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مطالبات کارگری طی دهه های متمادی به
جشن اول مه و مطالبات کارگری پسا برجام
بهانه جنگ ،اقتصاد مقاومتی و تحریمهای بین
متن مصاحبه تلویزیونی مینو همتی
با فرخنده آشنا فعال کارگری مقیم سوئد
المللی سرکوب شده است .این در حالیستکه
جماعت یک درصدی حاکم از میلیونرهای
ریالی به میلیاردرهای دالری تبدیل شدند .این
جماعت یک درصدی چه در آمریکا باشند و
چه در ایران توان مالی نجومی و قدرت مطلق
سیاسی خود را با خالی نگهداشتن سفره خانواده
کارگری تضمین کرده است .وقت آن رسیده
استکه نیروی میلیونی  99درصدی متشکل
شود و حقوق خود را بدست آورد و خط فقر را
بموزه تاریخ بسپارد.
در برنامه امشب به بررسی مطالبات کارگری،
از اعتصابات متعدد گرفته تا وضعیت معیشت
خانوار کارگری ،از و ضعیت کارگران مهاجر
افغان گرفته تا دستفروشان کالن شهرها با
فرخنده آشنا از فعالین کارگری به گفتگو
مینشینیم.
فرخنده عزیز به برنامه رهائی زن خوش
آمدید.
مینو همتی :توافق هسته ای و بقول خودشان برجامشان با میلیونها دالر بکام حاکمان شیرین شد.
طبقه کارگر را چه حاصل ،آیا لقمه نانی به سفره خالی خانوار کارگری افزوده شد؟ یا اینکه کماکان
پولدار کباب و بی پول دود کباب؟
فرخنده آشنا :االن اگر ما بخواهیم نگاه بکنیم در ایران یک شرایط تاریخی دیگری در رابطه با
کارگران وجود دارد .آن اجماع ها و آن دست آویزهایی که رژیم همیشه داشته مثل جنگ که برایش
نعمتی بود و بعد بازسازی جنگ که چگونه کارگران را از حق قراردادهای رسمی کنار گذاشتند و
بعد تحریمها و محاصره اقتصادی را و خالصه هر دفعه با یکی از این زمزمه های ابزاری سر ما
را کاله گذاشتند .کار رسید به اینجایی که امروز قرار داریم .همانطور که خودتان اشاره کردید در

مطالب
جشن اول مه و مطالبات کارگری پسا برجام
مصاحبه مینو همتی با فرخنده آشنا فعال کارگری
مسلمان کیست؟

آکو رضایی

رسول بداقی به پاس هفت سال صبوری همسرش
"فروزان علیزاده" ”:قهرمان تویی دلبندم“
بیانیه ندای زنان ایران به مناسبت روز جهانی
کارگر ”روز اول ماه مه با خواست برابری زن و
مرد!!!“
گزارشی از تحصن پناهجویان در دفاع از حق
پناهندگي درشهر گوتنبرگ ـ سوئد در برابر
در شهر »یوتبوری پستن «روزنامه
گوتنبرگ (همراه با عکس)
گزارشی از تحصن پناهجویان ایرانی و افغانستانی
گزارش از :ماریا یوسفزی
در سوید
اعترافگیری از مردان همجنسگرا ،شرط صدور
شادی امین
کارت معافیت از سربازی
موج مبارزه با بدحجابی یا شروع آزار و اذیت
دل آرام آزمون
زنان
نرگس محمدی بار دیگر به  ۰۱سال زندان محکوم
شد
بیانیه و کزارش  ۰می روز جهانی کارگر درشهر
شتوتگارت -آلمان
بیوگرافی و چند شعر از نسرین پرواز (به زبان
انگلیسی)

گزارشات اول مه از تهران و سنندج تا اشتوتگارت
و استکهلم (تلویزیون رهایی زن)
تهدید به سوزاندن دختری که به استادیوم رفت!
صفحه ی خبری

با نشریه رهایی زن همکاری کنید
برای نشریه رهایی زن مطلب و مقاال

” اجتماعی ،حقوقی ،روانشناسی ،جامعه شناسی ،بهداشتی  ،تجارب و گزارش های شخصری از

زندگی زنان (خودتان) و کودکان  ، “...شعر ،اخبار ،گزارش ،ترجمه ،معرفی کتاب و فیلم های خود را به آدرس ایمیر
کنید.

راه های تماس با اعضاء سازمان رهایی زن،
فرکانس و روز پخش برنامه در ایران

زیررارسرال

Markazi@RahaiZan.org

باتوجه به اینکه نظراتی در سطح جامعه مطرح میشوند که نیازمند پاسخگوئی و حالجی در برخورد آزادانه عقاید دارد و بعضا این نظررا
مغایر با اهداف و سیاستهای رهائی زن نیز هستند ،اینگونه نظرا در ”ستون آزاد“ منتشر میشود و در همینجا از فعالین حقوق زنان و
بخصوص فعالین رهائی زن میخواهیم تا در پاسخگوئی به این نظرا کوشا باشند.

مینو همتی
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کارگران با اتحاد خود هب وضع موجود پایان دهید
واقع امروز یک بحران جهانی
هست .میدانید که در همه جای
دنیا مردم از سیاستهایی که هر
روز باعث خرابی و ویرانی
بیشتر وضعیت کارگران و مزد
بگیران میشوند به سطوح امده
اند .این در واقع همان اعتراض
سراسری ست به این سیاستها و
ما هم جدا از این جهان نیستیم .ما
هم کشوری هستیم که سرمایه
داری هار جمهوری اسالمی
میخواهد سیاستهای جهانی
نهادهای سرمایه داری را مثل
صندوق بین المللی پول را را در
ایران پیاده بکند و این مبارزه
جهانی طبقه کارگر هم به
صورتی به ایران مربوط است.
برای همین من فکر می کنم که
االن فرصت خیلی خوبی ست که
ما بتوانیم مبارزات منطقه ایی و
محلی مان را با مبارزات جهانی
پیوند بدهیم و این ارتباط را
برقرار بکنیم ونشان بدهیم که ما
هم جزو  99درصدی ها هستیم.
ما هم در کشوری هستیم که در
وحشتبارترین شرایط نیروی
کار ،کارگر را استثمار می کنند.
مسئله بیکاری ها و تمام
معضالتی که امروز در جامعه
ایران هست در واقع همه
کارگران جهان با شدت و ضعفی
دست به گریبان هستند و
اعتراضات سراسری را ما شاهد
هستیم .
ببینید در امریکا و انگلیس
چگونه اعتراضاتی هست .در
خاورمیانه شاهد اتش افروزی
هایی هستیم در واقع دنیایی که
اینها دارند رهبری می کنند بر
علیه طبقه کارگر هست و طبقه
کارگر حق دارد که برای دفاع
از زندگیش مبارزه بکند .من
فکر می کنم که در چنین
شرایطی احتیاج به یک تحرک
گسترده است و در واقع باید بر
پایه یک ابتکاراتی باشد و
نواوریهایی در ایجاد تشکلهای
مردمی برای طرح مطالبات و
رفاه عمومی مان داشته باشیم.
برای اینکه بتوانیم برای کل احاد
جامعه مان یک سری مطالبات
عمومی را مطرح بکنیم .
بخصوص االن که هیأت هایی به
اروپا می ایند و میروند  .ما باید
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به نوعی جوری به اعتراض
مان وصلش کنیم .اعتراض به
سرمایه جهانی ،به سیاستهای
سرمایه جهانی و آنها را ارتباط
دهیم به اعتراضات کارگران در
کل جهان .هرچند در همه جای
دنیا سرکوب هست و ولی هیچ
کارگری نمی تواند باور نداشته
باشد که اگر کارگر متشکل بشود
و نیروی عظیمش را به میدان
بیاورد و سازمان بدهد هیچ
نیروی سرکوبی قادر نیست که
انها را به عقب بنشاند و انها
پیروز میدان خواهند بود و این
مسأله مهمی هست مسأله تشکل
یابی طبقه کارگر پیوندش با
مبارزات جهانی و اعتراض 99
درصدی ها در جهان خیلی مهم
هست و این شرایط را باید
دریابیم و در این شرایطی که
جامعه متحد است نیاز به
سازماندهی دارد .
بهربرداری
همتی:
مینو
صاحبان سرمایه از شکاف بین
کارگر بومی و کارگر مهاجر در
همه جای دنیا از جمله ایران
اهرمی برای پائین نگهداشتن
دستمزدها برای کارگران بومی و
محکوم کردن کارگر مهاجر و
خانواده اش به زندگی زیر خط
فقر بوده است .راه برون رفت از
این مدار بسته را چه میبینید؟
فرخنده آشنا :علت مهاجرت و
مهمترین مسأله مهاجرت همین
سیاستهای خانه خرابی ست که
این سرمایه دارها در رابطه با
کارگران ایجاد می کنند  .جنگ
افروزی ها و سیاست هایی که
راهی جز مهاجرت و فرار برای
مردم باقی نمی گذارد همان
دولتهایی که با اعمال سیاستهای
سرمایه جهانی انسانها را از
همان حداقل های امکان زندگی
در کشورهایشان ساقط می کنند و
شرایط به شدت غیر انسانی را
برایشان رقم می زنند  .و در
حین فرار یا در دریا ها غرق می
شوند و یا اینکه خودشان را به
یک جایی می رسانند  .تازه انجا
هم باید به یک حقوق پایین برده
داری تن بدهند چراکه بهر حال
مجبور هستند زندگیشان را تامین
بکنند .شما ببیند در همین ایران

در رابطه با افغانستانی ها رژیم
دارد چکار می کند و چه
سیاستهایی را دارد پیش می برد .
االن در اروپا هم یک دوره
سرکوب دستاورد های طبقه
در اروپا
کارگر هست.
مهاجرهایی که از جنگ فرار می
کنند و به اروپا می ایند .برای
اینها این امکان را فراهم می کند
که از نیروی کار ارزان اینها
استفاده کنند و از طرفی اینها را
الترناتیوی قرار بدهند برای
مبارزات روزمره کارگری که
خواهان افزایش دستمزد ش است
و در واقع نیروی مهاجر در یک
همچین جاهایی یک نیروی
ضعیفی ست و اینها حمله را به
انها انجام می دهند .در همین
کشورسوئد وقتی که ما با موج
مهاجران گریخته از جنگ مواجه
هستیم اینها یک سیاست هایی را
به کار میبرند که مثال پیشنهادشان
این بود که این کارگران و پناهنده
هایی که از کشور های دیگر امی
آید  03تا  03درصد کمتر از
کارگر های سویدی به ایشن
حقوق بدهیم چونکه اینها ان
مهارت ها را ندارند .
خوب خوشبختانه اینجا شرایطی
هست که انسانهای رادیکل
میتوانند یک مقدار ازادانه تر
فعالیت بکنند و تالش کردند که
روشنگری بکنند .تالش کردند که
اتحادیه های کارگری را نسبت به
این مسأله روشن بکنند و اجازه
ندهند که اینها سیاستهای تفرقه
افکنانه شان را بین کارگر
خارجی و سوئدی پیش ببرند  .و
خوشبختانه تا اینجا هم نتوانستند
پیش ببرند یعنی به هر حال روی
این قضیه کار شده و انسانها
نیرو گذاشتند و تالش کردند
روشنگری و افشا گری کردند و
اعتراض کردند و این طرح
خوشبختانه پیش نرفت  .و این
طرح هم هست که خوب شما می
کویید که اینها اموزش و مهارت
ندارند بهشان اموزش بدید حق
هر کسی هست که در این جامعه
اموزش ببیند و بتواند کار بکند و
تا ان موقع شما باید به انها حقوق
بیکاری بدهید تا انها بتوانند این
اموزش ها رو ببینند و به کار
بروند این تالشها هست یعنی به

هر حال ان طور نیست که اینها
اجازه بدهند که این یورش ها
به راحتی صورت بگیرد اینها
طرح های ضد کارگری هستش
اینها طرح هایی که وظیفه
نیروهای انقالبی اینها را افشا
کنند و با سازماندهی طبقه و
اعترض های گسترده بتوانند
اینها را به عقب بنشانند  .بهر
حال این سیاست کثیف تفرقه
افکنی بین کارگرای بومی و
خارجی را رژیم جمهوری
اسالمی سالها بکار برده و یکی
از فجیع ترین مسأله که در
ایران پیش رفت این بود که
سال قبل بخصوص یازده
اردیبهشت روز جهانی کارگر
روزی که همه کارگرای دنیا
اتفاقا می خواهند روی
وابستگی طبقاتی شان تاکید
بکنند این مزدور ها و سرکوب
گران همیشگی طبقه کارگر
سعی کردند با بسیج نیرو اتفاقا
بر عیله کارگرای مهاجر و
افغانستانی شعار بدهند و
بگویند که اینها هستند که باعث
این مصیبت ها شدند در حالیکه
باید با این سیاستها مقابله بشود
با سیاست هایی که رژیم بر
علیه افغانستانی ها دارد اعمال
می کند میدانید که االن دارد به
عنوان نیروهایی که اینها رو
سازمان می دهد و بهشان وعده
پول می دهد بهشان وعده این
را میدهد که اینها می توانند
بعدها شهروند ایرانی بشوند و
پاس ایرانی بگیرند و خانه
بخرند و تحصیل بکنند و ماشین
داشته باشند اگر اینها بروند و
از همتای خودشان در سوریه و
از اسد دفاع بکنند و هیچ معلوم
نیست که اینها بتوانند از انجا
زنده در بیایند  .االن مردم شاهد
هستند که در مناطق افغانی
نشین در حاشیه های شهر
بخصوص در مشهد االن هر
روزه دارند بخش زیادی از
اینها را که فرستادند انجا با این
وعده ها جسد هایشان را دارند
به خانواده هایشان تحویل
میدهند تحت عنوانی که اینها از
حرم دفاع کردند  .یک زمانی
جوان ها را به کشتن میدهند که
میخواهند بروند برای فتح
2

