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 ۳  صفحه 
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 ۲  صفحه 

 

 
 رحيم بزدانپرست

 
که نه تنها کـارشـان در قـبـال           هستند کردستان، کارگراني   در  کولبران  

 .هيچ بلکه جانشان را نيز در راه يک لقمه نان ميدهند
  

تيتر خبر خيلي کوتاه اما قلب هر انسـان شـريـف و آزاده اي را بـدرد                       
کشـتـه يـا زخـمـي          )  کولـبـر  ( مي آورد، فقط طي يک هفته ده کارگر مرزي     

 .شده اند
اين خبرهولناک متاسفانه گوشه اي کوچک از بازتاب يک فاجعه بـزرگ      
انساني و جنايات سازمان يافته از طرف جمهوري اسـالمـي اسـت کـه در               
جايي به اسم ايران و در مرزهاي کردستـان چـنـديـن سـال اسـت در جـريـان                     

 .است انگار تمامي ندارد وجان صدها نفر را گرفته است
طبق گزارشهاي مختلف ميدياي اجتماعي و رسـانـه هـاي کشـوري،                 

ايـن کـارگـران بـي         .  ده کولبر کشته يا زخمي شده اند   فقط در هفته گدشته 
ــقــط در مــرزهــاي                                           ــانــواده شــان ف ــيــره و مــواجــب و نــان آور خ ج
پيرانشهر،سردشت، خوي، ماکو و چالدران با شيليک مستـقـيـم نـيـروهـاي             

 .سرکوبگر مرزي حکومت کشته يا زخمي شده اند
روزي نيست که ما در اخبار نشنويم يک يا چـنـد کـولـبـر در مـنـطـقـه                 
مرزي غرب کشور کشته يا زخمي شده اند واضافه برکشـتـارايـن کـارگـران            
مرزي توسط حکومت جنايتکاراسالمي، باخـطـرات جـانـي ديـگـري هـم                   
مواجه هستند مانند انفار مين که باعث کشته شدن يا قطع دست و پـاي         

 . آنها ميشود و يا ريزش بهمن و مدفون شدن زير آوار برف
بارها هم در ويدئوها ديده ايم که نيروهاي سرکوبگر مرزي بـه وسـيلـه              
باربري اين کارگران که اسب و قاقطر ميباشد بـه آنـهـا هـم رحـم نـکـرده و                    

 .چهارپايان را به گلوله بسته و کشته اند
آمارهاي مختلف در زمـيـنـه کشـتـه شـدن سـاالنـه کـولـبـران وجـود                            

 نفر جـانشـان را از دسـت            ۱۵۰  تا ۱۰۰ طبق اين آمارها ساالنه بين . دارد
 .ميدهند

فـقـط   .  اخبار و رپوتاژهاي زيـادي در ايـن زمـيـنـه تـهـيـه شـده اسـت                         
هرآنچه که مربوط بـه    "  کولبر"کافيست که تو گوگل سرچ و يا نوشته شود  

ايـنـجـا    .  جهنمي که حکومت اسالمي براي آنان ساخته است پيدا ميـشـود   
قصد ندارم که به تکرار آمار و ارقام اين فاجعه بپـردازم بـلـکـه مـيـخـواهـم               
کوتاه داليل روي آوردن مردم ساکن مرزهاي کـردسـتـان را کـوتـاه  اشـاره                   

 .کنم
آمار بيکاري در ايران و بالخص در کـردسـتـان، گـرانـي سـرسـام آور و                  
روزافزون و زندگي چند برابر زير خط فقراين انسانها را وادار مـيـکـنـد بـه                  
چنين شغلي شاق و طاقت فرسا و صد البته خـطـرنـاک روي بـيـا ورنـد تـا                      
شايد بتوانند لقمه نان بخور و نميري بـراي خـود و خـانـواده شـان بـدسـت                       
بياورند غافل ازاينکه در اين مسير پرخطر و صـعـب الـعـبـور در گـرمـاي                  

 ۲ صفحه 

 

فاجعه کشتار کارگران مرزي    
 ) کولبران(

 مردم ايران همرزم و همراه شما هستند       
 پيام حميد تقوائي به مردم آزاده و مبارز عراق           

 اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري       

 ۵ صفحه 

 

 
 در حمايت از اعتراضات توده اي در عراق           

 
 

 اعتراضات کارگري خصلت سراسري تري پيدا کرده است                 
 
 

 اعتصاب اعتصاب، همه جا تجمع و اعتصاب        
 
 

 ! حکومت توحش و شالق را به زير ميکشيم        
  نفر را به شالق و حبس محکوم کردند        ۱۱ جنايتکاران حاکم     

 
 

  کارگران تراورس راه آهن دست به اعتصاب سراسري زدند             
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مبارزات و اعتراضات گسـتـرده        
شما در شرايط دشـوار و غـيـر قـابـل                
تحملي که دارو دسته هاي جنايتـکـار       

 -اسالمي و دولت دست سـاز قـومـي         
مذهبي بر جـامـعـه حـاکـم کـرده انـد                 
نويد بخش آينده اي روشن و جـامـعـه           

آيــنــده اي    .  اي آزاد و انســانــي اســت         
 -عاري از باندها و نـيـروهـاي قـومـي          

عشيرتي و حاميان منطقـه       -مذهبي
 . اي و جهاني آنان

قريب به سه دهه است کـه هـجـوم         
دولت آمريکا و متحدينش و سـپـس           
افسارگسيـخـتـگـي دارو دسـتـه هـاي              

اسالمي و عشيرتي نشاني از تمدن و         
مدنيت در عراق بجاي نگذاشته است       
و امروز مبارزات متـحـد و گسـتـرده            
شـمــا مــيـرود تــا بـراي هــمــيـشــه بــه                 

فـاجـعـه سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي                   اين   
شما با صداي بلنـد اعـالم     .  پايان دهد 

کرده ايد که خواستـار يـک حـکـومـت             
سکوالر و يک جامعه مدني هستـيـد،     
اعــالم کــرده ايــد حــاکــمــيــت احــزاب           

عشـيـره   -ارتجاعي اسالمي و قـومـي     
اي را نمي پذيريـد و اعـالم کـرده ايـد               

 . رفاه و آزادي و برابري ميخواهيد
. شما در اين مبارزه تنها نيستيـد   

مردم ايران نـيـز بـراي تـحـقـق هـمـيـن                  
خواستها به پا خاسته انـد و بـيـش از              
شــش مــاه اســت بــا تــظــاهــراتــهــا و               
تجمعات و اعـتـصـابـات خـود ارکـان             
رژيم پوسيده جمهوري اسالمـي را بـه         

يـک خـواسـت بـرحـق          . لرزه انداخته اند 
شما جارو کردن جمهوري اسـالمـي و         
دار و دسته هاي مسلح وابستـه بـه او         

از صحنه سياسي عراق است و مـردم        
ايران عـزم جـزم کـرده انـد حـکـومـت                  
اسـالمــي را از جــامـعــه ايـران جــارو               

بساط حکومتها و دارو دسـتـه    .  کنند
عشـيـره اي       -هاي اسالمي و قومـي       

نه تنها از ايران و عراق بـلـکـه از کـل               
مـنــطــقــه بــايــد جـمــع شــود و تــنــهــا               
مبارزات متحد و همبسته مـا مـردم        
است که ميتواند اين امر را مـتـحـقـق       

 .کند
مردم ايران در کنـار شـمـا مـردم              

مبارز عراق و هـمـرزم و هـمـراه شـمـا               
از جانب حـزب کـمـونـيـسـت           .  هستند

کارگري ايران به شما درود ميـفـرسـتـم      
و اعالم ميکنم حزب ما با تمام تـوان        

  . از مبارزات شما حمايت ميکند
 با آرزوي پيروزي

 حميد تقوائي    
 دبير کميته مرکزي   

 حزب کمونيست کارگري ايران    
 ١٨  ژوئيه ٣١ 

 مردم ايران همرزم و همراه شما هستند    
 پيام حميد تقوائي به مردم آزاده و مبارز عراق     

 
 
 
 
 

 
 حميد تقوائي          

تابستان و سرماي زمستان، قيمت      
نان گرانتر از جان است و متاسفانـه    
تـعـداي در ايـن راه جــانشـان را از                 

 .دست ميدهند
 و بــانــي ايــن جــنــات            عــامــل

هرروزه رژيم هار و درنده وتا دنـدان       
مسلح اسالمي سرمـايـه اسـت کـه           
نه تنها هيچـگـاه در فـکـراشـتـغـال              
براي اين کـارگـران مـرزي نـبـوده و             
نيست برعکس بوسـيلـه نـيـروهـاي          
سرکوبگر مستقـر در ايـن مـرزهـا             
وتحت نام قاچاق کـاال  و دسـتـور              
شـلــيــک مســتــقــيـم، جــان آنــهــا را             
ميگيرند و زندگي خانواده هايشان     

مـتـاسـفـانـه کـم         .  را تباه ميکـنـنـد     
نـيــســتـنــد خــانـواده هــايــي کــه بــا              
داغدار شدن عـزيـز از دسـت رفـتـه              
شان اين لقمه نان بخور و نـمـيـر را             

