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 ۴ صفحه 

 ۶  صفحه 

 عزيزه لطف الهي ۵  صفحه 
 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          

 نسان نودينيان  

اعتصاب عمومي مـردم شـهـر         
بانه، تجمع اعتراضي آنان و سـپـس         
تظاهرات روز سه شنبه در اين شـهـر    
بـه مـقـامـات حـکـومـت اسـالمــي               
نشان داد که اراده محکم، جسورانه       
و مبارزاتي مردم ميتـوانـد قـاتـالن          
اسالمي را به عـقـب نشـيـنـي وادار            

 .کند
بدنبال کشته شدن دو کولبـر در     

  شـهـريـور مـاه،           ۱۳ روز دوشـنـبـه       
مردم شهر بانـه در يـک اقـدام بـجـا                 
خطاب به کسبه و بـازاريـان  اعـالم            

ــد کــه روز ســه شــنــبــه                    ۱۴ کــردن
شهريـور مـاه دسـت بـه اعـتـصـاب                

فراخوان مردم بـبـار     .  عمومي بزنند 
نشــســت و عــالوه بــر اعــتــصــاب              
عمومي در شهر بانه، جمع کـثـيـري        
از مردم در مقابل فـرمـانـداري ايـن          
شهر تجمع کردند و از مسـئـولـيـن             

ــار              ــداري خــواســت ــم در فــرمــان رژي
پاسخگويي آنان در قـبـال جـنـايـت             
انجام شده و مـحـاکـمـه قـاتـالن دو               
کولبر و همچنين برکناري فرماندار     

 .اين شهر شدند
با پيوستن هر لحـظـه مـردم بـه            
ــل                  ــاب ــان در مــق ــدگ ــن ــن ــع ک تــجــم
فرمانداري، سرکوبگـران حـکـومـت        
هار اسالمي بنا به روال هميـشـگـي          
شـان بــا ضــرب و شــتــم شــروع بــه                
پراکنده کردن مردم و شليک گـلـوـلـه       
هاي پالسـتـيـکـي و گـاز اشـک آور                

 .بسوي جمعيت کردند
اما مردم نه تنها به فيگورهاي       
ماموران انتظامي تـوجـه نـکـردنـد           
بلکـه بـا اراده اي مـحـکـم و بـراي                   
ــار                  ــه عــمــري کشــت ــان دادن ب ــاي پ
کولبران، در مقابل آنـان ايسـتـاده و         
با پرتاب سنگ و آجر به مقـابلـه بـا         

 .نيروي سرکوب اسالمي پرداختند
 ۳ صفحه 

 حزب کمونيست کارگري ايران 

 

 در تهران، بانه، اصفهان و رشت     
 مردم دست به تظاهرات زدند       
 کارگران هپکو و آذرآب اراک      

  بازهم راهپيمايي و تجمع کردند        

  ساله   ١٤ سوزان عمري   
 ! قرباني استثمار نظام سرمايه داري       

 در گراميداشت صديق کمانگر                        
 

 

 

 ۲ صفحه 

 !  فراخوان اعتصاب مردم بانه در محکوميت کشتن دو کولبر           
 

 شهر بانه در اعتصاب عمومي      
 

 مردم معترض بانه با نيروهاي رژيم درگير شدند            
 

 رژيم اسالمي اقدام به گسيل نيروي کمکي           
 از شهر سقز به شهر بانه کرده است        

 
 بيش از ده هزار نفر      

 در تظاهرات و تجمع شهر بانه شرکت دارند         
 

 مردم معترض و خشمگين شهر بانه         
 درب فرمانداري را شکستند      

 
 فراخوان اعتصاب عمومي در شهر مريوان و شهر سردشت             

 عبدل گلپريان  

 اطالعيه هاي خبري کميته کردستان حزب کمونيست کارگري        
 در رابطه با اعتصاب، تجمع و تظاهرات مردم بانه         

 اعتصاب عمومي، تجمع و تظاهرات      
 در حمايت از کولبران در کردستان       



 
900شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 فراخوان اعتصاب مردم بانه                
 !  در محکوميت کشتن دو کولبر               

طبق آخرين اخبار روز سه شـنـبـه          
شهريور مردم مبارز بانه دست بـه  ١٤ 

و همزمان .  اعتصاب عمومي زده اند  
دست به تجمع اعتراضي در مـقـابـل            

در شهر بيـشـتـر    .  فرمانداري بانه زدند 
مغازه ها بسته شدند و شهـر بـحـالـت          

  .اعتصاب درآمد
ــر              ــب ــول ــد دوک ــن ــگــوي مــردم مــي
جانباخته بـدسـتـور فـرمـانـدار جـديـد              
شـهـر بـانـه مـورد شـلـيـک نـيـروهــاي                   
نظامي حکومت اسالمي قرار گرفتـه     

 .اند
کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کارگري ايران از اعتصاب مـردم بـانـه       

 .حمايت ميکند
کوتاه کردن دست جـنـايـتـکـارانـه           
نيروهاي نظامي حکومت اسالمي و      
جلوگيري از کشتن کـولـبـران تـوسـط            
ــيــروهــاي نــظــامــي را بــايــد بــا                      ن
اعــتــراضــات مــحــلــي نــمــونــه اقــدام          
ــه در روزهــاي                  ــان ــالبــي مــردم ب ــق ان

 شهريور و با گسـتـرده کـردن      ١٤ و١٣ 
اعـتـصــابـات تـوده اي در شــهـرهــاي               

 .کردستان، عملي ميشود
خواست کارگران کـولـبـر مـرزي،          

. کار مناسب يا بيمه بـيـکـاري اسـت            
در غير ايـنـصـورت بـايـد بـه کشـتـار                 
کولبران پايان داده شود و کاربدسـتـان      
محلـي رژيـم شـغـلـي را کـه بـه آنـان                     
تحميل کرده اند با تضـمـيـن امـنـيـت           
جــانــي کــارگــران کــولــبــر مــرزي بــه             

 . رسميت بشناسند
 ٢٠١٧ شهريور  ١٤ 

 
 شهر بانه در اعتصاب عمومي               

ــه در                ــانـ ــردم بـ ــاب مـ ــصـ اعـــتـ
طـبـق   !  محکوميت کشتن دو کـولـبـر    

آخــريــن اخــبــار امــروز ســه شــنــبــه                
شهريور مردم مبارز بانه دست بـه  ١٤ 

در شـهـر     .  اعتصاب عمومي زده انـد     
شـهـر   .  بيشتر مغازه ها بسته شده انـد     
 .بحالت اعتصاب درآمده است

ــر              ــب ــول ــد دوک ــن ــگــوي مــردم مــي
جانباخته بـدسـتـور فـرمـانـدار جـديـد              
شـهـر بـانـه مـورد شـلـيـک نـيـروهــاي                   
نظامي حکومت اسالمي قرار گرفتـه     

 .اند
کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کارگري ايران از اعتصاب مـردم بـانـه       

 .حمايت ميکند
کوتاه کردن دست جـنـايـتـکـارانـه           
نيروهاي نظامي حکومت اسالمي و      

جلوگيري از کشتن کـولـبـران تـوسـط            
ــيــروهــاي نــظــامــي را بــايــد بــا                      ن
اعــتــراضــات مــحــلــي نــمــونــه اقــدام          
ــه در روزهــاي                  ــان ــالبــي مــردم ب ــق ان