جان کارگران زندا نی رد خطر است
کربال و حاال این بیچاره ها را
اینطور به کشتن میدهند .معلوم
هست وقتی به یک کارگر
افغانستانی اجازه نمیدهند در یک
محله هایی تردد بکند .بهش
اجازه نمیدهند تحصیل کند و
خانه بخرد و حساب بانکی باز
کند وقتی میرود در بیمارستان و
با ان رفتار انسانی ندارند در
یک همچین فشاری اگر تو دو
ماه بروی انجا و برگردی ما همه
این محرومیتها را رفع می کنیم
معلوم هست که تحت این فشار
همچین چیزی را قبول می کند
بهر حال اینها ان چیزهایی هست
که داره اتفاق می افتد و باید همه
جا هوشیار بود و علیه این
سیاستها مبارزه کرد  .و نگذاشت
که این اتفاق بیافتد .بخصوص
یازده اردیبهشت ما می خواهیم با
جنبش جهانی و  99درصدی ها
اعالم همبستگی بکنیم در سراسر
جهان در درجه اول دست
افغانستانی را دکه در کشور ما
هست را بعنوان اتحاد طبقاتی
خواهیم فشرد و اجازه نخواهیم
داد که اینها اینجوری این بخش
ضعیف طبقه کارگر را بعنوان
مهاجرانن تنها در ایران بلکه
اینجا هم این مسائل هست ما هم
واقعا درگیر این مسائل هستیم که
روشنگری بشود و اینجا دائم در
اعتراض و در کشمکش هستیم با
این سرمایه دارها که نگذاریم
این اتفاق بیافتد .اتفاقا دوستان
افغانستانی که اینجا هستند و این
تجربه را از ایران و جاهای
دیگه دارند و ایجا دائما این
تجربه ها رو انتقال میدهند که ما
بعنوان کسانی که در ایران بودیم
میدانیم وقتی که حمله می کنند به
یک کارگر افغانستانی بعنوان
کارگر مهاجر و حقوق کمی
بهش میدهند بیمه اش نمی کنند و
مسکن و اینها ندارد و این حمله
ها اگر سدی جلویش را نگیرد
متوقف نمی شود .
این تجربه ها را ما داریم و باید
از ان استفاده بکنیم این بخش
بزرگی که روی دوش کارگرای
خارجی اینجا بوده که ارتباطها
را برقرار بکنند و همین طور
کارگرای اگاه سوئد که این پیوند
را برقرار بکنند و اجازه ندهند
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که این تعرضات به بخش ضعیف
طبقه کارگر انجام بشود  .بهر
حال ما باید خیلی هوشیارانه با
این سیاستها مقابله بکنیم باید
خیلی هوشیارانه بتوانیم اتحاد و
همبستگی طبقاتی مان را در همه
جا پیش ببریم .تحکیم ش بدهیم و
سعی کنیم هرجایی که تشکلی
ایجاد می کنیم حتما بطور ویژه
حواس مان به ان بخش کارگران
مهاجر باشد  .سرمایه داری برای
خودش هیچ مرزی نمی گذارد
هر جا که دلش می خواهد و می
بیند که سود زیاد هست میتواند به
راحتی برود انجا و خون
کارگرها را بمکد  .ما کارگر ها
هم باید باید جلوی ان را بگیریم تا
بتوانیم از این شرایط خالص
یابیم.
مینو همتی :پدیده دستفروشی
در کالن شهرها مختص ایران
نیست ،لیکن نحوه برخورد
شهرداریها در کشورها پیشرفته
و جهان سومی کامال متفاوت
است در آمریکا شهرداری در
روزهای تعطیل آخر هفته
پارکینگ برخی مدارس دولتی را
به هزینه ای کم در اختیار
ارائه
برای
دستفروشان
اجناسشان میگذارد و خریداران
و فروشندگان نیز راضی بنظر
میرسند . .در این مورد این پدیده
در ایران توضیح دهید و اینکه
چه اقشار اجتماعی را
دربرمیگیرد.
فرخنده آشنا :ببینید مسأله دست
فروشی چیزی جز فقر نمی تواند
باشد .یعنی هیچ دلیلی ندارد جز
اینکه ادمها بیکارند و وقتی که
هزارن نفر کارشان می شود
دست فروشی یعنی گسترش روز
افزون فقر و بیکاری این را نشان
می دهد  .انسانهایی که قادر به
تامین زندگیشان نیستند بیکارند و
یا بعنوان شغل دوم و سومشان
مجبور میشوند که دست فروشی
بکنند.و این تعداد عظیمی که این
روزها در رابطه با ایران هست
در واقع یک رقم باور نکردنی
ست ،یعنی یک معضل اجتماعی
ست که مربوط به سیاستهای ان
جامعه است که به شکل
دستفروشی خودش را دارد نشان

می دهد بخش بزرگی از این دست
فروش ها زنان هستند این مسئله
مهمی هست که این زنان بخش
عمده شان هم سرپرست خانواده
هستند یا زنان جوانی هستند و از
انجایی که در ایران نفس کشیدن
هم پولی شده داره تحصیل میکند
و دانشگاه میره و مجبور هست
که هزینه اش را تامین بکند و
بخشی از اینها مجبور هستند که
دست به دستفروشی بزنند چون
کاری نمی توانند پیدا بکنند .
اما مسئله جمع اوری این دست
فروشها بارها و بارها اتفاق افتاده
و اینها دوباره به خیابانها برگشتند
بگذارید من تجربه سال  99و 03
خودمان را بگویم که ان موقع ها
من یادم هست که در خیابان
ولیعصر بچه های جوانی که کار
نداشتند و یا احتیاج مالی داشتند و
باید پول بدست می اوردند در این
خیابان بزرگ بخصوص در
شبهای عید دست فروشی می
کردند و ان موقع به اینها حمله می
کردند و از زمان شاه هم همچین
چیزهایی هم هست و ماموران سد
معبر و ان موقع شرایط کمی
متفاوت تر بود .یعنی فضا یک
مقدار باز تر بود و جوان هایی که
در ان خیابان کار می کردند یک
تشکل دستفروش ها را ایجاد کرده
بودند و یک دکه ایی را زده بودن
که ان دکه با نوشته هایی که
رویش بود نوشته بود که اینجا
جایی هست که دستفروشها را
سازماندهی می کند و انها میرفتند
ثبت نام می کردند و برای مردم
اعالم می کردند که جوانی هستم
که کار ندارم و باید پول بدست
بیاورم .از اخبار و اینکه اگر
حمله کردند چگونه از خودمان
دفاع بکنیم و روشنگری می
کردند و در چین حمله هایی هم
مردم دخالت می کردند و اجازه
نمی دادند که تعرضی به انها
بشود و کار هم می شد .یعنی بهر
حال مغازه دارها مالیات می دهند
ویکسری پولهاراباید به شهرداری
بدهند و طبیعتا قیمت جنسشان یک
مقدار باالتر هست و اینها پایین تر
و مردم ازجنس ارزان استقبال می
کنند ولی این باعث این نباید بشود
که درگیری بین دستفروشها و
مغازه دارها بشود .

دستفروشها وقتی کار ندارند
چه کار باید بکنند و معلوم
هست که شهرداری و دولت در
کنار مغازه دارها خواهد ایستاد
این روابط هست ولی هیچ ادم
منصفی و هیچ ادم انسان
دوستی نمی گوید که دستفروش
ها را باید با زدن و بستن و مثل
یک جنایت کار با انها رفتار
کرد  .باید به اینها کار داد و یا
شرایطی فراهم کرد .من یادم
هست که همین دستفروشها یک
جایی را مشخص کردند و از
شهرداری خواستند که انجا را
به انها بدهد که شهرداری
جاهایی را داده بود که دست
رسی مردم سخت بود و به قول
خودشان جنگ یک نعمتی شد
که به اینها حمله کردند و از
انجا بیرونشان کردند و هیچ
وقت برای مردم یک چاره
اساسی انجام نمی دهند و ایجاد
کار نمی کنند .دست فروش ها
هم دچار همچین مسئله ایی
هستند که در مترو با بیشرمی
تمام می گویند که برای اسایش
خودتان هم که شده از اینها
خرید نکنید .و یا بعنوان سد
معبر می بینیم که با مردم
چگونه برخورد می کنند خوب
تشکیالت و نیروی کارگری
نیست که پشت اینها باشه و
خودشان هم تشکیالتی ندارند
از اینگونه برخوردها جانشان
به لب میرسد و مثل ان کسایی
که خودشان را انداختند زیر
ریل قطار و یا یونس عسکره
دست فروش خرمشهری که از
سر ناچاری خودش را به اتش
کشید و خود کشی کرد اینها
مسائل کمی نیست واقعا این
جور برخوردها دولت را وادار
به این نمی کند که فکری به
حال این انسانها بکند.این وعده
هایی که اینها برای اشتغال
زای داده بودند در واقع همین
بگیر و ببند ها بود بگیر و ببند
هایی که اینها دارند انجام می
دهند یعنی در واقع باید دست
این دست فروش ها را ببوسند
بخاطر اینکه با این شرایط و
این اوضاع و احوال اینها برای
خودشان یک تحرک و تالشی
دارند تا بتوانند معاش خودشان
3

نش
م
علم  ،کارگر ،دا جو متحد شوید
را تامین بکنند دست به کارهایی
نمی زنند که به جامعه اسیب
برسانند دست فروشی بهتر از تن
فروشی و مواد مخدر هست این
را اینها خوب متوجه هستند .با
این زحمت دارند دست فروشی
می کنند که بتوانند زندگیشان را
تامین کنند اینها این همه تشکل
های عریض و طویل دارند
سازمان تامین اجتماعی وزارت
رفاه دارند وزارت بهزیستی
دارند چرا یک شرایط برای
اشتغال این بیکارها نمی توانند
ارائه بدهند  .نمی خواهند ارائه
بدهند می ایند  0333نفر پلیس نا
محسوس برای پاییدن مردم
استخدام می کنند که مردم دچار
رعب و وحشت بشوند و هیچ
حرکت و اعتراضی نکنند و
بتوانند اینها را سرکوب بکنند.
بهر حال مبارزه در این شرایط
برای اینها این نیست که اینها را
سرکوب بکنند اینها را بگیرند و
جریمه بکنند اینها کار ندارند بهر
حال اگر هم اینها را یک دوره
شدید سرکوب کنند بعد از مدتی
که مسائل شل شد اینها بیکار
هستند و دوباره بر می گردند .
کار اساسی این هست که اینها از
یک تامین اجتماعی برخوردار
باشند از یک حمایت اجتماعی
برخوردار باشند و کار به انها
داده بشود و اگر کار نمی دهند
بیمه بیکاری بدهند تغذیه و
مسکن و بهداشت داشته باشند
اینها وقتی اینها را ندارند مجبور
می شوند دست به این ابتکارات
بزنند و بجایی که از اینها قدر
دانی بکنند همه جا سعی می کنند
یک موانعی ایجاد بکنند که اینها
همان یک لقمه نانی را هم که به
ابتکار خودشان با هزار زحمت
سعی می کنند در این جامعه
بدست بیاورند را اینطور
برخورد می کنند یعنی هر راهی
که مردم یک مقدار وضعیتشان
را بهتر بکند و یک لقمه نانی
بدست بیاورند همه جا سیاست
دولت سرکوب و پاک کردن
صورت مسأله بوده است.
شما ببینید در رابطه با همین
مسئله ایی که زنان کارتون
خواب ببینید خانم شهیندخت
موالوردی معاون رئیس جمهور
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در رابطه با اینها چه می گوید
می گوید اینها را عقیم سازی
بکنند که دیگه اینها بچه ایی
نداشته باشند و هزینه ایی روی
دوش دولت نگذارند .شما کدام
هزینه ایی را در رابطه با اینها
متحمل شدید ؟ این غیر انسانی
ترین سرکوبی هست که در
رابطه با اینها دارند انجام می
دهند  .بی تردید ان چیزی که
اینها نیاز دارند این هست که
مسکن داشته باشند تغذیه و
بهداشت داشته باشند و از یک
حمایت اجتماعی برخوردار باشند
ان موقع اینها هرگز در خیابان
نخواهند امد و هرگز معتاد
نخواهند شد با بگیر و ببند و
کشتن سی و خورده ای سال
مسایل و مشکالت مردم فقیر حل
نشد و نخواهد شد .
مینو همتی :حال که حکومت
اسالمی به خانه بخت رفته و
هیئتهای اقتصادی اروپائی بسته
های اقتصادی نان و آبدار برای
صاحبان قدرت در ایران هدیه
میآورند .طبقه کارگر اعم از زن
و مرد ،پیر و جوان ،بیکار و
شاغل چگونه میتوانند از این
موقعیت برای ارتقا سطح
معیشت و توان اجتماعی 99
درصدیها بهره برداری کنند؟
نقش زنان در این کارزار
چیست؟
فرخنده آشنا :خوب معلوم نیست
که سیاه بخت نشود یعنی ببینید
انچه که االن برای این هیئت ها
مهم هست که اینجور سرازیر
شدند در رابطه با اینکه
قراردادهای که سود کالن
برایشان دارد را بدست بیاورند
در واقع این باغ سبزی را که انها
می بینند دندان طمعی که انها
دارند در رابطه با همین نیروی
کار ارزان هزاران جوانی هست
که کار ندارند و انها می دانند که
در این شرایط حاظر میشوند با
پایین ترین قیمتی نیروی کارشان
را بفروشند .
ظریف در یکی از نشست هایش
گفته بود ایران یکی از بهترین و
امن ترین کشورها ست برای
سرمایه گذاریهای خارجی و
سوداور و میداند که این را به چه

