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 زندگي کولبران:  
  نان گرانتر از جان

 

 
 

 محمد آسنگران          
 

کولبري "شغلي" از سـر نـاچـاري            
است که کارگران بيکار و مردم ساکن 
مرزها بويژه مرز ايران و عـراق بـراي         
تامين حداقل امرار معاش به آن تـن      
داده اند. در اصطالح دولتي به آن کار  
قاچاق گفته ميـشـود. ايـن اصـطـالح           
قاچاق در ميان مردم هم مرسوم شـده  

 است. 

اما طبق اخبار منتشر شده حمل 
و نقل کاال از مرز ايـران و عـراق تـا            
کنون بيشترين تلفات انساني داشـتـه     
است. البته تلفات حتـي مـحـدود بـه          
کولبران نيست. اسـبـهـايـي کـه بـراي            
بارکشي از آن استفاده ميکنند هم بـه  
انحـا مـخـتـلـف از طـرف نـيـروهـاي                  
مسلح دولتي به گلوله بسته شده و تـا  
کنون صدها راس از آنـهـا را کشـتـه             

 اند. 
 

نيروهاي مسـلـح رژيـم اسـالمـي          
مستقر در مرز دستور شليک دارند و   
تا کنون صـدهـا کـولـبـر را کشـتـه و                
زخمي کرده اند و تا کنون هيچ  کسي 
از قاتالن و نيروهاي مسـلـح مـقـصـر        

 اعالم نشده اند.
 

 ۲ صفحه  

 ۵ صفحه  
 

 ۳ صفحه   ارگران فوالد زاگرس کردستان سه ماه حقوق عقب مانده حود را دريافت کردندک

 اعتراضي مهم توسط مردم شهر سنندج

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي هفته در  
 نسان نودينيانشهرهاي کردستان / 

 مردم سنندج!  
 

اعــتــراض بــه عــدم پــرداخــت          
يارانه ها عرصه اي مـهـم و رو در         
رويي مهـم و اعـتـراضـي کـوبـنـده              
عليه دولت و کل نـظـام جـمـهـوري          
ــه تــجــمــعــات              اســالمــي اســت. ب
اعتراضي تا دريافت کامل يـارانـه     
هاي نقدي ادامه دهيد! در شکل و    

ابعادي وسيع و توده اي در مـقـابـل    
ارگانهاي رژيم تجمع کنيد! يـارانـه      
هاي نقدي از حقوق حـاشـا نـاپـذيـر        

 مردم است.! 
مــردم شــهــرهــاي کــردســتــان!       
مبارزه براي گـرفـتـن يـارانـه هـاي             
نقدي را پيـگـيـري کـنـيـد. تـجـمـع               

 نسان  نودينيان  اعتراضي را بر پا کنيد. 

 شکل دادن به يک جنبش وسيع اجتماعي
 عليه بيکاري،عملي و عاجل است 

بيـکـاري در ايـران ابـعـاد يـک               
فاجعه عظيـم اجـتـمـاعـي بـه خـود              
گرفته است که در عين حـال عـمـق        
پــوســيــدگــي اقــتــصــاد جــمــهــوري         
اسالمي و بن بست و بـحـران و بـي        
افـقـي ايـن حـکـومـت و هـمـزمــان                 
وحشــت حــکــومــت از بــه حــرکــت           

درآمدن موج سهمگين ايـن نـيـروي      
عظيم را عـمـيـقـا نشـان مـيـدهـد.               
جمهوري اسالمي يک جامعه را بـه    
ــده و بــيــکــاري ده              فــالکــت کشــان
ميليوني يکي از نتايج فاجـعـه بـار      
حکومت مذهبي اقليتي مفـتـخـور    

 و دزد و فاسد است.

پايان اعتصاب کارگران سد بنير 
 کردستان

بنا به گزارش رسيده بـه کـمـيـتـه          
نــفــر از     450    هــمــاهــنــگــي حــدود    

کارگران سد بنير که از شش روز پيش 
نسبت به عدم پرداخت حقوق معـوقـه   

وهمچـنـيـن    ۹۲ و عيدي و پاداش سال 
دو مــاه اول ســال            حــقــوق مــعــوقــه   

دست از کار کشـيـده بـودنـد بـا              ۹۳ 
وعده کارفرما مبني بـر پـرداخـت دو        

ــه ســال               و    ۹۲ مــاه حــقــوق مــعــوق

همـچـنـيـن پـرداخـت مـابـقـي طـلـب                  
ترتيب در روزهاي آيـنـده،     کارگران به

به توافق رسيدند که از روز دوشنبه به 
الزم بـه ذکـر       سر کارشان باز گردند . 

در  است که کارگران اعالم داشتـنـد،     
صورتي که کارفـرمـا بـه وعـده خـود            
عمـل نـکـنـد مـجـدد دسـت از کـار                   
خواهند کشيد . کميتـه هـمـاهـنـگـي          
براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 

 ۹۳ خرداد  ۱۱ کارگري 
 

 ۳ صفحه   !اين بازداشت است يا گروگانگيري؟

 ۶ صفحه   به جنبش شعارنويسي براي آزادي ريحانه بپيونديد!

 

 ۲ صفحه  

  

 ۴ صفحه  

 ۴ صفحه                
 

 ۵ صفحه   ج و حومه براي افزايش دستمزددتجمع اعتراضي کارگران خبازيهاي سنن
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 ۱ از صفحه

در مقابل شکايت مردم منطقـه   
هميشه پاسخ مقامات قضايي رژيـم    
اين بوده است که قتل غير عمد بوده. 
حتي اسبهايي که القل در دو مـورد      
دسته جمعي دهها راس کشـتـه شـده        
اند و مستقيم به سر آنها شليک شـده    
است بـه عـنـوان امـري غـيـر قـابـل                   

 پيگيري اعالم شده است. 
 

اين توحش اسالمي عليـه مـردم     
کولبر در مرزها که ناچار به تـامـيـن      
حــداقــل امــرار مــعــاش از ايــن راه              
هستند از جانب مقامات دولـتـي بـه      
عنوان امري عادي تلقي شـده اسـت.     
مقامـات دولـتـي مـيـگـويـنـد بـراي                
مقابله با اشرار و يا مقابله با قـانـون     
شکني است.! مـيـگـويـنـد دولـت و               
نيروهاي مسلحـش وظـيـفـه خـود را            
انجام داده اند. با اين تفسير وظـيـفـه       
دولت و نيروهاي مسـلـحـش کشـتـار        

 مردم ميباشد. 

