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کارزار علیه بازداشت چهار پیشمرگ

شهال دانشفر

چهار پیشمرگ به نامهای محسن معروفی ،پژمان
فاتحی ،هژیر فرامرزی و وفا آذربار توسط نیروهای
ِ
سومای ارومیه
امنیتی جمهوری اسالمی در منطقه
در هفته اول مرداد بازداشت شده اند .سه نهاد،
کمپین برای آزادی کارگران زندانی ،کمیته بین
المللی علیه اعدام و کمیته مبارزه برای آزادی
زندانیان سیاسی ،در اعتراض به این دستگیریها
و سناریوسازی جعلی جمهوری اسالمی کارزاری
را اعالم و بر آزادی فوری و بدون قید و شرط
آنان تاکید کرده اند.

جمهوری اسالمی آنان را تحت عنوان یک تیم
تروریستی بازداشت و با مرتبط کردنشان به
موساد پرونده سنگینی برایشان تشکیل داده
است .در این پرونده سازی جعلی و دروغین
کولبران ،این زحمتکش ترین بخش مردم در
کردستان ،هم بی نصیب نمانده و حکومت برای
اینکه جنایاتش را در قبال آنان توجیه کند،
مدعی شده که تجهیزات انفجاری این تیم از
مسیر کولبری به ایران وارد شده است.
این سناریوسازی زمینه اعدام و یا صدور احکام
سنگین زندان علیه پیشمرگان بازداشتی است.
گرفتن اعترافات اجباری زیر شکنجه و آزار بخشی

از این پرونده سازی است .این اقدام تهاجمی از
سوی حکومت برای امنیتی کردن بیشتر فضای
اعتراضی در جامعه ،بویژه در کردستان است.
برای پیشبرد این سیاست جنایتکارانه جان چهار
پیشمرگ بازداشتی هدف قرار گرفته شده است.
نباید اجازه دهیم رژیم جنایتی دیگر خلق کند.
با اتحاد علیه سرکوب باید در سطح سراسری
در مقابل تعرض حکومت ایستاد .پیشمرگان
اسیر باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند .با
قدرت اتحادمان د ِر زندانها را باز خواهیم کرد.
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قوانین ازدواج اسالمی،

ناکارآمد در زندگی مدرن و انسانی

عطیه نیک نفس

“در حالی که اعتراضها به طرح اصالح قانون
مهریه که امتیازات متعددی را به مردان میدهد
و طالق را برای زنان دشوارتر میکند ،افزایش
یافته ،محمدتقی نقدعلی ،عضو کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس ،این اعتراضها را رد کرد و
آنها را هیاهوی رسانهای خواند”.
وقتی قانونگذاران یک سری اسالمیست مرتجع
و متجاوز به حقوق مردم که فقط بفکر تداوم

سلطه خویش هستند باشند جامعه دائما با چنین
بحرانهایی درگیر میشود .قوانین ضدزن و اساسا
ضدانسانی اسالم نمیتواند راه گشای نیازها و
مطالبات مردم در هیچ زمینه ای باشد و با مدرن
شدن جوامع این معضالت هر روز بزرگتر میشود.
رژیم اسالمی میخواهد قانونی برای ازدواج
تعیین کند که برمبنای فقه و شریعتش ضد زن
و سرکوب کننده باشد و فشارهای اجتماعی را
نیز کم کند .چنین چیزی محال است زیرا وقتی
قوانین برمبنای نیازها و حقوق انسانها نباشد
پشتوانه اجرایی نخواهد داشت و قادر به حل
بحرانها نخواهد بود .از طرفی مردم آگاه به
حقوق انسانیشان نیز آن را نخواهند پذیرفت.

