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 عبدل گلپريان
مرداد مردم مريوان در اعتراض به وضـع    ۲۹ اوايل بامداد دوشنبه   

نابسامان بهداشتي و بي کفايتي کاربدستان حکومت در شـهـرداري کـه        
مسئوليت تخليه و جمع آوري زباله ها در سطح شهر را بر عهـده دارنـد،      
در مقابل ساختمان شهرداري تجمـع کـرده و بـا سـوزانـدن زبـالـه هـا و                           

خـواهـان   عليه کـاربـدسـتـان حـکـومـت در مـريـوان                    سردادن شعارهايي   
اعتراض و خشم مردم مـريـوان بـه        .  استعفاي مسئولين شهرداري شدند 

بحران زباله در اين شهر بدون شک  در راستاي اعتراضات مردم سـراسـر           
کشور به وضع جهنمي تحميل شده به مردم از جانب حکومت اسالمـي      

بحران زباله، گراني غيرقابـل تصـور، فـقـر و بـيـکـاري، فسـاد و                     . است
دزدي، جاده هاي مرگ، کشتار کولبران و زندان و سرکوب، بـخـشـي از              
اعتراضات  نسبت به اين وضع دهشـتـنـاک بـوده و بـيـش از ايـن بـراي                      

 . مردم قابل تحمل نيست
مردم مبارز مريوان، زنان و جوانان اين شهر بارهـا بـه نـابسـامـانـي             

تـجـمـع اعـتـراضـي         .  وضع زندگي خود دست به تجمع اعتراض زده انـد      
مردم مريوان و ابراز خشـم آنـان در مـقـابـل گـنـدابـي کـه کـاربـدسـتـان                             
حکومت اسالمي در اين شهر بوجود آورده اند، حرکتـي هـمـسـو و هـم                  

مـردم  .  جهت در راستاي اعتراضات مردم در ساير شهرهاي ايـران اسـت     
آزاده و شرافتمند مريوان با برگزاري اين تجمع اعتراضي به سايـر مـردم           
شهرهاي کردستان پيام دادند کـه بـايـد بـه مـيـدان آمـد و اعـتـراض و                           

 .ايش بگذارندمنارضايتي خود را در مقابل چهار دهه فقر و فالکت بن
مردم ساير شهرهاي کردستان نيز خـواسـتـهـا و مـطـالـبـات زيـادي                   
همچون مردم ديگر شهرهاي ايران دارند که حـاکـمـان دزد و چـپـاولـگـر                 

. اسالمي چيزي بجز فقر و تنگدستي را برايشان به ارمغان نـيـاورده انـد        
حکومت اسالمي در موقعيتي بشدت ضعيف و مفـلـوک قـرار گـرفـتـه              

تـمـامـي بـخـشـهـاي مـخـتـلـف مـردم، کـارگـران،                          ۹۶ است، از ديمـاه      
معلمان، زنان، جوانان، بازنشتگان و مـيـلـونـهـا نـفـر کـه هسـتـي شـان                          
بغارت برده شده است به ميدان آمده اند و خـواهـان تـغـيـيـر بـنـيـادي و                    

هر روز بايد با تجمع و اعتـراض مـتـحـد،       .  تحقق خواستهايشان هستند 
متشکل و سازمانيافته خواستها و مطالبات خود را فـريـاد زد، بـايـد                
سوت پايان حکومتي که از قبل غارت، چپاول، دزدي و فساد قـادر بـه         
پاسخگويي ذره اي از ابتدايي تريـن مـطـالـبـات مـردم نـيـسـت، هـرچـه                      

 . رساتر بصدا درآورد
حکومت اسالمي بقدمت چهار دهه جامعه اي هشتاد ميليوني را      

از نبود آب اشاميدني گرفته تا نـبـود     .  با تباهي مطلق روبرو کرده است 
هواي سالم، از پرداخت نکردن دستمزدهاي چندين برابـر زيـر خـط فـقـر                
گرفته تا عظيم ترين و هولناکترين پديده با نام اعتياد در ميان جـوانـان       
و کودکان و از قتل و کشتار سيستماک در بيرون و درون زندانها گـرفـتـه       
تا گرفتن شادي و نبود ذره اي امنيت جاني، کارنامه اسالم و حکومـت      

براي پايان دادن به چهل سـال فـقـر و فـالکـت و                .  اسالمي در ايران است 
براي پايان دادن بـه سـيـاه تـريـن و جـهـنـمـي تـريـن دوران زنـدگـي، بـا                                    
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جمعيت زيادي از مـردم بـه ويـژه            
جوانان مريوان به ساختمان شهـرداري      
حمله کرده انـد و درب آنـرا بـه آتـش                  

جوانان مـريـوان شـعـار مـي           .کشيدند
شهرداري لعنتـي تـا کـي بـي             : دهنند

جوانان خشـمـگـيـن و بـه           .مسئوليتي
مسئـولـيـن    :  دهند ويژه زنان شعار مي   

 .غيرت، استعفا استعفا بي
مشکل جـمـع آوري زبـالـه هـا و               
ايمني نداشتن سايت هـاي زبـالـه هـا             
در اطــراف شــهــر مــريــوان روســتــاي           
عصر اباد بـه بـحـران زبـالـه مشـهـور                

مــردم مــعــتــرض تــعــداد      .شــده اســت  
ــه                    ــه نشــان ــه هــا را ب ــال زيــادي از زب
اعتراض در مقابـل قـرمـانـداري ايـن            

 .شهر آتش زدند
مردم شهر مريـوان بـارهـا عـلـيـه            
شــهــرداري و نــهــادهــاي حــکــومــت           
اسالمـي در ارتـبـاط بـا جـمـع آوري                 

نکردن زباله ها دست به تـظـاهـرات و        
مــردم .  تــجــمــع اعــتــراضــي زده انــد         

ميگويند ؛ يک هزارم پولي که صـرف      
دزدي ها و صرف مسجد و آخـونـد و           
امامزاده و يـا نـيـروهـاي سـرکـوب و               
تروريست هاي اسالمـي در مـنـطـقـه            
مـيـشـود، صـرف نـيـازهـاي اسـاسـي                

 .مردم نميشود
کميته کردستان حزب کمونيست     
ــوان                  ــران از مــردم مــري ــري اي ــارگ ک
ميخواهد تا رسيدن بخواستهـايشـان،     
جمع آوري زباله هـا و ايـمـنـي کـردن                 
سـايــت هــاي مـحــل دفـن زبــالـه هــا                

 .اعتراضات را ادامه دهند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩٧  مرداد ٢٩ 
   ۲۰۱۸  اوت ۲۱ 

اعتصاب عمومي، متحد، متشکـل      
و ســازمــانــيــافــتــه و بــا تــجــمــعــات             
اعتراضي در ميادين و خـيـابـانـهـاي            
شهرها و در مقابل نـهـادهـاي دزد و             

 .مفتخور اسالمي حضور پيدا کرد
مردم شهرهاي ايران در اعـتـراض     
ــداخــتــن                بــه چــپــاولــگــري و بــراي ان
حکومتي که روزهاي پاياني عـمـرش       

. را سپري ميکند بـمـيـدان آمـده انـد             
فعاليـن کـارگـري، فـعـالـيـن جـنـبـش                 
زنان، جوانان، فعالين محيـط زيسـت       
و فعالين محالت در مريوان و سـايـر        
شهرهاي کردستان ميتوانند همسو و      
هم گام با مردم سراسر کشـور، بـا راه         
اندازي و ايجاد شوراها در هـمـه جـا،           

ــراضــي مــردم در               ــهــاي اعــت حــرکــت
شهرهاي کردستان را سازمـانـيـافـتـه،         
ادامه دار ، هدفمند، متشکل و فعال       

 .کنند
 

  ۹۷  مرداد ۳۰ 
 ۲۰۱۸  اوت ۲۱ 

 ... مردم مبارز مريوان                   
 

 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان           

پديده خـودکشـي کـه شـاهـد آن              
هستيم هر روز در يـکـايـک شـهـرهـا              
ــالم                ــهــاي اي ــرســتــان ــژه در شــه ــوي ب
وکرمانشاه، سنندح سقز و بوکان بـه      
واقـعـه اي هـولـنــاکـي تـبـديـل شــده                 

چرا دختران و نـوجـوانـان سـر            .  است
پل ذهاب قرباني مي شـونـد و چـرا             
دخـتــران بــازمــانـده از آتـش ســوزي             
مدرسه شين آباد به راهکار مسـئلـه       

 خودکشي مي انديشند؟
آمارها هـر روزه سـخـن از يـک                
معضل اجتماعي مي گويند کـه رو        
ــقــش دولــت                   ــش اســت ن ــه افــزاي ب
ودسـتــگـاهــاي زيــر ربـط چـيــســت؟            

 سـالـه      ۱۷  و  ۱۶ خودکشي دو جوان   
کـه اخــيـرا بــه زنـدگــي خـود پــايــان                 

 مـرداد مـاه نـيـز در           ۲۷ روز   . دادند
يک اقداماتـي جـداگـانـه جـمـعـي از                

ــيــان      ــدانــي  "۵ رنــدان ــدان       "زن  در زن
مرکـزي سـنـنـدج بـه شـيـوه خـوردن                 
ــه                    قــرص و دار زدن خــود اقــدام ب

 و دهــهــا مــورد        خـودکشــي کــردنــد   
ديگر از اين قبيل، نمونه هـاي بـارز            
و برآمـده از وضـعـيـت بـحـرانـي در                 
جامعه، در زندان و در مناطق زلزلـه     
زده است و باالخره ايـن مـعـضـل را              
چگونه بايد بررسي کرد و راه پـايـان            

 دادن به آن کدام است؟
بعد از بـروز هـر واقـعـه اي، از                 
زلزله گـرفـتـه تـا ديـگـر مـعـضـالت                 
اقتصادي، سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي،              
کسانيکه خود را در مقـابـل چـنـيـن             
شرايطي نـاتـوان مـيـبـيـنـنـد تـالش                
ميکنند وضـعـيـت روانـي وزنـدگـي            

در صـورت    .  خود را بازسازي کنـنـد     
ــن بســت رســيــدن عــوارضــي                ــه ب ب
همچـون مشـکـالت روانـي مـانـنـد              
افســردگــي و اظــطــراب نــمــايــان                
ميشوند که به اشکال مـخـتـلـف در           
زندگي روزمـره خـود را نشـان مـي               
دهـد کـه يـکـي از آنـهـا خـودکشــي                  

 .است
در يک جامعه نسبتا مـتـعـارف         
که دولـت بـا احسـاس مسـئـولـيـت                
اندکي به مشکالت فـردي انسـانـهـا          
رسيدگي کند، نقش دسـتـگـاهـهـاي           
زير ربط براي رفع مشکالت زندگـي        
و توجه به رفاه آنان با بهره گـيـري از          
کمک روانشناسان بيشتـر مـي شـود          
که از رشـد ايـن وضـعـيـت مـخـرب                 

 .جلوگيريي  کند
متاسفانه شرايـطـي  کـه امـروز            
مردم زلـزـلـه زده و سـاقـط شـده از                   
هســتــي و زنــدگــي، عــدم تــامــيــن             
موقعيت اقتصادي جوانان بيکـار و       
منزجر از شرايط و قوانين حـاکـم بـر       
جامعه  با آن روبرو هسـتـنـد، تـنـهـا               
گوشه کوچکي از علل بـروز فـاجـعـه         
ــران و شــهــرهــاي               خــودکشــي در اي

 .کردستان است
حتي گفته مـيـشـود کـه دانـش             
آموزان مـدرسـه شـيـن آبـاد نـيـز در                 
چنـيـن دايـره هـولـنـاکـتـري از آتـش                  
سوزي مدرسه شـان قـرار گـرفـتـه و                
بدليل عدم رسـيـدگـي بـه شـرايـط و               
وضعيت جسمي و رواني آنان، پديده       
شوم خودکشي در مـيـان آنـهـا نـيـز                
بعنوان راهکاري براي پايان دادن بـه       