مناسبتی میگوید و انها هم میدانند
یعنی این امنیت و سود اوری
برای سرمایه دارها به یمن
کشتارها و قتل عامها و بگیر و
ببند ها و زندانهایی که االن پر
هست از کارگرهای معترضی که
فقط به خاطر حقوق های معوقه
شان اعتراض کردند و در زندان
هستند  .معلمهایی که برای
دستمزد یک مقدار بیشتری که
بتوانند ان حداقل های زندگیشان
را فراهم بکنند در زندان هستند و
این ارتشی هست که بخش بزرگی
از بودجه مملکت فقط برای
سرکوب مردم دارد هزینه می
شود .
این هست و من فکر می کنم که
تنها چیزی که در این شرایط می
تواند به کمک ما بیاد که این فرش
قرمزی که اینها با کشتار مردم و
خون کارگرها به زیر پای اینها
انداختند و بهشان خوش امد می
گویند می تواند این خواب و
رویای اینها را بهم بزند و
همانطور که قبال اینها می گفتند
که زمان شاه که ایران جزیره
ثبات هست دیدیم که در فاصله
خیلی کوتاهی وقتی اولین خیزش
مردمی پیش امد همین شاه را
برداشتیم و جزیره ثبات دیگر ان
جزیره ثبات نبود تا اینکه دوباره
سرکوب کنند و تبدیل به این بکنند
بهر حال اینها همچین تحلیل هایی
را می دهند بخاطر اینکه
اینجوری می خواهند اما طبقه اما
طبقه کارگر می تواند این
معادالت را عوض بکند .تنها
وتنها این نیرو هست که میتواند
این معادالت را عوض بکند به
نفع خودش به شرط اینکه بتواند
خودش را سازمان بدهد و نیروی
عظیمش را به میدان بیاورد و این
بگیر و ببند ها هم نمی تواند
کارگر ها را بترساند و کارگرها
این را میدانند و این را تجربه
کردند که اگر بتوانند نیروی
عظیمشان را به میدان بیاورند
هیچ نیروی سرکوب گری نمی
تواند در مقابل انها مقاومت بکند
و در نهایت این طبقه کارگر
هست که پیروز می شود  .این
نیروی عظیمی هست که دارد
چرخ جامعه را می چرخاند و
چرخ جهان را می چرخاند همان

 99درصدی هایی که خودت
بهشان اشاره می کنی چرا نمی
تواند اگر سازمان بدهد خودش
را ان یک درصد را تمام
بکند  .حتما می تواند بنابر این
مضوع همین جا هست که االن
یک موقعیتی هست که خیلی
مهم هست برای طبقه کارگر
که بتواند تشکل های پایدارش
را برای مطالبات عموم جامعه
سازمان بدهد این درست هست
که بهر حال اعتراضات همه جا
هست مسئله پاالیشگاه ها بود
پتروشیمی اعتراضاتش بود و
کار خانه هی دیگه هست
معلمها اعتراضات وسیعی
داشتند معدنچی ها اعتراض
داشتند همه این اعتراض ها
هست ولی این اعتراض ها باید
درون خودش در حین این
مبارزات کارگرها دارند
اموزش می بینند باید بتوانند
تشکل های پایدار خودشان را
ایجاد بکنند تشکلی که بتوتند
راه را به اینها نشان بدهد و دائم
بدانند که دست همدیگر را
دارند و این نیرو هست
برایشان  .این نیرو به کارگر
قدرت وتوانایی میدهد و نیروی
مبارزاتی کارگر را باال می
برد بدون این تشکل ها نمی
توان یعنی هرجایی موضوع
خاص خودش را ممکن هست
داشته باشد .
ببینید مثال حقوق ها ی معوقه
یک جا مسئله هست دست مزد
بسیار پایین یکجا مسئله هست
اینکه قراردادهای واقعا پایین
موقت و سفید اضا یکجایی
مسئله هست همه اینها مهم
هستند ولی برای گرفتن تک
تک اینها باید متشکل شد و
بزای گرفتن یک چیز بیشتری
برای احاد جامعه برای همان
دست فروش و زن کارتون
خواب و برای کودک خیابانی
این ستش که ما بتوانیم در
جامعه به یک حمایت اجتماعیی
برای کل جامعه دست پیدا بکنیم
یعنی مسکن و بهداشت و تغذیه
برای همه ازادی قلم و بیان
برای همه یعنی ایها چیزها یی
هست جامعه بطور کلی بهش
ادامه در صفحه ی ۰1
4

دست مذهب وخراهف از زندگی مردم کواته
مسلمان کیست؟
آکو رضایی

ابتداى امر باید بدانیم مسلمان
كیست؟ وچرا هر كسى به محض
به دنیا آمدن در ایران در زمره
آمار مسلمین جهان قرار مى
گیرد؟
خوب با اطالعاتى ساده مى دانیم
در صدر اسالم هر كس به پیامبر
اسالم و وحدانیت هللا اعتقاد مى
داشت و با گفتن :اشهد ان ال اال
هللا و اشهد ان محمد رسول هللا به
طور اتوماتیك مسلمان و به
صفوف جان فدایان پیامبر و یا
سایر خلفا در مى امد .وقبل از
حمله اسالم به ایران مى خواهم
نگاهى اجمالى داشته باشیم به
دوران صدر اسالم  ،زمانى كه
یاران حضرت كمتر از انگشتان
دست بودند ،ابتداى امر باید
عنوان كنم تمامى چیزهایى كه
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ذكر خواهم نمود به استناد مى
باشند و منابعشان  :قران ،تاریخ
تبرى،كتاب  ٠3سال رسالت
وپیامبرى محمدو ...بنده به علت
محدودیت هاى بسیار سعى مى
نمایم بسیار به اختصار اندكى از
وقایع ان دوران را ذكر نمایم در
أصل علت اصلى رشد وپیشرفت
سریع اسالم در ان دوران مى
پردازم؛
سوال برایم مطرح بود
همیشه این ْ
كه چرا آیه هاى مكى و مدینى كه
به این درستى نیز در قران تفكیك
شده اند ،اینقدر متمایز هستند؟
چرا هنگامى كه یاران حضرت
كم هستند و به قول معروف
دستشان به جایي بند نیست ( ال
اكراه فى دین) در دین اجبارى
نیست وجود دارد وهمه انسان ها
سیاه و سفید فقیر و غنى همه
برادر و برابرند و هنگامى كه
تعدادشان افزون مى گردد دیگر
نرمشى وجود ندارد و قاطعانه
اعالم مى كنند یا إیمان بیاورید و
یا كشته مى شوید در راه هللا.
داستان از این قرار است هنگامى
كه عرصه را در مدینه به محمد
تنگ كردند و جاى ماندى برایش
نماند با پسر عمویش على چند تن
دیگر از یارانش به مكه وبه نزد
یكى از طایفه هاى یهودى به نام
بنى قریظه پناهنده شدند و به
اسرار خودشان با یهودیان پیمان
برادرى و مصالحه بستند و علیه
دشمن مشتركشان از یكدیگر

محافظت نمایند  ،در أصل
یهودیان فقط مى خواستند به انان
پناه دهند و كمكشان كنند وگرنه
 ٠3نفر چه حفاظتى از طایفه اى
 ٠33نفره كه خود داراى برج
باروى مستحكمى نیز هستند ،مى
توانند داشته باشند؟ یعنى انان در
شهرى كه دور تا دورش حصار و
دیوار بود زندگى مى كردند .
وقبل از محمد نیز أعراب از قدیم
رسومى داشتند كه در طول سال
 ٢ماه ان را محرم و حرام اعالم
مى كردند بدین معنى كه در ان
٢ماه هیچ كس حق جنگ و نزاع
نداشت و حتى با غیر عربها نیز
نمى جنگیدن ،و به این قانون نیز
بسیار پایبند بودند .و در یكى از
این ماه ها كه كاروان هایى براى
تجارت از اطراف مكه مى
گذشتند ،وبا علم بر اینكه در ان ٢
ماه اعراب نمى جنگند هیچ
اسكورت و محافظى براى خود
نداشتند كه حضرت دستور حمله
به انان را صادر نمود و بسیار
راحت همه انان را خلع صالح
كردند و انانى كه مقاومت نمودند
 ،از دم تیغ گذراندند.و این كار را
چندین مرتبه تكرار كردند و این
اخبار به مدینه و سایر نقاط مى
رسید و افراد زیادى از همه
اطراف و اكناف به صفوف
راهزنان حضرت گرویدند به
طمع پول و ثروت فراوانى كه به
انها مى رسید  ،جمعیتشان به
زودى به حدى شد كه حتى كسانى

را نیز كه به انها پناه داده بودند
تهدید كردند كه یا ایمان بیاورید
و تسلیم شوید ویا كشته مى
شوید ،و كم كم عده انان بیشتر
از ساكنان مدینه نیز شد یعنى
اكثریت جامعه مدینه كه افرادى
فقیر بودندبه نزد پیامبر رفته
بودند و به ظاهر یا شاید در
أصل ایمان اورده بودند و
اكنون هر كدام كلى مال ثروت
اندوخته بودند وبه مدینه نیز
حمله كردند كه تسلیم شدن و
این سرنوشت كشور ما نیز شد.
هم اكنون چه كسانى از ما تا
االن قران را به درستى مطالعه
كرده ایم بطورى كه متوجه
بشویم و ان را بفهمیم؟ كدامیك
سوال را از خود نموده ایم
این ْ
كه چرا مسلمان هستیم جز
اینست كه چون ،پدران و پدران
انها نیز مسلمان بوده ایم پس ما
سوال دیگرى
نیز هستیم ْ .
مطرح نمى شود و اصوال چون
براى كسى اهمیتى ندارد اصال
مهم نیست كه مسلمان است یا
نه چون ما در أصل مسلمان
زاده هستیم نه خود مسلمان اگر
دقت كنیم درصد نا چیزى از
جامعه تمامى فرایز دینى را
كامل انجام مى دهند و هر كس
سلیقه اى قسمتى را انجام مى
دهد و دیگرى را نه .به امید
پیروزى و ازادى ایران
عزیزمان

رسول بداقی به پاس هفت سال صبوری همسرش "فروزان علیزاده" :
”قهرمان تویی دلبندم“
چراغ خانه ام تویی روشنایی دل من"
تقدیم به همسرارجمندم که در طول هفت سال رنج زندان ،یک دم ازناگواری زندگی شکایت
نکرد،همواره به خاطر آرمانهایم پشتیبانم بود،همچون کوه استوار بود و همچون رود
جاری،همچون گل خندان وهمچون انسان ،فهیم بود.
گریه کنی اشک تورا پاک کنم /اشک تو درباغ دلم خاک کنم
خنده کنی ناز تورا من بکشم  /عشق تودرسینه ی بی باک کنم
تابنوازم دل پرناز تو را  /باسخنی قلب توغمناک کنم
طعم لبت ،درسخن ات تا بچشم  /زخم،دل از هرخس و خاشاک کنم
دار تن ات ،تار دلم بافته است  /نغمه ی این سازتودر راک کنم
کاش که من روزنه ای داشتمی  /تا برهم،یاقفسم چاک کنم
راز مرا تاب نیاورده کسی  /چاره ی این درد خود از تاک کنم
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کارگران جهان متحد شوید!
بیانیه ندای زنان ایران به مناسبت روز جهانی کارگر
روز اول ماه مه با خواست برابری زن و مرد!!!

