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 ۲  صفحه 

 

 
 ! گزارشي از مريوان  

 ! اعتراضات را سازماندهي کنيم  
 

 نسان نودينيان
 

مـردم  )  ٩٧ از اواخر مرداد تا سوم شهريور ماه ( در چند روز گذشته    
شهرمريوان جلوه هاي شکوهمنـد و  راديـکـال اعـتـراض بـه حـکـومـت                       

 . اسالمي را  تجربه کردند
 

اعتراضات مردم شهر مريوان بر بستر شرايط سياسي و اعـتـراضـي         
 ۶ ١٣٩  دي     ٧ دنـيـا از       .  در سطح سراسري قابـل درک و تـعـمـيـم اسـت                

صـدهـا   .   شهر در ايران را ديـد     ١٠٠ اعتراضات کوبنده مردم در بيش از  
صحنه زنده از اعتراضات توده اي مردم عليه بيـکـاري، گـرانـي، فـقـر و                
فساد حاکمان حکومت جنايتکار جـمـهـوري اسـالمـي در اشـکـال زدو                      
خورد، رو در رويي و جنگ مردم عاصي عليه نظام حاکم در خـيـابـانـهـا           

چشمهاي مردم اينبار به ميليونها نفر از سـاکـنـيـن زن و مـرد             !  ديده شد 
 ۲  صفحه  .معترض در ايران دوخته شده

 

 ۳  صفحه  نسان نودينيان          

 ۴  صفحه  عزيزه لطف الهي           

 ۵  صفحه  سامران کاکه رش             

 جان باختن عزيزانشان وآتش سوزي جنگلها        بمناسبت  تجمع اعتراضي مردم مريوان     

 گزارش کوتاهي از اخبار و وضعيت کولبران در هفته گذشته             

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان             : نگاه هفته 



 
951شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه  

 
 تاکنون شهرها در   ٩٦ از دي ماه   

سطح سـراسـري در اعـتـراض دائـمـي              
ــد         ــتــه ان ــجــيــره اي از        .  قــرار گــرف زن

اعتراضات کوبنـده در ده هـا  شـهـر                
دامنه اعتراضات را وسيع و گستـرده        

آرزوهاي مردم رنجديده و   .  کرده است 
سرکوب شده اينبار تبديل به اميد بـه     
ــم             ــريــن رژي ــي جــنــايــتــکــارت ســرگــون

آرزوي هـاي    !  فاشيست اسالمي، شـد    
شيرين مردم  در جـامـعـه بـا صـداي                
ــر                ــنــده و مــرگ ب اعــتــراضــات کــوب
ديکتاتور و مرگ بـر خـامـنـه اي بـه                
منـازل مـردم، بـخـيـابـان و در قـلـب                   

 !ميليون ها نفر نشست
 

در شهرهاي کردستـان  مـريـوان،          
در ...  بانه، سقز، جوانروز، سنـنـدج و      

يکسال گذشته ما اعـتـراضـات تـوده           
اي عليه بيکاري، نا امني جـاده هـا،          
عليه تردد تانکرهاي سنگين، عـلـيـه        
جنگل خواري و آتش زدن جـنـگـلـهـا،          
عليه اعدام و دسـتـگـيـري را تـجـربـه                

ما شاهد بـرگـزاري چـنـديـن        .  کرده ايم 
تظاهرات خياباني و مارشـهـاي تـوده         

ما يـکـي     .  اي کارگران بيکار بوده ايم   
ــريــن                    ــي ت ــريــن و طــوالن ــزرگــت از ب
اعتصابات توده اي در شهرهاي بانـه،     
جـــوانـــروز، مـــريـــوان، ســـردشـــت و           

ما ديـديـم     .   پيرانشهر را تجربه کرديم 
که اعتصاب نهادهاي حـکـومـتـي را           
فلج کـرد، مـزدوران بـيـت رهـبـري و                 
فرمـانـدهـان حـکـومـت اسـالمـي در               

مــقــابــل دادخــواهــي و حــق طــلــبــي            
 ٢٩ مـا در      .  کارگران بيکار زانو زنـد    

مرداد اعـتـراضـات خـيـابـانـي مـردم               
شهـر مـريـوان را تـجـربـه کـرديـم کـه                    
متحدانه  جمعيت زيادي از مـردم بـه        
ــه                    ــوان ب ــان مــري ــان و جــوان ــژه زن وي
ساختمان شـهـرداري حـملـه کـردنـد و              

جـوانـان    .درب آنرا به آتـش کشـيـدنـد         
شـهـرداري      : مريوان شعـار مـي دادنـد        

جوانـان   .لعنتي تا کي بي مسئوليتي 
خشــمــگــيــن و بــه ويــژه زنــان شــعــار              

غــيــرت،    مسـئــولــيـن بــي    :  دادنـد    مـي 
مـردم مـعـتـرض        .استـعـفـا اسـتـعـفـا         

تعداد زيادي از زباله ها را بـه نشـانـه            
اعتراض در مقـابـل قـرمـانـداري ايـن            

بــحــران زبــالــه در      .  شــهــر آتــش زدنــد     
مريوان با اعتراضات گسـتـرده مـردم         
بــه بــحــران حــاکــمــيــت و نــهــادهــاي             

 . حکومتي تبديل شد
 

شهر مريوان هنوز در تب و تـاب       
اعتـراض بـه     ( اعتراض به بحران زباله  

بـودنـد،   )  جمع آوري نکردن زبـالـه هـا        
که حادثه دلـخـراش آتـش سـوزي در               

 شهريور در اطـراف مـريـوان و           ٣ روز  
بـوقـوع   "  پيله"و " سله سي"روستاهاي  

جـمـعـي از مـردم مـحـلـي،              .  پيوست
فـعـاالن زيسـت مـحــيـطــي در کـنــار                
جنگلبانان بـراي مـهـار آتـش سـوزي              
تــالــشــهــاي فــداکــارانــه اي را انــجــام            

چهار نفـر از فـعـاالن زيسـت           .    دادند
محيطي مريوان هم در جريـان تـالش          
بــراي خــامــوش کــردن آتــش ســوزي            
جنگل جان خود را از دسـت داده انـد           

در ايـن    .  و تعدادي نيز مصدوم شدنـد     
ــ شـريـف      ١ ( نـفـر     ٤ حادثه دلـخـراش       

ـ ٣ ــ  امـيـد کـهـنـه پـوشـي                   ٢ جاجور  
ــ رحـمـت حـکـيـمـي            ٤ محمد پژوهي    

. جــان خـود را از دســت دادنــد           )  نـيـا  
شريف باجور يکي از فعالين شناخـتـه    

. شده و طرفدار مـحـيـط زيسـت بـود             
 نـفـر بـويـژه طـبـق             ٤ کشته شدن ايـن       

اطـالعـاتـي مــنـتـشـر شــده کـه آتــش                
سـلـه   " سوزي جنگلـهـاي روسـتـاهـاي           

توسط توپ باران سـپـاه   "  پيله" و " سي
ــراض و                  ــه اعــت ــجــام شــده، دامــن ان
تظاهرات را عليه حکومت اسـالمـي        

با پخش خبر جانباختن .  وسيعتر کرد 
 نفر از فعالين زيسـت مـحـيـطـي و            ٤ 

کارمندان منابع طبيـعـي، جـمـعـيـت            
وسيعـي در شـهـر مـريـوان دسـت بـه                  

 شــهــريــور در      ٤ در.  تـظــاهــرات زدنــد   
مراسم گـرامـيـداشـت شـريـف بـاجـور              
ــعــي از شــهــرهــاي                ــت وســي جــمــعــي
کردستان و در سطح سراسـري، بـويـژه          
ــلــه زده شــهــر و                       ــاطــق زلــز از مــن
روستاهاي تويسـرکـان و کـرمـانشـاه،           
فعاليـن مـدنـي و فـعـالـيـن مـحـيـط                    
زيســت، فــعــالــيــن کــارگــري شــرکــت          

در مـراســم خـيــابـانـي شـهــر             .  کـردنـد  
مريوان شعارهاي راديکال آنـهـا بـراي          
نان، کار آزادي و عـلـيـه اسـتـثـمـار و                  
سرکوبگري حکومت اسـالمـي و در          
دفــاع از آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي،            
جــلــوه هــايــي نــويــنــي از اعــتــراض              
بحکومت اسالمـي را مـردم تـجـربـه             

 .کردند
 

در مـيــان جــان بـاخــتـگــان آتــش             
 شـهـريـور شـريـف بـاجـور از              ٣ سوزي  

فعاالن شناخته شده محيط زيستي و     
از اعضاي هيئت مديره انجـمـن سـبـز        

شـريـف   .  چيا جان خود را از دست داد   
هـا     باجور بارها در ارتباط با فعالـيـت     

و اقــدامـات مـحــيــط زيســتـي خــود             
مورد بازداشـت و بـازجـويـي تـوسـط              

. نهادهاي امنيتـي قـرار گـرفـتـه بـود             
شريف بـا جـور بـا انـجـام يـک اقـدام                     
ابـتــکـاري درسـت يـکــسـال قـبــل در                

 از مــريـوان تــا        ١٣٩٦ شـهـريـورمــاه      
 کــيــلــومــتــر     ٦٠٠ تــهــران بــيــش از         

دوچــرخــه ســواري را در حــمــايــت از             

اين اقدام ابتکـاري  .  کولبران رکاب زد  
او مــورد  تــوجــه تــعــداد زيــادي از                 
فعالين محيط زيست و مردم  را بـه             
جنبش مردمي طرفداري از ارزشهـاي    

 . محيط زيست جلب کرد
 

در شهـرهـاي کـردسـتـان، تـحـرک             
ــهــاي              هــاي اعــتــراضــي و تــظــاهــرات
مـبـارزاتــي بـدلــيـل حضــور گسـتــرده            
نــهــادهــاي مــردمــي، انــجــمــن هــاي           
زيســت مــحــيــطــي و طــيــف بســيــار            
گسـتـرده فـعـالـيــن کـارگـري، زنـان و                 
معلمان با اوج گـرفـتـن اعـتـراضـات،            

بـي دلـيـل      .  توده اي و راديـکـال اسـت      
نيست کـه در مـراسـم گـرامـيـداشـت                
شريف باجور ده ها نفر از فـعـالـيـن و            
مردم زلزله زده، طيف هـاي وسـيـعـي            
از فــعــالــيــن کــارگــري و کــودکــان و              
فعالـيـن زيسـت مـحـيـطـي بـه صـف                  