 .وضعيت خود جستجو ميکنند
کودکان در روبرو شدن با چنـيـن         
مــعــضــالتــي بــمــراتــب بــيــشــتــر از           
بزرگساالن ناتوان از درک و پـذيـرش          
فشارهاي رواني بر چنيـن شـرايـط و           
وضعيتي هستند و اوليـن و آسـيـب            

 .پذيرترين بخش جامعه هستند
آمار خودکشي زنان در بـررسـي         
سـازمــان بــهــداشــت جــهــانــي نشــان          

 نفر در   ۱  ثانيه۴۰ ميدهد که در هر   
جهان خود کشي مـي کـنـد و سـهـم              

 مـورد در سـال         ۶۹  هـزار و     ۴ ايران   
 ۱۱ است که بطور متوسط هـر روز         

نفر در کشور به زندگـي خـود پـايـان            
اســـتــانـــهـــاي ايـــالم      .  مــي دهـــنـــد    

کرمانشاه، کـردسـتـان ولـرسـتـان در             
راس آمــار خــودکشــي کشــور قــرار          

نــابــرابــريــهــاي افــتــصــادي و       .  دارنــد
اجتماعي نا اميدي از آينده و نـبـود        
شادي نيز از داليل خـودکشـي اسـت        
وقتي فرد بـيـکـار ارتـبـاط خـود بـا                 
جامعه و خانواده و محيط کار را از    
دسـت مــي دهــد هـمــيـن مـوضــوع              
پيوندهاي اجتماعي او را از مـيـان            
مي برد و موجب سستي پيوندها و       
فاصـلـه گـرفـتـن فـرد از جـامـعـه و                    

 .سپس خود مي شود
در مــاه گــذشــتــه مــواردي از              
خودکشي زنان جـوان مشـخـصـا در           
شهرهاي بوکان، سقـز و سـنـنـدج را             
شـاهـد بـوده ايــم مشـکـالت روانــي              
وافسردگـي ازدواج اجـبـاري فـقـر و              
بيکاري قوانين حاکم و متعـاقـب آن      

از .... بروز مشکالت خانوادگـي و        
عـــوامـــل خـــودکشـــي اســـت کـــه             
مهـمـتـريـن آن را مـي تـوان فـقـر و                     
فالکت اقتصادي و عدم مسئـولـيـت     
پذيري دولت و نهادهاي مربوطه در        

نـا  .  مقـابـل شـهـرونـدان را بـرشـمـرد              
اميدي در نتـيـجـه فـقـر و بـيـکـاري                 

 . مهمترين دليل خودکشي است
باني و مسبب اصلي خودکشـي     
و تمامي دردهـا و رنـجـهـاي مـردم               

. وجــود حــکــومــت اســالمــي اســت        
بجاي دست بردن براي نابـودي خـود          
بايد باتمام قوا تالش کرد حکـومـت      

با پايـان دادن    .  اسالمي را نابود کرد 
به عمر اين نظام و برقـراري جـامـعـه          
اي آزاد، برابـر و تـامـيـن رفـاه بـراي                
آحاد مردم، پديده خودکشي نـيـز از           

 . بين خواهد رفت
  ۹۷  مرداد ۲۹ 
 ۲۰۱۸  اوت ۲۰ 

 پديده خودکشي در شهرهاي کردستان                               
 بجاي دست بردن براي نابودي خود بايد حکومت اسالمي را نابود کرد                

 

 عزيزه لطف الهي           

 

تجمع اعتراضي و تظاهرات مردم شهر مريوان                                        
 عليه شهردار اين شهر                    

 جنبش عدالت خواهانه مردم ايران با قدرت و صالبت به پيش ميرود                                      
 و ما براي سرنگوني اين حکومت و سازمان دادن يک زندگي عاري از خشونت                                               

 .  و استثمار و نابرابري و يک زندگي بهتر آماده هستيم                             

 
دوره تازه اي از خيزش ها و قيام هاي شهري       

و اعتصابات سـراسـري شـروع شـده و هـر روز                   
 . حکومت را در تنگناي بيشتري قرار ميدهد

بايد متحد شويم، خود را متشکـل کـنـيـم و              
براي رويارويي هاي بزرگتر و مـهـمـتـري کـه در              

 . راهند آماده شويم



 
950شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

  سال     ١٧  نفر زير     ٢١٢ 
 اقدام به خودکشي کردند               

 
نــگــاه هــفــتــه    ( در شــمــاره قــبــلــي     

بـــراي " بـــيـــانـــيـــه     )  ٩٤٩ ايســکـــرا     
،تشکل حامي حقوق کودک، " کودکان

در خصــوص خــودکشــي کــودکــان و          
نوجوانـان در مـنـاطـق زلـزـلـه زده را                  

 . منتشر کرديم
طبق آماري کـه ايـلـنـا مـنـتـشـر                

طـبـق آخـريـن       " کرده است اعالم شده؛     
 ١٧  نفر زيـر    ٢١٢ آمار در کل کشور  

طـبـق   "  سال اقدام به خودکشي کـردنـد    
اين خبر خودکشي هـا از کـودکـان و              

 سـال تـا آخـر سـال             ١٧ نوجوانان زير    
خــودکشــي هــا    .   بــوده اســت     ١٣٩٦ 

البته در چند سال گذشـتـه در سـنـيـن            
 .  نفر است٥٠٠٠ مختلف نزديک به 

خودکشي پس لرزه هـاي شـرايـط          
ــ سياسي کنونـي اسـت       تـا  .  اقتصادي 

زمانيکه استـبـداد و ديـکـتـاتـوري و              
شکاف طبقاتي و عميـق کـنـونـي در           
ايران حاکم است ما شاهد ايـن پـديـده          

  .شوم و هولناک هستيم
 

 زباله يک بحران است            
مريوان؛ اعتراضات مردم عـلـيـه        
ــتــي                 ــي کــفــاي ــوان و ب شــهــردار مــري
نهادهاي حکونت اسالمي براي جـمـع      

در شـهـر     .  آوري زباله هـا شـروع شـده         
مريوان جمع آوري زبالـه هـا در چـنـد              

مردم شـهـر     . سال گذشته وجود داشته 
 مرداد شـبـهـنـگـام دسـت بـه            ٢٩ روز  

تظاهرات و اعـتـراض خـيـابـانـي زده               
نـيـه و     بـيـا  "  مـردم مـيـگـويـنـد؛           .  انـد 

اطالعيه بـازي را تـمـام کـنـيـد شـهـر                  
مريوان در بـرابـر بـحـرانـي نـاشـي از                   
مديريت ناکارآمد چندين دوره شـورا         
و شهرداري قرار دارد معظل زباله هـا        
کــه بــعــد از چــنــديــن ســال صــبــر و                 
تسـامـح، دعـوا و درگـيـري آسـتـانــه                
تحمل مردم شهر مريـوان و روسـتـاي         
عصرآباد را لبريز کرده است و بعـد از       
سالها وعده و قـول هـاي بـي پـايـه و                  
خالف وعده مسئولين شوراي شهر و       
شهرداري از دوره اول تاکنون مـوجـب       
شده تا مردم روستاي عصرآباد ديـگـر    
اعتمادي به مسئولين شـهـر نـداشـتـه           
باشند و روستاهاي ديگر که مـمـکـن         

است سايت زباله بدانجا منتقل شـود       
نيز از اين تاريخ پر از دروغ و بدقولـي        
نيز هراسيده و حـاضـر بـه هـمـکـاري                
نيسـتـنـد و ايـنـک زبـالـه يـک بـحـران                     

 ".است
 

اعتراض کارگران کارگران                 
 کارخانه آريا صنعت در سنندج                  

بنابـه گـزارش رسـيـده، کـارگـران             
کارخانه آريا صنعت سازنده قـطـعـات         
پالستيکي خـودرو و مـاشـيـن آالت             
صنعتـي واقـع در شـهـرک صـنـعـتـي                 

 سـنـنــدج در اعــتـراض بــه            ٢ شـمـاره     
ــاه از                       ــدن دو مــ ــت نشــ ــرداخــ پــ
دستمزدهايشان دست بـه اعـتـراض و         

 .اعتصاب زدند
کــارگـــران ايـــن کــارخـــانــه کـــه              

 نفر مي رسد، روز   ١٢٧ تعدادشان به   
 مردادماه در اعتـراض  ٢٤ چهارشنبه  

به پرداخت نشدن مطالباتشـان دسـت        
همزمان رانـنـدگـان و      .  از کار کشيدند 

کـارکـنـان بـخـش اداري نـيـز بـه ايــن                   
بــه دنــبــال آن      .  اعـتــراض پــيــوســتــنــد    

کــارفــرمــاي شــرکــت وعــده داد کــه             
معوقات مزدي کارگران را پـرداخـت         

 .خواهد کرد
                           

 نيروهاي مرزباني سردشت               
 يک کولبر را بە قتل رساندند                

هنگ مرزي در بازارچە روسـتـاي        
کاني زرد بر روي کـاسـبـکـاران آتـش              

 .گشود و يک نفر جان باخت
 مردادماە نيروهاي مرزبـانـي   ٢٢ 

جمهوري اسالمي شماري از کولـبـران        
را در نـزديـکـي کـانـي زرد سـردشـت                 
هدف تيراندازي قرار دادە کە در پي آن    
ــام                    ــاد بە ن ــبــر اهــل مــهــاب يــک کــول

جـان خـود را از         "  اسماعيـل عـزيـزي     " 
 .دست مي دهد

شايان ذکر است کە دو روز قـبـل             
هم در نزديکي بـازارچە مسـدود شـدە            
کيلي سردشت نيروهاي مسـلـح رژيـم         
اســالمــي ايــران چــنــديــن راس اســب           
مردم محلي را بـا شـلـيـک مسـتـقـيـم              
کشتە و الشەها را در ايـن گـرمـا رهـا              
کردەاند کە بە گفتە مردم مـنـطـقە بـوي             
الشەها بە شعاع چندين کيلومتر فضـا    
و محيط زندگي ساکنيـن مـنـطـقە را            

 .آلودە کردەاند

 
 ويژه  کمپين نجات          

 هوشمند عليپور       
نــامــه پــدر و مــادر هــوشــمــنــد             
عليپور و درخواست آنها از جهـانـيـان          

 براي نجات فرزند دلبندشان
اينجانبان مصطـفـي عـلـيـپـور و            
ــدر و مــادري                  ــان پ ــودي ــه مــول آمــن
زجرکشيـده بـديـنـوسـيلـه اعـالم مـي                
نماييم فـرزنـد دلـبـنـدمـان هـوشـمـنـد                
عــلــيــپــور زنــدانــي ســيــاســي ســاکــن           
روستاي بـيـژوه از تـوابـع شـهـرسـتـان                 

 از   ١٣٩٧  مـرداد      ١٢ سـردشـت در       
سوي نيـروهـاي امـنـيـتـي حـکـومـت               
بازداشـت و بـه مـکـان نـامـعـلـومـي                  
منتقل شد و تحت بـيـرحـمـانـه تـريـن              
شـکـنـجــه هـا بـراي اخـذ اعـتـرافــات                 

فعاليت وي   .  اجباري قرار گرفته است 
ــي در مــورد                  ــا اطــالع رســان صــرف
وضعيت فعاالن و زندانيان سياسـي و       
حقوق بشري ايراني و بـاالخـص کـرد            
بوده و به جز اين فعاليتي مـجـرمـانـه          