 شهريور و با گسـتـرده کـردن      ١٤ و١٣ 
اعـتـصــابـات تـوده اي در شــهـرهــاي               

 .کردستان، عملي ميشود
 

 مردم معترض بانه           
 با نيروهاي رژيم درگير شدند                

بنا بـه اخـبـار مـنـتـشـر شـده در                   
جريان تجمع مردم شهـر بـانـه در روز             
سه شنبه و در اعتراض به کشـتـن دو        
کولبر و ديگر کولبرانـي کـه از سـوي           
ماموران انتظامي کشـتـه شـده انـد،             
نيروهاي انتظامي براي متفرق کـردن       
تجمع کنندگان اقدام بـه پـرتـاپ گـاز             

مردم معترض شـهـر     . اشک آور کردند 
بـانــه بــا پـرتــاب ســنــگ بــه تــعــرض               

 .نيروهاي انتظامي پاسخ دادند
مــردم در کــوچــه هــاي اطــراف              
فــرمــانــداري هــمــچــنــان بــه تــوحــش           

 ماموران انتظامي پاسخ ميدهند
تــقــابــل و درگــيــري در مــقــابــل            
فــرمــانــداري و کــوچــه هــاي اطــراف            

 .همچنان ادامه دارد
تجمع کنندگان و مردم شهر بـانـه       
ميتوانند تا تحقق خواستهـاي بـرحـق       

کار يا بيمه بـيـکـاري،      " خود مبني بر  
تضمين امنـيـت شـغـلـي کـولـبـران و                
جبران خسارات وارده به خانواده هـاي        
کشته شدگان به تجمـع اعـتـراضـي و             

 .اعتصاب عمومي خود ادامه دهند
ــايــد مــقــامــات حــکــومــت و              ب
سرکوبگران محلي را وادار کـرد کـه             
يکبار براي هميشه به کشتار کولبـران   

 .پايان دهند
رژيم اسالمي اقدام به گسيل                

 نيروي کمکي از شهر سقز            
 به شهر بانه کرده است           

در جريان زدو خورد مردم بانه بـا        
نـيـروهـاي سـرکـوب رژيـم دو نـفـر از                   

 مردم  زخمي شدند
در ادامــه اعــتــصــاب عــمــومــي         
مردم شهر بانه در اعتراض به کشـتـن         
کولبران و همزمان تجمـع اعـتـراضـي          
مردم اين شهر در مقابل فرمـانـداري،      
نيروهاي آدمکش اسـالمـي بـه صـف          
تجمع کنندگان گاز اشـک آور پـرتـاب          

در جريان زدوخـورد مـردم بـا          .  کردند
نيروهای سرکوب رژيـم تـا کـنـون دو              

 نفر از مردم زخمي شده اند
هــمــچــنــيــن مــقــامــات نــظــامــي       
حکـومـت در مـقـابـل اراده مـحـکـم                 

مردم شهر بـانـه در اوج درمـانـدگـي                
ناچار به درخواست نيروي کـمـکـي از           

 .شهر سقز شدند
خواستهاي مردم مبارز شهر بانـه     

 همچنان تا تحقق انها پابرجا است
 کار يا بيمه بيکاري 

 پايان دادن به کشتار کولبران
 تضمين امنيت شغلي

جبران خسارات وارده به خـانـواده       
 هاي کولبران

برکناري فرماندار ايـن شـهـر کـه            
مردم او را باني فرمان قتـل کـولـبـران        

 معرفي ميکنند
مجازات و مـعـرفـي عـامـالن و              

 آمران کشتن کولبران
 

بيش از ده هزار نفر در            
 تظاهرات و تجمع شهر بانه               

 شرکت کردند      
تظاهرات بيش از ده هزار نفر در       

شـهــر بــانــه در اعــتـراض بــه کشــتــن              
 کولبران همچنان ادامه دارد

بنا به اخبار منتشر شده تا کنـون      
ده نفر بازداشت و متعاقـبـا آزاد شـده         

 اند
تــيــرانــدازي مــامــوران آدمــکــش      

 اسالمي همچنان ادامه دارد
ــه              ــان مــردم خشــمــگــيــن شــهــر ب
همچنان در اطـراف فـرمـانـداري ايـن             
شهر، در محله کمربندي يک ، مـحلـه       
بيمارستان و اطراف هتل هاله حضـور   

 دارند
مقامات حکـومـت و نـيـروهـاي           
رژيم در وحشت از اشغال فـرمـانـداري          

 از سوي معترضين هستند
 

مردم معترض و خشمگين شهر              
 بانه درب فرمانداري را شکستند                  

در ادامه اعتصـاب عـمـومـي و            
تجمع اعـتـراضـي مـردم شـهـر بـانـه،                
سـرکــوبـگــران رژيــم اســالمـي بســوي           

 مردم تيراندازي کردند
تا کنون ده نـفـر از مـردم زخـمـي              

 شده و چهار نفر دستگير شده اند
مردم معترض با پـرتـاب سـنـگ          
چــهــار تــن از مــامــوران آدمــکــش               

 .اسالمي را زخمي کرده اند
بنا به به خبرهـاي مـنـتـشـر شـده              
کـاربـدسـتــان داخـل فــرمـانـداري ايــن             

 .محل را ترک کرده اند
ــامــي مــحــالت اطــراف              ــم در ت
فرمانداري درگيري مـردم بـا قـاتـالن            

 .اسالمي ادامه دارد
مردم معترض فرمـانـداري شـهـر         

 !بانه را به اتش کشيدند

در حالي که مردم در اعتراض بـه      
کشته شدن کارگران کولبـر امـروز در          

سرکوبگران بـا    .  شهربانه تجمع کردند  
وحشيگري به صف مـردم مـعـتـرض            

  .حمله کردند
مردم شهر بانه پـاسـخ درخـور را            

. تاکنون به نيروهاي سرکوبگـر دادنـد       
اخبار و گزارشات حاکي از ايـن اسـت         
مسئولين در فرمانـداري پـا بـه فـرار              
گـذاشــتــنــد و تــعــدادي از نــيــروهــاي            
سرکوبگر توسـط مـردم مـعـتـرض و             

 .خشمگين گوشمالي داده شده اند
مردم شهر مريوان و سـردشـت از         
اعتراض و اعتصاب مردم شهـر بـانـه        

 .حمايت کرده اند
مردم مبارز شهر بانه، ميتوانـنـد      
با حمايت مردم شهرهاي کردسـتـان و      
ديگر شهرها تا تحقق خواستهـايشـان        
به اعتراض،  تظاهرات و اعتصاب و         

 .تجمع خود ادامه دهند
فعالين روشنبين و راديکال شـهـر     
بانه ميتوانند و بـايـد در مـوفـقـيـت                 
اعتراضات مردم شهـر بـانـه نـقـش و              

 .رسالت خود را بنمايش بگذارند
بايد کاري کرد که منبعـد شـاهـد       
کشتن هيچ کولـبـري تـوسـط قـاتـالن             

 .اسالمي در کردستان نباشيم

کار يا بيمـه بـيـکـاري، تضـمـيـن               
امنيت شغـلـي، جـبـران خسـارات بـه              
خانواده کولبران کشته شده، مـعـرفـي       
و محاکمه قاتـالن کـولـبـران و آزادي             
دستگير شده گان خواست مردم شـهـر    
بانه و مردم ديگـر شـهـرهـاي نـواحـي              

 .مرزي است
 

فراخوان اعتصاب عمومي در                 
 شهر مريوان و شهر سردشت            

بنا به اخبار منتشر شده فعـالـيـن        
و مردم مريوان و سـردشـت از اهـالـي           
اين دو شهر خواسته اند کـه دسـت بـه          
تجمع اعتراضي و اعتصاب عمومـي    

 .بزنند
کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کـارگـري از مـردم مـبـارز شـهـرهـاي                 
کردستان و ديگر شهرهـا مـيـخـواهـد           
که در حمايت از خواست و مطالبـات        

