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اعتراضات و تـظـاهـرات مـردم           
شــهــرهــاي کــردســتــان عــراق عــلــيــه         
تحميل فقر و فالکت  در بيش از دو        
دهه و نيم از سوي احزاب حـاکـم کـه           

 دسامبر بـار ديـگـر آغـاز         ۱۸ از روز   
شده است، با شليک گلـوـلـه، پـرتـاپ            
گاز اشک آور و ضرب و شتم تـظـاهـر       
کنندگان توسط نيروهاي حـکـومـت        
اقليم پاسخ گرففت و تا کنـون تـنـهـا          

 ۵ در شهر کويه منجر به کشته شدن    
 نفر ديگر شـده    ۸۰ نفر و زخمي شدن  

تظاهرات مردم مـعـتـرض در        .  است
شهرهاي سليمانيه، کويه، چمچمـال،      
هلبجه،  سيدصادق، تقتـق، کـفـري،          
پيرمگـرون و چـنـد شـهـر و شـهـرک                  
ديـگـر کـه مـنـجــر بـه زخـمـی شــدن                   
ــعــدادی از مــردم شــده در حــال                    ت

نبـود و يـا کـمـبـود            .   گسترش است 
شـديـد آب و بــرق و عــدم پـرداخــت                
حقوقها و همچنـيـن بـي ربـط بـودن              

-حاکميت احـزاب نـاسـيـونـالـيـسـت           
قومي و اسالمي، بـر زنـدگـي مـردم           
محروم و رنجديـده کـردسـتـان عـراق            

شـهـرهـا و      .  آنان را بستوه آورده است    
شــهــرکــهــاي مــنــطــقــه ســلــيــمــانــيــه          
بيشتريـن اعـتـراضـات را در مـيـان               
مــردم نــاراضــي و بســتــوه آمــده از              
عملکرد احزاب حاکم در بـر گـرفـتـه            

 . است
اين اولين بار نـيـسـت کـه مـردم             
محروم و ستم ديده کـردسـتـان عـراق         
براي دست يابي بـه خـواسـتـهـاي بـر               
ــه اعــتــراض و                   حــق خــود دســت ب
نارضايتي ميزنند، کردسـتـان عـراق        

بارها شاهد اعتراضات و تـظـاهـرات      
مردم، معلمان و کـارمـنـدان عـلـيـه              
فســاد، دزدي و چــپــاول ســران و                   
کاربدستان احزاب حاکم بر کردستـان      

 . عراق بوده است
 خـيـزش مـردم        ۲۰۱۱ در سـال     

عليه احزاب حاکم مـيـرفـت کـه کـل              
بساط عشاير و طوايف خـودگـمـارده       

. حاکم بر کردستان عراق را بـرچـيـنـد        
در آن دوره حــزب گــوران در پــز                     
اپوزيسيون بر اين اعتـراضـات سـوار         
شد و آنرا بـراي مـدتـي سـاکـت کـرد               
امــا از آن تــاريــخ بــه بــعــد بــارهــا                   
نارضايـتـي مـردم سـربـلـنـد کـرده و                 
ماهيـت جـريـانـات حـايـل هـمـچـون                
گوران را در مقابل ديد همگـان قـرار       

 . داده است
اين بار خشم و اعـتـراض مـردم            
بدون توجه به نصايح هر يـک از ايـن              
احزاب در لوث کردن و ساکت کـردن       
" خشم عمومي مردم، تحت عنوان،       

اعتراض حـق مـردم اسـت و مـا از                 
اعتـراضـات آرام و مـدنـي حـمـايـت                

، مردم بـه ايـن خـزعـبـالت          " ميکنيم
تکراري وقعي نـنـهـاده و بـه مـقـر و                
مــراکــز تــمــامــي احــزاب حــاکــم در           
قدرت و در پارلمان در چنـد شـهـر و              
شهرک حـملـه نـمـوده و دفـاتـر آنـان،                 
مراکز پليس و فـرمـانـداريـهـا را بـه                

 .آتش کشيدند
آنـــچـــه کـــه ايـــن مـــرحلـــه از                 
اعـتـراضـات مـردم را از دوره هــاي               
پيشين متفاوت کـرده اسـت، هـدف           
قرار دادن تـمـامـي احـزاب حـاکـم از              

هــر پـنــج حــزب      .  سـوي مــردم اسـت      

 ۳  صفحه 

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          

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

 ۷  صفحه 

 ۴ صفحه 

 ۵  صفحه 

 ۲  صفحه 

 عبدل گلپريان 

 ۲  صفحه 

 عبدل گلپريان           

 : يادداشتهاي هفته             

 عزيزه لطف الهي           

 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۳  صفحه 

 ۸  صفحه 

 اعتراضات مردم کردستان عراق    
 وارد مرحله تازه اي ميشود   

 

 اصغر کريمي         

 

 اعتصاب کارگران شرکت نيشکر هفت تپه با موفقيت پايان يافت             
 

  افزايش سهم نهادهاي مذهبي از بودجه و تعرض به نان شب مردم               

 پاسخ به يک سئوال    
 امروز بيش از هر زماني دنيا به سوسياليسم نياز دارد              

 
 بايد پايان داده شود       " راهيان مرگ   "به اردوي  

 دست حاکميت ناسيوناليسم کرد و احزاب قومي اسالمي          
  !!از زندگي مردم کوتاه  

  !!دسامبر کردستان حمايت ميکنيم          ١٨  با تمام قدرت از تظاهرات توده اي       

 صحبتي با کارگران بازنشسته فوالد     

 حزب کمونيست کارگري چپ عراق

 !کولبران بخشي از طبقه کارگر کردستان هستند        
 آران رضايي         



 
915شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  
 ۱ از صفحه  

 

ناسيونـالـيـسـت، قـومـي و اسـالمـي               
حاکم در پارلمان يکـصـدا در مـقـابـل           
اعتراضات مردم واکنش نشان داده و    

حـمـايـت از تـظـاهـرات           " ضمن اعـالم     
، حمله به مراکز اداري، نـظـامـي         " آرام

نام نـهـاده     "  آشوبگران"و دولتي را کار  
" آشـوبـگـران   " بکارگيري عـبـارت     .  اند

اسم رمـز حـاکـمـان بـراي سـرکـوب و                 
شليک گلوله بـر سـيـنـه مـردم بسـتـوه               

 .آمده است
تـفـاوت ديــگـر در ابــراز خشـم و               
نارضايتي مردم نسبت به اعتراضـات   
دوره هاي پـيـشـيـن ايـن اسـت کـه بـا                    

کـل حـکـومـت       ”  سرنگون بـاد   “ شعار  
 .اقليم بميدان آمده است
ــا           ــغــيــيــر  " حــزب گــوران ي در "  ت

ائتالف بـا حـزب اسـالمـي کـومـه ل                 
ايــن )  حــزب جــمــعــيــت اســالمــي          (  

روزها سـرگـرم گـفـتـگـو بـراي مـهـار                  
اعتراضات مردم  و بقصد سوار شـدن        
بر آن براي تسويه حسابهاي حـزبـي بـر          

احـزاب  .  سر تقـسـيـم قـدرت هسـتـنـد            
گوران و کومه ل اسالمي کـه سـالـهـا              
در کــنــار احــزاب ديــگــر قــومــي و                
اسالمي در حکومت بوده انـد، قصـد        
دارنــد جــهــت ســوار شــدن بــر مــوج               
نارضايتي و خشم همگاني مردم،  بـه      
اصطالح اندکي از حکـومـت فـاصـلـه           

آنان منتظر آمدن بـاران بـراي     .  بگيرند
سهم خـواهـي در قـدرت بـودنـد امـا                 
سـيــل خشــم و اعـتــراضــاتــي کــه در               

کردستان عراق براه افـتـاده اسـت ايـن            
دو جريان فرصت طلب و مـرتـجـع را             

حــرکــت .  هــم هــدف قــرار داده اســت          
اعتراضي مردم و گسترش تظـاهـرات      
آنان در همه شهرها و شـهـرک هـا ايـن               
امکان را به اين دو جريان بـراي چـانـه         
زني و مهار اعتراضات مردم نـداد و          
مقر و مراکـز آنـان نـيـز مـورد حـملـه                 

 . مردم قرار گرفت
از ســوي ديــگــر دولــت مــرکــزي           
عـراق اعــالم کــرده اسـت کـه حـقــوق                
کارمندان و مزدبگيران در کـردسـتـان         

. عــراق را پــرداخــت نــخــواهــد کــرد             
سياست دولت مرکزي عراق در قـبـال        
تحوالت روزهاي اخيـر در کـردسـتـان           
عراق در ادامه سياست اين دولـت در       
رابطه با مسـئلـه رفـرانـدوم و تصـرف              
کرکوک و اعمال فشار هر چه بـيـشـتـر             

دولـت  .  بر مردم کردستان عراق اسـت      
مرکـزي عـراق کـه در هـمـدسـتـي بـا                   
احزاب حاکم بر کردسـتـان عـراق طـي          
بيش از دو دهه و نيم گـذشـتـه فـقـر و                
فالکـت بـي حـد و حصـري بـر مـردم                   
کردستان تحميل کـرده اسـت، اعـالم            

براي امنيت شهرونـدان در    "نموده که،  
کردستـان عـراق گـزيـنـه روانـه کـردن                
نيروي نظامي به کردستان را بـررسـي        

 ". ميکند
ــن و                 ــار مــردم خشــمــگــي ــب ــن اي
معترض کردستان عراق به هـيـچ يـک           
از احزاب حاکم که ميکوشند بـر ايـن          
اعـتــراضــات سـوار شــونــد کــمــتــريــن           

ورشکستـگـي احـزاب      .  توهمي ندارند 
قومي و اسالمي در     -ناسيوناليست  

کـردســتـان عـراق بــراي مــردمـي کــه              
نزديک به سه دهـه در فـقـر و فـالکـت                
زيسته اند بيش از هر زمـانـي آشـکـار          

 .شده است
اما حرکت اعتراضي مـردم بـراي       

ــان دادن بــه حــاکــمــيــت احــزاب                پــاي
نـاسـيـونـالـيـسـت نـيـازمـنـد، داشـتــن                 
رهبري، سازمان يـافـتـگـي، اتـحـاد و            

نبايد اجازه داد کـه      .  گسترش آن است 
دشمـنـان اصـلـي حـرکـت اعـتـراضـي                
ــزي عــراق،                  ــت مــرک مــردم، از دول
حشـداشـعـبـي و جـمـهـوري اسـالمــي               
گرفته تا احزاب حاکم  بـر کـردسـتـان              
عراق تظاهرات و اعتراضات  بـرحـق          
ــي خــود                     ــر اصــل مــردم را از مســي

 .منحرف کنند
نـيــروهــاي چــپ و کــمــونــيــســت،          
ســازمــانــهــا و نــهــادهــاي مــردمــي،           
سکوالر و مـتـعـهـد در قـبـال مـردم                   
کردستان عراق وظيفه خطير و مهمي       

اينبار نبـايـد بـيـش از         .  بر عهده دارند 
ايـن بــه تـداوم فـقـر و فـالکــت مــردم                   

نبـايـد   .  توسط احزاب حاکم مجال داد 
اجازه داد دولـت مـرکـزي در پـوشـش             

بــراي ســرکــوب    "  حــمــايــت از مــردم      " 
نارضايتي و اعـتـراضـات آنـان  بـهـره              
ــد اجــازه داد                   ــبــاي ــرداري کــنــد و ن ب
جمهوري اسالمي که خود با بحـران و      
بــن بســت و اعــتــراضــات گســتــرده              
کارگري و اجـتـمـاعـي مـواجـه اسـت،             
مستقيم و غير مستـقـيـم در اوضـاع            

 .  کردستان عراق دخالت کند
سازماندهي، انتخاب نماينـدگـان     
واقعي مـردم، در دسـتـور قـرار دادن               
ــات گســتــرده عــمــومــي،             اعــتــصــاب
تشکيل شوراهاي مردمـي در مـيـان          
کـارگـران، مـعـلـمـان و ايـجـاد سـتــاد                  
رهبري کننده مـرکـب از نـمـايـنـدگـان             
واقـعــي بــحـشــهــاي مــخـتــلـف مــردم            
ضــامــن مــوفــقــيــت اعــتــراضــات و            
نــارضــايــتــي مــردم بــراي کــنــار زدن             
احزاب حاکم و ايجاد تغيـيـر بـنـيـادي           

 .در اوضاع کنوني است
 

 ۲۰۱۷  دسامبر ۲۰ 

 ...              اعتراضات مردم کردستان                             

 ! کارگران بازنشسته فوالد
 

شما و خانواده هايتان در هفتـه    
هاي گذشته نمونه اي از جسـارت،         
پيگيري و اتـحـاد را در تـهـران و                 
اصــفــهــان و کــرمــان بــه نــمــايــش             

خواست هاي شما مبني .  گذاشتيد
بر حقوق بـاالي چـهـار مـيـلـيـون و               
درمان پايدار و کارآمـد يـا درمـان           

. رايگان خواست همـه مـردم اسـت          
شعارهاي تند و تيز شما عليه آيـت      
اهللا هـا و مـقـامـات حـکـومـت و                 
دزدان و مفتخوران حاکم و صـدا و          
سيماي منفورشان، حرف دل هـمـه         

ــفــاده شــمــا از         .  مــردم اســت    اســت
مدياي اجتماعي و تـاکـيـدتـان بـر             
حضور خانواده هـا و راهـپـيـمـايـي             
هاي پشت سر هم شما مخصـوصـا       
در شهر اصفهان درس هاي بـزرگـي       