پـيـگـيـريـهـاي       .  مرتکـب نشـده اسـت       
مستمر ما از طريق نهادهاي مسئـول   
داخلي جهت برخـورد مـودت آمـيـز،            
عـادالنـه و عـدم آزار و شـکـنــجـه و                    
دستـرسـي آزاد بـه وکـيـل و رعـايـت                  
موازين حقوقي تاکنون هيچ نـتـيـجـه           

تا ايـن لـحـظـه       .  اي در بر نداشته است   
هيچکس در خصوص وضعيـت و يـا         
جرم مرتکب شـده ايشـان پـاسـخـگـو              

در نتيجه تـنـهـا پشـت و         .  نبوده است 
پناه ما رجوع به مردم ايران و جهان و       

الملـلـي    طلب استمداد از نهادهاي بين    
و مجامع مدافع حقوق بشر از جـملـه        

بان حـقـوق بشـر، سـازمـان عـفـو                 ديده
الملل و هـمـچـنـيـن سـازمـانـهـا و                 بين

نهاد هاي مخالف اعدام است کـه در          
خصــوص وضــعــيــت فــرزنــدان مــا و           

مـا از    .  سرنوشت او ما را ياري کننـد       
همه شما مي خواهيم کـه صـداي مـا          
را در همه جا پژواک دهيد و از هـيـچ               
تالشي براي آزادي و تأمـيـن امـنـيـت          

 .جاني هوشمند فروگذار نکنيد
ما خانواده هوشمند عليپور فورا     
مــي خــواهــيــم کــه امــکــان تــمــاس              
هوشمند با خانوده اش بـرقـرار شـود،         
ايشان برخورداري و دسترسي آزاد بـه         
وکيل داشـتـه بـاشـد و يـک دادرسـي                  
عادالنه بدور از آزار و شـکـنـجـه در                

اميد ما و آرزوي     .  باره او انجام گيرد  
ما ديدار دوباره فرزندمان و بـرگشـت        

 .او به آغوش گرم خانواده است
ــه               ــيــپــور و آمــن مصــطــفــي عــل
مولوديان پدر و مادر فعـال سـيـاسـي           

 در بند هوشمند عليپور

 ١٣٩٧  مرداد ٢٤ 
 ٢٠١٨  اوت ١٥  

 
مصطفي عليپور پدر زنداني                

 :  سياسي مي گويد         
هميشه رژيم جمـهـوري اسـالمـي          
ايران خانواده ما را تحـت تـعـقـيـب و               

نــيــروهــاي !  بـازجــويــي قــرار مـي داد         
اطالعاتي و نظامي شـان هـمـيـشـه و           
شب و روز و بدون اطالع قـبـلـي و بـا            
پوتين وارد خـانـه مـي شـدنـد و کـل                  
خانه را زير و رو مي کـردنـد و از هـم             

بجـرم انسـانـدوسـتـي و          !  مي پاشيدند 
آزاديخواهي؛ خودم و بيشتر فرزنـدانـم        

بـيـشـتـر     !  بازداشت و زنداني شـده ايـم       
فرزندانم شاهو،هژار، ژيان و هوشمنـد       
! بازداشت، زنداني و شکنجه شده انـد     

خودم چندين بار بازداشت و زنداني و       
 !جريمه نقدي شده ام

در همين حال کـه صـحـبـت مـي             
طـبـق قـانـون اسـالمـي              کنم، هنـوز و    

 ماه ديگر حکم زنداني دارم و   ٧ آنها،  
زنداني ام تمام نشده و تازه بيشتـر هـم      

: عليپور مي گـويـد  _ مصطفي# !  شده
ما مجرم بوديم بجرم آزاديـخـواهـي و         

ما از زنـدگـي خـوشـي           !  انساندوستي
 !نديديم

از اين پدر رنج ديده، زحمتکش و       
آزاديخـواه حـمـايـت کـنـيـد و صـداي                 

علـيـپـور و      _هوشمند#فرزند عزيزش  
ديگر زنداني سياسي دسـتـگـيـر شـده           

 !محمد استاد قادر باشيم
 !نه به شکنجه و اعدام

 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد
  !زنده باد آزادي

 !زنده باد زندگي
 

کمپين    -٣ اطالعيه شماره       
 نجات هوشمند عليپور          

هوشمند عليپور و محمد استاد                
قادر به زندان اطالعات شهر سنندج                    

 !منتقل شده اند      
بنا به خبري که خانواده هوشمنـد        
عليپور دريافت کرده است، هوشمـنـد      
و محمـد اسـتـاد قـادر کـه هـردو در                  

 مـرداد تـوسـط نـيـروهـاي             ١٢ تاريخ  
جــمــهــوري اســالمــي دســتــگــيــر و              
ــد بــه زنــدان                   ــازداشــت شــده بــودن ب
اطالعات شهر سنندج مـنـتـقـل شـده           

بنا بـه ايـن خـبـر، ايـن دو فـعـال                  .  اند
ــدان                   ــيــش از ايــن در زن ســيــاســي پ
اطـالعــات شــهـر بــانـه در بــازداشــت             

الزم به گفتن است که خـانـواده   . بودند
عليپور براي اين دو فعال سياسي يـک        

 .وکيل اختيار کرده است
همچـنـيـن خـانـواده عـلـيـپـور بـا                 
برخي نـمـايـنـدگـان احـزاب حـاکـم در                
کردستان عراق تماس گرفته انـد و از           

آنها خواسته اند براي نجات هوشمـنـد    
 .و محمد استاد قادر تالش کنند

ما يک بار ديگر همه مـردم ايـران       
و جهان و هـمـه سـازمـانـهـاي مـدافـع               
حقوق انسـان و احـزاب و جـريـانـات                 
مختلف سياسي را فـرا مـي خـوانـيـم            
که براي دفاع از هوشمند عـلـيـپـور و          
محمد استاد قادر به کـارزار جـهـانـي          

 .نجات اين دو فعال سياسي بپيوندند
 کمپين نجات هوشمند عليپور

 اوت   ١٨   -١٣٩٧  مــرداد      ٢٧ 
 ٢٠١٨ 
 

 ١ اطالعيه شماره       
اعالم موجوديت کمپين نجات               

 !هوشمند عليپور      
  ساله     ٢٥ ک جوان         جان ي   

 !در خطر است     
بنا به اطالعيه خانواده هوشمـنـد        

 مــرداد   ١٢ عــلــيــپــور، روز جــمــعــه          
هوشمند عليپور و هـمـراهـش      ١٣٩٧ 

ــران مشــغــول                 ــان اي ــردســت کــه در ک
فعاليت سياسي و تبليـغـي در مـيـان            
مردم بودند به کمين نيروهاي نظامي     
جــمــهــوري اســالمــي مــي افــتــنــد و            

دوست هوشمـنـد   .  دستگير مي شوند  
محمد استاد قـادر در جـريـان حـملـه               
نيروهاي جمـهـوري اسـالمـي زخـمـي            
مي شود و هـوشـمـنـد کـه بـه کـمـک                    
دوستش مي شتابد زير رگبار گـلـوـلـه       
و گاز اشک آور از پاي در مـي آيـد و                 
هر دو به چنگ نـيـروهـاي جـمـهـوري              

 .اسالمي مي افتند
تا زمان صدور ايـن اطـالعـيـه از            
محل بازداشت اين دو فعال سـيـاسـي         

. هيچگونه خـبـري در دسـت نـيـسـت             
جمهوري اسـالمـي در بـخـش اخـبـار              

 ١٦  مــورخ      ٢٠:٣٠ شــبــانــگــاهــي     
 نــمـايــش اعـتــرافــات        ٩٧ مـردادمــاه    

. اجباري اين دو زنداني را پخـش کـرد     
اعترافاتي کـه بـنـا بـه رسـم و شـيـوه                   
شناخته جمهوري اسالمـي بـه دنـبـال           
شکنجه شدن شديد زندانيـان صـورت        

هــه ژار عــلـيـپــور بــرادر         .  مـي گــيـرد    
هوشنمد در اطالعيه از سوي خانواده       
عليپور گفته است که برادرش بنـا بـه         
منابع موثق از ايران زيـر شـديـدتـريـن           

 .شکنجه ها قرار داشته است
مـا بــديـن وســيلــه يــک کـمــپــيــن              
جهاني براي نجات هوشمند عـلـيـپـور      

هـدف مـا از ايـن          .  اعالم مـي داريـم      
کمپين ايـن اسـت کـه اجـازه نـدهـيـم                   
جــمــهــوري اســالمــي ايــن دو فــعــال             
سياسي را اعدام کند و جان هوشمـنـد     
و دوسـت هـمـراهـش يـعـنـي مـحـمـد                  

. استاد قادر را از مرگ نجـات دهـيـم         

 نسان نودينيان            

 : نگاه هفته
 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته                            
 از شهرهاي کردستان                

 ۴  صفحه 
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 ۳ از صفحه  
ما در عين حال به افشـاي شـکـنـجـه               
هـاي وحشـيـانـه جـمـهـوري اسـالمـي                
عليه اين دو فعال سـيـاسـي خـواهـيـم              
پرداخت و مي خواهيم کـه جـهـانـيـان            
چنين رفتارهاي شنيع و ضد انسـانـي       
جمهوري اسالمي با زندانيان در بـنـد          

حق داشتن وکـيـل،     .  را محکوم کنند  
حـق مـالقــات بـا اعضــاي خـانــواده،             
ااطالع فوري از وضـعـيـت جسـمـي و            
روحي اين دو زنداني، حق برخـورداري   
از يک دادرسي عادالنه و بـرخـورداري         
از امکانات پـزشـکـي و درمـانـي در              
زندان از حقوق بديهي همـه مـتـهـمـان            

امــا جــمــهــوري اســالمــي بــا          .  اســت
استناد با قوانين قصاص اسـالمـي و         
استفاده از اعـدام بـعـنـوان يـک حـربـه                
سياسي و اقدامي انتقامجويانه بـراي     
مرعوب ساختن مردم معترض، همه      
ايـن حـقــوق بــديـهــي را زيـر پـا مــي                   

تنها با فشار و کمپين جهانـي  .  گذارد
است که مي توان جمهـوري اسـالمـي       
را وادار به عـقـب نشـيـنـي کـرد و از                  
اعدام اين دو فعال سياسي جلـوگـيـري      

 .بعمل آورد
کمپين نجات هوشمند عـلـيـپـور         
از سوي کميتـه بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه                    
اعدام اعالم مي شود ولي متعلـق بـه        
همه کساني است که عليه جـمـهـوري          
اسالمي و مخـالـف مـجـازات اعـدام           

از همين رو ما همه احـزاب،    .  هستند
سازمانها و نهادها گونـاگـون مـدافـع          
حقوق انسان و همه افـراد را فـرا مـي            

. خوانيم که به اين کمپيـن بـپـيـونـدنـد           
خانواده عليپور در روزهاي سـخـت و         
دشواري به سر مي برند و از همـه مـا         
خـواسـتـه انـد کــه بـراي نــجـات جــان                 
عــزيــزشــان در کــنــار و هــمــراهشــان             

اين خانواده پـر جـمـعـيـت کـه             .  باشيم
شماري زيادي از آنها آواره اين کشـور          
و آن کشور شده انـد و مـورد ظـلـم و                
ستم بيشمارجمهـوري اسـالمـي بـوده          
اند، به کمک تک تک شما نياز دارند و    

بـخـصـوض    .  نبايد تنهايشان بگذاريـم   
مردم سردشت که خانواده عليـپـور را        
به خوبي مي شناند الزم اسـت کـه بـا          
جمع آوري امضا و هر اقدام ديـگـري،       
همبستگي و پشتيباني خود را بـراي       
نجات جان هوشمند علـيـپـپـور نشـان          

 .دهند
در اطالعيه هاي بـعـدي در بـاره             
زندگي و مبارزه هـوشـمـنـد عـلـيـپـور              

