تــروريســم            
 .اسالمي بود

معلـوم شـد بـمـب گـذارهـا دو               
برادر به نـامـهـاي جـوهـر و تـيـمـور               

پـلــيــس   . لـنــگ ســارنـايــف هســتـنــد        
بـا پـيـدا      .  بوستون شهر را قرق کـرد   

شدن رد و پي اين دو بوسيله مـردم،    
تمام شهر در کنترل کامل پليس در   

برادر بزرگتر، تيمور لـنـگ در     .  آمد
درگيري با پليس کشته شد و بـرادر    

تـردد در    .  کوچکتر متواري گـرديـد    
کـل مـردم شـهـر         .  شهر ممنـوع شـد    

جسـتـجــوي   .  پـلـيــس  "  ســوژه" شـدنـد     
خانه به خـانـه آغـاز شـد و تـمـامـي                
رسانه هاي خبري به پخش مستقيـم  

گويي اگـر جـوهـر        . ماجرا پرداختند
سارنايف دستگير نميـشـد نـاامـنـي        

. تـمـام جــهـان را در بـر مــيـگـرفــت                
 ۲۰قدرت رسانـه بـورواژي در ايـن            

سـاعـت دســتـگـيـري جـوهـر، بــرادر              
کوچکتر، به نمايش کامل گـذاشـتـه    

دلــهـره و اصـطــراب نــه تــنـهــا             .  شـد 
اهالي شهر بوستون را رنـج مـيـداد          
بلکه به کمک ايـن رسـانـه هـا هـمـه               
جهان در وحشت تـروريسـتـهـا نـگـه           

تا باالخره خبر رسـيـد     .  داشته بودند
جوهر سـارنـايـف را کـه زخـمـي در                 
قايـقـي در حـيـاط يـکـي از اهـالـي                   
بوستون مخفي شده بـود دسـتـگـيـر          

از اهالي بوستون که  عده اي.  کردند
از اصطراب رهايي يافـتـه بـودنـد از         
پليس تشـکـر کـردنـد و رسـانـه هـا                  
خبري گـويـي بـه آخـر خـوش فـيـلـم                   
رسيـده بـاشـنـد ايـن صـحـنـه هـا را                    
ــا نشــان دادن                  بــرجســتــه کــرده و ب
ــر                ــه حــامــل جــوه ــوالنســي ک آمــب
سارنايف بـود بـه هـمـه اهـل جـهـان                

جهان در امـن و    " اطمينان دادند که 
 !"امان است، آسوده بخوابيد

باراک اوباما پيام داد که بـايـد     
گشت و پـيـدا کـرد کـه ايـن دو کـه                   
بزرگ شده در خود امريکا هسـتـنـد      

؟ ! چرا دست بـه چـنـيـن کـاري زدنـد            
رسانه ها از آن روز دربدر دنبال ايـن    
هستند که بگردند و ببيننـد کـه در       
کودکي ايشـان کـدام اتـفـاق بـاعـث               
شده که در بزرگ سالـي کـارشـان بـه         

. اينجا برسد که قاتل مـردم بـاشـنـد      
مامورانش را بـه  "  اف بي آي" پليس 

داغستان اعزام کرده تا خانواده ايـن  
دو برادر را سين و جـيـن کـنـنـد تـا               
شايد سرنخي بدست آورنـد کـه ايـن          

کدام روان پريشي بـوده کـه ايـن دو            
تن را چنين تباه کرده تا محکومش 

بنـظـر مـيـرسـد کـه از پـيـش                 . کنند
حکم قتل جـوهـر صـادر شـده و بـه                
گفته رسانه ها با توجه به اينکـه بـه     
احتمال زياد به کشتار دسته جمـعـي   
متهم خـواهـد شـد حـکـمـش اعـدام              

جوهر يا اعدام مي شود و يـا    .  است
به حبـس طـوالنـي مـدت مـحـکـوم              

پرونده بسته خواهد شـد  .  خواهد شد
و کسي و اتفاقي در کودکـي ايشـان     
هم پيـدا خـواهـد شـد کـه بـگـويـنـد                  

تـمـام   .  عوامل مقصـر بـودنـد     همين 
چــرا کــه بــه گـفــتــه جــمــهــوري            !  شـد 

بـايـد حـفـظ       "  اصـل نـظـام     " اسالمي   
 .شود

ده سـال از حـملـه امـريـکـا بـه                  
قـرار بـود بـا        .  افغانستان مـيـگـذرد   

اين حمله طالبان نـابـود شـده بـاشـد          
اما به گفتـه حـامـد کـرزي، رئـيـس             
جمهور منتخـب دولـتـهـاي غـربـي،           
آمريکا در خفا دو سال است کـه بـا       
اين گروه در حال مـذاکـره اسـت کـه           

طالـبـان بـه کـمـک          !  به سازش برسند
دولت پاکستان مسـلـح مـيـشـود و            
حمايت ميگردد و دولت امريکا بـا    
اين دولت روابط گستـرده امـنـيـتـي        

مناطق مرزي افـغـانسـتـان بـا        !  دارد
پاکستان بوسيله هواپيماهـاي بـدون     
سرنشين امريکا بمباران ميـشـود و     
مردم بي دفاع کشتـه مـيـشـونـد بـه           
اميد اينکه يکي از سـران الـقـاعـده         
يا طالبان کشـتـه شـونـد و از سـوي              
ديگر باراک اوباما با شيخ قـطـر در       
حال مذاکره است، دولتي کـه مصـر     
است که طالبـان دفـتـر نـمـايـنـدگـي             
ــد؛                    ــن ــر ک ــطــر داي اش در دوحــه ق

باالخـره يـک جـا بـايـد بـاشـد، يـک                   " 
کساني باشند کـه بشـود بـا ايشـان             

جنايتکاراني مـانـنـد      !"  مذاکره کرد
مــالعــمــر و خــامــنــه اي بــا وجــود             
ــتــشــان طــرف              ــودن جــنــاي مــحــرز ب
مذاکره امـريـکـا هسـتـنـد، امـا دو              
بـرادر سـارنـايـف گـويـا بـايـد تـاوان                  
همـه جـنـايـت جـنـبـش اسـالمـي را                  

اين دو شرور معرفـي شـدنـد      . بدهند

و فقط مـانـده کـه ريشـه شـر را در                  
پـدر يـا مـادر يـا شـايـد هـفـت جــد                     