شـمـا   .  براي کل طبقه کـارگـر دارد        
ستون محکم جـنـبـش کـارگـري و             
جنبش آزاديخواهانه مردم ايـران و        
يکي از راديکال ترين بـخـش هـاي           
ــه                   ــحــق شــايســت ــد و ب ــي آن هســت

. پشتيباني همه جانبه هـمـه مـردم         
جا دارد از جانب کل طبقـه کـارگـر         
بــه شــمــا و خــانــواده هــايــتــان کــه              
قاطعانه در تـجـمـعـات اعـتـراضـي           

 . حضور دارند درود بفرستيم
 

اما تعداد بازنشستگان فـوالد      
 هزار نفر اسـت    ۸۵ در سطح کشور    

که بـا خـانـواده هـايـتـان جـمـعـيـت                  
در .  عظيمي را تشکيـل مـيـدهـيـد        

 کرمان و گـيـالن،      اصفهان و تهران، 
خـوزســتـان و آذربــايــجـان و ســايــر             
استانهاي کشور اين جمعيـت بـايـد        

شـمـا و خـانـواده         .  به ميدان بـيـايـد     
هايتان که در صـف اول اعـتـراض             
بازنشستگان فوالد دست به تجمـع       
همزمان در شهرهاي مختلف و يـا       
در تجمـع سـراسـري در تـهـران زده               
ايد، نقش مهمي در تشـويـق و بـه              
حـرکــت درآوردن کــل ايــن نــيــروي           

شمـا  . عظيم در سراسر کشور داريد 

بـــدرســـت بـــه حضـــور ســـايـــر                   
بازنشستگان و خانواده هايشان در      
شبکه هاي اجتماعي تاکـيـد کـرده          
ايد و ايـن تـوان را داريـد کـه ايـن                    
نيروي عظيم را در اين گروهها نـيـز     
فعال کنيد تا کل نيرويتان را بـراي          
حضور قدرتمند در خـيـابـان آمـاده          

 . کنيد و به ميدان بياوريد
 

ــم بـــه                   ــاي حـــاکـ ــگـــل هـ انـ
ورشکستگي و بي آبـرويـي خـود و          
به نفرت و نارضايتي عميـق مـردم         
دارند اعتراف ميکنند، امـا قصـد       
دارند بحرانشان را بـر سـر شـمـا و                

بشـدت  .  کل طبقه کارگر بشکنـنـد     
از خشم و اعتراض عميق جـامـعـه          
وحشت کرده اند و ميداننـد کـه بـه          

قـدرت  . تمام معني منزوي هستند 
شما و خانواده هـايـتـان و حـمـايـت             
مردم بدون شک قادر است آنـهـا را            

حـزب  .  تسليم خواست هايتان کـنـد   
کمونيست کارگري ضمن حـمـايـت        
قاطـعـانـه از خـواسـت هـاي بـحـق                 
ــارگــران و مــردم                  ــه ک ــا، هــم شــم
زحـمـتـکـش، دانشـجـويـان و هـمـه                
انسانهاي آزاديخواه را فراميخوانـد      
که بهر شکل که ميتوانند صـفـوف     
شما را تقويت کنند و صداي شـمـا        

حقوق شما و کليـه  .  را رساتر سازند 
کارگران و بازنشستگان بايد بـاالي     
خط فقر باشد، درمان براي همگـان    
بايد رايـگـان بـاشـد و اعـتـراض و                 
اعتصاب و تشکل بي قيد و شـرط        

 . آزاد باشد
 اصغر کريمي   

 از طرف   
 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ۱۳۹۶  آذر ۲۷ 
  ۲۰۱۷  دسامبر ۱۸ 

 

 
 
 

 
 
 

 اصغر کريمي         

 ... صحبتي با کارگران                 
 

 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان           

ناسيوناليسم کرد و جريانات اپوزيسيون بورژوايي کردستان عراق، نظير اتحاديه ميهني و  
هاي مجسم ضديت ناسيوناليسم با منافع        حزب دمکرات کردستان عراق بايد به عنوان نمونه       
عملکرد ناسيوناليسم کرد در بحـران      .  زحمتکشان، و حتي امر رفع ستم ملي، افشاء شوند        

هاي وسيع يک ملت محروم به زائده سياست امپرياليستي،           خاورميانه، از جمله تبديل توده    
تأييد صريح تهاجم آمريکا به مردم محروم عراق از کرد و عرب، تعميق شکافهاي ملي ميان                

ترين نيروهاي محلي نظير بنيادگرايان شيعي در  زحمتکشان عرب و کرد، ائتالف با ارتجاعي
اي و مردمي به نفع بند و بست از باال براي کسـب              عراق، قيچي کردن روند اعتراض توده     

نه تنها آرمان کمونيسم، بلکه . قدرت، حکم ورشکستگي سياسي اين جريانات را صادر ميکند
امر رفع ستم ملي نيز در کردستان بدون تسويه حساب سياسي با اين جريانات و شناساندن                

سمپاتي و حمايت . هاي زحمتکش کرد قابل تحقق نيست مکان تاريخي و واقعي آنها به توده
کمونيستها از مردم زير سرکوب کردستان عراق به هيچ وجه به معناي تأييد و حمايت احزاب 

اند،  ناسيوناليست کرد، که خود سهم مهمي در سوق دادن مردم کردستان به اين فاجعه داشته
        .نيست و هيچ نوع همبستگي و حمايت از اين نيروها موجه نيست
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 دسامـبـر مـردم بـيـشـتـر            ١٨ روز  
شهرهـا و شـهـرکـهـاي کـردسـتـان در                  
اعتراض به حاکميت اقليم کـردسـتـان        
ــنــج حــزب صــاحــب قــدرت                 و هــر پ

ايـن  . دركردستان، به خيابانـهـا آمـدنـد        
ــرهــاي                 ــر شــه ــث ــراضــات در اک اعــت

سـلـيـمـانـيـه،       ( کردسـتـان بـخـصـوص          
تکيـه، پـيـرمـگـرون، عـربـط ، سـيـد                  
صادق، دربند خان، رانيه، قلعه دزي،       
ســنــگ ســر، روانــدوز، چــمــچــمــال و            

در مقابـل بـي     )  بيشتر شهرهاي ديگر 
حــقــوقــي و عــدم ارائــه خــدمــات و                
ســرکــوب و دزدي و چــپــاول احــزاب             
حاکم و بر عليه دو خانواده بارزانـي و          

 .طالباني برگزار شد
ايــن اعــتــراضــات بــه دنــبــال                  

شکست ناسيوناليزم کـرد در پـروسـه           
رفراندوم کـردسـتـان بـه راه افـتـاد در                 
بعضي از شهرها همچون پـيـرمـگـرون       
و سـنـگ سـر، پـايـگـاه هـا و مـحــل                     
استقـرار احـزاب اتـحـاديـه مـيـهـنـي،                
ــر              ــي ــغــي ــرات، حــزب ت حــزب دمــوک

، جماعت اسالمي و اتـحـاد       ) گوران( 
اسالمي و مراکز پلـيـس و نـيـروهـاي             
نظامي توسط مردم ناراضي به آتـش         
کشيده شـد و بـعـضـي از جـاده هـاي                  

سليمانـيـه     -اصلي مثل جاده کرکوک   
و جاده سالم در سليمانيه بسته شـد و        
در شهـر رانـيـه اعـتـصـاب عـمـومـي                  

 .اعالم شد
قرار است اين اعتراضـات ادامـه       

. يابد و به همه شهرها گسـتـرش يـابـد         
حاکمين فـاسـد و سـرکـوبـگـر اقـلـيـم                  
کردستان، در حـالـيـکـه دسـتـشـان بـه               
خون مردم کردستان آلـوده و خـونـيـن             
است طي بيـانـه اي مـردم را تـهـديـد                 

چــنــديــن نــفــر در جــريــان          .  کــرده انــد  
اعتراضات زخمي شده اند ولـي آمـار         

. زخمي ها تا کـنـون نـامـعـلـوم اسـت               
همچنين حکومت اقليم در بيانيه اي        
گفته است اوضـاع کـردسـتـان بسـيـار             
وخـيــم اســت و ايـن اعــتــراضــات بــه               
دشمنان و بدخواهان کردسـتـان کـمـک          
خواهد کرد و اين در حـالـي اسـت کـه             
اين حکومت و احزاب در قدرت بـراي      
حفظ قدرت خود در سـازش و و رود             

قدرت ها و حکومت هاي فـاشـيـسـت        
. به کردسـتـان تـاريـخ سـيـاهـي دارنـد               

اينها بودند که فـرش قـرمـز زيـر پـاي             
نيروهاي اشغالگر و جـاده صـاف کـن           
آنها انداختند و به منشا ايجـاد تـرس           
و وحشت و ضـرر رسـانـدن بـه مـردم                 

 .کردستان تبديل شدند
مــردم مــعــتــرض و زحــمــتــکــش         

 :  کردستان
حزب کمونـيـسـت کـارگـري چـپ             
عراق اعالم ميدارد که از اعتراضـات        
شما حمايت ميکند و مردم کردستان       
مي توانند به هر شيوه اي اعتـراض و       
ــد و در                     خشــم خــود را نشــان دهــن
سوزاندن پايگاه و مقـرهـاي احـزاب و          
مرکزهاي پليس تا دستيابي بـه قـيـام         
عمومي براي جـارو کـردن قـدرتـهـاي             
ناسيوناليست کرد و همه احزاب کـرد       
و حزب هايي که در قدرت فاسد و بـر          
ضد مردم کردستـان از قـبـل از سـال                

 تا بحال سهـيـم بـوده انـد، بـر            ۱۹۹۱ 
حق بوده و همچنين حزب کمونيـسـت      
کارگري چپ عراق تمامي تهديدات و    
فشارهاي حـکـومـت اقـلـيـم و دار و                 
دستـه مسـلـح و قـاتـلـيـن، و اعـمـال                    
احزاب کهنه پرست بر عليـه مـردم را            

اعـمـال آنـان      .  شديدا محکوم ميکـنـد   
زير نام اينـکـه کـردسـتـان بـا فشـار و                  
تهديدات زيـاد روبـه روسـت صـورت             

حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان         .  ميگيرد
حق ندارد از حقوق مردم حرف بزنـد و     
مردم را فريب دهـد در حـالـيـکـه هـم                
اکنون در منـاطـق زيـر سـلـطـه حـزب                
دموکرات کردستان عراق اعتراضـات   
و نارضايتي هاي مردم به شديـدتـريـن        
شيوه و با زور اسـلـحـه سـرکـوب مـي                

 . شود
مردم کردستان اين حقوق خود را      
به زور بـه حـاکـمـيـت مـيـلـيـشـيـايـي                     
ناسيوناليزم کرد تحميل کرده اند بايـد   
در اربيل و دهوک هم مردم ايـن وضـع        
را قبول نکنند و به خيابان بـيـايـنـد و          
سيستم سرکوبگر حزب دموکـرات را        
ساکت کنند و در کـنـار هـمـه مـردم                 

حکومت کـردي و    . کردستان بايستند 
آزمون هايش شکـسـت خـورده انـد و              

نمي توانند و نمي خواهند کـه جـواب        
نيازها و خواسته هاي مردم کردستـان     
را بدهند و به اين خـاطـر جـمـع کـردن              
بساط اين حکومت هرچه زودتر بـايـد       
انجام شود و مردم بايد به فکر ايـجـاد      
يک حـکـومـت مـردمـي و از جـنـس                  
خــودشــان بــاشــنــد و در چــهــارچــوب           
اعتراضات خـود را سـازمـان داده و              
پروسه اداره جامعه را شروع کرده و از       
طريق شوراها و ارگان هاي اعتراضـي      

 .و مردم نهاد قدرت را به دست گيرند
نيروهاي ناسيوناليزم و جـنـبـش          

اسالمي به صـورت کـامـل دشـمـنـي              
خود را با مردم نشـان دادنـد و هـيـچ               
نيروي بورژوازي ديگري بهتر از اينهـا        
نخواهد بود و تنها نيروي سياسي کـه        
بتواند مردم کردستان را به رهـايـي و            
آزادي برساند و رهبري اعتراضـات را        
بعهده گيـرد و جـامـعـه را بـه سـمـت                   
قدرت گيري مردم سوق دهد جـنـبـش          

هــم .  کـمـونـيـســتـي و کــارگـري اسـت             
اکنون حاکمان عراق تهديد ميـکـنـنـد       
که ميخواهند به سـلـيـمـانـيـه لشـکـر               
کشي نمايند ما همراه با ايـنـکـه ايـن              
تهديدات را محکوم ميکنيم مردم را    
فرامي خوانيم که چاره اي جـدي بـراي        
وضعيت کردستان در برابر حـکـومـت        
عراق بيابند و اجازه ندهند نارضايتـي   
هاي مردم در ضديت با ناسيـونـالـيـزم        
کرد کـه بـا حـکـومـت عـراق سـهـيـم                    
هستند به ضـرر مـردم تـمـام شـود و                 
بازگشت قدرت به حکومت طايفه اي       
و مذهبي عراق به کردسـتـان صـورت        

ــرد  ــذي ــعــضــي از ســران              .  پ ــون ب ــن اک
ناسيوناليـسـت کـرد راه را بـراي ايـن                
عمل باز ميکنند و نـبـايـد اجـازه داد          
حکومت عراق فرصت پيدا کـنـد کـه           