 ساله کـه در چـنـگـال جـمـهـوري                ٢٥ 
اســالمــي در مــعــرض خــطــر مــرگ             
قراردارد، بيشتر براي شـمـا خـواهـيـم            

 .نوشت
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ١٣٩٧  مرداد ٢١ 
 ٢١٠٨  اون ١٢  

 
 هوشمند عليپور        

 !و آرزوهاي سرکوب شده            
پيشتر به اطالع رسانديم کـه روز        

 مرداد هوشمند عليپور و محمـد  ١٢ 
اسـتــاد قــادر دو فــعــال ســيــاســي در              
کــردســتــان ايــران تــوســط نــيــروهــاي          
جمهوري اسالمي دستگـيـر شـدنـد و           
مورد شکنجـه قـرار گـرفـتـنـد و زيـر                 
شکنجه از آنـهـا اعـتـرافـات اجـبـاري              

اينجا مي خواهيم فـرازهـاي      .  گرفتند
از زندگي هوشمند را با شما در ميـان     

ــگــذاريــم   امــيــدواريــم بــا کســب           .  ب
اطالعات بيشتـر از زنـدگـي مـحـمـد              
استاد قادر همين کـار را در فـرصـت            
هـاي ديـگـر در بــاره وي نـيـز انـجــام                   

 .بدهيم
 ١٣٧٢ هوشـمـنـد مـتـولـد آبـان              

او در   .   سـال دارد     ٢٥ اسـت و فـقـط          
خــانــواده اي پــرجــمــعــيــت در شــهــر              

 ٧ هوشمند .  سردشت بدنيا آمده است 
ــردادر و ســه خــواهــر دارد              او در   .  ب

خـانــواده اي مـتــولـد شـده اسـت کــه                 
مخالفت با ظلم و نابرابري و تبعيـض        
فضـاي حـاکـم بـر ايـن خـانـواده بـوده                   

مصطفي عليپور پدر هوشمنـد  .  است
از فـعـالـيـن سـرشـنـاس و خـوش نـام                   

او بـه دلـيـل        .  منظقه سـردشـت اسـت      
فـعـالـيـتـهـايـش در دفـاع از آزادي و                   
زندگي بهتر براي مردم بارها از سـوي        
جمهوري اسالمي مورد اذيـت و آزار         
و پيگرد قرار داشته اسـت بـطـوريـکـه          
ايشان در سالهاي مـتـفـاوت چـنـديـن             
بار به حبس و جريمه نقـدي مـحـکـوم          

مصـطـفـي عـلـيـپـور مـي             .  شده است 
ما به دليل ايـنـکـه خـوشـي را            "گويد  

براي همه مي خواستيم از جـمـهـوري           
اسالمي ناخوشي هاي زيـادي ديـديـم         
و حکومت آرامشي براي خانواده مـا       

مـادر هـوشـمـنـد،        ".  باقـي نـگـذاشـت      
ــا و                  ــان، از فشــاره ــودي ــه مــول آمــن
تهديدات مکرر جمهوري اسالمي بـر      
اين خانواده آسيب هـاي زيـادي ديـده            

عــمــوي هــوشــمــنــد، حســيــن         .  اســت
 تــوســط    ١٣٦٢ عــلــيــپــور در ســال         

. جــمــهــوري اســالمــي اعــدام شــد               
همـچـنـيـن عـمـوي پـدر وي مـحـمـد                   

 ١٣٦٤ مــالعــلــي بــيــژوي در ســال            
توسط عوامل جمـهـوري اسـالمـي و           

 .در کردستان عراق ترور شد

هوشنمد که شاهد رفتار تـوهـيـن        
آميز و بي حرمتي هر روزه جـمـهـوري       
اسالمي به خانواده اش بـود خشـم و             
کينه زيادي از ايـن هـمـه ظـلـم و بـي                  

دلش هيچـوقـت   . عدالتي به دل گرفت 
آرام نـداشـت اگــر چە آرامـش را آرزو                

 زمـانـي     ١٣٨٨ او در سـال    . مي کرد 
 سـال داشـت در جـريـان             ١٦ که فقط    

برگزاري مراسم چهارشنبه سـوري در        
خـودش  .  سردشت دستگير مي شـود     

  :در اين مورد مي گويد
مامورين جمهوري اسالمـي بـا     "

گاز اشک آور و باتوم وگاز فلفل به مـا     
حمله کردند ودر اين هـنـگـام مـن بـه              
زمــيــن افــتــاده وتــوســط آنــان مــورد           
ضـــرب وشـــتــــم قـــرار گـــرفــــتــــم                  

مرا درداخل مـاشـيـن       .  ودستگيرشدم
خـودشــان گـذاشــتــنــد ودســت وچشــم          
بســتــه بــا خــود بــه اداره اطــالعــات              

درآنجا بصـورت وحشـيـانـه اي          . بردند
مرا مورد ضرب وشتم قرار دادند وبـه   
من فحاشي وحرفهاي زشت و رکـيـک        
ميدادند ودر عين کتک وبازجويي بـا         
چشمان بسته ازمـن اثـر انـگـشـتـم را               
بعنوان امضا بر روي برگه هايـي مـي        
زدنــد کــه اصــال نــمــي دانســتــم چــه               

در آنـجــا بــه زور اعـتــراف            .  هسـتـنــد  
هوشنمد بـه چـهـار سـال         ."  ميگرفتند

 ضريه شالق محکوم مي ٧٥ زندان و   
او بيشتر اين مدت را در زنـدان    .  شود

اروميه بسر برد و حکم شالق نـيـر در         
 .باره او به اجرا گذاشته شد

هوشمند عليپور بعد از آزادي از        
ــوي وزرات                  ــا از سـ ــرتـــبـ زنـــدان مـ
اطالعات جمهوري اسالمي در رابطه      
بــا فــعــالــيــت اعضــاي خــانــواده اش            
احضار مي شـد تـا ايـنـکـه تصـمـيـم                  
گرفت از ايران فـرار کـنـد و بـه عـراق                 

او بعد از مدتي همچون بيشـتـر   .  برود
اعضاي خانواده خود بـه تـرکـيـه مـي            

. آيد و درخواست پناهندگي مي کنـد       
پرونده هوشمند عليپور در نزد بـخـش    
پناهندگي سازمـان مـلـل در تـرکـيـه              

او مجددا به عراق بـر  .  ثبت شده است  
مي گردد تا اينکه در جريان فعالـيـت       
آگاهگرانه و سياسي در مـيـان مـردم           
در کردستان ايران بـه اتـفـاق مـحـمـد                

 .استاد قادر دستگير مي شوند
ــعــال                  ــن دو ف ــواده هــاي اي ــان خ
سياسي با نگراني و اضطراب به اداره       
اطالعات سنندج و بانه مراجعه کرده       
اند ولي جمهوري اسالمي اسالمي از    
دادن هر گـونـه اطـالعـاتـي از مـحـل                

. زنداني بودن آنها خودداري مي کـنـد     
اين در حاليست کـه حـق هـر زنـدانـي              
است که با خانواده اش تماس داشـتـه         

. باشـد و از وکـيـل بـرخـوردار بـاشـد                 
جمهوري اسالمي مي تواند طرحهاي    

از .  شـومـي را در سـر داشـتـه بـاشـد                 
همين رو ما يکبار ديگر دست کـمـک      
به سوي همه مردم آزاديخواه و شريـف    
دراز مي کنيم تا به اتفاق هم بتوانـيـم       
تا جلوي اعدام اين دو فعـال سـيـاسـي          

 .را بگيريم
 

هوشمند عليپور و محمد اسـتـاد      

قـادر دو جـوانـي هسـتـنـد کـه مـثـل                    
بسياري از جوانـان ديـگـر شـاهـد بـي               
حقوقي و تعدي جمهوري اسالمي بـه        

. حقـوق و خـواسـتـهـايشـان بـوده انـد                
پاسخ اين جوانان مرگ نيسـت بـلـکـه            
برآورده کردن خواستهـا و حـقـوقشـان            

 .است
 کمپين نجات هوشمند عليپور

 ١٣٩٧  مرداد ٢٤ 
 ٢٠١٨  اوت ١٥  

  ... نگاه هفته مجموعه اخبار                        

تـراشـي در     "  دشمن و دشـمـن    " 
جمهوري اسالمي اسم رمزي است      
براي شانه بـاال انـداخـتـن ازجـواب            

 .دادن به خواستهاي مردم
خميني جالد از اوايل بـقـدرت        
رسيدنش اين واژه دشـمـن را بـراي           
تثبيت و بقاي رژيمش کشف کـرد        
و تــا بــه امــروز در مــيــان ســران                

 .حکومت نشخوار ميشود
بــرنــامــه دشــمــن     :  اي   خــامــنــه

ايجاد شکاف ميان نظـام و مـردم          
 است

خـواهـد      دشمن مـي   : اي  خامنه
کارگران را عـلـيـه نـظـام تـحـريـک                 

 .کند
هدف دشمن اقتصـاد  : روحاني

 .ايران است
دشمن به درون خـانـه       :  خاتمي

 .ها آمده است
نـبـايـد بـا       :  اسحاق جهانگيري 

تشـتـت نـطــر و اعـمــال نــظـرهــاي               
مختلف به دشمـنـان عـالمـتـهـاي            
غلط و ناصحيح از شرايط کشـور         

يکـي بـعـداز       .... و اال آخر. بدهيم
ديگري در بـيـن کـاربـدسـتـان ايـن               

 .نظام اين واژه به کاربرده ميشود
 سال است کـه    ۴۰ همين گونه   

و    از قبل اين دشمن نان ميخورنـد   
با ايـن دشـمـن سـازش و مـزاکـره                 
مخفيانه و علني ميکنند و هـمـه        
آقازاده هـا شـان در مـمـالـک ايـن                 

زندگي ميکـنـنـد و هـر         "  دشمنان" 
جا که گير ميـافـتـنـد مـيـگـويـنـد               

 .بود مذاکره کرديم" اشتباه"
ايــن حــکــومــت بــراي رد گــم           
ــه              ــاال دادن ب کــردن وجــواب ســرب
ــکـــالت عـــديـــده اي کـــه                  مشـ
گــريــبــانــگــيــر مــردم اســت بــايــد           
دشمني فرضي بتراشد و تـقـصـيـر           

. را بــگـردن آن دشــمـن بـيــنـدازنــد             
را "  دشـمـن  " تالش ميکنند که اين  

در خارج از ايران پيدا کنـد، مـثـال         

شيطان بزرگ و شـرکـايـش بـاشـد،            
. که بتوانند مردم را گـمـراه کـنـنـد         

مـنـتـهـي مــردم دشـمـن را خــوب               
ميشناسند و گوش شنوا براي اين       
حرفها ندارند و تره هم برايش خـرد     

 .نمکنند
پر واضح است که اين دشـمـن          

نـه دشـمـن      ( دشمن اصـلـي اسـت،         
فرضي اي که خود حکومت تالش  

کـه هـمـه جـا         )  ميکـنـد جـا بـزنـد         
خواب را از چشـم ايـن حـکـومـت               
ربوده اسـت ومـدام دارد کـابـوس             

ايـن دشـمـن بـه گـفـتـه              .  مـيـبـيـنـد     
جهانگيري معاون روحاني، نقـشـه       
شــومــي بـــراي تضــعـــيــف ايـــن              

آيـا جـهـنـگـيـري         .  حـکـومـت دارد     
منظورش دشمن فرضـي اسـت يـا          
آن دشمن اصـلـي کـه نـقـشـه بـزيـر                  

نظام فاسد و دزد       کشيدن کل اين    
اين دشمن حقـيـقـي    . را در سر دارد 

مــردم ايــران هســتــنــد کــه تشــنــه            
آزادي، برابري، رفـاه و سـعـادت و            