و کسـي کـه       .  پدري آنها پيدا کـنـنـد   
شرور معـرفـي شـد اول بـايـد خـوب               

. تحقيرش کرد و بـعـد او را کشـت             
امـا بــا روسـاي جــريــان جــنــايــت و               
تبهکاري ميـشـود و بـايـد مـذاکـره             
کرد، نبايد مثال امير قطر را تـحـت   
فشـار گـذاشـت کـه کـمـک مـالـي و                   
تسليحاتي اش را قطع کند و مـثـال     
امـوال فــالن شــاهــزاده عـربســتــانــي          
مصادره گـردد چـون بـه طـالـبـان و               

اما مـيـشـود    .  القاعده کمک ميکند
همه کاسه و کوزه ها را سـر ايـن دو       

 . شکاند" برادر چچن تبار"
ــن        ــه آخــر، از           ۷۰در اي ســال

انفجار بمب اتمي در هيروشيـمـا بـه      

اين سو کشتارهاي وسيعي از سـوي    
دولتمردان دنيا صورت انـجـام شـده        
و اينگونه جلوه داده شـده اسـت کـه          
آن کشــتــارهــا الزم بــوده و بــعــضــا             

و از فـرمـانـدهـان ايـن            !  قهرمـانـانـه   
. کشتار ها تـقـديـر و سـتـايـش شـد               

بـايـد   "  عقل باخته" اما اين دو برادر 
بار تمام جنايت جـهـان را بـه دوش            

جوهر را به قـتـل خـواهـنـد          . بکشند
رساند و يا تـا آخـر عـمـر در زنـدان                
حبـس مـي کـنـنـد و چـنـيـن جـلـوه                     
خـواهـنـد داد کـه دنـيـا از شـر يــک                    
جاني بزرگ راحت شده در حالي کـه    
ــر                   جــانــيــان  بــزرگــتــر کــه بــر ســري
قدرتند، همچنان به جـنـايـات خـود         

 . *ادامه مي دهند

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۶جمعه  ۸ انترناسيونال 

 حمله تروريستی به مردم 
 در بوستون

قاتالن کوچک و جنايتکاران 
 بزرگ

 ياشار سھندی

سـال     ٢٠عدم بازنشستگي خود بـا    
سابقه كار، تجمع کـارکـنـان مـنـابـع         
طــبــيــعــي اســتــان کــهــگــيــلــويــه و              
بــويــراحــمــد جــلــوي اســتــانــداري بــا          
خواست کوتاه شدن دست پيمانـکـار   
از محيط کار و تـجـمـع اعـتـراضـي           
جـمـعـي از کـارگــران بـازنشــسـتـه و                
شـاغـل پـااليشـگــاه آبـادان مـقـابــل              
وزارت نفت تهـران در اعـتـراض بـه           
ــي            عــدم واگــذاري مــنــازل ســازمــان
پااليشگاه بـه آنـان را مـيـتـوان نـام               

 . برد
ــن             ــي ايـ ــامـ ــم تـــمـ ــلـ قـــدرمسـ

تاثير مستقـيـم خـود را        اعتراضات 
در  شهرهاي مختـلـف و بـر فضـاي           

ايـن چـنـيـن       .  کل جامعه مـيـگـذارد     
است که امروز جـنـبـش اعـتـراضـي           
کارگري به عنوان يک بخـش دائـمـي      
اعــتــراض بــه وزنــه ســنــگــيــنــي در            
تحوالت سياسي جامعه تبديل شـده  

 . است
در چــنــيــن فضــايــي اســت کــه           
امســال بــه اســتــقــبــال اول مــه روز              

هـمـه ايـن      .  جهاني کـارگـر مـيـرويـم         

مراکزي کـه از اعـتـراضـاتشـان نـام             
بردم، نورد لوله صفا و دهها مـرکـز     
کارگري ديگر در هر شهر ميتواننـد  
کـانـون هـاي داغ اعـتـراض در روز                
اول مه باشد و تـمـام شـهـرهـا را بـه             

ــازده .  جــنــبــش و جــوش درآورنــد          ي
ارديــبــهــشــت روز جــهــانــي کــارگــر           
ميتواند فرصت مهمي براي عـرض    
اندام سـيـاسـي کـارگـران در جـلـوي                
صحنه جامعه  و بسـيـج تـوده هـاي         
ميليوني مردم  عليه فقر و فـالکـت     
و جهنمي باشـد کـه رژيـم اسـالمـي            

 . حاکم کرده  است
تالش کـنـيـم در هـر کـجـا کـه                
هستيم اين روز را بـه روز اعـتـراض        

مـيـاديـن    .  وسيع خود تبديـل کـنـيـم      
اصلي شهر ها را به اشغـال خـود در       
آوريـم و خــواســتـهــايـمــان را فــريــاد             

مـهـم اسـت کـه در اول مـه                 .  بزنـيـم  
تـمــام کــارخـانــجــات، هـمــه مــراکــز            
کـاري، هـمــه دانشــگـاهــهـا و هــمــه              
محالت  در تمام شهر ها و همه جـا  
رنگ ايـن روز مـهـم اعـتـراضـي را                 

اول مــه را بـه روز          .  بـخـود بـگــيـرد      
قدرتمنايي و اعتـراض وسـيـع خـود         

 .*تبديل کنيم

 !کارگری حکومتآزادی، برابری،

 اعتراضات کارگری و اول مه

 ۳از صفحه 

 بازتاب ھفته 



 انترناسيونال 

سـالــه     ۵ايـن بــار يـک دخـتــر بـچــه               
روز .  قـربـانـي تـجـاوز در هـنـد شـد                

آپــريــل خــبــر ربــودن و            ۲۰شــنــبــه    
تجاوز به اين دخـتـر بـچـه مـنـتـشـر               
شـد و صــدهـا نــفـر از مــردم شــهــر                 
دهلي نو در مـقـابـل دفـتـر پـلـيـس                 
جمع شدند تا خشـم و انـزجـار خـود           
را نسبت به اين عـمـل وحشـيـانـه و            
بي تفاوتي پليس بـه ايـن جـنـايـت،            

ايـــن کـــودک روز        .  اعـــالم کـــنـــنـــد    
او .  آپريل مـفـقـود شـد         ۱۵دوشنبه 

ــنــکــه مــورد تــجــاوز و                   پــس از اي
شکنجه قرار گرفـت در اتـاقـي رهـا           