مـا  .  دست سياهش به کردستان برسـد   
ــه                     ــه مــردم ســراســر عــراق را ب هــم
ــان                 ــردســت ــي از مــردم ک ــان ــب ــي پشــت
فراميخوانيم و الزم است که مردم در       
مقابل هرگونه دخالت گري حکـومـت     
عراق در اوضاع کردستان بـه خـيـابـان        
بيايند و همچـنـيـن مـردم مـتـمـدن و                
آزاديخواه جهان را به حمايـت از هـمـه          
مـردم کــردســتـان در مــبـارزه عــلــيــه              
حکومت احزاب ناسيونالـيـسـت کـرد          
در راه به قدرت رسيدن مردم از طريـق      
شوراها و رسيدن به آزادي، بـرابـري و           

 رفاه فرا مي خوانيم 
 حزب کمونيست کارگري

  چپ عراق 
  ۱۸/۱۲/۲۰۱۷ 

  !!دست حاکميت ناسيوناليسم کرد و احزاب قومي اسالمي از زندگي مردم کوتاه                
  !!دسامبر کردستان حمايت ميکنيم          ١٨  با تمام قدرت از تظاهرات توده اي       

 

 :توضيح
کــار کــولــبــري کــه در امــتــداد              
مرزهاي کردستان تحت اشـغـال رژيـم        
اسالمي سرمايه به شغل و منـبـع در         
ــزرگــي از جــمــعــيــت                 ــخــش ب امــد ب
بيکارمنطقه تبديل شده است در رده      
کارهاي فوق الـعـاده سـخـت و خـطـر                

کــولــبــري يــکــي از       .  نــاک قــرار دارد     
بيشمار پـديـده هـاي درد نـاک و آزار                
دهنده اجتماعي در کـردسـتـان اسـت           
که عامل وجودي آن سـيـاسـت هـاي              
تبعيض اقتصادي رژيم سرمايه داري     

شـرايــط کــاري    .  هـار اســالمـي اسـت       
کولبري بسيار وحشيانه و در حد يـک      
برده داري صـرف اسـت کـه ابـتـدايـي               
ترين قانون و مقـررات کـاري کـه ذره           
اي از مشقات و خطرات دردنـاک ايـن      
کار را کاهش دهد در ان به چشم نمـي   

کار کولبري شغل انسـان هـاي     .  خورد
شريف و پر کار و زحمـتـکـشـي اسـت            
که در ازاي مزد يا در آمـدي نـاچـيـز،             
روزانه انبوهي از کـاالهـا و اجـنـاس              
سرمايه داران تـاجـر را در مـرزهـاي               

کـاروان  .  کردستان جابجـا مـيـکـنـنـد         
هاي بزرگ کولبـران مـانـنـد زنـجـيـره               

در  انســان هــاي کــارکــن          بـزرگــي از   
واقع در مرزها کار خطـوط تـرانـزيـت          

ترانزيـتـي از      .مرزي را انجام ميدهند 
عــرق و خــون انســان کــولــبــر بــدون               
برخورداري از کوچـکـتـريـن حـقـوق و             

کــار .  امــکــانــات کــاري و زيســتــي          
کــولــبــري بــخــاطــر ايــنــکــه از دايــره             

و مالياتهـاي مسـتـقـيـم          سيستم باج   
رژيم اسالمي خارج است غير قانوني       
و قاچاق اعالم شده و به هميـن دلـيـل        
مــزدوران رژيــم اســالمــي کــولــبــران           
شريف و زحـمـتـکـش را مـورد غـيـر                 
انساني ترين و بي رحمانه ترين اذيـت      
و آزار هاي خـود قـرار مـي دهـنـد و                  
عمال تمام مرزهاي کـردسـتـان را بـه              

 .قتلگاه کولبران تبديل کرده اند
پديده قاچاق هميشـه در مـقـابـل           

کـار  .  مقوله قانون و مجوز قرار دارد     
قاچاق در هر زمينه اي سـرپـيـچـي از           
قانون و بدون مجوز است اما از نـظـر      
ماهيت کار و عمل انجام شده فـرقـي        

. با موارد قانوني و رسـمـي آن نـدارد          
مـيـگـويـنـد بـايـد بـه قـانـون احـتــرام                    

اما واقعيت اين است که نـه    .  گذاشت
قوانين هميشه مطلق هستند و نه هر       

. قانوني ميتواند مورد احتـرام بـاشـد       
قانون زماني محترم و قـابـل دفـاع و          

الزم االجراست که انساني و عـادالنـه      
و بدون تبعيض و در خدمت زندگي و    

امــا .  رفــاه و آســايــش مــردم بــاشــد            
هيچکدام از قوانين رژيم فـاشـيـسـتـي       

مـا در رژيـم       .  اسالمي چنين نـيـسـت     
اسالمي، در دوطرف قانون هـمـيـشـه          

. دو گـروه آدم در مــقـابـل هـم داريــم                
گروهي بسيار کوچک که قانـون گـذار         
و قانون بـدسـت هسـتـنـد و قـوانـيـن                   
هميشه در خدمـت انـهـاسـت و گـروه             
دوم مــردمـي هسـتــنـد کـه بـايــد بــه                 

. قوانين بي چون و چرا گردن بگذارنـد       
قوانين و مصوبات رژيم در خصـوص     

 .پديده قاچاق از همين دست است
طبق گفته ها و اظهارات رسـمـي       
روساي خود رژيم چـيـزي حـدود نـود              
درصد قاچاق کاال به ايـران از طـريـق             
مــعــابــر گــمــرکــي کشــور الــبــتــه بــا             
مشخصات جعلي و تقـلـبـي صـورت          

براحتي ميشـود خـيـلـي از         .  ميگيرد
خبرهـاي مـوثـق و مسـتـنـد در ايـن                  

و اين تـازه فـقـط در          .  رابطه پيدا کرد  
باره قاچاق بـه داخـل ايـران اسـت نـه                  

ايــن يــعــنــي بــا وجــود تــمــام           .  خــارج
پولهاي هنگفتي کـه رژيـم از مـنـبـع              
بودجه مبارزه کـذايـي بـا قـاچـاق بـه                
جــيــب مــيــزنــد تــنــهــا ده درصــد از              
مجموع قاچاق کاال مستقيما توسط     
خـود ريــيـس و روسـاي رژيــم انـجــام               
نميشود که البته من مطمين هسـتـم         
کاربدستان و کار چاق کنان خود رژيم    
از همين ده درصد هم بي اطالع و بـي   

اينجـاسـت کـه      . بهره و نسيب نيستند 
معلوم ميشود قاچاقچـي اصـلـي در           
ايــران بــطــور واقــعــي خــود روســا و               

ــم هســتــنــد         ــوع    .  عــوامــل رژي ايــن ن
فعاليت هـاي غـيـر قـانـونـي تـجـاري                

در واقع يک نوع قاچـاق رسـمـي         رژيم  
قاچاقچي فـي الـواقـع کسـانـي          .  است

هستند که در مسند قـدرت نشـسـتـه         
اند و خيل عـظـيـم مـردم بـيـکـار در                  
ايران و کـردسـتـان را بـدون کـمـتـريـن                 
تامينات خـدمـاتـي و اجـتـمـاعـي و               
بدون تقبل ذره اي مسوليت در قـبـال           

 مردم رها کرده اند
کــولــبــران در کــردســتــان بــخــش          
بيکار و امـاده بـکـار طـبـقـه کـارگـر                  
هستند که براي گـذران زنـدگـي و در             
آوردن نان شرافتمنـدانـه بـراي خـود و             
خانواده ها يشان و براي خـالـصـي از             
بيکاري که هيوالي سرمايه اسـالمـي     
به جان مردم انداخته است تن بـه کـار       
طاقت فرسا و پرمشقت و خـطـر نـاک         

 !کولبران بخشي از طبقه کارگر کردستان هستند
 آران رضايي 

 ۴  صفحه 
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 ۳ از صفحه  

دوسـت عــزيــزي از طــريــق پــيــام           
 : خصوصي از من پرسيده است

رفيق عبدل سوسيـالـيـسـم اروپـا        " 
چگونه است آيا همان سوسياليـسـمـي       

 "است که کارل مارکس ميخواست؟
از ايـن دوسـت درخـواسـت کـردم             
اگر اجازده بدهد پاسخ به سئوال او را       
نه بطور خصوصي بلکه بشکل علني       

او نـيـز بـا        .  در صفحه عمومي بـدهـم     
 . کمال ميل پذيرفت

بـا تشـکـر از ايـن دوسـت عـزيــز                 
سعي ميکنم پاسـخ بـه سـئـوال او را                

 .اينجا بطور مختصر اشاره کنم
اگر اين را بپذيريم که پيش شـرط       
برقراري سوسياليسم در مثال يـک يـا          
چند کشور نيازمند دو رکـن اسـاسـي          
يکم تصرف قدرت سياسي در دسـت          
طبقه کارگر و متعاقـب ان رکـن دوم             
دسـت بـردن بـه تـغـيـيـر و تـحـول در                      
ساختار اقتصادي است، بايد بـگـويـم         
به اين اعتبار ما در اروپـا هـيـچـگـاه              
شاهد برقراري سوسياليسم آنگونه که      

 .مد نظر مارکس بوده است نبوده ايم
عـالوه بــر دو رکــن پـايــه اي کــه               
اشــاره شــد، در ســطــوح ديــگـــري                  
ــگــر در بــرقــراري                  ــلــزومــاتــي دي م
ــادي              ــيــســم از اهــمــيــت زي ســوســيــال

مـثـال، از لـحـاظ         .  برخوردار هستـنـد   
سياسي ساختار اداره امور حاکـمـيـت       
شورايي از پايين ترين سطح تا عـالـي         
ترين مرحله در قدرت سياسي توسـط     
نـمــايـنــدگـان کــارگـران کـه هـر وقــت                
بـخـواهـنـد و الزم بـاشـد قـابـل عــزل                   

 .باشند
برابري اقتصادي در جامعه و در        

و )  شاغل و بيکار   ( ميان شهروندان  
کليه شهـرونـدان يـکـي ديـگـر از ايـن                 

 .مولفه ها است

شايد بشود بسياري از جنبه هـاي   
پـــايـــه اي در يـــک حـــکـــومــــت                      
سوسياليستي را ليست و رديـف کـرد      
و من اينجا وارد آنـهـا نـمـيـشـوم امـا             
همين چند قـلـم را اگـر دقـت کـنـيـم                    
تاريخـا کسـي در اروپـا آنـرا بـچـشـم                  
نديده است و وضـعـيـت مـوجـود در                
کشورهاي اروپايي را کسي نميتـوانـد        
ــروزات و                     ــا يــک صــدم از ب حــتــي ب
شاخصهاي يک جامعه سوسياليستـي     

 .مقايسه کند
بعد از انقـالب اکـتـبـر بـورژوازي            
حاکم بر کشورهاي اروپـايـي از آنـجـا             
که نسيم اين انقـالب بسـوي غـرب و             
همه جا شـروع بـه وزيـدن کـرده بـود،                
ــران در                  ــردن کــارگ ــراي ســاکــت ک ب
کشورهاي اروپايي بالفاصله شروع به     
دادن يک سـري امـتـيـازات در سـطـح               

بــراي مــثــال حــقــوق       .  جــامــعــه کــرد   
بيکاري، درمان رايگان، برابري زن و         
مرد و بسياري از آنـچـه کـه پـالتـفـرم               
بلشـويـکـهـا بـراي اجـرايـي کـردن در                  
روسـيـه آنـزمـان بــود، در غـرب نـيــز                 
بصـورت قـطـره چــکـانـي در دسـتــور               

 .بورژوازي اروپا قرار گرفت
اگر امـروز هـنـوز از آثـار مـثـال                 

خـبـري   "  سوسيال بگـيـر  " چيزي به اسم   
هست، خـود ايـن واژه و کـلـمـه نـيـز                    

هر چنـد  . ( مديون انقالب اکتبر است 
طي سالهاي اخير اين تـاثـيـرات بـجـا           

 )مانده را هم بتدريج قيـچـي کـردنـد           
بحران و بن بسـت اقـتـصـاد سـرمـايـه               
داري بطور عيني و واقـعـي سـاخـتـار             
اين نظـام هـا را در تـحـمـيـل فـقـر و                      

 .فالکت بر جامعه نشان ميدهد
اروپـــا در پـــرتـــو رنســـانـــس و               
همچنين تاثيرات انـقـالب اکـتـبـر از             
يک سو و از سوي ديگر دستـاوردهـاي    
مبارزاتي مردم در کشورهـاي غـربـي       

که توقعات بااليي از زنـدگـي بـهـتـر،            
رفاه، بـرابـري، افسـار زدن مـذهـب و               
غيره داشتند، آنچيـزي اسـت کـه مـا              

مقايسه اين وضعـيـت   .  شاهد بوده ايم 
در غرب با کشورهاي جنـوب شـرقـي        
آســيــا و خــاورمــيــانــه را نــبــايــد بــه                
معياري ايده آل تبديل کرد و با چنيـن      
مقايسه اي نتيـجـه گـرفـتـه شـود کـه                 

نـوعـي   " اروپا نسبت به مناطق ديگر       
 .را دارد" سوسياليسم

امــروز در شــرايــطــي زنــدگــي                
ميکنيم که اگـر کـمـک هـزيـنـه هـاي                 
درمــانــي، کــمــک هــزيــنــه بــيــکــاري،          
آموزش رايگان و چند قـلـم ديـگـر از              
اين دستاوردها را احزاب حاکم راسـت   
قيچي کنند، تفاوتي با فـالکـتـي کـه             
در شرق آسـيـا وجـود دارد نـمـيـتـوان                 