 ٤ تظاهرات و مبارزه اعـتـراضـي در           
در جـريـان     .  شهريور ماه مي پيوندنـد    

اعتراضات دو سال قبل به جاده هـاي      
نا امـن طـيـف وسـيـعـي از فـعـالـيـن                    
اجتماعي و بويژه فعالين انجمن هـاي      
زيست محيطي و فعالين کـارگـري و          
مـعـلـمـان تـاثـيــرات مـهـمـي در ايــن                  

 .اعتراضت داشته اند
 

نهادهاي مردمي و انجـمـن هـاي         
زيسـت مـحــيـطــي ، شـحــصـيــتـهــاي              
شناخته شده در کردستان و بـويـژه در         
مريوان نـقـطـه قـدرت مـهـم جـنـبـش                 
اعتراضي و نقطه قدرت خـواسـتـهـاي        

. ماگزيماليستي و نعـرضـي هسـتـنـد          
حکومت اسالمـي هـمـواره ار شـيـوه             
هاي گوناگـون سـرکـوب و اقـدامـات             
تروريستي و دستگيري در تالش بوده  
تـا فـعـالـيـتـهـاي  ايـن سـنـگـر مـهـم                        

هوشياري .  اجتماعي را محدود، کند   
باال و دفـاع از ايـن دسـتـاورد مـهـم                   
ـــ مـبـارزاتـي در شـرايـط                   اجتماعـي ـ

 .    کنوني مهم هستند
 

و در هر قدم پيشروي و با برپايـي        
هر اعتراض و تظاهراتي باالخـره ايـن          
! سوال مطرح ميشـود چـه بـايـد کـرد             

ــيــشــتــر و                ــيــشــروي ب مســيــرهــاي پ
قدرتمندتر را چـگـونـه بـايـد تـعـريـف                

جواب خيلي سر راست و شفـاف   !  کرد
 !است

 
بر بستر شرايط سيـاسـي کـنـونـي         
يکي از مبرمتريـن اقـدامـات تـالش            
آگـاهــانـه بـراي ايـجــاد تشــکـل هــاي               
ــاي                ــوراهـ ــل شـ ــي در شـــکـ مـــردمـ
اعتراضي يا شوراي هاي مردمـي در        

 .محالت و شهرها است
خلع سالح نهايي و سـاقـط کـردن         
قـدرت حــکـومـت اسـالمـي در گــرو              

. سازمانـيـابـي تـوده اي مـردم اسـت               
ــراي اقــدام                 زمــيــنــه هــاي عــيــنــي ب

 .مستقيم مردم فراهم است
   

 ١٣٩٧  شهريور ٥ 
 ٢٠١٨  آگوست ٢٧ 

 

بخشي از جنگل هاي نـزديـک روسـتـاهـاي           
در شهرستان مريـوان دچـار     ”  پيله“ و ” سلسي“ 

 .آتش سوزي شده
اين آتش سوزي که از ظهـر روز شـنـبـه در            
مناطق جنگلـي ايـن شـهـرسـتـان شـروع شـد،                  
جــمــعــي از مــردم مــحــلــي، فــعــاالن زيســت                
محيطي در کنار جنگلبانان براي مـهـار آتـش         

مـنـفـجـر شـدن مـهـمـات             .  سوزي تالش کردند  
جنگي به جاي مانده از جـنـگ ايـران و عـراق              
موجب آسـيـب وارد شـدن بـه ايـن افـراد شـده                     
متاسفانه چهار نفر از فعاالن زيست مـحـيـطـي      

، مريوان بنامهاي شريف باجور از   "چياي سبر"
فعالين سرشناس مـريـوان ، مـحـمـد پـژوهـي،               
رحمت حکيمي نيا و امـيـد کـهـنـه پـوشـي در                
جريان تالش براي خاموش کردن آتـش سـوزي            
جنگل جان خود را از دست دادنـد و تـعـدادي                

 .نيز مصدوم شدند
کميته کردستان حزب کمونيست کـارگـري      
ايران ضمن احترام و تسليت، بـه مـردم مـبـارز          
ــبــاخــتــگــان و                 شــهــر مــريــوان، خــانــواده جــان

مصدومـيـن ايـن حـادثـه دلـخـراش هـمـدردي                  
ميکـنـد و مـردم شـهـر مـريـوان و شـهـرهـاي                       
ــه اعــتــراضــات ســراســري و                   کــردســتــان را ب

 .تجمعات اعتزاضي فراميخواند
 نـفـر از       ٤ مسبب آتش سوزي و جانباختن  

فـعـالـيـن مـحـيــط زيسـت و کـارمـنـدان اداره                     
جنگلباني در حادثه دلخـراش روز سـه شـنـبـه              

 .سوم شهريور حکومت اسالمي است
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري                    

 ١٣٩٧  شهريور       ٣ 
 ٢٠١٨  آوت    ٢٥ 

 تجمع اعتراضي مردم مريوان بمناسبت جانباختن عزيزانشان و آتش سوزي جنگلها          

 ...             گزارشي از مريوان        
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          



 
951شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 بحران زباله و اعتراضات               
 مداوم مردم در مريوان             

مـرداد  ٢٩ صبح هنگام دوشنبـه      
تعداد زيـادي از مـردم مـبـارز شـهـر                 

آوري    مريوان در اعتراض به عدم جمع    
هاي شهـر تـوسـط شـهـرداري بـا                زباله

ــه      جــمــع هــاي تــعــدادي از          آوري زبــال
محالت شهـر در مـقـابـل شـهـرداري              
تجمع و آنـرا در جـلـوي درب ورودي               

 بـا ايـن اقـدام          .شهـرداري آتـش زدنـد       
اعتراضي تظاهرات بـزرگـي در شـهـر          
مريوان عليـه حـکـومـت اسـالمـي و              
شهرداري و شـوراي شـهـر ايـن شـهـر                 

اعتراضات مـردم مـريـوان      . برگزارشد
علـيـه جـمـع آوري نـکـردن زبـالـه هـا                    

شــهــريــور مــردم    ٢ ادامــه دارد و در          
مـبـارز يـکــبـار ديـگـر  در چـهــارراه                   

ــرنــگ  "  ــه عــدم           "  شــب در اعــتــراض ب
هـاي زبـالـه         ها، سـطـل      آوري زباله   جمع

شـهـري را در ايـن چـهـارراه بـه آتــش                   
 .کشيدند

 
سوم   :  نهادهاي مدني مريوان              

شهريورماه به عنوان روز فعال                   
 محيط زيست نامگذاري شود                

نهادهاي مدني مريوان با انتشـار     
هاي مـدنـي      اي بر ادامه فعاليت    بيانيه

و زيست محيطي پس از جان بـاخـتـن        
چهار فـعـال مـحـيـط زيسـت تـأکـيـد                  

 .کردند
روز :  در ايـن بـيـانـيـه آمـده اسـت              

سوم شهريورماه در حين اطفاء حريـق        
مراتع جنگلـي روسـتـاي سـلـسـي در              
شـمــال مــريـوان، شـريــف و امـيــد از                
اعضاي فعال انجمن سـبـز چـيـا و دو             
تن از کارمندان اداره منابع طـبـيـعـي           

نيا و مـحـمـد          مريوان رحمت حکيمي  
اي مشـکـوک جـان           پژوهي در حـادثـه     

 .خود را از دست دادند
در بخش ديگري از ايـن بـيـانـيـه              
ــاخــتــن ايــن دوســتــان                آمــده، جــان ب
مطمئنا فعالـيـت مـدنـي و مـحـيـط                
زيســتــي در کــردســتــان را مــتــوقــف           

سـوزي مـراتـع         نخواهد کرد، اما آتش   
جنگلي کردستان تا کي ادامه خواهد       
داشت؟ چرا داليل اين ويرانگري بـراي     

شود؟ چرا حـکـومـت      مردم روشن نمي  
در مقابل محيط زيسـت و تـخـريـب             

هاي کردستان خود را مسـئـول        جنگل
 داند؟ نمي

نهادهاي مدني مريوان در بيانيـه      
از نــهــادهــاي مــرتــبـــط            :  افــزودنــد  

خواهيم که با تحقيقات دقـيـق در       مي
رابطه با چگونگـي جـان بـاخـتـن ايـن               
دوستان علت روي دادن اين حادثـه را        

 .براي افکار عمومي آشکار سازند
نهادهاي مدني مريوان بـراي ارج       

هـاي فـعـاالن مـحـيـط              نهادن فعاليت 
زيســت در کــردســتــان خــواســتـــار                
نامگذاري سوم شهريورماه به عـنـوان      

 .روز فعال محيط زيست هستند
روز شنبه سوم شهريورماه، چهـار     
فعال محيط زيست اهـل مـريـوان بـه            

ــام ــد          " هــاي       ن ــاجــور، امــي ــف ب شــري
نـيـا و        پوشي، رحمـت حـکـيـمـي          کهنه

هنگام اطـفـاء حـريـق         "  محمد پژوهي 
هاي اطراف پيله و سلسـي ايـن          جنگل

سـوزي     آتـش  .شهرستان جان بـاخـتـنـد     
هـاي اطـراف پـيلـه و سـلـسـي                   جنگل

مــريــوان بــه دلــيــل تــوپــبــاران ســپــاه            
 .پاسداران روي داده است

 
 جانباختن کولبران         

ــکــي از                ــريــورمــاه، ي ســوم شــه
در پـي انـفـجـار         "  ناصـر " کولبران بنام   

مين جان باخته و سه کولبر ديگـر بـه         
" اقبال ، ابراهيم و مـنـصـور        " هاي   نام

جسد کـولـبـر     .اند به شدت زخمي شده  
جان باخته و سه کـولـبـر مـجـروح بـه                

در اقـلـيـم      "  پـنـجـويـن    "مراکز درماني  
 .اند کردستان عراق انتقال يافته

دوم شهريورماه، يک کولبر جـوان      
اهـل روسـتـاي      "  زاد   ايوب نيـک  " به نام   

از تـوابـع مـريـوان در پـي              "  سـردوش " 
انفجار مـيـن بـه شـدت زخـمـي و بـه                   
بيمارستـان بـوعـلـي ايـن شـهـرسـتـان                 