مـردمـي کـه      .  خوشبختي هستنـد  
هر روز در گوشه وکنار اين کشـور       
شعار ميدهند مرگ برديکتـاتـور،      
جــمــهــوري اســالمــي نــمــيــخــوايــم       
نميخوايم و دشمن ما هميحـاسـت        
دروغ ميگن آمريکاست و شـعـار         

مـردم دشـمـن      .  هاي از اين قـبـيـل       
 .خودشان را خوب شناخته اند

ــهــوري            دشــمــن فــرضــي جــم
ــاهــوي               ــر خــالف هــي اســالمــي ب

 در جمهوري اسالمي               "  دشمن    " معماي       

 ۵ صفحه 
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 ۴ از صفحه  

 خودکشي     
بنا به اخبار رسيده متاسفانه بـاز        
هم يک دختر جوان در بوکـان اقـدام بە             

 .خودکشي کردە
۲  صــــــبـــــــح روز         مـــــــرداد  ۳

سالە درشهر بوکان خـود را        ۲۰  دختر
 او هــم اکــنــون در          .بە آتــش کشــيــدە     

بيمارستان بوکان بستـري و از نـاحـيە            
دســت و صــورت و ســيــنە بە شــدت                

 روز ســـه شـــنـــبـــه           .ســوخـــتە اســت     
مرداد يک دختر نوجـوان درشـهـر       ۲۳ 

سردشت بدليل مشـکـالت نـاشـي از            
فشـارهــايـي کـه از سـوي حـکــومــت               
اسالمي بر خود احسـاس کـرده اسـت          

هـويـت ايــن     . دسـت بـه خـودکشـي زد          
اعـالم  ”  مهشاد ذکي“  سالە ١٦ دختر  

کرديده و گفته ميشود که وي خود را     
 .حلق آويز کردە است

 دختـر زيـر     ١٤  ماه گذشتە ٥ طي  
ــدام بە                   ١٨  ــردســتــان اق  ســال در ک

خودکشي کرده و بە زندگي خود پايـان    
 .دادەاند

از سوي ديگر در همـان روز، يـک         
جوان اهـل نـوسـود بـا هـويـت پـوريـا                  

 سالە، در شـهـر مـريـوان بە         ٣١ لهوني  
دليل بيکاري بە زنـدگـي خـود پـايـان               

 .داد
 

 آمار منتشر شده خودکشي              
آخـريـن آمــارهـاي رســمـي اعــالم           
شده از سوي نـهـادهـاي دولـتـي رژيـم               

مـانـدهـي امـور       زاسالمي، معاون سـا  
جـوانــان وزارت ورزش و جــوانـان بــا              
اشاره بـا آخـريـن آمـار خـودکشـي در                
کشور اعالم کـرد کـه تـا پـايـان سـال                 

 نـفـر در       ۹۹۲  هزارو ۴  حدود ۱۳۹۶ 
کشور اقدام به خودکشي کرده اند کـه       
در اين آمار موارد مـنـجـر بـه مـرگ               
هنوز بطور دقيق مشخص نـيـسـت و           
بطور معمول آمار ارائه شده از سـوي          
نهـادهـاي مـربـوطـه عـدد واقـعـي را                 

اما طبق آخـريـن آمـار      .  نشان نميدهد 
 سـال    ۱۷ نفر زيـر      ۲۱۲ در کل کشور  

اقدام به خودکشي کرده اند، که تعداد       
موارد مـنـجـر بـه مـرگ آن تـاکـنـون                  

 .مشخص نيست
الزم به ذکر اسـت، در سـال هـاي             
اخير در ايران به دليل افزايـش بـحـران           
اقــتــصــادي و اجــتــمــاعــي، حــوادث           
طـبـيــعـي هــمـچـون وقـوع زلــزـلـه در                  

مناطق مختلف و مـحـروم کشـور و            
عدم رسيدگي مسئولين و نـهـادهـاي          
دولتي، نرخ اميد به زندگي در مـيـان        
شـهــرونــدان و بــخــصــوص جــوانــان و           
نوجوانان ايراني بشدت روبـه کـاهـش          
اســت کــه از مــهــمــتــريــن و عــمــده                 
پيامدهاي نگران کننده آن، اقـدام بـه           

 .خودکشي ميباشد
    

 
 سال     ۱۳  دختربچه زير       ۳۵  عقد  

 در خنداب استان مرکزي            
کـــارشـــنـــاس مســـئـــول مـــرکـــز        
بهداشت استان مـرکـزي بـا اشـاره بـه               
ازدواج دختربچـه هـا در روسـتـاهـاي             

 :استان گفت
شهرستان خنداب در اين زمـيـنـه         
نسبت به ساير شهرستان هـاي اسـتـان        
داراي شرايط ويژه است بطـوريـکـه در       

ــان        ــتــ ــرســ ــهــ ــن شــ ــر   ۳۵  ايــ ــتــ دخــ
 .سال عقد شده اند ۱۳  الي ۱۰  زير

  
 قصه پرغصه دختران            

 آباد      روستاي شين     
 روايتي دردناک از             

 دختران سوخته شين آبادي              
تاکنون چند نـفـر از آنـهـا تـالش               

 .کرده اند که خودکشي کنند
ــال         ــاه سـ ــک  ۱۳۹۱  در آذرمـ يـ

آبـاد     دبستان دخترانه در روستاي شين   
در پيرانشهر، استان آذربايجان غـربـي       

دخـتـر    ۲۹  بيـش از   . ايران آتش گرفت 
دانــش آمــوز در ايــن ســانــحــه دچــار             

دو نفر از آنها بر اثـر    . سوختگي شدند 
شدت جراحات، جان خود را از دسـت       

نفر با عوارض جسمـي و     ۱۲  دادند و 
روحي ماندگار روبرو کرد؛ عـوارضـي       

 .مانند قطع انگشتان دست
آباد تا کنـون بـارهـا       هاي شين   بچه

ــاران                 ــدرک ــوالن و دســت ان ــا مســئ ب
اند و به آنـهـا     مالقات و نشست داشته   

ــه                   ــي بـ ــيـــدگـ وعـــده درمـــان و رسـ
آنهـا در    .  مشکالتشان داده شده است   

ــقــدر                      ــه چ ــن ســوال ک ــه اي ــاســخ ب پ
اميدوارند اين بار مشـکـالتشـان حـل         

 .دانيم شود مي گويند نمي
ــب  ــاشــي از               آســي ــي ن هــاي روان

هـايـي از      سوختگي، به ويژه سوختگي 
اين دست که بـر ظـاهـر افـراد تـاثـيـر                  

ايـن  .  پوشي نيست   بگذارند قابل چشم  
گـويـنـد نـه تـنـهـا ديـده                  دخترها مـي   

شويم کـه صـدايـمـان هـم شـنـيـده                  نمي
گــويــد مــا       اســريــن مــي   .  شــود   نــمــي
خواهيم حرف بزنيم امـا حـتـي بـه           مي

دهند، صـداي مـا         ما مشاور هم نمي   
 .رسد به گوش هيچکس نمي

هـاي آنـهـا آنـقـدر             برخي خواسـتـه   
ابتدايي است که عدم پاسخگويـي بـه          

ما درخواسـت  :  آنها مايه تعجب است 
داريم آموزش و پـرورش بـرايـمـان در             

ــگــذارد         ــا ايــن    .  مــدرســه مشــاور ب ب
شرايط نياز داريم کسي بـا مـا حـرف             
بزند، اما حتي وقتي براي درمـان بـه            

آيـيـم و از درسـمـان عـقـب                  تهران مي 
افتيم، معلـم هـاي مـدرسـه وقـت              مي

گــذارنــد درس هــا را تــوضــيــح              نـمــي 
دهند، چه برسد که مشـاور بـگـذارنـد          

 .هايمان را گوش بدهند تا حرف
وضعيت درمـانـي و بـيـمـه آنـهـا               

نه فقط از وضـعـيـت      .  مطلوب نيست 
مندند که حال روحـي   ظاهري خود گله 

حسـيـن احـمــدي      .  خـوبـي هـم نـدارنــد        
ــشـــان مـــي           ــلـ ــيـ ــاز، وکـ ــد      نـــيـ گـــويـ

خـواهـد      کـدامشـان دلشـان نـمـي            هيچ
ــي و                  ــارت مــل عــکــســشــان روي ک

هـا مـي        بـچـه  .  شـان بـاشـد        شناسنامه
گـويـنــد بــا ايـن چـهــره اصـالً دلـمــان                  

انـگـشـت    .  خواهد عکس بگذاريم   نمي
 .هم که نداريم که اثر انگشت بدهيم

هـا بـايـد مـاهـي دو بـار                 اين بچه 
آباد تـا تـهـران       ساعته شين  ۱۸  مسير

را طــي کــنــنــد تـا تــحــت اقــدامــات              
ــد، بــچــه            ــگــيــرن هــا    درمــانــي قــرار ب

وآمــدهــاي    گــويــنــد از ايــن رفــت          مـي 
بـنـا بـوده يـک         .  انـد    نتيـجـه خسـتـه        بي

درمانـگـاه تـخـصـصـي کـه بـه دوا و                   
درمان دخترها بپردازد در شـيـن آبـاد          

کـم     يا اروميه تاسيس شود، تـا دسـت      
وآمـد مـدام را          ها مشکالت رفت  بچه

تحمل نکنند؛ اما بيمارستان تجـهـيـز     
 .نشد که نشد

 
 اي جوان اهل ايالم               نويسنده   

 جايزه ادبي آلمان را دريافت کرد                      
يک دختر جوان اهل ايالم مـقـيـم           

آلمان مفتخر به دريافت جـايـزه ادبـي            
 .اين کشور گرديد

بــه گــزارش آژانــس خــبــررســانــي         
شـب  " کُردپا، شيدا بازيار، خالق رمان  

تـوانســت نـظــر     "  در تـهـران آرام اسـت         
" اوالن هـان   " هيأت داوران جايزه ادبي     

 .براي اثر برتر امسال را کسب کند
 ١٠ لوح تقدير اين جايزه بـهـمـراه           

هزار يورو، شنبه گذشته در ساختمـان      
شهرداري مونهايـم، زادگـاه اوالهـان،         

نويس معاصر آلماني به     شاعر و رمان  
 .شيدا بازيار اهداء شده است

  شيدا تحصيالت خود را در رشته   
نـگـاري      روزنـامـه  " و   "  نگارش خـالق   " 

 .بـه پـايـان رسـانـده اسـت            "  فرهـنـگـي   
" شــب در تــهــران آرام اســت            " رمــان    

نــخــســتــيــن اثــر ادبــي او بــه شــمــار                
 .رود مي

 صفحە بە رشـتە  ٢٨٨ اين رمان در  
اين نويسنـده مـتـولـد       . تحرير در آمدە 

آلمان، فرزند يک خـانـواده مـهـاجـر از             
اش سرگـذشـت    باشد که رمان ايالم مي 

و سرنوشت يک جوان سياسي بـعـد از           
 .کند انقالب را بازگو مي

هـاي     شيدا در گفتـگـو بـا رسـانـه           

اين رمان آميزشي اسـت    " آلمان گفته؛   
از سرنوشت خانواده تخيلي و خانواده       

هــا و      خــودم و مــبــتــنــي بــر فــاکــت            
رويـدادهـاسـت، بـرگـرفـتـه از زنـدگــي               

 ".واقعي است، حتي شمار فرزندان
 

 نمايشگاه خياباني            
آتنا فرقداني هنرمندي که در يک     
ابتکار جالب نمايشگاه خياباني بـرپـا        
کرده و تابلوهـايـش را در يـک جـوب               
آب دور از چشـم سـانسـورچــيـهــا بــه                

 .نمايش گذاشته
 *** 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                      

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           

 

 

تبليغاتي اين حکومت، نـه تـنـهـا           
در جهت براندازي بلـکـه حـتـي در            
جـهــت تضـعــيــف ايــن حـکــومــت           