 .تشخيص داد
با توجه به آنـچـه کـه اشـاره شـد،               
اگر مارکس امروز زنده شود و سـر از        
خــاک بــيــرون بــيــاورد، هــمــان تــز و                
تئوريهاي صد و پنجـاه سـال قـبـل را             
بعنوان عالج دنياي مريض و نـاسـالـم       

 . امـــروز دم دســــت مــــيــــگــــذارد              
از منظر مارکس و با تـوجـه بـه پـايـه            
فــلــســفــه مــاتــريــالــيــســم تــاريــخــي و          
ديالکتيک او اگـر سـيـر رونـد تـاريـخ                
بدون تعفني که بـورژوازي در سـراسـر         
دنــيــا از انــبــاشــت ســرمــايــه، از                     
بکارگيري صنعت زنگ زده مـذهـب،      
از بن بست و بحران سـرمـايـه داري و              
در يک کالم از جهنمي که براي انسـان        
خــلــق کــرده اســت عــبــور مــيــکــرد،            
ميبايست خيلي پيش از اين دنـيـا از         
مرحله تحقق کمونيـسـم هـم گـذشـتـه             

يـعـنـي از هـر کـس بـه انـدازه                  .  باشـد 
اسـتـعـدادش، بـه هــر کـس بـه انــدازه                 

 نيازش
در يک جمله اگر بخواهم نـتـيـجـه           

گيري بکنم بـايـد گـفـت مـارکـس در               
دوره اي مـيـزيسـت کـه لـجـن امـروز                 
دنياي سرمايـه داري در غـرب و در               
دنيا را نديد اما بـراي مـواجـه نشـدن             
انســان بـــا ايـــن لـــجــن، مـــارکـــس                
سوسياليسم و کـمـونـيـسـم را بـطـور                 
علمي، فلسفي و تـاريـخـي دم دسـت             

امروز هم بيش از هر زمانـي  .  گذاشت
 . دنـيـا بـه سـوســيـالــيـســم نــيـاز دارد                

 ۲۰۱۷  دسامبر ۱۴ 
 

راهيان   "به اردوي  
 بايد پايان داده شود       " مرگ 

بنا به اخبار منتشر شده از سـوي      
آموزش و پرورش يک اتوبوس حـامـل     
دانش آموزان دختر شهرستان نظرآبـاد    

 روز سـه      ۱۷ در استان البرز، ساعـت      
 آذر در جـاده سـوسـنـگـرد              ۲۱ شنبه  

تصادف کرد که در جريان آن دو معلم     
زن، پنج دانش آموز دختـر بـه هـمـراه              
کمک راننده جان خود را از دست داده      

 نــفــر نــيــز در ايــن حــادثــه               ۴۰ .  انــد
اند کـه حـال تـعـدادي از               مجروح شده 

 و   ۹۱ تنـهـا درسـال        .  آنان وخيم است 
در سانحه اتوبوس که عـازم مـنـاطـق           

آمـوز دخـتـر          دانـش   ۲۶ جنگي بود،    
وبـخـتـيـاري        ساکن استان چهار محال   

 ۹۳ همچـنـيـن در سـال            .جان باختند 
نيز واژگوني يک اتوبوس که از اسـتـان    
کرمان عازم خوزستان بود، بـه مـرگ        

 نـفـر     ۳۰  نفر و جـراحـت بـيـش از                ۹ 
در شهريـور مـاه نـيـز         .  ديگر انجاميد 

حــادثــه واژگــونــي اتــوبــوس حــامــل           
آمـوزان سـاکـن هــرمـزگـان کــه               دانـش 

عازم شيراز بودند نيز موجب گـرفـتـن      
جان هفت دانش آموز، يـک مـربـي و              
راننده اتوبوس و قطع عضو دو دانـش    

  .آموز ديگر شد
اردوي راهيان مرگ کـه از سـوي           
سازمان تشکـيـالت نـظـامـي بسـيـج             
وابسته به سپاه پـاسـداران راه انـدازي             
مــيــشــود تــا کــنــون هــر ســالــه جــان              
بسياري از دانـش آمـوزان را گـرفـتـه                

موارد فوق تنهـا گـوشـه اي از           .است
تحـمـيـل مـرگ و تـبـاهـي بـه دانـش                    

جـاده  .  آموزان و مـربـيـان آنـان اسـت             
هـــاي مـــرگ، اردوهـــاي مـــرگ و                 
حکومتي که زندگي جوانان مـردم را        
به کابوسي مرگ آور بدل کـرده اسـت،      
با گرفتن جان انسانها بقدرت رسيد و      
همچنان با تحميـل مـرگ بـه حـيـات              

دانـش آمـوزانـي      .  خود ادامه ميـدهـد   
کــه دنــيــايــي آرمــان و آرزو در ســر                 
داشتند و جـوانـان و نـوجـوانـانـي کـه                
شيرين ترين و زيبا تريـن دوران عـمـر             
خود را تجربه ميکردند، در قتـل گـاه       
راهـيــان مــرگ کــه از سـوي مشـتــي               
اوباش و کانگـسـتـر اسـالمـي سـرهـم              
بندي ميشود، البالي آهن پـاره هـاي          

. اتوبوس حـامـل آنـان جـان بـاخـتـنـد               
تکرار هر ساله اين نمايش مسـخـره و         
گرفـتـن جـان دانـش آمـوزان را بـايـد                  
بعـنـوان جـنـايـت عـلـيـه انسـان و در                    
رديف قتل عمد حکومتي محـسـوب      

باني و مسـبـب اصـلـي گـرفـتـه              .  کرد
شدن جان اين دانش آمـوزان و ديـگـر             
کشته شده گان اين وقـايـع حـکـومـت             

 .ننگين اسالمي است
اولياي دانش آموزان و همه مردم       
ــا اعــتــراضــات گســتــرده و                  ــد ب ــاي ب
همگاني به ميدان بـيـايـنـد و يـکـبـار              
ــازي                 ــه مســخــره ب بــراي هــمــيــشــه ب
حکومت اسالمي و به طرح و برنامـه      
راهيان تباهي و نابـودي فـرزنـدانشـان          

 .نقطه پاياني بگذارند
اولياي دانش آمـوزان در سـراسـر           
کشور مـيـتـوانـنـد و بـايـد يـکـصـدا،                  
اعتراض، مخالفت، تـنـفـر و انـزجـار             
خود از اين خيمه شب بازي حکـومـت    
اسالمي و دم و دستگاه بسيج و سپـاه   

اردوي راهـيـان   " پاسداران تحت عنوان  
نبايد اجـازه داد      .  ، را نشان دهند"نور

فــرزنــدانــمــان، عــزيــزتــريــن ســرمــايــه         
مهرباني، مهر و محبـت و واالتـريـن         
عشــق زنــدگــي مــادران، پــدران و                 
خانواده ها قربانـي اهـداف کـثـيـف و             

  .مرگ آفرين حکومت اسالمي شوند
 

 ۱۳۹۶ آذر  ۲۲ 
 

 پاسخ به يک سئوال                :يادداشتهاي هفته 
 

 امروز بيش از هر زماني دنيا به سوسياليسم نياز دارد                                            

 عبدل گلپريان 

آنـهـا کـار شـان را           .  کولبري داده انـد     
پشت درهاي بسته بـا کـاغـذ بـازي و             
دغلـبـازي و رشـوه و اخـتـالس هـاي                 

. مالتي ميلياردي انـجـام نـمـيـدهـنـد            
ــهــا کــار کــولــبــري خــود را در                       آن
کاروانهاي عظيم و طويل انسـانـي در       
روز روشن و زيـر فشـار و تـعـقـيـب و                 

کشتار مزدوران مسلـح و اشـغـالـگـر             
مـزدوران  .  اسالمي به پيش مـيـبـرنـد        

مسلح رژيم کـولـبـران زحـمـتـکـش و                
فداکار را به تـنـهـا جـرم تـالش بـراي                 
بقاي زنـدگـي شـرافـتـمـنـدانـه خـود و                  
خانواده هايشان مـانـنـد فـلـسـطـيـنـي              
هاي آواره از خانه و زندگي، به گلـوـلـه       

کـار کـارگـران شـريـف و            .  مي بنـدنـد   
فداکار کولبري با هر معـيـار انسـانـي        
که شما حساب کنيد قانوني، شـريـف         

کولبري نـوعـي از     .  و قابل دفاع است   
يـک کــارگــري    .  انـواع کــارگـري اســت      

ساده و پر مشقت با هيچگونه تامين     
فــکــر .  جـانــي، مــالــي و اجــتــمــاعــي         

نميکنم هيچگونه قرارداد و شـرط و          
شـروطــي در فــروش نــيـروي کــار در              

. بخش کولبـري وجـود داشـتـه بـاشـد             
فـکـر نـمــيـکـنــم وضــعـيـت پـرداخــت                
دستمزد کارگران کولبـر مـانـنـد چـک            
سفيدي نباشد که آنرا نه کارگر کولـبـر    
بلکه سرمايه داران حـريـص تـجـارت            

 .قاچاق مي نويسند و امضا ميکنند
کارگران کولبري جزء بي حقوق تـريـن       

. بخش طبقه کارگر کل ايران هسـتـنـد     
هيچ نوع کـار و شـغـلـي در ايـران بـه                  

لحاظ خطرات جاني وحشتناک تـر از         
شـرايـطـي کـه        .کار کـولـبـري نـيـسـت         

کارگران کولبري در آن مشـغـول کـار            
هستند بسيار و حشتناک تـر و غـيـر             
انساني تر از حـتـي بـخـش کـارگـران                 
فصـلــي اســت کــه تــا ايـن تــاريــخ از                 
ــه تشــکــل مــحــروم             داشــتــن هــرگــون

 .هستند

 ...          کولبران بخشي از طبقه کارگر         

 ۷  صفحه 
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حضور فعالين حقوق            روز شمار      
 ! کودک در مناطق زلزله زده               

فعالين حـقـوق کـودک وکـارگـري           
نمايندگان کميته پيگيري وجـمـعـيـت         
دفاع از کودکان کار وخيابان در حـال        
پک کردن لـوازم الـتـحـريـر ونـيـازهـاي               

 . مردم آسيب ديده کرمانشاه
 

 اينجا سرپل ذهاب           
 انسانيت زنده است          

فــعــالــيــن  "روسـتــاي گــرده نــو     "
ــقـــوق کـــودک درايـــن روســـتـــا                   حـ
ــا            حضــورپــيــداکــرده وضــمــن بــازي ب
کودکان روستا و بـرگـذاري مسـابـقـه             
نقاشي و دادن اسـبـاب بـازي و لـوازم              
الــتــحــريــر، لــحــظــات شــادي بــخــش           

 .وخوبي رادرکناربچه ها سپري کردند
روستاي گرده نو مـرکـز دو دهسـتـان             

بـوده،کـه حـدودا      )  سرقلعه وجيگـران ( 
ــت دارنـــد              ۳۰۰۰  ــيـ ــعـ ــر جـــمـ ــفـ نـ

کـــودک درســـن تـــحـــصـــيـــل          ۷۳۵ و
 .ميباشند

بـاوجــود تـعــداد بـاالي کــودکــان           
درسن تحصـيـل، امـا دانـش آمـوزان             
اين دو دهسـتـان ازمـدرسـه دخـتـرانـه              
راهنمايي ودبيرستان محرومند وايـن      
قضـيـه بــاعـث شــده تـعــدادي ازآنـهــا              
ازتحصيل بازبمانند واکنون بـا وجـود      
وضعيت پيش آمده درشرايط بـدتـري        

 .نيز قرارگرفته اند
گفتني است که اين منطقه دراثـر     
زلزله اخير خسارات زيـادي ديـده کـه            

نفر جان باختـه  ۱۷ درنتيجه متاسفانه   
ــد و      ــا کــــودک                ۲ انــ ــن ازآنــــهــ تــ
همچنين يکي از بچه ها پـدر    . هستند

ومــادرش را ازدســت داده واکــنــون             
.  .درکناربستگانش زندگي ميـکـنـد     

 )بهنام ابراهيم زاده(
 

 "روستاي مله ديزگه          "
فــعــالــيــن بــعــد ازحضــور درايــن          
روستا وبرقراري ارتـبـاط بـاکـودکـان،           
بـعـد از بـازي وشـادي وسـرگـرمـي و                  
نقاشي کردن وخاطره نـويسـي تـوسـط        
بچه هـا، و پـخـش خـوراکـي و دادن                  
اسباب بازي و شناسـايـي تـعـدادي از          
کودکاني که دچـار شـوک واضـطـراب           
شده اند، به کـارخـود در روسـتـاهـاي              

 .مجاور ادامه دادند
ــه               روســـــتـــــاي ملـــــه ديـــــزگـــ

کودک ميـبـاشـد    ۴۰ خانوار و۲۵ داراي
نفرازآنهادرسن تـحـصـيـل     ۲۰ که حدود 
 .ميباشند

نـفـر   ۱ دراين روسـتـا مـتـاسـفـانـه             
براثر زلزله جان باخته وتعدادي کـودک    
نيازبـه مـراقـبـت هـاي روحـي روانـي                

 .دارند
 

 :اتچ بات   
 "روستاي قلعه داري عليا"    