 . برحق کولبران بميدان بيايند
با حمايت گسترده از  خـواسـت و         
مطالبات کولبران، ميتوان و بايـد بـه      
آدمکشي ماموران انتـظـامـي پـايـان           

 . داد
 کميته کردستان         

 حزب کمونيست کارگري ايران              
 ٢٠١٧ شهريور      ١٤ 

 

 اطالعيه هاي خبري کميته کردستان حزب کمونيست کارگري        
 در رابطه با اعتصاب، تجمع و تظاهرات مردم بانه         
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مــامــوران حــکــومــت جــهــل و             
جنايت و مقامات فرمانـداري نـاچـار         
به تقاضاي نيروي کمکي از شهـرهـاي      

هيلي کوپترها بـر فـراز     .  اطراف شدند 
شهر بانه به پرواز درآمدند تا مردمـي      
را که خواهان پـايـان دادن بـه قـتـل و                  
کشتـار کـولـبـران از سـوي بـانـدهـاي                 
مسـلــح رژيـم اســالمـي بــودنـد را از                

 .طريق هوايي مورد هدف قرار دهند
بـعـد از چـنـد سـاعـت جـمـعـيــت                  
حاضر در مقابل فرمانداري و کـوچـه          
ها و خيابانهاي اطراف به بيـش از ده            

مردم خشمگين درب   .  هزار نفر رسيد 
فرمانداري را شـکـسـتـه و وارد آنـجـا              
ــش                   ــه آت ــداري را ب ــد و فــرمــان شــدن

 .کشيدند
در جــريــان زدو خــورد مــردم بــا             
ماموران سـرکـوب رژيـم تـعـدادي از              
مردم و همچنين عده اي از مـامـوران         

ــد     ــم و        .  زخــمــي شــدن مــقــامــات رژي
نمايندگان جيره خـوار رژيـم اسـالمـي           
در مجلس از شهر سقز و بانـه، اعـالم         
کــردنــد کــه مــوضــوع را پــيــگــيــري             
خواهند کرد و گفتنـد کسـانـي را کـه             
روز دوشنبه بـروي دو کـولـبـر کشـتـه               
شده تيراندازي کرده اند، دسـتـگـيـر و           

 .محاکمه خواهند کرد
جــنــب و جــوش کــاســه لــيــســان            
مجلس و ديگر مقامات حـکـومـتـي         
مبني بر محاکمه عامالن اين واقـعـه       
ايــن پـــيــام را بــه مـــردم داد کـــه                       
کاربدستان ريز و دروشت حکومت در   
وحشـت و هــراس از گســتـرش مــوج             
تظاهرات مردم بانه و فرگيـر شـدن آن           

در ديگر شهرهاي کردستـان اقـدام بـه           
دادن وعــده هــاي پــوچ و دروغــيــن                

 .هميشگي شان بکنند
قطعا مردم بانه، مردم شـهـرهـاي        
کردستان و ميليونها مردم در سراسـر        
کشور کالشي هاي حکومت اسالمي      
را شناخته اند که به مـحـض احسـاس        
ــرده                   ــتـ ــوج گسـ ــوي مـ فشـــار از سـ
اعتراضات توده اي اين رژيم وادار بـه        
عقب نشيني مـيـشـود و بـا وعـده و                 
وعيد مـيـکـوشـد مـردم مـعـتـرض و                

. ناراضي و بستـوه آمـده را آرام کـنـد             
مردم هيچگاه فـريـب ايـن نـوع حـقـه                
هــاي اســالمــي مــقــامــات رژيــم را              

 . نخواهند خورد
بر بستـر اعـتـصـاب عـمـومـي و               
آنچه که روز سه شـنـبـه در بـانـه روي                
داد، فــعــاالن اجــتــمــاعــي و مــدنــي             
شهرهاي مريوان، سـردشـت و تـعـداد            
ديـگــري از شـهــرهــاي کـردســتــان در             
ــراخــوان                  ــه ف ــان ــت از مــردم ب ــاي حــم
اعتصاب عمومي و تجمع اعتراضـي      

 .دادند
حمايت مردم و فعالين اجتماعـي      
و مدني شـهـرهـاي ديـگـر کـردسـتـان                
براي پايان دادن بـه کشـتـن کـولـبـران                

مـردم شـهـر      .  کماکان در جريـان اسـت     
 شهريـور در    ۱۸ سنندج نيز روز شنبه   

حمايت از اعتصاب و اعتراض مـردم      
بانه در حمايت از کولبران اعالم کـرده     
انــد دســت بــه اعــتــصــاب عــمــومــي            

 .خواهند زد
 

خواست و مطالبه کارگران کولبـر    
 مرزي چيست؟

بـه قــدمـت ايـن شـغــل در نـظــام                 
سراپا نکبت اسـالمـي، مـردم شـاهـد            
تـحـمـيـل فـقـر، فـالکـت، بـيـکـاري و                    
کشتن کولبران در مناطق مرزي بـوده   

روزي نيست که يک يا چند کولبر .  اند
زحــمــتــکــش کــه راهــي جــز تــامــيــن            
معيشت خود و خانواده اش از طـريـق      

کولبري نـدارد و بـا کشـتـن، زخـمـي                 
شدن، مصـادره کـاالهـايـي کـه هـيـچ               
تملکي بر آنها ندارند و بـا بـه رگـبـار              
بســـتـــن اســـب هـــايشـــان از ســـوي               
کــانــگــســتــر هــاي مســلــح اســالمــي          

کولبري شغل نـيـسـت بـلـکـه         .  نباشند
تالشي براي بقا و زنده ماندن است تـا      
از اين طريق که در اثر بيکاري و فـقـر           
اعمال شده حکومت به مـردم سـاکـن           
در نوار مرزي بـه آنـان تـحـمـيـل شـده                 
است تا زندگي بخـور و نـمـيـرشـان را              

 ادامه دهند
خواست اصلي کولـبـران عـبـارت         
است از، يا کار و شـغـل مـنـاسـب يـا               

تا زمـان تـحـقـق ايـن            .  حقوق بيکاري 
خواست برحق و ابـتـدايـي، جـمـهـوري            
اســالمــي و مــقــامــات مــحــلــي آن               
موظف هستند امنـيـت کـولـبـران در           

. ادامه اين شـغـل را تضـمـيـن کـنـنـد                
منبعد نبايد هيچ کسي که نـاچـار بـه         
انجام اين شغل است مورد تيـرانـدازي     
مــامــوران آدمــکــش اســالمــي قــرار          

 .بگيرد
فـعـالن اجـتــمـاعـي و مــدنـي در                
شهرهاي کردستان ميتوانند تشکـلـي       
که خواست و مطالـبـات کـولـبـران را              
بکرسي بنشاند، با همکاري و شرکـت    
هزاران کـولـبـري کـه زنـدگـي خـود و                  
خــانــواده هــايشــان را از ايــن طــريــق              

 . تامين مي کنند راه اندازي کنند
تنها با متـحـد شـدن، مـتـشـکـل              
شدن و تالش مسـتـمـر و بـا حـمـايـت               
گسترده مردم است که ميتوان قلـدري   
باندهاي حکومت در مناطق مرزي و    
در هر جاي ديگر را عقب زد و آنان را      

 . به زانو درآورد
ميتوان و بايد با تداوم اعتـصـاب       
ــراضــي و                 ــع اعــت ــجــم عــمــومــي، ت
تظاهرات، يکبار براي هميشـه نـقـطـه          
پايانـي بـر قـتـل و کشـتـار کـارگـران                    

 .کولبر مرزي نهاد
 

   ۹۶  شهريور ۱۵ 
 ۲۰۱۷  سپتامبر ۶ 

 ... اعتصاب عمومي، تجمع و                     
 

 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           
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در تاريخ جـنـبـش کـمـونـيـسـتـي               
ايران کمونـيـسـتـهـاي انـقـالبـي مـثـل                