 .منتقل شد
 

ديوارهاي اوين بلندتر، سيماني                  
تر و لعنتي تر شدند وقتي که خبر                 

تراژيک مرگ شريف باجور و                
  .يارانش به گوشم رسيد           

شريف مردي بود که شرافت خود     
را در ستيغ کوههاي زاگرس، راه بلنـد      

تهران و در لهيب    -رکاب زدن مريوان  
شعله هاي بلوط سوز و زنـدگـي سـوز          
کوهستان هاي غرب مـحـک زده بـود          
در زمانه حرافي هاي روشـنـفـکـرانـه،            
شريف در اعتراض به کشته شدن يـک       
سـگ و در دفــاع از تــوــلــه هــاي آن                  
اعتصـاب غـذا مـيـکـرد، در زمـانـه                
سلبريتي بازي هـا و تـوريسـم زلـزـلـه                
کرمانشاه، شريف تا اعماق زخم هـاي     
پيرزنان سرپل و ازگله و ثالث بـا پـاي       
پياده رفت و ماند و هرگز بـرنـگـشـت           
تا يک سلفي از آوار و زلزله از خـودش     

کاک شريف خود صـلـح     .  منتشر کند 
بـــود و مـــهـــربـــانـــي و آشـــتـــي و                    

براستي چگونه ميتـوان  .  ديگردوستي
 !بــا ايــن انــدوه بــزرگ کــنــار آمــد؟             

شريف شرافت را رکاب ميزد، آشتـي     
را صال ميـزد و فـروتـن و بـه دور از                  
هــيــاهــو بــه هــمــگــان درس ايــثــار و              

زنـدگـي و مـرگ         .مهـربـانـي مـيـداد       
شريف مصداق راستين ايـثـار بـود و             

ايـن غـم       .زندگي دوسـتـي و آشـتـي          
بـزرگ را بـه تــمـام آزادي خـواهـان و                  
ــاالخــص                   ــران و ب ــان اي ــح جــوي صــل
کردستان و دوستداران محيط زيسـت      
و نيز خانواده اين قـربـانـيـان تسـلـيـت               

بـه امـيـد روزي کـه             .عرض ميکنم 
ديگر نه خبري از ديوارهاي بلند اويـن      
باشد و نه از لهيب آتش جنـگـل هـاي          

ــوط زاگــرس      ــل ــان        ...  ب آن روز داســت
شرافت و ايثار کاک شريف را در تـمـام     
مدارس ايران براي کودکانمـان روايـت      

  .خواهيم کرد
محمود بهشتي لنگرودي زندان   

 ٩٧/٦/٣ 
  

 آرام فتحي تبرئه شد           
چهارم شهريورماه، پس از نزديـک    
بـه دو سـال انـتـظـار، حـکـم دو ســال                    
حبس آرام فتحي، فعال مدني سـاکـن          
مريوان در دادگاه تجديدنظر سـنـنـدج       
مورد بازبينـي قـرار گـرفـت و وي از                

 آرام   .اتهـامـات وارده تـبـرئـه گـرديـد             
 بـه    ٩٥ مـاه سـال        فتحي يازدهم بهمن  

تبلـيـغ عـلـيـه نـظـام از طـريـق                  " اتهام  
اندازي کمپين نه به کشتن کولبـران        راه

از "  هــاي مـرگ      و اعـتــراض بـه جـاده         
سوي دادگاه انـقـالب مـريـوان بـه دو               

 .سال حبس محکوم شده بود
 

 
 بازداشت يک فعال             

 محيط زيست در سنندج            
چند روز قبل، يک فعـال مـحـيـط         

اهـل  "  مسلم سـبـحـانـي      " زيست به نام   
سنندج توسط نـيـروهـاي اطـالعـاتـي           

نيروهاي اطالعاتي بـه     .بازداشت شد 
منـزل شـخـصـي ايـن فـعـال مـحـيـط                   
زيست يورش بـرده و او را بـازداشـت              

اين فعال محيط زيست پـس   .اند  کرده
از بــازداشــت بــه بــازداشــتــگــاه اداره            

 .اطالعات سنندج انتقال يافته است
 

پناهي در         وکالي رامين حسين        
اي نسبت به احتمال اعدام                اطالعيه  

 .موکلشان هشدار دادند             
پـنـاهـي در         وکالي رامين حسيـن   

شـرايـط   :  اين اطالعيـه اعـالم کـردنـد         
موجود بيم اجراي حكم را در روزهاي   
آتي بـيـش از پـيـش كـرده و ايـن در                     
حالي ست كه با تـوجـه بـه در جـريـان              
بــودن رســيــدگــي بــه درخــواســتــهــاي          
تقديمي به مراجع صـالـحـه از جـملـه              

 و ٤٧٧ اعاده دادرسي موضوع مواد  
 قانون آئين دادرسـي كـيـفـري و         ٤٧٤ 

درخواست عفو كه تمامي اين مـوارد      
مالزمه قطعي و منطـقـي بـا تـوقـف             
اجراي حكـم دارد، ضـروري اسـت از              
اجــراي حــكــم خــودداري گــرديــده و             

هــاي قــانــونــي مــوجــود در             فــرصــت
اعتراض به حكم و يـا بـرخـورداري از          
عفو ماننـد هـر زنـدانـي و مـحـكـوم                 
ديگري براي رامين حسين پناهي نيـز   

 .فراهم گردد
 

در شرايطي كه متاسـفـانـه كـلـيـه            
هاي ارتباطي موکل رامين حسين       راه

پناهي به بيـرون از زنـدان قـطـع شـده                
اسـت، اخـبـار واصـلـه بـه خـانـواده و                   
وكالي ايـن زنـدانـي حـكـايـت از ايـن                 
دارد كه رامـيـن حسـيـن پـنـاهـي كـه                  
بصورت ناگهاني و غـيـر قـانـونـي بـه              
زندان رجايي شهر كرج مـنـتـقـل شـده             

 :است، به داليل زير
 
محروميت از حقوق قانـونـي    -١ 

خود از جمله خدمات درماني بـيـرون       
از زندان كه به تاييد مقامات بهـداري      

 .زندان مركزي سنندج رسيده است
 
قطع غـيـر قـانـونـي ارتـبـاط               -٢ 

تــلــفــنــي بــا خــانــواده و وكــاليــش و               
 .ممانعت از مالقات

 

محروميت از حقوق مساوي  -٣ 
با ساير زندانيان و عدم ارائه خـدمـات      

 .داخل زندان
 
غير قانوني و غـيـر عـادالنـه        -٤ 

دانســتــن حــكــم صــادره و ضــرورت            
رسيدگي مجدد به اتهامات انتسابـي     

 .در چارچوب راهکارهاي قانوني
لبان خود را دوخـتـه و دسـت بـه               
اعـتــصــاب غــذا زده اسـت و حســب              
ــدن                    ــرآورده شـ ــان بـ ــا زمـ ــالم تـ اعـ
درخــواســتــهــاي قــانــونــي اش بـــه                 
اعتـصـاب غـذا خـود ادامـه خـواهـد                

 .داد
ضمن اينکه طبق اخـبـار واصـلـه           
ــامــبــرده از                 ــواده مــوكــل، ن بــه خــان
شامگاه چهارم شـهـريـورمـاه تـوسـط            
ماموران از زندان رجائي شـهـر خـارج         
کرده و هيچ اطالعـي از وضـعـيـت و              
شرايط وي براي وکال و خانواده وجود       

 .ندارد
اينجانبان بعنوان وكـالي رامـيـن         
حسين پناهي با تاكيد چـنـد بـاره بـر              
غيرقانوني بودن انتـقـال نـامـبـرده بـه             
زندان رجايي شهر، از كليه مـقـامـات        
قــانـــونــي و مســئـــول درخـــواســـت              

ــع مــوجــود در                 مــي ــيــم مــوان ــمــائ ن
برخورداري نامبرده از كـلـيـه حـقـوق              
قانوني را برطرف نمايند و تمهيداتـي        
فراهـم گـردد تـا در پـرتـو رسـيـدگـي                   
عادالنه و قانونـي حـکـم شـايسـتـه و               

 .عادالنه صادر شود
شرايط موجود بيم اجـراي حـكـم          
را در روزهاي آتي بيش از پيش كـرده        
و اين در حالي ست كه با توجه بـه در       
جريان بودن رسيدگي به درخواستهـاي   
تقديمي به مراجع صـالـحـه از جـملـه              

 و ٤٧٧ اعاده دادرسي موضوع مواد  
 قانون آئين دادرسـي كـيـفـري و         ٤٧٤ 

درخواست عفو كه تمامي اين مـوارد      
مالزمه قطعي و منطـقـي بـا تـوقـف             
اجراي حكـم دارد، ضـروري اسـت از              
اجــراي حــكــم خــودداري گــرديــده و             

هــاي قــانــونــي مــوجــود در             فــرصــت
اعتراض به حكم و يـا بـرخـورداري از          
عفو ماننـد هـر زنـدانـي و مـحـكـوم                 
ديگري براي رامين حسين پناهي نيـز   

 .فراهم گردد
 مازيار طاطائي   

 نياز  حسين احمدي 
 عثمان مزين  

 *** 

 نسان نودينيان            

 : نگاه هفته
 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته                            
 از شهرهاي کردستان                

 دور نيست روزي که جمهوري اسالمي به قدرت انقالب          
 .  نبرد نهائي در راه است      . و قيام ما مردم بزير کشيده شود         

 !  خود را براي اين نبرد آماده کنيم          
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 آمار خودکشي         
ــراســاس آخــريــن آمــار وزارت              ب

 نـفـر زيـر        ۲۱۲ ورزش و جوانان ايران    
 .اند  سال اقدام به خودکشي کرده۱۷ 

محمد مهدي تندگويان، مـعـاون      
ســامــانــدهــي امــور جــوانــان وزارت           
ورزش و جوانان بـا اشـاره بـه آخـريـن                 
آمار خودکشي در ايـران اعـالم کـرده            

طــبــق آخــريــن آمــار در کــل            : " اســت
 سال اقدام بـه  ۱۷  نفر زير ۲۱۲ کشور  

 ".اند خودکشي کرده
 

 استان ايالم،         ٥ خودکشي در        
 کرمانشاه، لرستان،سندج واروميه                  

 ١٤٠٠ طي سال گذشتە نزديک بە       
شهروند مناطق کرد نشـيـن در ايـران            
اقدام بە خودکشي کردەاند کە اين آمار       

٪ کل اقـدام بە خـودکشـي        ٢٨ معادل  
 .در سطح ايران مي باشد

 
  ساله     ۱۲ يک دختر     

 در تهران خودکشي کرد             
اي در تهران اقـدام      ساله۱۲ دختر  

به خودکشي کـرد و جـان خـود را از                 
سهم نوجوانان در ايـران از      .  دست داد 

 ۷ خودکشـي هـاي سـاالنـه بـيـش از                 
درصد از سوي پزشکي قانوني اعـالم     