دراين روستا نيز فعاليـن بـا دادن         
اسباب بازي وشير و کيک به کـودکـان      
ــوانســتــنــد               ــهــا، ت وســرگــرم کــردن آن
لحظات مـفـرحـي را بـراي آنـهـاخـلـق                

روسـتـاي قـلـعـه داري عـلـيـا،                .کنند
ــيـــــزي    ۱۵۰ داراي       ــواروچـــ خـــــانـــ

کودک بوده که تعداد قايـل  ۲۰۰ حدود
توجهي ازآنها درسـن تـحـصـيـل مـي              

ايـن روسـتـا يـکـي ازنـقـاطـي               .  باشند
است که به شدت آسيب ديـده وبـيـش            

درصد تخريب داشته اسـت کـه         ۸۰ از
نـفـر فـوت      ۱۰ درنتيجه آن متـاسـفـانـه      

تــن ازآنــهــا کــودک         ۱ کــرده انــد کــه         
 .ميباشد

درکنارآمارباالي کشته شده گـان      
وزخمي ها،خوشبختانه بايد گفت کـه      
تــعــداد زيــادي ازاهــالــي، خصــوصــا          
کودکان، از حادثه زلزله جان سالـم بـه         
در برده اند و اکنون درکـمـال صـحـت             

 .وسالمت هستند
دخــــــتــــــربــــــچــــــه  "  آشــــــتــــــي" 

هاي کوچولو و تـعـداد     "دوقلو"ساله،۵ 
زيـادي ازبـچــه هـايــي کـه لــحـظــاتــي               
هرچند کوتاه مـهـمـان شـاديـهـايشـان             

 .بوديم ازآن دسته اند
 

 "روستاي قلعه داري سفلي            "
فـعــالــيـن حــقـوق کــودک،بـعــد از            
پخـش يـکـسـري اقـالم مـوردنـيـاز و                 
دلجويي از اهالي، توانستند يـک روز        
خوب وپـرنشـاط را بـا کـودکـان ايـن                 

 .روستا سپري کنند
روستاي قلعه داري سـفـلـي داراي       

ــانــوار و حــدود          ۶۰  کــودک    ۱۰۰ خ
مــيــبــاشــد، کــه بــيــشــتــرآنــهــا درســن          

 .تحصيل هستند
بخش زيادي از اين روسـتـا دراثـر        
زلــزــلــه تــخــريــب شــده ومــتــاســفــانــه           

تـن کـودک       ۳ نفرجان باخته اند که ۱۲ 
هستند ويکي ازبچه ها هم پدر و هـم        

مــادرش را ازدســت داده و درحــال               
 .حاضر نزد بستگانش ميباشد

 
 "روستاي کولينه        "  

ــي            ــه، يـــکـ ــولـــيـــنـ روســـتـــاي کـ
ازروســتــاهــاي ســرپــل زهــاب، يــکــي         
ديگراز روستاهايي بـود کـه فـعـالـيـن            
حقوق کودک به آنجا سـرکشـي کـرده،         
ضمن پخـش بـعـضـي مـواد و لـوازم                
مورد نياز اهـالـي،ا قـدام بـه ارتـبـاط              
برقرارکردن با کودکان وبازي وسـرگـرم     
کردن آنها نموده وبا برگذاري مسابقـه        
نقاشي وخاطره نويسي و دادن جـايـزه،     
درشادي آنـهـا سـهـيـم بـوده اقـدام بـه                  
شناشايي و آمارگيري کودکان آسيـب       

 .ديده يا درمعرض آسيب نمودند
خانواد ۴۰ روستاي کولينه داراي    

کودک بود که نيمي ازآنـهـا   ۶۰ وحدود  
الزم بـه    . درسن تحـصـيـل مـيـبـاشـنـد           

ذکـراســت کــه درتـعــدادي ازکــودکــان          
نشانه هاي استـرس واضـطـراب ديـده           

 .  اند
 

بازديد وسرکشي فعالين حقوق                  
 کودک از روستاي قلعه واري                  

روستاي قلعه راوي سرپـل ذهـاب       
 . با تخريب بيش از نود در صد

اين روستا در نزديکي روسـتـا ي          
ــک حســن قــرار دارد            ــي ــوز  .  کــوي هــن

نـيـازهــاي اســاسـي مــردم رفــع نشــده             
نــگـرفـتــه      وهـنـوز اســکـانـي صـورت            

وکانکسي تحويـل مـردم نشـده وآوار           
برداري هم تمام نشده کـودکـان هـنـوز           
ــه ســر کــالس درس                نــتــوانســتــنــد ب

 .برگردند
 

 "روستاي قوشچي باشي            "
فـعــالـيــن درايــن روســتـا بـعــد از              
توزيع وسـايـل مـورد نـيـاز اهـالـي و                  
بازي و سرگرم کردن بچه ها، مـهـمـان        
خانه هاي چـادري آنـهـا شـده و بـعـد                   
ازگپ وگفتگوي دوستانه به کـارخـود       

 .در روستاهاي ديگر ادامه دادند
ــوار  ۶۸ ايــن روســتــا داراي           خــان

نـفـراز   ۲۵ کودک بـوده کـه       ۴۰ وحدود  
 .آنها در سن تحصيل مي باشند

تــنــهــا مــدرســه ايــن روســتــا کــه           
شامل بچه هاي مقطع ابتدايـي اسـت         

دانش آموز دارد، بعد از زلـزـلـه          ۱۴ و
هنوز دايرنشـده وکـودکـان هـمـچـنـان              
منتظر شروع دوباره کالسـهـاي درس         

 .هستند
گفتني است که خوشبـخـتـانـه در        
اين روستا تلفات جاني وجود نداشـتـه    
ام اتعدادي زخمي و دچـارشـوک شـده            

 .اند
ساله از شـب  ۱۱ دختربچه " هانيه" 

زلزله دچارشوک شديدي شده کـه بـعـد          

ــه روانشــنــاس تــيــم             ازشــنــاشــايــي، ب
 .معرفي شد

 
گزارشي از برگزاري مراسم               

جشن و شادي براي کودکان زلزله                    
 "زده سرپل ذهاب        

در ادامه جـمـع آوري کـمـکـهـاي              
مردمي براي مناطق زلـزـلـه زده روز            

 آذر مـراسـم جشـن و            ٢٣ پنجشنـبـه     
شادي براي کودکـان در شـهـر سـرپـل              
ذهاب و روستاي قلعـه دار بـا شـعـار               

 .برگزار گرديد) زندگي ادامه دارد(
در طي ايـن مـراسـم بـا بـرگـزاري              
کارگاه نقـاشـي، عـروسـک گـردانـي و              
پخش موسيقي، پذيرايي از کـودکـان         
و اهداي هدايايي به آنها سعي گـرديـد         

 .محيطي شاد براي آنها مهيا گردد
در طي مراسم با برگزاري کارگـاه        
نقاشي از کـودکـان خـواسـتـه شـد کـه                
احساسات خود را بصـورت نـقـاشـي             
بيان کنند که در پايـان نـقـاشـي هـاي               
جـمــع آوري گــرديــده در کــمــپــهــا بــه              

 .صورت جمعي به نمايش در آمد
کمپهاي مورد بازديد به شرح زير     
بـود ؛ کـمــپ سـه راه صـدرا، کــمــپ                  
بـوعــلــي، چـنــد کــمــپ در مــحــوطــه             
مسکن مهر سرپل ذهـاب، روسـتـاي          

کليه هزينه هاي اين مراسـم  .  قلعه دار 
از کــمــکــهــاي مــردمــي انســانــهــاي           
شريفـي تـامـيـن گـرديـد کـه در طـي                   
يکماه گذشته در کنار مردم زلزله زده     
ايستادند و صحـنـه هـاي زيـبـايـي از               

 .احساسات انساني خلق نمودند
عمده وسايل تـهـيـه شـده از ايـن                

 کمکها بشرح زير مي باشد ؛
 پک لـوازم نـقـاشـي         ٢٠٠ بيش از  

شامل دفتر نقـاشـي سـيـمـي ، مـداد               
رنگي، شمعي،ماژيک ، مداد پـاک و          

ــراش ،         ــاغــذ         ٢٠٠ مــدادت ــرگ ک  ب
بيش از صـد دسـت لـبـاس             .  فابريانو

گرم زمستاني بچگانه شامل؛ پوليـور   
. دستکش و کاله دختـرانـه و پسـرانـه            

چندين کيلو پودر شير و پودر کاکائـو   
و خوراکي جهت پذيرايي از کـودکـان          

ــن اجــراي مــراســم            ــل  .  در حــي وســاي
سـرگـرمـي و بـازي کـودکــان مـانـنــد                
ماسکهاي صورت فانتزي، بـادکـنـک        

 ٣٠٠ که از هر کـدام بـه تـعـداد             ... و
در پـايـان جـا دارد         .عدد تهيه گرديد  

از کمکهاي مردمي و هـمـه کسـانـي            
که بصورت داوطلبانـه بـا حضـور در            
محل ما را در بـرگـزاري ايـن مـراسـم            
هـا يـاري دادنـد تشـکــر و قـدردانــي                 

 .نماييم
 

 حکومت هار اسالمي            
 !باز جنايت افريند         

عثمان احمدي و محمد بـهـرامـي        

دو جوان کولبر اهل روستاي بيـطـوش      
ــد               ــامـ ــه بـ ــيـ ــاي اولـ ــهـ ــتـ ــاعـ  ١٧ سـ

 بـا شـلـيـک مـزدوران            ٢٠١٧ دسامبر
نـظـام جـمـهـوري اسـالمـي بـه طــرف                 
کولبران مورد اصـابـت گـلـوـلـه قـرار               

 .گرفته و جان خود را از دست دادنـد    
  

اين اولين بار نيست مـرزبـانـهـاي        
حکومـت اسـالمـي بسـوي کـارگـران             
کولبر شليک ميکنـنـد طـي سـالـيـان              
گذشته صد ها کولبر توسط مزدوران       
جمهوري اسالمي جانشان را از دسـت    

  .داده اند
ايــن اقــدام و کشــتــار کــولــبــران             
جنايت علـيـه بشـريـت اسـت، ضـمـن               
محکوم کردن اين اقدام جنايتـکـارانـه      
به خانواده و بستگان عثمـان احـمـدي         

  .و محمد بهرامي تسليت ميگويم
در مقابل اين کشتـار و جـنـايـت             
تنـهـا بـا مـتـحـد و مـتـشـکـل شـدن                      
ــت و                     ــواسـ ــرح خـ ــان و طـ ــودمـ خـ
مطالباتمان ميتوانيم به اين جـنـايـت         

 .خاتمه دهيم
 

  سال حبس      ٢ سهيال زبيري بە        
و دخترش بە نام صفا حسن پور               

  ماه حبس تعزيري          ٦ نيز بە   
 محکوم شدە اند        

طـبـق خـبــر مــنـتــشـر شـده؛ روز                
، )  دسامبـر ١٣ /  آذر٢٢ (چهارشنبە  

 ســال حــبـس و        ٢ سـهـيــال زبــيـري بە          
 ٦ دخترش بە نام صفا حسن پور نيز بە    
. ماه حبس تعزيري محکوم شـدە انـد        

سهـيـال زبـيـري و صـفـا حسـن پـور،                   
همراه با چند تن ديگـر از شـهـرونـدان             

 و پس از تجـمـع   ١٣٩٤ سردشت بهار  
اعتراضي بە نشانە اعـتـراض بە مـرگ           

در هـتـل   ” فريناز خسرواني“مشکوک  
ي مهـابـاد از سـوي نـيـروهـاي             ” تارا“ 

امنيتي بازداشت و پس از چـنـدي بـا          
توديع وثيقە و مـوقـتـا از زنـدان آزاد                

  .شدە بودند
کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کــارگــري ايــران احــکــام زنــدان بــراي            
سهيال زبيـري و صـفـا حسـن پـور را                 
مــحــکــوم و مــردم ســردشــت را بــه               
اعتراض بـه زنـدانـي کـردن آنـهـا فـرا                  

 .ميخواند
تـجـمـع شـهـرونـدان سـردشـت در               
محکوميت مرگ مشـکـوک فـريـنـاز          
خسرواني جرم نيست، برپايي تجمع و     
راه پـيـمـايـي اعـتـراضـي حـق مسـلـم                  

  .مردم است
حـکــومــت اســالمـي حــق نــدارد          
اعتراضات مردم را بعناوين و بـهـانـه        
هـاي مــخــتـلــف ســرکــوب و تــجــمــع             

 

 نسان نودينيان           

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      

 ۶  صفحه 



 
915شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ۵   از صفحه  
. کنندگان را به زندان مـحـکـوم کـنـد             

آزادي بي قيد و شرط عـقـيـده، بـيـان،          
اجتماعات، مطبوعات، تـظـاهـرات،       
اعتصاب، تحزب و تشکل حق انکـار    

  .ناپذير همه شهروندان است
 

 ١٣٩٦  آذر ٢٢ 
 ٢٠١٧  دسامبر ١٤ 

 
شليک مستقيم نيروهاي نظامي                 
جمهوري اسالمي در مرز مريوان                   
 .منجر بە زخمي شدن دو کولبر شد                

در ”  سـيـانـاو   “  آذر در منطقە   ١٨ 
مــنــاطــق مــرزي مــريــوان بــا عــراق             
نيروهاي نظامي جمهوري اسالمي بە       
ســوي دســتەاي از کــولــبــران شــلــيــک            
نمودەاند، در اثـر ايـن تـيـرانـدازي هـا               
اسحـاق حـبـيـبـي و سـرور مـحـمـدي                  

