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 ۵ صفحه 

 

 ۲  صفحه 

 عبدل گلپريان
 

 تـيـر مـامـوريـن شـهـرداري بـه قصـد اذيـت و آزار                           ۱۹ روز دوشنبه     
. دستفروشان و مصادره اموال آنان شروع به دادن تذگر و تـهـديـد نـمـودنـد                

دستفروشان نيز بالفاصله  با پيدا شدن سروکله مـزدوران، خـودرو آنـان را                  
محاصره کرده و شيشه هاي ماشين را با سنگ مورد هدف قرار دادند کـه    

 .در نتيجه ماموران با سراسيمگي  ناچار به فرار شدند
 

اين اولين بار نيست که مزدوران حکومت در دسـتـگـاه شـهـرداري بـه                 
کارگران و جواناني که از کار بيکار  شده اند و با کمترين امکانـات دسـت           
دوم و در تالش براي تامين لقمه ناني براي خانواده هايشان هستنـد حـملـه        
ميکنند بلکه ماموران شهرداري حکومت اسالمي بقدمت چهار دهـه در     
سراسر کشور مداوما اين دست تنگ ترين بـخـش جـامـعـه يـعـنـي دسـت                    
فروشان را مورد آزار و اذيت قرار داده و با از بين بردن يـا مصـادره امـوال              

 .آنان به امري روزمره براي ماموران حکومت تبديل شده است
 

 در طـول چـهـار دهـه اخـيـر               ي که در نظام اسالمي ويکي از پديده هاي 
کـافـي   .  رواج بيشتري يافته و خود را نشان مي دهـد، دسـتـفـروشـي اسـت             

اسـت از مـنـزل خـارج شـويـد تـا در مـعـابــر شـهـر، خــطـوط مـتـرو، در                                      
هاي درونشهري، بر سر چهارراه هـا و بسـيـاري امـاکـن ديـگـر بـا                       اتوبوس

 .دستفروشان مواجه شويد
آنها براي گذران زندگي خود و خانواده هايشان اجـنـاسـي را در دسـت               

وجـود هـزاران     .  دارند و از مردم مـي خـواهـنـد تـا از آنـهـا خـريـد کـنـنـد                              
دستفروش در معابر و بازارها نشان مي دهد که تحميل  شـرايـط زنـدگـي             
سخت و فالکتبار اقتصادي که بر دوش آنان سنگيني ميکند سـبـب شـده          

 .است که بسياري  از آنها براي امرار معاش به دستفروشي رو بياروند
دستفروشان مرتبا اجناس خود را تبليغ مـي کـنـنـد و بـا تـاکـيـد بـر                       
فروش به قيمت پايين، خريداران را ترغيب مـي کـنـنـد تـا از آنـهـا خـريـد                      

آنها حتي تخفيف هم مي دهند تا بـتـوانـنـد در پـايـان کـار روزانـه                   .  کنند
شـان را       فروش خود را تکميل کرده باشند و دوباره مجبور نباشند اجنـاس       

در واقع بايد گفت دستفروشان افرادي هستند که محـل  .  به خانه برگردانند  
 .کار خود را به خيابان آورده و در حال امرار معاش هستند

هاي شريفي هسـتـنـد کـه بـر           دستفروشان و فروشندگان دوره گرد انسان 
اثر وضعيت بشدت نامناسب زندگي اقتصادي، بيکاري و دهها مـعـضـل          
ديگر اجتماعي که از سوي حکومت اسالمي به آنان تـحـمـيـل شـده اسـت                 

 .براي کسب درآمد و امرار معاش به اين کار روي آورده اند
بارها ماموران حکومت اسالمي ، زنان و مردان مسن دسـتـفـروش و         
سرپرست خانوار را نه تنـهـا مـورد اذيـت و آزار قـرار داده انـد بـلـکـه بـا                                  
توهين، ناسزا و تحقير با آنان برخـورد کـرده و امـوال نـاچـيـزشـان را نـيـز                            

 ۲ صفحه  .همچون غنائم جنگي صدر اسالم غارت کرده اند

 

 غالم اکبري

 اطالعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري درمورد        
 ! تصادف اتوبوس مسافربري در ترمينال شهر سنندج        فاجعه 

 حکومت اسالمي مسئول است      

 فراخوان تشکيل شوراها و يک خاطره         

 اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري     

دستفروشان در سنندج مامورين     
 حکومت را گوشمالي و فراري دادند        

 شوراهاي سازماندهي اعتراضات را در همه جا ايجاد کنيم               
 

 مردم برازجان با شعارهاي ضد حکومتي دست به تظاهرات زدند               

 !رقصي که بارگاه فقه شيعه را لرزاند                                 
 محسن ابراهيمي            
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 ۱ از صفحه  

 در   ١٣٩٧  تير   ٢٠ بامداد روز  
اثر بـرخـورد تـانـکـر حـمـل قـيـر بـا                     
اتــوبــوس مســافــربــري در خــروجــي         
ترمينال شهـر سـنـنـدج مـتـاسـفـانـه               

 نفر از مسافران اتوبوس و ٢٠ حدود  
جان خـود را از         خودرو شخصي   دو  

 .دست داده و يا صدمه ديده اند
صـدهـا نـفـر از مـردم سـنـنــدح                
دقايقي بعد از وقوع حادثه به مـحـل    
تصـادف شــتـافـتــنـد و بـراي کـمــک                
رساني به مصدومـيـن دسـت بـکـار             