 .شده است
 

تزريق آمپول اشتباه موجب                
 شد  ۱۴ مرگ يک دختر       

 سـالـه در يـزد روز            ۱۴ يک دختر  
 در اثـر      ۹۷  شـهـريـور مـاه           ۳ شنـبـه     

تــزريــق آمــپــول اشــتــبــاه در بــخــش              
اورژانس بـيـمـارسـتـان افشـاريـه جـان               
بــاخــت و مــوجــب ايــجــاد خشــم و                 
اعتراض مردم و جـمـعـي از اعضـاي            

 .خانواده وي شد
 

زني در کرج به داليل             
 به قتل رسيد       “  ناموسي     ”

برادري کـه در پـي سـوء ظـن بـه                 
خواهـرش بـه خـاطـر ارسـال پـيـامـک                 
ناشناس، او را با وارد آوردن ضـربـات         
متعدد چاقـو بـه قـتـل رسـانـده بـود،                 
توسط ماموران اداره جـرايـم جـنـايـي           

در قوانين .  پليس آگاهي دستگير شد  
ايران مـواردي در نـظـر گـرفـتـه شـده                  

هــاي    افــرادي را کــه مــرتــکــب قــتــل           
هـاي     شوند از مـجـازات        ناموسي مي 

 .کند سنگين معاف مي
 

 رويا صغيري      
رويا صغيري دانشجوي دانشگـاه      
مدني تبريز که در جريان اعتـراضـات       

مـاه زنـدان     ۲۳  بازداشت و بـه      ۹۶   دي
ــحــه                    ــود در صــف مــحــکــوم شــده ب
اينستاگرامش از احضارش بـه زنـدان        

 به زندان ٨  . ٢٥ خبر داد و نوشت روز  
 رود مي

 
 زهرا احمدي 

زهرا احـمـدي فـارغ الـتـحـصـيـل               
رشته هوافضاي دانشـگـاه شـريـف از            

اســـفـــنـــدمـــاه، روزجـــهـــانـــي زن         ۱۷ 
 وي هـم اکـنـون          .اسـت    بازداشت شده   

دربند عمومي زندان قـرچـک زنـدانـي           
 .است

 
احضار و بازجويي از پرستو                

صالحي، بازيگر سينما و تلويزيون                   
 توسط قوه قضاييه          

پرستو صالحي بازيگر سيـنـمـا و       
تلويزيون به دنبال احضار تلـفـنـي روز         

چهارشنبه هفته گذشته، روز يکشنبـه   
در واحــد نــظــارت و پــيــگــيــري قــوه             

دلـيـل   .  قضاييه بازجـويـي شـده اسـت         
هـاي     اين احضار و بازجويي صـحـبـت      

ــه اوضــاع                  ــت ب ــادي وي نســب ــق ــت ان
 .کشورعنوان شده است

 
 محروم از تحصيل          
 بدليل بهايي بودن           

سرير موقن دانشجـوي سـال آخـر          
معـمـاري دانشـگـاه آزاد اصـفـهـان و                
رومينا عسکري دانشجوي دانشـگـاه       
آزاد واحد تهران مرکزي بدليل بهـايـي       
بــودن از ادامــه تــحــصــيــل مــحــروم             

  .شدند
 
 پريسا رفيعي  
فـعـال صـنـفـي و           پريسا رفيـعـي    

دانشجوي هنرهـاي زيـبـاي دانشـگـاه           
ــعــزيــري        ۷ تــهــران بــه        ســال حــبــس ت
 محکوم شد

 
 نسرين ستوده       

 دست به اعتصاب غذا زد             
ــپــيــن دفــاع از                 ــه گــزارش کــم ب
زندانيان سـيـاسـي و مـدنـي، نسـريـن               
ستوده، فـعـال حـقـوق بشـر و وکـيـل                  

 ۲۳ دادگستري که از روز چهارشنـبـه         
، در بـازداشـت بـه سـر           ۱۳۹۷ خرداد  

اي بـه دلـيـل           برد با انتـشـار نـامـه        مي
هايـش در      عدم رسيدگي به درخواست   

 اعـتـصـاب      ۹۷  شهـريـور     ۳ زندان، از  
 .غذاي خود را آغاز کرد

 
رضــا خــنــدان، هــمــســر نســريــن           

نسـريـن پـس از        :"  گـويـد     ستوده، مـي   
مکاتبات و هشـدارهـاي مـتـعـدد و              

هايـش در      عدم رسيدگي به درخواست   
 ۹۷ زندان، از صبح روز سوم شهريـور     

 ".دست به اعتصاب غذا زد
گفتني است نسـريـن سـتـوده، بـا             

بـوک رضـا        اي که در فيس  انتشار نامه 
اسـت اعـتـصـاب          خندان منتشـر شـده     

غذاي خود را اعالم کرد و در بخـشـي       
اش خطاب به مردم نـوشـت از          از نامه 

 مـکـاتـبـات          آنجا که تـاکـنـون کـلـيـه           
نتيجه مانـده     اينجانب با مسئوالن بي   

است، ناگزير در اعتراض به بازداشـت    
ــر               و فشــارهــاي قضــايــي مــتــعــدد ب
خانواده، بستگان و دوستانم از تاريـخ      

 دست به اعـتـصـاب غـذا       ۹۷/۶/۳ 
به امـيـد اسـتـقـرار قـانـون و                .  زنم  مي

 .عدالت در کشور عزيزمان ايران
 

  مروا فعال تونسي همزمان با                 
عيد قربان، خروج خود از اسالم را                  

 جشن گرفت     
زنـان و ضـد ديـن بـا              مروا فـعـال   

دست نوشته هـاي کـافـرم، مـرتـدم و               

مفتخرم و با متني که در فـيـسـبـوک            
بعـد از     " :خود منتشر کرد اعالم کرد 

روز جهاني زن، امسـال ايـن دومـيـن              
بار است که من براي خودم جشن مي     

جشــن بـيــداري خـودم از يــک            .  گـيــرم 
. دروغ بزرگ و از حماقتي به نـام ديـن      

من دين نميخواهم، چون ديـن ابـزاري         
براي سوء استفاده از انسانها و از بيـن    

 ".بردن آزادي است
مروا در نوشتـه اش يـادآور شـده            
ــان                     ــرب ــد ق کــه هــر ســال جشــن عــي
مسلمانان را اين چنـيـن تـبـريـک مـي             

 .          گويد
 ***     

 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                      

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           
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 منزلت، معيشت حق مسلم ماست     

 
اين فرياد کارگران و معلمان و بازنشستـگـان        
ايران در مـقـابـل حـکـومـت تـوحـش اسـالمـي                     

در عصـر پـيـشـرفـتـهـاي            .  سرمايـه داران اسـت      
شگرف بشري، ارتجاع سرمايه داري يک باتـالق        
متعفن را بنام جامعه بر انسـانـهـا حـاکـم کـرده                 

تحقير و بي اخـتـيـاري    !  اين را نمي پذيريم. است
انـقـالبـي    .  و زندگي زير فقر را پايان خواهيم داد   

براي اعالم پايان عصر توحش و آغـاز جـامـعـه              
انقالب . انساني در ايران به حرکت در آمده است 

ضد مذهب، انقالب ضد نابرابري و فقر، انقالب  
ضد استثمار و ضد چپاول و ضد ارتجاع حاکـم،         
انقالبي که بر پرچم آن نفي زندان و اعدام و فقر و 

انقالبي که رفاه و آزادي   . تبعيض حک شده است 
و شادي را براي تک تک افراد جـامـعـه تضـمـيـن          

کارگران و مردم ايران با شعار منزلت و . ميکند
معيشت و آزادي عزم کرده انـد کـه حـاکـمـيـت                  
مفتخوران اسالمي سرمايه دار را براي هميـشـه        

منزلت و رفاه و آزادي . از سر جامعه جارو کنند 
با قدرت انقالب ما به قـانـون بـي چـون وچـراي                  

 جامعه تبديل خواهد شد
 

 !  زنده باد انقالب انساني براي جامعه اي انساني                                         
 حزب کمونيست کارگري                     

 

مــرداد نــيــروهــاي     ۲۷ شـامــگــاە    
هنگ مـرزي، حـفـاظـت سـردشـت و                

کـولـبـر را        ۳۰ پاسگاە کپران بيش از      
دستگير کردە و بە پـاسـگـاە روسـتـاي             

مسـئـولـيـن     .  بيتوش انتقال مي دهند   
اين پاسگاەها بە ويژە پـاسـگـاە کـپـران            
دست بە آزار و شکنجە کولبـران زده و            

 . اموال همراەشان را ضبط مي کنند
مردادمـاە پـاسـداران        ۲۹ دوشنبە  

جمـهـوري اسـالمـي در مـرز اشـنـويە                
گروهي از کولبران را هدف تيـرانـدازي     
مستقيم قرار دادند و يک زحـمـتـکـش         

سـالە و      ۱۹ جوان بە نام توحيد حقـدار      
اهل منطقە شپيران سلماس را بە قـتـل      
ــاري از                    ــنــد بســي ــد و مــان ــدن رســان
کشتارهاي ديگر جسد کولبر جوان را     

کە بـعـدا        در همان جا رها مي کـنـنـد       
توسط مردم بە بيمـارسـتـان و پـزشـک              

 . قانوني منتقل مي گردد
جمعە دوم شـهـريـور مـاە انـفـجـار              

" دولــبــي" مــيــن در مــنــطــقە مــرزي            
مـريـوان، يـک کـولـبـر اهـل روسـتــاي                 
سردوش مريوان، بە نام ايوب نـيـکـزاد          

ســـالە را مصــــدوم و روانەي                    ۲۳ 
 .بيمارستان کرد
 شـــهـــريـــور نـــاصـــر        ٣ شـــنـــبـــه    

کولبر مريواني بر اثـر انـفـجـار            بانوج
در مسير کولبـران در مـنـطـقـه               مين

بالکدري جان باخت و سه نفر ديگر به       
نامهاي اقبال و ابراهيم و هـمـچـنـيـن             
منصور فرزند هم زخمي شده و جـهـت    
مداوا به شهر پنجوين واقع در اقـلـيـم          

 . کردستان منتقل شدند
در بيشتر ايـن مـوارد مسـبـب و             
مــقــصــر اصــلــي نــيــروهــاي مســلــح            

مستقيـمـا   .  جمهوري اسالمي هستند 
بە کولبران و کاسبکاران شـلـيـک مـي             
کنند و آنها را بە مسـيـر مـيـدانـهـاي                 
مين کە خودشان کاشتەاند سـوق مـي          