 
اين "شغل" در طول تـاريـخ مـرز          
کشي، از جنگ جهاني اول به بعد در 
مــرزهــاي کــردســتــان ايــران و عــراق          
هميشه ادامه داشتـه اسـت. امـا در           
واقعيت امر کار کولـبـري تـابـعـي از          
وضع معيشتي مردم اين منطقه بوده 
است. ابـعـاد و گسـتـردگـي آن ربـط                
مستقيمي به تامين معيـشـت مـردم      
داشته است. به هر نسبتي کـه مـردم        
توانسته انـد از راهـهـاي مـعـمـولـي                
کســب درآمــد کــنــنــد و يــا شــغــل               
مناسبي در جامعه داشته باشـنـد از     
ابعاد آن کاسته و هر دوره اي داشـتـن   
شغل مناسب کم و يا مـحـدود بـوده        
است ايـن کـار ابـعـاد گسـتـرده تـري                

 داشته است. 
 

با قدرتگيري جمهوري اسـالمـي     
و بحران اقتصادي مزمن در ايران کـه  
بيش از سه دهه ادامـه داشـتـه اسـت         

امروز ابعاد اين "شغل" خطرناک بيش 
از هميشه گسترش يافته است. پاسخ  
جمهوري اسالمي هم هميشه گلوله و 
کشتار بيرحمانه بـوده اسـت. تصـور           
کنيد کارگر بيکاري که هـيـچ مـنـبـع        
درآمدي ندارد و از بيمه بيکـاري هـم     
مــحــروم اســت، نــمــيــتــوانــد شــاهــد          
گرسنگي خانـواده خـود بـاشـد. ايـن             
شرايط سخت که جمهـوري اسـالمـي      
با اعمال فقر و نداري به مردم تحميل 
کرده است هـزاران نـفـر را بـه کـاري                
وادار کرده است که براي پـيـدا کـردن        
لقمه ناني حاضر هستند جان خود را   
اين چنين به خطر بيندازند. چنـانـچـه     
ــه                 ــطــق ــن مــن ــاري از مــردم اي بســي
ميگوينـد ايـن نـان گـرانـتـر از جـان                  

 است. 
 

طـبـق آمـار       ١٣٩٢ فقط در سال 
نفر کولبر با شـلـيـک       ٨٣ منتشر شده 

مستقيم گلوله نيروهاي مسلح کشته 
نـفـر زخـمـي شـده انـد.                ١٠٩ شده و 

قطعا اين رقم همه آمار نيست و فقط 

آن مواردي را شامل ميشود که خـبـر   
کشتار مردم به رسـانـه هـا راه پـيـدا              
کرده است. اين آمار شامـل کسـانـي       
نميشـود کـه نـاچـار شـده انـد از راه                   
خطرناک و ميـن گـذاري شـده عـبـور            
کنند و بر اثر انفجار مين زخمي و يا 
جانشان را از دست داده اند.عالوه بـر   
اين شامل کساني نميشود که بر اثـر    
سنگيني باري که حمل کرده اند فـلـج   
و يا از بيراهه ها عبور کرده و دسـت    
و پايشان شکسته و يا فشار کار آنهـا  
ــا از                        ــا در آورده اســت و ي را از پ
سنگالخها و سخره ها عبور کـرده و      
سقوط کرده اند. با احتساب همه اين  
موارد آمار تلفـات ايـن کـار سـر بـه              

 صدها نفر در سال ميزند. 
 

اکنون بحث اين است در مـقـابـل    
کشتار اين کارگران کولبر بايد کـاري    
کرد. در مقابل کشتار اسـبـهـاي ايـن        
کولبران بايد کاري کرد. بـايـد مـانـع          
اين کشتارهاي بيـرحـمـانـه مـردم بـه           
دست نيروهاي مسلح رژيم شد. بـايـد    

مردم و خود اين کارگران بـيـکـار در        
مقابل ادارات دولـتـي و مـقـامـات               
دولتي خواهان تامين حداقل تامـيـن   
معيشت و يا تامين امنيت براي اين 
کار بشوند. نميتوان فقط به انـتـشـار       
خبر کسته شدن و زخـمـي شـدن ايـن           
انسانهاي زحـمـتـکـش اکـتـفـا کـرد.               
فراخوان ما اين است که همه احـزاب    
سياسي و همه جريانات مدافع حقوق 
انساني و همه جريانات مدافع حقـوق  
حيوانات بايد جمهوري اسالمي را به 
خاطر اين جنايات و قـتـل و کشـتـار         
محکوم کنند و صداي ايـن مـردم را       

 به جهانيان برسانند. 
 

همه مردم ساکن شهرهاي مـرزي  
و همه کساني که ناچار به ادامـه ايـن     
شغل هستند بـايـد دولـت را نـاچـار              
کنند يا حمل و نقل کـاال از مـرز را           
قانوني اعالم کند و مانع مردم نشود 
يا حداقل تامين معيشت ايـن مـردم     

 را به عهده بگيرد. 
 

 زندگي کولبران ...

 ۱ از صفحه

يکي از راه هاي اعتراضـي بـراي     
تامين معيشت و مقابله با ريـاضـت     

 کشي 
 

ــن            ــم شــکــســت ــصــادي دره ــت اق
سيـاسـت حـذف يـارانـه هـاي نـقـدي                 
است! خبر تجـمـع اعـتـراضـي مـردم            
سنندج به منظور دريافت يارانه هاي 
نــقــدي مــهــم اســت. گســتــرش ايــن             

 اعتراضات را ادامه دهيد.    
 

در سنندج؛ توسط خانواده هايـي  
که يارانه هاي نقدي آنـان قـطـع شـده           
تجمع اعتراض در مقابل فرمـانـداري   
شــهــر ســنــنــدج بــرگــزار شــد. مــردم            
معترض اعالم کرده انـد؛ " مـا فـرم             
ثبت نام را تـکـمـيـل کـرده ايـم ولـي                
هيچگونه پولي به حساب مان واريـز    
نشده است" اعتراض به عدم پرداخـت   
يارانه هاي نقدي عرصه اي مـهـم رو       
در رويي مردم با جمهـوري اسـالمـي      
است. حزب کمونيست کارگري ايـران   
به مردم شهرهاي ايـران اعـالم کـرده          
است؛ کارگران و توده مردم رانده شده 
بزير خط فقر براي تامين معيشـت و    
ادامه زنـدگـي خـود مـيـجـنـگـنـد و                  
حکومت براي حفظ خود در قدرت و   
ــظــام جــمــهــوري اســالمــي              ــقــاي ن ب

 سرمايه. 