 .هم از دست ميدهند
براي پايان دادن به اين فـاجـعـه          
خواستهاي زيـر را بـايـد فـوري در               
دستو کار گذاشت و خواستار اقدام     

 .عملي در اين زمينه شد
به کشتار کـولـبـران پـايـان           -۱ 

داده و تامين جاني انـهـا تضـمـيـن           
 .شود

ايــجــاد شــغــل يــا بــيــمــه              -۲ 
بيکاري و تامين زندگـي کـولـبـران          
که ناچار به تن دادن بـه ايـن شـغـل            

 .پرمخاطره نشوند
ــه             -۳  پــرداخــت خســارا ت ب

مسدوم شدگان و پرداخت غـرامـت       
 . به خانواده کشته شدگان

  ۳۰  ۹۷  مرداد ۸ 
 ۲۰۱۸ اوت 

 ... فاجعه کشتار             

 
 
 
 
 
 

 رحيم يزدانپرست

 شوراهاي سازماندهي اعتراضات را در همه جا ايجاد کنيم
 

 .  حکومت اسالمي آشکارا مستاصل است و در بحران العالج دست و پا ميزند              
 . مردم نيز نشان داده اند که تحمل اين شرايط را ندارند           . توان کنترل جامعه به شکل سابق را ندارد      

 . بايد مبارزات مان را سازمان يافته و سراسري کنيم      
 

 .شرايط، شوراهاي سازماندهي اعتراضات است        يک ابزار مهم هدايت و سازماندهي مبارزات در اين            
 شوراهاي سازماندهي ميتوانند در همه محالت و شهرها ايجاد شوند و اعتراضات مردم را رهبري کنند،             

مردم را حول خواست هاي سياسي و رفاهي و حول خواست هاي آزاديخواهانه و عدالت طلبانه متحد                
 . نگهدارند و نقش رهبري ميداني مردم را بعهده بگيرند        

 
 .  اکنون وقت سازماندهي اعتراضات شهري در سراسر کشور است         

 
حزب کمونيست کارگري فعالين سياسي و اجتماعي و فعالين و رهبران کارگري و جوانان معترض را              
فراميخواند در هر شهر و محلي که ميتوانند، شوراهاي سازماندهي اعتراضات را ايجاد کنند،جوانان و            

 مردم معترض و پرشور را در اين شوراها جمع کنند و با استفاده از روابط و امکانات خود و               
 .  با استفاده از مدياي اجتماعي حلقه تماس خود با مردم شهر را گسترش دهند        

 
 زنده باد شوراي سازماندهي اعتراضات در سراسر کشور        
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 در حمايت از اعتراضات توده اي     
  در عراق 

  
دور تازه اي از اعتـراضـات تـوده اي عـلـيـه                 

اکـنـون   .  حاکمين عراق بـه جـريـان افـتـاده اسـت              
بيش از سه هفتـه اسـت کـه در بـغـداد و شـمـار                     
ديــگــري از شــهــرهــاي عــراق مــردم هــرروز در                
صفوفي هزاران نفره به خيابان مي آيند و عـلـيـه            

تـظـاهـرات از      .  جريانات حاکم شـعـار مـيـدهـنـد          
شهر بصره شروع شده و به شهرهـاي ديـگـر و از              
جمله به شهـرهـاي نـاصـريـه، سـمـاوه، ذي قـار،                    
عماره، و نجف و کربال و بغداد گستـرش يـافـتـه          

تظاهر کنندگان به کمبود آب، قطع بـرق،     .  است
نبود خدمات شهري و اجتماعي، بيکاري، فـقـر       
و فســاد گســتـرده دســتـگــاه دولــتــي و بـه کــل                    
حکومت مرتـجـع و اسـالمـي عـراق اعـتـراض                 

 . دارند
  

نـه شـيـعـي، نـه          " يک شعار تظاهر کنندگـان       
تظاهر کننـدگـان   .  است"  سني حکومت سکوالر 

دفاتر احزاب حاکـم از جـملـه دفـاتـر گـروهـهـاي                  
وابسته به حکومت اسالمي ايـران نـظـيـر حـزب              
الدعوه متعلق به نوري المالکي، و گـروه بـدر و            
گروه الفضيله، و هـچـنـيـن دفـتـر حـزب دعـوت                  
اسالمي متعلق به حيدر عبادي را مورد حـملـه           

در شهرهاي بصره و کربال و نـجـف،       .  قرار دادند 
مردم برخي محالت و شوراي شهر را به تصـرف        
خود در آوردند و عکسهاي خميني و خامنه اي      
را بـه آتـش کشـيـدنـد و بـه دخـالـت جـمـهـوري                          

صدها نفـر از    . اسالمي در عراق اعتراض کردند 
مردم به پااليشگاه بصـره نـيـز هـجـوم بـردنـد و                   
راههاي ورودي اين پااليشـگـاه را بسـتـنـد و بـا                 

دولـت عـراق     .  نيـروهـاي دولـتـي درگـيـر شـدنـد              
نيروهاي مسـلـحـش را بـه مـقـابلـه بـا تـظـاهـر                        
کـنـنــدگـان گســيـل کــرده و در بصـره و بـرخــي                      
شهرهاي ديگر وضعيت فوق العاده اعـالم کـرده        

چندين نفر از تظاهر کنندگان تا کنـون بـه     .  است
امـا  .  قتل رسيده اند و شماري زخـمـي شـده انـد              

تظاهرات و اعتراضات در ابـعـاد گسـتـرده تـري            
زير فشار اعتراضات دولت عـبـادي   .  ادامه دارد 

وعده داده اسـت کـه مشـکـل آب و بـرق را در                       
مناطق جنوبي حل کنـد و بـراي رفـع بـيـکـاري                  

امـا مـردم     .  بودجه هاي بيشتري اختصاص دهد  
به اين وعده ها اعتماد ندارند و بـه اعـتـراضـات           

 . خود ادامه ميدهند
  

گزارشگران متعددي بر ايـن نـکـتـه تـاکـيـد                
ميکنند که در عراق براي اول بار در مـنـاطـقـي           
که بعنوان مناطق شيعه نشين تلقي مـيـشـود و          
سنتا مناطق زيـر نـفـوذ نـيـروهـاي وابسـتـه بـه                      
حکومت اسالمي ايـران تـلـقـي مـيـشـده اسـت،                 
نفرت از حکومت اسالمي ايران شدت يـافـتـه و           

. اعتراضات به اين حکومت وسيعا جريـان دارد      

تظاهرات تـوده اي در عـراق ابـراز خشـم مـردم                   
زحمتکش و محروم اين کشور به يـک سـيـسـتـم                

. عميقا فاسد و جنايتکارانه و ارتـجـاعـي اسـت           
مردم خشم خودرا بالاستثنا متوجه تمـام دسـت        
اندرکاران حکومتي کرده اند و خـواهـان خـالص        
شدن از شر کل اين سيسـتـم کـثـيـف و فـاسـد و                      
سرکوبگر هستند کـه مـنـابـع و ثـروتـهـاي ايـن                    
کشور را در انحصار گروههاي اسالمي و قومي     
و تروريست قرار داده و اکثريـت مـردم را بـه نـا                
امني و فقر و بيکاري و مشقت مـحـکـوم کـرده           

 . است
  

حزب کمونيسـت کـارگـري از خـواسـتـهـا و                 
اعتراضات مردم عراق عميقا حمايت ميکند و    
از مردم ايران ميخواهد که به هر شکل مـمـکـن         
با مردم عراق ابراز همبستگي کـنـنـد و صـداي            

. اعتراض آنها را هرچه بـيـشـتـر بـازتـاب دهـنـد                
اعتراضات و مبارزات کارگران و مردم مـحـروم       
عراق عليه حاکمين مرتجع و فاسد در واقـع بـا           
مبارزات مردم ايران عليه حاکمين اسـالمـي در        
يک راستا قرار دارد و مسـتـقـيـمـا يـکـديـگـر را                   

جـارو کـردن کـل دولـت هـا و                .  تقويت ميکـنـد   
جريانات اسالمي و قومي در منطـقـه و شـکـل             
دادن به جامعه اي شاد و سکوالر که مـتـضـمـن          
رفـاه و آزادي مــردم بـاشـد، خــواسـت مشـتــرک                  

 . صدها ميليون مردم منطقه است
  

 حزب کمونيست کارگري ايران    
 ۲۰۱۸  ژوئيه ۲۸ ، ۱۳۹۷  مرداد ۶ 

 
 

 اعتراضات کارگري     
 خصلت سراسري تري پيدا کرده است     

 
 مــرداد کــارگــران راه آهــن            ٧ روز             -

ايستگاه هاي نيشابور، سبزوار، کاشمر و عـطـار     
در اســتــان خــراســان رضــوي در اعــتــراض بــه                  
باالکشيده شدن حـقـوق سـه مـاه گـذشـتـه خـود                    
دست به اعتصاب زده و در مقـابـل فـرمـانـداري           