نيروهاي امنيتي در مـقـابـل        . شدند
حضور مردم دست به آرايش نظامي       
زده و با شليک هوايي تـالش کـردنـد         
مردم را پراکـنـده کـنـنـد امـا مـردم                
چندين بار با نـيـروهـاي امـنـيـتـي و               
نظامي حکومت درگير شدند تـا بـه       

 .کمک رساني خود ادامه دهند
اخيرا تانکرها و مـاشـيـن هـاي            
سنگـيـن از مـرز ايـران و عـراق بـه                   
شهرهاي کردسـتـان تـردد بـيـشـتـري             
پيدا کرده اند و با توجه بـه نـاامـنـي           
جـاده هـا خـطـرات زيــادي مـتـوجــه               

مردم شهرهـاي  .  شهروندان شده است 
مريوان و سنندج و بانه در سـالـهـاي        

 بارها عليه ناامنـي جـاده     ٩٦  و ٩٥ 
ــد                . هــا دســت بــه اعــتــراض زده ان

حکومت اسالمي و باندهاي دزد و         
جنايتکارش بـراي آرام کـردن مـردم           
وعده مرمت، نوسازي و تعمير جاده   

ها و تغـيـيـر مسـيـر مـاشـيـن هـاي                   
امــا هــيــچ    .  ســنــگــيــن را داده انــد         

اقدامي انجام ندادند و کماکان جـاده    
 .هاي نا امن جان مردم را ميگيرد

ناامني جـاده هـا مـنـحـصـر بـه               
کردستان نيست و در سراسـر کشـور         
به يک معضل مردم تـبـديـل شـده و             
هر سال هزاران نفر جانشان را بدلـيـل      
بي تـوجـهـي دزدان حـاکـم از دسـت                

اين نـظـام فـاسـد مسـئـول           .  ميدهند
اين جـنـايـت هـا و کشـتـار هـرروزه                  

يـک هـزارم     .  مردم در جاده هـا اسـت       
پولي که صـرف دزدي هـا و صـرف             
مسجد و آخـونـد و امـامـزاده و يـا                 
نيروهاي سرکوب و تـروريسـت هـاي        
اسالمي در منطقه ميشـود، صـرف      
نيازهاي اساسي مردم از آب و بـرق           

مـردم  .  تا مرمت جاده ها نـمـيـشـود       
بدرست جمهوري اسالمي را مسبب    
همه بالهايي ميداننـد کـه بسـرشـان           

مسـئـول مسـتـقـيـم حـادثـه             .  ميايـد 
دلخراش بامداد روز بيستم تـيـر در           
سنندج نيز حکومت کثيف اسالمي   
است و بايد با اعتراض وسيع مـردم          
در سنندج و در سراسر کشور روبـرو        

 شود
کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـــزب         
کمونيست کارگري به خانـواده هـاي         
عزيزان جانباخته صميمانه تسـلـيـت        
ميگويد و از مردم سنندج و کـلـيـه             

مردم در کـردسـتـان مـيـخـواهـد بـا                 
برپايي مـراسـم هـاي بـزرگ در يـاد                
جانباختگان، اين فـاجـعـه را بـه رژه             
خياباني و تـجـمـعـات اعـتـراضـي و              

. بزرگ عليه حکومت تبديل کـنـنـد        
. نبايد اين جنايت بي پـاسـخ بـمـانـد            

حکومت را بـايـد شـديـدا مـحـکـوم               
جاده هاي امـن، انـتـقـال تـردد          .  کرد

تانکرها و ماشين هاي سنـگـيـن بـه          
خارج از شهر و مـحـل تـردد مـردم،             
پرداخت خسارت به خـانـواده هـايـي           
که عزيزانشان را از دست داده انـد و       
مداواي فوري و بـا کـيـفـيـت بـاالي                
مجروحـيـن ايـن فـاجـعـه، از جـملـه                  
خواست هاي فوري مـردم اسـت کـه            

 .بايد به دزدان حاکم تحميل کنيم
    

حکومت اسالمي در ارتباط بـا       
اين فاجعه، رياکارانه سـه روز عـزاي         

اما مردم .  عمومي اعالم کرده است 
خود حکومت را مسـئـول از دسـت            
دادن عـزيــزانشـان مـيـدانــنـد و ايــن               
واقعه را به خشم و اعتراض گستـرده    
تر براي سرنگوني حکومـت تـبـديـل        

 . خواهند کرد
  

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩٧   تير ٢٠ 
 ٢٠١٨  ژوئيه ١١  

ــر و فــراري دادن                   ــه اخــي ــمــون ن
مــامــوران جــيــره خــوار حــکــومــت             

. اسالمي در سنندج کم نـبـوده اسـت          
دستفروشان هر جا که توانسته انـد بـا      
حمايت و با همکاري مردم حاضر در     
محـل کـاري کـرده انـد کـه اوبـاشـان                  
اسالمي با خواري و زبوني از مـحـل            

 .فرار کنند
پــديــده ســتــفــروشــي، کــولــبــري،        
کودکان کار و خيابان، کارتن خـوابـي      
و دهها معضل ديـگـر در شـهـرهـاي              
کردستان و در سراسر ايران شـرايـط و           
موقعيت دردناکي است کـه بـه يـمـن            
موجوديت نکبتبارحکومت اسالمي   

. به مردم تنگدست تحميل شده اسـت   
يک اقليت مفتخور و غارتگر هستـي      
و دستـرنـج مـردم، زنـدگـي اکـثـريـت                
شهروندان  را بـه تـبـاهـي کشـانـيـده                   

اين اقليت مـفـتـخـور روزهـاي          .  است
پاياني و عـمـر سـراپـا لـجـن خـود را                   