 
اين مبارزه اي است ميان جامعه 
اي که مرعوب و تسليم نمـيـشـود بـا       
رژيمي که براي بقاي خود جامـعـه را     
به سرحـد نـابـودي رانـده اسـت. ايـن                
مبارزه يک نبـرد تـعـيـيـن کـنـنـده از               
جنگ همـيـشـگـي کـارگـران و تـوده              
مردم براي بـزيـر کشـيـدن جـمـهـوري              
اسالمي است. مـبـارزه عـلـيـه طـرح            
يـارانــه هــا در عــيــن حــال بــچــالــش             
کشيدن کل نظـام سـرمـايـه داري در           
ــاضــت                 ــت ري ــاس ــي ــران اســت. س اي
اقتصادي، با يا بدون طرح يارانـه هـا     
و با يا بدون جمهوري اسالمي، تنـهـا   
راه کــارکــرد مــتــعــارف و ســودآوري          
سرمايه در ايران است. طـوفـانـي کـه        
مقامـات حـکـومـتـي پـيـش بـيـنـي                 
ميکنند بطور عيني و واقعي مبارزه 
ايست عليه کليت نظام سرمايه داري 

   .در ايران
 

با توجه به نکات فـوق حـزب بـا          
تاکيد بر نقش تعيين کننـده جـنـبـش       
کارگري در مبارزه عليه فقر و فالکت 
گريبانگير اکثريت عظيم مـردم و در      
مــبــارزه عــلــيــه کــل رژيــم اســالمــي          
بعنوان عامل و باني اين وضـعـيـت،      
فعالين جنبش کارگري و فعالين چپ 
در جنبشهاي اعتراضي را به پيشبرد 

ــرا                  ــر ف ــف زي ــا و وظــاي ــه ــاســت ســي
  :ميخواند

  
سازمانـدهـي اعـتـراضـات         -الف

وسيعي که عليه حـذف يـارانـه هـا و           
گراني شکل ميگيرد، سازماندادن به 
مبارزه وسيع حول خواست تـوقـف و       
لغو فوري طرح "هدفمند کردن يـارانـه    
ها"، افزايش يارانه ها براي کـاالهـاي    
اساسي مـورد نـيـاز مـردم، کـاهـش             
قيمتها، امتناع جمـعـي از پـرداخـت         

 .قبض آب و برق و گاز، و نظير اينها
  

دامن زدن بـه يـک جـنـبـش             -ب
تعـرضـي وسـيـع بـا شـعـار "زنـدگـي                   
انساني حق مسـلـم مـا اسـت" و بـا                 
خـــواســـت مشـــخـــص افـــزايـــش              
دستمزدها. طرح خواستهاي رفـاهـي      

نظير تامين بيمه بـيـکـاري مـکـفـي،         
جلوگيري از بيـکـارسـازيـهـا، و لـغـو            
قرارداهاي سفيد امضـا و مـوقـت و          
انـعـقـاد قـرار دادهـاي اسـتـخـدامــي               
رسمي و دراز مـدت. دامـن زدن بـه             
جنبش افزايش دستـمـزد و بسـيـج و           
آماده ساختن کارگران براي اعـتـراض   
و اعتصاب براي افزايش دستمزدها و 

   .ديگر خواستهاي رفاهي
 
توضيح و تبليغ و آگاهـگـري    -ج

در مورد ريشه ها و عـلـل سـيـاسـي            
وضعـيـت فـالکـتـبـار اقـتـصـادي در                
ايران، و افشـاي جـمـهـوري اسـالمـي           
بعنوان علت و مسئول مستقيـم ايـن     
وضعيت. بسـيـج و مـتـحـد کـردن و                
سارماندادن صـف کـارگـران و تـوده             

مردم بجان آمده از فقر و فـالکـت در       
عرصه مبارزه سياسي عليه جمهوري 

   .اسالمي
 
افشـاگـري و روشـنـگـري در             -د

مورد سيـاسـت ريـاضـت اقـتـصـادي            
بعنوان الگوي مطلوب سرمايه داري   
دوره حاضر و مشخصا بعنوان تـنـهـا    
راه توليد و بـازتـولـيـد و سـود آوري                
سرمـايـه در ايـران و تـبـلـيـغ وسـيـع                    
ــوري             ــهـ ــمـ ــم و جـ ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ سـ

حـزب کـمـونـيـسـت            .سوسياليـسـتـي   
کارگري تمام توان و امکانات خود را 
براي پيشبرد فـعـاالنـه وظـايـف فـوق           

  .بکار ميگيرد
 
 

 اعتراضي مهم ...
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: در       اتحاديه آزاد کارگران ايـران 
ــي                ــايـ ــمـ ــيـ ــپـ ــع و راهـ ــمـ ــجـ ــي تـ پـ

فوالد زاگرس کردستـان کـه       کارگران
در شـهـر        ٩٣ /    ٢ /    ٢٩ در تاريخ   

سنندج انجام شد و طي نشستـي کـه     
بــيـــن نـــمـــايـــنــدگـــان کـــارگـــران و            

درهمان روزانجام گـرفـتـه      فرمانداري
بود وعده پـرداخـت سـه مـاه حـقـوق               
عـقــب مـانــده کـارگــران در روز ســه              

متحقق شد اگرچه  ۱۳/۳/۹۳ شنبه
آنها هنوز عيدي و پـاداش و مـانـده            

را طلبکار هستند  ٩٢ مرخصي سال 

اما به کارگران قول داده شـد کـه تـا            
هفته آينده بقيه مـطـالـبـات خـود را            
ــافــت خــواهــنــد کــرد درضــمــن             دري

ادعاي انحالل کارخانه   کارگران بابت
ــه           ــا، بـ ــرمـ ــارفـ ــط کـ ــوسـ وزارت   تـ

کار،تعاون ورفـاه اجـتـمـاعـي، طـرح             
شکايت نمودند که در حال پـيـگـيـري     

 .است
الزم به ذکراست که کشمـکـش و     
درگيري اين کارگران با کـارفـرمـا از        
يکسال گذشته همچنان ادامه داشتـه  

بـا مـبـارزات        است که توانسـتـه انـد     

متحدانه خـود از جـملـه تـجـمـعـات                
مکرر در مقابل مجلس، وزارت کار، 
اداره کار شهرستان قروه ، اداره کـار        
سنندج، اداره صـنـايـع وفـرمـانـداري           
سنندج به بخش زيادي از مطـالـبـات    

 .خود دست يابند
 

اتحاديه آزاد کارگران ايران 
فوالد زاگرس   موفقيت کارگران

کردستان ، همدلي و اتحاد آنها را 
 تبريک مي گويد.

 اتحاديه آزاد کارگران ايران

روز است که از دستـگـيـري      ٤٠  
جعفر عظيم زاده رئيس هيئت مديـره  
اتحاديه آزاد کارگران ايران ميگـذرد.  