 اين اخبار تـنـهـا گـوشـه اي از              .دهند
رنج ومشقـتـي اسـت کـه کـولـبـران و                 
خانواده هايشان با ان دست به گريـبـان     

 . هستند
بيکاري روزافزون و گراني نـاشـي         
از وضـعـيـت نـا بسـامـان اقـتـصـادي                 
مــيــزان خــودکشــي و فــقــر شــديــد و              
مهاجرت را در اين منطقـه بـاال بـرده            

 . است
شايان ذکر است که بعد از خـروج       
ترامپ از برجام و برقراري تحريمـهـاي    
جديد توسط آمريکا که بستن مرزهـا        
و عــدم داد و ســتـد رســمـي تــوســط                
کشورهاي هـمـجـوار هـمـچـون عـراق              
جزو اين تحريمها هستند حکومت بـه   
فکـر دور زدن ايـن تـحـريـمـهـا از راه                    
قـاچـاق کـاال از گـذرگـاهــهـاي غـيــره                

 . رسمي افتاده است
در ايــن راســتــا رســول خضــري               

مـعـابـر    : " نماينده سردشت گفته اسـت    
غيره رسمي مرزي راه مناسـبـي بـراي        

در چـنـد روز       .  دور زدن تحريمها است 
گـذشــتــه هــيـئــتــهــايــي بــراي بــررســي           
وضعيت و درخـواسـت بـاز گـذاشـتـن              
مــرزهــا جــهــت ديــداربــا مســئــولــيــن         
حکومت اقليم کردستان فرستاده شده    

 ". است
بـا تــوجــه بــه ايــن مــوضــوع کــه              
حکومت اقليم حاکميـتـي مـافـيـايـي            
ــابلــه و دور زدن                     اســت وتــوان مــق
تحريمهاي آمريکا را ندارد به احتمـال        
زيـاد ايــن روش قـاچــاق کــاال مــورد              
توجه برخي از سران فـاسـد حـکـومـت          

صحبتهاي .  اقليم کردستان قرار گيرد   

رسول خضري نوعي رسميت بخشيدن     
به شغل غيره انساني کولبري است بـه      
جاي حـمـايـت و ايـجـاد اشـتـغـال در                   
عرصه هاي ديگر براي اين مـردم، در       
فکر بـهـره بـرداري از ايـن شـرايـط و                   
نجات رژيم جمهوري اسالمـي افـتـاده       
که در چند سال اخير صدها کولـبـر را       
با شليک گولولـه از پـا در آورد و در                
احــقــاق حـــقــوق و رســـيــدگــي بـــه                  
مطالبـاتشـان انـدک تـوجـهـي نـکـرده                

 .است 
تنها راه رهايي کـولـبـران از ايـن             

وضـعــيــت نـابســامــان از جــملــه کــار             
طاقت فرسا و فقر و نداري، سرنگوني       
حکومت سرمايـه داري و مـتـوحـش            

در مـراسـم درگـذشـت         .  اسالمي است 
ــه از                    ــش ک ــاران ــاجــور و ي ــف ب شــري
مدافعان محيط زيست و خـود کـاک           
شـريــف کــه حــامــي و فــعــال حــقــوق              
کولبران بـود مـردم کـردسـتـان نشـان               
دادند همبستگي و اتـحـاد الزم بـراي           

 . گذار از اين رژيم را دارند 
 

حرکت راديـکـال مـردم از جـملـه              
شعارها و سرودها وسخنرانيهايي کـه       
در برگذاري ايـن مـراسـم و و حـرکـت                
هزاران نـفـري شـاهـد آن بـوديـم هـمـه                   
گوياي اين حقيقت اسـت کـه گـرايـش            
چپ کارگري در ميان مردم کردسـتـان    
بسيار قوي است و فعالين چـپ بـراي           
رهايي از وضعيت اسفناک اقـتـصـادي      
ــي،                 و ايــن حــکــومــت غــيــره انســان
همچنين وضعيت کولبران که بازتـاب   
مـهـمـي از جـور و فـقــر مـوجـود در                    
ــايـــد در راه                       ــامـــعـــه اســـت، بـ جـ

شوراهاي مستقـل کـارگـري و            ايجاد
ــبــران قــدم                انــقــالبــي در مــيــان کــول

 .بردارند
 

   ۹۷  شهريور ۷ 
 ۲۰۱۸  اوت ۲۸ 

 گزارش کوتاهي از اخبار و وضعيت کولبران در هفته گذشته                                                  
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951شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 پيش بسوي تشکيل     
 !شوراهاي مستقل مردمي     

 
خواست تشکيل شوراهاي مستقل از درون        

کارگران بـراي  .  مبارزات کارگري بگوش ميرسد 
دفاع از زندگي خـويـش، بـراي خـالـصـي از شـر                 
سرمايه داران انگل و مفتخوري که حتي حـقـوق     
توافق شده کارگر را هـم در ايـن مـمـلـکـت بـاال                 
مـيـکــشـنـد، بـه ضـرورت تشــکـيـل شـوراهــاي                   
مستقل براي نظارت و کنتـرل و اداره کـارخـانـه              

شوراهاي مستقل يعني اعـمـال اراده     . رسيده اند 
شـوراهـا   !  مستقيم مـردم در اداره کـل جـامـعـه              

يعني کارخانه و محلـه و شـهـر و کـل جـامـعـه                     
تشکيل شـوراهـاي   .  بدست خود مردم اداره شود   

مسـتــقــل يــعــنــي جــارو کــردن بســاط دزدان و                
يـعـنـي جـمـع کـردن بسـاط              .  چپاولـگـران حـاکـم      

پـاســدار و پـلــيـس و کــل نــيـروهــاي مســلـح و                     
جامـعـه در اسـاس مـعـنـايـي جـز                 !  بوروکراتيک
مردم بـايـد خـود جـامـعـه را اداره                 .  مردم ندارد 

کل نيروهاي حرفه اي مسلح و پليـسـي و      .  کنند
نظامي و بوروکراتيک با هزينه مردم و بـراي بـه          

ايـن بسـاط را       .  بند کشيدن مردم برپـا شـده انـد          
انـقـالب آتـي ايـران مـيـتـوانـد               .  بايد جـمـع کـرد       

الگوي آزادترين و انسـانـي تـريـن و بـرابـرتـريـن                    
 .جامعه را به مردم دنيا نشان دهد

  
 زنده باد انقالب انساني   
 !براي جامعه اي انساني   

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۲۰۱۸  اوت ۲۲ ، ۱۳۹۷ مرداد  ۳۱ 
 

روز پنجم اعتصاب  کارگران        
 نيشکر هفت تپه و     

 گروه فوالد ملي اهواز      
اعتصاب يکپارچه و متحد       

 کارگران نيشکر هفت تپه     

 مرداد اعـتـصـاب تـمـامـي بـخـش               ٣١ روز  
هاي مجتمع نيشکر هفت تپه وارد پنجمين روز    

در اين روز کارگـران در مـقـابـل درب           .  خود شد 
حراست کارخانه جمع شدند و مـطـهـري رئـيـس              
جديد حراست و کل بساط اين دستگاه سـرکـوب      

در ايـن روز اسـمـاعـيـل            .  را به چالش کشـيـدنـد       
بخشي نماينده کارگران هفته تپه طي سخنـرانـي       
اي خطاب به کارگران با گفتن اينکه شما موفـق        
شديد در يک انـتـخـابـات آزاد شـوراي مسـتـقـل                  
خود را برگزينيد، به عـنـوان نـمـايـنـده کـارگـران                 

او گـفـت   .  اعالم کرد که همه جا  همراه آنان است  
 مورد ١٢ که توسط شورا مطالبات کارگران در  

نوشته شده است و آماده گفـتـگـو بـا مـقـامـات               
اسماعيل بخشي خطـاب بـه مـديـريـت           .  هستند
شرکتـت را    .  توپ در زمين کارفرماست: "گفت  

ميخواهـي، حـرف آخـر مـا ايـنـسـت کـه آقـاي                       
کارفرما از طريـق پـيـام و تـمـاس و آدمـهـايـت                     
هيچکس با من تماس نگيرد من جـواب کسـي         

تشـريـف بـيـار هـفـت تـپـه گـفـتـگـو                     .  را نميدهم 
اگـر  .  بيـايـيـد مسـائـل را حـل کـنـيـم                 .  ميکنيم

اقدامي انجام نـدهـي و آنـجـا مـانـده اي کـه از                      
طريـق سـرکـوب و يـا از طـريـق حـراسـت و يـا                          
کارگران خسته شوند، مساله حل بشود، چـنـيـن       

تنها راهش اينست که بـيـايـي بـه         .  چيزي نيست 
سـخـنـان پـرشـور        .".  هفت تپه و گفـتـگـو کـنـيـم           

اسماعيل بخشي با تاييد و کف زدن کـارگـران و         
شعار غفاري حيا کـن، هـفـت تـپـه را رهـا کـن                      

غفاري رئيس جديد حـراسـت اسـت      .  پايان گرفت 
و کارگران با اعـالم ايـنـکـه هـفـت تـپـه پـادگـان                    
نيست خواستـار جـمـع شـدن بسـاط حـراسـت و                   

پـرداخـت   .  نيروي سرکوب از کـارخـانـه هسـتـنـد           
 ماه دستمـزد مـعـوقـه، مـتـوقـف شـدن               ٣ فوري  

فروش زمينـهـاي مـجـتـمـع و امـنـيـت شـغـلـي                      
کارگران، تبديل قراردادهاي پـيـمـانـي بـه دائـم،               
بازگشت به کار کارگران اخراجي، پايان دادن بـه        
ــه                   ــه از جــمل امــنــيــتــي کــردن فضــاي کــارخــان
خواستهاييست که کارگران هفت تپه بـر روي آن         

 . تاکيد دارند
پنجمين روز اعتصاب کارگران گـروه مـلـي           

 فوالد اهواز
 مـرداد مـاه کـارگـران گـروه مـلـي                  ٣١ روز  

فوالد اهواز در مقابل شعـبـه سـرپـرسـتـي بـانـک              
به گفته کارگران از فرورديـن  .   ملي تجمع کردند  

ماه دستمزد و حـق بـيـمـه آنـان پـرداخـت نشـده                      
است و با افت توليد و خطر تعطيلـي کـارخـانـه،             

در بـرابـر فشـار        .  بيکاري آنها را تهديد ميـکـنـد    
اعتراضات کارگران روز گذشتـه اعـالم شـد کـه               
يک ماه از دستمزدهاي معوقه کارگران پرداخـت        

همچنين مدير عـامـل کـارخـانـه از          .  خواهد شد 
ورود مـواد اولــيـه بــراي راه انــدازي تـولــيـد بــه                    