 .زخمي شدەاند
کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کارگري ايران کشتن کارگران کـولـبـر،       
مصادره و به آتـش کشـيـدن امـوال و             
اجناس کولبران و کشـتـن اسـب هـاي           

و مـردم  .  آنها را قويا محکوم ميکند  
شهر و روستاهاي کـردسـتـان ايـران را            
به اعتراض و تـظـاهـرات در دفـاع از              

 .کولبران فراميخواند
ما جوانان شـهـر و روسـتـاهـا را                
فراميخوانيم در همه جا، در کـوچـه و       
خــيــابــانــهــا بــر در و ديــوار شــهــر و                

جمهوري اسالمي .  روستاها بنويسند 
کشـتـار   .  دشمن خونين کولبران اسـت    

 !کولبران را متوقف کنيد
 

در محکوميت دور تازه فشار بر                    
 فعالين کارگري و مدني سنندج                 

بر اساس خبرها، مدتي اسـت در         
شهر سنندج فشار بر فعالين مختلـف      
اجتماعي وارد مـرحلـه جـديـدي شـده            
است و در طول چند ماه گذشته، ايـن          
فشارها بـه جـايـي رسـيـده کـه روزي                 
نيست که تعدادي فعال کارگري و يـا           
اعضـاي گــروه هــاي کــوهـنــوردي بــه            
صورت فردي يا بعضن دسته جـمـعـي       
از طــرف اداره اطـالعــات احضــار و             
ســاعــت هــا مــورد بــازجــويــي قــرار             

در رورهــاي اخــيــر احــمــد         .  نــگــيــرنــد
عزيزي، جمال يوسفي، احمد قمري بـه     
اداره اطالعات شهر سنندج احضار و     

پيشتر و .  مورد بازجويي قرار گرفتند 
در هفته هاي گذشته نيز مظفر صالح       
نيا، فرهاد چتانـي، حـبـيـب چـتـانـي،              
لطف اله احمدي، حيدر آخته، افشـيـن       
ــالــد                 ــربــاســچــي، خ ادب، احــمــد ک
حسيـنـي، غـالـب حسـيـنـي، شـريـف                

، بـه    ... ساعد پناه، حبيب کريمـي و        
. اين نهاد امنيتي احضار شده بـودنـد      
" اتهام ايـن احضـار شـدگـان عـمـومـا              

 در سـالـن   ٩٦ شرکت در مراسم نوروز  
پرديس سنندج و يا جمع آوري کـمـک         
و امداد رساني به زلزله زدگان اسـتـان      

 .کرمانشاه بوده است
اين احضـارهـا و فشـارهـا نشـان              
مي دهد که نيروهاي امنيتي به طـور    
سيستماتيک بـر روي فـعـالـيـن شـهـر                
سنندج متمرکز شده اند و شمشيـر را          
از روبرو بسته اند تا با فشار و تهـديـد      
و از طريق ايجاد فضاي جنگ روانـي        

. اين فعالين را وادار به سکوت کنـنـد      
اين روزها فشار بـر اعضـاي کـمـيـتـه               
هـمــاهـنــگـي بـراي کـمــک بــه ايــجــاد               
تشکل هاي کارگري به حـدي رسـيـده          
که بسياري از فعالين مـدنـي احضـار          
شده، يا به همکاري و يا عضويـت در       

 .کميته هماهنگي متهم مي شوند
در حــالــي فــعــالــيــن کــارگــري و            
اجتماعـي شـهـر سـنـنـدج زيـر فشـار                 
نهادهاي امنيتي قرار گرفتـه انـد کـه            
در مناطق مختلف کشور از کارگـران   
نيشکر هفـت تـپـه در شـوش اسـتـان                
خوزستان گرفته تـا بـازنشـسـتـگـان و             
مـال بــاخـتــگـان در تــهـران، در حــال                
اعتراض و تجمع نسـبـت بـه شـرايـط              

امـا  .  فالکت بار زندگي خود هسـتـنـد    
ــل گســتــرش اعــتــراض و                در مــقــاب
نـارضـايــتـي بـه وضـعــيـت مـوجــود،               
ــوان از                ــايـــه نـــاتـ ــمـــان ســـرمـ حـــاکـ
پاسخگويي به مطالبـات فـرودسـتـان         
ــزاري جــز وعــده هــاي                 جــامــعــه، اب
توخالي و سـرکـوب مـعـتـرضـيـن در               

ايـن رويـه الـبـتـه          .  دستور کار نـدارنـد    
چيز تازه اي نيست و همواره نيروهـاي     
امــنــيــتــي، انــتــظــامــي و قضــايــي،            
سازمان يافته به سـرکـوب کـارگـران،            
فعالين کارگري و فعالين اجـتـمـاعـي          

حاکميت از هـر طـريـقـي       . پرداخته اند 
به سرکوب کارگران، معلمان و ديـگـر       
بخش هـاي جـامـعـه و تشـکـل هـاي                 
مستقل آنها که تنها نسبت به پايمـال     
ــه                  شــدن حــق زنــدگــي شــان دســت ب
اعتراض مي زنند، فرو گـذار نـکـرده            

 است
روزي نيست در گوشه و کنار ايـن   
کشــور خــبــر بــازداشــت و فشــار بــر              
فـعـالـيـن کـارگـري و مـدنـي شـنـيــده                   

اما نيروهاي سرکوب به خوبي .  نشود
مـي دانـنــد و بـايــد هــم بــدانـنــد کــه                  
اعــتــراض و نــارضــايــتــي بــه وضــع              
موجود در عمق مـطـالـبـات بـر حـق               

بخش هاي مختلف مردم وجـود دارد     
و تاروپود جـامـعـه را در بـر گـرفـتـه                   

بنابراين تا زماني که نـابـرابـري     .  است
و تبعيض که نتيجه حاکميت سيستـم   
سرمايه داري بـر جـان و مـال انسـان                
است، اعتراض و مبارزه براي تغـيـيـر          
اين شـرايـط هـم وجـود دارد و هـيـچ                  
درجه اي از سرکوب نمي تواند مـانـع           
گسترش جـنـبـش اعـتـراضـي جـاري               

 .گردد
ما دور تازه احضار و بازجويي از    
فعالـيـن کـارگـري و ديـگـر فـعـالـيـن                    
اجــتــمــاعــي و اعضــاي گــروه هــاي              
کوهنوردي شـهـر سـنـنـدج را بـه هـر                  
بهانه و دستاويزي محکوم مي کنـيـم       
و خواستار پـايـان دادن بـه احضـار و                

ايـن فـعـالـيـن        .  بازجويي آنها هسـتـيـم     
بخش جدايي ناپذير مـردم و جـنـبـش           
هاي اجتماعي هستند و هيچ تـهـديـد        
و ارعــابــي نــمــي تــوانــد آنــهــا را از                 

 .واقعيت هاي جامعه جدا کند
کميته هماهنگي بـراي کـمـک بـه          

بـيـسـت      -ايجاد تشکل هاي کارگري    
 ١٣٩٦ و سوم آذر 

  
 نيا به دادسراي            مظفر صالح     

 انقالب احضار شد        
نيا فـعـال کـارگـري          مظفر صالح    

در سنندج بايد ظرف مدت ده روز در       
 .دادسراي انقالب حضور يابد

ــر     ١٣٩٦  آذر      ٢٢ روز    ، مــظــف
اي از ســوي          نــيــا ابــالغــيــه          صــالــح

دادسـراي انــقـالب ســنـنـدج دريـافــت            
کرده که طبق آن بايد ظـرف مـدت ده         
روز از تاريخ ابالغ، در شعـبـه چـهـارم             

 .بازپرسي حضور يابد
احضـار مـظـفـر       :  گفـتـه مـيـشـود       

 نـيـا بـه دادسـراي سـنـنـدج در                   صالح
 اخـيـر        سـالـه     هاي يـک  رابطه با فعاليت  

وي صورت گرفته و به وي اعالم شـده        
است که در صـورت عـدم حضـور در             
دادسرا، نسبت بـه بـازداشـتـش اقـدام             

 .خواهد شد
او که چندين بار سابقه بـازداشـت       

 مـهـر     ٤ شنبه  دارد، آخرين بار روز سه   
سال جاري در محل کار خـود در ايـن        
شهر توسط مامورين لباس شخـصـي     
بــازداشــت و پــس از اتــمــام مــراحــل             
بازجويي، به صورت موقت آزاد شـده     

 .بود
  شايان ذکر است؛ مـظـفـر صـالـح            

 مـهـر     ٢٧ نيا قبل از آن هـم در روز               
 اتهاماتـي مـربـوط بـه           درباره١٣٩٥ 

فعاليتهاي کارگري در دادگاه انقـالب       
سنندج محاکمه شده و از اتـهـامـات           

 .امنيتي مطروحه تبرئه شده بود

 
 احضار محمد عزيزي،            

 فعال کارگري          
 توسط اداره اطالعات سنندج             

نمونه ديگري !  احضار و بازداشت  
هـاي      در تشـکـل         از سرانجام فعاليـت   

 مستقل کارگري در ايران
بنا به گزارشات رسيده از مـنـابـع       

 آذرماه، اداره   ٢٠ خبري، روز دوشنبه  
اطالعات سـنـنـدج مـحـمـد عـزيـزي،              
فعال کارگـري و از اعضـاي کـمـيـتـه                
هـمــاهـنــگـي بـراي کـمــک بــه ايــجــاد               

هاي کـارگـري را احضـار و از                تشکل
 ٢١ شـنـبـه         وي خواستـه بـود کـه سـه           

آذرماه خود را بـه ايـن اداره مـعـرفـي               
 .نمايد
 

احضار تعدادي از فعالين مدني                    
 شهر سنندج به اداره اطالعات              

سه تن از فـعـالـيـن مـدنـي شـهـر                  
ســنــنــدج از ســوي اداره اطــالعــات              

  .جمهوري اسالمي احضاز شدند
ــه             ــب  آذرمــاه،    ٢١ روز ســه شــن

حبيب اهللا کريمي، توفيق علي پـنـاه     " 
از سـوي اطـالعـات        "  و احـمـد قـمـري       

شهر سنندج بـه ايـن نـهـاد امـنـيـتـي                  
ــد     گــزارشــات رســيــده      .  احضــار شــدن

حاکي است که اين افـراد تـا سـاعـت               
ها در اداره اطالعات مورد بازجـويـي    

شـايـان ذکـر اسـت کـه            .  قرار گرفتـنـد   
توفيق علي پناه و احمد قمـري عضـو      

" چــهــل چشــمــه    " گــروه کــوهــنــوردي       
در همين رابطه گفتني اسـت    .  هستند

که، حبيب اهللا کريمي روز يـکـشـنـبـه         
نيز به اين اداره احضار شـده و مـورد             

 .بازجويي قرار گرفته بود
 *** 

  ... مجموعه اخبار              :  نگاه هفته         
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 ۴ از صفحه  

 پور     آزادي صفا حسن        
 در مهاباد همزمان با               

 محکوميت کبري خالندي               
طـبـق خـبــر مــنـتــشـر شـده؛ روز                

، )  دسامبـر ١٣ /  آذر٢٢ (چهارشنبە  
 ســال حــبـس و        ٢ سـهـيــال زبــيـري بە          

 ٦ بە  دخترش بە نام صفا حسن پور نيز   
. ماه حبس تعزيري محکوم شـدە انـد        

سهـيـال زبـيـري و صـفـا حسـن پـور،                   
همراه با چند تن ديگـر از شـهـرونـدان             

 و پس از تجـمـع   ١٣٩٤ سردشت بهار  
اعتراضي بە نشانە اعـتـراض بە مـرگ           

در هـتـل   ” فريناز خسرواني“مشکوک  
ي مهـابـاد از سـوي نـيـروهـاي             ” تارا“ 

امنيتي بازداشت و پس از چـنـدي بـا          
توديع وثيقە و مـوقـتـا از زنـدان آزاد                

همچنين کبـري خـالـنـدي        .شدە بودند 
به دو ماه وپانزده روز حبس مـحـکـوم     

 .گرديد
 

نگين قدميان، شهروند بهايي                 
 براي تحمل حبس        

 راهي زندان اوين شد            
نگين قدمـيـان شـهـرونـد بـهـايـي              
ساکن تهران که پيشتر در اسـفـنـدمـاه           

 تـن از شـهـرونـدان           ۸  همـراه    ۹۱ سال  
بهايي به اتهاماتي از جمله هـمـکـاري     
در دانشگاه مجازي بهاييان به تحمـل    

 سال حبس تعزيـري مـحـکـوم شـده           ۵ 
 آذرمـاه هـنـگـام         ۲۵ بود، روز شنـبـه      

سفر در فرودگـاه دسـتـگـيـر و جـهـت                 
گذراندن دوران محکوميت بـه زنـدان         

 .اوين منتقل شد
 

 بازداشت       
 هيوا يزدان مهدي آبادي               

ــادي از               ــزدان مــهــدي آب هــيــوا ي
ساکنين شهرستان يزد حـدود بـيـسـت         
روز پيش توسط نـيـروهـاي امـنـيـتـي             

عليرغم گـذشـت     .  بازداشت شده است  
اين مدت در زندان وي در وضـعـيـت             

 هيوا مهـدي  .بالتکليفي بسر مي برد 
آبادي روز بيست و دوم آذر بـه زنـدان             
مرکزي شهر يزد منتقل شد کـه پـس            
از طي مرحله قرنطينه و ورود به بـنـد         
عمومي امکان استفـاده از تـلـفـن را             
پيدا کرد و بدين ترتيب خانـواده خـود      
را از وضعيتش آگاه کرد و به نگـرانـي      