 . نيشابور تجمع کردند
  

 مرداد نيز کـارگـران راه آهـن        ٦ روز            -
سيرجان در استان هرمزگان به دليل بـاالکشـيـده       
شدن دو ماه حقوق و مشکالت بـيـمـه دسـت بـه           

  .تجمع زدند
  

 ۳ الزم بـه تـوضـيـح اسـت کـه روز                           -
مرداد کارگران تـراورس راه آهـن در شـهـرهـاي                  
اسالمشهر تهران، کـرج، لـرسـتـان، آذربـايـجـان،              
زاگرس، شاهرود، دامغـان و سـمـنـان هـمـزمـان                
دست به اعتصاب زدند و کارگران گسترش آهـن      
راه در سراسر آذربايجان دومين هفته اعـتـصـاب        

 . همزمان خود را پشت سر گذاشتند

  
هـاي فشـار قـوي           اپراتورهاي پسـت           -

 برق دست به تجمع سراسري زدند 
 نفر از اپراتورهـاي  ٢٠٠  مرداد حدود ۶ روز  

هـاي فشـار قـوي بـرق بـه نـمـايـنـدگـي از                          پست
همکارانشان از نقاط مختلف کشور در مـقـابـل       
وزارت نيرو در تهران تجـمـع کـردنـد و خـواهـان                  

امــروز نـيـز بــه تـجـمــع           .  اسـتـخـدام دائــم شـدنـد         
 . اعتراضي خود ادامه دادند

  
 کـارگـر     ۲۰۰۰  مرداد حدود ۶ روز           -

کورەخانەهاي شهر تبـريـز در اعـتـراض بـه عـدم                 
ايـن  .  افزايش دستمزد دست بە اعـتـصـاب زدنـد            

 خشـت    ١٠٠٠ کارگران سال گذشتە در ازاي هـر       
 هزار تومان دريافت مـي کـردنـد امـا           ٣٧ مبلغ  

کارگران خواهان افزايش دريافتي خـود هسـتـنـد          
الزم .  و متحدانه اعتصاب خود را شروع کـردنـد    

 بصــورتبـه تــوضـيــح اســت کـه ايـن کـارگــران                   
خانوادگي کار ميکنند و دو هزار نفر را شـامـل        

 . ميشوند
  

کارگران پروژه ساختماني مـجـتـمـع                  -
 مـرداد    ٦ روز    تجاري بانـتـا آبـيـدر در سـنـنـدج              

 مـاه    ٦ دراعتراض به تعويق پـرداخـت بـيـش از             
دستمزد و عدم پاسخگويي مـديـريـت دسـت بـه             

 . تجمع زدند
  

پرداخـت فـوري دسـتـمـزد کـارگـران کـه در                   
ابعادي گسترده توسط کارفرمايان بـاال کشـيـده           
ميشود، همراه با خواست تبديل قرارداد موقـت     
به قراردادهاي دائم و افزايش دستـمـزد از جـملـه          
خواست هاي سراسري کارگران است که ميـتـوان       
اعتصابات و تجمعـات سـراسـري را حـول آنـهـا                 

اکنـون بـيـش از هـرزمـان شـرايـط                .  سازمان داد 
براي دسـت زدن بـه اعـتـصـابـات و تـجـمـعـات                       

کـارگـران بـرخـي مـراکـز           .  سراسري آمـاده اسـت      
کارگري و رانـنـدگـان کـامـيـونـهـا در مـاهـهـاي                    
گذشته نمونه خوبي از اعتصابات سراسري را بـه     

 . نمايش گذاشته اند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۲۰۱۸  ژوئيه ۲۹ ، ۱۳۹۷  مرداد ۷ 

 
 اعتصاب اعتصاب،    

 همه جا تجمع و اعتصاب  
  

جـامــعــه ايـران در اعــتــصـاب و اعــتــراض                
بــطــور واقــعــي روزي نــيــســت کــه           .  مـيــجــوشــد 

ــعــددي در                   ــات و اعــتــراضــات مــت اعــتــصــاب
کارخانجات و مـحـالت و شـهـرهـا در جـريـان                     

نگاهي سريع به گوشه اي از اعتصـابـات    .  نباشد
در همين يک هفته گوياي فضـاي اعـتـراضـي و                

کـارگـران   .  بسيار ملـتـهـب جـامـعـه ايـران اسـت               
کارخانجات و مراکز توليد در دهها مـحـل کـار        

رانــنــدگــان .  در اعــتــصــاب و تــجــمــع هســتــنــد           
يـک  .  کاميونها نيز در اعتصـاب بسـر مـيـبـرنـد           

علت مستقيم اين موج اعتصابات و تجـمـعـات      

اعتراض به چپاول افسارگسيخته سرمايـه داران         
و حاکمين مفتخـور و فـروپـاشـي اقـتـصـادي و                  

 هـزار تـومـانـي دارد           ١١ دالر   .  حکومتي است 
. فرياد ميزند که اقتصاد در حال فروپاشي اسـت    

دســت انــدرکــاران حــکــومــت اســالمــي و کــل               
سرمايه داران و مفتخوران در حال چپاول بيشتـر      
و اندوخته کردن ميلـيـاردي در بـانـکـهـاي بـيـن                  

. المللي هستند و پاسخي بـه ايـن مـردم نـدارنـد            
اين اوضاع فقط با سرنگوني جمهوري اسـالمـي       
سرمايه داران و پايه ريزي يـک جـامـعـه انسـانـي             

اقليت مفتخور سرمايـه  . ميتواند سرانجام بيابد 
دار را بـايــد از راس ايــن جــامـعــه کــنـار زد و                       
ثروتهاي اجتماعي را بر پايه پاسخ بـه نـيـازهـاي           

يـک نـگـاه گـذرا بـه            .  تک تک مردم سازمـان داد      
اعتصابات و اعتـراضـات در يـک هـفـتـه اخـيـر                   

 : گوياي اين اوضاع است
*** 

 ١٢٥ يک هفته است در بـيـش از       :   مرداد٨ 
 اســتــان رانــنــدگــان کــامــيــون در             ٣٠ شــهــر و      

اعتصابند و به گراني و سـرکـيـسـه کـردن خـود                  
 . اعتراض دارند

کارگران راه آهن لرستان و زاگـرس  :   مرداد٨ 
يک هفته است در حوزه هـاي سـلـمـاس، تـبـريـز،              
صوفيان، عجـب شـيـر، مـرنـد و شـفـاخـانـه در                     

 . اعتصاب بسر ميبرند
ــار            :   مــرداد   ٧  ــي ــارگــران شــرکــت امــيــن ک

 شهرستان فارياب کرمان دست به تجمع زدند
ــور،           :   مــرداد  ٧  کــارگــران راه آهــن نــيــشــاب

سبـزوار، کـاشـمـر، عـطـار مـقـابـل فـرمـانـداري                     
 نيشابور تجمع کردند

تجمع اعتراضي کارگـران بـيـکـار       :   مرداد٧ 
 در عسلويه 

دو هزار کارگر کوره پزخـانـه هـاي      :  مرداد٦ 
 تبريز دست به اعتصاب زدند

کارگران گسترش راه آهـن تـبـريـز         :   مرداد٦ 
 وارد روز هفتم اعتصاب خود شدند

اپراتورهاي پستـهـاي فشـار قـوي         :  مرداد٦ 
برق سراسر کشـور بـه تـهـران آمـدنـد و مـقـابـل                      

 وزارت نيرو تجمع کردند
اعتصاب کارگران شـرکـت کـنـدر       :   مرداد ٦ 
 سمنان
ــاد         :   مــرداد   ٦  کــارگــران شــهــرداري ســروآب

 سنندج 
کارگران پروژه ساختماني مجمتع :   مرداد ٦ 

باتنا در سنندج از روز سوم مرداد به اعـتـصـاب        
 . ادامه ميدهند

کارگران شهرداري سنندج تـجـمـع    :   مرداد ٥ 
 کردند 
کـارگـران و کــارمـنـدان شـرکــت            :   مـرداد   ٣ 

پتروشيمي ماهشهر وارد سومين روز اعتصـاب     
 خود شدند 

کــارگــران تــراورس اســالمشــهــر       :   مــرداد  ٣ 
تـهــران، کــرج، لــرســتـان، آذربـايــجـان، زاگــرس،              

 شاهرود، دامغان، سمنان در تهران تجمع کردند
صيادان ميگو در بـوشـهـر دسـت       :   مرداد٣ 

 اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري      

 ۴  صفحه 
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 ۳ از صفحه  
 . از کار کشيدند و تجمع کردند

کارگران شهرداري مرکـزي آبـادان     :   مرداد٣ 
 دست به اعتصاب زدند 

ــان قــراردادي شــرکــت           :   مــرداد   ٢  ــارکــن ک
 هواپيمايي کارون تجمع کردند 

کـــارگـــران راه آهـــن زاگـــرس            :   مـــرداد   ٢ 
 اعتصاب کردند

و باالخره تجمع پرشور هزاران نـفـره   :  تير٣١ 
معلمان بازنشستـه و شـاغـل مـقـابـل مـجـلـس                   
اسالمي با شعار مجلس بي کفايت تعطيل بايـد     