ــود                 روز .  شــده و در حــال مــرگ ب
چهارشنبه همسايگـانـي کـه صـداي         
ناله و گريه او را شنـيـده بـودنـد، او         
را پــيــدا کــرده و بــه بــيــمــارســتــان                

اين دختر بچـه در نـاحـيـه         .  رساندند
تـنــاسـلــي و شـکــم دچــار جــراحــات             
شديدي است ولي پـزشـکـان نسـبـت          
به نـجـات جـان او ابـراز امـيـدواري               

 . کرده اند
در اولين سـاعـات پـس از گـم           
شدن اين دختر بچه پـدر و مـادرش         
از پــلــيــس کــمــک خــواســتــنــد، ايــن            
خانـواده بسـيـار فـقـيـرنـد و هـمـيـن                   

دليل کافي بود که پـلـيـس از ثـبـت            
شکـايـت و پـيـگـيـري آن خـودداري                

مقامات پليس حـتـي پـس از          . کند
پيدا شدن کودک مورد تـجـاوز قـرار      
گرفته و شـکـنـجـه شـده، واکـنـشـي               
نشان ندادند و بـا پـيـگـيـري پـدر و               
مادر کـودک، بـيـشـرمـانـه بـه آنـهـا                  

روپـيـه      ۲۰۰۰پيشنهاد کردنـد تـا       
بگيرند و دنـبـال     )  دالر ۴۰معادل (

مقامات پـلـيـس بـه         .  کارشان بروند
پدر و مادر کودک گفتـنـد کـه بـايـد          
خــوشــحــال هــم بــاشــنــد از ايــنــکــه             

. فـــرزنـــدشـــان هـــنـــوز زنـــده اســـت           
مردمي که از اين واقعـه و واکـنـش        
پليس باخبر شده بودنـد در مـقـابـل         
اداره پليس جـمـع شـده و اعـتـراض              
کردند، اما پليس به آنهـا حـملـه ور        

انــتــشــار عــکــســي کــه در آن            .  شــد
پــلــيــس بــه صــورت يــکــي از زنــان             
معـتـرض سـيـلـي مـي زنـد و خـبـر                    
پيشنهاد پول به پدر و مـادر فـقـيـر           
ايــن دخــتــر بــچــه مــوجــب شــد کــه              
اعتراضات وسيـعـي در شـهـر بـرپـا             

فــعــالــيــن اجــتــمــاعــي اعــالم       .  شــود
کردند که اگر پليس از هـمـان ابـتـدا       
براي پيدا کـردن دخـتـر بـچـه اقـدام               
کرده بود، اين دختر بچـه صـدمـه و        

 . آسيب خيلي کمتري مي ديد

انتشار اخبار مـربـوط بـه ايـن           
جنايت و بـاال گـرفـتـن اعـتـراضـات            
مردم مقامات دولتـي و پـلـيـس را           

وزيـر کشـور     .  به تحت فشار گذاشت
هند اعالم کـرد کـه ايـن پـرونـده را                

نـخـسـت وزيـر       .  پيگيري خواهد کرد
هند عملکرد پلـيـس را غـيـر قـابـل             
قــبــول اعــالم کــرد و قــول داد کــه                
پليس هايي را که درايـن مـورد کـم        
کاري کرده اند، مورد پـيـگـرد قـرار       

مــرد مــتــجــاوز روز        .  خــواهــد داد   
 .شنبه دستگير شد

ــده اي                 ــدي ــد پ ــن تــجــاوز در ه
عادي است، در چـنـد مـاهـه اخـيـر               
اخبار متعـددي از تـجـاوز بـه زنـان              

. در اين کشور مـنـتـشـر شـده اسـت            
بـيــشــتــر مــوارد تــجــاوز مســکــوت          

يــا مــقــامــات    .  گــذاشــتــه مــيــشــود    
پليس و قضـائـي بـه آن بـي اعـتـنـا                
هستن و يا اينکه قـربـانـيـان تـجـاوز         
بيدفاع هستند و  با اعالم شـکـايـت    
مــورد حــمــالت و آزار قــرار مــي                 

مــهــمــتــريــن دلــيــل وقــوع        .  گــيــرنــد
تـجـاوزات را بـايـد تسـلـط سـنـن و                   
قوانين مرد ساالرانه و بـي تـفـاوتـي       
مقامات اداري و پليـس نسـبـت بـه         

انــتــشــار .  تــجــاوز بــه زنــان دانســت        
يافتن خبر تـجـاوز گـروهـي بـه يـک               

سـالـه در مـاه           ۲۳دختر دانشجوي 
دســامــبــر مــوجــي از اعــتــراض در           
ميان مردم هند و بويژه زنان ايـجـاد   
کرد، اين اعـتـراضـات بـه درگـيـري             
هاي گسـتـرده بـا نـيـروهـاي پـلـيـس                
منجر شـد و مـقـامـات دولـتـي را                  
وادار ســاخــت تــا بــه پــرونــده هــاي              

 . تجاوز بطور جديتر رسيدگي کنند
اکــثــريــت کســانــي کــه مــورد           

تجاوز قرار مي گـيـرنـد از خـانـواده          
فسـاد و رشـوه       .  هاي فقير هسـتـنـد     

خواري گسترده در مـيـان مـامـوران       
ــه                پــلــيــس و مــقــامــات قضــائــي ب
راحــتــي پــرونــده هــاي مــربــوط بــه             

مهمتر از هـمـه       . تجاوز را مي بندد
تحقير و فرودست نشـان دادن زنـان         
يک ابزار مهـم سـرمـايـه داري هـنـد             
براي پائين نـگـاه داشـتـن دسـتـمـزد            
زنــان و اســتــثــمــار مضــاعــف آنــان            

زن ســتـــيـــزي تـــا اعـــمـــاق            .  اســت 
مناسبات اجتماعـي، اقـتـصـادي و         

. سياسي جـامـعـه هـنـد ريشـه دارد            
اعتراضات گسـتـرده زنـان و مـردم             
برابري طلب هند عـلـيـه تـجـاوز بـه             
زنان و جنبش عليه تبعيض و بـرابـر   
طلبانه زنان و مردان در هنـد هـنـوز      

گســتــرش و    .  در ابــتــداي راه اســت        
قدرت گـيـري ايـن جـنـبـش در گـرو                
اين است که بسياري از مـنـاسـبـات       
اجتـمـاعـي و اقـتـصـادي حـاکـم بـر                  