اول ماه مه،روز جهانی کارگر
کوله باری از مبارزات خستگی
ناپذیر،برای داشتن یک زندگی
انسانی را بر دوش میکشد.
کارگرانی که جنگیده اند تا
بتوانند از آنچه که به دست
خودشان تولید میشود سهمی
داشته باشند و تاریخچه ی این
روزرنگ تالش برای مبارزه با
نابرابری و تبعیض را برخود
داشته است.و در این میان زنان
نه تنها به عنوان تولید کنندگان
این جامعه بلکه به عنوان
انسانهایی که مورد ستم تبعیض
و نابرابری جنسیتی هستند اول
ماه مه را روز اعتراض خود
میدانند.
با اجرای طرحهای تفکیک
جنسیتی در محیط های کار،
موقعیت های پست و بدون
امکانات را به زنان اختصاص
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میدهند و همواره زنان مورد
تحقیر و بیحرمتی جنسیتی قرار
میگیرند حتی در بسیاری موارد
کارگران زن در سرویس های
ایاب و ذهاب هم جداسازی
میشوند و گاه به همین بهانه حق
سرویس رفت و آمد از زنان
سلب میشود و به این ترتیب کم
نیست بی حقوقی هایی که
بواسطه جنسیت بر سر زنان آوار
میشود.
همچنین زنان در صف اول همه
بیکارسازیها و ناامنی های شغلی
قرار دارند .و تمام این تبعیض ها
تنها در محیط های کاری بوجود
نمی آید و حرمت و جایگاه
انسانی زنان در خیابانها نیز
وقتی مورد بازخواست گشت
های محسوس و نامحسوس قرار
میگرند لگد مال میشود و البته
همین بی حرمتی ها دستمایه بی

حقوق کردن هر چه بیشتر زنان
توسط صاحبان سرمایه می باشد.
زنانی که امروز نه پدران و
همسرانشان به تنهایی قادر به
پشتیبانی مالی از آنان هستند و نه
دیگر زنان میخواهند در کنج خانه
ها منتظر قضا و قدر باشند و با
وجود تمامی موانعی که در راه
اشتغال پیش روی دارند مصمم
هستند که زندگی کنند و تامین
معاششان را خود بر دوش کشند
و از همین رو با حقوق و دستمزد
بسیار پایین تر از حقوق مردان به
میشوند.
گمارده
کار
در الگوی نیروی کاری با ٠3
درصد بیکاری زنان تحصیل
کرده مواجه هستیم و آمار
بیکاری زنان دو برابر مردان
بیکار میباشد.وهنگامی که نرخ
بیکاری کشور  ٠301درصد
اعالم میشود بیکاری زنان به
بیش از  ٢3درصد میرسد.هر
چند که خیل عظیم زنان خانه دار
در هیچ آماری مربوط به اشتغال
منظور نمیشود.
وقتی جنسیت زنان مایه فرودستی
آنان قلمداد میشود ،فرزند داشتن
به عنوان یک معضل شخصی در
نظر گرفته شده و به این ترتیب
تمامی امکانات نگهداری فرزند
ان در محیط های کاری برداشته
شده است وکارفرمایان خدمات
مهد کودک ها و حقوق مربوط به
نگهداری فرزندان را حذف کرده
اند.
وجود قرار دادهای سفید امضا

برای همه کارگران به عنوان
یک معضل اصلی در محیط
های کاری به شمارمیاید و
برای زنان به طریق اولی این
شرایط بی ثباتی شغلی به بار
آورده و زنان برای حفظ
موقعیت های کاری خود به
سخت ترین شرایط تن در
میدهند.
مناسبات سرمایه داری موجود
،ضدیت با زنان را به حربه ای
برای سود آوری هرچه بیشتر
بدل کرده وبا تکیه بر قوانین و
مناسبات ضد زن به بهره کشی
هر چه افسار گسیخته ترمی
پردازد و سودهای نجومی به
جیب می زنند.و از زنان به
عنوان لشکر بیکاران فوق
ارزان ،سود میبرند و به این
ترتیب با نابرابری جنسیتی
سطح زندگی همه انسانها را به
قعر و نابودی کشانده اند .از
همین روی خواست برابری
زن و مرد مطالبه جدی اول ماه
مه میباشد و رفع ستم جنسیتی
از زنان باید به خواست
مشترک تمام کارگران در
گرامیداشت اول ماه مه بدل
گردد.
و در روز جهانی کارگریکصدا
با هم اعالم میداریم که
رهایی زن رهایی جامعه است
زنده باد اول ماه مه زنده باد
برابری زن و مرد

تحصن پناهجویان در دفاع از حق پناهندگي درشهر گوتنبرگ ـ سوئد
گزارش اکسیون اعتراضى در برابر روزنامه «یوتبوری پستن »در شهر گوتنبرگ (همراه با عکس)
روز هفدهم ماه مه  ٢3٠2به فراخوان پناهجویان متحصن ایرانی و افغانی اکسیون اعتراضی در راس ساعت 33؛ ٠1سه بعدازظهر مقابل
ساختمان بزرگترین روزنامه غرب سوئد «یوتبوری پستن »در شهر گوتنبرگ برگزار گردید .این اجتماع در اعتراض به سکوت مدیا و
رسانه های سوئدبرگزار شده بود .این پناهجویان پس از سالها انتظار و پاسخهای منفی حکم اخراج خود را از اداره مهاجرت دریافت نموده
اند .متحصنین معترض خواستار بازتاب و انعکاس شرایط و وضعیت بغایت سخت و دشوار پناهجویان و رسانه ای کردن تحصن اعتراضی
خود هستند؛ تا بدین وسیله افکار عمومی را نسبت به شرایط نا امن بودن کشورهای ایران؛ افغانستان و عراق  .....مطلع نمایند.
با آغاز اکسیون اعتراضی  ٢نفر از روزنامه نگاران به میان تجمع کنندگان آمدند و یکی از آنها با گرفتن عکس از تجمع اعتراضی امروز
اظهار داشت که طی روزهای آتی به محل تحصن پناهجویان درمیدان برنز پارکن میایند و رپرتاژ مفصلی در مورد وضعیت و شرایط
پناهجویان و خواستهای آنها تهیه و با متحصنین گفتگو و مصاحبه به عمل میاورند .این حرکت اعتراضی در برابر این روزنامه پس از یک
ساعت با موفقیت پایان یافت و متحصنین اعالم نمودند تا رسیدن به نتیجه به اعتراض و تحصن خود در میدان برنز پارکن ادامه خواهند داد..
ستاد خبری پناهجویان متحصن در گوتنبرگ ـ سوئد
هفدهم  ۰1ماه مه 6۱۰2
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تنها راه راهیی ،انقالب کارگری ست
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میزان آزادی زن معیار آزادی ره جامعه است
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گزارشی از تحصن پناهجویان ایرانی و افغانستانی در سوید
گزارش از :ماریا یوسفزی
جمعی از پناهجویان ایرانی و افغانستانی از روز چهارشنبه  ٢0ماه اپریل  ٢3٠2در اعتراض به تصمیم اداره مهاجرت سوئد مبنی بر جواب
رد به تقاضای پناهندگی و صدور حکم اخراج آنان دست به تحصن زدند كه این تحصن از ساعت  ٠٠ظهر شروع الي  2عصر همه روزه
در برنز پاركن شهر گوتنبرگ ادامه دارد من ماریا یوسفزي شهروند افغان همكار قلمي تشریه سازمان رهایي زن و فعال حقوق زن كه جز
تحصن كننده ها هستم .
این تحصن براي دفاع از حق هزاران پناهجویي كه با بسیار مشكالت ومشقت به خاطر زنده ماندن وزندگي ارام ومسون از كشور ها
جهنمي خود فرار كرده وبه جاي امن خودرا مي رسانند اما متاسفانه بعد ازومدت جواب رد میفرسته و به بعد از مدتي طوالني به پرونده
هایش رسیدگي صورت نمي گیرد در معرض دیپورت قرار دارند .كه این خالف قانون مهاجرتي است هر انسان حق زندگي را دارد.
متحصنین قرار اطالعیه قبلي تاریخ  9ماه مي ساعت  ٢جلو دروازه میگریشن تظاهرات برگزار شد  ،متحصنین همراه با پالكارد وباندرول
ها وشعار هاي صداي خودرا بلند كردند وخواستار باز گشایي ورسیدگي به پرونده هاي خود شدند این متحصنین تظر به مشكل سیاسي
وامنیتي كه دارند نمیتوانند به كشور خود برگردند خواست شان رسیدگي به پرونده هاي شان است وبه خواسته هاي خود تاكید گردند كه
یكي از كارمند اداره مهاجرت به اسم لیف اندرشون )  )Lief Anderssonامد ودلیل وخواست هاي تانرا كتبي ارایه نماید وتمام خواسته ها
بزبان سویدي نوشته بود ارایه شد كه بعد از مطالعه شخص مسول وصحبت وقت مذاكره را با چهار نماینده تحصن كننده داد كه ماریا
یوسفزي  ،توفیق محمدي  ،منوچهر ادمي و محمد السكي است وبتاریخ  ٠٠ماه مي  ٢3٠2ساعت  ٠تعین شد.
وتاریخ  ٠0ساعت  0متحصنین قرار است جلو دروازه یتبوري پستن تطاهرات برگزار كنند براي اگاهي بخش مدیا سویدن  .اطالعیه ها از
طریق حمایت كننده ها ومردم پخش شده است .اگر به خواسته هاي جواب نگویند ما به این تحصن ادامه خواهیم داد در جریان چند روز
تحصن تماس هاو مصاحبه ها ي من وپناهجویان دیگر در رادیو وتلویزون صورت گرفته!
رادیو سویدرادیو كردستانرادیو سپهرتلویزون رهایي زنتلویزون طلوع نیوز افغانستان حمایت كننده!انجمن پناهجویان ایرانیان گوتنبرگسازمان رهایي زن
انجمن كوشاكانگرس ملي افغانستانانجمن زنان افغان شهر تورلهتان-انجمن قصه هاي ایراني (رادیو سرخ)

http://rahaizantv.blogspot.com/2016/05/asylum-seekers-show-sangsar-and.html

http://rahaizantv.blogspot.com/2016/05/asylum-seekers-suffer-from-years.html
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اعترافگیری از مردان همجنسگرا ،شرط صدور کارت معافیت از
سربازی
به مناسبت روز جهانی مقابله با هموفوبیا( همجنسگراستیزی )
منتشر شد:
گزارش "ششرنگ" از اجرای جدیدترین آییننامه معافیت پزشکی
ششرنگ ٢٠ ،اردیبهشت ذکر شود بخش ، 1بند  ، 0معلوم
٠091 :مردان همجنسگرا در میشود که فرد دارنده آن کارت
ایران برای معافیت از سربازی یک همجنسگراست.
باید خصوصیترین اطالعات مصاحبه های مفصل ششرنگ با
مربوط به روابط جنسی خود را هشت مرد همجنسگرای مقیم
در اختیار نیروی انتظامی ایران نشان میدهد که از اوائل
بگذارند .این در حالی است که سال گذشته رویه های تازهای در
داشتن روابط همجنسگرایانه در نیروی انتظامی برای تشخیص
ایران جرم است و مجازاتهایی درستی ادعای متقاضیان معافیت
از صد ضربه شالق تا اعدام را به دلیل همجنسگرایی شکل گرفته
در بردارد.
که نه فقط طوالنی و تحقیرآمیز
گزارشهای مستند رسیده به است و حقوق ابتدایی افراد را
ششرنگ حاکی از آن است که به نقض میکند بلکه روندی است که
بهانه اجرای جدیدترین آیین نامه در آن متقاضیان ناگزیر به
معافیت پزشکی از خدمت نظام اعتراف به داشتن رابطه جنسی با
وظیفه ،پلیس + ٠3و معاونت همجنس خود و پاسخ به سئواالتی
نظام وظیفه نیروی انتظامی در درباره جزییات رابطه خود
میشوند  .اسد که پس
از نزدیک به دو
سال توانسته معافیت
دائم خود را بگیرد
میگوید":آدم میفهمد
که اگر بگوید هیچ
رابطهای نداشتهام،
ممکن است معافاش
نکنند ".این مصاحبه
ها که با افرادی است
تصویر کارت معافیت از سربازی به دلیل همجنسگرایی
که به تازگی معافیت
پزشکی به دلیل
ثبت
حال
خصوصیترین همجنسگرا بودن را گرفتهاند،
اطالعات مربوط به گرایش و نشان میدهد این رویه ها در سال
رفتارهای جنسی متقاضیان جاری پیچیدهتر و طوالنیتر شده
معافیت به دلیل همجنسگرایی است و میزان اطالعات ثبت شده
هستند .اطالعاتی که مشخص درباره هر فرد همجنسگرا ،به
نیست چه کاربردهایی در آینده مرور افزایش یافته است
پیدا کنند.
.
با تغییرات قانونی جدید همچنین تجربه های همجنسگرا یان در
امکان شناسایی همجنسگرایان
نظام وظیفه
مرد توسط مقامات انتظامی و به بسیاری از درخواست کنندگان
قضایی ،کارفرمایان و مسئوالن معافیت در مراحل مختلف در
مراکز آموزشی با یک نگاه به مراکز پلیس ، ٠3 +نزد پزشکان
کارت معافی از خدمت فراهم و روانپزشکان و حتی پس از
شده است .به بیان دیگر در صدور برگ معافیت دائم،
صورتی که روی کارت معافی برگهای داده میشود تا تمام روند