خرداد نيز تـالش خـانـواده       ١٨ امروز 
به روال مراجعات مکرر، براي کسـب  
اطالع از تعيين تکليـف ايشـان، بـي        

نتيجه ماند. جعفرعظيم زاده به بهانه  
ــزاري               ــرگـ ــراي بـ ــدارک بـ تـــالش وتـ
روزجهاني کارگر دستگير شد.اما نـه   
فقط اين، بلکه ايشـان بـايـد بـه جـرم            
بيش از دو سال تالش پيگـيـر عـلـيـه        
تصويب دستـمـزدهـاي زيـرخـط فـقـر            

وعليه بيکاري و به جرم فعاليت بـراي  
ارتقاء سطح مـعـيـشـت کـارگـران در           
ــردن وســامــان دادن             ــاهــنــگ ک هــم

هـزار امضـاء     ٤٠ طوماراعـتـراضـي      
 !کارگران نيز تنبيه شود

 
مسئوليـن قضـائـي بـدون هـيـچ             
دليلي ،عامدانه از آزادي يا تـعـيـيـن       
تکليف وي سر بازمـيـزنـنـد. ايـن در           
حالي است کـه در شـرايـط کـنـونـي               
جامعه اعتراضات مختلف کـارگـري   
در واکنـش بـه شـرايـط و وضـعـيـت                
اسفبار اقتصادي ، بـه اصـلـي تـريـن          
شکـل بـروزاعـتـراضـات اجـتـمـاعـي              
ــرده              ــتـ ــده ومـــوج گسـ ــديـــل شـ تـــبـ
اعتراضات واعتصابات کـارگـري بـه      
صــدر اخــبــار تــحــوالت اجــتــمــاعــي        
کشيده شده است. در نتيجه دورنـگـه      
داشتن کارگران معترض و بـه طـريـق      
اولي کنارگذاشتن يـا بـي اثـر کـردن             
تشکلهاي مستقـل کـارگـري از ايـن           
جنبش هاي اعتراضي کارگران به هر 
بهانه ودليلي ، يکي از رويـکـردهـاي      

اصلي مسئولين در بـرخـورد بـا ايـن         
 .شرايط است

بدين جهت اسـت کـه در آخـريـن           
بازجوئي کـه ده روز پـيـش صـورت               
گــرفــت، آخــريــن حــرف و خــواســتــه            
ــه                ــاديـ ــحـ ــالل "اتـ ــان ، انـــحـ ازايشـ
ــران" بــود. مــعــنــي              آزادکــارگــران اي

تـا      حرفشان در حـقـيـقـت ايـنـسـت:              
انــحــالل اتــحــاديــه در گــروگــان مــا            

وچـون ايـن خـواسـت غـيـر                هستـي!!   
قانوني وناممکـن بـا پـاسـخ مـنـفـي              
جــعــفــر عــظــيــم زاده روبــرو شــده ،              
بالتکليفي ايشـان تـا اطـالع ثـانـوي            

 !ادامه خواهد داشت
 
همراه با اجرائي شدن مرحله دوم  

قـطـع سـوبسـيـدهـا و آغـاز مـاراتــن                 
هـا کـه هـم اکـنـون در               افزايش قيمت

اقالم معيني، عـلـنـا" اعـالم شـده و             
وضعيت غيرقابل پيش بينـي نـاشـي      
از اين تورم و فشارجمعيت ميليـونـي   
وروزافــزون بــيــکــاران ، مــقــابلــه بــا            
اعتراضـات کـارگـري وعـقـب رانـدن             
طـبــقـه کـارگــر هــمـراه بـا بـازداشــت               
ودستگيري وحبس کارگران معتـرض  
وانـحــالل يــا بــي اثــر کــردن تشــکــل            

مستقل کارگري کـه مـعـتـرض        هاي 
وضــعــيــت مــوجــود در ايــن تــقــابــل          
ــنــد، را در             ــذيــرهســت ــاپ اجــتــنــاب ن

 دستورمسئولين قرارداده است
 

اتحاديه آزادکارگران ايران ضـمـن   
محکوميت شديـد ادامـه بـازداشـت         
وبالتکليفي جعفر عظيم زاده ، ادامه 
اين بازداشت را گروگانگيري در قبال 
انحالل اين تشکل ميداند. امري کـه     
به کارگران عضو ومجـمـع عـمـومـي        
اين اتحاديه مربـوط اسـت وبـه اراده          
هيچ عضـوي حـتـي رئـيـس هـيـئـت               

 .مديره اين تشکل، ارتباطي ندارد
 

همچنين اتـحـاديـه آزادکـارگـران        
ــت از                  ــاي ــم ــن اعــالم ح ــران ضــم اي
اعتراضات گسترده کارگران در قبـال  
تــعــرض ســرمــايــه داران بــه ســطــح             
معيشت وزندگيشـان، خـواهـان رفـع         
فوري فشارها وآزادي هـمـه کـارگـران       

 زنداني است.
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٩٣ خرداد ١٨ 

 

 !اين بازداشت است يا گروگانگيري؟
 )(پيرامون وضعيت جعفرعظيم زاده

 

 رگران فوالد زاگرس کردستانکا
 سه ماه حقوق عقب مانده حود را دريافت کردند 
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 ۱ از صفحه

بيکاري يک پديده ذاتي سـرمـايـه    
داري در همه جاي دنياسـت. امـا در        
ايران اين مساله بـه يـک مـعـضـل و              
فاجعه بزرگ اجتماعي و يک مسـالـه     
عاجل اکثريت مردم اعم از کـارگـران     
و جوانان بيکار و نيز کارگران شاغـل  
و همه مردم زحمتکش تـبـديـل شـده         
است که هرروز دارد از مردم قـربـانـي    
ميگيرد و زندگي آنها را به جـهـنـمـي     

 غيرقابل تحمل تبديل کرده است.
 

وزير کشور جـمـهـوري اسـالمـي          
درصـد و بـرخـي           ۱۴ نرخ بيکاري را 
درصد اعـالم کـرده      ۲۰ مقامات آنرا 

اند. بر اساس آمارهـاي رسـمـي نـرخ          
بيکاري در بين زنان، جوانان و افـراد    
داراي مدرک دانشگاهي تـقـريـبـا دو         
برابر بيشتر است. در آمارهاي رسمي 
اين حکـومـت کسـانـي کـه در طـول               
هفته فقط يک ساعت کار کـرده انـد،       
شاغل به حساب آمده و يک ميلـيـون   
مهاجر افغاني و ميليون ها زن نيز به 
حسـاب نـيـامـده انــد. آمـار واقـعــي                
بيکاري بسيار بيشتر از آمار رسـمـي   
حکومت است و همچنان و با سرعت 

 رو به افزايش ميرود. 
 

مقامات حکومت جـرات اعـالم     
آمار واقعي بيکاري را ندارند اما بـه    

ميليون بيکار  ۱۰ اشکال مختلف به 
و بــه ســونــامــي بــيــکــاري اعــتــراف           

 ميکنند.
 

شمار اين بـيـکـاران بـا خـانـواده             
ميـلـيـون نـفـر         ٢٠ هايشان قاعدتا از 

نيز فراتر ميرود. حکومـت اسـالمـي       
سرمايه داران در قبال اين ميليـونـهـا    
نفر زن و مرد و کودک هيچ تعهدي بـر  
دوش نگرفته است. نه بيمه بيکـاري،   
نه بيمه درماني، نه تحصيل رايـگـان     
براي کودکان، نه هزينه اياب و ذهاب 
و مسکن، و نه هـيـچ چـيـز ديـگـري.           
زندگي اين مـيـلـيـونـهـا نـفـر بـه يـک                 
فاجعه تبـديـل شـده اسـت. کـودکـان              
ناچار به ترک تحصيـل مـيـشـونـد تـا           
براي کمک بـه تـامـيـن هـزيـنـه هـاي                 
خانواده به خيل کودکان کار و خيابان 
بپيوندند و دچار هزاران آسيب روحـي  
و فيزيکي شوند. اعتياد و خودکشـي   
ها افزايش مي يابد، خـانـواده هـا از        

 هم گسسته ميشوند. 
 