واکــنــش بــمــوقــع    .  ســپــري مــيــکــنــد   
دستفروشان سنندج و گوشمالي دادن      
ماموران حکومت اسـالمـي گـويـاي          
شرايطي است که مـردم جـان بـه لـب               
رسيده و مـتـنـفـر از اوبـاشـان ريـز و                    
درشت اسالمي وارد مصاف هر روزه     

بايد کاري کرد کـه جـيـره      .  اي شده اند 
خواران حکومـت اسـالمـي در هـيـچ             
جــايــي جــرئــت حضــور پــيــدا کــردن             

 .  نداشته باشند
 

  ٩٧  تير ١٩ 

 ... دستفروشان در سنندج                    
 

 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان           

 اطالعيه کميته کردستان حزب کمونيست کارگري درمورد                                                 
 ! تصادف اتوبوس مسافريري در ترمينال شهر سنندج                                          فاجعه       

 !  حکومت اسالمي مسئول است                     

 !رقصي که بارگاه فقه شيعه را لرزاند                                 
نوجواني به نام مائده هژبري رقصيد و رقصش را بـراي لـذت بـردن                   

 .از زندگي در اختيار همه قرار داد
اين نوجوان توسط نيروهاي امداد غيبي امام زمـان دسـتـگـيـر شـد              
تا به گناهانش در پيشگاه عدالت الهي در صـدا و سـيـمـاي جـمـهـوري                

 !اسالمي اعتراف کند
اتفاقا اين رقص و اين واکـنـش خشـن و نـفـرت انـگـيـز حـکـومـت                         

شهادت امام جـعـفـر صـادق کـه فـقـه                ” اسالمي مصادف شد با آستانه   
 !”شيعه مديونش است

طوفاني از رقص در حمايت از مانده در ايران و جهان به راه افتاد و فقـه شـيـعـه و امـام جـعـفـر صـادق و                        
 .نوچه هايش در قرن بيست و يک را زيرش مدفون کرد

مائده رقصيد، جمهوري اسالمي نمايش اعتراف به راه انـداخـت، هـزاران و هـزاران رقصـنـده در ايـران و                        
 .جهان به حمايت از مائده برخاستند و بارگاه جمهوري اسالمي بيش از پيش لرزيد

 زنده باد مائده، ننگ و نفرت بر فقه شيعه و حکومت اسالميش
 

 *** 

  
 
 
 
 

 محسن ابراهيمي            
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 شوراهاي سازماندهي اعتراضات را در همه جا ايجاد کنيم               

 شروع شد با فاصله هاي هر بار کوتاهتري ادامه مي يابـد و مـردم       ۹۶ روند انقالبي که از ديماه   
تـوازن قـوا بـه        .  بيشتري حول مسائل و خواست هاي خود با روحيه اي تعرضي تر به ميدان مـيـايـنـد       

نفع مردم و سازمانيابي مردم در اشکال مختلف تغيير کرده و دوراني از تالطم هـاي انـقـالبـي آغـاز             
توده هاي مردم دريافته اند که براي رهايي از رنج و مشقتي که بر زندگي آنها حـاکـم شـده        . شده است 

حکومت در بي افقي، استيصال و در هـم ريـخـتـگـي هـر           .  است، راهي جز سرنگوني حکومت ندارند 
در چـنـيـن شـرايـطـي           .  چه بيشتر دست و پا ميزند و توان ادامه کنترل جامعه به شکل سابق را نـدارد     

الزم است بسرعت متشکل شويم، تشکل هاي مناسب اين دوره را ايجاد کنيم و سازمانيـافـتـه و بـا            
نقشه مسير سرنگوني را با دخالت هرچه بيشتر توده هاي مردم و با قدرت و با کمترين مـخـاطـره بـه         

 . پيش ببريم
  

شـرايـط، شـوراهـاي سـازمـانـدهـي                يک ابزار مـهـم هـدايـت و سـازمـانـدهـي مـبـارزات در ايـن                          
شوراهاي سازماندهي ميتوانند در محـالت و شـهـرهـا وسـيـعـا ايـجـاد شـونـد و                        .  اعتراضات است 

شوراهاي سازماندهي شکل مناسب هدايـت اعـتـراضـات و         .  سازماندهي مبارزات را بعهده بگيرند   
اعتصابات توده اي و سراسري در شرايط حاضر است که ميتوانند در هر محل و شهر و مـنـطـقـه اي          
اعتراضات مردم را رهبري کنند، مردم را حول خواست هاي سياسي و رفاهي و حـول خـواسـت هـاي           
آزاديخواهانه و عدالت طلبانه متحد نگهدارند، جلو شعارها و تاکتيک هاي انحرافي را بگيرند و در         

رهبران و فعالين کارگري و اجـتـمـاعـي از تـجـارب           .  واقع نقش رهبري ميداني مردم را بعهده بگيرند  
گرانقدري در سازماندهي برخوردارند و در ايجاد اين تشکل ها ميتوانند نقش بسـيـار مـهـمـي ايـفـا               

 . کنند
  

شوراهاي سازماندهي در شرايط کنوني اساسا مخفي هستند امـا در اولـيـن شـرايـط مـنـاسـب                    
شوراهاي سازماندهي ايجاد شوراهاي مردم بـراي اداره      .  اعالم موجوديت ميکنند و علني ميشوند  
 . جامعه را در مراحل بعدي تسهيل ميکنند

  
حزب کمونيست کارگري فعالين سياسي و اجتماعي و فـعـالـيـن و رهـبـران کـارگـري و جـوانـان                        