کارگران بـر ايـن     .  کارخانه در هفته آينده خبر داد 
بـارهـا وعـده داده شـده و             .  وعده ها باور ندارنـد    

کـارگـران   .  وضع آنها نيز هر روز بدتر شـده اسـت       
گروه فوالد ملي اهواز متحدانه خواسـتـار تـمـام          

در .  طلبها و امـيـنـت کـامـل شـغـلـي هسـتـنـد                    
اعتراض امروز کارگران گروه ملي فـوالد اهـواز        
با شعارهايي چون دشـمـن مـا هـمـيـن جـاسـت،                   
دروغ ميگن آمريکاست، سوريـه را  رهـا کـن،                
فکري بـه حـال مـا کـن، کـل بسـاط دزدسـاالر                      
سرمـايـه داري مـفـتـخـور حـاکـم را بـه چـالـش                        

 .کشيدند
حرکت يکپارچه و متحدانه و سازش ناپذيـر        
کارگران گروه ملي و نيشکـر هـفـت تـپـه پـاسـخ                

. کـارگــران بــه مـفــتــخـوران سـرمــايــه دار اســت                
کارگران گروه ملي فوالد اهواز و نيشـکـر هـفـت         
ــن                      ــر ضــرورت داشــت ــپــه در مــبــارزاتشــان ب ت
شـوراهـاي مسـتــقـل کــارگـري و نـظــارت خــود                  
کارگران بر شرايط کـار و زنـدگـي شـان تـاکـيـد                    

حزب کمونيست کارگري از خواستـهـا و      .  کردند
مبارزات کـارگـران گـروه مـلـي فـوالد اهـواز و                    
نيشکر هفت تپه قاطعانه حمايـت کـرده و هـمـه            
مــردم را بــه حــمــايــت از ايــن مــبــارزات فــرا                     

حضور فعال خانواده هاي کارگري در    .  ميخواند
 . موفقيت اين حرکت بسيار مهم است

 حزب کمونيست کارگري ايران   
  ٢٠١٨  اوت ٢٢ -٩٧  مرداد ٣١ 

 
دور جديد اعتراض کارگران 

 خطوط ابنيه فني راه آهن
  از سر گرفته شد

 کـارگــر    ۶۰۰  شـهــريـور نـزديــک بـه             ٣ روز   
خطـوط ابـنـيـه فـنـي در نـواحـي ريـلـي جـلـفـا،                          

شـيـر در اعـتـراض بـه              شهر، مرند و عجب     هادي
 ماه دستمزد به همراه چـنـديـن      ٣ تعويق پرداخت  

سال حق سنوات و قراردادهاي موقت کـاري در         
  .محوطه کار خود دست به تجمع زدند

اين اعتراضات بـا فـراخـوان جـديـد شـوراي                
هماهنگي کارگران و کارکنان نگهـداري خـط و           

دور نـخـسـت      .  ابنيه فني راه آهن بر پا شده اسـت   
 تير ماه سـال    ۲۹ اعتراضات کارگران راه آهن از   

 مرداد ماه با پرداخـت  ۱۷ جاري شروع شد و  تا  
يک ماه از حقوق که مربوط به ارديبـهـشـت مـاه           

کارگران اعالم .  شود، موقتا خاتمه پيدا کرد  مي
کرده اند که تا وقتي سه ماه طلب آنها پـرداخـت         

. نشود بـه اعـتـراضـاتشـان ادامـه خـواهـنـد داد                  
اعــتــراضــات ســراســري کــارگــران راه آهــن در                 
يکسالـه اخـيـر الـگـوي خـوبـي از اعـتـراضـات                      

 .سراسري در برابر همه کارگران قرار داده است
 
اعتصاب کـارگـران راه     "  شوراي هماهنگي"

آهن در بيانيه اي کـه در آن بـه تـجـمـع بـيـسـتـم                       
مرداد فراخوان داده بـودنـد، بـر هـفـت خـواسـت                 
مهم کارگران تاکيد کرده است که عبـارت اسـت      

از حق تشکيل تشکلهاي مستقل کارگري، حـق      
تـجــمــع، لــغـو قــراردادهــاي مــوقـت و انــعــقــاد                
قراردادهاي دائمي، پرداخت بموقـع حـقـوقـهـا و           
حـق بـيـمـه کـارگـران و يـکــسـان سـازي حـقــوق                       
کارگران رسمي و غير رسمي، پرداخت به مـوقـع       
حـقـوق کـارگـران در پـايــان هـر مـاه، و تـوقــف                       

ايــن خـواســتــهــا جــهــت روشـنــي بــه             .  اخـراجــهــا 
ايـن  .  اعتـراضـات کـارگـران راه آهـن داده اسـت                

خواستها در عين حال ميتواند و بايـد بـه پـرچـم           
اعتـراضـات هـمـه کـارگـران در سـراسـري ايـران                    

 . تبديل شود
 

حزب کمونيسـت کـارگـري از خـواسـتـهـا و                 
. اعتراضات کارگران راه آهن  حمايـت مـيـکـنـد             

ــارگــري در                     ــواده هــاي ک شــرکــت وســيــع خــان
اعتراضات اين کارگران و براي تقويت آن بسـيـار     
ضروري است و يک گام مهم در مـوفـقـيـت ايـن             

 .حرکت خواهد بود
 

 پيش بسوي تشکيل شوراها  
 پيش بسوي اعتصابات سراسري کارگري    

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٢٠١٨  اوت ٢٦ -٩٧  شهريور ٤ 

 
نهمين روز اعتراضات قدرتمند       
 کارگران گروه ملي فوالد اهواز        

 و نيشکر هفت تپه    

 شهريـور کـارگـران گـروه مـلـي             ٤ صبح روز   
فوالد اهواز در مقابل استانداري تجمع کردند و      

استاندار بـي عـرضـه، اسـتـعـفـاء،              " با شعارهاي   
وعده وعيد نـمـيـخـواهـيـم حـقـوق و             " ،  " استعفاء

اسـتـانـدار، فـرمـانـدار،         " ،   " تـولـيـد مـيـخـواهـيـم          
، فرياد اعتراضشان را بلـنـد   "خيال عرضه و بي  بي

پس از اين تـجـمـع کـارگـران تـا مـيـدان               .   کردند
ســردادن فـلــســطــيـن راهــپــيــمـايــي کــرده و بــا                   

دشـمـن مـا هـمـيـن جـاسـت، دروغ                 " شعارهـاي    
دسـتـهـاي پشـت پـرده،          " ،   " ميگن آمـريـکـاسـت     
، کل بساط چپاول و دزدي   " شفاف بگو استاندار  

حاکم را به چالش کشيده و خواهان عمـلـي شـدن       
در ايـن تـجـمــع        .  فـوري خـواسـتـهــايشـان شـدنـد           

کارگران در بـيـانـيـه اي  بـا تـبـريـک مـقـاومـت                        
کارگران هپکو و زمـزمـه هـاي حـل مشـکـالت              
اين کارخانه، خـواهـان افشـاي دسـتـهـاي پشـت                 
پرده اي شدند که گروه ملي را به وضـع بـحـرانـي          

در بخش پاياني ايـن بـيـانـيـه        .  امروز کشانده اند  
کارگران اعالم کرده اند که تا تامين مواد اولـيـه      
و راه انــدازي کــامـل تـولــيـد و پــرداخـت هـمــه                     

بــه اعـتــصــاب و         مـعــوقــاتشـان انــجـام نــگـيــرد         
 .اعتراضات خود ادامه خواهند داد

 
 اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري     

 ۷ صفحه 
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 ۶ از صفحه  
 مـاه    ٥  هزار کارگر گـروه مـلـي        ٤ نزديک به   

دستمزد و حق بيمه طلب دارنـد و بـا خـوابـيـدن               
توليد کارخانه خـطـر بـيـکـاري آنـهـا را تـهـديـد                      

تجمعات و راهپيـمـايـي هـاي هـر روزه            .  ميکند
کارگران گروه ملي فوالد،  اهواز را به تحـرک در       

کارگران گروه ملي فـوالد اهـواز بـر          .  آورده است 
ايجاد شوراي مستقل کـارگـري تـاکـيـد کـرده و                

 . براي آن تالش ميکنند
ادامه اعتراضات قدرتمند کارگران نيشـکـر       

 هفت تپه
 شهريور کارگران نيشکر هفت تـپـه     ٤ امروز  

براي چندمين بـار مـقـابـل اسـتـانـداري تـجـمـع                    
خواستهاي اعتـراضـي ايـن کـارگـران در            .  کردند

دوازده مورد توسـط نـمـايـنـدگـان شـوراي آنـهـا                   
اعــالم شــده اســت کــه مــتــوقــف شــدن فــروش                 
زمينهاي مجتمع و امـنـيـت شـغـلـي کـارگـران،                
تبديل قراردادهاي پـيـمـانـي بـه دائـم، پـرداخـت                 

 ماه دستمزد معوقه، بـازگشـت بـه کـار         ٣ فوري  
کارگران اخراجي، پايان دادن به امـنـيـتـي کـردن           

ايـن  .  فضاي کارخانه از جمله اين خواسـتـهـاسـت       
کارگران در روز گذشته نيز تجمع داشـتـنـد و در          
آنجا اسماعيل بـخـشـي از نـمـايـنـدگـان شـوراي                  
مستقل آنها گزارشي از مذاکره اي که قـرار بـود           

او توضيح داد   .  در استانداري داشته باشند، داد 
که بخاطر حضور افشار بعنوان يکي از کسـانـي        
که نقش کليدي اي در نابسـامـانـي وضـع هـفـت            
تپه و مشکالت کارگران داشته است، حاضر بـه      
نشست با مـقـامـات مسـئـول نشـده و بـعـد از                      
تهديد و جواب سرباالي مقامات، محل را تـرک     

در ادامه اين گزارش اسماعيل بخشـي  .  کرده اند 
بار ديگر بر اهميت ايـجـاد شـوراهـاي کـارگـري                 

وقـتـي مـيـگـويـيـم بـايـد              " :   تاکيد کرد و گـفـت      
شوراهاي مستقل کارگري و مـردمـي تشـکـيـل            
بشوند به خاطر اينست که با نظـارت مسـتـقـيـم            

با نظارت مستقيـم کـارگـران بـر         .  مردم بر دولت 
دولت و مديران دولتي، اجازه ندهند کـه چـنـيـن           

يا اجازه ندهند همچنـيـن   .  آدمهايي مدير بشوند 
بـا  .  مديراني به کـارگـر بـي احـتـرامـي بـکـنـنـد                   