جـايـگـاه ويـژه اي         “  صديق کمـانـگـر    ” 
يـکـي از     “  صـديـق کـمـانـگـر        ” .  دارند

کمونيستهاي انقالبي بود که عمـل و        
فــکــر کــمــونــيــســتــي را بــا پــراتــيــک            

او از زمـره      .  دخالتگر بـکـار مـيـبـرد        
کادرهاي جنبش کـمـونـيـسـتـي ايـران            
است که بقدرت سـيـاسـي، و مـيـدان              
عمل فـعـالـيـت انـقـالبـي کـارگـران و                 

رفيـق  .  مردم ناراضي جنبه عملي داد 
صديق کمانگر را بايد در متن تقـابـل     

او .  جبـهـه هـاي نـبـرد ارزيـابـي کـرد                
محصول تالقـي دو رونـد سـيـاسـي ـ               

سازش و تـن دادن بـه         .  اجتماعي بود 
حمالت لـجـام گسـيـخـتـه يـک نـظـام                  
مسلح و هار تازه بقـدرت رسـيـده کـه           

ضحاک مانندش در کشتـار  “  عطش” 
و زنــدانــي کــردن کــمــونــيــســتــهــا و              
انقالبـيـون شـروع شـده بـود، و رونـد                 
ــکــال                ــاع از دســتــاوردهــاي رادي دف
انـقــالب رونــدي کـه حــزب و قــدرت              
ســيــاســي را بــه مــحــک آزمــايــش و              

. پـــراتـــيـــک اجـــتـــمـــاعـــي گـــذاشـــت        
و هـمـه چـيـز در           !  دخالتگري انقالبي 

خدمت قدرت سياسي، جنگ و نبـرد      
و نــهــراســيــدن از اشــتــبــاه در عــمــل              

صديـق کـمـانـگـر بـه           .  اجتماعي، بود 
. اين روند و نبرد انقالبي تعلق داشـت       

 .و در راس آن قرار گرفت
خاطره شيرين ما از رفـيـق عـزيـز         

 صديق کمانگر؛
ــهــاي قــبــل از انــقــالب               در ســال

مــحــفــل مــا جــمــع       .   بــوديــم  ٧ ۵ ١٣ 
مبارزين کمونيست در شهـر مـريـوان        

بـراي  .  فعاليـتـش را آغـاز کـرده بـود             
 .خانواده ما مشکلي پيش آمده بـود  

خواهر عزيز و انقالبي راديکال عزيـزه      
نودينيان در اثر جدايـي از هـمـسـرش            
همراه کودک خردسالش کـه کـمـتـر از           
يکسال سن داشت به نزد ما از شـهـر             

او .  سراب بـه مـريـوان بـرگشـتـه بـود              
. فرزند عزيزش را با خودش آورده بود  

در جــريــان مــراحــل طــالق و امــور               
قانوني آندوره ما بـه وکـيـلـي دلسـوز             

رفـقـاي عـزيـزم       .  نياز حياتي داشـتـيـم     
مجيد حسيني و رئوف کهنه پـوشـي         

رفيق رئوف کهنه پوشـي در جـريـان        ( 
حـملـه بـه مــقـر مــزدوران مـحــلـي و                  

 تـيـر     ٢٣ عناصر احمد مفتي زاده در  
و عـبـداهللا     )   جـانـبـاخـت    ٨ ۵ ١٣ سال  

کهنه پوشي با رفيق صديق کـمـانـگـر         
صديق در آن سـالـهـا    .  در تماس بودند 

در رشته حقوق تحصيالتش را بپايـان    
رسانده بود و در شهر سـنـنـدج دفـتـر              

مجيد حسينـي کـه از       . وکالت داشت 
ــا مســائــل و مشــکــالت                نــزديــک ب
خـواهــرم آشــنـا بـود، در ارتــبـاط بــا                
مســالــه جــدايــي و حــق حضــانــت و             
نگهداري از فرزند عـزيـزه بـا صـديـق              

تا اينـدوره  .  کمانگر صحبت کرده بود 
من از کانال مجيد و رئوف و تعقيـب      
مقدرات دروني رفقاي کومه له در آن    

شـنـاخـتـه     “  تشـکـيـالت   ” سالها که به    
در هـر حـال       .  شده بودند، آشـنـا بـودم      

صديق کمانگـر وکـالـت و پـيـگـيـري               
امورات قانوني فرزند عزيزه را قـبـول       

او در کـمــال صــمــيـمــيـت ايــن             .  کـرد 
پرونده را بـه پـايـان رسـانـد و مـوانـع                  
اداري و قانوني فرزنـد عـزيـزه را حـل             

کارهاي رفيق صديـق کـمـانـگـر        .  کرد
و الـبـتـه در      .  بشکل رايگان انجام شد 

آن دوره سخت ما تـوانـايـي پـرداخـت             
. پول و پيگيري اين پرونده را نداشتيم    

رفيق صديق با کمال خوشرويـي و بـا            
. روحيه اي انساني به کـمـک مـا آمـد           

اين فداکار و اين همه صـمـيـمـيـت او             
پـدر و    .  در خانواده ما مـانـدگـار شـد        

مـادر، خـواهــر و بــرادرانــم، اقــوام و              
وابستگانمان از اين تـاريـخ بـبـعـد بـا               
يک شخصيت محبوب و انـقـالبـي و            

و در تـمـام طـول      .  هوشيار آشنا شدند  
حيات او و در دوره اي که او در شـهـر      
ســنــنــدج فــعــالــيــت مــيــکــرد، از او            

 .پشتيباني و دفاع ميکردند
ياد عزيزش، فعاليتهاي انـقـالبـي       
و کمونيسـتـي اش بـراي نسـل جـوان               
امـروز و بـراي آيــنـده قــدرت گــيــري               
کـمـونـيــسـتـهــا آمـوزنـده و بـا ارزش                 

 !.است
 *** 

ــه                کــودک کــاري کــه در حــادث
پزخانه وايقان مجروح شده بـود؛    کوره

 جان باخت
 کـودک کــار      » سـوزان عـمـري     « 

چهارده ساله که در حـادثـه انـفـجـار              
پزخانه وايقان دچار سـوخـتـگـي         کوره

شديد شده بود، دربيـمـارسـتـان جـان           
 .باخت

اين کودک کار حدود چـهـار روز        
در بيمارستان بسـتـري بـود امـا بـه               
دلــيــل شــدت جــراحــات، پــزشــکــان         
نتوانستند او را نجـات دهـنـد و در              

 .نهايت جان خود را از دست داد
ــم              ــتـ ــه هشـ ــبـ ــنـ ــارشـ ــهـ روز چـ
شهريورماه، چهار نفر حـيـن کـار در          
کـوره آجــرپــزي شــهــر وايـقــان دچــار            

 حادثه و سوختگي شديد شدند
ــه               چــهــارنــفــر در ايــن حــادثــه ب

 سـالـه،     ٣٥ اسامي شهال محمدزاده   
 ساله، سـوزان    ١٠ زاده  فاطمه ابراهيم 

 سالـه و سـازگـار عـمـري            ١٤ عمري  
 .  ساله اعالم شده است١٠ 

سـوزان عـمـري هـمـراه خـانــواده             
کــارگــريــش در مــحــل کــار دچــار              

پـدر و مـادر       .  سوختگي شـده اسـت     
ســـــوزان عــــــمــــــري کــــــارگــــــر               

هســتــنــد کــه در کــوره          مــهــاجــري    
 . پزخانه ها مشغول کار هستند