ايـن جـنـبـش       .  هند را هدف بـگـيـرد     
نبردهاي سنـگـيـنـي در پـيـش روي             

 .*خود خواهد داشت

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۶جمعه  ۵۰۲شماره _ دوره دوم 
 بازتاب ھفته 

 باز ھم تجاوز در ھند
 قرباني اين بار يک 

 ساله است ۵دختر بچه 
 بھروز مھرآبادی

احمدي نژاد بي اعتنا به خرناس هـا    
و پنجه نشان دادن هـاي بـانـد هـاي           

 ۲۹رقيب گردهم آئي خـود در روز        
اين تجمع که .  فرودين را برگزار کرد

تجليل از خادمان " اسم آن را مراسم 
گـذاشـتـه    "  ستاد تسهيـالت نـوروزي    

بود، در حقيقت نوعي قدرت نمائـي  
و ارزيابي از تـوازن قـوا در آسـتـانـه            

. تعيين يک رئيس جمهور جديد بـود 
بــا وجــود تــوزيــع ســخــاوتــمــنــدانــه           
سانديـس، کـيـک، سـانـدويـچ، سـيـم               
کارت تلفـن و بـرگـزاري مـوسـيـقـي              

. نــيــمــي از اســتــاديــوم خــالــي بــود           
اسـتــاديـوم نـيــمـه خـالــي و شـرکــت                
کنندگاني که از همان ابـتـداي ورود     

مـي دادنـد،     "  نهار، نهـار " شعارهاي 
جايگاه و مـوقـعـيـت رئـيـس دولـت              

 . اسالمي را بخوبي نشان مي داد
اما بجز اعوان و انصـار دولـت     
و کساني که با اجبار و بـا اکـراه بـه        
استاديوم آورده شده بـودنـد، بـخـش         
بزرگي از حاضران کساني بودند کـه    
مــي خــواســتــنــد بــراي اولــيــن بــار             
نشستن دختران و پسـران در کـنـار            
يــکــديــگــر در اســتــاديــوم آزادي را            

فـيـلـم هـا و تصـاويـر             .  تجربه کنـنـد  
دختران و پسراني که در جايگـاهـهـا    
مشغول رقصند، نشان مي دهد کـه    
آنهـا از هـر فـرصـتـي بـراي زيـر پـا                     
گذاشتن قوانين ارتجاعي اسالمـي،  

استفاده مي کنند و در مـقـابـل آن            
مي ايستند و مي دانند که در آنجـا  
اوباش رژيم جرئت تـعـرض بـه آنـهـا          

ديـالـوگ يـکـي از         .  نخواهند داشـت 
فيلم هاي منتشر شده ايـن را نشـان       

مامور انتظامي و حراسـت  . ميدهد
دختران جواني را که مـي رقصـنـد،        

فــيــلــمــبــرداري  : " تـهــديــد مــي کــنــد      
، اگه مـي خـوايـن بـرقصـيـن           " ميشه

و دخـتـران     ".  لطفا برين رقاص خونه
حق مرد، : "در پاسخ فرياد مي زنند

ورود بـه    " و   " حق زن، نيمي از آزادي
 ". استاديوم حق مسلم ما است

همه اعضاي دولت اسالمي در 
استاديوم حـاضـرنـد، امـا صـنـدلـي              
امام زمان که هميشـه در جـلـسـات         
کابينه گـذاشـتـه مـيـشـد، در انـبـار               

از قـرآن خـوانـي و          .  خاک مي خـورد 
" روضه عروسي علي اصغر" حتي از 

آنـهـا   "  شـادي " هم کـه در مـجـالـس             
 .خوانده ميشود، خبري نيست

احمدي نژاد فتيله هاله نـورش   
را پائين کشـيـده اسـت و بـجـاي آن              
پرچـم نـاسـيـونـالـيـسـم را بـاال بـرده                   

او هم با همه بالهـتـش تـالش      . است
مي کند که از نفرت و انزجار مـردم  

امـا  .  از قوانين اسالمي بـهـره بـبـرد      
رقـبـايـش درســت فـهـمــيـده انـد، او                
دست به بازي خطرناکـي زده اسـت،       
ــظــام                    ــي کــه در راه اســت ن ــان ــوف ت
اسـالمـي و حـکـومـت او را از جــا                  

 .*خواهد کند

 صندلي امام زمان در 
 استاديوم آزادی نبود

 بھروز مھرآبادی



 به چه جرم کشتي؟ 
نــفــر در      ۴۰۰ ايــن فــريــاد اعــتــراض         

مقابل کنسـولـگـري جـنـايـتـکـاران در             
 . هرات بود

ــه              ــران ب حــکــومــت اســالمــي اي
 ،دستور رييس جنايتکار قوه قضاييـه    

نـفـر را در          ۱۴ هفته گذشـتـه حـداقـل         
اين جنـايـات در     .  زندانهاي ايران کشت

آمـار  .  نفر در شيـراز بـود     ۹ ادامه قتل 
اعدامها در ايران سرسام آور باال رفـتـه     
و روزي نيست که در زنـدانـي و يـا در            

ايـنـهـا آمـار       .  خياباني افراد را نکشند
اعدامهايي است که خبرش بـه بـيـرون        

آمار از اينها بسـيـار   .  درز پيدا ميکند
باالتر است و رژيـم سـعـي در مـخـفـي             

. نــگــه داشــتــن ايــن اعــدامــهــا دارد              
جمهوري جنـايـتـکـار اسـالمـي دسـتـه             
دستـه جـوانـان از افـغـانسـتـان را نـيـز                    
ميکشد و ايـن هـفـتـه مـجـددا مـردم                
افغانستان به اين اعدامهاي وحشـيـانـه    

 . اعتراض کردند
نفر در روز شنبـه بـه      ۴ در کرمان 

ــد              . اتــهــام مــواد مــخــدر اعــدام شــدن
خانواده هاي اعداميها تقاضـاي عـفـو      
کـرده بــودنـد و رئــيـس قــوه قضــايـيــه                

 . نپذيرفت و دستور اعدام داد
فـرورديـن       ۳۱  بامداد روزشـنـبـه   

نفر آنها از اتـبـاع        ۲ زنداني که  ۵ ماه ،
ــدان               افــغــانســتــان مــي بــاشــنــد در زن

ــد          ســن .  مــرکــزي زاهــدان اعــدام شــدن
 ۴۸ الـي       ۲۱ زندانيان اعدام شده بيـن    