شادی امین
زندگی خود را در آن بنویسند،
"پوزیشن جنسی" خود را ذکر
کنند و نام و مشخصات شریک
جنسی و یا دوست پسر خود را
بگویند و اینکه با چه تعدادی تا
کنون رابطه جنسی داشته اند.یکی
دیگر از کسانی که تجربه خود را
با شش رنگ مطرح کرده است،
در مورد تجربهاش در بازرسی
نظام وظیفه میگوید":پس از طی
این مرحله پایین فرم نوشت
"بیماری غیر مشهود مشاهده
شد( هموسکشوال ")و گفت برو تا
نامه بیاید برای رفتن به بیمارستان
و تست مجدد در بخش اعصاب و
روان بیمارستان بقیه هللا".
در هر یک از مراحل گرفتن
معافیت خدمت و حتی تا چند روز
مانده به صدور کارت ،بازرسی
نظام وظیفه ممکن است فرد
متقاضی را احضار کند .یونس که
برای دریافت معافی به بازرسی
نظام وظیفه ارجاع داده شده
میگوید":در بازرسی نظام وظیفه
که کارش تدقیق دالیل معافیت
است ،مسئول آنجا از من پرسید،
دوست نداری دوست دختر داشته
باشی و فاعل باشی و ارضا
شوی؟ چند تا پارتنر داری؟ چقدر
پول میگیری؟ چرا دعا
نکردی که خوب شوی
و خدا درمانت کند؟
توی رابطه احساس
گناه نمی کنی؟ و یا
سوال کرد که چه
در
را
کسانی
گروههای ِگی تلگرام
و الین و ...میشناسم و
به آنها نشان دهم که
من هم گفتم هیچ

جا عضو نیستم و کسی را
نمیشناسم".
این در حالی است که دادن
پاسخ مثبت به عضویت در
گروههای تلگرام و سایر
مجازی
گروههای
همجنسگرایان نیز میتواند
در حکم اعتراف به انتشار
مطالب مستهجن یا سایر جرائم
مربوط به روابط جنسی
غیرقانونی باشد که اقرار به
انجام عمل مجرمانه دیگری
است که در قوانین ایران جرم
محسوب میشود.
وی میافزاید" :ازم پرسید چه
شغلی را دوست داری و وقتی
گفتم کاردرمانی ،گفت :تو اگر
توانایی داشتی خودت رو
درست می کردی"!
پیام که برای خروج از کشور
نیازمند معافی بوده ،تجربه خود
را چنین شرح میدهد" :مرا به
بازرسی نظام وظیفه فرستادند.
رفتم باال در بازرسی که مرا به
اتاق رییس فرستاد .رییس
شروع به طرح سواالت
خصوصی کرد .مثال پرسید
"مفعول هستی یا فاعل؟" وبعد
از کلی سوال در مورد
پارتنرم ،برگه معافیت شش
ماهه را با گرفتن وثیقه ٠1
میلیونی برای قطعیت بازگشت
به کشور صادر کرد که پایین
آن تعهد بازگشت تا تاریخ
معینی را دادم ".
از تمامی کسانی که به دلیل
درخواست
همجنسگرایی
معافیت از خدمت نظام وظیفه
را میکنند ،تست روانشناسی
شخصیت ٢( -)MMPI
معروف به تست مینه سوتا
گرفته میشود که  120سئوال

نمودار روند اخذ معافیت پزشکی به دلیل همجنسگرایی
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دارد .این تست اگر با نام و
مشخصات فرد صورت گیرد،
اطالعات بسیار مهمی در مورد
شخصیت ،رفتار و روحیات فرد
و همچنین اعتقادات و منش
سیاسی و اجتماعی وی را در
اختیار مقامات و نهادهای امنیتی
میگذارد .همچنین آنها موظفند که
در دوره شش ماهه معافیت
موقت ،چندین جلسه مشاوره
روانشناسی با روانپزشک مورد
اعتماد نیروی انتظامی بگذرانند
.
منصور درباره جلساتی که با
یکی از این روانپزشکان در
تهران داشته است میگوید :
"دکتر چند بار با یک حالت
مچگیری گفت چند ساله
اینجوری شدی و چرا اینجوری
شدی و هر سری براش توضیح
میدادم که بابا از اول همینجوری
بودم تا جایی که یادمه ،از کار
وخانوادهام میپرسید و اینکه چرا
عکست رو با دوست پسرت
نمیاری من ببینم .خب من هم
نمیتونستم عکسهای خصوصیم
رو بهش نشون بدم که و هی
پیچوندمش .جلسهی چهارم گفتش
به نظرت چطوری میشه
تشخیص داد که واقعا یک نفر
ِگی هست یا نه و داشت از من
نظرخواهی میکرد که آیا تجربه
ارتباط با این افراد کمکی میکنه
به شناختشون یا نه و به نظرم
چند درصد] متقاضیان معافیت [
واقعا ِگی هستن و چند درصد
استریت یا بایسکشوال".
از
ترنسها
شدن
جدا
همجنسگرایان در قانون
طبق قوانین ایران ،همۀ افراد
مذکر باالی  ٠٠سال باید به مدت
٢٠ماه ،در دورۀ خدمت نظامی
اجباری( وظیفه )حاضر شوند.
ابتال به برخی از بیماریها میتواند
به معاف شدن فرد از خدمت
وظیفه( سربازی )منجر شود .در
آیین نامههای قبلی ،نیز
همجنسگرایی و ترنسسکشوالیتی
را بهعنوان کژخوییهایی که
مغایر با شئونات اجتماعی و
نظامی است در زمرۀ بیماریها و
انحرافات اخالقی و جنسی
طبقهبندی کرده بودند که مبتالیان
به آن طی شرایطی از خدمت
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سربازی معاف میشدند.
در ایران همجنسگرایان و
ترنسسکشوالها از خدمت نظام
وظیفه معاف هستند .تا پیش از
اجرایی شدن آیین نامه جدید
معافیت پزشکی ،هر دو این افراد
طبق یک بند و تحت عنوان کلی
اختالالت رفتاری در بخش
بیماری های اعصاب و روان از
خدمت اجباری سربازی معاف
میشدند .اما پس از تغییر قانون و
شکلگیری تدریجی رویههای
جدید ،اگر چه همجنسگرایی و
ترنسسکشوالیتی هنوز به عنوان
بیماریهای اعصاب و روان
شناخته شدهاند اما دو بند جداگانه
و مشخص به آن اختصاص داده
شده است که به عنوان دلیل
معافیت روی کارت میآید و
مشخص میشود.
براساس آنچه در کتاب جنسیت
Xمستند شده است ،مجموعهای
از عواملی چون محرومیت از
اشتغال ،آزارهای جنسی و کالمی
در جامعه یا هنگام برخورد با
نیروهای انتظامی و ماموران و
مسئولین دیگر موجب شد
از
مختلفی
گروههای
ترنسها،برای تغییر آن چه روی
کارت معافیت خدمت آنها نوشته
میشود و به امید بهبود وضعیت
حقوقیشان ،به نهادهای ذیربط از
قبیل بهزیستی و سازمان نظام
وظیفه مراجعه کنند .در نهایت،
در شهریور  ، ٠0٠٠رییس
سازمان نظام وظیفه در بخشنامه
ای به ادارات نظام وظیفه در
سراسر کشور ،دو تغییر در روند
صدور کارت معافیت از خدمت
و
همجنسگرایان
برای
ترنسسکشوال ها به وجود آورد :
نخست اینکه به جای بند  ٠مادۀ
 ،00که آنها را به عنوان
"بیماران اعصاب و روان "
معاف دائم کنند  ،آنها را به
عنوان بیماران اعصاب و روان
معاف کرده و یک کارت معافیت
موقت شش ماهه به آنها داده شود
و این شش ماه ،یک بار دیگر نیز
قابل تمدید باشد .این اصالحات
در سال  ، ٠090وارد آییننامه
شد که به موجب آن ،معافیت دائم
برای" دارندگان انحرافات
جنسی "در اولین مراجعه حذف

است و در سالنامه آماری
انجمن روانپزشکان آمریکا که
یک مرجع بین المللی است ،در
٢3٠٠اختالل هویت
سال
جنسی( ترنسسکشوالیتی )نیز
از زمره اختاللهای روانی
خارج شده است.
با وجود این در شرایط ایران به
نظر میرسد که همجنسگرایان
مرد راه دیگری جز طی
اجباری روند معافیت از
سربازی که الزمه آن اقرار به
داشتن روابط جنسی با همجنس
است ندارند .گرفتن معافیت
از
بسیاری
برای
همجنسگرایانی که ظاهر یا
رفتارشان با نرمهای اجتماعی
مورد قبول برای مردان
همخوانی ندارد و با توجه به
محیط خشن و هموفوب
محیطهای نظامی ،و برای فرار
از رویارویی با تحقیر و تجاوز
و ناامنی هرروزه امری
ضروری است .از سوی دیگر
کسانی نیز که قصد خروج از
کشور را دارند ،برای گرفتن
پاسپورت یا باید  ٠1میلیون
تومان به عنوان وثیقه بپردازند
و یا معافیت دائم داشته باشند.
به این ترتیب بخش وسیعی از
مردان همجنسگرا ،مجبور
هستند برای گرفتن معافیت
اقدام کرده و اطالعات خود را
در اختیار نیروی انتظامی
بگذارند .اطالعاتی که میتواند
در زمان مقتضی برای
نهادهای سرکوب ،برای افراد
همجنسگرا با خطر آزار،
تعقیب و حتی خطر مرگ
همراه باشد.

شد و به جای آن به مراجعان
معافیت شش ماهه موقت داده
میشود.
به بیان دیگر ،آییننامه جدید که در
سال  ٠090تصویب و در
نزدیک به دو سال گذشته به
تدریج اجرایی شده است ،دو
ویژگی دارد :یکی اینکه
از
را
همجنسگرایی
ترنسسکشوالیتی جدا میکند و
دیگر آنکه ترنسسکشوالیتی را از
زمره انحرافات
اخالقی بیرون میآورد و معافیت
دائم را بدون روند شش ماهه
معافیت موقت برای آن در نظر
میگیرد .با این همه ،هنوز هم
طبقهبندی هر دو ،زیر عنوان
و
اعصاب
بیماریهای
روان( بخش پنجم) ،مجددا ،معاف
شدگان را با مشکالت متعدد در
زمینه
کاریابی ،تحصیل و حتی
ازدواج( برای افراد ترنس)،
هنگام استفاده از این معافیت رو
به رو خواهد ساخت.
ُمهر معافی با داغی بر پیشانی
مادامی که در قوانین ایران،
همجنسگرایی جرم و مستوجب
مجازات است ،با اجرای آییننامه
جدیذ بر تمامی مقامات و
مسئوالنی که در جریان صدور
کارت معافیت از خدمت نظام
وظیفه قرار دارند ،و بر تمام
کسانی که ممکن است زمانی
نیازمند روشن شدن وضعیت
خدمت فرد باشند ،روشن میشود
که فردی که براساس بند  0معاف
شده است ،یک همجنسگراست و
در تمام زندگیش نیز هر کجا که
به کارت پایان خدمتش نیاز داشته
باشد ،همچون" داغی "بر پیشانی
باعث آشکار شدن گرایش جنسی شبکه لزبینها و ترنسجندرهای
وی و ایجاد خطر برای وی ایران( ششرنگ)
خواهد شد.
آیین نامه معافیت پزشکی از ۰1می  ، 6۱۰2روز جهانی
خدمت نظام وظیفه ،یک سند مقابله با هموفوبیا
قانونی است که نشان میدهد
همجنسگرایی و ترنسسکشوالی
هم ش جن
ب
ی
از نظر رسمی به عنوان بیماری با ما راه وید و هب ش راه ی زن
طبقهبندی شده است .این در حالی
است که سازمان بهداشت جهانی
نزدیک به سه دهه است که
ویپبندید
همجنسگرایی را از لیست
بیماریهای روانی خارج کرده
10
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یاصدای موزیک از درون خودر
موج مبارزه با بدحجابی یا شروع آزار و اذیت زنان
دل آرام آزمون
و به گوش برسدافرادی شماره انها
را به پلیس بدهند و پلیس و یا بهت
ده تا مبادا فراموش شود وظیفه ای ر است بگوییم از طریق ماموران
حکومتی و ارشاد پیگیری انجام
ن نظام تنها توجه ویژه به حجاب
بانوان است و نه هیچچیز دیگر .شود.
البته این موضوع تازگی ندارد و ماه گذشته ایت هللا نوری همدانی ا
لی تنها برای مدتی که این دولت ز اخوندهای مرتجع قم خواستار ا
مشغول فریب مردم برای رای گ خراج زنان از ادارات به بهانه بد
یری است به این موضوعات اه حجابی شد ،وی طی دیداری که ب
میت نمیدهد اما همینکه دغدغه د ا اصناف رژیم داشته گفته است ک
ولتمرداناز این بابت ها حل میگ ه اگر رییس جمهور و همه وزرا ب
ردد دوباره ازار واذیت مردم و ر این موضوع تاکید کنند که اگر
به نوعی مشغول کردن ذهن مرد خانمی که کارمند یک اداره است
به دلیل مشکل بدحجابی اخراج ش
م به شکلی تازه اغاز میشود.
امسال عالوه بر ماشین های گش ود موضوع بدحجابی در ادارات
با به پایان رسیدن فصل انتخابات
وجامعه حل خواهد شد.
باز هم اتومبیلهای گشت ارشاد د ت همیشگی گروهای دیگری به
شکل مخفیانه به نام گشت نامحس و نیز ایت هللا دیگری بنام احمد ع
ر میادین و مقابل پاساژ ها و مرا وس ارشاد با سازماندهی 0هزار لم الهدی امام جمعه مشهد(
کز رفت و امد مردم و بخصو
نفر قرار است مردم تهران را تح در رابطه با این سوال که بد حجاب
ص جوانها مستقر شدند همزمان ت نظرقرار بدهد و برای بدحجابا ی بدتر است یا اختالس پاسخ داده
با اغاز فصلگرما برای آزار وا
است که بدحجابی را گناهی بزرگت
ذیت زنان و دختران شهر دوباره ن تشکیل پرونده بدهد به شکلی
که حتی اگر خانمی درون اتومبی ر ازاختالس دانسته و نیز ادامه د
دولت محترم آستین ها را باال ز ل خود حجاب مناسب نداشته باشد اده است که فرد بدحجاب مانند