  روز آنها پايان داد۲۰ 
گفتني است که عـلـت بـازداشـت          

به دليل تدريس مـوسـيـقـي بـه          ”هيوا  
کودکان دستگير شده است و درسـت         
به همين دليل هم، کماکـان در زنـدان            

 .”بسر ميبرد
 

 ساله بجنوردي           ۲ کودک     
 قرباني کودک آزاري شد               

رئـيـس پـلـيــس آگـاهـي خـراســان              
شمالي از قتل پسر دوساله بجـنـوردي    

وي درباره .  به دست نامادري خبر داد  
علت قتل کودک دوسـالـه بـجـنـوردي            
گفـت کـه کـودک بـه عـلـت ضـربـات                   
مشت و لگد توسط نامـادري، دچـار         
مـرگ مـغـزي و پـس از رسـانـدن بــه                   

 .بيمارستان از دنيا مي رود
 

طي سال گذشته ازدواج حدود                 
  سال در زنجان          ۱۴  دختر زير      ۱۵۰۰ 

مديرکل امور   –خبرگزاري هرانا   
بانوان و خـانـواده اسـتـانـداري زنـجـان             
گفت که طي سال گذشته يـک هـزار و           

 مورد ازدواج دختـران زيـر سـن        ۴۸۵ 
 سال در اين استان ثـبـت شـد کـه            ۱۴ 
 مورد از آنها به طالق منجر شـده  ۴۷ 
 .است
  

  اوج توحش و بربريت         
ــاه کــردن            مــوهــاي دانــش     کــوت

آموزان مدرسه اسالم آباد ارومـيـه بـه          
بــنــا بــه گــزارشــات       ! خـاطــر حــجـاب    

رسيده، مدير مدرسه اسالم آباد شـهـر         
ارومـيـه هـمــراه بــا نـاظــم مــدرسـه و                 
مامورين انتظامـي، بـه خـاطـر عـدم             
رعايت حجاب از سوي دختران دانـش     
آموز مبادرت به تراشيـدن و قـيـچـي            
نـمـودن مـوهـاي آنـهــا نـمـوده کـه بــا                   
ــش                 ــراض خــود دان مــوجــي از اعــت
آموزان در حياط مدرسـه روبـرو شـده          

گزارشات حاکي از آن است کـه     .  است
ايــن اقــدام هــمــچــنــيــن بــا اعــتــراض            

هـاي دانـش آمـوزان           گسترده خـانـواده   
 .روبرو شده است

 
 نابغه هشت ساله         

دخـتـر نـابـغـه هشـت سـالـه اهــل                 
ــي                ــان ــه جــه ــق ــده مســاب ــرن روانســر ب

پرنيـاعـزيـزي    .   شد۲۰۱۷ محاسبات  
ــش آمــوز کــالس دوم دبســتــان                 دان

شــهــرســتــان روانســر در مســابــقــات           
جهاني محاسبات ذهني بـا چـرتـکـه           

کشـور مـالـزي، مـقـام اول را              ۲۰۱۷ 
 .کسب کرد

 
تفکيک جنسيتي؛ برخورد با              
کارگاه آموزش آرايشگري در                    

 تهران به دليل ارائه آموزش مختلط                   
رييس پلـيـس امـنـيـت اخـالقـي              

تـهـران بـزرگ از بـرخـورد بـا کـارگــاه                  
آموزشي آرايشـگـري بـه دلـيـل ارائـه               
آموزش مختـلـط زن و مـرد در يـک                
آرايشگاه زنانه توسط مربيان خارجـي    

وي در تـوصـيـف وضـعـيـت         .  خبر داد 
اين کارگاه آموزشي خاطـرنشـان کـرد         
بــــا احــــراز مــــوضــــوع پــــس از                   

هاي قضايي ماموران وارد     هماهنگي
محل شدند که تعدادي مرد و زن بـه            
صــورت مــخــتــلــط در حــال اجــراي             
آموزش آرايشگري بر روي کاله گيـس    

 هاي انساني بودند و مدل
 

مراجع ورود زنان به استاديوم                   
 را مشروط به تفکيک جايگاه                

 زنان و مردان کردند             
فـاطـمـه ذوالـقـدر عضـو هـيـات                

رئيسه فـراکسـيـون زنـان مـجـلـس از                
تالش نمايـنـدگـان زن مـجـلـس بـراي               
تداوم تعامل با مراجع عـظـام قـم در            

ها و    جهت تسهيل روند پيگيري طرح   
لوايح مورد بررسي در حوزه زنان خبر       

الزم بــه يــادآوري اســت اســاســا           .  داد
هاي ايران در      حضور زنان در ورزشگاه   

 و در     ۵۷ سـالـهـاي بـعـد از انـقـالب                
هــاي حــکــومــت        راســتــاي ســيــاســت    

جمهوري اسالمي مبني بر جداسـازي     
هاي مراجع تقـلـيـد     زن و مرد و ديدگاه  

 .شيعه در اين باره محدود شد
 

 درصد از زنان            ۹۸  تا    ۷۵ آمار؛     
 اند    مورد آزار خياباني قرار گرفته                  

مديرگروه مطالعات زنان انجـمـن      
شـنـاسـي ايـران بـا انـتـقـاد از                    جامعـه 

کمبود آمار در زمينه ميزان آزارهـاي     
خياباني براي زنان گفت که بـرخـي از            

 تـا    ۷۵ دهند که      ها نشان مي    پژوهش
 درصد از زنان مورد آزار خياباني ۹۸ 

 .اند قرار گرفته
 

خودکشي رقيه سعيدي مددکار                   
 زلزله زدگان منطقه غرب کشور                 

خودکشي اين زن مددکـار زلـزـلـه         
زدگـان مـنـطــقـه غـرب کشـور رقـيــه                
ــاســان                  ــکــي از کــارشــن ــيــدي ي ســع

آذر بـا    ۲۴ مددکاري اجتـمـاعـي روز         
استفاده از قرص اقـدام بـه خـودکشـي          
کرد وي که داراي يک کودک دو سـالـه        
است، پس از انتقال به بـيـمـارسـتـان و         

ــخــش ويــژه             روز    بســتــري شــدن در ب
امـا قضـيــه يــک       .  آذر فــوت کــرد    ۲۶ 

 !اتفاق ساده نيست
رقيه سـعـيـدي در جـريـان وقـايـع               
زلــزــلــه در نــواحــي غــرب کشــور از               

 .فعالين کمک رساني به مردم بود
همين که بدانيم وي يکي از يـاري     
رسانان زلزله در نواحـي غـرب کشـور          
ــمــاي                    ــخــشــي از مــع ــوده اســت ب ب

چـرا کـه      ! خودکشـي را حـل مـيـکـنـد            
وقايع زلزله و درد و رنج مـردمـي کـه          
در سوز و سرما در بي غـذايـي و بـي           
ساماني رنج ميبـرنـد و فـريـاد رسـي              
برايشان نيست طاقت انساني را طـاق      

 .ميکند
 

اسيدپاشي به صورت زنان و                 
جوانان ايراني در نماز جمعه                 

 اصفهان شرعي شد         
امام جمعه اصـفـهـان خـواسـتـار             

استفـاده اسـيـد در گشـتـهـاي ارشـاد                
اين امـام جـمـعـه         . براي بدحجابان شد 

پــيــش از ايــن هــم از بســيــجــيــان و                 
گشتهاي ارشاد خواسـتـه بـود کـه بـه               
صورت زنان اسيد بپاشند بـه هـمـيـن            

در اصـفـهـان       دليل بود که اسيدپاشان   

آزادانه و آتـش بـه اخـتـيـار بـر سـر و                     
صورت زنان اسيـد مـي پـاشـيـدنـد و               
هـيـچ پــيـگـيـري قـانـونـي هـم وجــود                  

 .نداشت
 

 اعتراض وحمايت  در بغداد                
 از مارينا زن دوچرخه سوار                

دوچرخه سواري جمعي در بـغـداد      
در حمايت از مارينا، زن جـوانـي کـه             
توسط نيروهاي اسالمي مورد تهديد     

مـاريـنـا زن      .  و توهين واقع شـده بـود       
جـوانـي اسـت كـه بـدلـيـل ايـنـكـه بـا                      
دوچرخه رفت و آمد ميكرد، از طـرف   
نيروهاي اسـالمـي و مـرتـجـع مـورد              
توهين وبرخوردهاي شنيع و ضـد زن          

  .قرار گرفته بود
در جواب ايـن تـوحـش اسـالمـي             

 دسامبر مردان و زنـان جـوان     ١٣ روز  
در سطح شهر بغداد گشت اعتـراضـي      
ــد و                   ــا دوچــرخــه ســازمــان دادن را ب
ساعتها دسته جمعي دوچرخه سـواري   

 .كردند
 *** 

 

 

 اخبار و گزارشات هفتگي                     
 از وضعيت زنان              

 عزيزه لطف الهي           

 
 

کارگران کـولـبـري قـاچـاقـچـي             
نــيــســتــنــد بــلــکــه آنــهــا بـــراي                    

. قاچاقچيان، کار کولبري ميکننـد    
قـاچــاقــچــيـانــي و دالالنـي کــه در             
دوســوي مــرز در اســتــثــمــار فــوق            
وحشيانه کارگران کولبري دستشـان   

چـــه .  تـــوي يـــک کـــيـــســـه اســـت           
قاچاقچيان تحويل دهـنـده آنـطـرف          

تحويل گيرنـده ايـنـطـرف         مرز وچه   
قاچاقچياني که اغلـب در دو      . مرز

سو يا مستقيما از سران حکومـتـي    
هستند يا بـا آنـهـا در داد و سـتـد                  

کار کارگران کولبري را بـا     .هستند
نقش قاچـاقـچـيـان سـرمـايـه دار و                

هـيـچ   .  دالالن نبـايـد يـکـي گـرفـت           
کارگر بيکاري به اخـتـيـار و آرزوي           
خود کـارگـري در بـخـش کـولـبـري               
براي قاچاقچيان را با حق و حـقـوق           
زير صفر و خطرات جدي و تـلـفـات         

ــکــرده اســت              ــخــاب ن ــت ــي ان . جــان
قاچاقچي آنهايي هستنـد کـه سـود         
هنگفـت مـعـامـالت را بـه جـيـب                 
مــيــزنــنــد نــه کــارگــري کــه فشــار             
بيکاري و عـدم جـوابـگـويـي سـران             
رژيـم مـجـبــورش مـيـکــنـد تـحــت              
وحشيانه ترين شدت استثمار و بـي        

 .حقوقي تن به کار کولبري بدهد
 کشتار کارگران            

 کولبري ممنوع        

رژيم اسالمي تاکنون دست بـه        
جنايات فراواني عليه مردم بيگنـاه     
زده است اما کمتر موردي مـانـنـد          
کشتار کارگران کولبر ميتواند اوج     
جــنــايــت و شــقــاوت ايــن رژيــم را              

چرا که تنهـا جـرم     .  بنمايش بگذارد 
کارگران کولبر کار کردن است و نـه      

امـا رژيـم تـوحـش         . هيچ چيز ديگر 
اسالمي نه تنـهـا کـار کـولـبـري را                
برسميت نميشناسد و کوچـکـتـريـن        
تســهــيــالتــي بــراي کــم کــردن بــار            
مشقات کار کـولـبـري در اخـتـيـار              
کولبران نميگذارد بلکه مـدام آنـهـا        
را مــورد آزار و اذيــت و قــتــل و                  

فـقـط بـه ايـن         .  غارت قرار ميـدهـد   
دليل که باج و خراجي از طريق کـار   
کولبري عايد سران و روسـاي رژيـم         

آمـار کشـتـار کـارگــران         .  نـمـيـشـود    
کولبر توسط مزدوران مسلح رژيـم       

رژيـم بــايـد زيــر        .وحشـتـنـاک اسـت      
فشار اعـتـراضـات مـردم و طـبـقـه               
کارگربه کشتار کـارگـران شـريـف و          

. زحمتـکـش کـولـبـري پـايـان دهـد              
مردم ايران، مردم کردستان و طبقـه   
کارگر ايران و کردستان بايـد عـلـيـه         
کشتار کارگران بيگناه کولـبـري بـه        

همانـطـور کـه قـبـال          .  ميدان بيايند 
ذکر شد کارگران کولـبـري در واقـع           

 ...                  کولبران بخشي از طبقه کارگر            

 ۸  صفحه 
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۷ از صفحه  

 قـرار اسـت       ۹۷ در بودجه سـال       
 مـيــلـيــارد تــومــان        ۳۱۰۰ حـداقــل    

صـرف مســاجـد و امـامـزاده هـا و                
تربيت گله آخوند و ساير مـوسـسـات     

 . مذهبي شود
هـاي     بودجه مرکز خدمات حوزه   
ــنــده                ــمــيــه بــراي ســال آي  ۸۹۷ عــل

ميليارد تومان، شوراي همـاهـنـگـي      
 مـيـلـيـارد       ۴۸ تبليـغـات اسـالمـي         

تومان، سازمان تبليـغـات اسـالمـي         
 مـيــلـيــارد تـومــان، جـامــعــه            ۴۳۰ 