 . سال مي باشد
فعالين حقوق بشـر و     »به گزارش

ــران           ــي در ايـ ــراسـ ــکـ ــي   «دمـ ــامـ اسـ
زندانياني که در زندان مرکـزي زاهـدان     

 :اعدام شدند به قرار زير مي باشد
سـالـه از اتـبــاع           ۲۱ عـبـاس کـريـمـي          

سـال در       ۲ افغانسـتـان، وي بـيـش از             
زنـدان     ۳ زندان بسر مي برد او در بنـد    

 زاهدان زنداني بود،
 ۳ ساله، نزديک به    ۲۳ جعفر سردشتي 

زنـدان مـرکـزي زاهـدان           ۲ سال دربـنـد     
 بود،  زنداني

سـالـه، نـزديـک          ۲۸ عبدالغني گرگيت 
زنــدان    ۳ در بـنـد        سـال و نـيـم             ۲ بـه    

 زاهدان زنداني بود،
 اقبال شه بخش،

سـالـه از        ۴۸ کشمير عـالـي زهـي          ۵ ،
زنــدان    ۷ اتـبـاع افـغـانسـتـان، از بـنـد                 

 مرکزي زاهدان
روز پنجـشـنـبـه      اين پنج زنداني، 

فروردين ماه به سلولهاي انـفـرادي      ۲۹ 
 منتقل شدند

 ۱۰۰ در حــال حــاضــر حــداقــل           
زندانـي در زنـدان مـرکـزي زاهـدان در                
انتظار اجـراي حـکـم اعـدام بسـر مـي               

 .برند
تا به امـروز در     از دو هفته پيش 

زنـدانـهـاي بـنـدرعــبـاس و عـادل آبــاد                
شـيـراز و گـوهـردشـت کـرج، زاهــدان،               
کرمان و زندانهاي ديگر ده ها زنـدانـي     
اعدام شـدنـد کـه اکـثـر آنـهـا بصـورت                 

 . مخفيانه صورت گرفته است
اين گزارشـي اسـت کـه فـعـالـيـن              
حقوق بشر و دمکراسي منتـشـر کـرده      

 . اند
يک نـفـر در زرنـد کـرمـان اعـدام               

 .شد
سـالـه و بـه اتـهـام مـواد                  ۴۰ اين فرد 

او از يـکـسـال قـبـل            .  مخدر اعدام شد
او .  در زنـــدان زرنـــد کـــرمـــان بـــود               

فروردين صبح  زود در    ۲۸ چهارشنبه 

 . محوطه زندان اعدام شد
 دو نفر در مشهد اعدام شدند

ساله کارگري در زنـدان   ۲۱ جوان 
مشهد روز چهارشنبه اعدام شد، به او   

در مــحــل   .  اتـهــام تــجــاوز زده بــودنـد         
اجراي حکم مقامات خـونـخـوار رژيـم         
اعالم کردند که اين جوان و و کـيـل او       
تقاضاي فرجام کرده بودند ولي دادگـاه  
باالتر رژيم حکم را تاييد و بـه دسـتـور      

فـرد  .  رييس قـوه قضـايـيـه اعـدام شـد            
ديگري که همان روز در مشهـد اعـدام     

سـال سـن داشـت و بـه اتـهـام                  ۴۱ شد 
تجـاوز در خـانـواده اش مـحـکـوم بـه                  

حــکــم او در زنــدان        .  اعـدام شــده بــود     
 . مرکزي مشهد اجرا شد

اعدام دو نـفـر در زنـدان رجـايـي              
 شهر کرج  

فـرورديـن      ۲۸ روز چهـارشـنـبـه          
حداقل دو زنداني در ايـن زنـدان اعـدام        

 ۶۸ ٣ ۱ حسين جفلکي متـولـد     . شدند
او تا کـنـون     .  يکي از اعدام شدگان بود

سه بار پاي چوبـه دار رفـتـه و هـر بـار                
. بدليل اعتراض حکم اجـرا نشـده بـود       

از مشخصات نفر دوم کـه اعـدام شـد            
 . خبر دقيقي در دست نيست

 به چه جرم کشتي؟
اعـدام شـده در        ٣ ۱ افراد خانواده 

ــل                ايــران روز چــهــارشــنــبــه در مــقــاب
کنسـولـگـري حـکـومـت اسـالمـي در               
هــرات تــجــمــع کــرده و در حــالــيــکــه              
پيکرهاي عزيزان اعـدام شـده خـود را            
در مقابـل در کـنـسـولـگـري گـذاشـتـه                
بــودنــد از جــنــايــتــکــاران حــاکــم مــي            

 ٣ ۱ پرسيدند به چه جرم کشـتـي؟ ايـن          
 .نفر همه از مردم هرات بودند

نـفـر      ۴۰۰ تظاهرکـنـنـدگـان کـه          
بودند عليه حکومت اسـالمـي شـعـار         
ــل                  مـــيـــدادنـــد و از ســـازمـــان مـــلـ
ميخواستند که قاتـلـيـن ايـن افـراد را            

ساله در ايـن   ۶۵ يک زن .  محاکمه کند
ميتينگ حرف زد و با گريه گـفـت دو       
نوه مرا اعدام کرده اند در حاليکه ايـن    
دو جوان براي کارگـري بـه ايـران رفـتـه            
بودند چرا آنهـا را کشـتـيـد چـه کسـي               

او از حـکــومــت      .  بـايــد جــواب بــدهـد      
افغانستان شديدا انتقـاد کـرد و گـفـت           
براي پيگيري سـرنـوشـت ايـن جـوانـان             
دولت هيچ کمکـي نـکـرد و خـودمـان            

 . رفتيم و اجساد را تحويل گرفتيم
کميته بين الملـلـي عـلـيـه اعـدام           
ــردن ايــن مــوج                 ضــمــن مــحــکــوم ک
وحشيانه و گسترده اعدامهـا در ايـران       
هشدار ميدهد که هر چه به انتـخـابـات    
کــذايــي حــکــومــت اســالمــي نــزديــک          
ميشـويـم رژيـم از تـرس اعـتـراضـات                 
مــردم و يــا شــورش در جــامــعــه بــه                 

هـدف  .  اعدامهاي بيشتر دست ميزنـد 
ــرده و                   ــهـــاي گســـتـ ــدامـ ــن اعـ از ايـ
اعــدامــهــاي عــلــنــي تــرســانــدن مــردم         