شیطان
باعث انحراف افراد زیادی می
شود ولی فردی که دزدی و اخت
الس میکند فقط در حق خودش
مرتکب گناهشده و گناهش تنها
خود او را منحرف میکند.در
چنین جامعه ای که چنین افکار
مسمومی بر علیه زنان ودخترا
ن در ذهن بسیاری تزریق میگ
ردد کامال مشخص است که نگا
همردان و جوانان که تحت تاثی
ر این سخنان قرار میگیرند نسب
ت به بانوان خصمانه میشود و
این جامعه در نهایت به سمت
و سوی جامعه ای بیمار پیش خ
واهد رفت .جامعه ایکه هر رو
زه شاهد مواردی چون ضرب
و شتم و اسید پاشی و برخورده
ای غلط و غیر انسانی علیه بان
وان می باشیم.
جامعه ای که متاسفانه هر رو
ز بیشتر به سمت قهقرا و توح
ش گام برمیدارد

نرگس محمدی بار دیگر به  ۰۱سال زندان محکوم شد
نرگس محمدی ،نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان میگذراند ،بار دیگر به ده سال حبس
محکوم شد.
جلسه رسیدگی به اتهامهای نرگس محمدی صبح روز
چهارشنبه ،اول اردیبهشت ماه  ٠099در شبعه  ٠9دادگاه
انقالب اسالمی تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار
شده بود.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر ،به موجب رأی
دادگاه ،خانم محمدی به استناد مواد  09٠ ،0٠3 ،933و
 ٠00قانون مجازات اسالمی ،در مورد اتهام اجتماع و تبانی
به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به تحمل پنج سال و
در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال
حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی
لگام به تحمل ده سال حبس محکوم شده است.
ماده  ٠00قانون مجازات اسالمی در مورد تعدد جرم مقرر
میدارد که هرگاه عناوین ارتکابی بیشتر از سه جرم نباشد،
رعایت حداکثر مجازات تعیینی اعمال میشود .بنابراین با
این تجمیع ،خانم محمدی به ده سال حبس محکوم شده است.
تقی رحمانی ،همسر نرگس محمدی در واکنش به صدور این
حکم از سوی قاضی صلواتی گفت که گویی قاضی پرونده
فقط به دنبال بهانهگیری الزم برای باال بردن محکومیت وی
بوده است در حالیکه حتی آقای جواد الریجانی و دیگر مقامهای قضائی نیز از لزوم تغییر برخی احکام از جمله اعدام سخن گفتهاند.
خانم محمدی از سال ها قبل در جهت اصالح برخی قوانین از جمله مجازات اعدام و ضرورت جایگزینی برخی مجازاتها تالشهایی کرده
است.
آقای رحمانی با تکذیب این خبر که خانم محمدی به  ٠0سال حبس محکوم شده است ،مؤسس بودن او در گروه لگام را نیز رد کرده است.
http://news.gooya.com/politics/archives/2016/05/212489.php
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بیانیه و کزارش  ۰می روز جهانی کارگر درشهر شتوتگارت -آلمان

اول ماه می روز قدرت نمایی طبقه ی کارگر علیه نظام سرمایه داری
 ٠می روز جهانی کارگر ،روزی که پلیس بروی صدها کارگر معترض برای کاهش ساعت کار ،آتش گشود و با اعدام  ٠نفر از رهبران
کارگری در شیکاگو ،این روز بنام کارگر نام گذاری شد .اول ماه می ،سمبل مبارزات کارگران برعلیه سیستم نظام سرمایه داری است.
روز قدرت نمایی طبقه کارگر بعنوان یک طبقه ی قدرتمند علیه بورژوازی ست .روزی که کارگران دست در دست هم با اتحاد و
یکپارچگی خواست و مطالباتشان را مطرح می کنند.
امسال درحالی روز جهانی کارگر را برگزار می کنیم که با وجود تمام امیدهایی که طبقه ی بورژوای جامعه به دولت امید و اعتدال
روحانی بعد از برجام به دولت بسته بودند .بالغ بر  9333اعتصابات کارگری ،در اعتراض به معیشت زندگی ،عدم پرداخت ساالنه های
دستمزدها و اخراج های گسترده شکل گرفته است و دولت به وضعیت کارگران و خانواده هایشان که روز به روز در سنگینی بار فشار
اقتصادی و گرانی کمرشان خم شده نه تنها جوابگو نیست بلکه فعالین و رهبران کارگری را با احکام سنگین ،با حبس های طوالنی محکوم
کرده و رهبران و فعالین کارگری در شرایط غیرقابل تحمل و عدم رعایت حقوق انسانی و حقوق بشری ،درون زندان مجبور شده اند دست
به اعتصاب غذا بزنند و در سیاه چال های جمهوری اسالمی جان شان در خطر مرگ و مبتال شدن به انواع بیماری ها و تهدید و شکنجه
قرار دارند.
در چنین وضعیت اسفباری ،اولین کسانی که تحت فشار شدید هستند خانواده های کارگری و زنان کارگر هستند .زنان کارگری که اولین
قربانیان اخراج ها هستند و نزدیک به سه میلیون زنان سرپرست خانواده با دستفروشی مخارج حداقل سه تا چهار نفر از اعضا خانواده را
تامین می کنند و از هیچگونه حمایت بیمه های درمانی و بازنشستگی بهره مند نیستند .تبعات اخراج کارگران ،قربانیان زیادی دارد
کودکانی که با اخراج نان آوران خانواده ،تبدیل به کودک کار و خیابان می شود و آمار کودکان کار روز به روز در ایران رو به افزایش
است و نزدیک به  9میلیون کودک کار و خیابان در ایران مشغول به کار هستند که از حق تحصیل و زندگی و رفاه محروم هستند.
ما در چنین روزی حضور پیدا کرده ایم تا صدای فعالین و زندانیان سیاسی باشیم که در زندان های جمهوری اسالمی به تدریج دارند جان
می دهند و خطر مرگ آنها را تهدید می کند و نباید بگذارید دیگر رهبران کارگری به سرنوشت شاهرخ زمانی ها دچار شود .صدای زنان
کارگری باشیم که در نظام سرمایه داری با قوانین شرعی و اسالمی از تبعیض و ستم مضاعفی رنج می برند و با بیکار شدن و رسیدن به
بن بست ،به ناچار برای تامین نان کودکانشان به تن فروشی روی می آورند .صدای خاموش کودکان کاری باشیم که کودکی شان در
هیاهوی دروغ های دولت بورژای ایران گم شده و خطر مبتال شدن به انواع بیماری ها و خصوصا ایدز آنها را تهدید می کند و رویاها و
بازی های کودکی را باید به دست فراموشی بسپارند و نان آور خانواده باشند.
جان فعالین کارگری و فعالین سیاسی و عقیدتی در خطر است .رهبران کارگری جعفرعظیم زاده ،اسماعیل عبدی از فعالین کارگری به جرم
دفاع از حق کارگر ،امیر امیرقلی و امید کوکبی و حسین رونقی از فعالین اجتماعی دست به اعتصاب غذای خشک زده اند و جانشان در
خطر است .صدای اعتراض آنان باشیم.
زنده باد اول مه روز همبستگی طبقاتی کارگران جهان
مرگ بر جمهوری اسالمی
سازمان رهایی زن
انجمن خلق های ایرانی المانی شتوتگارت
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زندا نی سیاسی آزاد باید گردد

Poems by: Nasrin Parvaz
First Published in: Live Encounters Poetry March 2016
http://liveencounters.net/2016/02/18/live-encounters-poetry-march-2016-2/
بیوگرافی و چند شعر از نسرین پرواز
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Love
You were the finest man I’d ever
known
but I was in love with someone else.
That day you told me you loved me
my heart sank
I stayed silent, I felt miserable.
How did I know
two days later you would be arrested
for organising workers?
And in a month the crack of gunfire
would stop your loving heart?
How could you know
thirty years on
in my mind’s eye
you’re still the same fine young man
being shot again and again?
I see you in that final moment endlessly.

*

Farewell in spring
They came to his wedding
to ask him to come with them to
help with their enquiries.
He said farewell to each of his
guests.
Kissing his bride
he said, ‘Be brave. Don’t cry.’

“A Little Knowledge is a

Then they took him away.
‘He’ll be back in two hours,’ they
said.

You could say Chelsea Manning is
lucky
to be in solitary confinement.

The guests stayed with the bride
waiting.
The sun set and night came
but he didn’t come back.

Asghar Pirzadeh solved the mystery
of why half the people in Ardabil
were getting cancer.
The local water
had been contaminated and was
radioactive.

Next day
his name was on the list
of the executed in the daily information.

*
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Dangerous Thing”

His mutilated body was found soon
afterwards.