 گردد
بــخــشــهــايــي از مــعــلــمــان، دانشــجــويــان،            

بازنشستگان، کـارگـران و بـازاريـان ايـن روزهـا                 
طي بـيـانـيـه هـا و پـوسـتـرهـايـي بـا رانـنـدگـان                          

 . کاميون اعالم حمايت و پشتيباني کرده اند
در اين فضاي اعتصابات و اعـتـراضـات و           

فروپاشي اقتصادي، عالوه بر کارگـران بـازاريـان           
نيز صدايشان از گراني دالر و کسـادي بـازار در          
آمده است و امروز هشتم مرداد ماه بازاريان در       
شهرهاي تهران، بانه، شـهـر ري، تـبـريـز، قشـم،                 
کرج و برخي ديگر از شهـرهـا اعـالم اعـتـصـاب              

 . کرده اند
اين شـرايـط بـر هـمـبـسـتـگـي سـراسـري و                       

سازماندهي اعتصابات و اعـتـراضـات تـاکـيـد              
در "  شوراهاي سازماندهي اعتراضات. " ميکند

شهرها و محالت و کمـيـتـه هـاي اعـتـصـاب و                   
شوراهاي هماهنگي اعتصابات يک نـيـاز فـوري       

تحول بعدي در اين اوضـاع اعـتـصـابـات          .  است
سراسري کـارگـران در تـمـام بـخـشـهـاي اصـلـي                     
اقتصاد و همـچـنـيـن اعـتـصـابـات مـعـلـمـان و                      
دانشجويان و برپايي تجمعات بزرگ اعـتـراضـي          
همه مردم براي خـالص شـدن از شـر جـمـهـوري                  
اسالمي و حاکمـيـت مـفـتـخـوران سـرمـايـه دار                 

 . است
  

 ! زنده باد اعتصابات سراسري کارگري    
 زنده باد انقالبي انساني     

 ! براي جامعه انساني  
  

 حزب کمونيست کارگري ايران    
 ۲۰۱۸  ژوئيه ۳۰ ، ۱۳۹۷  مرداد ۸ 

 
 حکومت توحش و شالق را   

 ! به زير ميکشيم 
  نفر را   ۱۱ جنايتکاران حاکم  

 به شالق و حبس محکوم کردند   
  

جمهوري اسالمي مـجـازات شـنـيـع شـالق              
بـه  .  عليه دستگير شدگان را گسترش داده اسـت       

اين توحش و گستاخي کثيف حـکـومـت عـلـيـه               
 ۶ روز   .  معترضين بايد وسـيـعـا اعـتـراض کـرد           

 ۹۶  نفر از متهمان اعتراضات ديماه   ۱۱ مرداد  
که در شازند اراک دستگير شده بودند، در شعبـه      

 کيفري اراک به شـالق و حـبـس مـحـکـوم             ۱۰۲ 
محکومان در بيدادگاه حکومت وکيل و .  شدند

عـلـي   در جريان اين مـحـاکـمـه،         .  موکالن بودند 
باقري، عباس صـفـري، کـيـان صـادقـي، عـلـي                  
خدابخشي، مسعود عاجلو و محمدعلي نجفـي        
وکيل آنها و محمد يعقوبي، يوسف شيـري لـرد،      
ندا يوسفي، داوود رحيمي و محمد ترابي به يـک      

 ضـربـه   ۷۴ سال تا سه سال و نيم حبس تعزيري و  
 . شالق محکوم شدند

 نفر اعتراض به اختالس همـان  ۱۱ جرم اين    
جنايتکاران اسـت کـه قـوانـيـن قـرون وسـطـايـي                   

 ارگـان هـاي       درشالق و اعـدام و سـنـگـسـار را                 
جرم آنهـا اعـتـراض بـه         . حکومت وضع کرده اند 

مقامات و آيت اهللا هايي است که سهـم بـزرگـي            
از دزدي ها و اختالس هـا بـه آنـهـا اخـتـصـاص                   

جـرم ايـنـهـا اعـتـراض بـه تـبـعـيـضـات و                       . دارد
نابرابري ها، به فقر و محروميت اکثريت مـردم،      
به سرکوب و بيحقوقي، به دزدساالري اسـالمـي       
و قوانين جنايتکارانه سيستم قضايي حکـومـت     
و در يـک کـالم بـه جـهـنـمـي اسـت کـه مشـتـي                         

. مفتخـور بـر اکـثـريـت مـردم حـاکـم کـرده انـد                      
اعتراض به اين احکام قرون وسطايي و سـيـسـتـم      
قضــايــي جــمــهــوري اســالمــي يــک مــوضــوع               

 . اعتراض مردم در جنبش سرنگوني است
 حـکـومـت اسـالمـي بـه             در ماههاي اخـيـر     

موارد بيشتري از احکام شنيع شـالق مـتـوسـل              
شده و در حاليکـه آخـريـن تـقـالهـايـش را بـراي                     
نجات خود ميکند، تالش ميکند با تـحـقـيـر و        
شکنجه فعالين و مخالفين حکومـت از طـريـق         
مجازات شنيع شالق فضاي رزمنده جـامـعـه را          

  . عقب براند
بـا مــقـابلــه جــدي بــا حــاکـمــيـن اسـالمــي                  

. ميتوانيم آنها را از اين سياست پشيمـان کـنـيـم       
ميتوانيم به آنها نشـان دهـيـم کـه دوره قـلـدري                   
مفتخوران حاکم گذشته است و جامعه در بـرابـر         

تا کنـون نـيـز مـردم در           .  آنها کوتاه نخواهد آمد 
برابر مجازات اسالمي شالق ساکت نبوده اند و       
هر بـار مـوجـي از اعـتـراض عـلـيـه ايـن حـکـم                         
وحشيانه و جنايتکارانه به جريان افتاده است تـا      
حدي که وقتي کارگران معترض آق دره را شـالق   
زدند حـکـومـت نـاچـار شـد مسـئـول اداره کـار                     

در وضعيت کنوني که .  آذربايجان را برکنار کند   
جمهوري اسالمي در بحران عميقي دسـت و پـا          
ميزند، بسيار قـدرتـمـنـدتـر مـيـتـوانـيـم بـا ايـن                     

 . سياست مقابله کنيم
همانطور که به سنـگـسـار پـايـان داديـم بـه                 

حـزب  .  شالق نيز ميتوانيم و بـايـد پـايـان دهـيـم           
 نهادهـا   کمونيست کارگري کليه مردم معترض، 

و تشـکـل هـاي پـيـشـرو در ايـران، کـارگـران و                        
مـعــلــمــان اعـتــصــابــي و فــعــالــيــن ســيــاســي و                
اجــتــمــاعــي، فــعــالــيــن مــديــاي اجــتــمــاعــي و              
ــرض را                      ــت ــدان مــع ــنــرمــن ــدگــان و ه ــويســن ن
فراميخواند که به هرشکل کـه مـيـتـوانـنـد و از               
جمله در اجتماعات و در بيانيه هـايشـان عـلـيـه           
اين احکام قرون وسطايي و بطور مشخص عليـه     

با ابـراز    .  مجازات شالق دست به اعتراض بزنند 

علني خشم و اعتراض هنگام صـدور هـر حـکـم          
شالق بايد مانع عمـلـي شـدن حـتـي يـک مـورد                   

جـامـعـه    .  ديگر از اين گستاخي حکومتيان شـد    
بايد يکپارچه عليـه شـالق زدن بـه مـردم بـلـنـد                   
شود و اين ابزار را نيز از دست حاکمان مـرتـجـع         

حزب کمـونـيـسـت کـارگـري هـمـچـنـيـن                .  بگيرد
اقداماتي در سطح بين الـمـلـلـي عـلـيـه تـوحـش                 
جمهوري اسـالمـي در دسـتـور دارد و از هـمـه                    
مردم ميخواهد ايـن کـارزار را هـرچـه بـيـشـتـر                     

 . تقويت کنند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۲۰۱۸  ژوئيه ۲۹ ، ۱۳۹۷  مرداد ۷ 

 
 کارگران تراورس راه آهن     

  دست به اعتصاب سراسري زدند    
   

 تـيـرمـاه فـراخـوان          ۲۸ کارگران تراورس روز  
در  مـرداد     ٣ اعتصاب سـراسـري دادنـد و روز             

اسالمشهر تهران، کـرج، لـرسـتـان، آذربـايـجـان،              
زاگرس، شاهرود، دامغان و سمنان همـزمـان در           
اعتـراض بـه پـرداخـت نشـدن حـداقـل سـه مـاه                      
معوقات مزدي در محل اشتـغـال خـود تـجـمـع               

 .کردند
 کـارگـر شـرکـت تـراورس در              ۷۰۰۰ حدود  

نواحي ريلي کشـور بـا مـعـضـل دسـتـمـزدهـاي                   
پرداخت نشـده و قـراردادهـاي مـوقـت کـاري و                  
ناامني شغلي روبرو هستند و بـارهـا دسـت بـه                

کـارگـران   .  اعتصاب و تجمع اعتراضـي زده انـد         
 مـرداد در کـل         ۳ نيز روز      «گسترش آهن راه»