. معترض را فراميخواند که در هر شهر و محلي که ميتوانند، دست به کار ايجاد اين شوراها شـونـد     
فعالين ميتوانند تعداد هرچه بيشتري از کساني را که ميخواهند در اين شرايط عـلـيـه حـکـومـت و                 
براي پيشروي انقالب فعاليت کنند، در اين شوراها جمع کنند، با استفاده از روابط و امکانات خـود        
و با استفاده از مدياي اجتماعي حلقه تماس خود با مردم شهر را گسـتـرش دهـنـد و خـود را بـراي                           
ايفاي نقش در شرايطي که جامعه وارد تالطم انقالبي شده و مبارزات روزبروز تعرضي تر و گسـتـرده        

 . تر ميشود، آماده کنند
  

شوراهاي سازماندهي يک پـاسـخ مـهـم         .  جامعه ايران وارد دوره تازه و تعيين کننده اي شده است 
حزب کمونيست کارگري از هر اقدام و ابتکار عملي در ايـن راسـتـا      .  براي استقبال از اين شرايط است 

حمايت ميکند و از تبادل نظر و شنيدن نظرات و پيشنهادات فعالين براي شکـل دادن بـه شـوراهـاي            
 . سازماندهي به گرمي استقبال ميکند

  
 حزب کمونيست کارگري ايران    

   ۲۰۱۸  جوالي ۶ ، ۱۳۹۷  تير ۱۵  

 
 مردم برازجان با شعارهاي ضد حکومتي دست به تظاهرات زدند               

  
 تيرماه مردم برازجان در استان بوشهر بدليل چهار روز قـطـع       ۱۷  و ۱۶ روزهاي شنبه و يکشنبه  

مردم که عامل بي آبي و همه مشکالت زنـدگـي را     .  آب دست به تظاهرات در خيابان هاي شهر زدند   
مرگ بر ديکتاتور، يک اختالس کم بشه مشـکـل مـا حـل         حکومت اسالمي ميدانند شعار ميدادند       

ميشه، سوريه را رها کن فکري به حال ما کن، دشمن ما همين جاست دروغ ميگـن آمـريـکـاسـت و                
 . نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم

  
مردم شهر وحدتيه در استان بوشهر نيز در اوايل تيرماه بدليل کمبـود آب جـاده اصـلـي بـوشـهـر                  

هفته قبل نيز مردم آبادان و خرمشهر در اعتراض به بـي آبـي     .  شيراز را چندين ساعت مسدود کردند   
 . به خيابان ها ريختند و عليه جمهوري اسالمي تظاهرات کردند

  
حدود نيمي از جمعيت کشور به گفته مقامات جمهوري اسالمي با مشکل بـي آبـي و کـم آبـي                
مواجهند و همه مردم ميدانند که مسبب اين وضعيت جـمـهـوري اسـالمـي و سـيـاسـت هـاي ضـد                          

بـا صـرف بـخـش کـوچـکـي از                .  مردمي حکومت و بي توجهي کامل به نيازهاي اوليه زندگي اسـت    
هزينه هايي که صرف موسسات مذهبي و ارگان هاي سرکوب و يا کمک به جريانـات و دولـت هـاي                

 با صرف بخش کوچکي از دزدي هاي ميليـاردي مـقـامـات        اسالمي و تروريست در منطقه ميشود، 
بـي  .  و آيت اهللا ها و آقازاده ها مشکل آب و هوا و بسياري مشکـالت ديـگـر مـردم قـابـل حـل بـود                   

جهت نيست که با هر مشکلي مردم به خيابان مياينـد و شـعـار مـرگ بـر ديـکـتـاتـور مـيـدهـنـد و                              
 . ميگويند دشمن ما همين جاست

  
جامعه ايران از ديماه وارد فاز تازه اي شده و اعتراضات مـردم تـعـرضـي تـر شـده و هـر روز در                          

مردم با شعار اصالح طلب اصولگرا ديگه تمامه ماجـرا و     ۹۶ در ديماه . شهري از سر گرفته ميشود 
شعار مرگ بر جمهوري اسالمي در صد شهر شيپور سرنگوني حکومت را بـه صـدا درآوردنـد و بـا                   

حکومتي که نه تـنـهـا مشـکـل          .  تعرض به ارگانهاي سرکوب اعالم کردند که اين حکومت بايد برود 
آب و هوا و برق، يعني ابتدايي ترين نيازهاي مردم را نميتواند حل کند، بلکه خـود مسـبـب تشـديـد             

 . اين مشکالت بوده و سياستي جز سرکوب مردم ندارد، بايد هرچه زودتر گورش را گم کند
  

در هـر شـهـر و مـحلـه اي بـايـد شـوراهـاي سـازمـانـدهـي                              .  اعتراضات بايد سازمانـدهـي شـود       
بـايـد شـوراهـاي       .  اعتراضات را تشکيل داد تا اعتراضات با آمادگي بيـشـتـري سـازمـان داده شـود                  

سازماندهي را همه جا تشکيل داد تا امکان دخالت توده هاي وسيع مردم محروم و مـعـتـرض حـول         
خواست هاي عادالنه و آزاديخواهانه شان فراهم شود و سرنگوني حکومت بـا سـرعـت بـيـشـتـري بـه                

 . پيش رود
  

 پيش بسوي ايجاد شوراهاي سازماندهي اعتراضات        
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۲۰۱۸  جوالي ۹ ، ۱۳۹۷  تير ۱۸ 

 اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري      

 
 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم، بدون اميد سوسياليسم                                              

 .  منجالبي بيش نخواهد بود                      سوسياليسم        " خطر   " و بدون       



 
944شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 محکوم پرونده         ٨ اجراي حکم اعدام         
 حمله به ساختمان مجلس اسالمي                