Peace treaty
I called my mother
she was happy like a young girl
pleased about the treaty
believing America wouldn’t attack Iran
and people wouldn’t be maimed
and killed
and the country wouldn’t be
ruined like Iraq.
Even though she was very happy, she was also upset
about the husband of a poor
cleaning woman she knew
her husband’s right hand
and left leg had been amputated
on the same day
the peace treaty
was signed.
He had been caught
stealing food.
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یا سوسیالیست یا ربربیت!
جشن اول مه و مطالبات کارگری  ....ادامه صفحه 4
نیازمند هست که تا دیگه کسی
حداقل زندگی که خودش دارد
تالش می کند اینها جرات نکنند
طوری برخورد بکنند بهش که
انگار ان مجرم هست شماها
مجرم هستید که این کارگر و
دست فروش را و کارتون خواب
را با ان سیاستها و دزدی هاتون
انها را به این روز انداختید .
بنابراین ما باید شماها را به
عنوان مجرم به این شرایط
بگیریمتان و محاکمتان کنیم .شما
وقتی می توانید به ما این
برخورد ها را بکنید برای اینکه
ما خودمان را سازمان ندادیم .
برای اینکه وقتی شما می توانید
هفتاد هزار نفر را استخدام بکنید
که یواشکی ما را بپایند برای
اینه که میترسید از ان نیروی ما
میترسید از اینکه ما متشکل و
متحد بشویم و بتوانیم قدرتمند در
مقابل شما بیاییم  .اینکه فکر کنیم
دائما دارند مارا می پایند و هیچ
کاری نکنیم این اتفاق نخواهد
افتاد  .می خواهیم بگوییم که ما
مجبوریم  .دستفروش مجبور
هست برای اینکه معاش زندگیش
را بکند  .شما با بگیر و ببند نمی
توانید کاری بکنید  .کارتون
خواب را با عقیم کردن و کشتن
نمی توانید چراکه هر روز داره
به این افراد اضافه میشود  .کار
نیست و بیکار ی است و هیچ
حمایت اجتماعی نیست .
ایران را با کشورهای دیگر
مقایسه نکنید که در مترو هاشون
چقدر ارامش هست و مغازه ها
هستند و کسی دست فروشی نمی
کند  .اینجا دست فروشی نمی
کنند چرا که یک حداقل حمایت
برخوردار
اجتماعی
های
هستند  .مثال در همین سوئد
کسایی که باز نشسته هستند و
حقوق بازنشستگی زیادی ندارند
و یا بچه های دبیرستانی و
جوانهایی هستند که می خواهند
مسافرت بکنند و یا یک تیمی
هست که احتاج به پول بیشتری
دارند برای سفر رفتن و
خوب میروند از
غیره
شهرداری این امکان را

میگیرند  .اگر ان کار عام
المنفعه باشه مثال مثل این بچه
هایی که می خواهند برای
تیمشان یک مقدار پول جمع کنند
خوب این دیگه به شهرداری پول
هم نمی دهد  .براحتی اجازه
میگیرد که در میدان شهر یک
چیزهایی که دست دوم هست و
یا با شیرینی پختن بتوانند برای
تیمشان پول پس انداز کنند .و یا
سالمند هستند و حقوق و
درامدشان کم هست بخصوص
در مورد خارجی ها که باز
نشستگی های کمتری دارند .
شاید در چهل و پنجاه سالگی
امدند در این کشورها و
بازنشستگیشان اینقدر نیست که
بتوانند زندگیشان را تامیین بکنند
اینها هم شهرداری یک محل
هایی را در نظر گرفته و با یک
هزینه کمی به اینها اجازه میدهد
که دست فروشی بکنند  .بهر
حال اینجا ان شرایط نیست  .تازه
خود اینها ازشان تشکر می کنند
که اینجوری سعی می کنند یک
بخشی از هزینه هاشان را
خودشان بوجود بیاورند  .و یا ان
بچه هایی که دارند ان تالش ها
را برای تیمشان می کنند  .و
اینها خیلی از این ابتکارات
تشکر و پشتبانی می کنند و می
دانند که اینها وظایف دولت ها
هست که فراهم بکنند  .بهر حال
اینجا هم یکسری بحران هاست
وبه بهانه های مختلفی سعی می
کنند که دستاوردهای مبارزاتی
مردم را زیر بگیرند و امکانات
را یک مقدار کمتر می کنند .بهر
حال می خواهم بگویم که
وضعیت ایران را شما نمی
توانید با اروپا و کشورهای دیگه
که اینها مثال میزنند که مثال شما
در مترو شما اصال از این چیزها
نمی بینید .بخاطر اینکه مردم از
یک حداقل های حمایت های
اجتماعی برخوردارند در ایران
نه شما چه انتظار دارید ؟ انتظار
دارید که مردم فقیر مردمی که
بهشان کار نمیدهید و از هیچ
تامیین اجتماعی برخوردار
نیستند از گرسنگی بمیرند و

نیایند دست فروشی بکنند .این اینطور پیش نخواهد رفت واقعا هر
روزی که ما کوتاهی می کنیم و کم تالش می کنیم برای اینکه
متشکل بشویم همان روز هایی هست که ما کسایی مثل عساکره و
هزاران انسان دیگری را که این وضعیت را نمی توانند تحمل کنند
دست به خود کشی میزنند  .ان چیزی که رژیم می خواهد .
ولی اگر یک روزی ما این تالش هایمان به نتیجه برسه و بتوانیم
متشکل بشویم باور کنید هیچ کسی از این که طبقه کارگر هیچکس
پشتش نیست و از این بی پناهی دست به خود کشی نخواهد زد .
تالش بکنیم از نان شب بر ما واجب تر هست که متشکل بشویم در
همچین موقعیتی و بخصوص بتوانیم مبارزاتمان را در سطح جهانی
پیوند بدهیم  .باید این حساسیت ها را باال برد  .اگر در خیابان زنی
را دارند می زنند نباید از کنارش به راحتی رد بشویم  .یعنی این
حسی را مه این سعی کردند با سرکوب ما را بترسانند و با سرکوب
سعی کردند بگویند که باالخره هر کسی گلیم خودش را از اب بکشد
و به دیگری کاری نداشته باشد .بگذارید من یک مثالی را در رابطه
با خودم بزنم .
من توی زندان در سال  0٠توی بند داشتم قدم میزدم دیدم یکی از هم
بندیهای ما برده بودند باز جویی بشدت شکنجه کرده بودند و به کف
پاهاش شالق زده بودند که این دختر را وقتی اوردند انداختند جلوی
در بند دیگه نمی توانست روی پاهاش باشد و با باسنش خودش را
می کشید و میامد جلو من دویدم و سعی کردم که زیر بغلش را
بگیرم و کمکش کنم که روی پاهای خودش بایستد و بتواند راه برود
تا بتواند بیاید توی اتاق تا بتوانیم کمکش کنیم  .این بزرگترین جرم
من بود و به خاطر همین من را دو سال بردند به انفرادی و به شدت
من را مورد ازار و اذیت قرار دادند و این بود که تو چکار داشتی با
ان و تو نباید بهش کمک می کردی و تو باید یاد بگیری که کاری به
کار دیگران نداشته باشی و من هم گفتم این غریزی و انسانی هست
و شما نمی توانید که من را تا این حد غیر انسان بکنید توی زندان
که وقتی می بینم یک انسان دیگه احتیاج به کمک داره بهش کمک
نکنم نه من این کا را نمی توانم بکنم و متحمل ان فشار ها هم
شدم .می خواهم بگم که یعنی اینجوری هستش که اینها سعی می کنند
ان حس انسانی ما را از ما بگیرند  .سرکوب فقط این نیست که یک
نفر را میبرند زندان جامعه را میترسانند .
اینکه اینها می گویند هفت هزار نفر پلیس نا محسوس گذاشتند که
مردم را بپایند یعنی اینکه تو را بترسانند و ما نباید بترسیم  .چون
هرچه که ما عقب نشینی بکنیم چه مارا انجا بکشند و چه از
گرسنگی بمیریم  .بهتر پس این هستش که تالش بکنیم برای
زندگیمان و ما بارها تجربه داریم و همه دنیا این تجربه را دارند که
هر وقت کارگرها متشکل به میدان امدند عقب نشستند  .ما در همین
سوئد هم وقتی مهاجرها دارند می ایند به استقبالشان نریم از بچه
هاشون مراقبت نکنیم و راه و چاه زندگی را بهشان نشان ندهیم و
وقتی که می خواهند حقوق هایشان را پایین بیاورند اعتراض نکنیم
اینها هم همین طور اینه هم حمله می کنند  .یک میدان مبارزه
هولناکی شده بود این چند وقت پیش در سوئد سر مسئله خارجی ها
همش می گفتند اینها دارند می ایند اینجا اینها این کار را می کنند
اینها خانه می خواهند اینها بهداشت و این مسائل را می خواهند ولی
اشاره نمی کردند که چرا اینها دارند می ایند .جنگ افروزی کردید
در سرزمینهای اینها که مجبور شدند فرار کنند .همین شماهایی که با
فروش اسلحه بیشترین سودها را انجا بردید االن اگر یک درصد ان
سودهتون هم خرج بکنید برای این پناهنده ها همشان صاحب خانه و
امکانات خواهند شد  .باید در مقابل اینها ما به ایستیم و حق با ماست
اینها دارند این بال ها را سر طبقه کارگر می اورند .
سرمایه داری را در نهایت قوانین و این سیستم و نظامش را باد
سرنگون کرد و به یک عدالت اجتماعی رسید  .هرگامی که
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تنها راه راهیی  ،انقالب کارگری ست
برمیداریم و هر اعتراضی که
ما داریم می کنیم باید هوشیارانه
باشد  .این که اعتراض و
تاکتیک رو باید به طبقه کارگر
این قول را بدهد که به نیروی
خودت متکی باش و به ان
سازمان بده و به نیروی خودت
باور داشته باش و نباید به دنبال
تاکتیک هایی برویم که نیروی ما
را به اسارت در بیاورند  .اینکه
شما مدتها نیرو بگذاری و اینکه
شما بخواهی امضا جمع کنید و
به وزیر بدهید چه افقی را شما
به طبقه کارگر می دهید .کدام
افق رهایی را بهش می دهید
وقتی شما این کار را زمانی
دارید می کنید که هیچ اهرم
فشاری برای اینکه همین امضا
هاتون را به کرسی بشانید و از
این وزیر و وکیل بخواهید
ندارید  .این تاکتیک چه معنی
میدهد  .بهر حال من میدانم که
همه شما عزیزان دلسوز هستید
ولی هوشیار تر اجازه ندهید که
این دیکتاتوری با این فشارهایی
که روی ما هست ما هل بدهد به
راههایی که به بن بست ختم می
شود  .ما باید با افق طبقاطی
خودمان با نیروی عظیم
جهانیمان به همدیگر کمک
بکنیم .افقهای تازه ایی برای
مبارزه مان تاکتیکهای رادیکال
تری را برای مبارزه مان
انتخاب بکنیم تا بتوانیم در مقابل
این نظام به ایستیم .امیدوارم
امسال روز یازده اردیبهشت
روزی باشه که در درجه اول
چون روز همبستگی جهانی
طبقه کارگر هست و یک روز
بسیار مهمی هست که در همه
جای دنیا کارگرها امدند و به این
سیاستهای سرمایه داری در
جهان دارند اعتراض می کنند ما
در ایران در درجه اول این
همبستگیمان را با کارگرهای
افغانستانی و با همسایه مان نشان
بدهیم .اجازه ندهیم خانه کارگری
ها این ها را چماغ سرکوب ما
بکنند  .اینها نیروی طبقاطی ما
هستند و اجازه ندهیم که انها اینها
را به عنوان نیروی سرکوب
بدست بگیرند  .ما هم در اینجا
همینجوری هست ما هم االن
مهمترین مسئله ایی که در سوئد
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مطرح هست حمایت از کارگر
خارجی و حقوق برابر با انها
هست ما هم اینجا داریم تالش می
کنیم  .بنابر این امیدوارم که یازده
اردیبهشت خوبی باشد .
بخصوص زنها امید وارم که در
چنین روزی بیایند و مطالبات
ویژه خودشان را طرح
بکنند .همین دستفروشها در چنین
روزی باید بتوانند یک تشکل
دستفروشی ایجاد بکنند  .در محله
های کارگری باید زنهایی که
خانه هایشان را تبدیل به کارگاه
کردند با این حقوق های بسیار
پایینی که گاه بهشان میدهند و
گاهی نمی دهند همه اینها میشود
جمع بشوند  .دو نفر پیش قدم
بشوند بتوانند یه امکانی را فراهم
بکنند بشینند با همدیگر صحبت
بکنند ببینند چگونه می توانند این
مسائل را حل بکنند  .اجازه ندهیم
در این خیابانها کسانی که بیکار
هستند و بدنبال یک مقدار نان
هستند برای خودشان اینجوری
اینها را سرکوب بکنند  .چرا
وقتی داره کار می کند به این
زحمت اینها را سرکوب می
کنند .می خواهند به کجا هل شان
بدهند  .که بروند تن فروشی
بکنند .انوقت فردا بگیرند
اعدامشان بکنند  .یا بروند سمت
مواد مخدر که ان باال باالیی ها
وارد بکنند و اینها فروشنده مواد
مخدر بشوند و اخر هم اینها را
بکشند و ان باالیی ها به نان و
نوای خودشان برسند .به این
شرایط ها باید اعتراض کرد
واقعا ما انسان هستیم و قبول
نخواهیم کرد .من به نیروی طبقه
ی کارگر ایمان دارم و این نیرو
باید به حرکت دربیاید.
مینو همممتمی :حمال کمه اروپما بما
حمممکممموممممت اسمممالممممی وصممملمممت
اقمتمصمادی کمرده ،نممقمش فممعمالمیممن
کارگری مقیم اروپا برای تشمویمق
اتحادیه های کارگری کشور محمل
اقامتشان به حمایت همممه جمانمبمه
از تشکالت مستمقمل کمارگمری در
ایران چیست؟
فرخنده آشنا :من خودم به عنوان
یک کارگر در سوئد همیشه
تالشم این بوده که از مبارزات
کارگری در ایران هم دفاع و