مناطق آذربايجان دومين هفته اعتـصـاب خـود        
اين اعتصـابـات از حـوزه        .  را پشت سر گذاشتند  

سلماس شـروع شـده بـود و در طـول هـفـتـه بـه                        
شـيـر، مـرنـد و          هاي تبريز، صوفيان، عجب   حوزه

ايـن کـارگـران بـه عـدم            .  شفـاخـانـه کشـيـده شـد          
پرداخت حقوق معوقه، کاهش ضـريـب سـخـتـي          
کـار و عـدم تسـويــه مــطـالــبـاتشــان مــعـتــرض                  

 . هستند
اعتصابات سراسري توسط بخش هـايـي از       

اعــتــصــاب  .  کــارگــران گســتــرش يــافــتــه اســت         
رانندگان کاميون نيز نمونه اي از يک اعـتـصـاب        

. قدرتمند سراسري را به نمـايـش گـذاشـتـه اسـت           
به ابتکار جالـبـي زده و         دست  رانندگان کاميون   

شوراي هـمـاهـنـگـي اعـتـصـابـات را در بـرخـي                     
شـوراهـاي هـمـاهـنـگـي          .  شهرها ايجاد کرده انـد    

اعتصابات را بايد همه جا ايجاد کرد و با شکـل     
دادن به گروههاي مدياي اجتماعي، اعتصابـات     
سراسري را با قدرت و انسجام بيشتري سـازمـان       

 . داد
  

  پيش بسوي اعتصابات سراسري    
 حزب کمونيست کارگري ايران   

  ۲۰۱۸  ژوئيه ۲۶ ، ۱۳۹۷  مرداد ۴ 
 

 فرياد مرگ بر ديکتاتور  
 در چندين شهر طنين افکند   

 اعتصابات گسترده ادامه دارد      

  
 مــرداد، در ادامــه اعــتــراضــات           ۹ امــروز   

   شـيـراز،    اصفهان، مردمي، مردم شهرهاي کرج،  
رشت و اصفهان به ميدان آمدند و علـيـه فـقـر و            
گراني و فساد و چپاول حکومتي و عليه خامنـه   
اي شعار دادند و عزم خـود را بـراي سـرنـگـونـي              

مـردم شـعـار      .  حکومت اسالمي اعـالم کـردنـد        
 گفتند آخوند بايـد گـم      مرگ بر ديکتاتور دادند،   

بشه، اصـالح طـلـب اصـولـگـرا ديـگـه تـمـامـه                      
ماجرا، و زماني که اوباش حکومـت در شـيـراز         
به تجمع مردم حمله کردند مردم با آنهـا درگـيـر            
شدند و در اصفهان با شعار بيشرف بيـشـرف در        
مقابل آنها ايستادند و پمپ بنزيني را کـه رژيـم           
به اسم حججي نـامـگـذاري کـرده بـود بـه آتـش                   

کارگران راه آهن به اعتصاب سـراسـري   .  کشيدند
خود در شهرهاي مـخـتـلـف ادامـه مـيـدهـنـد و                 

 کارگر راه آهن شب را در ايستگاه مـرکـزي   ۲۵۰ 
رانندگان کامـيـون نـهـمـيـن روز           . قطار گذراندند 

اعتصاب سراسري خود را پشت سر گذاشتنـد و          
بخش هاي مخـتـلـفـي از مـردم بـا آنـهـا اعـالم                       

معلمان و بازنشـسـتـگـان در       .  همبستگي کردند 
اهواز امـروز در تـجـمـعـاتشـان عـلـيـه شـکـاف                      
طبقاتي و تبعيض و بيعـدالـتـي شـعـار دادنـد و               

در کـرج    .  فيش هاي حقوق خود را پـاره کـردنـد           
مردم همچنين شعار ميدادند واي بـه روزي کـه           

دانشجويان و استادان دانشگاههـا  .  مسلح شويم 
به احکامي که علـيـه دانشـجـويـان صـادر شـده                  

. اســت اعــتــراضــات خــود را شــروع کــرده انــد               
اعتراض عليه بي آبـي و قـطـع بـرق و کـمـبـود                      

. بنزين هـر روز در شـهـري سـر بـلـنـد مـيـکـنـد                        
 . جامعه در اعتصاب و اعتراض ميجوشد

  
اعتصابات و تجمعات و تـظـاهـرات عـلـيـه             
حکومت بي وقفه گسترش يافته و تـعـرضـي تـر        

اتحاد و هـمـبـسـتـگـي مـيـان مـردم                  . شده است 
طــوفــان عــظــيــمــي از       .  عــمــيــق تــر شــده اســت        

اعتصابات و تجمعات اعتراضي در راه اسـت و       
حکومت توان جلوگيري از اعتراضات مـردم را       

ــدارد ــا شــجــاعــت و صــراحــت در                   .  ن مــردم ب
تجمعاتشـان اعـالم مـيـکـنـنـد کـه دشـمـن مـا                      

 . همينجاست، دروغ ميگن آمريکاست
  

مردم متفق القولند که اين حـکـومـت بـايـد          
برود، به بيعدالتي و فقر و محروميت و تبعيض     
و بيحقوقي بايد پايان داده شود و دست مـذهـب      

در چـنـيـن شـرايـطـي           .  از زندگي شان کوتاه شود   
آنــچــه مــردم را مــتــحــدتــر، مســتــحــکــم تــر و                

. قدرتمندتر ميکند، متشکل شـدن آنـهـا اسـت            
اين مساله امري فوري و عاجل براي تـقـويـت و           
تداوم قدرتمـنـدتـر اعـتـراضـات و اعـتـصـابـات                   

را "  شوراهاي سازمـانـدهـي اعـتـراضـات        . " است
بايد در همه شهرها ايجاد کرد تا تداوم قدرتمنـد    

بايد کـمـيـتـه هـاي        .  اعتراضات را تضمين کنند   
اعتصاب و شوراهاي هماهنگي اعتـصـابـات را       
در مراکز و شهرهاي مختلـف تشـکـيـل داد تـا                

 ... اطالعيه هاي حزب  

 ۶  صفحه 
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 ۶  صفحه 

 تلنبار فاجعه بر فاجعه ،            
 شود     فاجعه  تکرار مي        

ديگر بايد با چه زباني فـاجـعـه و             
ذهـاب را       وضعيـت وخـيـم در سـرپـل           

 توضيح داد؟
اينجا هنـوز هـم سـاعـات اولـيـه               
زلزله است و فشارهاي روحي و رواني       

 .تر از هر زمان ديگري عميق
 ديــگــري کــه امــروز در             فـاجــعــه 

سرپل ذهـاب تـکـرار شـد خـودکشـي              
منجر به مرگ دو دختر نوجوان اسـت     

 .که همه را در بهت و حيرت فرو برد
توان اين دو مـرگ را           چگونه مي 

 توجيه کرد؟
به جز فشارهاي شـديـد روحـي و             
رواني چه چيزي باعـث مـي شـود دو            

 ساله به زندگـي خـود     ١٧  و ١٦ دختر  
 با بدترين شيوه پايان دهند؟

ها درد نـيـسـت؟ پـس چـه           اگر اين 
 عنواني را بايد بر آن گذاشت؟

دو دخــــتــــر     )  ر.  ن( و) ر     .  م( 
نــوجــوانــي هســتــنــد کــه روز شــشــم             

 به گفته نزديکانشان بـه  ٩٧ مردادماه  
دليل فشـارهـاي عصـبـي بـه زنـدگـي               
ــواده و                     ــد و خــان ــان دادن خــود پــاي
بستگانشان را دوباره در غمـي بـزرگ        
فرو بردند و سايه تـرس و نـا امـيـدي              
چيره بر مردم بار ديگر سنگيني خود       

 .را به رخ کشيد
فاجعه خودکشـي بـاز هـم اتـفـاق             

 .افتاد و دوباره تکرار خواهد شد
 !به گوش باشيد

 .اينجا وضعيت وخيم است
 فرشته چراغي

  
 اعتصاب کارگران          

  شهرداري سروآباد            
 مرداد کارگـران شـهـرداري      ٦ روز  

ســروآبــاد در اعــتــراض بە پــرداخــت             
 ماە مزد دست به اعتصـاب    ٩ نکردن  

 .زدند
 

اعتصاب دامنه دار کارگران                  
 شهرداري صلوات آباد در سنندج                   

ــه          ــمـــعـ  ٩٧  مـــرداد        ٥ روز جـ
اعتصاب کارگران شهرداري صـلـوات       
آباد در سـنـنـدج، اعـتـراض بـه عـدم                 
پرداخت حقوق و دستمزد، تهـديـد بـه           
اخراج، عدم پرداخت دو سـال اضـافـه           
کاري و سه سال عيدي، وارد ششميـن     

  .روز خود شد
 

 تجمع اعتراضي         
 کارگران بانتا آبيدر              

 مرداد جمعي از کـارگـران         ٣ روز  
پروژه ساختماني مجتمع تجاري بانتا     
آبيدر در سنندج در اعتراض بـه عـدم        