جــوانــان از زنــدگــي مــحــروم               
ميشوند، و صدها فشـار و مشـقـت          
ديگر به ايـن مـيـلـيـونـهـا نـفـر وارد                  

 ميشود که قابل تصور نيست.
قرباني اين اپيدمي بيکاري فقط 
خـود بـيـکـاران و خـانـواده هـايشـان                 
نيستند. وجود اين خيل عظيم بيکار  
و بي تامين و به فقر و مشقت کشيده 
شده، به اهـرمـي در دسـت سـرمـايـه             
داران مفتخور تـبـديـل مـيـشـود کـه              
کارگران شـاغـل را نـيـز بـا بـدتـريـن                 
شرايط کار و دسـتـمـزدهـاي بسـيـار             
پايين به کار وادار کنند و شيـره جـان     
کارگران را بمکند و فضاي کـنـتـرل و      
فشار را بر کارگران سخت تر کننـد و    
بعالوه تـامـيـن هـزيـنـه زنـدگـي ايـن                
مــيــلــيــون هــا نــفــر نــيــز روي دوش              
شاغليني مي افتد که خـود در فـقـر          

 کامل به سر ميبرند. 
 

در يک کالم سونامي بيکاري کل 
کارگران و مـعـلـمـان و پـرسـتـاران و                
بـخــشـهــاي مــخـتــلـف مـردم را زيــر              

 فشاري جدي قرار داده است.
 
 

اين وضـعـيـت بـر ضـرورت يـک               
حــرکــت تــوده اي ســراســري عــلــيــه             
بيکاري تاکيد ميـکـنـد. مـيـتـوان و            
بايد با يک جنبش گسترده و سراسري 
عليه بيکاري، حکومت اسـالمـي را       
وادار کرد براي کساني که آمـاده کـار     
هستند، کار ايجاد کند و يا بـه آنـهـا      
بيمه بيکاري مکفي براي تامين يـک    
زنــدگــي انســانــي بــپــردازد.ايــن يــک          
معضل بزرگ اجتماعي اسـت و کـل       
جامعه بايد متحد و يکپارچه عـلـيـه      
آن به حـرکـت درآيـد. در ايـن مـيـان                
اتحاد کارگران شـاغـل و بـيـکـار در            
مبارزه عليه بيکاري نقشي کليدي و   

 حياتي دارد. 
 

جمعيت ميليوني کارگران بيکـار  
مــيــلــيــون هــا فــارغ الــتــحــصــيــل             و

دانشگاههـا کـه بـا بـيـکـاري روبـرو                
هستند و ميليون ها کارگـري کـه در       
خــطــر اخــراج و از دســت دادن کــار              
ميباشند و خانواده هاي آنها، نيـروي  
عظيمي هستند و ميتوانند جـنـبـش      
قدرتمندي با خواست عاجل و فـوري    
کار يا بيمه بيکاري مکفي شـايسـتـه    

 يک زندگي انساني برپا کنند. 
 

جمهوري اسالمي در يک بـحـران     

عميق سياسي و اقتصادي دست و پا 
ميزند و فضاي سياسي و اعـتـراضـي    
در جامعه ايران شرايط مناسبي براي 
سازماندهي يک جنـبـش اعـتـراضـي        
عليه بيکاري را بيش از پيش فـراهـم     
کرده است. چه در سطـح سـراسـري و         
چه در هر شهر و محلي بايد اعتراض 
را شروع کرد. بايد مـتـشـکـل شـد و           
دســت بــه تــجــمــعــات اعــتــراضــي و          
زنجيره انساني و ابتکارات مخـتـلـف    
ديگر زد. حزب کمونيـسـت کـارگـري        
کليه کارگران بيکار فارغ التحصيالن 
و همه مردم کارگـر و زحـمـتـکـش و            
کليه فعالين و تشکل هـاي کـارگـري        
را به مبارزه متحدانه عليه بـيـکـاري      

 فراميخواند.
پيش به سوي سـازمـانـدهـي يـک        
ــه                  ــي ــزرگ و تــوده اي عــل حــرکــت ب

 بيکاري!
 

يا کار يا بيمه بـيـکـاري مـکـفـي         
براي همـه کـارگـران بـيـکـار و هـمـه                 

 جوانان و مردم آماده بکار!
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،  ۱۳۹۳ خرداد  ۱۵ 
 ۲۰۱۴ ژوئن  ۵ 

 

 شکل دادن به يک جنبش...  

 ۱ از صفحه
مريضي واگير، زندانيان زندان 
چاکسازي شهر سليمانيه را تهديد 

 مي کند!
 

سوران عمر "رئيـس حـقـوق بشـر          
اعـالم کـرده کـه،         پارلمان کردستان"   

ويروسي در مـيـان زنـدانـيـان زنـدان               
"چــــــاکســــــازي گــــــه ورانــــــي"                

پخش شده و از ميان تنـهـا    سليمانيه 
 ۵ زنداني که آزمايش شده اند،    ۲۰۰ 

تن به اين ويروس که به ويروس جـگـر   
 مشهور است مبتال شده اند. 

ــيــش از                ۹۰۰ در ايــن زنــدان ب
زنداني نگهداري مي شوند. با تـوجـه    
به گـفـتـه هـاي سـوران عـمـر، آمـار                   
دقيقي از مبتاليـان بـه ايـن ويـروس           
وجــود نــدارد، امــا کــارنــامــه ســيــاه          
احــزاب نــاســيــونــالــيــســت کــورد در         
برخورد به زندانيـان و پـايـمـال شـدن            
روزمره حقوق آنهـا نشـان از آن دارد           

تـنـهـا مـبـارزه وسـيـع مـردم و                  که،   
خانواده ها مي تـوانـد کـمـکـي بـراي           
بــهــتــر شــدن وضــعــيــت زنــدانــيــان و          
جلوگيري از پخش بيشتر اين ويـروس  

 باشد.
 
 

 
فراکسيون اتحاديه ميهني در 

 پارلمان خواهان
  

لغو حکم اعدام کوسره ت ره  
سول علي از مسولين اتحاديه  

 ميهني شد.
  