 . و محل دفن  خميني         
 نسان نودينيان

 اهـل    ١٣٤٢ ـ سليمان مظفـري، مـتـولـد           ١ 
، ١٣٦٤ ـ  اسماعيل صوفي، متولد   ٢ .   روانسر

ــ رحـمـان بـهـروزي،          ٣ ، مجرد اهل سرپل ذهاب   
 ـ سيدماجد مرتضايـي اهـل     ٤ اهل سرپل ذهاب  

 ١٣٦٥  ـ سيروس عزيزي، متولد   ٥ پاوه متاهل  
 ــ  ايـوب اسـمـاعـيـلـي، مـتـولـد                     ٦ ساکن پـاوه     

 ــ خسـرو       ٧   ثالث باباجاني، مـتـاهـل،        ١٣٦٨ 
ــ عثمان ٨    ١٣٥٥ رمضاني مير احمدي متولد  

 ١٣٦٧ بهروزي،  اهل سـرپـل ذهـاب، مـتـولـد                 
 .شغل دامدار

يک وکيل در کردستان کە بە داليل امـنـيـتـي         
بـارە اعـالم        نخواست نامش فاش شـود، در ايـن          

کرد، از آنجايي کە عاملين حملە مـذکـور کشـتە              
شدەاند، بازداشت اين افراد و صدور حکم اعـدام       
براي آنها بە بهانە دست داشتن در اين حمـلە غـيـر       

   .قانوني است
 تن از افراد عمليات تروريستـي در      ٨ اعدام  

جـمـهـوري اسـالمـي بـا           .    تهران محکوم اسـت    
اعدام و شکنجه زاده شد و بـراي ايـنـکـه سـر پـا               

. بماند روزي را بدون اعدام سـپـري نـکـرده اسـت            
اما هرگاه که خود را در خطر شورش و اعتراض       
وسيع مردم ببيند، اعـدام هـا را چـنـديـن بـرابـر                    

دوره کنوني يک دوره بسيار شکننده در .  ميکند
حکومت است، خيزشـهـاي شـهـري در شـهـرهـا                

موج عظـيـم اعـتـراضـات        . کسترده تر شده است 
در يـک هـفـتـه گـذشـتـه در                .   رو به فزوني اسـت    

زندانهاي حکومت اسالمي تعداد زيـادي اعـدام       
اعـدامـهـاي تـهـران و سـايـر زنـدانـهـا                   .  شده انـد   

 .تالشي براي از سر گذراندن اين دوره است
اعدام قتل عمد دولتي و يک جنايت آشـکـار     
توسط جمهوري اسالمي و سـايـر دول طـرفـدار               

 .اعدام است و بايد در سراسر جهان لغو شود
 ٢٠١٨  ژوئيه٨   - ١٣٩٧  تير ١٧   
 

تجمع  کارگران شهرداري مريوان در                        
 اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزديشان                         

 تيرماه دهها تـن از کـارگـران        ١٦ روز شنبه   
شهرداري مريوان در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت          
مطالبات مزدي مقابل دفتر شـهـرداري تـجـمـع            

گـويـنـد بـخـشـي از               ايـن کـارگـران مـي          .کـردنـد  
 پـرداخـت     ٩٦  و     ٩٥ هـاي       معوقات مزدي سال  

نشده و در سـال جـاري نـيـز دو مـاه دسـتـمـزد                         
روابط عمومي شهرداري مـريـوان   .  معوقه دارند 

پيش از اين گفته بود، شهرداري مريـوان حـدودا           
 ميليارد بدهي دارد که از اين مبلع تـقـريـبـا     ٤٠ 

 ميليارد تومان مربوط به دستـمـزد مـعـوق       ١٨ 
 .کارگران و پرسنل شهرداري است

 
 اخراج سه تن از کارگران              

 شرکت شيرين عسل در سنندج             
بنابه خبر دريافتي، شـرکـت شـيـريـن عسـل              

 تـن    ٣  سنندج، ٢ واقع در شهرک صنعتي شماره   
 .از کارگران ايـن شـرکـت را از کـار اخـراج کـرد                   

بنابه اين گـزارش، دلـيـل اخـراج ايـن کـارگـران،                  
 مـاه دسـتـمـزد         ٣ درخواست آنان براي پـرداخـت        

اسامي کـارگـران اخـراج        .  معوقه شان بوده است  
شـهـرام   " و "  فريبرز سمايي"، "نوشين قادري"شده  

شـرکـت شـيـريـن عسـل           .  مي بـاشـد    "  عليمرادي
  پرسنل دارد٩٢ جمعا 
 

طبق اخبار دريافتي از زندان مختار                        
اسدي عضو کانون صنفي معلمان استان                        

 کردستان  به پايان رسيدن                 
حکم يک سال حبس در زندان اويـن بـه جـرم              

در   .تبليغ عليه نظام قرار است فـردا آزاد شـود       
زندان زندانيان براي مختار اسدي جشني بـرگـزار     
کرده و شيريني پخش کردن و شعر يار دبستانـي        

که افسر نگهبان به خـاطـر شـعـر يـار          .... خوندن  
دبستاني مرسک جشن را تعطيل و زنـدانـيـان را           

  .مجبور ميکنند، به جشن خاتمه دهند
زندانيان سياسي فـوري و بـدون قـيـد شـرط               

 .همه بايد آزاد شوند
 

عرفان رشيدي فعال زيست محيطي و                       
 !کارگري بازداشت شد            

 تير مـاه مـامـوران بـه مـنـزل             ١٣ نيمه شب  
عرفان رشيدي يورش برده و عرفان رشـيـدي ايـن          
فعال مدني، کـارگـري را دسـتـگـيـر و بـا خـود                      