تشکيل شوراها در جامعه تک گويي ها به هـمـه      
گـفـتـگـو در کشـور          .  گويي ها تبديـل مـيـشـود        

جريان پيدا ميکند و آنوقت زن و مـرد، پـيـر و                 
جوان، دارا و ندار، در مديريت کشور نقش بـازي     

. همه نقش بازي مـيـکـنـنـد     .  نه يکنفر.  ميکنند
شما خودتان از هـمـه       .  نباشيد"  خوب"دنبال يک  
اگـر شـوراهــاي مسـتـقــل مـردمـي و               .  بـهـتـريـد    

کارگري تشکيل بشود، در اين کشور ديگـر مـا           
کـه يـک مـديـر         .  با اين صحنه ها روبرو نيستـيـم      

." راحت اينطور به جامعه کارگري توهين بکـنـد    
اين سخنان با کف زدن و تايـيـد کـارگـران هـفـت             

اعـتـصـاب کـارگـران نـيـشـکـر              . تپه پاسخ گرفت 
هفت تپه بـه قـدرت شـوراي مسـتـقـل آنـان کـه                      
تشکيلش داده اند و اتحاد و همبـسـتـگـي هـمـه             

 . بخشهاي آن با قدرت ادامه دارد
حـزب کــمـونـيــسـت کــارگـري از مـبــارزات                

متحدانه و جسورانه کارگران گروه ملي اهـواز و        
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه قـاطـعـانـه حـمـايـت                    
مـيــکـنــد و هـمــه مــردم را بــه پشــتـيــبـانــي از                      
خواستهاي اين کارگران به همـر شـکـل مـمـکـن                

حضور خانواده هـاي کـارگـري در        .  فرا ميخواند 
اين تجمعات و راهپيمايي کارگران در موفقـيـت     

 . حرکت کارگران بسيار حياتي است
اعتراضات کارگران گروه ملي فـوالد اهـواز       
و نيشکر هفت تپه و جلو آمدن گفـتـمـان بـر سـر            
ايجاد شوراهاي مستقل کارگري يـک پـيـشـروي            

. بزرگ براي جنبش کارگري و کل جامـعـه اسـت       
با اتکاء به تجربه کارگران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                  
شوراهاي کارگري را در همه جا ميـتـوان ايـجـاد          

 . کرد
 پيش بسوي اعتصابات سراسري کارگري    

 تشکيل شوراها  پيش بسوي 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

  ٢٠١٨  اوت ٢٦  -٩٧  شهريور ٤ 
 

دهمين روز اعتراضات 
 قدرتمند کارگران 

 گروه ملي فوالد اهواز

 شهريور کـارگـران گـروه مـلـي فـوالد             ٥ روز  
اهواز در دهمين روز اعـتـراضـات مـتـحـدانـه و                 
قدرتمندشان در مقابل استانداري تجمع کـرده و        

کـارگـر مـي مـيـرد، ذلـت نـمـي                 " با شـعـارهـاي       
وعده وعيد نميخوايم، حقوق و تـولـيـد      " ، " پذيرد

همشهري به گـوش بـاش اهـواز          "، و " ميخواهيم
پيگير خواسـتـهـايشـان شـدنـد و           "  صاحاب نداره 

عزم جزم خود را براي پـيـگـيـري مـطـالـبـاتشـان                 
اين تجمع بدنبال فراخـوان قـبـلـي       .  اعالم داشتند 

و با سه خواست فوري  شفـاف سـازي اتـفـاقـات                
پشت پرده عدم توليد شرکت گروه ملي و اعـالم       
اسامي دست هاي پشت پرده توسط اسـتـانـدار،          
راه اندازي مجدد تمام خطوط تـولـيـد و تـزريـق                 
مواد اوليـه بـه شـرکـت گـروه مـلـي، و تسـويـه                        
حساب کامـل بـا پـرسـنـل شـرکـت گـروه مـلـي                      

بـديـن   .  صنـعـتـي فـوالد اهـواز صـورت گـرفـت                
ترتيب اعـتـراض ايـن کـارگـران بـه دزدي هـاي                    
پشت پرده و به سرقـت رفـتـن دسـتـمـزدهـايشـان                

 ماه دسـتـمـزد    ٥  هزار کارگر گروه ملي ٤ .  است
و حق بيمه خود را طلـب دارنـد و بـا تـعـطـيـلـي                  

 .  کارخانه امنيت شغلي شان به خطر افتاده است
 

در برابر اعتراضات قدرتمند کارگـران گـروه         
ملي و مارش هر روزه آنها در خيابانـهـاي شـهـر             
مقامات مسئول با همدستي دستـگـاه قضـايـي         

از .  بار ديگر بـه ابـزار تـهـديـد روي آورده اسـت                   
جمله  تعدادي از اين کارگران که در اعتـراضـات       

خردادماه بازداشت و بـا قـرار وثـيـقـه آزاد شـده                   
بـودنـد، بــه شـعــبـه دوازدهــم بـازپــرسـي دادگــاه                  

قبل از آن نـيـز در       . انقالب اهواز احضار شده اند 
بيستم مرداد ماه جمع ديگري از ايـن کـارگـران               

 .احضار شده بودند
اين درحاليست که اخيرا استاندار خوزستـان     
در جريان نزاعهـاي داخـلـي خـود بـر سـر دزدي                    
هايشان به وجود دستهايي در پشت پـرده کـه از             
راه اندازي توليد و پرداخت دستمزدهاي معـوقـه         

بـديـن   .  کارگران جلوگيري ميـکـنـنـد، خـبـر داد            
ترتيب دستگاه قضايي جـمـهـوري اسـالمـي در              
کــنــار دزدان، مــيــکــوشــد تــا صــف اعــتــراض               

 .کارگران را پراکنده کند
 
در برابر اين احضارها کارگران ايستاده انـد        

و با شعار  نه تهديد، نه زندان ديگر فايـده نـدارد           
 . به اعتراضات قدرتمند خود ادامه ميدهند

 
کارگران گروه ملي فوالد اهـواز بـر ايـجـاد              

شوراي مستقل کارگري تاکيد کـرده و بـراي آن              
 . تالش ميکنند

حزب کمونيست کارگران ضمن حمايـت  از          
مبارزات و خـواسـتـهـاي کـارگـران گـروه مـلـي                    
احضار کارگران بـه دادگـاه را شـديـدا مـحـکـوم                  

اعتراضات کارگران گـروه مـلـي فـوالد         . ميکند
. اهواز تحرک بسياري در اين شهـر داشـتـه اسـت         

بسياري از مردم در اين شهـر خـانـواده هـا و يـا                 
وابستگان اين کارگران هستـنـد و از نـزديـک بـا                

بسيـاري از ايـن مـردم          .  معضالت آنان درگيرند  
خــود کــارگــرانــي هســتــنــد کــه بــا مــعــضــالت               

حـزب  .  مشابهي در محيط کـارشـان روبـرويـنـد           
کمونيست کارگري بر حضور فعـال خـانـواده هـا           
در اين مبارزات و حمايت همه جـانـبـه مـردم از            
مبارزات کارگران گروه ملي فوالد اهواز تـاکـيـد     

 .دارد
 پيش بسوي تشکيل شوراها  

 پيش بسوي اعتصابات سراسري کارگري    
 حزب کمونيست کارگري ايران   

  ٢٠١٨  اوت ٢٧ -٩٧  شهريور ٥ 
 

دهمين روز اعتراضات 
 گسترده کارگران 
 نيشکر هفت تپه

 شهريور کـارگـران تـمـام بـخـش هـاي              ٥ روز  
نيشکر هفـت تـپـه از جـملـه تـمـامـي کـارگـران                       
رسمي، قراردادي و روزمزد شرکت دست از کـار     

 .کشيده و پيگير خواستهايشان شدند
 

همانطور کـه در اطـالعـيـه قـبـلـي گـزارش                   
 شـهـريـور نـمـايـنـدگـان کـارگــران                ٣ کـرديـم روز       

نيشکر هفت تپـه بـراي  مـذاکـره بـا مـقـامـات                     

امـا از    .  مسئول به استانداري دعوت شده بودند  
بعنوان يکي از کساني که نقـش  "  افشار" آنجا که  

کليدي اي در نـابسـامـانـي وضـع هـفـت تـپـه و                      
مشـکـالت کـارگـران داشـتـه اسـت، در جـلـسـه                     
شرکت داشـت، آنـهـا حـاضـر بـه نشـسـت بـراي                      
مذاکره در حضور وي نشده و بـعـد از تـهـديـد و                

. جواب سرباالي مقامات، محل را ترک کـردنـد       
بدنبال اين ماجرا بنا بـر خـبـر مـنـدرج در پـيـام                 
ارسال شده از سوي کارگران نيشکر هفت تپـه بـه      
گروه تلـگـرامـي اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران،                   
نمايندگان کارگران اکـنـون از طـريـق نـهـادهـاي                 

 .امنيتي مورد تهديد قرار گرفته اند
 

در پاسخ به اين تهديدات کارگـران نـيـشـکـر           
هفت تپـه اعـالم کـرده انـد کـه ايـن فشـارهـا و                        
تهديدات نميـتـوانـد خـلـلـي در عـزم آنـان بـراي                      

کـارگـران   .  پيگيري خواستهـايشـان ايـجـاد کـنـد           
اولتيماتوم داده انـد کـه  اگـر هـرگـونـه خـطـري                      
نمايندگـان آنـان را تـهـديـد کـنـد و در صـورت                       
دستگير شدن آنان، تا آخر خواهند ايستـاد و در         
صورت ادامه اين تهديدات اعتصابات خـود را           

. به شـهـرسـتـان شـوش گسـتـرش خـواهـنـد داد                    
کارگران هفت تپه  نهادهاي امنيتي  را مسـئـول    

 . عواقب آن اعالم کرده اند
 

به اين ترتيب کارگران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                  
متحدانه از شوراي مستقل خود و نـمـايـنـدگـان            
منتخبشان به دفاع بر خاسته و بطور يـکـپـارچـه       

کـارگـران   .  اعتراضـاتشـان را بـه جـلـو مـيـبـرنـد                 
 مـورد  ١٢ نيشکر هفت تپه خواستهايشان را در   

اعالم کرده اند که در راس آنها خواست پرداخـت        
فوري سه ماه دستمزد و حق بيمه، دائـمـي شـدن            
قرار دادهاي مـوقـت و مـتـوقـف شـدن چـپـاول                    
زمين هاي نيشکر هفت تپه و رفع خطر بيکـاري    