نـکـرده و نـخـواهـد کــرد               تـالـشـي   
تــالش "  دشــمــن " بــرعــکــس ايــن        

ميکند تا جـمـهـوري اسـالمـي را             
مطابق سياست خـودش رام کـنـد           
ومنفعت آنها را به خطر نـيـنـدازد،       

ايـن را دولـت وکـل          .  همين و بـس   
سران جمهوري اسالمي ميدانند و      
بهمين خاطر بطور واقعـي آشـفـتـه          

" دشـمــن " بـايـد     .  حـال و نـگـرانـنــد        
تراشي کنند و شب خوابشان نـبـرد      
که نکند ديگر فـردايـي بـراي ايـن             

 . نظام در کار نباشد
حق دارند از اين دشمن واقعـي   
که همانا کل مردم ايران هستند و         
بــراي بــزيــر کشــيــدن ايــن بســاط             
جــنــايــت و کشــتــار روز شــمــاري            
ميکنند وميخواهند که سر به تـن   
اين جانيان عصر عتيق نبـاشـد تـا         
بتوانند بعداز اين رژيم، هواي آزاد       
را تــنـفــس کــنــنـد، در وحشــت و              

 . هراس شب را به روز برسانند
يک واقعيت ديـگـر ايـن اسـت            
کــه ايــن نــظــام قــرون وســطــايــي،            
گنديده و سراپا جنايت هيچـگـونـه      

سنخيتي به دنياي امروزي در قرن       
 . ندارد۲۱ 

اين حکومت مذهبي وديـنـي       
از ضد زن بودنش گرفته تـا کـودک      
آزاري و کودکان کار تـا بـه وجـود             
ــي و               ــده کــارتــن خــواب ــدي آوردن پ
گورخوابي، اعتياد، تحمـيـل فـقـر          
چند برابر زير خط فقر به جامعه و      
پرداخت نکردن حقوق چندين مـاه        
کارگرا ن و سـرکـوب و کشـتـار و               
غـيـره، خـالـصـه بـه گـرو گـرفـتــن                  
زندگي تمام آحاد جامعه و ضديت     
با هر آنچه بويي از انسانـيـت بـرده            

 .است، هويت آنرا تشکيل ميدهد
به همه اين داليل و دها دلـيـل      
ديگر جمهوري اسالمي به مـانـنـد       

يـک     غده چرکيني ميماند که برتن 
و مـثـل خـوره           پيکر سالم نشسته  

. دارد از درون آنـــرا مـــيــخـــورد             
حکومت اسالمي وصله نـاجـوري       
برتن جامعه اسـت کـه بـايـد بـزيـر                
کشيده شود و بـر ويـرانـه هـاي آن               
جامعه اي آزاد، برابر و انسـانـي را        

 . بنياد نهاد
  ۹۷  مرداد ۲۸ 

 ۲۰۱۸  اوت ۱۹  

 ... در  "  دشمن    "        معماي            
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 کارگران گروه ملي اهواز       
بر شوراي مستقل کارگري       

 تاکيد کردند   
اعتراضات کارگران گروه ملي         

 اهواز ادامه دارد    

کارگران گروه ملي صـنـعـتـي فـوالد اهـواز                
بدنبال فراخوان شب گـذشـتـه شـان، صـبـح  روز                

 مــرداد بــراي سـومــيـن روز دســت از کــار                  ٢٩ 
کشيده و در مقابل درب سرپرستي بـانـک مـلـي           
که مديريت فعـلـي کـارخـانـه را بـرعـهـده دارد،                   

 هزار کارگر گروه مـلـي   ٤ اعتراض . تجمع کردند 
 مـاه مـزد و         ٤ فوالد اهواز به تعويـق پـرداخـت          

عملي نشدن وعده هاي مديريت جـديـد شـرکـت             
در جهت راه اندازي خطوط توليد کارخانجات و      

در ايـن تـجـمـع         .  نداشتن امنـيـت شـغـلـي اسـت           
مـرگ گـروه     " اعتراضي کارگـران بـا شـعـارهـاي             

کارگر مـيـمـيـرد ذلـت        " ، " ملي بدست بانک ملي  
دشمـن مـا هـمـيـن جـاسـت دروغ                "، "نمي پذيرد 

، فرياد اعتراضشان را بـلـنـد      "ميگن امريکاست 
عـلـيـرغـم     .  کرده و پيگير خواستهـايشـان شـدنـد         

حضور پررنگ نيروي انتظامـي کـه از قـبـل در                
خيابانهاي اطراف و در محوطه سرپرستي بـانـک    
ملي مستقر شده و دو طرف خيابان منتـهـي بـه        
بانک را بسته بودند تا مانع عبور مـردم شـونـد،        

 .تجمع کارگران ادامه يافت
يکي از صـحـنـه هـاي پـرشـور ايـن حـرکـت                    

يـکـي از رهـبـران         ..  اعتراضي سخنراني مـيـثـم      
کـارگــران بــود کــه در ســخـنــانـش بـر ضــرورت                  
تشکيل شوراهاي مستقل کارگري تاکـيـد کـرده       

ما اهرم اقـتـصـادي دسـت       .  ما کارگريم:" و گفت 
يـعـنـي هـيـچ ســرمـايـه داري              .  کسـي نـيــسـتـيـم       

نميتواند بيايد ما را اهرم قرار دهد براي ايـنـکـه         
مـا خـود     .  مـا کـارگـريـم      .  اقتصادش بهتر شـود    

. ما قدرت خودمان را ميدانـيـم  .  چرخه صنعتيم 
ما بايد شوراي مستقل کارگري خود را تشکيل       

با تشکيل شوراي مسـتـقـل کـارگـري و            .  بدهيم
نظارت بر کار اين آقايان ما ميتوانيم راه کـار را       

 سال است يکسـري  ٤ چون االن دقيقا .  پيدا کنيم 
خواست داريم و اينها نمـايـنـده آن سـرمـايـه دار                  
هستند و مـي ايـنـد بـراي مـا يـکـسـري دروغ                       

. ميگويند و ما هيچ خبري از پشت پرده نداريـم       
بـايـد شـوراي      .  بايد يک نـظـارت کـارگـري بـاشـد           

اگـر بـخـواهـيـم        .  مستقل کارگري ايـجـاد بشـود        
اينطور ادامه پيدا کند هيچ اتفاقي نمي افـتـد و         

يک کسـي  .  باز هم همان تيرماه سابق خواهد بود 

مي آيد، مانند اشخاصي که به اينجا آمدنـد در      
دروغـهـايـي    .  تاالر و يکسري دروغ به ما گفتنـد  

خبري هم از نـظـارت   .  که قبال هم به ما گفته اند   
يعنـي اخـتـالـسـگـران از           .  مستقيم کارگر نيست 

يک طبقه ديگر هستند و کارگر بايد هميشـه تـو      
ولي اينها بايد بـدانـنـد کـه مـا            .  سري خور باشد 

سـخـنـان    .".  ما اهرم اقتصادي نيستـيـم   .  قدرتيم
تکان دهنده اين رهبر کارگري بـا شـعـار کـارگـر              
مي ميرد، ذلت نمي پذيرد مورد تاييد کارگـران    

 . معترض قرار گرفت
 مرداد ماه به اين کارگـران  ٢٧ در تجمع روز  

وعده يکماه حقوق داده شده بود، اما کارگران بر     
دريافت همه مطالباتشـان تـاکـيـد کـردنـد و در                 
تجمع امروز آنها اعالم داشتند که چنانـچـه  بـه              
خواستهايشان رسيدگي فوري نشود اعتراضـات      

 .خود را شدت خواهند کرد
 هزار کارگر گروه فوالد ملي اهـواز    ٤ تاکيد  

بر ضرورت تشکيل شوراهاي مستقـل کـارگـري        
و قـدرت اعــتـصـاب کـارگـران يـک اهــرم مـهــم                     
پيشروي کارگران را در مقابله با سـرمـايـه داران            

هم صدا با کارگران گروه .  مفتخور نشان ميدهد  
فوالد ملي اهواز براي ايجاد شوراهاي مسـتـقـل       

 .کارگري در همه جا خيز برداريم
 پيش بسوي اعتصابات سراسري کارگري    

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٩٧  مرداد ٢٩ 
 ٢٠١٨  اوت ٢٠ 

 
 ادامه دو اعتصاب      
 قدرتمند کارگري   

کارگران گروه ملي فوالد      
 اهواز اولتيماتوم دادند      

 مـرداد،    ٢٧ بدنبال تجمـع اعـتـراضـي روز            
کارگران گروه ملي فوالد اهواز طـي بـيـانـيـه اي             

 مـرداد بـه       ۲۸ اولتيماتوم داده انـد کـه اگـر تـا               
خواستهايشان پاسخ داده نشود با تمام قدرت بـه    

اعـتـراض کـارگـران بـه          .  ميدان خواهنـد آمـدنـد      
 ماه مزد و عملي نشدن وعـده    ٥ تعويق پرداخت  

هاي مديريت جديد شرکت در جهـت راه انـدازي           
خطوط توليد کارخانجات و نـداشـتـن امـنـيـت                

مرداد جمع بزرگـي از ايـن        ۲۷ روز . شغلي است 
کارگران مقابل دفتر مديريـت تـجـمـع کـردنـد و              
پس از دو ساعت تجمع، پـهـلـوانـي قـائـم مـقـام                 
مدير عامل شرکت نـاگـزيـر در جـمـع کـارگـران                  
حاضر شد و در حاليکه در هفـتـه هـاي گـذشـتـه            
وعده پرداخت مطالبات کارگران داده شده بـود،      

او از موافقت با پرداخت تنـهـا يـک مـاه حـقـوق               
کـارگـران اعـالم      .  معوقه کارگران صحـبـت کـرد       

کردند که به هيچوجه به دريـافـت کـمـتـر از سـه                 
بـدنـبـال ايـن       .  ماه حقوق رضايت نخـواهـنـد داد        

اتفاقات کارگران گروه ملي اولتيماتوم به ادامـه        
کـارگـران گـروه      .  گسترده تر اعتراضات داده انـد    

: ملي در بيانيه خود چنين اتمام حجب کرده انـد    
تمام مسئولين، از هيـئـت مـديـره       :  کالم آخر"...