حکومـت فـاشـيـسـت اسـالمـي            .  است
آماده جنايتکاري بيشتر است و بـايـد       
مــتــحــدانــه و بــيــش از پــيــش هــمــه                 
مخالفين حکومـت اسـالمـي و هـمـه            
مردم منزجر از حکومت اسـالمـي در     
ــه ايــن                     ايــران و در ســراســر جــهــان ب

 . اعدامها اعتراض کنند
 

 کميته بين المللي عليه اعدام  
 ٣ ۲۰۱ آوريل  ۲۱ 

 ۱۰ انترناسيونال 

 نفر در يک ھفته در ايران ۱۴اعدام حداقل 
 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۶جمعه 

 دامنه جنايات حکومت خونريز اسالمی محدود به ايران نيست 
 نفر از مھاجرين افغانستانی و ۱٣اعدام 

 اعتراض مردم ھرات به اين جنايت در ھفته گذشته  



 ٢٨    طــبـــق گــزارشـــات در تــاريـــخ             
فروردين ماموران گارد ضـد شـورش،       

بـنـد      ١٢ به زندانيان سياسي در سالـن    
زندان رجـائـي شـهـر يـورش بـرده و                  ٤ 

زندانيان را مورد فـحـاشـي و تـوهـيـن             
ماموران اقدام به تـخـريـب      .  قرار دادند

لوازم زندانيان کردنـد و تـالش كـردنـد           
تلفن هاي تـمـاس زنـدانـيـان بـا بـيـرون               
زندان را از آنها بـگـيـرنـد تـا از پـخـش              
اخبـار بـه خـارج از زنـدان جـلـوگـيـري                   

در جـريـان ايـن يـورش نـامــق              .  كـنـنـد   
را مــورد        ســالــه،      ٣ ۶ مــحــمــودي       

ايـن  .  و ضرب و شتم قرار دادنـد      حمله
مـوارد     حـملـه مـزدوران رژيـم مـانـنـد             

پيش مـورد اعـتـراض زنـدانـيـان قـرار              
 .گرفت

زندانيان سـيـاسـي در مـقـابـل يـورش                 
مـزدوران دسـت بـه اعـتـراض زدنـد و                 

مــرگ بــر ديــکــتــاتــور،      :  شـعــار دادنــد   
مرگ بر ستمـگـر، چـه شـاه بـاشـه چـه                

سـپــس در مــجــمــع          زنــدانــيـان .  رهـبــر 
عمـومـي خـود تصـمـيـم گـرفـتـنـد در                   
اعتراض به رفتار وحشيـانـه مـامـوران       
زنـدان بــه مــدت سـه روز از تــحــويــل                

 .غذاي زندان خودداري کنند
ــســت كــه                    ــار نــي ــيــن ب ــن اول اي

بــا مــزدوران اســالمــي در            زنــدانــيــان 
مـا مـرتـبـا       .  زنـدان درگـيـر مـيـشـونـد           

شاهد اعتراض زنـدانـيـان سـيـاسـي در           
اشكال مختلف از جـملـه ارسـال نـامـه          
به سازمانـهـاي جـهـانـي، فـراخـوان بـه               

. مردم و يا اعتراض در زندان هسـتـيـم     

ما شاهـد ايـن هسـتـيـم كـه زنـدانـيـان                  
سياسي در رابطه با اعدامها، دفـاع از    
هــمــبــنــديــهــايشــان و حــتــي مســائــل           
سياسي ايران در مناسبتهاي مختـلـف   

ايـن قـدرت     .  بيانيه صـادر مـيـكـنـنـد          
مبارزه مردم و عقب نشـيـنـي رژيـم را         

زندانيان سيـاسـي حـتـي       .  نشان ميدهد
تحت شكنجه و فشار به مـبـارزه خـود      
ادامه داده اند؛ وظيفه ما رساتر كـردن    
ايـن صــدا و رسـانــدن پـيــام زنــدانـيــان                

 .سياسي به گوش جهانيان است
ــايــت از                   ــانــي در حــم روز جــه
زنـدانــيــان ســيــاســي،  بــيــســتــم ژوئــن            

ــرداد                    ٢٠١٣  ــي خـ ــا سـ ــر بـ ــرابـ بـ
بهترين فرصت براي تقويت يـك  ٢ ۹ ١٣ 

همبـسـتـگـي جـهـانـي در حـمـايـت از                   

بـرنـامـه    .  زندانيان سـيـاسـي مـيـبـاشـد         
هــاي ايــن روز از هـــم اكــنـــون در                       
شهرهاي، استكهلـم در سـويـد، اسـلـو            
در نروژ، واشـنـگـتـن آمـريـكـا، لـنـدن                

ما از شـمـا   .  انگلستان اعالم شده است
مـدافـعــيـن آزادي زنــدانـيــان ســيـاســي             

كـه از هـر طـريــق             دعـوت مـيـكــنـيـم       
ممـكـن در ايـن روز جـهـانـي شـركـت                   
كنيد و صداي رساي شكـسـت نـاپـذيـر        
زندانيان سياسي را به گوش جـهـانـيـان       

 .برسانيد

 شيوا محبوبي 
سخنگوي كميته مـبـارزه بـراي آزادي          

 زندانيان سياسي در ايران
 ٢٠١٣ آوريل  ۲۱   

براي اطالعـات بـيـشـتـر از طـريـق بـا                 
 با ما تماس گيريد  وبالگ زير
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 باشيم  یصداى اعتراض زندانيان سياس ٢٠١٣بيستم ژوئن   -١٣۹٢سى خرداد 
 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۶جمعه 

در هـمـيـن      .  اعـالم گـرديـد     "  مريـوان 
فاصله در شهرهايي چون سليمـانـيـه    

ــان عــراق                و    ــردســت ــن در ک ــجــوي ــن پ
اکسيونهايـي اعـتـراضـي عـلـيـه رزِيـم               
آپارتايد جنسي ايران و در حـمـايـت از          
اعتراضـات مـردم مـريـوان عـلـيـه زن                

 . ستيزي رژيم اسالمي بر پا شد
ايـن نــبـردي اســت کــه هـمــچــون             
موجي به راه افتاده و دامـنـه اش هـر            
روز ابعاد اجتماعي تري بخود گـرفـتـه      

کارگران در آبادان بـا ارسـال اس       .  است
ام اس به بيش از هـزار آدرس حـمـايـت         
خــود را از ايــن اعــتــراضــات اعــالم                