وي .  عرفان رشيدي اهل شهر پاوه اسـت .  ميبرند
در رابطه با مسائل زيستي مطالب نوشتـه و در       
رسانه هاي عمومـي و اسـتـانـي مـنـتـشـر شـده                     

يکي از چهرهاي فعال زيست محيطي کـه  .  است
بخشي از فـعـالـيـتـهـايـش مـربـوط بـه آمـوزش                     

بـر اسـاس     .  حفاطت از محيط زيست بوده اسـت     
گزارشات منتشر شده ايـن فـعـال بـا يـورش بـه                    

هـنـوز از     .  منزل شخصي وي دستگير شده است      
.  محل نگهداري وي اطالعاتي در دست نيـسـت      

جاي فعالين کارگري و مـحـيـط زيسـتـي زنـدان               
 .نيست
  

 آبي در ميان             بحران بي    
 ذهاب      زده سرپل      مردم زلزله     

آبـي      بـي       بـحـران    ٩٧  تيـر    ١٧ روز يکشنبه   
ذهاب را نيز فراگرفـتـه اسـت       زده سرپل   شهر زلزله 

خانمان اين شهـر کـه هـنـوز           و مردم محروم و بي    

در اين هواي تابستاني و بسـيـار گـرم در چـادر                
هـا در صـف          کـنـنـد، بـايـد سـاعـت              زندگي مـي   

بايستند تا بتوانند يک دبه آب از تانکر کوچکي       
شود که بـيـشـتـر اوقـات           که با تراکتور حمل مي   

 .خالي است بگيرند
 

  .دستگيري و احضارها افزايش يافته است                      
رژيم در سراشيبي سـقـوطـش، بـراي ايـجـاد               
فضا رعب و وحشت چهرهاي و فعاليـن مـدنـي،       

. کارگري و صنفي را دستگير و احضار ميکـنـد    
بايد گفت به سران رژيم مردم در خيابانها شـعـار       

ارسـالن  .  مرگ بر جمهوري اسـالمـي مـيـدهـنـد            
هدايتي فعال مدنـي اهـل قـروه دسـتـگـيـر شـد،                  
ارسالن هـدايـتـي در اعـتـراض بـه حـکـم اعـدام                     
رامـيـن حسـيـن پـنـاهــي مـوهــاي سـر خـود را                       

اين در حالي است کـه عـرفـان رشـيـدي            .  تراشيد
 تـيـر در       ١٣ فعال زيست محيطي در نيمه شـب     

تـاکـنـون خـانـواده        . منزل شخصي دستگير است 
  .وي از محل نگهداريش بي اطالع هستند

ــم                 ــنــي ــانــمــان را آزاد ک ــدانــي نســريــن   !( زن
 )رمضانعلي

 
 مرگ يک کولبر بر اثر سکته قلبي                

بە گزارش کـولـبـر نـيـوز، يـک کـولـبـر اهـل                       
ــام                  #  نـــودشـــه مـــنـــطـــقـــه اورامـــانـــات بـــا نـ
تـيـرمـاه    ١٣ سهرابي شب چهارشنبـه    _ منصور# 

 در حين کولبري دچاره سکته قلبـي شـد     ١٣٩٧ 
 .و متاسفانه جانش را از دست داد

جسد نامبرده راس ساعـت يـازده امـروز از             
شهر پاوه به سمت زادگاهش نوسود حرکت کـرد        

 .و در آنجا به خاک سپرده شد
 

 زنداني سياسي رامين             
 !حسين پناهي را از مرگ نجات دهيم                  

اخبار منتشر شده در باره وضعيـت زنـدانـي         
سياسي رامين حسـيـن پـنـاهـي بشـدت نـگـران                  

او را در حاليکه از عـفـونـت کـلـيـه           .  کننده است 
رنج مي برد در زندان مورد ضرب و شـتـم قـرار           

رامين را بـه بـخـش مـتـهـمـيـن جـرايـم                 . داده اند 
جنايي منتقل کرده اند و بـرايـش خـط و نشـان                

يا اعدامت مـي کـنـيـم و يـا بـه                 " کشيده اند که  
 !"دست اين زندانيان کشته مي شوي

از سوي ديگر خانواده رامين حسين پنـاهـي     
با صدور يک اطالعيه اعالم کـرده انـد کـه رژيـم             
قصد دارد رامـيـن را بـي سـر و صـدا و بـدون                         

 .اطالع قبلي به وکيل و خانواده اش اعدام کند
 بـه    ١٣٩٦ رامين حسين پناهي در تيرماه        

ضرب گلوله مامورين جمهوري اسالمي زخمـي     
 از   ١٣٩٦  بهمـن    ٥ او در . و سپس دستگير شد 

سوي شعبه يک دادگاه سنندج به رياست قـاضـي      
ي    سعـيـدي و در حـالـي کـه تـنـهـا يـک جـلـسـه                          

دادگاهي براي رسيدگي به اتهامات وي بـرگـزار        
و "  اقدام عليه امـنـيـت مـلـي       " شده بود، به اتهام   

. بـه اعـدام مـحـکـوم شـد            "  عضويت در کوملـه " 
رامين حسين پناهي در مصاحبه اي اعـالم کـه          

نـه  " چرا که به گفتـه او      "  اين حکم را قبول ندارد " 
روند دادگانه عادالنه بود نه حکـمـي کـه صـادر             