 ماه مزدشان تجمع برگـزار    ٦ پرداخت  
به گفته کارگران آنها بارها بـه    .  کردند

اين موضوع اعتراض کـرده و پـاسـخ           
اگــر " کـارفــرمــا ايــن بــوده اســت کــه              
از ".  نميخواهيد، تسويه حساب کنيد   

اينرو کارگران در سـوم مـرداد دوبـاره           
 .دست به تجمع زدند

 
براي    "گزارش جلسه هفتگي         

-شنبه   -پيرانشهر    -"  کودکان     
 ١٣٩٧ تير ٣٠ 

" بـراي کـودکـان     "بررسي همکاري  
شـبـکــه   " سـفـيــران سـالمــت     " بـا طـرح       
 بهداشت

همـاهـنـگـي اعضـا و حـاضـريـن               
جهت شروع پروژه ساخـت و تـجـهـيـز             
شهـر بـازي و فضـاي سـبـز روسـتـاي                  

طـرح و بـررسـي         .  "پسـوه " سـيـل زده       
ايجاد فضاهاي بازي در داخل پارکهـا    
و ساخت فضاي سبز و شهـر بـازي در        
نــقــاط حــاشــيــه نشــيــن شــهــرســتــان،          
ــز               ــبـ ــاي سـ ــور مســـول فضـ بـــاحضـ

 .شهرداري
بـــراي " جـــلـــســـات هـــفـــتـــگـــي          

 ٨ تا   ٦ روزهاي شنبه،ساعت  " کودکان
در کافه کتاب انديشه برگذار ميشـود    
و حضور بـراي هـمـه عـالقـمـنـدان بـه                 

 .مسايل  کودکان آزاد است
 

هاي صنفي کارگران               انجمن  
 :ساختماني استان کردستان              

ــران               ــه کــارگ ــيــم افــزايــش حــق ب
شـود     نمي/ساختماني ناعادالنه است 

به کارگر گفت اگر امروز به نـان شـب          
 .محتاج هستيد اشکالي ندارد

هــاي صــنــفــي کــارگــران         انــجــمــن
ــي اســتــان کــردســتــان از             ســاخــتــمــان
اقداماتي که نافي کاهش حق بيمـه و       
موافق افزايش سهم پرداختـي کـارگـر         

 .است، انتقاد دارند
به گـزارش خـبـرنـگـار ايـلـنـا، در                

هــاي گــذشــتــه نــمــايــنــدگــان             هــفــتــه 
هــاي صــنــفــي کــارگــران                 انــجــمــن   

ساختماني استان کردستان بـه تـهـران          
آمدند و در ارتباط با مشکل افزايـش   
حـق بـيـمـه بـا نـمـايـنـدگـان مـجـلــس                     

 .مذاکره کردند
اين مذاکرات هـنـوز بـه نـتـيـجـه               

ــده             اســت امــا        مشــخــصــي نــرســي
رئـيـس انـجـمـن        ( ميکائيل صديـقـي      

صنفي کارکران ساختماني مـريـوان و       
که يـکـي از پـيـگـيـران ايـن              ) سروآباد

قضيه است، در ارتباط با بـه نـتـيـجـه         
نرسيدن ايـن مـطـالـبـه و هـمـچـنـيـن                    
مطرح شدن افزايش حق بـيـمـه تـحـت             

بـرخـي   : " گـويـد    بندي مي   عنوان درجه 
فــعــاالن کــارگــري خــودشــان مــوافــق         
افزايش حق بيمه کارگران ساختـمـانـي      

او ايـن دسـت اقـدامـات را             ".  هستند
دانـد و       نوعي عداوت بـا کـارگـر مـي         

ابتدا منافع کارگر مـطـرح   : " گويد  مي
اســت بــعــد مــنــافــع هــر شــخــص و                

ي صــديــقــي،      بــه گـفــتــه   ".  سـازمــانــي 
افزايش سهم بيمه پرداخـتـي کـارگـران        
ساختـمـانـي تـحـت لـواي هـر اسـم و                   
عنواني در شرايط فعـلـي نـادرسـت و          

 .به ضرر قطعي کارگران است
هــاي    در هــمــيــن رابــطــه انــجــمــن        

صنفي کارگـران سـاخـتـمـانـي اسـتـان              
کردستان بيانيه مشترک صـادر کـرده        
و در آن به افزايش حق بيمه مـعـتـرض       

در ايـن بـيـانـيـه، از غـفـلـت                 .  انـد   شده
 :است  انتقاد شده»برخي«

بـيـنـيـم کـه           بعـضـي مـواقـع مـي         
تعدادي از دوستان به اصطـالح فـعـال          
کارگري به حدي با مسـايـل کـارگـري            

انـد کـه مـا از تـه دل نـگـران                      بيگانـه 
هرگونه اقدام آنان هستيم؛ چـرا کـه از            

اند اگر نادان سنگي بـه      قديم ايام گفته  
 ....چاه اندازد هزار عاقل

بزرگواران ما بايد تفکيک کـنـيـم          
از همديگر، جـبـهـه دارا و نـدار را و                  
تعيين تکليف کـنـيـم بـراي خـود کـه               

از .  متعلق به کدامين کارزار هستـيـم     
کدام جنـسـيـم و حـامـي مـنـافـع چـه                   

 کساني هستيم؟
ــوري و امــروزي و               ــيــازهــاي ف ن
ــد               ــاي ضــروري و مــطــرح کــارگــران ب
دراولــويــت قــرار گــيــرد؛ تــعــدادي از           
دوستان آگاهانه يا نـاآگـاهـانـه بـه نـام              
دفاع از کارگر سـاخـتـمـانـي در فـکـر                
افزايش بيمه کارگران به نام درجه يـک       
و درجه دو و درجه سه هسـتـنـد؛ وارد          

شـوم     جزييات اين طرح دوستـان نـمـي        
که چه اندازه در آينده کارگـران مـفـيـد         
است يا نيست؛ در اين راستا ضـروري        
است که به اين سوال مهم پـاسـخ داده        
شود که تحليل مشـخـص از اوضـاع            

اش ايـن   مشخص يعني چه؟ آيا معني  

است که به کارگر بگوييم اگـر امـروز          
به نان شب محتاجي، اشکالـي نـدارد        
پول بيمه بيشتري پرداخت کن کـه در         

سال آينده حقوق خوبي بگيري؟ يا ٣٠ 
به کارگر بـگـويـيـم اگـر بـچـه ات بـه                     
خاطر فقر وگرسنگي تـرک تـحـصـيـل            

ــکــاري                   مــي ــي ــازار ب ــد و وارد ب کــن
ــوادات                مــي ــنــکــه خــان ــا اي شــود، ي
هــا را      تــريــن ســبــزيــهــا ومــيــوه          ارزان
خرند لباسهاي دست دوم و ارزان           مي

کنند يا اينـکـه اگـر       و کم بها تهيه مي 
نتواني براي دخترت جهيزيه بخري يـا        

ات در کوچه ها دوان دوان دنـبـال          بچه
دوچرخه سواري هـم سـن و سـاالنـش              
بدود و تـو نـتـوانـي بـرايـش دوچـرخـه                
بــخــري و افســرده و نــاامــيــد شــود                
اشکالي ندارد؛ امروز آنچه مهم اسـت     

بله بيمه مهم اسـت    !  پردازي است  بيمه
اي؟ نـظـر بـه ايـنـکـه                اما به چه هزينه   

همگان مستحضريد سـفـر مسـولـيـن          
انجمنهاي صنفي کارگران ساختمانـي   
اسـتــان کــردســتــان بـه تــهــران جــهــت             
مالقات با نـمـايـنـدگـان مـجـلـس بـه                 
منظور اعتراض شديد به افـزايـش دو       

پـردازي کـارگـران در           اي بـيـمـه       مرحله
هـمـيـن راسـتـا صـورت گـرفـتـه ولــي                  
متاسفانه هنوز عرق خستـگـي راه از         
جـبــيــنـمــان خشـک نشــده کــه دوبــاره             

بـنـدي زمـيـنـه           خواهند بنام درجـه    مي
معضل ديگري را بـراي مـا کـارگـران           

 .فراهم کنند
در شــرايــطــي کــه بــه خــاطــر                   

هـاي غـيـرکـارشـنـاســي            ريـزي    بـرنـامـه   
دولتمردان، صنايع مادر در کشور در     
حــال جـــان دادن اســـت و نـــيـــروي                  
متخصص آماده به کـار دانشـگـاهـي          
وارد صنايع سـاخـتـمـانـي شـده و در                 

هـايشـان را بـه           شرايطي کارگران بـچـه    
مهد کودک و کالس زبـان و سـونـا و               
شهر بازي و غيره ببرند مهم نـيـسـت؟      

مـا  !  سال آيـنـده اسـت؟       ٣٠ بلکه مهم  
امضــاکــنــنــدگــان بــه عــنــوان عضــو           
کوچکي از جامعه کارگري مـعـتـقـدم        

ها و تـفـکـرات     ريزي که اينگونه برنامه 
در خدمت منـافـع کـارگـر نـيـسـت و                

هـا وارد جـيــب          سـود ايـن نـا آگــاهـي          
چرا نبـايـد بـه      .  شود کسان ديگري مي 