کـارگـران کــوره پـزخـانــه هـا در              
نظام سرمايه حکومت اسـالمـي در        

 . بدترين وضعيت ايمني قرار دارند
شرايط زنـدگـي کـارگـران کـوره             

. پزخانه هـا پـديـده تـازه اي نـيـسـت                
وضعيت کارگران کوره پزخانه ها در       
چند دهه گذشته تغـيـيـري نـکـرده و             

. هــر ســال بــد و بــدتــر شــده اســت                 
سناريوي بيان زندگي کارگران کـوره        

دوسـتـان و      پزخانه همه جـا تـوسـط         
ايـن شـکـل بـيـان           دشمنان کارگر به    

جـمـعـي در        زندگي دسته  « ميشود؛  
 مــتــري بــا حــمــام و           ١٢    هــاي   اتــاق

دستشويي اشتراكـي جـريـان دارد و           
كارگران بدون لباس و دسـتـكـش در          

هايي كه مـمـكـن اسـت ريـزش               كوره
 . »كنند  كنند كار مي

ماجراي زنـدگـي کـارگـران کـوه            
پزخانه ها از اين سـنـاريـوي فـاجـعـه             

ايــنـهــا نســلــي از       .  بـار فــراتــر اسـت      
کارگران مهاجري هستند که بـدلـيـل      
بيکاري در محل سـکـونـتـشـان هـر              
سال بـه مـنـاطـقـي کـه کـوره هـا ي                    

زنـدگـي   .  آجرپزي هستنـد، مـيـرونـد       
عادي کارگران کوره پزخانـه هـا زيـر          

از  اکثريت کودکان آنهـا    . صفر است 
. تحصيل محروم شـده و مـيـشـونـد            

استثمار وحشي حرف اول و آخـر را            
کار کـنـتـراتـي و کـار بـدون               . ميزند

ساعات کار نا امني محيـط کـار و        
زندگي زير اطاقهايي که از کمـتـريـن        
اسـتــحــکــامــات ايــمــنــي بــرخــوردار        
هستند، بخش ثابت زندگي کارگران      

الـي  ٢٠ در هر کـوره       .  را رقم ميزند 
مـحـل   .  کنند  خانوار زندگي مي ٣٠ 

زندگي آنها کوچه اي است به عـرض      
ــن                    ٢  ــرف ايـ ــر کـــه از دو طـ مـــتـ

 مـتـري     ١٢  تـا      ٦ هـاي       اتاق کوچه  
قرار دارد و جلوي درب هـر کـدام از          

پــيـت نــفــت، بــنــد لــبــاس و            اتـاق،    
دمـپــايــي هــاي کـوچــک و بــزرگ و              

هـر  .  خـورد    رنگارنگ بـه چشـم مـي        
 نفره را در خـود  ٧  و ٦ اتاق خانواري   
 . جاي مي دهد

ــوره هــا،                 ــان ک اغــلــب ســاکــن
مهاجريني از شـهـرهـا و مـنـاطـقـي              
هستند که فرصت هاي شغلي وجود       
ندارد و بيکاري مزمـنـي زنـدگـي و             

 .اينده معيشتي آنها را رقم ميزند
 

 ١٤  کـودک      » سـوزان عـمــري    « 
ساله در اثر نا امني محيط زنـدگـي       

در نظام جنايـت کـار     .  اش جانباخت 
حکومت اسالمي سرمايه نا امـنـي        

در مـحـل کـار        .  جاني بيداد ميکند  
براي کارگران، براي کولـبـران کـه در           

. اثر بيکاري به کولبـري مشـغـولـنـد        
در نظام سـرمـايـه اسـالمـي سـاالنـه               
چند مـيـلـيـون کـودک از تـحـصـيـل                  
محروم ميشوند و به اُردوي کودکان       
کار و خياباني ميپيوندند و زنـدگـي       

... تراژيک بي سرپناهي، اعتيـاد و        
در ايران تـحـت     .  در انتظار آنها است  

حاکميت رژيم اسالمي، کـار مـزدي        
و استثمار و نـاعـدالـتـي اجـتـمـاعـي             
زندگي ده ها ميليـون از انسـانـهـاي             
زحمتکش را در چنبره فقـر و نـداري        

مـردم زنـدگـي و        !  مچاله کرده اسـت   
معيشتشان به چند برابري زير صـفـر      

بــه کــولــبــري و کــار        .  رسـيــده اســت   
سخت و طاقت فرسا در کوره پزخانه    

از معاش کافي بـا  .  ها روي مياورند 
بيمه بيکاري و امکانات پزشکـي و        

. دارويي و سـرپـنـاه خـبـري نـيـسـت                
عمران و ده هـا و صـدهـا کـارگـر و                  
کولبر تحت جنايت هاي سـرمـايـه و        

 . نظام اسالمي از ميان ما ميروند
راه چــاره کــارســاز اعــتــراض و           
مبارزه عليه ايـن نـظـام جـنـايـتـکـار              

 . اسالمي تا سرنگوني است
سعادت و خوشبختي کـارگـران،     
فرزندان ما، جوانـان و کـل جـامـعـه              
بشري ايجاد نظامي است کـه در آن         
از کـار مـزدي و اســتـثــمـار خـبــري                 

جامعـه سـوسـيـالـيـسـتـي و             .  نيست
محو طبقات حاکمه و اسـتـثـمـارگـر           
تالش ما ميليون ها انسـانـي اسـت           

سوزان عـمـري اشـک در         که با مرگ   
چشمانمان حلقه مـيـزنـد و نـفـرت و              
عــزم بــه مــبــارزه بــراي اهــدافــمــان              

 .راسختر ميشود
 

 ١٣٩٦  شهريور ١٤ 
 ٢٠١٧  سپتامبر ٥ 
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 نسان نودينيان            

 در گراميداشت صديق کمانگر                        
 نسان نودينيان            

 

 لغو اتهام امنيتي يعني آزادي اعتصاب و تجمع،        
 .  آزادي تشکل، آزادي بيان و اعتراض        

 اين يک خواست محوري       
 در مبارزات بخش هاي مختلف مردم      

 عليه فقر و محروميت و بيحقوقي   
 .  عليه مفتخوران و جنايتکاران حاکم است    



 
900شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

آموزان نخبه           کشته شدن دانش        
 در اثر واژگوني اتوبوس             

بار ديگر نخبگان نوجوان بـه کـام      
واژگـونـي اتـوبـوس       .  مرگ فرو رفتنـد   

آمـوز در       حامل دختران نـخـبـه دانـش       
 ۳۳ کشـتـه و         ۹ استان هـرمـزگـان ،          

 تـن    ۱۳ حـال    .  زخمي بر جاي گذاشت 
از مصــدومــان وخــيــم گــزارش شــده            

 .است
 

حمله ماموران شهرداري به زن                  
مسن دستفروش با حمله قلبي وي                

 به اتمام رسيد       
شـهـريـور    ۹ روز صبح پنجشـنـبـه        

 صـبـح در       ۱۱  حـوالـي سـاعـت           ۹۶ 
خيابان عباس آباد اراک يک زن مسـن          
سبزي فروش مـورد حـملـه مـامـوران            
شهرداري قـرار گـرفـت و در خـيـابـان                

 .افتاد
ماموران آتش به اختـيـار ايـن زن         
مسن دستفروش را بـه قـدري مـورد             
فشار و اذيت و آزار براي جـمـع کـردن           
وسايـلـش قـرار دادنـد کـه وي مـورد                 
حمله قلبي قرار گرفت و در خـيـابـان              

 .افتاد
ماموران شهرداري هـمـواره بـراي        
باج خواهي به دستفـروشـان مـراجـعـه            
ميکنند و در صورت امتناع آنـان را          
مورد ضرب و شتم و اهانت و توهيـن    
و در انتـهـا امـوالشـان را بـه سـرقـت                   
ميبرند چندي قبل خبـر کشـتـه شـدن           
يک دستفروش در قم توسط مامـوران    