ديــوان عـالــي    ".  شـده بـر پـايـه واقـعـيــات اسـت               
جمهوري اسالمي حکم اعدام رامـيـن را تـايـيـد             

 .کرد و اعتراض به اين حکم را مردود دانست
ما هـمـه را فـرامـي خـوانـيـم کـه بـا تـدوام                         
اعتتراضات و گسترش مـبـارزه خـود از اعـدام              

مـا مـردم     .  رامين حسين پناهي جلوگيري کنند 
شهرهاي کردستان و بـويـژه سـنـنـدج را فـرامـي                  
خوانيم که عليه حـکـم رامـيـن حسـيـن پـنـاهـي                   

 .اعتراض کنند
بيائيد تا به ياري هـم از ريـخـتـن خـون يـک                    
جوان ديگر که جرمـي جـز دفـاع از مـحـرومـان                

بيـائـيـد تـا       .  جامعه نداشته است جلوگيري کنيم 
به اتفاق هـم از مـرگ يـکـي ديـگـر از اعضـاي                      
خانوده حسين پناهي جلوگيري کنيم و نگـذاريـم     

. که پدر و مادر رامين بيش از اين غمبار شـونـد   
بيائيد تا دست در دست هـم از حـق حـيـات، از               
زندگي در مقابل مرگ و وحشيگـري جـمـهـوري         

 .اسالمي دفاع کنيم
مـا مـي     .  وقت زيادي بـاقـي نـمـانـده اسـت             

توانيم ورق را برگردانيم و از بـروز يـک فـاجـعـه                    
به نـجـات جـان رامـيـن          .  انساني جلوگيري کنيم  

 .چشم ها به شما دوخته شده است. برخيزيد
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ٢٠١٨  ژوپيه ٥ ـ ١٣٩٧  تير ١٤ 
 

 فوري     
 برنامه ريزي براي به قتل رساندن                    

 رامين حسين پناهي         
در حالي که تالش هاي مردمي و جـامـعـه              
جهاني براي توقف اجـراي حـکـم اعـدام رامـيـن                
حسين پناهي ادامه دارد، روز گذشته مسئـوالن    
زندان مرکزي سنندج، رامين حسين پـنـاهـي را           

صبـح ديـروز چـهـارشـنـبـه            . تهديد به قتل کردند 
 تيرماه ، عـبـاسـي رئـيـس حـفـاظـت زنـدان                  ١٣ 

مرکزي سنندج همراه با چـنـد مـامـور، رامـيـن               
حسين پناهي را بـه قـتـل تـهـديـد کـرد، وي بـه                      

اگـر اعـدامـت نـکـنـنـد تـوسـط                « :  رامين گفت 
عــوامــل مــا در ايــن زنــدان بــه قــتــل خــواهــي                  

 «.رسيد
در ادامه ايـن تـهـديـدات، صـبـح روز پـنـج                    
شنبه، مسـئـوالن زنـدان و بـخـصـوص شـخـص                   
عباسي و ماموران همراهش، با مراجعه به بـنـد      
رامين، وي را مـورد ضـرب و شـتـم قـرار مـي                     
دهند، و بعد از آن رامين به بـنـد پـنـج کـه بـنـد                   
معتادين و قاتلين اسـت مـنـتـقـل مـي کـنـنـد،                   
همچنين به رامين مي گويند از اين بـنـد خـارج            
نخواهي شد و در اينجا يا اعدام و يا توسط ايـن        

 .زندانيان به قتل خواهي رسيد
از طرفي ديگر ما به عنوان خانواده حسـيـن         
پناهي اخبار بسيار موثقي را دريافت کـرده ايـم           
که نظام جمهوري اسـالمـي قصـد دارد، بـدونـه                
اينکه به خانواده و يا وکيل اعـالم کـنـنـد، مـي               
خواهند رامـيـن را در بـيـخـبـري کـامـل اعـدام                     

 .نمايند
لذا من به عـنـوان خـانـواده رامـيـن حسـيـن                

 

 : نگاه هفته
 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته                            
 نسان نودينيان            از شهرهاي کردستان                

 ۵ صفحه 



 
944شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 ۴ از صفحه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد          
 

زيـرا  .  ديکتاتورها از آزادي انـديشـه وحشـت دارنـد           
. پاسدار سلطه اقليت چپاولگر بـر اکـثـريـت مـردمـنـد                

اولـيــن گـام انــقـالب مــردم در هــمـه جــا گشــودن در                      
انقالبي که در ايـران آغـاز شـده بـا اعـالم              .  زندانهاست

قانون آزادي بي قيد و شرط عقيده و بـيـان و تشـکـل،              
براي هميشه به دوران زندان و زندانهاي سياسـي پـايـان         

با سرنگـونـي تـوحـش اسـالمـي سـرمـايـه                .  خواهد داد 
داران، عزيزان در بند را از چنگ دژخيمان رها خواهيم     
کرد و جامعه اي انساني و آزاد و برابر را پـي خـواهـيـم        

 . ريخت
 

 !  زنده باد آزادي، برابري، حکومت کارگري                                     
 حزب کمونيست کارگري ايران                           

 

اطالعيه حـزب دربـاره تشـکـيـل            
شوراهاي سـازمـانـدهـي اعـتـراضـات            
ميتواند نـقـطـه عـطـفـي در اعـتـالي                 
مبارزات حـق طـلـبـانـه مـردم عـلـيـه                 

اين شـوراهـا     .  جمهوري اسالمي باشد  
و سـئـواالتـي کـه حـول و حـوش ايـن                   
تشکلها مطرح شده بـود مـرا بـه يـاد             
خاطرات خودم از شوراي پنـاهـنـدگـان      