ــراي کــارگــران               جــاي ايــن مســائــل ب
کالسهاي آموزشي و آگاهـي بـخـشـي          
برگزار شود ؟ چـرا بـه دسـتـگـاهـهـاي              

آوريـم کـه امـنـيـت             اجرايي فشار نمـي   
محل کار کارگر ساختمانـي را جـدي          
بـگـيــرنـد ؟چـرا کــارگـر سـاخـتــمـانــي                
امنيت شغلي ندارد؟ چرا کـارگـران را         

کـنـيـد کـه          با قـانـون کـار آشـنـا نـمـي              
متوجه بشوند که قانون کار ما هـيـچ       

از قانون کار فرانسه کمتـر نـدارد؟چـرا       
براي کارگران کالس آمـوزش بـرگـزار          

کنيد که متوجـه بشـونـد کـه مـا                نمي
خالق تمام نعـمـات عـالـم هسـتـيـم و                 
ــازوان               ــج ب هــرچــه هســت مــديــون رن

 ماست ولي خود از آن محروميم؟
هــاي صــنــفــي کــارگــران         انــجــمــن

ســاخــتــمــانــي اســتــان کــردســتـــان                
نـگـاري و        بازهم بـه نـامـه       :  گويند  مي

رايزني با نماينـدگـان مـجـلـس ادامـه             
داده و با همـه تـوان از حـق کـارگـران                 

.  محروم ساختماني دفاع مـي کـنـيـم          
 نداي کارگر

 
  گذشته       ده کولبر در يک هفته           

 کشته و زخمي شدند         
ي آخر تيرماه تـاکـنـون ده          از هفته 

کولبر از اهالي شهرستـانـهـاي مـرزي           
ــدران، ســردشــت،             ــال ــر، چ ــرانشــه ــي پ
اروميه، ماکو و خـوي بـراثـر شـلـيـک              
مستقيم نيروهاي مرزبـانـي کشـتـه و          

اند که شامل چهـار کشـتـه       زخمي شده 
 بــامــداد روز     .و شــش زخــمــي اســت       

، گـروهـي از       ١٣٩٧  مـرداد    ٥ جمعه  
ي صفر مرزي مـاکـو       کولبران در نقطه  

توسط نيروهاي مرزباني مورد هجوم    
قرار گرفتند که در نتيجه يـک تـن بـه             

سـاکـن    «اسمـاعـيـل دودکـانـلـو        »نام  
ي پشـت و پـاهـا             سو از نـاحـيـه        ساري

 هـمـزمـان      .دچار جراحـت شـديـد شـد         
نيروهاي هنگ مرزي در پاسگاه سقر       
پيرانشهر گـروهـي از کـولـبـران را بـه                

کـامـل   »رگبار بستند که در نتـيـجـه         
جان خود را از دست داده و  «باالشهر

ــوخـــالن     » ــالح »و     «عـــزيـــز شـ صـ
هـم بـه شـدت زخـمـي             «مـحـمـد     شيخ
 روز دو کولبـر از اهـالـي            همان .شدند

کــوســرت  »ســردشــت بــه نــامــهــاي           
 سـالـه فـرزنـد جـالل از              ١٥  «مامند

 «حسـيـن  »تو و    اهالي روستاي دوله  
 سـالـه فـرزنـد مـحـمـد از اهـالـي                   ٢٥ 

روستاي گردنه در پي شليک مستقيـم        
همين نيروها به شدت زخـمـي شـدنـد            

شان نـامـنـاسـب         که وضعيت عمومي  
 ٣  روز چهارشـنـبـه      .گزارش شده است 

مــرداد هــم يــک کــولــبــر بــه نــام                       
 ساله فرزند سعيـد از    ٤٥  «محمود»

اهالي روسـتـاي گـرنـاويـک در بـخـش               
قطور شهرستان خوي در پـي شـلـيـک             
نيروهاي هنگ مرزي، جان خود را از    

 از سـوي ديـگـر شـامـگـاه             .دست داد 
 مرداد هم يک کولبر به نـام  ٢ شنبه   سه
 ساله فرزنـد  ٣٤  «رشيد محمدعلي»

آبـاد از     يوسف از اهالي روستاي شکل    
ي مـرگـور ارومـيـه در              توابع منطـقـه   
 در پي شـلـيـک    «زيني»محلي به نام    

 نسان نودينيان            

 : نگاه هفته
 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته                            
 از شهرهاي کردستان                



 
947شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 ۵ از صفحه   ۴ از صفحه  
مستقيم مرزباني جان خـود از دسـت          

 تير نيز يـک کـولـبـر       ٣١  يکشنبه .داد
 «آکـام رسـولـي     »پيرانشهري به نـام       

ــرزنــد خــدر از اهــالــي روســتــاي                    ف
در پــي شــلــيــک        «شــيــنــکــه    کــانــي»

مستقيم نيروهاي انـتـظـامـي زخـمـي            
 در خبري ديـگـر در هـمـيـن            .شده بود 

 تـيـر، يـک        ٢٨ رابطه روز پنجـشـنـبـه         
 «حـکـيـم حـيـدرانـلـو         »کولبر به نـام     

فرزند جبرئيل از اهـالـي چـالـدران در              
نزديکي پاسگاه قرخ لرميشـه در پـي          
شليک نيروهاي مرزباني، جان خود را    

ي     همچنين طـي هـفـتـه         .از دست داد  
گذشته، نيروهاي مرزبانـي جـمـهـوري        
اسالمي در مناطـق مـرزي، اجـنـاس           

اند و بـيـش      دهها کولبر را ضبط کرده    
 رأس از اسـبـهـايشـان را بـا                ٢٠٠ از   

 در تمامـي  .اند  شليک گلوله تلف کرده   
اين موارد، نـظـامـيـان بـه ظـن حـمـل                
کــاالي قــاچــاق، کــولــبــران را مــورد            

 اند تيراندازي قرار داده
 
دانشجوي       "   وند   ميالد عبداهللا      "

  ماه حبس       ١٠ پس از     زنداني    
 در زندان مرکزي سقز از              

 .باشد     حق مرخصي محروم مي          
بـه دلـيــل     "  ونـد    مـيـالد عـبـداهللا      " 

عجز در توديع وثيقه از حق مرخصـي      
"  وند ميالد عبداهللا " .باشد محروم مي 

هنگام شرکت در تجمعات حمايت از        
پرسي استقالل کردستان از سـوي          همه

نيروهاي اطالعاتي بـازداشـت و پـس          
از محاکمه در دادگاه انقالب سقـز بـه         

بـه يـکـسـال       "  تبليغ عليه نـظـام    " اتهام  
تــوهــيــن بــه رهــبــري در           " حــبــس و      

بـه يـکـسـال       "  هـاي اجـتـمـاعـي          شبکـه 
 ايـن حـکـم        .حبس محکوم شده اسـت  

پس از صدور در دادگـاه تـجـديـدنـظـر              
 مـاه حـبـس تـعـزيـري             ١٦ سنندج بـه     

 دسـتـگــاه     .تـغـيـيـر پـيـدا کـرده اسـت              
قضايي براي دومين بـار مـتـوالـي بـا             

ونــد    آزادي مشـروط مـيــالد عـبـداهللا          
 مــيـــالد     .مــخــالــفــت کــرده اســت            

ونـــد دانشـــجـــوي رشـــتـــه             عـــبـــداهللا
 .باشد حسابداري مي

 
 

فراهم کردن مقدمات اعدام                
 پناهي      رامين حسين    

 بخشهايي از نامه            
 پناهي؛        امجد حسين    

فــراهــم کــردن مــقــدمــات اعــدام          
  پناهي با برپايي جـلـسـه       رامين حسين 

امنـيـتـي و حـملـه          -مسئوالن قضايي 
 هاي امنيتي به رامين گسترده رسانه

نشسـت مسـئـوالن امـنـيـتـي در              
استانداري کردستان و حملـه گسـتـرده        

ــه  هــاي امــنــيــتــي بــه رامــيــن                رســان
پناهي نگراني ها را از احتـمـال         حسين

اجراي حکم اعدام اين فـعـال سـيـاسـي         
ــتــشــار   .را دوچــنــدان کــرده اســت           ان

هــاي    گســتــرده ادعــاهــاي وبســايــت         
امــنــيــتــي عــلــيــه رامــيــن         -قضــايــي

اي بـا حضـور          پناهي و جـلـسـه        حسين
چند مسـئـول نـهـادهـاي امـنـيـتـي و                 
قضائي اسـتـان کـردسـتـان در مـورد                
نحوه اجـراي هـر چـه سـريـعـتـر حـکـم                   

پنـاهـي، نـگـرانـي         اعدام رامين حسين  
ها را نسبت به احتـمـال اجـراي حـکـم              
اعدام اين فعال سياسـي افـزايـش داده          

ــنــج    .اســت ــه        روز پ  مــرداد    ٤ شــنــب
، در استانداري کـردسـتـان، بـا       ١٣٩٧ 