 .شهرداري رسانه اي شد
 

ساله با هم از کوه             ۱۵ دو دختر    
 پايين پريدند و خودکشي کردند                 

 ۹۶ شهريور ۷ شنبه    عصر روز سه  
ســالــه در يــک اقــدام          ۵ ١ دو دخــتــر      

هماهنگ شده به باالي کوه رفته و بـا       
پــرتــاب خــود بــه پــايــيــن دســت بــه                

هــاي    آنــهــا از تــپــه     .  خـودکشــي زدنــد   
شهرستان ملکشاهي از توابـع اسـتـان       

 .ايالم خود را به پايين پرتـاب کـردنـد        
يــکــي از ايــن دخــتــران در دم جــان                  

شـدت     سـپـارد و ديـگـري نـيـز بـه                 مي
شـود کـه حـال وي وخـيـم                 زخمي مـي  

 .گزارش شده است
 

يک دختر ساکن آبادان که                 
خود را به رودخانه پرت کرد                

 درمنطقه تنگه پيدا شد            
ــور     ۶ روز دوشــنــبــه          ۹۶ شــهــري

دختري در آبادان خود را از بـاالي پـل        
ذوالــفــقــاري بــه درون       ۱۲ ايســتــگــاه    

در   .رودخانه بهمن شيـر پـرتـاب کـرد          
ادامـه، پـلــيـس مــحـلـي و غـواصــان               
هيـچـکـدام نـتـوانسـتـنـد جسـد را از                  
رودخانه بگيرند در نهايـت دخـتـر در            
منطقه تنگه، چـنـد کـيـلـومـتـر بـعـد                 
توسط اهالي منـطـقـه از آب گـرفـتـه               

فقر سرکوبـي و مشـکـالتـي کـه            .  شد
براي زنان آفريده ميشود دليل اغـلـب          

 .خودکشيهاي روزافزون زنان است
از اول سال جاري تاکنون چند نفـر    
درشهرسـتـان آبـادان از روي ايـن پـل                

 .دست به خودکشي زده اند
 

و  ۳۵  و  ۱۵ سه زن کارگر        
 ساله در آتش سوختند            ۵۰ 

سـه نـفــر از زنــانـي کــه در کــوره                
پزخانه اي در استان آذربايجان شـرقـي       
مشغول کار بودند، بر اثر انفجار گـاز      

 .دچار سوختگي شدند
وحيد شادي نيـا مسـئـول روابـط           
عمومي مـرکـز اورژانـس آذربـايـجـان            

ايـن  :  شرقـي در ايـن خصـوص گـفـت             
انفجار در اتاقکي که مـحـل اسـکـان            
کارگران بود، رخ داد و در نـتـيـجـه آن           

 درصـد    ۵۰  تـا      ۳۰ کارگران مصدوم  
کــارگــران .  دچــار ســوخــتــگــي شــدنــد      

مصدوم اعضاي يک خانواده هسـتـنـد       
 سال سن ۵۰  و ۳۶ ، ۱۵ که به ترتيب  

حال اين کارگران زن بـه دلـيـل          .  دارند
باال بودن جراحت سـوخـتـگـي وخـيـم              

 .مي باشد
شهر وايقان در استان آذربـايـجـان          

 هـزار    ۵ شرقي داراي جمعيتي بالغ بر     
هـا در آن         نفر است كه اکـثـر خـانـواده         
 .داراي کوره آجرپزي هستند

 
الهام رسولي باغي به حکم دادگاه                     

سال حبس      ۱ انقالب تهران به        
 تعزيري محکوم شد         

اين فعال مدنـي در تـجـمـعـي در             
اعتراض به فساد اداري در ايـران در             
مقابل سـاخـتـمـان السـتـيـک دنـا در                  

 ۱۳۹۵ ارديبهشت مـاه      ۲۳ تهران در  
قـرارگـاه ثـاراهللا      .  بازداشـت شـده بـود       

سـپــاه پـاســداران در آن زمــان وي را                
 .مورد بازجويي قرار داد

 
شعله پاکروان مادر ريحانه                 

 جباري از ايران خارج شد              

شــعلــه پــاکــروان مــادر ريــحــانــه          
جباري عکسي بـا انـگـشـتـهـايـي بـه                
عالمت پيروزي در صـحـن فـرودگـاه            

شعله .  يک کشور اروپايي منتشر کرد   
پاکروان اعالم کردند کـه بـه يـکـي از              
کشورهاي اروپـايـي رفـتـم و خـود را               
جزء كـوچـكـى از مـخـالـفـان بـرانـداز                 

 .حکومتي ميدانم
 

رويا صابري نژاد پس از پنج سال                   
 آگوست سوم شهريور             ٢٥ روز جمعه     

 ماه از زندان اوين آزاد شد                 
زنى كه ,  رويا صابرى نژاد نوبخت 

انگليسي اسـت و در        -شهروند ايراني 
ــدار       ٢٠١٣ مــاه اكــتــبــر         جــهــت دي

خانواده اش به ايران رفته بـود پـس از         
ورودش به ايران در شـيـراز دسـتـگـيـر             

رژيم رويا را بـه جـرم ايـنـكـه در              .  شد
صفحه فيس بوك خود كامنتهايي در    
مورد رژيم نوشته بود بازداشت كرد و  

, ٢٠١٤ در تاريخ چـهـاردهـم آوريـل            
بـه  ,  پس از پنج ماه شكنجه و فشـار          

جـرم  .  بيست سال زندان محكوم نمود    
رويا از سوى رژيم به قـرار زيـر اعـالم           

و "  توطئه عليه امنيت ملـي : " گرديد
در ".  توهين به مقدسات دين اسـالم "  

دادگاه فرمايشى رويا به وكيلش گفته    
شد كه حق صحبت كـردن و دفـاع از              

رويا به همراه هفـت  .  موكلش را ندارد  
نفر ديگر به جرم فعاليت سـايـبـرى از          
سوى بيدادگاه رژيـم در مـجـمـوع بـه              

رويـا  .   سال زندان محكوم شدند١٢٣ 
در طول مدت زندان تـحـت شـكـنـجـه           
هاي جسمى و روانى قرار گـرفـت و از         

او را از دسـتـرسـى مـنـظـم بـه                ,  جمله
او ,  داروهاى ضروريش محروم كردند   

را مجبور كردند در حاليكه لباسهاى    
خيس بر تن دارد ساعـتـهـا در هـواي              
سرد زمستان در حياط زندان بايسـتـد     
و در نـتـيـجـه ايـن فشـار رويـا دچـار                     

رويـا را در      .  ناراحتى كلـيـوى گـرديـد       
ســلــول انــفــرادى نــگــه داشــتــه و                     
ســاعــتــهــاى مــتــوالــى او را تــحــت              
بازجويى قراد داده و مـورد اهـانـت و            

جهت فشـار    .  ضرب و شتم قرار دادند 
هر چه بيشـتـر بـر رويـا او را پـس از                    

مدتي به زندان شهر ري ، زندان زنانـى      
كه عمدتا به جرم مواد مخـدر وقـتـل            
دستگير شده در شرايط بسـيـار غـيـر          
انسانى نگهداري مـيـشـونـد و روزانـه           
ــن                    ــوهــي مــورد ضــرب و شــتــم و ت
مـامــوريـن زنــدان قــرار مــيــگـيــرنــد،           

 .انتقال دادند
ــراي آزادي                ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ك

 ٢٠١٤ زنـدانــيــان ســيــاســي از ســال           
" رويا را آزاد كنـيـد  " كارزاري را به نام  