 . آنان از کار قرار دارد
 

حزب کمونيـسـت کـارگـران از مـبـارزات و                
خواستهاي کارگران نيشکر هفت تپـه قـاطـعـانـه           
حمايـت کـرده و هـمـه کـارگـران  ومـردم را بـه                         

حضـور گسـتـرده      .  حمايت از آنان فرا مـيـخـوانـد        
خانواده هاي کارگري در تجمعات و راهپيمـايـي         
هاي کارگران در پيشروي و مـوفـقـيـت کـارگـران           

 . بسيار مهم است
 

 پيش بسوي تشکيل شوراها  
 پيش بسوي اعتصابات سراسري کارگري    

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ٩٧  شهريور ٥ 
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يازدهمين روز اعتراضات 

 قدرتمند کارگران 
 گروه ملي فوالد اهواز،

تجمع اعتراضي بازنشستگان 
در تهران و اعتراضات سراسري 

 کارگران راه آهن
 

 ... اطالعيه هاي حزب  

 ۸  صفحه 



 
951شماره يسکرا                                            ا                                                 8 صفحه   
 ۷ از صفحه  

 

 شوراهاي سازماندهي اعتراضات را در همه جا ايجاد کنيم         
 

 شروع شد با فاصله هاي هر بار کوتاهتري ادامه مي يابد و مردم بيشتري حول مسائل و خواست هاي خود با روحيه اي ۹۶ روند انقالبي که از ديماه 
توده . توازن قوا به نفع مردم و سازمانيابي مردم در اشکال مختلف تغيير کرده و دوراني از تالطم هاي انقالبي آغاز شده است. تعرضي تر به ميدان ميايند

حکومت در بي افقي، .  هاي مردم دريافته اند که براي رهايي از رنج و مشقتي که بر زندگي آنها حاکم شده است، راهي جز سرنگوني حکومت ندارند
در چنين شرايطي الزم است بسرعت متشکل .  استيصال و در هم ريختگي هر چه بيشتر دست و پا ميزند و توان ادامه کنترل جامعه به شکل سابق را ندارد

و با کمترين شويم، تشکل هاي مناسب اين دوره را ايجاد کنيم و سازمانيافته و با نقشه مسير سرنگوني را با دخالت هرچه بيشتر توده هاي مردم و با قدرت 
  .مخاطره به پيش ببريم

شوراهاي سازماندهي ميتوانند در محالت و شهرها . يک ابزار مهم هدايت و سازماندهي مبارزات در اين شرايط، شوراهاي سازماندهي اعتراضات است
شوراهاي سازماندهي شکل مناسب هدايت اعتراضات و اعتصابات توده اي و سراسري در شرايط . وسيعا ايجاد شوند و سازماندهي مبارزات را بعهده بگيرند

 حاضر است که ميتوانند در هر محل و شهر و منطقه اي اعتراضات مردم را رهبري کنند، مردم را حول خواست هاي سياسي و رفاهي و حول خواست هاي
رهبران .  يرندآزاديخواهانه و عدالت طلبانه متحد نگهدارند، جلو شعارها و تاکتيک هاي انحرافي را بگيرند و در واقع نقش رهبري ميداني مردم را بعهده بگ

  .و فعالين کارگري و اجتماعي از تجارب گرانقدري در سازماندهي برخوردارند و در ايجاد اين تشکل ها ميتوانند نقش بسيار مهمي ايفا کنند
شوراهاي سازماندهي  .شوراهاي سازماندهي در شرايط کنوني اساسا مخفي هستند اما در اولين شرايط مناسب اعالم موجوديت ميکنند و علني ميشوند

  .ايجاد شوراهاي مردم براي اداره جامعه را در مراحل بعدي تسهيل ميکنند
 دست حزب کمونيست کارگري فعالين سياسي و اجتماعي و فعالين و رهبران کارگري و جوانان معترض را فراميخواند که در هر شهر و محلي که ميتوانند،

فعالين ميتوانند تعداد هرچه بيشتري از کساني را که ميخواهند در اين شرايط عليه حکومت و براي پيشروي انقالب فعاليت . به کار ايجاد اين شوراها شوند
 دهند و خود را کنند، در اين شوراها جمع کنند، با استفاده از روابط و امکانات خود و با استفاده از مدياي اجتماعي حلقه تماس خود با مردم شهر را گسترش

  .براي ايفاي نقش در شرايطي که جامعه وارد تالطم انقالبي شده و مبارزات روزبروز تعرضي تر و گسترده تر ميشود، آماده کنند
حزب کمونيست .  شوراهاي سازماندهي يک پاسخ مهم براي استقبال از اين شرايط است. جامعه ايران وارد دوره تازه و تعيين کننده اي شده است

اي سازماندهي کارگري از هر اقدام و ابتکار عملي در اين راستا حمايت ميکند و از تبادل نظر و شنيدن نظرات و پيشنهادات فعالين براي شکل دادن به شوراه
  .به گرمي استقبال ميکند

 
 حزب کمونيست کارگري ايران       

 ۲۰۱۸  جوالي   ۶ ، ۱۳۹۷ تير   ۱۵ 
 

 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ادامه اعتراضات قدرتمند               
 کارگران گروه ملي فوالد اهواز                  

 
 شهريـور کـارگـران گـروه مـلـي             ٦ صبح روز   

فوالد اهـواز، در يـازدهـمـيـن روز اعـتـراضـات                   
قدرتمندشان براي پيگـيـري خـواسـتـهـايشـان در             
مقابل استانداري خوزسـتـان تـجـمـع کـرده و بـا                 

مــيــريـم، حــقـمــون رو           ايســتــيـم، مــي      شـعــارمــي 
. گيريم، بر ادامه اعتراضاتشان تاکيد کردند      مي

سپس کارگران با مارش بـزرگ خـود بـه سـمـت                
فرمانداري و بانک ملي که هم اکـنـون مـديـريـت           

در ايـن    .  شرکت را بر عهده دارد، حرکت کـردنـد      
راهپيمايي بـا شـکـوه کـارگـران بـا شـعـار هـاي                      
سوريه را رها کن، فـکـري بـه حـال مـا کـن، نـه                       
لبنان، نه غزه، فقط مردم ايران، ام الفساد اهـواز        
همـيـنـجـاسـت، هـمـيـنـجـاسـت، فـرمـانـدار بـي                      

عرضه، نميخوايم، نميخوايم به بساط چـپـاول و        
دزدي ها در اين کارخانه اعتراض خود را اعـالم     

ايـجـاد شـوراي مسـتـقـل کـارگـري يـک                  .  کردنـد 
تاکيد رهبران کارگري در اين اعتـراضـات اسـت            

 . که مورد حمايت همه کارگران قرار گرفته است
اعــتــراض کــارگــران گــروه مــلــي بــه عــدم                

، بـه تـعـطـيـلـي               ماه معوقات مـزدي ٥ پرداخت  
کشيده شدن کارخانه و تهديد و احضار کـارگـران      

اعتراضات کارگران گـروه مـلـي      .  به دادگاه است 
وسيعا توجه مـردم را در شـهـر اهـواز بـه خـود                     

بايـد وسـيـعـا از خـواسـتـهـا و                 .  جلب کرده است  
حضـور  .  مبارزه کارگران ملي اهواز حمايت کرد   

خانواده هـاي کـارگـري در ايـن حـرکـت بسـيـار                     
 .  ضروري است

 
تجمع بازنشستگان در خيابان پاستور                        

 مقابل دفتر روحاني             

صــبــح روز پــنــجــم شــهــريــور جــمــعــي از                  
بازنشستگان در تـهـران در اعـتـراض بـه سـطـح                  
نازل حقوقها در مقـابـل دفـتـر روحـانـي تـجـمـع                   

بازنشستگـان قـبـال نـيـز در تـجـمـعـات                  .  کردند
 ٥ هزاران نفره و با شـعـارهـايـي چـون خـط فـقـر                     

ميليون حـقـوق مـا يـک مـيـلـيـون، حـقـوقـهـاي                      
نجومـي، فـالکـت عـمـومـي و درمـان رايـگـان                    
اعتراض خود را بـه فـقـر، تـبـعـيـض و شـکـاف                      
عظيم طبقاتي در جامعه اعالم کرده و خواستار       

 . يک زندگي انساني شدند
 

 دور جديد اعتصاب سراسري               
 کارگران راه آهن            

دور جديد اعتصاب سـراسـري کـارگـران راه             
آهن با فراخوان شوراي هماهـنـگـي اعـتـراضـات          

در ايـن    .   شهريور آغاز شد۳ اين کارگران در روز  
 کارگر خطوط ابنيه فنـي در    ۶۰۰ روز نزديک به  

شــهــر، مــرنــد و          نــواحــي ريــلــي جــلــفــا، هــادي         
شـيـر در اعـتـراض بـه سـه مـاه تـعـويـق                          عجـب 

پرداخت دستمزدها و هـمـچـنـيـن چـنـديـن سـال                   
نپرداختن حـق سـنـوات و قـراردادهـاي مـوقـت                 
کاري دست از کار کشـيـده و در مـحـوطـه کـار                  

در ادامه اين اعتراضات روز   .  خود تجمع کردند 
 شهريور کارگران راه آهن شاهرود و سـمـنـان و        ٥ 

دست بـه  بدليل دريافت نکردن مزد خود دامغان  
شوراي هماهنگـي کـارگـران راه        . اعتصاب زدند 

آهن در بيانيه اي که قـبـال داده بـود، بـر هـفـت                    
خواست مهم حق ايـجـاد تشـکـلـهـاي مسـتـقـل                  
کارگري، حق تجمع، لغو قراردادهاي مـوقـت و            
انعقـاد قـراردادهـاي دائـمـي، پـرداخـت بـمـوقـع                   
حقوقها و حق بيمه کـارگـران و يـکـسـان سـازي                  
حقوق کارگران رسمي و غير رسمي، پرداخت بـه      
موقع حقوق کارگران در پايان هر مـاه و تـوقـف            

خـواسـتـهـاي کـارگـران راه           .  اخراجها تاکيد کـرد    
 .آهن، خواستهاي همه کارگران است

 شهريور کـارگـران فـرنـخ و نـازنـخ بـه                ٦ روز  
 مـاه مـزد خـود در            ۱۰ خاطر تعويق پـرداخـت        

 .مقابل استانداري قزوين تجمع کردند
 پيش بسوي تشکيل شوراها  

 پيش بسوي اعتصابات سراسري کارگري    
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
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  ٢٠١٨  اوت ٢٨ 

 ...            اطالعيه هاي حزب    