کارگران بازنشـسـتـه در تـهـران          .  کردند
از همين طريق اعالم حمايـت نـمـودنـد       
و اين مـوج اعـتـراضـي هـمـچـنـان در                 

يـک مــوج اعــتــراضــي       .  حـرکــت اسـت    
انسـانــي و آزاديـخــواهــانــه کـه عــلــيــه              
آپارتايد جنسي رژيم اسالمي قد عـلـم     

احمدي مقدم در بـرابـر ايـن      . کرده است
موج است که چنين عاجزانه به سـخـن     

 . گفتن برآمده است
او در رابطه با اتـفـاقـات مـريـوان        

اي    لباس زنانـه بـه آن گـونـه          : " ميگويد
نـبـوده؛ امـا       ايم،  که در کردستان داشته

پــارچــه قــرمــزي را بــه ســر ايــن فــرد                 
انداخته بودند کـه قشـنـگ نـيـسـت و               
تذکـرات الزم نـيـز بـه ايـن افـراد داده                   

او در ادامه همين سخنان چنـيـن   ."  شد

اساسا حکم گـردانـدن اراذل       : " ميگويد
کنند کـه     و اوباش را قضات صادر مي

اين مسئله نيز بايـد در زمـانـي بـاشـد            
که آثار مثبتي به همراه داشته باشـد و    
اگر نيروي انتظامي براي اجـراي حـکـم      

شود، تنها هـمـان حـکـم        وارد عمل مي
 ".را بايد اجرا کند

در بــرابــر اعــتــراضــات گســتــرده        
مردم، احمدي مـقـدم در مـقـام دفـاع              
برخاسته و ميکوشد با گـفـتـن ايـنـکـه         
آنها صرفا مجري احـکـام صـادر شـده         
اند، تـالش دارد تـا گـريـبـان خـود را                   

همچنين مي بـيـنـيـم کـه        .  خالص کند
او چگونه به غلـط کـردن افـتـاده و بـا              
زبوني تمـام مـيـکـوشـد تـا راه عـقـب                 

 . نشيني شان را فراهم کند
سخنان احمدي مقدم جنـايـتـکـار     
بطور واقعي اعـالم شـکـسـت آشـکـار             
رژيم اسالمي در برابر قدرت اعـتـراض   

اين سخنان يک دسـتـآورد     .  مردم است
مهم بـراي جـنـبـش اعـتـراضـي مـردم               
عليه رژيم اسالمي و سرکوبگريهـايـش   

کشـانـدن   .  و عليه ستمکشي زن اسـت     
رژيـم اســالمـي بـه چـنـيــن مــوضـعــي                
زبونانه اي نـتـيـجـه مسـتـقـيـم قـدرت                  

قـدرت  .  متحد مبارزه ما مـردم اسـت    
خود را ببينيم و گامهاي بـعـدي را بـه        

کـه  "  فـتـنـه ايسـت      " ايـن    .  جلو بـرداريـم  
جنش رهايي زن، با نشانه رفتن  رژيـم      

اسـالمـي      اسالمي و قوانين ارتجاعي
" فتـنـه     " به .  اش دارد به جلو ميبرد

 .و به اين جنبش بپيونديم

 شکستی ديگر برای جمھوری اسالمی

 ۶از صفحه 



 :اتحاديه آزاد کارگران ايران
از اولين ساعات صبح امـروز     

صد کارگر اخراجـي کـارخـانـه نـورد          
لوله صفا در اعـتـراض بـه اخـراج و           
عــدم پــرداخــت حــقــوق شــان بــطــور           
اعتراض آميزي وارد ايـن کـارخـانـه         
شدند و با پيوستن همه کارگـران بـه     
آنان، توليد در اين کارخانه متوقـف  

 .شد
بنا بـر گـزارشـهـاي رسـيـده بـه                

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران صـبـح            
ديروز کارفـرمـاي ايـن کـارخـانـه بـا              
عـدم تـمــديـد قـرارداد صـد نـفــر از                  
کارگران دست بـه اخـراج آنـان زد و            
براي تسهـيـل اخـراجـهـاي بـيـشـتـر،              
قــرارداد شــش مــاهــه و يــکــســالــه             

کارگر ديگر را فقـط بـمـدت       ۱۱۰۰
هـمـه ايـنـهـا در          .  يکماه تمديد نمود

حالـي اسـت کـه قـرار بـود بـيـسـتـم                    
فروردين ماه قسمتي از مـطـالـبـات       

معوقه اين کارگـران پـرداخـت شـود         
اما کارفرماي اين کارخانه نه تـنـهـا    
در روز بـيـسـتـم فـرورديـن بـه وعـده               
خود عمل نکرد بـلـکـه در اقـدامـي          
براي به تمکيـن واداشـتـن کـارگـران          
صد نفر از آنان را اخـراج و قـرارداد         
مابقي کـارگـران را بـمـدت يـکـمـاه                

 .تمديد کرد
بنا بر آخرين گزارشهاي رسيـده  
ــران               بــه اتــحــاديــه آزاد کــارگــران اي

بدنـبـال ورود اعـتـراض آمـيـز صـد                
کارگر اخراجـي بـه داخـل کـارخـانـه             
نورد لوله صـفـا و پـيـوسـتـن ديـگـر               
کارگران به آنان که از صـبـح امـروز        
منجر به آغاز اعتصابي مـتـحـدانـه       
در اين کارخانه شد مديران کارخانـه  
تالش کردند با تهديد کارگران، آنان 
را وادار به شکستن اعتصاب کنـنـد   
اما با واکنش شديد کارگران مواجه 
شدند که در مواردي به درگيريـهـاي   

شديد لـفـظـي مـا بـيـن کـارگـران و                    
 .کشيده شد مديران کارخانه 

اعـتـصـاب کـارگـران کـارخـانـه             
نورد لوله صفا با پيوستن کـارگـران     
شيفت شب به اعتـصـاب تـا لـحـظـه           

) عصــر   ۱۹( دريــافــت ايــن خــبــر          
 .همچنان ادامه دارد

 
  –اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ۱۳۹۲اول ارديبهشت ماه  

 ۱۲ انترناسيونال 

 اولين اعتصاب بزرگ کارگری در سال جديد، 
 توليد در کارخانه نورد لوله صفا را متوقف کرد

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۶جمعه 

از سوي مـردان بـود کـه بـه درسـت              
مورد توجه رسانه هاي بين المـلـلـي    

عـده اي هـم ايـن          .  قرار گرفته اسـت 
دانسـتـه   !  روش اعتراض را مـکـروه      