فراخوان داد و در طول ايـن مـدت بـا              
مـنــعــكــس كــردن وضــعــيــت رويــا ،            
دخـالـت دادن و كـارزار مشـتــرك بــا                
سازمانها مدافع آزادي بيـان، مـطـرح         
كردن وضعيت رويـا در رسـانـه هـا و               
فشار به دولت انگليـس جـهـت اقـدام             
براي آزادي رويا اين كارزار را به پيـش    

 .برد
رويا صابري نژاد پس از پنج سـال     

 آگـوسـت بـرابـر سـوم            ٢٥ روز جمـعـه      
. شهريور ماه از زنـدان اويـن آزاد شـد            

رويا تا دوسال حق خارج شدن از ايـران     
و پــيــوســتــن بــه هــمــســرش كــه در                 
انگلستان زندگي ميكنـد را نـدارد و           
عـمـال آزادي رويـا بـه مـعـنـي آزادي                  
كامل او نبوده و او را مـجـبـور كـرده           
اند تا اتمام دوسال باقيمانده از حـكـم         

. هفت ساله اش از ايران خـارج نشـود           
براي همه ما قـابـل تصـور اسـت كـه                 
رويا پس از پنج سال زندان و شكنـجـه    
و اذيت و آزار و دوري از خـانـواده اش       
حـتـي پـس از آزادي در چـه شـرايــط                  

 .جسمي و روحي ميتواند باشد
 

 خانه زنان را خراب کردند               
 که مسجد بسازند          

روز پنجشنبه دوم شهريور ضـربـه     
نهايي را به خانه خورشيد زدند و کـار      
را تـمـام کـردنـد و بـنـاي مسـجـد بـا                     

ايــن .  خـرابـي ايـن مـحــل رقــم خــورد             
مرکز کوچک در سالـهـاي اخـيـر زنـان             
بـهـبـود يـافـتـه زيـادي را در کـارگـاه                    
ــان در ايــن                   ــتــه و زن ــرف ــذي هــايــش پ
کارگاهها اميد بـه زنـدگـي از دسـت              
رفته خود را باز مي يابند و از مـحـل      

فعاليت هاي اين چنيني بخش زيـادي     
از نيروي از دست رفتـه خـود را بـراي           
بازگشت بـه جـامـعـه بـه دسـت مـي                  

 .آورند
 

ساز در بند نسوان             آفرين چيت     
 برد    اوين در اعتصاب غذا به سر مي               

نـگـار      سـاز، روزنـامـه        آفرين چيت  
محبوس در زندان اوين، از روز شنـبـه      

 شهريورماه دسـت بـه اعـتـصـاب          ۱۱ 
سـاز بـه        آفـريـن چـيـت      .  غذا زده اسـت    

دلــيــل تــعــويــق تــاريــخ پــايــان دوران            
محـکـومـيـتـش از سـوي مسـئـوالن               

 ۱۱ زنــدان اويــن، از روز شــنــبــه                     
شهريورماه اعالم اعتصاب غذا کـرده    

 .است
مــحــمــد مــقــيــمــي، وکــيــل ايــن          

الـمـلـلـي        نگار، به کمپين بـيـن     روزنامه
سـاز بـه دلـيـل          گفته است آفرين  چيت   

پاره شدن مينيسک هر دو زانويش دو     
يـک  . بار عمل جراحي انجام داده است 

مدت در بيمارستان بستري بود و يک       
ها بـه او     مدت هم به دليل اين جراحي    

بـر  .  مرخصي استعالجي داده بـودنـد       
اساس قانون بايد مـهـرمـاه بـا پـايـان               
محکوميتش از زندان آزاد شـود امـا         
ــعــد                     تــاريــخ آزادي او را ســه مــاه ب

هم او در زندان نامه نوشـت  . اند  نوشته
و اعتراض کرد هم من اليحه نـوشـتـم        
اما متأسفانه تـرتـيـب اثـر نـدادنـد و                
کشيد به اينجا که مـوکـلـم دسـت بـه             

 اعتصاب غذا زد
سـاز، سـتـون نـويـس             آفرين چـيـت   

روزنامه دولتي ايران، يـکـي از چـنـد              
نگاري بود کـه سـال گـذشـتـه              روزنامه

شـده     تحت عنوان پروژه نفوذ بازداشت 
 بود

سـاز     در دادگاه بدوي، آفرين چيـت  
به اتهامات اجتماع و تباني بـه قصـد      
اقدام عليه امنيت ملي و همکاري بـا    
دول مــتــخــاصــم عــلــيــه جــمــهــوري             

 سال حبـس مـحـکـوم       ۱۰ اسالمي به   
اين حکم طي دادگاه تجديـدنـظـر    .  شد

 .به دو سال کاهش پيدا کرد
 *** 

 

 اخبار و گزارشات هفتگي                     
 از وضعيت زنان              

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

 
دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،      

 بدون اميد سوسياليسم    
  سوسياليسم  "خطر "و بدون  

 .  منجالبي بيش نخواهد بود   

زيـر بـار سـتـم         "بار ديگر سـرود        
 تـوسـط کـارگـران         "نميکنيـم زنـدگـي     

ماشين سازي هپکو در خيابـان هـاي         
سرودي که يـادآو  .  اراک طنين انداخت  
 عــلــيــه ســتــم       ۵۷ روزهــاي انــقــالب      

حــکــومــت شــاه و امــروز صــداي                 
اعتراض کارگران و دهها ميليون نفـر     
از مردم عليه فقـر و بـيـکـاري و بـي                  
حقوقي و فسـاد و سـتـم هـاي هـمـه                   

 . جانبه نظام اسالمي است
کــارگــران  ارديــبــهــشــت      ۱۲ روز   

کارخانه هپکو در خيـابـان هـاي اراک          
دست به راهپـيـمـايـي زدنـد و عـلـيـه                  
نپرداختـن چـنـد مـاه حـقـوق و عـدم                  
پرداخت حق بيمه توسط کارفرما کـه     
آنها را با مشکل تمديد دفترچه هـاي      
ــرو کــرده اســت اعــتــراض               خــود روب

 شهريور ٨ کارگران هپکو روز .  کردند
نيز خيابان ملک را بستند و با شـعـار         
مشکل ما حـل نشـه، اراک قـيـامـت              
مــيــشــه، عــزم خــود را بــراي تــداوم              

 . مبارزه اعالم کردند
در همين روز کـارگـران کـارخـانـه           
آذر آب نـيـز در مـقـابـل دفـتـر امـام                     
جمعه اراک، ساختمـان دادگسـتـري و           
مرکز صدا و سيماي اسـتـان مـرکـزي            
تجمع کردند و خواهان پرداخت فوري     
حقوق هاي خود، رفع مشکالت بيمه     
و از سـر گــيـري فـعـالــيـت کـارخـانــه                  

 کارگر اين کارخـانـه از     ۱۸۰۰ . شدند
 ارديبهشـت اعـتـراضـات دامـنـه           ۲۶ 

داري را شروع کرده و اکثر روزهـا در            
حال تجمع در کارخانه و يا در مقـابـل    

 . مراکز دولتي بوده اند
 

اين دومين بـار اسـت کـه ظـرف              
چند روز گذشتـه کـارگـران هـپـکـو و                
آذرآب دست به تـجـمـعـات هـمـزمـان              

اعتراضات کارگري در اراک   .  ميزنند
. به هپـکـو و آذرآب مـحـدودنـيـسـت              

کارگران کـمـبـايـن سـازي و مـاشـيـن                
ــگــري از                    ــعــداد دي ســازي اراک و ت
کارخانه هاي بزرگ و کوچک اين شهر       
نيز با مشکالت مشابهي مواجـهـنـد       
و فضا چنان اعتراضي است که وزيـر          
صنعت و معدن در روزهـاي گـذشـتـه           
سفر خود به چند شهر استان مـرکـزي        
را لغو کرد و روز گذشته دو نـمـايـنـده           