شرکت گـرفـتـه تـا مسـئـولـيـن ارشـد اسـتـان و                        
کاسه صبر ما لبـريـز شـده و        ! نمايندگان مجلس 

کارد مشکالت از استخوان هـم گـذشـتـه، فـردا               
 آخريـن فـرصـت بـراي تـمـام              مرداد۲۸ يکشنبه  

کساني مي باشد که دستي در کار دارنـد و اگـر           
شاهد تغيير مثبتي نباشيم، باز هم خود مـا بـه         
ميدان آمده و بزور تغيير مثبت را رقم خـواهـيـم        

اينبار خيلي خوب ميدانيم که کجا برويـم و    .  زد
شما را از عواقب ايـنـکـار    .  چگونه مطالبه کنيم  

 ." برحذر ميداريم
 هزار کارگر گـروه مـلـي      ٤ اينچنين است که   

با خشم عليه مفتخوران و بـا قـدرت بـه مـيـدان             
حزب کمونيست کارگري از اعـتـراض     .  مي آيند 

و اعتصاب کارگران گروه ملي قاطعانه حمـايـت         
ميکند و بر شرکت وسيع خانواده هاي کـارگـران       
و حمايت وسيع مردم از اين اعتراضـات تـاکـيـد         

 . دارد
کارگران تمام بخش هاي نيشکر هـفـت تـپـه           

 در اعتصاب بسر ميبرند
 مـرداد    ۲۸ کارگران نيشکر هفت تپه امروز  

. وارد دومين روز اعتصاب متحدانه خود شدنـد  
کارگران تمامي بخشهاي نيشکر هـفـت تـپـه در          
اين حرکت اعتـراضـي شـرکـت دارنـد و حـرکـت                 
يکپارچه آنها شکل تـازه و قـدرتـمـنـدي بـه ايـن                  

اعتراض کارگران به عـدم  .  اعتراضات داده است 
پرداخت سه ماه دستمزد، نداشتن ايمني شـغـلـي      
و توطئه جديد تقسيم زمينهـاي شـرکـت و بـاال             
کشيدن آن و در معرض خطر قـرار گـرفـتـه شـدن             
شغل کارگران و پيماني شدن قراردادهـاي کـاري         

هزاران کارگر نيشکر هفت تپه هـمـراه   .  آنها است 
با خانواده هايشان نـيـروي بـزرگـي هسـتـنـد کـه                  
ميتوانند توطئه به حـراج گـذاشـتـن زمـيـنـهـاي                
کارخانه و به يـغـمـا بـردن زنـدگـي و مـعـيـشـت                       
کارگران را خـنـثـي کـنـنـد و آنـرا بـه شـکـسـت                          

اعتراضات کارگران بـا قـدرت ادامـه        .  بکشانند
 . دارد

 پيش بسوي اعتصابات سراسري کارگري    
 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ٩٧  مرداد ٢٨ 
  ٢٠١٨  اوت ١٩ 

 
اعتراضات کارگران گروه ملي         

 فوالد، نيشکر هفت تپه و    
  تولي پرس    

 
 تجمع کارگران گروه ملي فوالد اهواز 

 مرداد کـارگـران گـروه مـلـي            ٢٧ صبح روز   
فوالد اهواز بنا بر قراري از قبل اعالم شده و در      

اعتراض به عملي نشدن وعـده هـاي مـقـامـات               
. مسئول در مقابل دفتر مديريت تجـمـع کـردنـد       

 کارگر گروه ملي سه مـاه مـزد خـود را            ٤٠٠٠ 
روز بيست مرداد دادگـاه اسـالمـي        .  طلب دارند 

تعادي از ايـن کـارگـران را کـه قـبـال در جـريـان                      
اعــتــراضــات قــدرتــمــنــد کــارگــران گــروه مــلــي            
دستگير و با قرار وثيقه آزاد شده بودند مـجـددا        

خــواســتــهــاي فــوري     .  بــه دادگــاه احضــار کــرد        
کــارگــران گــروه مــلــي اهــواز مــتــوقــف شــدن                  
احضارها، پرداخت فوري دستمزدهاي پـرداخـت        
نشده، امنيت شغلي و بهـبـود شـرايـط کـاري و                 
لغو پرونده هاي امـنـيـتـي تشـکـيـل شـده بـراي                    

 . کارگران است
 شروع دوباره اعتصابات   
 کارگران نيشکر هفت تپه  

 مـرداد مـاه  کـارگـران             ٢٧ صبح روز شنبه  
نيشکر هفت تپه در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت            
سـه مــاه مــزد، تـقــســيـم زمــيـنــهــا و ســکــوت                   
مسئولين، خطر از دست دادن شغل و پـيـمـانـي            
شدن قراردادهاي کـاري شـان در مـقـابـل دفـتـر                   

بـنـا بـه      .  مديريت کارخانه دست به تجـمـع زدنـد       
گزارشهاي منتشر شده، کارگـران هـنـگـامـيـکـه             
براي تمديد دفترچه هاي بيمـه خـود بـه تـامـيـن                 
اجتماعي مراجعه کرده بودند متوجه شـدنـد کـه       
در دفترچه هاي آنها به جاي اسـم کـارفـرمـا نـام                

درج شـده    )  شرکت هور آذر خوزستان( پيمانکار  
تـوطــئــه تــبـديــل پــنــهـانــي قــراردادهــاي            .  اسـت 

کارگران به پيماني بر خشم آنهـا بـيـش از بـيـش                
دامن زده و کارگران اعتراضات خود را مـجـددا         

 . آغاز کردند
در تجـمـع ايـن روز اسـمـاعـيـل بـخـشـي از                      
رهبران کارگـران هـفـت تـپـه در جـمـع کـارگـران                     

او گـفـت امـروز بـه عـنـوان يـک                .  سخنراني کرد 
کارگر معترض سخن ميگويد و با اعالم اينکـه        
خواستـهـاي کـارگـران پـاسـخ نـگـرفـتـه اسـت و                      
حقشان است که اعتراضشان را ادامه دهنـد، بـر       
ايجاد شوراهاي مستقل مردمي و کـارگـري بـا           
هدف نظارت بر دولت و مسئولين و نمايـنـدگـي       

تنهـا راه    " خواستهاي کارگران تاکيد کرد و گفت    
سـخـنـان    ".  پيروزي اتحـاد هـمـه کـارگـران اسـت             

پرشور اسماعيل بخشـي بـا کـف زدن و تـايـيـد                   
. کارگران معترض هفـتـه تـپـه بـه پـايـان رسـيـد                   

 .اعتراضات کارگران هفت تپه ادامه دارد
 

 اعتراض کارگران تولي پرس     
 اي شرکت   به تعطيلي دوهفته 

 کارگـر شـرکـت تـولـي          ٧٠٠  مرداد ٢٧ روز  
پرس قزوين در اعتراض به تعطيلي دو هفتـه اي        
شرکت و خطر بيکاري در مقابل شرکت تـجـمـع            

قبال در تـيـرمـاه نـيـز ايـن کـارگـران در                     .  کردند
اعتراض به وضع نـابسـامـان کـارخـانـه و چشـم                  
انداز تعطيل اين کارخانه در مقابل فـرمـانـداري          
شهر صنعتي قزون تجمع کـرده بـودنـد کـه طـي                 
جلسه اي به آنها وعده داده شد که به مشـکـالت       

اکـنـون بـا اعـالم         .  آنها پاسـخ داده خـواهـد شـد           

 
 اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري     

 ۷ صفحه 
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 ۶ از صفحه  
تعطيلي دو هفته اي کارخانه، کارگران که کار و       
معيشت خود را در خطر مي بـيـنـنـد دسـت بـه                
تجمع زده و اعالم کردند که اجازه نخواهـنـد داد       
بخاطر يک مشت دزدي و بچاپ بچـاپ زنـدگـي         

اعـتـراضـات ايـن کـارگـران           .  شان بـه يـغـمـا رود         
 .ادامه دارد

ــا                    ــجــات بســيــاري ب ــارخــان ــون ک هــم اکــن
مشکالتي مشابه کارگران گروه ملي، هفت تپـه      

بـه سـرقـت بـردن         .  و تولي پرس روبـرو هسـتـنـد          
دستمزد کارگران به امري متـداول تـبـديـل شـده               

اقتصاد ورشکسـتـه حـکـومـت اسـالمـي             .  است
کارخانجات بسياري را به مرز ورشکسـتـگـي و            

موجي از بيکارسازي در   .  تعطيلي کشانده است 
جريان است و ربيعي گفته بـود بـا تـحـريـم هـاي               

از .  جديد يک ميليون نفر ديگر بيکار مـيـشـونـد      
 هزار کارگر قطعه کـاري خـودروسـازي      ٥٠ جمله  

 .در معرض اخراج قرار دارند
پاسخ اين شرايط هـمـبـسـتـگـي کـارگـري و                

بـا ايـجـاد      .  اعتصابات سراسري کـارگـران اسـت        
شوراهاي هماهنگي اعتصابات بايـد بـه تـدارک           

دخـالـت و     .  اعتصابات سراسري کـارگـري رفـت        
نقش فعال خانواده هاي کارگري در اعـتـراضـات        
بسيار مهم است و حرکـت کـارگـران را تـقـويـت               

بـايـد   .  ميکند و بيشتر مورد توجه قرار ميدهـد     
. با خانواده ها وسيعا و متحدانه به ميـدان آمـد          

گروه ملي فوالد اهواز، مجتمع نـيـشـکـر هـفـت               
تپه و کارخانه تولي پرس قزوين از جملـه کـانـون         

حـزب  .  هاي داغ اعتراضـات کـارگـري هسـتـنـد            
کمونيست کـارگـري از خـواسـتـهـا و مـبـارزات                  
کارگران قاطعانه حمايت کرده و بر همبـسـتـگـي           

 . با مبارزات کارگران تاکيد ميکند
 

 پيش بسوي اعتصابات سراسري کارگري
 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ٩٧  مرداد ٢٧ 
  ٢٠١٨  مرداد ١٨ 

 
حمله نيروي انتظامي به       

 کارگران نيشکر هفت تپه      
 محکوم است  

 مـرداد مـاه تـمـامـي بـخـش هـاي                   ٢٨ روز  
ايـن  .  نيشکر هفت تـپـه وارد اعـتـصـاب شـدنـد                

کارگران در حالـيـکـه در حـوالـي سـاعـت يـازده                   
صبح در مقابل دفتر غفاري مديريت مـجـتـمـع             
کشت و صـنـعـت نـيـشـکـر هـفـت تـپـه تـجـمـع                           

 . داشتند، با هجوم نيروي يگان ويژه روبرو شدند
بنا بر خبرها همزمان با تـجـمـع اعـتـراضـي               

کارگران اعتصابي، تعدادي از کارگران اخـراجـي         
 تيرماه هـمـراه بـا        ٢٨ کارخانه خوراک دام که در    

 نفر از همکارانشان اخراج شده بودنـد،  ٣٠ حدود  
بدنبال درگيري لفظي با غـفـاري مـتـاسـفـانـه بـا                
ريختن بنزين بـر سـر و روي خـود تصـمـيـم بـه                        
خودسوزي داشتند که کارگران شاغل حاضـر در     
محل مانع اقـدام آنـان شـدنـد و خـوشـبـخـتـانـه                      

بنا بـر گـزارش مـنـتـشـر شـده از                .  نجات يافتند 
سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران، هـنـگـامـيـکـه            
کارگران اعتصابي مشغول تيمار همکاران خـود      
بودند، مديـريـت از وحشـت گسـتـرش بـيـشـتـر                   

. اعـتـراض کـارگـران، يـگـان ويـژه را فـراخـوانــد                   
نيروي يگان ويژه وحشيانه با باتـوم و گـاز اشـک           
آور، کــارگــران را مــورد حــملــه قــرار داد و در                   
حاليکـه يـکـي از کـارگـران مـجـروح دسـت بـه                      
خودسوزي زد، پنج کارگر بـه اسـامـي کـريـم آل                
کثير، علي آل کثير،  يحـيـي سـعـدي، حـمـزه آل                   
کثير و فارس سعدي را دستگير و به دادگستـري   

ايـن دسـتـگـيـري بـه خشـم              .  شوش منتقـل کـرد     
کارگران بيشتر دامـن زد و اعـتـراضـات ادامـه                

در نـتـيـجـه ادامـه اعـتـراض کـارگـران و                  .  يافت
مذاکرات مديريت و مسـئـولـيـن گـارد ويـژه بـا                  
نمايندگان کـارگـران هـفـت تـپـه در دادگسـتـري                  
شوش، کارگران بازداشت شده هـمـگـي بـا قـرار               

 . وثيقه فيش حقوقي آزاد شدند
دور جديد اعتصاب کارگران شرکت نيشکـر     

 مـرداد در اعـتـراض بـه عـدم                ٢٧ هفت تپه از      
پرداخت سه ماه دستمزد، نا امني محيط کـار،        
نداشتن ايمني شغلي، پيماني شدن قـراردادهـا و      
برنامه جديد مديريت مبني بر تقسيم زمينهـاي    
شرکت و خطـر بـيـکـاري سـازي کـارگـران آغـاز                    