 مـيـلـيـارد تـومـان،         ۳۰۴ المصطفي  
شوراي سياسـت گـذاري حـوزه هـاي            

 مــيــلــيـارد تــومــان،       ۲۷۲ عـلــمــيـه     
ســازمــان فــرهــنــگ و ارتــبــاطــات            

 مـيـلـيـارد تـومـان،           ۳۳۰ اسالمـي    
موسسه نشر کـتـابـهـاي خـمـيـنـي و               

 ۱۰۰ آموزش و پـژوهـش خـمـيـنـي              
ميليارد تـومـان و دهـهـا مـوسـسـه               
اسالمي ديگر يعني جمعـا بـيـش از          

بودجه هـمـه   .   ميلياردتومان۳۱۰۰ 
موسسات مـذهـبـي در سـال آيـنـده               

. چندين درصد افزايش يـافـتـه اسـت          
بـه ايــن لـيــسـت بـايـد هـزيـنــه هــاي                   
هــنــگــفــتــي کــه صــرف مســجــد و             
امامزاده و تـولـيـد آخـونـد و سـايـر                  
موسسات مذهبي در عراق و يمن و     
سوريه و غيره ميشود را هم اضـافـه           

بــه ايــن مــبــلــغ بــايــد هــزيــنــه           .  کـرد 
هــنــگــفــتــي کــه صــرف گــروهــهــاي           
تروريست در عراق و لبنان و يـمـن و        

. سوريه ميشود را هـم اضـافـه کـرد             
همه اين هزينه هـا بـايـد فـورا قـطـع                

 . شود
ســهــم مــردم از اليــحــه بــودجــه           
دولت، صندوق ورشکـسـتـه تـامـيـن          
اجتماعي، حقوقهـاي چـنـد بـار زيـر             
خط فقر، افزايش هزينه آب و بـرق و       
نان، کاهش يـارانـه هـا، خـانـه هـاي                
مخروبه، مـدارس نـاامـن، افـزايـش            
شهريه مدارس و دانشگاه هـا، گـران         
تر شـدن طـب و درمـان، و بـرنـامـه                  
ريزي براي تعرض بيشتر به زندگي و    

ــشــت مــردم اســت           ــي ــودجــه  .  مــع ب

نهادهاي مذهبي پولي اسـت کـه از           
نان شب مردم زده ميشـود و صـرف         
جنايتکاران مفتخور و آيت اهللا هاي       

 .ميلياردر ميشود
مذهب چماق جمهوري اسالمـي    

چماق سرکوب اکثريت عظـيـم   :  است
چماق حمايت از غارتـگـران و     !  مردم

زنـدان و    !  چـپـاولـگــران امـوال مـردم         
شالق و اعـدام و تـعـزيـر و قصـاص                
اسالمي را بـکـار گـرفـتـه انـد تـا از                  
غارت آيت اهللا ها و سـرمـايـه داران           

 .مفتخور پاسداري کنند
بودجه نهادهاي مـذهـبـي بـايـد            

هيچ بودجه اي نبايد .  فورا قطع شود 
صرف مسجد و منبر و حـوزه هـاي          

ثـروتـهـايـي کـه        .  جهل و خرافه شـود     
اين نهادهـا بـاال کشـيـده انـد، بـايـد                 

 .صرف نيازهاي مردم شود
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۷ آذر 

 ۲۰۱۷  دسامبر 

هزاران کـارگـر شـرکـت نـيـشـکـر               
هفت تپه بـدنـبـال تـوافـقـاتـي کـه در                  
ــصــابــي بــا                 ــران اعــت حضــور کــارگ
فرماندار شـوش، اسـدبـيـگـي مـديـر               
عامل شـرکـت و بـرخـي مسـئـولـيـن                

 آذر   ۲۳ حکومت برگزار شد، امـروز       
به اعتصاب شش روزه و تـجـمـعـات              
قدرتمنـد خـود کـه بـا حضـور فـعـال                  
خانواده هـايشـان هـمـراه بـود، پـايـان               

 . دادند
در طول اين شش روز کارفرمـا و        
مديران شرکت تالش زيادي کردند تـا     
با تفرقه ميان کارگران، اعتـصـاب را         

نـهـايـتـا تـالش        .  به ناکامي بکشاننـد  
کردند در پشـت پـرده بـا تـعـدادي از                
کارگران جلسه بگيرند و سر کـارگـران         
شيره بمالند اما کـارگـران و خـانـواده            
هايشان متحد و يکپارچه بر خواسـت     
هاي خود پـافشـاري کـردنـد و اعـالم              
کردند که حاضر به مذاکره پشت پرده    
نــيــســتــنــد و ســرانــجــام مــقــامــات             
جمهوري اسالمي و مـديـران شـرکـت          
را وادار کــردنــد در جــمــع کــارگــران              
حاضر شـونـد و تـوافـقـات را اعـالم                  

 . کنند
به گزارش اتحاديه آزاد کـارگـران         
ايران، صبح امروز فرماندار شوش بـه    
هـمـراه بـرخــي ديــگـر از مسـئــولـيــن                
جمهوري اسالمي و اسد بيگي مـديـر     
عامل کارخانه در جمـع کـارگـران در           
محوطـه کـارخـانـه حـاضـر شـدنـد و                  

 : توافقات زير انجام گرفت
دستمزد شهريورماه کارگـران   -۱ 

 . از اول هفته آينده پرداخت شود
باقيمانده دسـتـمـزد مـعـوقـه           -۲ 

 هـر مـاه و       ۱۴ سال جاري در روزهاي  
 هر ماه پرداخـت  ۲۸ حقوق ماهانه از    

مطالبـات مـاهـهـاي بـهـمـن و              .  شود
 و پاداشهاي قـطـع شـده و          ۹۴ اسفند  

 . حق کشت دو ساله نيز پرداخت شود
سيامک نصيري افشار قـائـم       -۳ 

مقام مديرعامل و بـرخـي ديـگـر از               
 . مديران شرکت اخراج شوند

کارگران روزمزد و کـارگـران         -۴ 
پــيــمــانــکــاري اقــبــالــي بــه کــارگــران          

 . قراردادي تبديل وضعيت شوند
قرارداد کـارگـران بـر اسـاس             -۵ 

 . فرم قرارداد وزارت کار تنظيم شود
ــه              -۶  تــوافــقــات انــجــام شــده ب

بـخـشـنـامـه تـبـديـل شـود و تـوسـط                    
 . شوراي تامين شهر تضمين شود

ضــامـــن واقـــعــي اجــراي ايـــن              
توافقات هوشياري و حفـظ اتـحـاد و           
يکپارچگي کارگران، خـبـررسـانـي بـه         
مردم، پافشـاري بـر اجـراي دقـيـق و                
موبموي اين توافقات و آمادگي براي    
دست زدن به اعتصـاب و تـجـمـع در              
صورت خلف وعده توسط کارفرما و    

 . مقامات است
اعتصاب کارگران نيشکـر هـفـت       
ــا هــمــيــنــجــا دســتــاوردهــاي              تــپــه ت
مــبــارزاتــي مــهــمــي بــراي کــارگــران          
نيشکر و کـل طـبـقـه کـارگـر در بـر                     

شــرکــت بــخــش هــاي      .  داشــتــه اســت  
مـخــتــلــف کــارگــران در اعــتــصــاب،          
اتـحــاد و يــکــپــارچـگــي در مــقــابــل             
تهديدات و تـوطـئـه هـاي ارگـانـهـاي               
حـکــومــتــي و کــارفــرمــا و مــديــران            
شرکت، حضور فـعـال خـانـواده هـاي              
کارگري در تجمعـات و بسـتـن جـاده            
تــوســط آنــهــا، اســتــفــاده از مــديــاي            
اجتماعي و بحث و گفتگوي جمعـي،      
پشتيباني سنديکاي کارگران نيشکـر     
از اين اعتصاب و تاکيد بـر خـواسـت            
آزادي سـنـديـکـا تـوسـط کـارگـران و                 
اعالم اينکه حتي يک مورد اخراج يـا       
دســتــگــيــري بــا اعــتــصــاب مــجــدد          
کارگران مواجه خواهد شد، ايـنـهـا از        
جمله نکات مهم اين اعتصاب اسـت        
که بعـنـوان درسـي بـراي کـل طـبـقـه                   

 . کارگر بکار گرفته خواهد شد
 زنده باد کارگران نيشکر   

 هفت تپه و خانواده هايشان    
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  آذر ۲۳ 
 ۲۰۱۷  دسامبر ۱۴ 

 اعتصاب کارگران شرکت نيشکر هفت تپه                                   
 با موفقيت پايان يافت                    

 

 افزايش سهم نهادهاي مذهبي از بودجه و تعرض به نان شب مردم                                                     

بيکاران جامعه کردستان هستند کـه      
بــخــاطــر عــامــل بــيــکــاري بــه کــار            

رژيــم در   .  کــولــبــري روي آورده انــد        
مقابل زندگي و معيشت قشرعظـيـم      
و ميليوني مردم بيکار مسول اسـت     

 .و بايد پاسخگو باشد
غرامت به خانواده هاي                

 جانباختگان کولبر          
رژيم بايد به همـه خـانـواده هـاي            
کارگران جانباخته کولبر بدون تـوجـه        
به تاريخ قتل يا مـرگ آنـان غـرامـت          

چــه آنــان کــه مســتــقــيــمــا         .  بـپــردازد 
بـوسـيلــه تـيــرانـدازي مــزدوران رژيــم           
جانشان را از دسـت داده انـد و چـه                  
مرگ کولبرانـي کـه در اثـر حـوادث              

تـحـت پـوشـش       .  ناشي از کـار بـاشـد       
بيمه و خدمات و تامينات درمـانـي         
و تحصيلي و اجـتـمـاعـي قـرار دادن             
خانواده جانباختگان کولـبـر وظـيـفـه         
اي است که بعهده دولت و حاکـمـيـت      

رژيمـي کـه شـايـد بـيـشـتـر از                 .  است
ــراي اهــداف                ــودجــه کــل کشــور ب ب
تروريستي و توسعه طلبي و جـنـگ           
افروزي خود در خارج از ايران هـزيـنـه     
ميکند بايد در قـبـال خـيـل عـظـيـم                
بيکاري در کشور خـودش مسـول و           

 .پاسخگو باشد
  

 کارگران کولبري           
 بايد به ميدان بيايند             

حکومت موظف است يـا بـراي         
بيکارن ايجاد کار و اشتغال کـنـد يـا         
به همه بـيـکـاران آمـاده بـکـار زن و                  
مرد جامعه، بـدون اسـتـثـنـاء بـيـمـه                
بيکاري و کمک هزينه هاي مـنـاسـب      
و مکفي مسکن و دارو و بهداشت و    

نمـيـشـود    . تحصيل رايگان ارايه دهد 
هــم مــردم را در فــقــر و نــداري و                     
بيکاري رها کرد هم کولـبـرهـا را در          
مناطق مرزي کردستان فقط به جـرم     
اينکه دارند کار ميکنند تـا خـرج و            
مخارج زندگي خود و خانـواده اشـان        
را در بياورند مورد اذيت و آزار قـرار     
داد و بــه رگــبــار بســت و بــه قــتــل                 

ديـگـر   .  اين قابل قبول نيست.  رساند
نمـيـتـوانـنـد بـه ايـن جـنـايـت ادامـه                    

طبقه کـارگـر ايـن را از رژيـم             .  دهند
يا بايـد در مـمـلـکـت          .  قبول نميکند 

ايجاد شغل و اشتغال شود يـا دسـت          
مزدوران مسلح و غير مسـلـح رژيـم          
از سر کـاربـران کـولـبـر بـايـد کـوتـاه                   

و نه تنها اين بلکـه حـکـومـت        .  شود

بايد کولبري را بعنوان شغلي رسـمـي       
با همه امتيازات و شرايط يک شـغـل       

. قانوني و رسمي برسميت بشـنـاسـد         
کــارگــران  .  راه دومــي وجــود نــدارد        

کولبري بايد تشکالت و نـهـادهـا و             
اتـحـاديـه هـاي مـحـلـي و سـراســري                 
خودشـان را ايـجـادکـنـنـد و بـه ايـن                   
وضعيت بي حـقـوقـي و پـراکـنـدگـي              

آنها بايد بدانند بخشـي  .  پايان بدهند 
ازطـبـقــه کـارگــر کــردسـتـان و ايــران               
هستند و بدون ايـجـاد تشـکـل هـاي              
خودشان و ارتباط و پيوند مبارزاتي       
با بقـيـه بـخـش هـا و سـازمـانـهـا و                     
نهـادهـا و اتـحـاديـه هـاي مسـتـقـل                  
کارگري موجود نميتوانند به حـقـوق        
حقه خود و خـانـواده هـايشـان دسـت             

کارگران کولبري بايد بـا  .  پيدا بکنند 
اســتــفــاده از امــکــانــات تشــکــالت          
خودشان در شهرهاي بزرگ کردستان      
و مــراکــز اســتــانــهـا و هــمـراه هــمــه               
ــواع                 ــه ان ــگــر دســت ب ــران دي کــارگ
مخـتـلـف مـبـارزه بـزنـنـد و صـداي                  
اعتراض و مبارزه خود را بـه گـوش           
همه برسانند و به رژيـم فشـار آورنـد             
که دسـت از ازيـت و آزار و کشـتـار                  
کارگران کولبري بردارد و حقوق حقـه    
آنها را مانند يـک کـارگـر بـرسـمـيـت               

 *.بشناسد

 ...                  کولبران بخشي از طبقه کارگر            