اي    مجلس خواهان تشکـيـل کـمـيـتـه          
متشکل از وزير صنعـت و مـعـدن و            
مـقـامـات اسـتـانـداري، نـمـايـنـدگـان                
مجـلـس شـوراي اسـالمـي، مـديـران              
مالي دولتي و مسـئـوالن بـانـکـي و              
ساير اشخاص و دستگاههاي دولـتـي       

 . شدند
ــو و آذرآب                ــکـ ــپـ ــران هـ ــارگـ کـ
ميتوانند نقش مهمي در بـه مـيـدان            
آوردن کارگران ساير مـراکـز کـارگـري           
در اراک و سـازمـانــدهـي تـجـمـعــات               
بزرگ اعتراضي در اين شـهـر داشـتـه            

مطـالـبـاتـي مـانـنـد افـزايـش              .  باشند
دستمزد باالتر از هزينه سبد زنـدگـي،     
پرداخت فوري حقوق هاي مـعـوقـه و          
رفع مشکالت بيمـه کـارگـران و نـيـز             
کار يا بيمه بيکـاري بـراي جـوانـان و               
بيکاران شـهـر از جـملـه مـطـالـبـاتـي                 
اسـت کـه مـيـتــوانـد اکـثـريـت مــردم                 
زحمتکش اين شهر را عـلـيـه ظـلـم و               
ســتــم ســرمــايــه داران و حــکــومــت             
اسالمي شان متحد و يـکـپـارچـه بـه              

حضــور خــانـواده هــاي      .  مـيــدان آورد   
کـارگــران در تـجــمــعــات اعــتــراضــي          
نقشي کليدي در تـقـويـت مـبـارزات              

تنها با قدرت است کـه  .  کارگران دارد 
مــيــتــوان کــارفــرمــاهــا و ارگــانــهــاي         

 . دولتي را عقب راند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  شهريور ۱۳ 

 ۲۰۱۷  سپتامبر ۴  

کارگران هپکو و آذرآب اراک بازهم                                 
امروز مردم شهر بانه، کارگران        راهپيمايي و تجمع کردند                     

و دانشــجــويــان، بــازنشــســتــگــان و          
پرستاران در تجمعات مـخـتـلـف در        
تهـران و اصـفـهـان و بـانـه و رشـت                    
تظاهرات هاي بزررگي برپا کردند و      
عليه جنايت و بيحقوقي و وضعيـت   

 . معيشتي اعتراض کردند
هزاران نفر از مردم خشـمـگـيـن         

بانه در اعتراض به قتـل دو کـولـبـر              
امــروز در خــيــابــان هــاي شــهــر بــه             
حـرکــت درآمــدنـد و بــا ســنــگ در              
مقابل تيراندازي و پرتاب گاز اشـک      
آور اوباش سرکوب حکومـت دسـت      

طـبـق گـزارشـات       .  به مـقـابلـه زدنـد       
مختلف از کميته کـردسـتـان حـزب           
حداقل ده نفر از مردم شهر مـجـروح       
شده اند و شهـر بـانـه تـعـطـيـل شـده                 

مردم بانه خواهان مـعـرفـي و      .  است
محاکمه عـامـلـيـن و آمـريـن قـتـل                
کولبـران، بـرکـنـاري فـرمـانـدار ايـن               
شهر که مردم او را باني فرمان قـتـل    
کولبران معرفي مـيـکـنـنـد، پـاپـان              
دادن بـه کشـتـار کـولـبـران، جـبــران                
خسارات هاي وارده به خانواده هـاي        

در مريوان و سـردشـت     .  آنها هستند 
و برخي ديگر از شهرهاي کـردسـتـان     
ــحــرک مــردم در                  ــي از ت ــاي ــره خــب

 . پشتيباني از مردم بانه ميرسد
در تهران کارگران شرکت واحـد      

کــه تـــعــداد قـــابــل تـــوجــهــي از                  
دانشــجــويــان و مــعــلــمــان آنــهــا را             
همراهي ميکردند با شـعـار زنـدانـي        

سـيـاســي آزاد بـايــد گــردد و آزادي               
شهابي خـواسـتـه فـوري مـا اسـت،               
دست به تجمع و راهپيمـايـي زدنـد،           
خواهان آزادي فوري رضا شهـابـي و        
ساير زندانيان سـيـاسـي شـدنـد و بـا              
زندانيان سياسي رجايي شهـر اعـالم       

ايـن تـجـمـع بـه          .  همبستگي کـردنـد   
فراخوان ربابه رضايي هـمـسـر رضـا           

در .  شهابي سازمـان داده شـده بـود          
اين تظاهرات مردم مانع دستگيـري    
توسط سرکوبگران حکومت شـدنـد        
و براي لـحـظـاتـي خـيـابـان مـقـابـل                   

 . مجلس را اشغال کردند
در تــهــران در مــقــابــل دفــتــر              

روحاني و سازمان برنامه و بودجه و   
در اصفهان و رشـت بـازنشـسـتـگـان             
آموزش و پرورش و بـازنشـسـتـگـان           
ارتش و پرستاران بازنشـسـتـه دسـت        
به تجمعات اعتراضي زدند، عـلـيـه          
اخـتــالس شــعــار دادنــد و خــواهــان           
رسيـدگـي فـوري بـه خـواسـت هـاي                

بـازنشـسـتـگـان اعـالم         .  خود شـدنـد    
کردند تا حق خود نگيريم از پا نمـي      

 . نشينيم
کــارگــران پــروفــيــل ســاوه نــيــز          

امروز دست به اعتصـاب و تـجـمـع             
زدند و خواهان پرداخت فوري حقوق   

 . هاي خود شدند
اينـهـا اکـثـريـت مـردمـنـد کـه                 

عليه حکومت به ميدان آمده انـد و        
ــيــه               ــقــه مــحــاصــره عــل هــرروز حــل
مفتخوران و سرکوبگران را تنگ تـر   

عـلـم الـهـدي گـفـتـه بـود               .  ميکننـد 
  هاي اجتمـاعـي   شبکهروحانيت را با   

انـد ايـن        و کنسرت مـحـاصـره کـرده        
گــوشــه اي از واقــعــيــت اســت امــا             
واقعيت بزرگتر اين اسـت کـه مـردم           
در خيابان ها نيز دارنـد کـل اوبـاش            
دزد و جنايتکار حاکم را مـحـاصـره        
مــيــکــنــنــد تــا بســاط حــکــومــت            
اسالمي و نظام استثمار و اخـتـالس       
و فساد و فقر و مـحـرومـيـت را در              

فرمانده نيروي انتظـامـي   . هم بريزند 
استان مرکزي گفته بـود تـجـمـعـات           
اعتراضي در سال جاري سـه و نـيـم             

اما بايد اضافه کـرد  . برابر شده است 
که خشم و نفرت مردم نيز عميق تـر      
شـده و مصــمــم تــر از هــمــيــشــه و                
همبستـه تـر از هـمـيـشـه دارنـد بـه                   

 . ميدان ميايند
ــنــد،              ــخــواه مــردم آزادي مــي

حرمت و امنيت ميخواهند، رفاه و     
عدالت و برابري مـيـخـواهـنـد و بـه               
زواياي مختلف وضـعـيـت مـوجـود           
اعتراض ميکنند و ترديدي نـدارنـد        
که براي داشتن يک زنـدگـي انسـانـي         
حــکــومــت نــحــس اســالمــي بــايــد          

ايـن خـواســت     .  گـورش را گـم کــنـد         
 .مشترک و فوري همه مردم است

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  شهريور ۱۴ 
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