و هنگـام جـنـگ       ۱۹۹۷ در سال 
داخلي ميان اتحاديه ميهني و حـزب  
دمکرات به رهبري مسعود بارزانـي،  
پارلمان کردستـان کـه تـنـهـا تـوسـط              
حزب دمکرات اداره ميشد، قراري را 
مبني بر لغو عضويت در پارلـمـان و     
همزمان حـکـم اعـدام کـوسـره ت ره              
سول را اعالم کرد. اين حـکـم تـا هـم          
اکنون از سوي پارلمان لغـو نشـده، و       
بر هميـن اسـاس اخـيـرا فـراکسـيـون              
اتحاديه ميهني خواهان لغو اين قرار 
از طرف پارلمان شده اند. نکته جالب  
توجه اين است که خود همـيـن حـکـم       
نشان مي دهد، که قانون، پارلمـان و    
کـــل دســـتـــگـــاه اداري احــــزاب                 
نـاسـيـونـالـيـسـت چـقـدر مـي تـوانـد                   
يکطرفه و بدونه توجه به همه قوانـيـن   
بيـن الـمـلـلـي در خـدمـت تـحـکـيـم                    
حاکمـيـت خـود ايـن احـزاب بـاشـد،                

وگرنه در کجاي دنيا پارلماني راي بـه  
حکم اعدام يک نفر و آنهم اعدام يکي 

ولين احزاب مـخـالـف خـود       ئاز مس
 مي دهد؟ 

 
فراکسيون پارلماني اتحاديه  

ميهني از دفتر سياسي حزبش مي  
خواهد که با حزب دمکرات بر سر  
 تعيين معاونت پارلمان سازش نکند.

 
طي نامـه اي خـطـاب بـه دفـتـر               
سياسي اتحاديه مـيـهـنـي، اعضـاي          
فـراکسـيــون ايــن حـزب در پــارلـمــان             
خــواهــان ايــن شــدنــد، کــه اتــحــاديــه          
ميهني بـا حـزب دمـکـرات بـر سـر                 
تعـيـيـن مـعـاونـت پـارلـمـان سـازش                 
نکند، آنها اعالم کرده انـد کـه قـبـال         
اين پست به اتحاديه ميهنـي واگـذار     
شده و اين در حاليست که گويا اخيرا 
حزب دمکرات اعالم کرده که رئـيـس   
پارلمان را به اتحاديه ميهني واگـذار    
کرده و آنـهـا خـود پسـت مـعـاونـت                  
پارلمان را براي خود در نـظـر گـرفـتـه        
اند. الزم به ياد آوريست که هم اکنون  
نــزديــک بــه ده مــاه از انــتــخــابــات               
پارلمانـي در کـردسـتـان عـراق مـي                
گـذرد و احـزاب نـاســيـونـالـيـسـت و                 
مـذهــبــي تــا کــنــون نــتـوانســتــه انــد            
حکومت را تشکيل دهند و اختـالف  

و جدل بر سر پست و مقام و به طريـق  
اوال، دزدي و چـپـاول در مـيـان ايـن              

 احزاب همچنان ادامه دارد. 
 

کارگر  ۱۴ در يک حادثه کاري 
 در شهر اربيل زخمي شدند!

 
بر اساس خبر روزنامه هاوالتـي،  
روز يکشنبه هشتم ژوئن، در نزديکي 
شهـر اربـيـل بـر اثـر فـرو ريـزي يـک                     

نفر از کارگراني که در آن    ۱۴ مسجد 
مشغول به کار بودند زخـمـي شـدنـد.       
سخنگوي پليس اربيل اعالم کرده که 
تحقيق در باره اين حادثه جريان دارد   
و همه زخمي شدگان تحت مداوا قرار 
گرفته اند. الزم به ذکر است بر اثر نـا     
امني محيط کار ساالنه صدهها نفـر  
از کارگران در کردستان عراق کشـتـه     

 و زخمي مي شوند. 
 

وزارت نفت عراق طي بيانيه اي 
اعالم کرده که بخاطر نفت منطقه  

ميليارد دالر  ۳۴ اقليم کردستان 
 !خصارت ديده

 
در ايـن بـيـانـيـه آمـده اسـت کـه                 
حکومت عـراق بـخـاطـر دسـتـرسـي               
نداشتن به فروش نفت منطقـه اقـلـيـم       

ميليارد دالر خصـارت   ۳۴ کردستان 
ديده، و از طرفي هـم طـي سـالـهـاي            

از در آمـد فـروش          ۲۰۱۳ تا  ۲۰۱۰ 
 ۱۹ درصـد آنـرا کـه             ۱۷ نفت عراق   
مـيـلـيـون دالر مـي           ۷۰۱ ميليارد و 

شود را به حکومت اقليـم کـردسـتـان       
 تحويل داده.

همچنين اين بيانيه مـي افـزايـد       
که حکومت اقليم به آخرين توافـقـات   
با دولت مرکزي هم پايبـنـد نـبـوده و         

هزار بشـکـه اي      ۴۰۰ عمال از فروش 
هـم     ۲۰۱۴ نفت بـراي بـودجـه سـال           

خبري در دست نيست. بيانيه وازرت    
نفت عراق در آخر به دولت ترکيه هـم    
هشدار مي دهد و خواهان پـايـبـنـدي     

 ۲۰۱۰ به توافقاتي باشند که در سال 
با دولت عراق امضا کـرده انـد. الزم        
به ذکر است با وجود فقر و فـالکـت،       
بيکاري و گراني که گريبانگير مـردم    
کـــردســـتـــان عـــراق شـــده، احـــزاب           
ناسيوناليستي و مسئولين آن از پـول  
فروش نفت و دزدي و چپاول، خود هر 
يک به چنان زندگي افسانه اي دسـت      
يافته اند و به همين خاطر هم امـروزه  
دزدي و چپاول اينها زبانـزد خـاص و       
عام است و مـردم هـر گـاه فـرصـتـي             
يــافــتــه انــد عــلــيــه آنــهــا دســت بــه              

   اعتراضات وسيعي زده اند. 
  

 اخبار هفتگي...
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در محکوميت حکم صادره عليه 
 حسن  رسول نژاد  

مطلع شديم که کارگـر نسـتـوه و        
عضو کميته هماهنگي براي کمک بـه  
ايجاد تشـکـلـهـاي گـارگـري ،حسـن              
رسول نژاد در يک حکم نا عادالنه بـه    
يک سال زندان تعزيري محـکـوم شـده      
است ما اعضاي کميته هـمـاهـنـگـي      
بــراي کــمــک بــه ايــجــاد تشــکــلــهــاي          
کارگري و همچنين فعاليـن کـارگـري      
در شهر بانه ضمن محکوم کردن ايـن  
حکم غيـر مـعـقـوالنـه و نـاعـادالنـه               
خواهان لغو اين حکم و ساير احـکـام     
صـادره عـلـيـه کـارگـران و فـعـالـيــن                  
کارگري در سـراسـرکشـور هسـتـيـم.             

و جـمـعـي      اعضاي کميته هماهنگي
از فعالين کارگري شهـر بـانـه خـرداد         

 ۱۳۹۳ 
 

يک سال حکم تعزيري براي 
 حسن رسول نژاد! 

 
به گـزارش رسـيـده حسـن رسـول            
نژاد فعال کارگري و از اعضاي کميته 
هماهنگي براي کمکبه ايجاد تشکـل  

 ۹۳ /   ۲ /   ۱۳ هاي کارگري در روز     
ــه                 ــت ــمــي ــت در ک ــام عضــوي ــه ــه ات ب
هـمــاهــنــگــي و شـرکــت در مــجــمــع            

در شعبه  کميته،  عمومي ساالنه اين
شهر بـوکـان و در          اول دادگاه انقالب

يــک مــحــاکــمــه فــرمــايشــي وچــنــد           
ــقــه   ــي ــاضــي گــل              دق ــط ق اي تــوس
به يک سال زنـدان تـعـزيـري           حسيني

محکوم شده است. حکـم صـادره در        
فـــعـــال  بــه ايـــن        ۱۳/۳/۹۲ روز    

کارگري اعـالم شـده اسـت. کـمـيـتـه               
هماهنگي ضمن محکوم کردن حکـم  
صــادره عــلــيــه ايــن عضــو کــمــيــتــه           

خـواهـان لـغـو احـکـام            همـاهـنـگـي       
صـادره عـلـيـه کـارگـران و فـعـالـيــن                  
کارگري و آزادي زندانيان سياسـي در    
بند مي باشد . کميـتـه هـمـاهـنـگـي           
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                

 ۱۳۹۳ خرداد ۱۴ کارگري 
 

 مريوان
  

خــرداد: تــجــمــع اعــتــراضــي        ۱۵ 
در اعتراض به کمبود آب   کشاورزان  

در مزارع و بـحـران کـم آبـي در ايـن              
مـــنـــطـــقـــه در مـــقـــابـــل اداره                    

کشاورزان تجمـع کـنـنـده         کشاورزي. 
 خواستار تأمين آب کشاورزي شدند.

 
 خودکشي  

 
خرداد: مـجـتـبـي        ١٣ رباط کريم 

ساله) در سـه راه     ٣٩ زيوري کرامت ( 
پرندک از توابع شهرستان رباط کـريـم     
در يک اقـدام اعـتـراضـي، بـه خـاطـر              
مشکـالت اقـتـصـادي و فشـارهـاي             
طــاقــت فــرســاي زنــدگــي دســت بــه            

 .خودسوزي زده است
 
 
 

 قتل هاي مشکوک
 

کامياران: سه عضو يک خـانـواده    
به طـرز فـجـيـعـي بـه قـتـل رسـانـده                     

مقتولين، يک زن ميانسال و    .اند شده
نفـر    دو فرزندش هستند که سر هر سه

آنها با چـاقـو از بـدنشـان جـدا شـده                 
از انـگـيـزه قـاتـل و داليـل بـه                 .است

يـادشـده هـيـچ            وقوع پيوستن حادثه
گزارش دقيقي در دسترس نـيـسـت و      
ــه                ــبــاط بــا حــادث کســي هــم در ارت

در ايـن حـادثـه،       .دستگير نشده است
ــه اهــل                ــواده ک ــه مــادر خــان افســان

و  ١٢ کرمانشاه است بهمراه دو فرزند 
هاي زهرا پـيـري و      اش به نام ساله ١٨ 

  خـانـواده   .انـد    ميثم پيري کشتـه شـده    
ابراهيم پيري از اهالي روستاي گنبده 

(مـنـبـع خـبـر سـايـت                .عليا هستند
 کردپا)

 
کشته و زخمي شدن کارگران 

 کولبر
 

فرهـاد احـمـدزادە       خرداد:١٧ بانه 
ساله فرزند عبـداهللا، بـا شـلـيـک           ٢٤ 

مستقيم نيروهاي انتظامي مسـتـقـر      
در پـاسـگـاه "ابــوالـحـسـن" بە شــدت                 

اکنون فرهاد احمـدزادە   هم .زخمي شد
جهت مداوا بە يکي از مراکز درماني 
شهر بانە منتقل شدە است و پزشکـان  
معالج وضعيت جسماني وي را وخيم 

 .اعالم کردەاند
 

عـثـمـان خضـريـان از           پيرانشهر،
اهالي روستاي "گليني" که در نـقـاط       
مرزي پيرانشهر مشغول کولبري بوده 
از سوي نيروهاي انتظامي حکـومـت   
اسالمي ايران مورد اصـابـت گـلـوـلـه         
قرار گرفته و جـان خـود را از دسـت              

سـالـه،   ٣٣ عثمان خضريان .داده است
متأهل و داراي دو فرزند بود که براي 
امرارمعاش بـه کـولـبـري روي آورده           

هاي روستاي "سيلوه" از      بود و در کوه
توابع شهر پيرانشهر بدست نيـروهـاي   

 انتظامي کشته شد.
 

 حمايت از محيط ريست
 

  شنبـه و جـمـعـه         طي روزهاي پنج
سـواري     خرداد، تور دوچـرخـه    ١٨ و١٧ 

حمايت از حفظ و بقاي کـانـي بـل و          
طبيعت بکر هورامان از مبدأ کـانـي     

در آبيدر سنندج به مقصد کـانـي    شفا
ايــن  .بـل در نـودشــه بـرگــزار گــرديـد            

حرکت حامـيـان کـانـي بـل از سـوي               
ــوب آرا                   ــي چــ ــانــ ــت کــ ــرکــ  شــ

(KCA)ريـزي و سـرپـرسـتـي             برنامه
هـاي ورزشـي و          شده و از سايـر گـروه    

هاي غير دولتي مـردم نـهـاد       سازمان
خواهند که از چشـمـه بـل         منطقه مي

چشـمـه بـل در         .حمايت بعمـل آورنـد    
نزديکي روسـتـاي هـجـيـج از تـوابـع              
شهرستان پاوه واقـع شـده و در حـال              
حاضر به سبـب سـاخـت و سـاز سـد              
داريان بر روي رودخـانـه سـيـروان در           

کيلومتري نودشه با خطر نابودي  ١٠ 
 باشد کامل روبرو مي

 
چشمه بـل (يـا کـانـي بـل) از                 .
ــه  ــه          جــمل ــزاران چشــم زاگــرس       ي ه

باشد که حجم خروجي آب در حـد     مي
ميليون متر مکعب يا  ١٥٠ ساليانه 

ليتر در ثانيـه   ٤٠٠٠ متوسط آبدهي 
پـيـشـتـر      .العاده اسـت    با کيفيتي فوق

دکتر مـخـتـار هـاشـمـي، سـرپـرسـت              
بخشي "کاني بل" طـي     کارگروه نجات

گفتگويي با آژانس خبررساني کُردپـا  
بخشي چمـشـه    عدم نجات اعالم کرد: 

"بل" تبعات سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي              
 .عــظــيــمــي درپــي خــواهــد داشــت          

همچنين در روزهاي اخير، وزير نيـرو  
در ديدار از کـانـي بـل از "افـراط در              

تـخـريـب     .سدسـازي" خـبـر داده بـود           
مستقيم صدها هكتار جنگل بـلـوط     
و بنه، غرق شـدن چـنـديـن روسـتـاي             

و  تاريخي ـ گردشگري، رانش زمـيـن    
هاي تصرف شده جديد از    نيز محوطه

هاي جدي سـاخـت سـد داريـان          آسيب
هـاي سـدسـازي       طرح .شود عنوان مي

هـاي     هـورامـان و بـخـش           در منطقـه    
نزديک به آن، به سـد داريـان مـحـدود         

ده سد بزرگ و كوچک  شود و چند  نمي
ديگر هم در دستور كار قرار دارد كـه    
درصورت بـه اجـرا درآمـدن، تـأثـيـر               
بسيار مخربي بر حيات اجتمـاعـي و     

كـوهسـتـانـي و             طبيعي اين منطـقـه  
(منبع سـايـت      .حساس خواهد داشت

 کردپا)
 

 
 دستگيري و زندان  

 
صفين حـاجـي رمضـانـي          مهاباد:

سـالــه فــرزنـد مـحـمــد و احـمــد                 ٢٣ 
ساله فرزند احمد سـاکـن    ٢٦ خالندي 

روستاي "قره قشالق" از توابع بـخـش       
مرکزي شهر مهاباد توسط نيـروهـاي   
اطـالعــاتــي بـازداشــت و بـه مــکــان            

 .نامعلومي انتقال يافتند
 

 
  : نـيـروهـاي      مهاباد نهم خـرداد

وزارت اطالعات در شهر مهابـاد دو    
هاي آرام محمدخان فرزنـد   جوان به نام

محمدخان و سيدعلي پـورمصـطـفـي     
اقدم فرزند سيد رحمـان را بـازداشـت        

 .کردند
 

  ۱ از صفحه 

دبير انجمن صنـفـي کـارگـران       
هاي سـنـنـدج و حـومـه از               خبازي

 ۱۰۰ تجمع روز گذشتـه بـيـش از          
کارگر خباز در مقابل فـرمـانـداري    

 سنندج خبر داد.
در ايـن بـاره      «يدالـله صمدي»

کارگر  ۱۰۰ به ايلنا گفت: بيش از  
خباز عصـر روز گـذشـتـه (نـوزده             
خرداد) در اعـتـراض بـه افـزايـش             
نيافتن مزدشان براي سومين سـال  
متـوالـي در مـقـابـل فـرمـانـداري               

 سنندج تجمع کردند.
وي با اشـاره بـه وعـده قـبـلـي             
مقامات دولتي سنندج مبنـي بـر     
افزايش دستمزد کارگران خـبـاز از     
اوايل خرداد ماه، ادامـه داد: ايـن        
تجمع اعتراضي در پي آن بـرگـزار       

روز    ۱۹ شد که با گذشت بيش از     
از ابــتــداي خــرداد مــاه، حــداقــل           
دســتــمــزد کــارگــران خــبــاز هــنــوز        

 افزايش نيافته است.
صمدي با اشاره به پـيـاده روي     
کارگران معترض از مـحـل دفـتـر         
انـجــمـن صــنـفــي تــا فـرمــانــداري           
سنندج، تاکيـد کـرد: فـرمـانـداري           

پس از گذشت چند ساعت از آغاز 
اين تجمع در نهـايـت نـمـايـنـدگـان          
کارگران را براي مذاکره فـراخـوانـد      

نفر از نمـايـنـدگـان کـارگـران          ۶ که 
براي مذاکره به داخل فـرمـانـداري      

 رفتند.
 

به گفته ايـن فـعـال کـارگـري،            
فـرمــانــدار ســنــنـدج در ديــدار بــا           
نمايندگان کـارگـران تـاکـيـد کـرده           
است مطالبات آنان را در جـلـسـه        
اي که روز شنبـه هـفـتـه آيـنـده در             
استانداري کردستـان بـرگـزار مـي         

 شود، مطرح خواهد کرد.
 

گفتني است حداقل دسـتـمـزد      
تـاکـنـون     ۹۱ کارگران خباز از سال 

بر اساس مصوبات مزدي شـوراي    
عالي کار افزايش نيافـتـه اسـت و        
کارفرمايان نانوايـي هـا در تـمـام           

ســال، افــزايــش دســتــمــزد         ۳ ايــن   
کارگران را به افـزايـش بـهـاي نـان            

 اند منوط کرده
 

 
 تجمع اعتراضي کارگران خبازيهاي

 سنندج و حومه براي افزايش دستمزد
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اين روزها در تهران و شـهـرهـاي        
ديگر ايران، مدافعيـن ريـحـانـه ، بـر            
ديوارها مي نويسند ريحـانـه را آزاد       

 کنيد!
اين خواست ميـلـيـونـهـا نـفـر در            
ايران و جهان است. ايـن خـواسـت از          

هــزار نــفــر در طــومــار          ۱۸۵ طــرف   

اعتراضي اعالم شده اسـت و هـزاران       
نفر از طـريـق ارسـال نـامـه و پـيـام،                  
برگزاري ميتيـنـگ و يـا حضـور در             
مجموعه فعـالـيـتـهـاي رسـانـه اي و              
اجتـمـاعـي خـواهـان آزادي ريـحـانـه               

 هستند. 
 

ــان                   ــران راه نشـ مـــردم  در ايـ
ميدهند. اخيرا اين عکسها از ايـران     
رسيده اسـت. مـردم بـر در و ديـوار                  
شعار مي نـويسـنـد ريـحـانـه را آزاد             

 کنيد.  
به اين جنبش بپـيـونـديـد در هـر          
جايي که امکانش را داريـد بـر در و         
ديوار بنويسيد ريحانه را آزاد کـنـيـد.    
عکس اين شعارها را براي صفـحـه "     
من ريحانـه جـبـاري هسـتـم" ارسـال              

 کنيد . 
 

دست به دست هم دهيم و روز 
 آزادي ريحانه را نزديکتر کنيم. 
 کمپين نجات ريحانه جباري

 ۲۰۱۴ ژوئن  ۹ 

 

 

 ريحانه را آزاد کنيد!
 به جنبش شعارنويسي براي آزادي ريحانه بپيونديد!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياي امروز  

است. در بخش اعظم کشورهاي جهان، زن رسما و  
قانونا از همان حقوق و آزادي هاي محدود و محقري  

هم که مردان از آن برخوردارند محروم است. در  
کشورهاي از نظر اقتصادي عقب افتاده تر و در  

جوامعي که نفوذ مذهب و سنت هاي کهنه بر نظام  
سياسي و اداري و فرهنگي جامعه عميق تر است،  

ستمکشي زن و بيحقوقي و فرودستي او در  
 آشکارترين و زمخت ترين اشکال خودنمايي ميکند.  

 
در کشورهاي پيشرفته تر و مدرن تر، و حتي در  

جوامعي که به لطف جنبش هاي مدافع حقوق زنان و  
تعرضات سوسياليستي کارگري تبعيض جنسي علي  
الظاهر از بخش اعظم قوانين حذف شده است، زن  

همچنان در متن مکانيسم اقتصاد سرمايه داري و سنت  
ها و باورهاي مردساالرانه جاري در جامعه، عمال از  

 .جهات بسيار مورد تبعيض و ستم قرار دارد