حمایت بکنم  .همه فعالین کارگری
و همه کسانی که دلسوز طبقه
کارگر هستند در هر کشوری که
هستند عمال دارند این کار را
انجام می دهند شاید با دلسوزی
های خیلی بیشتر این حمایت ها را
دارند به عمل می اورند ما هم
همیشه سعی کردیم که بخصوص
به بدنه ی طبقه کارگر در این
اتحادیه های کارگری شرایط وخیم
اقتصادی و معیشتی و حقوق
کارگرهای ایران را توضیح بدهیم
و رژیم سرمایه داری ایران را
افشا بکنیم  .هر وقت قرار شده
هیئتی به ایران برود ما سعی
کردیم تماس بگیریم و به انها
بگوییم که شما دارید میروید در
کشوری قرار داد ببندید انجا دارند
کارگرها را به شکلی سرکوب می
کنند و کارگر هیچ حق و حقوقی
ندارد ما سعی کردیم به اتحادیه
های ان شرکتها بگوییم که این
کارفرمای شما دارد میرود انجا
که چکار بکند .
اینها دقیقا می دانند که وقتی در
اروپامبارزه می کنند دستاوردی
دارند و حقوق باالیی دارند این ها
به نفع کار فرما ها نیست برای
همین میروند در کشورهایی مثل
ایران که نیروی کار ارزان دارند
را استثمار بکنند و سود بیشتری
را بدست بیاورند اینها دقیقا متوجه
این مسائل هستند برای همین
اعتراضاتی هم اینجا سازمان می
دهند و حمایت میشود از طرف
جامعه این فعالیتهایی هست که
اینجا هر کسی در هر کشوری
هست سعی می کند اتحادیه های
کارگری انجا را نیرو های
رادیکالی انجا را متوجه بکند .
ما فقط ایرانی ها نیستیم از هر
کشوری فعاالن کارگری و
معترضان کارگری مجبور شدند
کشورشان را بخاطر مبارزات و
سرکوب و زندان بودند و فرار
کردند به این کشورها انجا هر
کدامشا ن بخاطر ان سابقه و
دلبستگی ها شان بخاطر ان تاریخ
مشترکی که با کشور خودشان
داشتند و می دانند که اوضاع انجا
چطور هست و خیلی قابل لمس و
حس هست به لحاظ این سعی می
کنند در ان کشوری که هستند
وضعیت انجا و تجارب خودشان

را منتقل بکنند و بگویند انجا
چه خبر هست و یک جوری
یک همبستگی و همدردی را
ایجاد بکنند بهر حال این تالش
هایی هست که اینجا دارد می
شود.
خوب بخشی از اتحادیه های
اینجا بهشان امیدی زیادی
نیست .بخاطر اینکه این اتحادیه
ها هم مثل اتحادیه ال او سوئد
را که من بیشتر می شناسم می
دانم که بهر حال رهبران اینها
بخشا خودشان جزو هیئت
رئیسه همان شرکتهای بزرگ
هستند و شما نمی توانید دو جا
بنشینید .هم بگویید مدافع طبقه
کارگر هستید هم از یک طرف
هیئت مدیره شرکتهای بزرگ
باشید  .این ها را ما اینجا
متوجه هستیم ولی انچه که
برای ما مهم هست این است که
این بدنه تشکل هست یعنی
کارگرها توی همین کشورها
توی اتحادیه ها فعال متشکل
شدند  .هرچند که بخش عظیمی
از اینها به سیاست گذاریها و به
این باال نشینی های اتحادیه ها
و به ان حقوق های کالنشان
اعتراض دارند ولی ما وظیفه
خودمان میدانیم که این بدنه را
نسبت به وضعیت ها روشن
بکنیم و در مواقع حساس
بتوانیم این حمایت ها را
بگیریم  .این فشار از رده های
پایین این اتحادیه ها هست که
اینها را وادار می کند گاهی در
رابطه با سرکوب و دستگیری
و زندان کارگرای ایرانی و هر
کشور دیگه ایی اطالعیه های
صادر بکنند و بهر حال اینها
چیزهایی هستش که ما وظایف
خودمان قرار دادیم هر کارگر
دلسوزی اینجا وظایف خودش
قرار داده که این حمایت ها را
به عمل بیاورد  .ولی انچه که
واقعا مهم و تایین کننده هست
اعتراض ها و سازماندهی های
و ان فعالیتهای گسترده ان
چیزی هست که در ایران باید
اتفاق بیافتد اینطرف فقط همین
حمایت های معنوی هست که
وظیفه هر کارگری هست که
بتواند از هم طبقه ایش در
هرجای دنیا که هست حمایت
15
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دست مذهب از زندگی مردم کواته

بکند اینجوری هم نیست که من بعنوان یک فعال کارگری فقط از مسائل کارگرهای ایران حمایت بکنم وقتی کارگر ها را در معدن ها دارند
سرکوب می کنند وقتی کارگری که در انگلیس هست دارند حق و حقوقش را میزنند خوب ما اینجا ازش حمایت می کنیم .وقتی که دارند
بمب روی سر کارگرهای سوریه می ریزند وقتی عراق را دارند به ان روز میندازند ما انجا اعتراض می کنیم .وقتی که ترکیه دارد اینقدر
وحشیانه و هارر مردم را سرکوب می کند  ،ما هم از اعتراضات اتحادیه های کارگری ترکیه حمایت می کنیم.
فرخنده عزیز ضمن تبریک اول ماه مه روز جهانی کارگر به شما و بینندگان عزیز و با سپاس از اینکه نظراتتان را با بینندگان رهائی زن
در میان گذاردید ،شب و روز خوشی را برایتان آرزو دارم.
با تشکر از میثم باریک رو برای متن پیاده شده

گزارشات اول مه از تهران و سنندج تا اشتوتگارت و استکهلم

http://rahaizantv.blogspot.com/2016/05/may-day-reports-from-iran-to-germany.html
تهدید به سوزاندن دختری که به استادیوم رفت
خبرگزاری هرانا ـ خبر کمیعجیب بود و غیرمنتظره ،یک دختر
جوان در میان صدهزار مرد ،دیدار پرسپولیس و راهآهن را از
نزدیک تماشا کرده است .او لحظاتی بعد از شروع بازی عکسی از
خودش در فضای مجازی منتشرکرد و نوشت که »گفته بودم به
ورزشگاه آزادی میروم و باالخره آمدم« ،دخترک  ٢٠سالهای که 9
پیراهن و  9شلوار را روی هم پوشیده بود تا لو نرود ،حاال با مشکل
بزرگی مواجه شده است ،تهدید به بازداشت و حتی مرگ.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه قانون» ،باید این
دختر هنجارشکن بازداشت شده و در مقابل ورزشگاه آزادی در قفس
آهنی سوزانده شود تا درس عبرتی برای تمامی بانوان فوتبالدوست نه
تنها در ایران بلکه در کل جهان شود».
این کامنت یک کاربر به نام «زینال بندری »است که در یکی از
سایتهای خبری برای او گذاشتهاند .دختر از کامنت عکس گرفته و
در اینستاگرامش منتشر کرده ،کنار آن هم نوشته« :به کدامین جرم
مرا میخواهند بسوزانند؟ به کدامین جرم میخواهند آتشم بزنند؟ شاید
به جرم لذت تماشا و تشویق زنده تیمم! یا شاید بودن در میان مردانی
که مرا ناموس میخوانند .همان مردانی که پایش برسد برای
غیرتشان ،به خاطر محافظت از جنس من خون میریزند و جان
میدهند».
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صفحه خبری

خودکشی دختر  ۰6ساله به دلیل ترس از تنبیه
دختر  ٠٢سالهای که از سوی مسئوالن مدرسه یک هفته اخراج شده بود ،به خاطر
ترس از تنبیه پدر ،دست به خودکشی زد .او در راه مدرسه به خانه در برگه
کوچکی نوشت وسایلم را بین دوستانم تقسیم کنید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آنا ،او در راه مدرسه به خانه در برگه
کوچکی نوشت وسایلم را بین دوستانم تقسیم کنید٢ .روز پیش ،سقوط مرگبار
دختری ٠٢ساله به بازپرس جنایی مشهد اعالم و تیم بررسی صحنه جرم راهی
محل شدند.
با حضور در محل ،آنها با جسد دختر نوجوان درحالی مواجه شدند که از طبقه
چهارم ساختمان سقوط کرده بود.
در بازرسی از جیبهای دختر ٠٢ساله ،دستنوشتهاش پیدا شد با این مضمون:
«وسایلم را بین دوستانم تقسیم کنید .پدر و مادر عزیزم من شما را دوست دارم،
اگر خودم را میکشم ،به خاطر شما نیست ،به خاطر خودم است».
در ادامه تحقیقات ،پدر دختر نوجوان به بازپرس جنایی گفت« :چند هفته پیش دخترم نمره پایین گرفت و مدرسه مرا خواست .زمانی که از
ماجرا باخبر شدم ،به شدت با دخترم برخورد کردم .امروز دخترم وسیلهای را که نباید به مدرسه ببرد ،برده بود.
مسئوالن مدرسه از این موضوع باخبر میشوند و با من تماس میگیرند .به مدرسه رفتم و آنها یک هفته دخترم را از مدرسه اخراج کردند».
او ادامه داد« :دخترم در راه خانه ،دستنوشته را مینویسد .او به خاطر ترس از من و اینکه مبادا دوباره تنبیهش کنم ،دست به خودکشی
زده است».
***
مرگ کودک  6ساله بعد از ختنه
خبرگزاری هرانا ـ کودک دو ساله یزدی پس از یک عمل ختنه ساده جان باخت.
بسیاری از فعاالن حقوق بشر ختنه را ناقص ساری جنسی می دانند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا ،یونس قائمی کودک دو سالهای که
روز پنجشنبه گذشته برای انجام یک عمل ساده ختنه به یکی از بیمارستانهای
یزد مراجعه کرده بود ،پس از پذیرش و انجام عمل جراحی ،با حال مساعد از
بیمارستان ترخیص و به همراه خانواده عازم منزل شد.
اما بنابر اعالم مسئوالن بیمارستان ،این کودک پس از حدود یک ساعت و در
حالی که عالئم حیاتی نداشت ،مجددا ً به اورژانس بیمارستان بازگردانده میشود و
با وجود تالش تیم احیا و اقدامات انجام شده برای نجات جان بیمار ،جان میبازد.
به گفتهی مسئوالن بیمارستان و مدیریت درمان تأمین اجتماعی یزد ،با توجه به
مشخص نبودن علت این حادثه ،موضوع از طریق پزشکی قانونی در دست
بررسی است و بهزودی علت این مرگ مشکوک اعالم میشود.
مسئوالن مربوطه پاسخگویی صحیح را منوط به اعالم نتایج بررسیهای پزشکی قانونی دانستند.
 6۰روز اعتصاب غذای خشک جعفرعظیم زاده کارگر زندانی

***

جعفر عظیم زاده در پی وخامت حال خود از زندان اوین به بیمارستان طالقانی منتقل
شد.
جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که از دهم اردیبهشت ماه
به اعتصاب غذا بسر میبرد .روز شنبه یک خرداد ماه  ٠099در پی وخامت حال خود
به بیمارستان طالقانی منتقل شد.
این فعال کارگری به علت ضعیف ناشی از بیست و سه روز اعتصاب غذایی در
وضعیت هشدار دهنده و نا مساعدی قرار دارد .با این حال مسئولین قضایی همچنان از
آزادی و رسیدگی به خواسته های وی خوداری میکنند.
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هب سازمان راهیی زن ویپبندید

تلوزییـون راهیـی زن از ”کـاان یـ

“ روی مـاوـواره ”اهت ربد”

ت
ماس با ساز
ی
ما
ن
ر
اه
ی
زن

هم
رههفته  ،شنبه اه  03:71و یکشنبه اه رد ین ساعت تکرار ربانهم هب وقت

تهران می توانید دننیبه تلوزییون راهیی زن باشید.
فرکانس ماوواره:
Chanel One TV
Hotbird 13E
Frequency 11541
Syb 22000
Pol V
FEC 5.6

مخ
ربای هم کاری با سازمان راهیی زن میتوانید با نمایندگان آن رد کشوراهی تلف
سوئد-استکهلم :رعنا کریم زاده

سن دیگو جنوب کالیفرنیا :فیروزه فرهی

تلفن تماس 4406829046400 :

تلفن تماس444-420-0266 :

آدرس :
دیگر نقاط سوئد  :ساالر کرداری

ایمیلfirouzeh.farrahi@yahoo.com :
Location: 5240 fiore TER #213
San Diego"Ca 92122
جلسات کانون رهایی زن هر دوماه یکبار برگزار میشود و از طریق فالیر و
ایمیل به اطالع همگان خواهد رسید.

گوتنبرگ  :آفاق وکیلی

انگلستان :دیانا نامی

تلفن تماس4464844096442:

تلفن تماس4406860604044 :
ایمیلrahai_zan@yahoo.com :
آلمان :شراره رضائی
تلفن تماس 446904844400440 :
ایمیلShararehrezaei.p@googelmail.com :

تلفن تماس 44668440822400:
ایمیل:
دیگر نقاط آمریکا  :مینو همتی
ایمیلMinoHemati@GMail.com :
نروژ :شادی و روپاک مطیعی
تلفن تماس446894686408 :
ایمیلmotiei_rojan@yahoo.com :
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