 ٤ حضور خانم فتاحي مسئول شعـبـه        
دادگــاه انــقــالب ســنــنــدج در مــوارد           
اجراي احکام، عزيز حـيـدري، رئـيـس           
زندان مرکزي سنندج، بهمن مـرادنـيـا        
استاندار کردستان، مـلـکـي نـمـايـنـده            

 اطالعـات     وزارت اطالعات و نماينده   
سپاه برگزار شد و در آن مـوضـوعـات        
امنيتي گوناگون زنـدانـيـان از جـملـه             
اجـــراي حــــکــــم اعــــدام رامــــيــــن               

پــنــاهــي، زنــدانــي ســيــاســي            حســيــن
محکوم به اعدام، مـورد بـحـث قـرار            

انتشار گسترده ايـن مـطـالـب          .گرفت
دروغ، در کـنـار بـروز درگـيـري هـاي                
نظامي در کـردسـتـان، خـطـر اجـراي                

يـکـي از     :  حکم را افزايـش داده اسـت        
فعاالن مدني در سنندج در اين مـورد    

وضعيت منطقه کردسـتـان   « گفت که   
به دلـيـل درگـيـري نـظـامـي، خـيـلـي                   
امنيـتـي اسـت، جـمـهـوري اسـالمـي               
معموال در اين مواقع براي آرام کـردن     

زنـــد،     جــو، دســت بــه اعــدام مــي                 
هاي سپاه و اطالعات در هـفـتـه       سايت

اخير هر روز يک مـطـلـب در تـوجـيـه                 
حکم اعدام رامين منتشر کردند و بـه      

رســد قصــد دارنــد افــکــار            نــظــر مــي   
عمومي را بـراي اجـراي حـکـم آمـاده             

فعاليـن مـدنـي       به باور برخي .  » کنند
و سياسي و تني چند از وکال، انتشـار      

 فرمان جهاد    اخير مقاالت و خاطرات   
اهللا خميني در کردستان از طـريـق       روح
 قضـائـيـه و           سايتهايي مانند قـوه     وب

هاي اعضاي سـپـاه        درخواست خانواده 
 اعـدام       پاسداران مبني بر اجراي حکم  

پــنـاهـي، بـه دسـتــور            رامـيـن حسـيــن     
ارگانهاي امنيتي جـهـت بسـتـرسـازي          

. » گـيـرنـد      اجراي حـکـم صـورت مـي         
همچنيـن بـا مـراجـعـه و درخـواسـت                 
مکرر خانواده، اما رامـيـن کـمـاکـان             
مورد معالجه قرار نـگـرفـتـه اسـت و              
همچنان از درد و عفونـت کـلـيـه رنـج           

پــنـاهــي،     رامــيـن حسـيــن      .مـي بــرد   
زنداني سياسي محکوم به اعدام، کـه        

اســت،    بــارهــا بــه قــتــل تــهــديــد شــده          
، مـورد    ١٣٩٧  تـيـر       ١٤ شنبه،     پنج

 ٥ ضرب و شتم قرار گرفت و بـه بـنـد              
) بند مخصوص معتادين و قاتلـيـن     ( 

، ١٣٩٧  تـيـر       ٢٣ شنبه  .منتقل شد 
منابع خبـري کـمـپـيـن گـفـتـه بـودنـد                  

هيئتي شامل چند تـن از مـامـوران          ” 
اطالعاتـي و امـنـيـتـي از تـهـران بـه                   
سنندج رفتند و با احضار اين زنـدانـي       
سـيــاســي، او را بـراي مصــاحـبــه در               
مـقـابـل دوربــيـن، تـحــت فشـار قــرار               
دادند و از وي خواستند تا در مـقـابـل        
دوربين حاضر شود و اظـهـارات خـود       
مبني بر شکنـجـه شـدن در زنـدان را               
تکذيب کـنـد، ولـي عـلـيـرغـم فشـار                 
نهادهاي امنيتي، وي از اين اعـتـراف       

رامــيــن  ”.تــلــويــزيــونــي ســر بــاز زد        
 تـيـر     ٢ پناهي، فعال سيـاسـي،        حسين

 روز   ٢٠٠  بازداشت و پس از   ١٣٩٦ 
انفرادي و شـکـنـجـه هـاي جسـمـي و                 
روانــي، بــه زنــدان مــرکــزي ســنــنــدج            

 ٥ ٢ اين زنداني سياسـي،    .  منتقل شد 
 در شعبە يـک دادگـاه انـقـالب         ٦ ٩ دي  

. شهر سنندج بە اعـدام مـحـکـوم شـد             
 در   ١٣٩٧  فـرورديـن       ٢٢ اين حکم،    

 ديوانعالي کشـور در شـهـر        ٣٩ شعبه  
 .قم مجددا به تاييد رسيد

 

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ... مجموعه اخبار              :            نگاه هفته                
زمينه را براي اعتصابات سراسري آماده کنند و حکومت را تـمـامـا فـلـج           

کادرها و اعضا و دوستداران حزب کمونـيـسـت کـارگـري عـالوه بـر              .  کنند
شرکت در سازماندهي اعتراضات و اعـتـصـابـات، الزم اسـت واحـدهـاي                     
حزبي را در همه جا ايجاد کنند و دامنه نفوذ حـزب را گسـتـرش دهـنـد و               
کارگران و مردم آزاديخواه و عدالت طلب را متوجه ايـن ضـرورت اسـاسـي           
کنند که براي پايان دادن به بيحقوقي و بيعدالتي و شکاف عظيم طبقـاتـي         
و تضمين آزادي و برابري و رفاه، براي شکل دادن به جامعه اي مـدرن، آزاد     
و سکوالر و براي پايان دادن به بيحقوقي زن و دخالت مـذهـب در زنـدگـي             

حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             .  مردم، الزم است به گرد حزبشان حلقه زنـنـد   
بايد در ابعاد هرچه وسيعتر به آن ملـحـق   .  صداي اکثريت عظيم مردم است 

شد تا با هزينه کـمـتـر و مشـقـت کـمـتـر حـکـومـت را سـرنـگـون کـرد و                                    
 . خوشبختي و رفاه و آزادي را در ايران مستقر کرد

  
 حکومت مذهبي و مفتخور سرمايه داران را     

  .  بايد براي هميشه به گور سپرد   
 ! پيش به سوي اعتصابات و اعتراضات سراسري      

 !   زنده باد سوسياليسم   زنده باد آزادي، زنده باد رفاه و عدالت،    
 ! زنده باد انقالبي انساني براي جامعه انساني       

 حزب کمونيست کارگري ايران    
  ۲۰۱۸  ژوئيه ۳۱ ، ۱۳۹۷  مرداد ۹ 

  
 " حتي اگر بسيجي از آسمون بباره     "

  
حـتـي اگـر      " يک شعار جالب مردم کرج در اعتراضات ديـروز ايـن بـود           

بسـيـج را     !".  بسيجي از آسمون بباره، اين خيزش مردمي هرروز ادامه داره   
جمهوري اسالمي با صرف پولهاي عظيم براي خاموش کردن اعـتـراضـات      

مزدوران بسيجي يک بال مهم حـکـومـت جـنـايـت و           .  مردمي سازمان داد  
چپاول جمهوري اسالمي هستند و طي اين سالها در کنار ديـگـر مـزدوران            

. حکومت اسالمي جنايات غيرقابل توصيفي عـلـيـه مـردم انـجـام دادنـد               
طي چهل سال حاکميت جمهوري اسالمي بسيجي ها به مردم، بـه زنـان و            
دختران بيرحمانه حمله کردند، اسيد پاشيدند، کارگران را دستگير کـردنـد،         
در خيابان به روي مردم تيراندازي کردند، در زندانهايشان تجـاوز کـردنـد و         

اما نتـوانسـتـنـد خـيـزش مـردم عـلـيـه                 . شکنجه کردند و فوج فوج کشتند 
امـروز  .  حاکمين و براي دفاع از حرمت و زندگي انساني را خاموش کنـنـد        

مردم بپاخاسته اند و عزم کرده اند که اين خيل مزدوران جـنـايـتـکـار را بـه            
جـامـعـه در      .  همراه سران کثيف حکومتشان بـه زبـالـه دان پـرتـاب کـنـنـد                   

در خيزش، در شورش، در اعتصاب، در هيجان و امـيـد   .  التهاب ميسوزد 
 ! به اينده

اين موج سرنگوني طلبي و انقالبي را نه بسيج و نه سپاه نه هيچـکـس      
کـارگـران و     .  جمهوري اسالمي بـايـد بـرود       .  ديگري نميتواند خاموش کند 

معلمان و دانشجويان و زنان و دختران به جان آمـده ايـن بـانـد جـنـايـتـکـار                  
 . مافيائي را با کل سيستم چپاول سرمايه داري به زير ميشکند

  
 زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني         

 حزب کمونيست کارگري ايران   
  ۲۰۱۸  اوت ۱ ، ۱۳۹۷  مرداد ۱۰ 

 ... اطالعيه هاي حزب  

 دور نيست روزي که جمهوري اسالمي به قدرت انقالب                                             
 .  و قيام ما مردم بزير کشيده شود                            

 !  خود را براي اين نبرد آماده کنيم                            .  نبرد نهائي در راه است                   