شرط نجات مردم و تحقق یک دنیای بهتر با
قوانین انسانی سرنگونی جمهوری اسالمی است.
پیداست که مردم آگاه و پیشرو تا براندازی
این رژیم دست از مبارزه بر نخواهند داشت.
اما از همین امروز نهادهای حامی حقوق زنان و
مدافع حقوق انسانی باید با تمام قوا در مقابل
این طرح بایستند و رژیم را عقب برانند .وادار
کردن حکومت اسالمی به پس گرفتن این قانون
گامی عملی در جهت احقاق حقوق زنان است.
سه شنبه  ۱۸مرداد 140۱
 ۹اوت ٢٠22

کارگران و

گرمای جهنمی در جنوب ایران

کیوان جاوید

بسیاری از شهرها و استانهای جنوبی ایران ،در
حالی گرمای باالی  ۵۰درجه را تحمل میکنند
که با قطعی آب و برق نیز دستبهگریباناند.
این شرایط غیر قابل تحمل ،باعث بیهوشی ۳۵
کارگر و مرگ یکی دیگر در پاالیشگاه آبادان
شده است.
آنچه اینجا اهمیت فوری و حیاتی دارد و کارگران
باید به آن توجه ویژه کنند ،دست از کار کشیدن

متشکل و خواباندن چرخ تولید است .تا زمانی
که همه امکانات خنک کننده و ایمنی الزم برای
این کارگران که این گرمای غیر قابل وصف
سالمت و زندگیشان را به خطر انداخته فراهم
نشود ،باید چرخ تولید را خواباند .کارگران به
منظور تحمیل خواسته های فوری خود نیازمند
اتحاد باال و همراهی همه مردم هستند .منافع کل
کارگران صنعت نفت و همه مردم ایران یکی
است .تعرض حکومت محدود به این کارگران
نبوده و نیست و رژیم با تکیه بر نیروی سرکوب
خود شیره جان کارگران را می مکد.
رهبران و فعالین کارگری در این مراکز باید
فورا دست بکار تدارک اعتصاب شوند ،با مراکز

دیگر سریعا ارتباط برقرار کنند ،به منظور تبلیغ
اعتصاب خود با رسانه هایی چون تلویزیون
کانال جدید مصاحبه کنند و کل مردم شهر،
استان و همه مردم ایران را به حمایت از خود
فرا بخوانند .با این کا ِر متشکل و منسجم رژیم
مجبور به شل کردن س ِر کیسه می شود .جنبش
های اعتراضی حاضر در ایران به منظور در هم
شکستن جمهوری اسالمی باید در یک صف
واحد قرار بگیرند.
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دادخواهی زندانی سیاسی،
ِ
مریم اکبری منفرد

نسان نودینیان

با داغ شدن محاکمه حمید نوری ،موسوی
تبریزی در یک گفت و گو در پاسخ به این
که چرا شکایات درباره این اعدامها در ایران
پیگیری نشده است ،این ادعا را مطرح کرد که
در “همان روزهای اول که [زندانیان سیاسی]
محاکمه شدند خانوادهها میتوانستند شکایت
کنند ،اما آن موقع نکردند”.
مریم اکبری منفرد ،زندانی سیاسی که بیش از
سیزده سال است در زندان به سر میبرد ،در

نامه ای سرگشاده خطاب به موسوی تبریزی
نوشته است“ :شاید شما یادتان رفته ،بگذارید من
یادآوری کنم که خانوادهها حتی حق برگزاری
مراسم را هم نداشتند .در همان مراسمهای
خانوادگی برای عزا ،آنها را با همه میهمانان
بازداشت و راهی زندان میکردید؛ به خانوادهها
نه پیکر عزیزانشان را دادید ،نه گفتید کجا دفن
شدند و نه حتی یک نشانی! و حاال بعد از  ۳دهه
از کشتارتان از شکایت اسم میبرید؟”
مریم اکبری منفرد در سال  ۱۳۹۵در مورد
کشتار جمعی زندانیان در سال  ،۶۷در دادسرای
تهران شکایتی برای دادخواهی ثبت کرده است.
بازجوهای او بعد از شکایت و دادخواهیاش به او
گفتند که ما نمیگذاریم آزاد شوی ،نمیگذاریم

مرخصی بروی و سر این حرفشان هم ماندهاند.
موسوی تبریزی به شکار انقالبیون شهر تبریز
معروف است .شکنجه ،قتل و اعدام ،خانه گردی
و بازداشت در تبریز در کارنامه اش ثبت شده.
باید از نامه و دادخواهی مریم اکبری حمایت
کرد .او با وجود تحمل  ١٣سال زندان ساکت
نمانده و همانند هزاران زندانی سیاسی و خانواده
هایشان پرچم دادخواهی را علیه رژیم اعدام و
کشتار بلند نگه داشته است.
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