در .   انداخـت ۱۹۹۱ در ترکيه در سال  
آن سالها پناهندگان زيادي در تـرکـيـه       
بسر ميبردند و تنها تشـکـلـي کـه از              
حقوق پناهندگي ايـن انسـانـهـا دفـاع            
ميکرد شـوراي پـنـاهـنـدگـان ايـرانـي               

آن زمان اينترنت اينـگـونـه رايـج        .  بود
نبود و فيس بوک و تلگرام و امثالـهـم         

شـوراي  .  هنوز مـتـولـد نشـده بـودنـد            
پناهـنـدگـان در شـهـرهـاي تـرکـيـه از                  
طــريــق تــلــفــن بــا هــم و بــا تشــکــل                 

در .  مرکزييش در اروپا در تماس بـود    
شهـري کـه مـن سـاکـن بـودم تـعـداد                   
زيادي پناهنده بود که تقريبا همه ايـن     

امـا  .  افراد زير پـوشـش شـورا بـودنـد            
همه پناهندگان نميدانسـتـنـد اعضـاء         
شورا چه کساني هستند، به اين دليـل      
ساده که از نـظـر امـنـيـتـي بـراي مـا                    

اين تـيـپ افـراد        .  شناخته شده نبودند  
ــه                    ــد ک ــدن ــرســي ــپ اگــر از کســي مــي

نمايندگان شورا چه کساني هسـتـنـد،         
، !" مــن کــه خــبــر نــدارم       "  بــا جــواب     

طـي يـک دوره کـه          .  مواجح ميشدنـد  
اينها بـا بـچـه هـاي شـورا رفـت آمـد                   
مــيــکــردنــد و مــعــلــوم مــيــشــد کــه              
جاسوس جمهوري اسالمي نيسـتـنـد،        
ــي                 ــنــاهــنــدگــان بــه طــبــع بــه گــروه پ
ميپيوستند که از وجود شورا مـطـلـع       
بودند و در مـواقـعـي هـم هـمـنـظـري                 
ميکردند و مشکالتشان را درمـيـان         
ميگذاشتند و به جمع فعـالـيـن شـورا            

 . اضافه ميشدند
ــمــام اعــتــراضــات               در آن دوره ت
پناهندگان توسط شورا سازمـانـدهـي        
و رهـبـري مـيـشـد بـدون ايـنـکـه يـک                    

شوراي پناهنـدگـان   .  پالکارد باال ببرد 
تمام پـنـاهـنـدگـان را تـحـت پـوشـش                  
داشت و به همه کـمـک مـيـکـرد و از                 
کــلــيــه حــقــوق انســانــي شــان دفــاع               
ميکرد، فارغ از ايـنـکـه بـه چـه گـروه              
ــي                      ــبــ ــذهــ ــا مــ ــي و يــ ــاســ ــيــ ســ

تـنـهـا کـافـي        .  داشته باشد    وابستگي
بــود کــه طــرف مــزدور و جــاســوس              

 جمهوري اسالمي نباشد،
ــاي            ــوراهـ ــاد شـ ــجـ ــوان ايـ فـــراخـ
ســازمــانــدهــي اعــتــراضــات دريــچــه         
جديـدي بـروي مـبـارزات اعـتـراضـي              

ــاز مــيــکــنــد         ايــن شــورهــا     .  مــردم ب
ميتوانند ظرفي باشـنـد کـه فـعـالـيـن              
ميداني را دور هم جمع کند و نـيـروي       
توده مردم عليه جمهوري اسالمـي را       

. خيلي بهتر و موثرتـر سـازمـان دهـد          
همين امروز عمال بخشي از فـعـالـيـن           
اعـتـراضـي عـرصـه هـاي مـخـتـلــف،                

ــي                    ــزبـ ــات حـ ــلـــقـ ــعـ  -خـــارج از تـ
ــا هــم مشــورت              ــيــشــان ب تشــکــيــالت

تصــمـيــمــات مشــتــرک        مـيــکـنــنــد و    
ــک تــک مــبــارزات          .  مــيــگــيــرنــد     ت

ميتواند با کمک اين شورا ها       روزمره
، بهتر و مـنـسـجـم تـر سـازمـان داده                  
شود و بهتر به اهـدافـش دسـت پـيـدا                

 . کند
 

 ۲۰۱۸  جوالي ۱۰ 

 فراخوان تشکيل شوراها و يک خاطره                               
 
 
 
 
 
 
 

 غالم اکبري         

پناهي، ضـمـن فـراخـوان فـوري بـراي              
نجات رامين حسين پناهي ، از کلـيـه     
نهادها و مجامع بـيـن الـمـلـلـي و از                 
جملە مردم آزاديخواه کردستان و ايـران    
خواهانيم که با مداخله جدي ، مـوثـر        

و فوري از وقوع يک فاجعه ديگر براي       
در ايـن    . خانواده ما جلوگـيـري کـنـنـد         

شــرايــط مــا فــريــاد مــظــلــومــيــت و             
دادخواهي خود را بـه گـوش تـمـامـي            

رسانيـم، چـرا کـه         انسان هاي آزاده مي  

بــر ايــن بــاوريــم شــمــا آزاديــخــواهــان            
توانيـد صـداي کسـانـي را کـه از                  مي

بيداد به تنگ آمده به گوش نهادهـاي     
 .المللي برسانيد بين

 خانواده رامين حسين پناهي
 ١٣٩٧  تيرماه ١٤ / پنج شنبه

 ...نگاه هفته 