و از کــنــارش گــذشــتــنــد بســيــاري            
سکوت کرده و تعـدادي هـم ديـديـم         
ــرخ تــعــيــيــن                     ــه وســط دعــوا ن ک
ميکردند و در حقيـقـت بـنـظـر مـن           

. ســوراخ دعــا را گــم کــرده بــودنــد            

مثال يک زن که فـعـال حـقـوق زنـان            
است نوشته بود کـه در مـقـالـه اي             

نه هـمـيـن لـبـاس زيـبـاسـت             " به اسم 
ــت     ــا ايــن مــردان        "   نشــان آدمــي آي

خودشان در خانه به هـمـسـران خـود       
 ... احترام ميگذارند و يا 

بنظر من يک واقـعـه سـيـاسـي          
مهم اتفاق افتاد و آن ايـن بـود کـه            
تـعــدادي مــرد کــه اتــفــاقـا بــدلــيــل             
وجود سالهاي سـال مـبـارزه عـلـيـه             
ستم ملي در کردسـتـان ايـن بـار بـا            

لــبــاس زنــانــه در دفــاع از حــقــوق               
انساني زنان عـکـس مـيـگـيـرنـد و              
اين را علني ميکنـنـد ايـن درخـود         
يک حرکت بسيار تـابـو شـکـنـانـه و           
خــالف جــريــان اســت و شــجــاعــت             

چرا کـه پـوشـيـدن       .  زيادي مي طلبد
لباس زنانه حـتـي در غـرب هـم از               

در .  طــرف مــردان عــادي نــيــســت          
حالـيـکـه اگـر زنـان لـبـاس مـردانـه                  
بــپــوشــنــد، اصــال بــه مــوضــوعــي            

بــويــژه ايــنــکــه    .  تــبــديــل نــمــيــشــود    
مردان در کشـورهـاي اسـالم زده و            
با بـودن فـرهـنـگ مـردسـاالرانـه و                
ضد زن، لباس زنـانـه بـپـوشـنـد، در           

خود يک انقالب است و بـايـد ايـنـرا       
 . ديد

بنظـر مـن تـاريـخ مـبـارزه در               
کـردسـتـان و در ايـران در دفـاع از                  
حقوق و حرمت زنان، از اين واقـعـه     
به بعد تصوير ديـگـري دارد و ايـن            
يــک درافــزوده مــهــم در دفــاع از                 

 . حقوق زنان در ايران است
ــد               ايـــن مـــبـــارزه بـــاعـــث شـ
سردسته اراذل و اوباش حکـومـتـي،    
احــمــدي مــقــدم فــرمــانــده نــيــروي            
انتظامي، اعالم عقب نشيني کـنـد     

از ايــن پــس از ايـن روشـهــاي              " کـه    
قرون وسطـايـي مـجـازات اسـتـفـاده            
نميکنند و در مـريـوان نـيـز لـبـاس             
زنانه بر تن متهم نـکـرده انـد فـقـط          
يک روسري قرمز بر سرش انـداخـتـه      

". اند که آنـهـم درسـت نـبـوده اسـت            
اعتراضات مردم بـااليـي هـا را بـه           
ــس                 ــداخــت، در مــجــل ــم ان جــان ه

حــکــومــت اســالمــي دعــوا شــد و            
نماينده مريوان مجبور شـد حـرفـي        

نمايـنـده ديـگـر        ۱۷بزند و به همراه 
نامه اي نـوشـت کـه ظـاهـرا راضـي             

. اش کردند اينرا مسکوت بـگـذارد    
حرف از استـعـفـاي وزيـر کشـور بـه             

 ... ميان آمد و 
اعــتــراضــات ادامــه دارد و              

بـنـظـر مـن ايـن          .  گسترش مي يابـد 
مبارزه بايد ادامه يابـد و فـراخـوان        
من اينست که در همه جا در ايـران      
و در دنيا بايد به اين رفـتـار شـنـيـع        
حکومت اسالمي اعـتـراض کـرد و        
حــکــومــت زن ســتــيــز اســالمــي را            

. بيش از پيش تحت فشـار گـذاشـت     
مبارزه زنان سـرخ پـوش مـريـوان و           
ابــتــکــار مــردانــي کــه در دفــاع از             
حقوق و حرمت زنان لـبـاس زنـامـه         
پوشيدند از هر نظر قـابـل تـقـديـر و          

 . *پشتيباني گرم است

 جنبش زنان سرخپوش مريوان يک ارزيابی

 ۴از صفحه 
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 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۶جمعه 

روز )  ارديبهـشـت   ١١(اول مه 
. جـهـانـي طـبـقـه كـارگـر اسـت               

روز طـــبـــقـــه اي كـــه تـــمـــام               
ثروتهاي توليد شده جامعـه بـا     
دسـت او ســاخــتــه مــيــشــود و           
ــن و بــي                  ــري ــود مــحــروم ت خ
اختيـار تـريـن بـخـش جـامـعـه               

اول مه روز اعتـراض بـه     .  است
سيطره يك اقليت مفتـخـور بـر      

ــامــعــه               ٩٩ ــردم ج درصــد م
 ٩٩روز كـيـفـرخـواسـت          .  است

درصدي ها عليـه حـاكـمـيـن و          
 . استثمار گران

ــان            ــم مــا كــارگــران مــعــل

پـــــرســـــتـــــاران بـــــيـــــكـــــاران        
بـازنشــســتــگــان و هــمــه مــردم         
محروم را بـه بـرپـايـي هـر چـه               
وسيعتر و باشكـوهـتـر اول مـه         

ــم         ــي ــخــوان ــي ــرا م ــد در     .  ف ــاي ب
تجمعات بزرگ و كـوچـك گـرد        

ارديـبـهـشـت را بـه             ١١آييم و 
روز  جشــــن و نــــمــــايــــش                  
اتحادمان عليه مفتخوران بـي    

 .خاصيت حاكم تبديل كنيم
 

زنده باد  -زنده باد اول مه 
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کــارگــزاران دســتــگــاه     ( دهــيــم   
 )مذهب

مــا بــه شــمــا شــلــيــک مــي           *  
 )ارتش(کنيم 

ــمــا مــي                *   ــه جــاي ش مــا ب

 )سرمايه داران(خوريم 
مـا بــجـاي هــمـه کــار مــي            *  

کنيم، غذاي هـمـه را تـامـيـن            
 )کارگران(مي کنيم 
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