 مـرداد هـمـچـنـيـن حــدود             ٢٨ در روز     .  گـرديـد  
يکصد کارگر بازنشسته شرکت کشت و صنعـت     
نيشکر هـفـت تـپـه نـيـز بـا حضـور در مـقـابـل                         
فرمانداري شهرستان شوش خـواسـتـار پـرداخـت           
حق سنوات خود که مدتهاست به تعويق افـتـاده       

 .است، شدند
تعرض مديريت و مـزدوران گـارد ويـژه بـه                 
کارگران نيشتر هفت تپه يـک اقـدام گسـتـاخـانـه                
است که بايد مورد اعتراض همه کـارگـران قـرار          

سه ماه است دستمزد کـارگـران پـرداخـت          .  گيرد
نشده اسـت و کـارگـران حـق دارنـد اعـتـراض و                     

کسـي  .  تجمع کنند و حقوق خود را طلب کـنـنـد      
که بايد محاکمه شود نه کارگران بلکه مديـرانـي     
هستند که حـقـوق تـوافـق شـده کـارگـر را بـاال                       

حـزب کـمـونـيـسـت         .  ميکشند و نـمـي پـردازنـد         
کارگري حمله وحشيانه گـارد ويـژه بـه کـارگـران               

. نيشکر هفت تپه را شديـدا مـحـکـوم مـيـکـنـد              
پاسخ اين گستاختي ادامه اعتصاب قـدرتـمـنـد            

 . کارگران است
ما حمايـت قـاطـع خـود را از مـبـارزات و                    
خواستهاي کارگران نيشکر هفت تـپـه از جـملـه              
پرداخت فوري طلب کارگران، بـازگشـت بـه کـار           
کارگران اخراجي و توقف فوري اخراجها، تبديـل      

قراردادهاي پيماني به دائـم، ايـمـنـي شـغـلـي و                   
باطل شدن پرونده هاي امنـيـتـي تشـکـيـل شـده                

ورود گارد ويژه بـه    . براي کارگران اعالم ميکنيم 
تجمع، تشـکـل،   . کارخانه بايد فورا ممنوع شود 

اعتـصـاب از جـملـه حـقـوق پـايـه اي و مسـلـم                         
حـزب کـمـونـيـسـت         .  کارگران و همه مردم اسـت    

کارگري خواستـار وسـيـعـتـريـن حـمـايـت هـا از                    
 .مبارازت کارگران نيشکر هفت تپه است

 پيش بسوي اعتصابات سراسري کارگري
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    
 ٩٧  مرداد ٢٨ 
  ٢٠١٨  اوت ١٩ 

 
 ادامه اعتراضات کارگران       

 هفت تپه و فوالد اهواز    
ــران                 وعــده پــرداخــت فــوري حــقــوق کــارگ

 ايرکست شاونبرگ
سومين روز اعتصـاب بـزرگ کـارگـران           -١ 

 نيشکر هفت تپه
 مرداد تمامي بـخـشـهـاي نـيـشـکـر           ٢٩ روز  

هفت تپه در اعتراض به عدم پـرداخـت سـه مـاه               
دستمزد، ناامني محيط کار، نـداشـتـن ايـمـنـي            
شغلي، پيماني شدن قراردادهـا، تـوطـئـه جـديـد              
مديريت مبني بر تقسيم زمـيـنـهـاي شـرکـت و                
خطر بيکارسازي کارگران و حمله گـارد ويـژه بـه            
صف اعتراض آنان وارد سومـيـن روز تـجـمـع و              
اعتصاب خود شده و در مـقـابـل درب حـراسـت            

در حرکت اعـتـراضـي روز        .  شرکت تجمع کردند  
گذشته اين کارگران، گارد ويژه به صف کـارگـران     

 نـفـر از کـارگـران           ٥ حمله کـرد و در جـريـان آن               
اخـراجــي شــرکــت خــوراک دام کــه بــا خــواســت                
بازگشت به کار به محل آمده بودنـد، بـازداشـت          

با شدت يافتن اعتراض کارگـران بـه ايـن         .  شدند
بازداشتها کارگران بازداشتي با قرار وثيـقـه آزاد           

 مـرداد بـه       ۲۹ کارگران هفت تپه در روز   .  شدند
اعتصابشان ادامه داده و در اعتراض بـه ضـرب           
و شتم کارگران اخراجي در روز گذشته، به سمـت     

بـازگشـت   .  شرکت خوراک دام راهپيمايي کـردنـد      

به کار کارگران اخراجي و توقف فوري اخراجهـا،      
تبديل قـراردادهـاي پـيـمـانـي بـه دائـم، ايـمـنـي                      
شـغـلـي و بـاطــل شـدن پـرونـده هـاي امـنـيـتــي                        
تشکيل شده براي کارگران از جمله خـواسـتـهـاي          

ورود گـارد ويـژه       .  فوري کارگران هفت تپه اسـت    
تـجـمـع،    .  به مراکز کار بايد فورا مـمـنـوع شـود          

تشکل، اعتصـاب از جـملـه حـقـوق پـايـه اي و                     
 .مسلم کارگران و همه مردم است

تجمع اعتراضـي کـارگـران بـازنشـسـتـه              -٢ 
 فوالد در اصفهان

 مــرداد جــمــعــي از           ۲۸ روز يــکــشــنــبــه         
بازنشستگان فـوالد بـخـاطـر تـعـويـق پـرداخـت                  
حقوق ماهانه و حق بيمه خود در مـحـل کـانـون             

. بازنشستگان ذوب آهن اصفهان تجـمـع کـردنـد          
يک موضوع اعتراض بازنشستگان فوالد سطـح      

. نازل حقوقـهـا و هـمـچـنـيـن تـبـعـيـض هـاسـت                      
بازنشستگان فوالد بارها بر سر همـيـن مسـائـل           
تجمع و اعتراض داشته و در بيانيه هـايشـان بـر          
حق تجمع، حق تشـکـل، حـق بـرپـايـي مـجـمـع                    
عمومي و پرداخت بـمـوقـع حـقـوقـهـا و درمـان                  

 . رايگان تاکيد کردند
بـا  ”  ايرکست شاونبـرگ ”تجمع کارگران -٣   

 وعده رسيدگي موقتاً خاتمه يافت
ايـرکسـت   " مرداد کـارگـران شـرکـت         ٢٨ روز  
در مقابل ساختمان اداره کار منطـقـه   "  شاونبرگ

وِيژه اقتصادي پتروشيـمـي مـاهشـهـر دسـت بـه                
تـجـمــع زدنـد و بـه نـپــرداخـتـن حـقـوقــهـايشــان                      

با شروع اين حـرکـت مـديـريـت          . اعتراض کردند 
وعده پرداخت حقوقها را داد و بـعـدا در جـلـسـه            
اي با شرکت نماينده کارگران و کارفرمـا و اداره         
کار مديريت وعده داد که طي دو هـفـتـه آيـنـده                  
طــلــبــهــاي کــارگــران را بــطــور کــامــل خــواهــد               

با اين وعده کارگـران بـه تـجـمـع خـود              .  پرداخت
 . پايان دادند

  
 پيش بسوي اعتصابات سراسري کارگري    

 حزب کمونيست کارگري ايران    
 ٩٧  مرداد ٢٩ 
  ٢٠١٨  اوت ٢٠ 

 ... اطالعيه هاي حزب  
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 شوراهاي سازماندهي اعتراضات را در همه جا ايجاد کنيم         
 

 شروع شد با فاصله هاي هر بار کوتاهتري ادامه مي يابد و مـردم بـيـشـتـري حـول مسـائـل               ۹۶ روند انقالبي که از ديماه      
توازن قوا به نـفـع مـردم و سـازمـانـيـابـي مـردم در اشـکـال                          .  و خواست هاي خود با روحيه اي تعرضي تر به ميدان ميايند    

توده هاي مردم دريافتـه انـد کـه بـراي رهـايـي از رنـج                    .  مختلف تغيير کرده و دوراني از تالطم هاي انقالبي آغاز شده است 
حکومت در بي افـقـي، اسـتـيـصـال و در               .  و مشقتي که بر زندگي آنها حاکم شده است، راهي جز سرنگوني حکومت ندارند     

در چـنـيـن شـرايـطـي الزم             .  هم ريختگي هر چه بيشتر دست و پا ميزند و توان ادامه کنترل جامعه به شکل سابـق را نـدارد                
است بسرعت متشکل شويم، تشکل هاي مناسب اين دوره را ايجاد کنيم و سازمانيافته و با نقـشـه مسـيـر سـرنـگـونـي را                         

  .با دخالت هرچه بيشتر توده هاي مردم و با قدرت و با کمترين مخاطره به پيش ببريم
شـوراهـاي   .  يک ابزار مهم هدايت و سازماندهي مبارزات در اين شـرايـط، شـوراهـاي سـازمـانـدهـي اعـتـراضـات اسـت                           
شـوراهـاي   .  سازماندهي ميتوانند در محالت و شهرها وسيعا ايجاد شوند و سازمـانـدهـي مـبـارزات را بـعـهـده بـگـيـرنـد                            

سازماندهي شکل مناسب هدايت اعتراضات و اعتصابات توده اي و سراسري در شرايط حاضـر اسـت کـه مـيـتـوانـنـد در                    
هر محل و شهر و منطقه اي اعتراضات مردم را رهبري کنند، مـردم را حـول خـواسـت هـاي سـيـاسـي و رفـاهـي و حـول                                     
خواست هاي آزاديخواهانه و عدالت طلبانه متحد نگهدارند، جلو شعارها و تاکتيک هاي انحرافـي را بـگـيـرنـد و در واقـع                       

رهبران و فعالين کارگري و اجتماعي از تـجـارب گـرانـقـدري در سـازمـانـدهـي                .  نقش رهبري ميداني مردم را بعهده بگيرند    
  .برخوردارند و در ايجاد اين تشکل ها ميتوانند نقش بسيار مهمي ايفا کنند

شوراهاي سازماندهي در شرايط کنوني اساسا مخـفـي هسـتـنـد امـا در اولـيـن شـرايـط مـنـاسـب اعـالم مـوجـوديـت                                        
شوراهاي سازماندهي ايجاد شوراهاي مردم براي اداره جامـعـه را در مـراحـل بـعـدي تسـهـيـل                      .ميکنند و علني ميشوند   

  .ميکنند
حزب کمونيست کارگري فعالين سياسي و اجتماعي و فعالين و رهبران کارگـري و جـوانـان مـعـتـرض را فـرامـيـخـوانـد                       

فعالين ميتـوانـنـد تـعـداد هـرچـه بـيـشـتـري از                    .  که در هر شهر و محلي که ميتوانند، دست به کار ايجاد اين شوراها شوند      
کساني را که ميخواهند در اين شرايط عليه حکومت و براي پيشـروي انـقـالب فـعـالـيـت کـنـنـد، در ايـن شـوراهـا جـمـع                                     
کنند، با استفاده از روابط و امکانات خود و با استفاده از مدياي اجتماعي حلقه تماس خـود بـا مـردم شـهـر را گسـتـرش                           
دهند و خود را براي ايفاي نقش در شرايطي که جامعـه وارد تـالطـم انـقـالبـي شـده و مـبـارزات روزبـروز تـعـرضـي تـر و                                             

  .گسترده تر ميشود، آماده کنند
شوراهاي سازماندهي يک پـاسـخ مـهـم بـراي اسـتـقـبـال از ايـن                     .  جامعه ايران وارد دوره تازه و تعيين کننده اي شده است  

حزب کمونيست کارگري از هر اقدام و ابتکار عملي در ايـن راسـتـا حـمـايـت مـيـکـنـد و از تـبـادل نـظـر و                                     .  شرايط است 
  .شنيدن نظرات و پيشنهادات فعالين براي شکل دادن به شوراهاي سازماندهي به گرمي استقبال ميکند

 
 حزب کمونيست کارگري ايران                       

 ۲۰۱۸  جوالي       ۶ ،   ۱۳۹۷ تير      ۱۵ 

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی


