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 عزيزه لطف الهي           

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان         
 

 

 نسان نودينيان            

 

  مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان         : نگاه هفته  

 

 

 شکست هاي پي در پي فعاليت گشت هاي ارشاد عليه زنان      

 

 عزيزه لطف الهي           

 يدي محمودي            

 
 حزب کمونيست کارگري ايران                      

نايب رئيس کانون انجـمـن هـاي        
کــارگــران ســاخــتــمــانــي کــردســتــان         

در شـش مـاه اول سـال            " ميگويد؛      
 کــارگـــر     ٨٠٠ جــاري، بــيــش از             

ســاخــتــمــانــي جــان خــود را در اثــر             
حوادث ناشي از کـار از دسـت داده             

 تعداد کارگران ساخـتـمـانـي کـه           .اند
 در اثـر حـوادث کـار جـان               ٩٤ سال  

 نـفـر     ٢٠٠ باخته انـد  يـک هـزار و                
 ." اعالم شد

 
 کـــارگـــر    ٨٠٠ جــانـــبــاخـــتــن       

ساختمامـي در شـش مـاه جـنـايـت               
. بزرگ دولت و سرمـايـه داران اسـت        

!  کـارگـر تـراژدي اسـت          ٨٠٠ مرگ   
حوادث ناشي از نـا امـنـي مـحـيـط              

کـارگـران   .  کار قابل اجتناب هستنـد  
ــد             ســاخــتــمــانــي در کــردســتــان بــاي
آموزش استفاده از ايـمـنـي مـحـيـط           
کار در سطح باالترين اسـتـانـداردهـا          
در کـالـســهـاي آمـوزشــي و مــدرن،             

مـحـيـط کــار      .  آمـوزش داده شـونـد       
محـيـطـي اسـت کـه کـارگـر بـخـش                  
ــي اش را در آن                       ــدگـ ــم زنـ ــظـ اعـ

نفس زنـدگـي کـردن کـه           .  ميگذارند
ديگر نبايد براي کسي خطرات فـوق       

مـحـيـط کـار       .  برنامه داشتـه بـاشـد      
ـم و تـمـيـزي                    بايد جـاي امـن و سـاـل

دولت و کارفرماها موظـفـنـد    .  باشد

 ١٣٩٥  کارگر ساختماني درکردستان طي شش ماه اول سال       ٨٠٠ ناامني محيط کار و مرگ  
 نسان نودينيان   

 ۲ صفحه 

 تظاهرات مردم اهواز و شادگان چند روز است ادامه دارد         

 کارفرماي سيمان مسجد سليمان     
 را تعطيل کرد   کارخانه  

 کارگران همکاران بازداشتي را آزاد کردند        
 !  خانواده هاي کارگران بايد به ميدان بيايند     

 

 ! به جاي دف زدن و اهللا اکبر، بايد اعتراضات سراسري را سازمان دهيم                
 !مقصر همينجاست، حاکمان دزد و چپاولگر اسالميند           

 در مقابل فشارهاي دستگاه هاي قضائي بر فعالين کارگري بايستيم        
 انجمن صنفي کارگران برق و فلز کار کرمانشاه    

 

 جعفر عظيم زاده و شاپور احساني راد      
  شهرستان ساوه احضار شدند     ٢  دادگاه کيفري    ١٠١ براي محاکمه به شعبه    

 اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 موفقيت کارگران هپکو     

 به موفقيتي براي کارگران کنتورسازي البرز منجر شد              
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 ۱ از صفحه  
 

اين سطح از زندگي در محيط کـار را        
 .تامين کنند

ميـزان مـرگ و مصـدومـيـن در              
مـيـان کـارگـران سـاخـتـمـانـي در اثـر                   
ناامني محيط کـار آمـار و ارقـامـي             
بـاال را بـخـود اخـتـصـاص مـيـدهــد،                 
اســتــانــدارد شــدن مــحــيــط ايــمــنــي،          
بــهــداشــت، مــدت و ســاعــات کــار،            
ــودن                  ــاال ب ــقــل، ب وســائــل حــمــل و ن
استانداردهـاي تـنـفـسـي، امـکـانـات              
نجات فوري و کمک هاي اوليه بـخـش       
هاي ثابت از تامين و تضمين ايـمـنـي     

 .محيط کار  هستند
 کارگر، عمال بمعـنـي   ٨٠٠ مرگ  

جنگ نظام اسالمـي و کـارفـرمـاهـا،            
عليه بـخـش مشـخـصـي از جـامـعـه                 

طبقه کارگر .  عليه طبقه کارگر.  است
در ايران نبايد چنين موقعيت نا امـن        

بـايـد بـا      .  و پر خطـري را قـبـول کـنـد             
گسترش اعتراضاتمان کارفرما هـا و       
دولتشان را وادارکـنـيـم تـا بـاالتـريـن               
ـــي  از نـظـر            ــل ــمل استانداردهاي بين ال
امنيت  را درمحيطهـاي کـار بـرقـرار            

 .کنند
 کـارگـر، جـنـايـت در          ٨٠٠ مرگ  

حال جريان در نظام جمهوري اسالمـي      
قربانيان حـوادث کـار     . ــ سرمايه است 

هـمـانـقـدرکـارگـر را روانـه            .  بيشمارند
گورستان ميکنند، همـانـقـدر کـارگـر           
در اثـر نـاامـنـي مـحـيـط کـار روانــه                   

همانقـدر خـانـواد      . بيمارستان ميشود 

ها از هـم مـيـپـاشـنـد، شـادي هـا بـه                    
هـمـان   .  غصه و غم تبديـل مـيـشـونـد          

اندازه کودکان از رفتن به پشـت مـيـز             
تحصيـل مـحـروم مـيـشـونـد، هـمـان                
اندازه کودک کار، اعتياد، تن فـروشـي     

 .و زنداني بيشتر ميشود
رياضت کشي اقتصـادي، مـقـيـد         
کـردن کـارگــران در مـحــيـط کـار بــا                 
قـوانـيـن و مـقـرارتـي کـه سـود آوري                   
بـيــشــتــري را ايــجــاد کـنــد، تــرس از               
بيکارسازي در دولت روحـانـي از هـر           

 .دوره اي بيشتر شده است
ــت                   ــي  دسـ ــانـ ــت روحـ در دولـ
کارفرماها براي دخالت در سـرنـوشـت      
ــرار                 ــران در عــرصــه بســتــن ق کــارگ
دادهاي کار، دسـتـمـزدهـا و اخـراج و             

  .بيکارسازي ها بازتر شده
ما فعالـيـن کـارگـري و کـارگـران              
ساختماني در شهرهـاي کـردسـتـان را           
فرا ميخوانـيـم بـراي تـامـيـن ايـمـنـي                 
محيط کار پالتفرم مشترکي را تهيـه        
و در شــرکــت هــاي ســاخـتــمــانــي در              
گردهمايي و مجمع عمومي مشتـرک      
کارگران به برنامـه عـمـلـي بـراي بـاال               
بردن ايمني محيط کـار، کـارگـران را           
متشکل و  به مـبـارزه اي مـتـحـدانـه             

 کارگـر بـايـد      ٨٠٠ مرگ . دست بزنند 
براي هر انسان شريف و آزاديـخـواهـي           

 !غير قابل تحمل باشد
ايــمــنــي مــحــيــط کــار در گــرو              

تضمين ايمني و بهـداشـت مـحـيـط           "
کار و تقليل مخاطرات کار به حداقـل    
ممکن، بدون هيچ صرفـه جـويـي، بـا             
استفاده از پيشرفته ترين تسهيالت و       
امکانات مـورد اسـتـفـاده در سـطـح               

نـظـارت و مـعـايـنـه پـزشـکـي                .  جهان
منظم در برابر مخاطرات و بـيـمـاري           
هاي حرفه اي و ناشي از کـار، تـوسـط       

مراجع پزشکي مستقل از کـارفـرمـا،       
 ".به هزينه کارفرمايان و دولت

بيمه کامل کارگران در مـقـابـل        "
صدمات و خسـارات نـاشـي از کـار،              
اعم از اينـکـه در مـحـيـط کـار و يـا                    
خارج از آن رخ دهـد و بـدون ايـنـکـه                   
کارگر نيازي به اثبات قصور کارفرما     

پـرداخـت   .  و يا مديريت داشتـه بـاشـد        
ــه               ــازنشــســتــگــي ب حــقــوق کــامــل ب
کارگرانـي کـه در نـتـيـجـه صـدمـات                 
ناشي از کار توانايي کـار کـردن را از              

 ."دست ميدهند
دولت و کـارفـرمـاهـا بـايـد بـراي               
تامين ايمني محيط کار هزينـه هـاي      
بااليي را تحمل کـنـنـد، امـري کـه از             

 .تن دادن به آنها خودداري ميکنند
فاکتور مهـم بـراي پـايـيـن آوردن             
ميزان حوادث کار و نا امني محـيـط       
کار، حق اعتراض و دست کشـيـدن از       
ــي اســت کــه کــارگــر                   کــار در زمــان
احساس کند اسـتـانـداردهـاي ايـمـنـي            
مـحــيــط کــار رعـايــت نشـده انــد، و               
کارفرما بايد مـوظـف بـاشـد بـه ايـن                
اعتراض ترتيب اثر دهد، امري که در       
محيطهاي کار بخاطر سود کـارفـرمـا      
و به پشتوانه حمايت دولت و قـوانـيـن       
از کارفرما هيـچ وقـت رعـايـت نـمـي              

 .شود
قربانيان نـا امـنـي مـحـيـط کـار               
معلوم و مشخص هستند،  ساکـنـيـن      
يک محله و عابرين يک خيابان در اثـر     
انفجار بـمـب و عـمـلـيـات انـتـحـاري                  

جـان  .  داعش جان باخته اند، نيستـنـد      
بـاخـتـن کـارگـران جـنـايـت طـبـقـاتــي                  

ناامـنـي   .  سرمايه داري و دولتها است 
محيط کار جنگي است عليـه بـخـش       

  .عليه طبقه کارگر. مهمي از جامعه
 ۹۵  بهمن ۲۶ 

فــرمــانــده ســپــاه در بــروجــرد،           
خواستار افـزايـش فـعـالـيـت گشـت              
ــروجــرد جــهــت                 هــاي ارشــاد در ب

 .سرکوب هـرچـه بـيـشـتـر زنـان شـد               
ــد ســوري،           ــمــن در      ۱۹ مــجــي بــه
ــفــت      ــه        : " هــمــايشــي گ از آمــران ب

ــکــر                   ــيــان از مــن ــاه مــعــروف و ن
خـواهــيــم تــا در قــالـب ارشــاد               مـي 

مـحــالت در جــهــت کــاهــش آمــار            
وي تـاكـيـد      ."  بدحجابي قدم بردارند  

بــا فــعــال کــردن ارشــاد         " كــرد كــه،     
ــتــدا                ــروجــرد، در اب مــحــالت در ب
معضالت اجتماعي در هـر مـحلـه           

شـود و در مـرحلـه             شناسـايـي مـي     
کـنـد کـه چـه          بعدي شورا تعيين مي   

 ."فردي براي تذکر وارد عمل شود
و يک مـاه   ۱۳۵۷ در اسفند سال 

پس از انـقـالب اولـيـن جـرقـه هـاي                 
اعتراضي عليه حجاب اجبـاري زده      

يک روز پيش از هشـت مـارس       .شد  
روز جهاني زن در سر تيتر روزنـامـه       
کيهان اين مـتـن کـه زنـان بـايـد بـا                   

. حجاب به ادارات بروند منتشر شد   
در صفحه اول اين روزنامـه بـه نـقـل          

در « :   بـود      شـده    از  خمـيـنـي نـوشـه         
وزارتخانه اسالمي نبايد معـصـيـت        

هـاي اسـالمـي         در وزارتخانه .  بشود
هـا     زن.  هاي لـخـت بـيـايـنـد         نبايد زن 

مـانـعـي    .  بروند اما باحجاب باشنـد   
ندارد برونـد کـار کـنـنـد لـيـکـن بـا                   

کـيـهـان     ( » . حجاب شرعي بـاشـنـد      
 ۱۰۶۵۵  شـمـاره       ۵۷  اسـفـنـد      ۱۶ 

 )۱ صفحه 
  البته  شب قبل از آن نيز شبـکـه    
تلويزيون کـه ريـاسـت آن را صـادق               

زاده بـر عـهـده داشـت اعـالم                 قطـب 
روز هشت مارس يک " بود که،    کرده  

سنت غربي است و به زودي بـا نـام            
 ."شود روز زن اسالمي اعالم مي

اين گونه بود که تظـاهـرات روز       
جهاني زن به يک تظاهرات عظيـم و        
گسترده براي احقاق حقوق زنان و بـر   

. عـلـيــه حـجــاب اجــبـاري بــدل شــد             
هـــاي مـــخـــتـــلـــف زنـــان از               گــروه 

آمـوز و دانشـجـو گـرفـتـه تـا                   دانش
کارمند و فعال سياسي و اجتماعـي     

 .در اين تـظـاهـرات شـرکـت کـردنـد              
روزنامه کيهان در بخشي از گزارش     
مفصل خود درباره تظـاهـرات زنـان          

هزار زن در دانشـکـده       ۱۵ « : نوشت
ــســه                  ــل ــران ج ــه ــي دانشــگــاه ت ــن ف

غير از تهـران در    .  سخنراني داشتند 
چندين شهر ديگر از جمله سـنـنـدج،     
اصــفــهــان، ارومــيــه، کــرمــانشــاه و         
ــيــز گــزارشــاتــي از              بــنــدرعــبــاس ن
تــظــاهــرات زنــان در اعــتــراض بــه             

 .شد حجاب اجباري منتشر مي
طي نـزديـک بـه چـهـار دهـه از                 
حاکميت اسـالمـي هـر روز شـاهـد              
وضع قوانين و فشارهاي اجتمـاعـي       
زيادي عليه زنـان هسـتـيـم کـه مـي              
کوشند زنان را مـجـبـور بـه گـوشـه                

سـال  ۳۸ اما عليـرغـم      نشيني کنند   
سلطه سرکوبگرانه و ضـد زن نـظـام            
اسالمي حـاکـم بـر ايـران ايـن رژيـم                 
هنوز هم نـتـوانسـتـه اسـت زنـان را                 
مجبور به تمکين کردن و يا پذيرش    
پوشش اسالمي، انگـونـه کـه نـظـام            

زنـان  .  اسالمي ميخواهد وادار کنـد   
هـمـچــنـان خســتـکـي نـاپـذيــر و بــا                 
حضور خود در تقابل با اين فوانـيـن       
تــا بــه امــروز نشــان داده انــد کــه                 
اگاهانه ومصمم بر عظم خويش کـه       
آزادي وبــرابــري در جــامــعــه اســت            
ــخــواهــنــد                 ــد و از پــاي ن اســتــوارن

طــرح و تــدويــن هــر روزه          .  ايســتــاد
قوانين ضد زن در تاريخ حـکـومـت           
اسالمي معنايي جـز شـکـسـتـهـاي            
پي درپي فعاليت گشـتـهـاي ارشـاد           

 .عليه زنان نيست
 ۹۵ بهمن  ٢٦ 

 ۲۱ متـاسـفـانـه روز پـنـج شـنـبـه               
بهمن باز جاده سنندج مريـوان شـاهـد        
تراژدي ديگري بود و تصادف ماشين    

 نفر از مردم روسـتـاي نـگـل را         ۴ جان  
شــخــصــا تــعــداد زيــادي از           .  گــرفــت

فاميل و آشنايانم و از جملـه يـکـي از         

عمه هايم همراه با هـمـسـرش و بـچـه               
نوزادشان در اين مسير جانشـان را از         

در مــراســم بــه خــاک          .  دســت دادنــد   
سپاري آخرين قربانيان نا امنـي جـاده          
هــاي کــردســتــان در روســتــاي نــگــل            
هزاران نفر از مردم شهرهاي سـنـنـدج،     
مريوان و منطقه شرکت کـردنـد، يـاد           
عــزيــزان از دســت رفــتــه را گــرامــي               
داشتند و با خانواده هـاي مـحـمـدي،            
قـادري و نصــيــري اظــهــار هــمــدردي           

 . کردند
متاسفانه در اين ميان ما شـاهـد       
بوديم که بجاي سخن گـفـتـن از عـلـل           

اصلي نـا امـنـي جـاده هـا، بـه جـاي                    
ــيــن و                   مــقــصــر دانســتــن مســئــول
کاربدستـان حـکـومـت اسـالمـي، بـه              
جاي طرح فوري و مشـخـص تـامـيـن             
بودجه کافي براي بهبود جاده ها عـده      
اي باز با دف زدن و اهللا اکـبـر گـويـان             
ــم                  ــا رژي مــقــصــر اصــلــي کــه هــمــان

 . اسالميست را به فراموشي سپردند
 مردم داغديده نگل، 

نا امنـي جـاه هـا کـه امـروزه بـه                  
کشتارگاهي براي عزيـزانـتـان تـبـديـل           
شده، تقصير هيچ خدا، ديـن و آيـنـي              
نيست، بلکه مسبب اصـلـي آن رژيـم            

 ... ناامني محيط کار و                 
 
 
 
 
 

اسالمي است و تـنـهـا راه نـجـات از                
تــکــرار چــنــيــن حــوادث دلــخــراشــي          
مبارزه و اتحاد شما عليه بي توجهـي   
و بي کفايـتـي نـظـام سـراپـا جـنـايـت                   

چــنــدي قــبــل مــردم        .  اســالمــيــســت 
مريوان در اعتراض به نا امنـي جـاده       
ها اعتراضاتي را شروع کردند، هفتـه     
پيش نيز مـردم شـيـن آبـاد در جـاده                 
مياندواب دست بـه اعـتـراض زدنـد،           

اين اعتراضات را بايد تقويت کـرد و         
حکومت اسالمـي را وادار کـرد کـه              
بودجه کافي براي تاميـن جـاده هـاي            

. امن و استاندارد را اختـصـاص دهـد      
بار ديگر همدردي عميـق خـود را بـا           
خانوادهاي داغديـده واقـعـه تصـادف          
روز پنجشنبه  و هـمـه قـربـانـيـان نـا                   

 . امني جاده ها اعالم مي کنم
 )دانيکش(يدي محمودي 

 ! به جاي دف زدن و اهللا اکبر، بايد اعتراضات سراسري را سازمان دهيم
 !مقصر همينجاست، حاکمان دزد و چپاولگر اسالميند

 
 
 
 
 

 يدي محمودي  

 شکست هاي پي در پي فعاليت گشت هاي ارشاد عليه زنان      
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871شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 کــارخــانــه ســيــمــان       يکــارفــرمــا
مســجــد ســلــيــمــان پــس از ايــنــکــه            

 کـارگـر کـارخـانـه          ۴۸۰ متوجه شد    
مصممند بـه اعـتـراض خـود ادامـه             

 مــاه حــقــوق     ۱۶  تــا     ۵ بـدهــنـد تــا       
معوقه خود را از حـلـقـوم کـارفـرمـا              
بيرون بکـشـنـد، در هـمـاهـنـگـي بـا                 
ارگانهاي حکومت تصـمـيـم گـرفـت           

کـارخـانـه    .  کارخانه را تعطـيـل کـنـد        
 مـيـن     ۳۸  بهمن يـعـنـي در        ۲۴ روز  

. روز اعتراض کارگران تعـطـيـل شـد          
همزمان با تعطيل کارخانه کارفـرمـا    
ــرمــانــداري مســجــد              مســئــوالن ف
سليمان به کـارگـران قـول دادنـد کـه               

 بـهـمـن      ۲۶ مطالبـات آنـهـا را روز            
پرداخت کننـد و کـارگـران تصـمـيـم              
گرفتند موقتا به تجـمـع اعـتـراضـي           

امـا هـمـزمـان صـبـح           .  خاتمه دهنـد  
 بهمن سه نفر از کـارگـران       ۲۵ امروز  

توسط نيروهاي سرکـوب حـکـومـت         
بــازداشــت شــدنــد کــه بــا اعــتــراض            

کارگران پـس از چـنـد سـاعـت آزاد                
بازداشـت کـارگـران بـه قصـد            .  شدند

مرعوب کردن آنـهـا و مـمـانـعـت از              
. ادامه اعـتـراضـات کـارگـران اسـت            

الزم به توضيح است که هفـتـه قـبـل           
نيز کارفرما سـعـي کـرد بـا تـهـديـد                 
کارگران به اخراج، آنـهـا را وادار بـه              
کــار کــنــد امــا کــارگــران مــرعــوب           

 . تهديد او نشدند
کارگران قادرند جـلـو تـعـطـيـلـي           

ــد            ــرن ــگــي ــه را ب ــان  روز   ۳۸ .  کــارخ
اعتراض نشـان داد کـه کـارگـران از              
اتحاد و اراده محکمي براي مـبـارزه      

ضعف آنـهـا ايـن اسـت           .  برخوردارند
که نيروي خود را به مـيـدان نـيـاورده        

تجربه کارگران هپکو در هـفـتـه       .  اند
گذشته نيز نشان داد که همراه کـردن        
خانواده هاي کارگري و مـردم شـهـر           
عامل موثري در موفقيت کـارگـران      

بايـد خـانـواده هـا بـه مـيـدان                .  است
بيايند و همبستـگـي مـردم شـهـر و              

هزاران خانواده کارگري ديگر کـه در         
موقعيت مشابهي هستند را جـلـب         

 . کنند
ــري            ــيــســت کــارگ حــزب کــمــون
کارگران سيمان مسجـد سـلـيـمـان و             
خانواده هاي آنها را بـه يـک مـبـارزه             
متحد و مستمر براي تحقق خواست    

حزب کـارگـران   .  هايشان فراميخواند 
را به برپايي مجـمـع عـمـومـي بـراي            
تصميم گيري متحد و يـکـپـارچـه و            
ــه مــردم               ــي هــرروزه ب اطــالع رســان
ــر                  ــد و از مــردم شــه فــرامــيــخــوان
ميخواهد به هر شکل که ميتـوانـنـد      
از خواست هـاي بـحـق کـارگـران در               
مــقــابــل کــارفــرمــاي مــفــتــخــور و            
ارگانهـاي حـکـومـتـي هـمـدسـت او               

 . حمايت کنند
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هزاران نفر از مردم اهواز در سـه         
روز گذشته دست به تظاهرات زدند و      
امروز در مقابـل اسـتـانـداري تـجـمـع             

ــد  ــز دو               .  کــردن ــي ــذشــتــه ن ــه گ ــفــت ه
راهپيمايي اعتـراضـي تـوسـط مـردم           

در شـادگـان     .  اهواز سازمان داده شـد     
نيز تظاهرات مشـابـهـي در روزهـاي            

ــزار شــده اســت              ــرگ ــن .  گــذشــتــه ب اي
تـظــاهــرات هــا عــلـيــه بــي تــوجــهــي             
حکومت به هواي آلوده، آب آلـوده و         
غير قابل شرب و قطع بـرق و آب در            
يــازده شــهــر خــوزســتــان در ســه روز             

مـردم اهـواز و شـادگـان           .  گذشته بود 
عليه مقامـات و نـيـروي انـتـظـامـي               
شـعــار دادنــد و خـواهــان اســتـعــفــاي             
مسئوالن دولتي از جمله استـانـدار و          
معصومه ابـتـکـار مـعـاون روحـانـي              

اعتراضات مـردم چـنـان بـاال           .  شدند
چـيـان،      گرفته است کـه حـمـيـد چـيـت           

وزير نيـرو امـروز بـه اهـواز رفـت تـا                  
ستاد بحران را در استانداري تشکيـل        

او مجبور شد از طرف دولت از  .  دهد
. مردم خوزستان معذرتخواهـي کـنـد       

به قتل رساندن يک جوان بـيـگـنـاه بـه              
نـام حســن ابــوغــبـيــش در شــايــگــان            
توسط ماموران انتظامي در روزهاي     
گذشته عـامـل تشـديـد اعـتـراضـات              

مـردم کـالنـتـري شـهـر را             .  مردم شـد  
آتش زدند و درگـيـري مـيـان آنـهـا و                  
سرکوبگران حکومت تا امروز ادامـه     

 .يافت
اعتراض مردم اما بسيار فـراتـر         

از بدي آب و هواي خوزستان است کـه   
مردم به درست حـکـومـت را عـامـل           

خبرگـزاري فـارس     .  اصلي آن ميدانند  
وابسته به حکومت در اعـتـرافـي بـه             
نقل از يکي از زنان شرکت کنـنـده در         

ــه اســت            ــت ــف ــا  « :  تــظــاهــرات گ شــم
هـاي     ها از درد مـردم و نـفـس              دولتي

بريده آنها خـبـر نـداريـد و در مـواقـع                
بـحــران بـه بــهـانــه سـفــر کـاري و يــا                    
ــيــن مــردم حضــور              مشــکــالت در ب

 ۵ دانـيـد کـه وجـود             شما نمي .نداريد

اي که يک پدر بـا     فرزند بيکار در خانه   
حداقل حقوق بازنشستگي و اقسـاط       

کـنـد چـقـدر          بانکي به زور زندگي مي  
سخت و دردآور اسـت، شـمـا هـنـوز                 

 ۳۰ ايد که جـوان       تجربه اين را نداشته 
تان از فرط خجالت جلوي پـدرش    ساله

ــراي     ــومــان پــول اشــک               ۵ ب ــزار ت  ه
  .»ريزد مي

ــر و                      ــق ــوده و ف آب و هــواي آل
بيکاري هنوز هـمـه ابـعـاد اعـتـراض              

تـيـرانـدازي بـه       .  مردم را بيان نميکند   
مردم شهرهاي خوزسـتـان و بـه قـتـل              
رساندن مردم بـه يـک امـر عـادي در               

در آبـان    .  اين منطقه تبديل شده است    
امسال يک دختر بچه سه ساله بـه نـام           
رعد سواري با تـيـرانـدازي مـامـوران            
حکومت به قتل رسيد و مادر او نـيـز    

صدها نفر از مـخـالـفـان     .  مجروح شد 
حـکـومـت در سـالــهـاي گــذشـتـه در                

دستفروشـان  .  خوزستان اعدام شده اند 
مدام مورد خشونت بيرحمانه اوبـاش     

تـوهـيـن و      .  حکومت قرار ميگـيـرنـد     
بيحرمتي به مردم و زندانـي کـردن و            
شکنجه مردم بويژه مردم عـرب زبـان      

ايـنـهـا    .  به اشکال مختلف ادامه دارد 
خشـم و نـفـرت عـظـيــمـي در مـيــان                   
اکـثــريــت مــردم مـحــروم خــوزســتــان           

در آبان سال گذشتـه  . ايجاد کرده است 
ــرش               ــيـــري از گســـتـ ــلـــوگـ بـــراي جـ
اعــتــراضــات کــارگــري، دادگســتــري       
خــوزســتــان تــجــمــعــات کــارگــري را           

اما روزي نـيـسـت    .  ممنوع اعالم کرد 
و    که چندين تجمع کارگري در اهـواز       

سـايـر شـهـرهـاي خـوزسـتـان صـورت                
خوزستان به يک بشکه باروت .  نگيرد

و يک استان بـحـرانـي تـبـديـل شـده و                 
هيچ ستاد بحراني قادر به حل بـحـران     
کارگري در اين استان و سـايـر نـقـاط              

 . ايران نيست
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 تظاهرات مردم اهواز و شادگان                            
 چند روز است ادامه دارد                     

 را تعطيل کرد    کارخانه  کارفرماي سيمان مسجد سليمان      
 کارگران همکاران بازداشتي را آزاد کردند          

 !  خانواده هاي کارگران بايد به ميدان بيايند          

 خوزستان به يک بشکه باروت و    
يک استان بحراني تبديل شده و    
هيچ ستاد بحراني قادر به حل    

بحران کارگري در اين استان و    
 .  ساير نقاط ايران نيست  

 

کارگران کنتورسازي بـدنـبـال        
تعطيل کارخانه و از دسـت دادن            
کار، تجمعات متعددي در هـفـتـه         
ــرده و                 ــزار ک ــرگ هــاي گــذشــتــه ب
خواهان پرداخت فوري حقوق هاي     
معوقه خود و راه اندازي کارخـانـه     
شدند و مـفـتـخـوران را مـجـبـور                 
کردند دو ماه حقوق معـوقـه شـان        

کـارفـرمـا قـول       .  را پرداخت کنـنـد   
داد حقوق سه ماه گذشته کارگران    
و بخشي از مزاياي مزدي آنهـا را        

. تا قبل از سال آينده پرداخت کند   
تامين اجتماعي نيز بـه کـارگـران          

 . قول رسيدگي به بيمه آنها را داد
اين عقب نشيني ها نه تـنـهـا        

بخاطر تجمعات مـکـرر کـارگـران          
کنتورسازي بلکه همچنين بدلـيـل     
اعـتـراضــات قــدرتـمــنـد کـارگــران           
هپکو است که تاثـيـرات فـوري و            
قابل مالحظه اي بر کارگران بويژه    
در استان هاي مـرکـزي و زنـجـان              

بالفاصله پس از موفقيـت  .  داشت
کارگـران هـپـکـو کـارگـران روغـن              
نباتي زنـجـان هـمـراه بـا خـانـواده               
هاي خود دست به راهپيمـايـي در        

ــد          ــر زدن ــهــوري   .  ســطــح شــه جــم
اسالمي نگران است کـه کـارگـران          
کــنــتــورســازي در شــهــر الــبــرز و            

کـارگـر     ۱۷۰۰کارگران آونگان و     
صنايع آب اراک هم که مشـکـالت      
ــيــر از                 ــاث ــا ت ــد ب ــهــي دارن مشــاب
کارگران هپکو راهـپـيـمـايـي هـاي           
ديگري با خانـواده هـاي خـود راه            
بيندازند و اعتراضات را به سطـح      

در چنين شـرايـطـي      .  ديگري ببرند 
است که دو مـاه حـقـوق کـارگـران              
کنتورسازي را پرداخـت کـردنـد و          
قول دادند بقيه مطالبات کارگران    
و مشکالت بيمه اي آنـهـا را نـيـز            
تـا يــک مــاه آيـنــده حــل و فصــل                 

 . کنند
کارگران در مـوفـقـيـت هـاي             

نسـبـي خــود، مـيـتــوانـنـد قــدرت             
نـه تـنـهـا       .  عظيم خود را ببـيـنـنـد       

بــايــد کــارفــرمــاهــا و ارگــانــهــاي           
دولتي را وادار کـنـنـد کـه کـلـيـه                  
دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه را فــورا            
پرداخت کنند و مشکـالت بـيـمـه           

اي آنها را نيز حل کنند بلکه بايـد    
براي بازگشت به کار نـيـز نـيـروي             

حضـور  .  خود را بـه مـيـدان آورنـد         
خانواده هاي کارگران کنتورسازي     
که قبال نـيـز تـجـربـه کـرده انـد و                   
خانواده هاي کـارگـران آونـگـان و            
صنايع آب و ساير مراکزي کـه بـا        
مشکالت مشابه دسـت و پـنـجـه            
نـرم مــيــکـنــنــد، تصــمـيــم گــيــري            
متحدانه در مـجـمـع عـمـومـي و              
دست زدن به مبارزات مشـتـرک و      
جـلـب حــمـايـت تــوده هـاي مــردم              
معـتـرض کـلـيـد مـوفـقـيـت هـاي                 
بيشتر کارگران براي گرفتن حقـوق   
معـوقـه، امـنـيـت شـغـلـي و نـيـز                   

 . افزايش دستمزد است
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۵ بهمن ۲۶

  ۲۰۱۷ فوريه ۱۴ 

 موفقيت کارگران هپکو به موفقيتي براي کارگران کنتورسازي البرز منجر شد 



 
871شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

 جاده هاي نا امن و             
 ! تصادفات مرگبار          

 در جاده اصـلـي   ٩٥  بهمن ٢١ در  
ــه                  ــ مــريــوان و در فــاصــل ســنــنــدج ـ
روستاهاي برقرو ـ لنگرود اتومـوبـيـل       
پيکان با سقوط در دره، جان عـثـمـان        
مـحــمــدي، نــگــار مــحــمــدي، فــريــده          

و دو   .  نصيري و فريد قادري را گرفت      
تــن ديــگــر از ســرنشــيــنــان مصــدوم            

 . شدند
کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کـارگـري ايـران بـه مـردم نـگـل و بـه                     
خــانــواده عــثــمــان مــحــمــدي، نــگــار          
قادري، فريده نصيري و فريـده قـادري         

 .تسليت ميگويد
ــ سـنـنـدج بـه جـاده              جاده مريوان 

در ايـن مسـيـر        !  مرگبار شناخته شده  
در چند سال گذشته ده هـا نـفـر جـان                 

 . عزيزانشان را از دست داده اند
مردم شهر و روستاهاي مريوان و       
سنندج در چنـد سـال گـذشـتـه بـارهـا               
عليه جمهوري اسالمي و بي توجـهـي     
ــوســازي جــاده هــا،                  بــه تــرمــيــم و ن

تظاهرات کـوبـنـده      . اعتراض کرده اند 
مردم مريوان در مـهـرمـاه امسـال و              
کمپين فعالين اجتماعي عـلـيـه جـاده        
هاي نا امـن نـمـونـه بـرجسـتـه اي از                   
اعتراض و نارضايتـي مـردم شـهـر و             
روستاهاي کـردسـتـان را بـه نـمـايـش                

فرماندار مريوان و استـانـدار   . گذاشت
اين مـزدوران نـظـام اسـالمـي تـحـت                
فشار اعتراضات چند ماه گذشـتـه بـا       
وعده نوسازي و ترميم جاده ها تالش     
کردند فشار اعتراضات خـيـابـانـي را          

 .کم کنند
ما مردم مريوان و سروآباد را بـه        
اعتراضات مداوم عليه نا امني جاده     

 .ها فرا ميخوانيم
جمهوري اسالمي مسبـب مـرگ       
و مجروح شدن  ده ها نفر از کسـانـي             
است که در تصادفات جـاده اي جـان            

 .باخته اند
 

 جانباختن گارگر کولبر             
 خالد قهرماني        

 بهمـن کـارگـر کـولـبـر خـالـد               ٢٥ 
ــوط از                   ــر ســق ــراث ــه ب ــي ک ــرمــان قــه

سـردشـت   "  آالن" ارتفاعات در منطقه     
. به شدت زخمي شده بود، جان باخـت       

خالد قهرمـانـي اهـل نـقـده بـه کـمـک                  

از تـوابــع    "  بـيــتـوش  " مـردم روســتـاي       
سردشت ابتدا به بيمارستان اين شـهـر        
مــنــتــقــل، ســپــس بــه عــلــت شــدت              

بـه  )  ضـربـه مـغـزي      ( صدمـات وارده      
هاي اروميه انتـقـال    يکي از بيمارستان 

 .يافته بود
 

چهار کارگر کولبر  براثر شليک                
مستقيم نيروهاي انتظامي در                 
 . سلماس کشته و زخمي شدند            

مــاه،     بـهـمـن     ٢٣ روز يـکـشـنـبـه          
گروهي از کارگران کولبران در منطقه     
مرزي بين سلماس و ترکيه در کـمـيـن      
نـيــروهــاي انــتــظــامـي افــتـاده و ايــن              

در  .نيروها آنان را گلوله باران کـردنـد        
نتيجه تير اندازي نيروهاي انـتـظـامـي      

ــر بــه اســامــي                  ــب ــول خســرو  « دو ک
 از   » داريوش پـاشـايـي     «  و » کاظمي

از تـوابـع     "  خور خـوره   "اهالي روستاي  
سلماس  جان باختـه و دو کـولـبـر بـه               

 .اند شدت زخمي شده
 

محکوميت هاي سنگين براي                
 فعالين سياسي در اشنويه              

" انــقــالب" شــعــبــه يــکــم دادگــاه         
اروميـه طـي حـکـمـي چـهـار نـفـر از                    

 را بـه         فعالين سـيـاسـي در  اشـنـويـه             
حبس هـاي طـوالنـي زنـدان تـعـزيـري               

بـراسـاس ايـن حـکـم،           .محکوم کـرد   
 سـال حـبـس،        ٢٢ فتاح پور احمد بـه       
 سـال حـبـس،        ٢٢ جالل محمودي به     
 سـال حـبـس و          ١٦ لقمان امينـي بـه        

 حبـس مـحـکـوم       ١٦ لقمان عزيزي به   
دادگاه انـقـالب ارومـيـه ايـن           .اند  شده

عضـويـت و     " چهار نـفـر را بـه اتـهـام               
هـمــکــاري بـا يــکــي از احــزاب کــرد               
" اپوزيسيون حکومت اسـالمـي ايـران       

تـيـرمـاه سـال        .مـحـکـوم کـرده اسـت         
جاري، فتاح پوراحمد و لقمان اميـنـي    

" چـهـاربـت   " هر دو از اهالي روسـتـاي          
منطقه نالوس و لقمان عزيزي و جـالل   
محمودي اهل اشنويه توسـط نـيـروي        

 .اطالعاتي بازداشت شده بودند
 

 همه بايد از شغل مناسب              
 بهره مند شوند       

جـمــعــي از مــعــلــمــان کشــور بــا            
صدور نامه اي که نسخه اي از آن در          
اختيار حقـوق مـعـلـم و کـارگـر قـرار                 
ــه مــرگ ومــيــر                 ــتــه، نســبــت ب گــرف
دستمزدبگيران در هـفـتـه هـاي اخـيـر             

اعتراض کرده و خواستار بهره مـنـدي     
 .همگان از شغل مناسب شده اند
 :متن نامه به شرح زير است

 از دستهاي گرم تو“
 کودکان توامان آغوش خويش

 سخن ها مي توانم گفت
 ”.غم نان اگر بگذارد

آوار ناشي از لجـام گسـيـخـتـگـي            
اقتصادي بيش از هـمـيـشـه بـر تـن و                 

. روان رنجور فرودستان فرود مـي آيـد      
تورم و بيکاري بيش از پيـش زنـدگـي        
مردم را در مناطق محروم از لرستـان      
تا خـراسـان و از ايـالم تـا کـرمـان و                     
آذربايجان را سخت کـرده اسـت و بـه              
تبع آن آسيب هاي اجتماعي، فـرصـت      

 .هاي زندگي را از مردم گرفته است
هنوز سوز آتـش بـي رحـمـي کـه                

را   -احمد و صمد  –جان کودکان کار   
گرفت، التيام نيافته بود که تاول هاي       
بر جاي مانده از سوختن پـالـسـکـو و          
قرباني شدن کارگران زحـمـت کـش و             
ماموران آتش نشاني چون نمکي درد     

. اين زخم جانسوز را شـدت بـخـشـيـد            
ــر از پــالــســکــو ، ريــه هــاي                  آنســوت
خوزستان خروارها خاک را در هر دم و       

 .بازدم تنفس مي کند
نبود زير ساخت ها اجازه نداد کـه    
مردمان سيستان و بلوچستان شـکـوه      
ــظــاره                   ــه ن ــي را ب ــارش هــاي فصــل ب
بنشينند که در همان سـاعـات اولـيـه          
بي خانماني و فالکت را بـرايشـان بـه             

در کردستان بارش بـرف  . ارمغان آورد 
پيکر نحيف کـولـبـران و سـيـمـبـانـان                
قراردادي شرکت برق را به کـام مـرگ        

کشيد و جان باختن مظلـومـانـه آنـهـا          
بار ديگـر دل مـردم ايـران را بـه درد                   

 .آورد
مردان و زنان کولبري که ناچارنـد      
بي کفايتي مسئوالن را در ايجاد زيـر     

 .ساخت ها با جان خود بپردازند
کولبرهايي که اگر مـوفـق شـونـد          
باري را در فاصلـه اي طـوالنـي و در               
راههاي صعب العبور کوهستانـي در        
سرماي استخوان سوز ايـن روزهـا بـه            
مقصد برسانند و مورد اصابت گلوله   
مرزبانان قرار نگيرند، رنج اسـتـثـمـار         
شدن توسط مافياهاي اقـتـصـادي را           

 .به جان بخرند
ما جمـعـي از مـعـلـمـان عـدالـت                
خواه ايران ضمن تسليت هـمـدردي بـا         
ــران و بــه ويــژه جــامــعــه                      مــردم اي
کردستان، بر حق بهره مـنـدي عـمـوم             
مـردم از شــغـل مــنــاسـب پــاي مــي                
ــم کــه دولــت                 ــم و مــعــتــقــدي فشــاري
جمهوري اسالمي ايران بايـد مـطـابـق         
قانون اساسي به مسئولـيـت خـود در          
قبال ايجـاد اشـتـغـال و بـهـره مـنـدي                  
همگان از شغل مناسب و نيـز ايـجـاد       
زيرساخت هاي مناسب جهت امنيـت    

 .و رفاه عمومي عمل نمايد
 :جمعي از معلمان عدالت خواه

. سـوران لـطـفـي         .  رسول بـداقـي      
شـيـوا   . ياسر ريـگـي     .  هاشم خواستار  

لـقـمـان    .  عزيز قاسم زاده .  عاملي راد 
مسـعـود   .  جعفر ابـراهـيـمـي       .  ويسي  

شـعـبـان    .  محمد حـبـيـبـي      .  نيکخواه  
صـديـقـه    .  وحيد ميـرشـکـار   .  محمدي

بــخــتــيــار .  آرام قــادري  .  پـاک ضــمــيـر    

ــدي  ــمـ ــادي     .  احـ ــجـ ــالل سـ ــارا .  جـ سـ
لــطــيــف  .  نــادر قــديــمــي   .  ســيــاهــپــور 

عزيـز  .  مرضيه زائين دشت. روزيخواه
ــاصــري  ــه مــحــبــي      .  ن ــوا  .  ســمــان شــي

مــبــشــر .  عــلـي حســيـنــي    .  مـحــمــدي 
. مريم رنـود .  شهال آتش سودا.  نادري

جبار .  خديجه پاک ضمير.  علي پيروز 
شـکـوفـه    .  سميه شهريسـونـد   .  دوستي

ــيــروزکــوهــي      .  امــامــي  . مــنــصــور ف
مـهـدي   .  مسـعـود نـظـر      .  عبداهللا خرم 

ابـوالـقـاسـم     .  عـلـي حـاجـي      .  تفسيـري 
حسـيـن   .  محـمـد الچـيـنـي          .  قضاتي
مـعـصـومـه     .  جليـل نـاصـري     .  ستاري

. حـکـيـمـه بـنـي هـاشـمـي             .  اصغرزاده
مـراد  .     الـهـام کـرمـي      .  عارف فاتحي 

.    احـمـد نـور     .     نسرين چـراغـي  .    روحي
نـزهـت   .     لـيـال مـلـکـي       .    سارا مهرابي 

زهــرا .     جـواد قــلـي پـور       .     نـيـســتـانــي   
مــيــنــو .     اولــدوز هــاشــمـي       .    خـادمــي 

.    مـهـرنـوش حـيـدر زاده         .     کيخسروي
.    سـيـروان تـاج گـردون        .     رحيم اميري 

.    مـحـبـوبـه فـرحـزادي        .  تيمور خرسند 
.    طـيـب نـيـک رفـتـار          .   آرزو محمودي 

صفيـه  .  مجتبي گودرزي.  جالل قمري 
عـنـايـت    .     منصـوره فـرح زادي      .   بسيم

مـجـتـبـي     .     محمود بهـشـتـي   .    وثوقي
حــبــيــب  .    جــالل مــوســوي    .    ابــطــحــي 
.    کمال مرادي.   هادي شريفي.  حسيني

.    شـيـريـن رحـيـمـي        .     ناصر مـحـمـدي    
فـرزانـه   .   رحمان مرادي.   جميل کريمي 

شــهــرام .     حــافـظ سـنــنـدجــي     .     بـازيــار 
 .جمالي

 برگرفته از کانال خبري    
 کانون صنفي معلمان  

 

مجموعه اخبار و گزارشات هفته                             :  نگاه هفته         
 از شهرهاي کردستان                

 نسان نودينيان            

 

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،      
  سوسياليسم  " خطر "بدون اميد سوسياليسم و بدون     

 .  منجالبي بيش نخواهد بود   



 
871شماره يسکرا                                            ا                                                 5 صفحه   

 اخراج از کالس درس           
 بخاطر پوشيدن شلوار جين            

 فـوريـه دخـتـر         ١٢ روز يکشنـبـه      
 ســالـه اي بــه اســم           ١٣ دانـش آمــوز      
از تـوابـع     "  بنه سـالوي " ماردين ساکن  

شهر اربيـل کـردسـتـان عـراق تـوسـط               
. معلم از کالس درس اخراج مـيـشـود     

ماردين به منزل مراجعه نـمـيـکـنـد و         
. زير تانکر آب مدرسه بخواب ميـرود  

پدر اين دانش آموز بعـد از اطـالع از          
اين مـاجـرا و مـراجـعـه بـه مـدرسـه،                  
دلــيــل اخــراج از کــالس درس را از                

مـعـلـم اظـهـار        .  معلم جويا مـيـشـود      
ميدارد که او از کـالس اخـراج نشـده             

 .است
بعد از پيدا شدن ماردين مـعـلـوم       
ميـشـود کـه مـعـلـم کـالس بـخـاطـر                   
پوشيدن شـلـوار جـيـن بـه ايـن دانـش                 
آموز تذکر ميدهد و او را از کـالس              

 .بيرون ميکند
اکنون پدر اين دختر در اعـتـراض      
به اين رفتار در حـق بـه دخـتـرش در                

 . مدرسه به دادگاه شکايت کرده است
 

 نوشته آتنا فرقداني             
  در سالگرد انقالب         

آتنا فرقـدانـي، زنـدانـي سـيـاسـي             
سابق، هنرمند و فعال حـقـوق مـدنـي         
در يـادداشـتـي پـرمـعـنـي بـا عـنـوان                   

، بـه    » سال؟ كـدام جشـن؟      ۳۸ كدام « 
 و اهدافـي کـه هـنـوز         ۵۷ انقالب سال  

 :محقق نشده اند پرداخت
در همين روزها سرود بوي گـل     « 

سوسن و يـاسـمـن آيـد، از بـلـنـدگـوي                 
زندان قرچک پخش مي شد و يکـي از      
زندانيان هم سن و سال خودم، بـا ايـن           

 !سرود شروع به رقصيدن کرد
ــر          ــاخــود آگــاه تصــوي ــزر   « ن ــي ــل ب

 در ذهـنـم نـقـش بسـت و                » معـروف 
همان لحظه، خودکار قرمز و سيـاه را        
به خشم براي به تصوير کشيـدنـش بـه          

 .خدمت گرفتم
دختر هم چنان مي رقصـيـد و از            
خـودم مـي پـرسـيــدم بـراي بـوي گــل                 
سوسن و ياسمنـي کـه هـرگـز نـيـامـد                

يا براي اينکـه چشـم     !  خوشحال است؟ 
 !يزيد زمان ز حلقه در آيد؟

. طاقت نياوردم و به کنارش رفتم   
گفتم اين همه احساس را خـرج کسـي           
کن که وقـتـي بـه سـوي تـو رهسـپـار                  
است و از او مي پرسند چه احسـاسـي         

 !!داري، نگويد هيچ

دخــتــر از رقصــيــدن بــازمــانــد و           
اگر چندين سال از عمرت را در   :  گفت

زنــدان بــاشــي و شــادي و نشــاط از                
زندگيت رخت بسته بـاشـد، بـا ريـتـم               
تـنــد دروغـيــن تــريـن شــعـارهــا مــي               

 !رقصي تا روزگار بگذرد
ســال از زنـدگــيــم کــه در            ۳۰ بـه    

زندان بستري شده اسـت انـديشـيـدم و            
امـا  …  هشت سالي که در آن نـبـودم        

اين روزها زخمي ترين هم نسـل هـاي           
 ۳۸ کـدام    :  من از خـود مـي پـرسـنـد           

بوي گل سوسن و ياسمني کـه    !!  سال؟
 ســال عــطــر       ۳۸ …  نــيــامــد هــيــچ    

جـان ز    …  زمستان کنون از وطن آيد 
چرا کـه    … تن زندگان سوي کف آمد 

نـمـي گـذرد ايـن روزگـار تــلـخ تـر از                    
 آتنا فرقداني –! …تلخ

 
 قرار بازداشت          

 معصومه ضياء فعال مدني                
بهمـن دسـتـگـاه قضـايـي           ۲۰ روز  

قرار بازداشت معصومه ضياء کـه از         
 زنـدان    ۲۰۹  دي ماه در انفـرادي    ۱۷ 

اوين به سر مـي بـرد، بـراي يـک مـاه                  
 .ديگر تمديد کرد
ماه، معصومه   دي۱۷ روز جمعه  

ضياء هنگام بازگشت از سـفـر خـارج          
کشور در فرودگـاه تـوسـط مـأمـوران            

 .اداره اطالعات بازداشت شد
 

شيما بابايي به دادسراي اوين                  
 احضار مي شود         

شيما بابـايـي، فـعـال مـدنـي، بـه               
آخــريــن  صــورت تـلــفــنـي بــراي ارائــه            

دفاعيـات بـه شـعـبـه سـوم دادسـراي                
 .اوين احضار شد

وي تاکنون چنـديـن بـار از سـوي             
دفــتــر وزارت اطــالعــات احضــار و             

اتهام .  مورد بازجويي قرارگرفته است 
شيما بابايي، تـبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام و                  
اجتماع و تباني عليه امـنـيـت مـلـي             

ايــن دانشــجــوي    .  عــنــوان شــده اســت     
مــهــنــدســي عــمــران در تــجــمــعــات            
الستيک دنا و زندان اوين شرکت کرده       

 .بود
 

افزايش فعاليت گشت هاي                
 ارشاد عليه حقوق زنان            

ــروجــرد،                ــاه در ب ــده ســپ ــرمــان ف
خواستار افزايش فعاليت گشـت هـاي       
ارشــاد در بــروجــرد جــهــت ســرکــوب           

مجيد سـوري،      .هرچه بيشتر زنان شد 

از آمـران   : بهمن در همايشي گفت۱۹ 
بــه مــعــروف و نــاهــيــان از مــنــکــر                

خــواهــيــم تــا در قــالــب ارشــاد                مــي
مــحــالت در جــهــت کــاهــش آمــار              

وي تاكيد كـرد  . بدحجابي قدم بردارند 
كه، با فعال کردن ارشاد مـحـالت در           
بـــروجـــرد، در ابـــتـــدا مـــعـــضـــالت            
اجتماعي در هـر مـحلـه شـنـاسـايـي                

شـود و در مـرحلـه بـعـدي شـورا                   مي
کـنـد کـه چـه فـردي بـراي                  تعيين مي 

 .تذکر وارد عمل شود
 

 اسيدپاش خواستگار            
  پس از شنيدن جواب منفي           

مردي که پس از شـنـيـدن پـاسـخ             
اش، روي      منفي از دختر موردعالقـه    

 .او اسيد پاشيده بود، بازداشت شد
 

مخالفت مجمع تشخيص             
مصلحت با بازنشستگي پيش از                 

 موعد زنان و         
  مرخصي دو هفته اي پدران              

ــا ـــ           ــران ــزاري ه ــرگ ــب مــحــمــد    خ
خدابخـشـي سـخـنـگـوي کـمـيـسـيـون                
تلفيق اليحه برنامه ششم تـوسـعـه در          
مجلس ايران گفته اسـت کـه مـجـمـع              
تشخيص مصلحت نظام بـا مصـوبـه          
مجلس درباره بازنشستـگـي زنـان بـا           

ــان                    ۲۰  ــمـ ــا هـ ــت يـ ــدمـ ــال خـ  سـ
ــيــش از مــوعــد              ــازنشــســتــگــي پ  ،ب

خــدابـخـشــي   .  مـخـالـفــت کـرده اسـت         
مــرخصــي دو هــفــتــه اي         هــمــچــنــيــن 

مرداني که صاحب فرزند مـي شـونـد           
را نـيـز مـغـايـر سـيـاسـت هـاي کـلـي                     

 .برنامه ششم عنوان کرد
سخنـگـوي کـمـيـسـيـون تـلـفـيـق                 

برنامه ششم از ايرادات شـانـزده گـانـه          
مجمع تشخيص مصلـحـت نـظـام بـه            
برنامه ششم توسعه خبر داد و گـفـت           
که مغايرت هاي اعالم شـده از سـوي         
مجمع با سـيـاسـت هـاي کـلـي نـظـام                
هــمــزمــان بــا رفــع ايــرادات شــوراي             
نگهبان به برنامه ششم مورد بـررسـي      

 .قرار مي گيرد
 

 ساله زنان براي           ۲۰ بازنشستگي       
  منظور شود        ۶۰  يا   ۵۵ سن باالي     

نــمــايــنــده مــردم الــيــگــودرز در           
در بند الحـاقـي مـاده      ” : مجلس گفت 

 در خصوص معافيـت مـالـيـاتـي        ۴۳ 
فرآيندهاي توليدي و خدماتي قبل از      
توليد نهايي مـحـصـوالت کشـاورزي         
فرآوري نشده نيز مجمع عـنـوان کـرده        
حمايت از کشاورزان مدنظر است امـا    
مـعـافــيـت مـالــيـاتــي بــراي صــنـايــع              
تـبـديــلـي و فــرآيـنــدهـاي تـولــيـدي و                 
خــدمــاتــي قــبــل از تــولــيــد نــهــايــي             
مـحـصـوالت کشـاورزي بـه مـعـنــاي              

. حــمـــايــت از کشـــاورزان نـــيــســـت             
همچنين تبصـره الـحـاقـي يـک مـاده               

 ۲۰  درباره بازنشستگي زنـان بـا        ۹۷ 
سال سابقه خدمـت مـغـايـر سـيـاسـت             
هــاي کــلــي اقــتــصــاد مــقــاومــتــي و           
افزايش بهره وري در نـيـروي انسـانـي            
عنوان شده است و مجمع پـيـشـنـهـاد            
کرده که اين حق براي خانم ها بـا سـن           

.  مــنــظــور شــود     ۶۰  يــا     ۵۵ بــاالي   
 در   ۹۷  مــاده     ۲ تــبــصــره الــحــاقــي       

خصــوص بــازنشــســتــگــي رانــنــدگــان       
وسائط نقليه سنگين بيـن شـهـري بـا             

 سال سابقه پرداخت حق بيمه نـيـز    ۲۵ 

از سوي مجمع مغاير سـيـاسـت هـاي           
کلي اقـتـصـاد مـقـاومـتـي عـنـوان و                 
تاکيد شده کـه در صـورت گـذاشـتـن               

 سـال بـراي سـن          ۶۰  يـا      ۵۵ کف سن  
 .“بازنشستگي رفع اشکال مي شود

 
 شود      از اين پس مي      

 زنان در روسيه را کتک زد                
والديمير پوتين رئيس جـمـهـوري       
روســيــه، اصــالح قــانــونــي جــنــجــال           
برانگيـز را امضـا کـرد کـه طـي آن،                  
خشونت خانگي ديگر جرم شـنـاخـتـه           

شود و مجازات آن هـم تـخـفـيـف            نمي
ايــن اصــالحــيــه کــه روز            .يــابــد   مــي
 فـوريـه در دو مـجـلـس              ۷ شـنـبـه        سه

روسيه تصويب شد و در همان روز بـه       
امضاي پوتين رسيد، جنجال بـزرگـي       

 . آفريد
ــقــدان مــي        ــنــد ايــن          مــنــت گــوي

اصالحيه، پيامي غـلـط در کشـوري           
 ۴۰ است که بنا بر برخي آمارها، هـر     

دقيقه، يک زن در آن به دليل خشـونـت     
 از ايـن پـس       .شود  خانگي، کشته مي  

شوهراني که همسران يا فرزندان خـود      
کـه بـاعـث خـونـريـزي يـا                 را بدون ايـن   

هـا شـونـد،         شکستي استخـوان در آن      
 روز زنـدانـي       ۱۵ کتک بزننـد، تـنـهـا          

توانند بـه جـاي      که مي شوند يا اين  مي
ايـن مـدت زنـدان، جـريــمـه پـرداخــت               

البته شرط ايـن اسـت کـه ايـن             .  کنند
خشونت، سالي بيش از يک بار تکـرار     

پيشتر مجازات اين نوع جـرم،  .  نشود
 . سال زندان بود۲ حداکثر 

 
 *** 

 
 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان                                   

 عزيزه لطف الهي           
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دادگـاه  ۱۰۱ براساس احضاريه شعـبـه   
شهرستان ساوه،جعفرعـظـيـم زاده       ۲ کيفري

وشـاپــوراحســانــي راداز اعضــاء هــيــئــت          
ــران                ــارگــران اي ــه آزاد ک ــره اتــحــادي مــدي

اسـفـنـدمـاه درايـن          ۲۱ روز۱۲ بايدساعـت 
 .دادگاه جهت محاکمه حاضرشوند

ــاشــکــايــت مــحــمــد           ايــن فــعــالــيــن ب
رستمي صفا بزرگترين بـدهـکـار بـانـکـي،          
يکي از بزرگتريـن چـپـاولـگـران دسـتـرنـج                
هــاي کــارگــران و کــارفــرمــاي کــارخــانــه           
نوردولوله صـفـا،روزهشـتـم شـهـريـورمـاه             
دراين دادگاه به اتهامات بـرهـم زدن نـظـم             
ــش اذهــان عــمــومــي             عــمــومــي وتشــوي
محاکمه شده بودنـدامـاازآنـجـاکـه ازسـوي          
وکيل رستمي مدارک مسـتـنـدي مـبـنـي              
ــه              ــارخــان ــش ســوزي درک ــب وآت ــخــري ــرت ب
باتحريک عظيم زاده واحسـانـي راد ارائـه             
نشده بودمقررگرديدتاادامه مـحـاکـمـه بـه         

 .جلسه ديگري موکول شود
ــخــاب روز        ــت ــراي        ۲۱ ان ــد ب  اســفــن

مـحـاکــمـه فـعــالـيــن کــارگـري، اقـدامــي               
. معمول توسط دستگاه قضـائـي نـيـسـت           

دستگاه قضائي با دو هدف در ضـديـت بـا       
منافع کارگران چنين زمـانـي را تـعـيـيـن              

اول تشديد فشـارهـاي پـي در          .  کرده است 
پي بر روي جعـفـر عـظـيـم زاده و شـاپـور                    
احساني راد به قصد به سکوت و تـمـکـيـن      
واداشتن آنها و دوم در آسـتـانـه تـعـيـيـن                   
حداقل دستمزد، با ايجاد رعب و وحشـت         
عمومي در ميان کارگـران فضـا را بـراي              
تحميل تحقير آميزترين سـطـح دسـتـمـزد            
از اعتراضات به پـايـيـن بـودن مـزد پـاک                

 .کند
ــل ســرکــوب هــاي                 ــاب ــد در مــق ــاي ب
ــا و                 ــه و اعــمــال فشــاره ــافــت ــي ســازمــان
تهديدات بر کارگـران و رهـبـران جـنـبـش               
کارگري ايستاد و از حـق بـرخـورداري از               
داشـتـن يـک زنــدگـي بــا اسـتــانـداردهــاي                
مدرن، داشتن حق اعتراض و تشـکـل، از         
ــيــن              آزادي کــارگــران مــعــتــرض و فــعــال
کارگري دفاع کرد و خـواهـان مـخـتـومـه              
شدن پرونده هاي امنيتي عليه فعـالـيـن و          
ــران                ــازداشــت کــارگ ــقــيــب و ب مــنــع تــع
مـعــتـرض بـه عـنــوان ضـمــانـت تـحــقــق                 

 .خواسته هاي خود شويم
خـواسـت فـوري مـا آزادي فـعـالـيــن                
ــه                کــارگــري و بــخــصــوص پــايــان دادن ب
تهديدات عليه جعفر عظيم زاده و شـاپـور           
احسانـي راد هـمـراه بـا افـزايـش مـيـزان                   

 مـيـلـيـون و       ۴ ( دستمزد به باالي خط فقر   
 .است)  هزار تومان۵۰۰ 

 انجمن صنفي کارگران         
 برق و فلز کار کرمانشاه         

 ٩٥  بهمن    ٢٥ 

 در مقابل فشارهاي دستگاه هاي قضائي بر فعالين کارگري بايستيم                                                         

 ١٠١ بر اساس احضاريـه شـعـبـه          
 شـهـرسـتـان سـاوه،          ٢ دادگاه کـيـفـري       

جعفر عظيم زاده و شـاپـور احسـانـي              
 ٢١  روز     ١٢ راد مـي بـايـد سـاعـت             

اســفــنــد مــاه در ايــن دادگــاه جــهــت              
 .محاکمه حاضر شوند

ــره                ايــن دو عضــو هــيــات مــدي
اتحاديه آزاد کارگران ايران با شکـايـت    
کـارفــرمـاي کــارخـانــه نـورد و لـوــلــه               

يکبار در روز هشـتـم شـهـريـور               صفا
بـر هـم      ماه در اين دادگاه با دو اتهـام     

زدن نظم عمومـي و تشـويـش اذهـان              
عمومي محاکمه شده بـودنـد امـا از            
آنجا که از سوي وکيـل ايـن کـارخـانـه             
مدارک مستندي مبني بر تـخـريـب و         
آتش سوزي در کـارخـانـه بـا تـحـريـک               
عظيم زاده و احساني راد ارائـه نشـده          
بود مقرر گرديد تا ادامه محاکمه بـه        

 .جلسه ديگري موکول شود
شاپور احساني راد و جعفر عظيم       
زاده در رابطه با اعتصاب ارديبهشـت        

 کـارگـران کـارخـانـه          ١٣٩٤ ماه سال    
نورد و لوله صفا که در اعـتـراض بـه               

 ماه دستمـزد صـورت     ٥ عدم پرداخت  
گـرفـتـه بــود بـه تـرتــيـب در روزهــاي                 
بيست و شـشـم ارديـبـهـشـت و سـوم                  
خرداد ماه بازداشت و بر عليه آنان دو    

پرونده امنيتي و کيفري جـداگـانـه در         
دادگاههاي شعبه اول انقالب و شعـبـه     

 شـهـرسـتـان       ٢  دادگـاه کـيـفـري         ١٠١ 
 .ساوه تشکيل شد

بر اساس حکم شعـبـه اول دادگـاه          
ــقــالب اســالمــي ســاوه، شــاپــور                 ان
احساني راد و جعـفـر عـظـيـم زاده بـه                

اجتماع و تباني به قصـد اقـدام       " اتهام  
تبـلـيـغ عـلـيـه         "و " عليه امنيت کشور 

هـر کـدام بـه        "  نظام جمهوري اسالمـي  
 سال زنـدان مـحـکـوم شـده انـد و               ١١ 

اينک بر اساس پـرونـده ديـگـرشـان در              
ــه      ــب ــري            ١٠١ شــع ــف ــاه کــي  ٢  دادگ

 ٢١ در روز      شـهـرسـتـان ســاوه، آنـان            
اســفــنــد مــاه بــه مــحــاکــمــه کشــيــده            

 . خواهند شد
جعفر عظيم زاده عـالوه بـر يـازده          
سالي که در شعبه اول دادگاه انـقـالب       
ساوه بـه زنـدان مـحـکـوم شـده اسـت                  

 دادگـاه    ١٥ پيش تر با حـکـم شـعـبـه             
انقالب تهران با همان اتهامات شعبـه      
اول دادگاه انقالب ساوه به شـش سـال           
زندان محکـوم شـده اسـت و در حـال                

 زنـدان اويـن مـي        ٨ حاضر زنداني بند  
 ٦٣ باشد که بدنبال اعتصـاب عـذاي         

روزه اي کـه انـجـام داد در بـيـرون از                   
احضـار جـعـفـر       .  زندان بسـر مـي بـرد        

عظيم زاده و شاپـور احسـانـي راد بـه               
دادگــاه کــيــفــري ســاوه در شــرايــطــي            
صورت مي گيـرد کـه مـنـزل عـظـيـم               
زاده جهت بازداشت و بـازگـردانـدن او           
به زندان اوين در روز پنجم بهمـن مـاه         
مورد يـورش مـامـوريـن دادسـتـانـي              

 .تهران قرار گرفت
 

يورش به منزل جعفر عظـيـم زاده          
و اينک احضار او و شـاپـور احسـانـي              
راد بــه دادگــاه و فــرا خــوانــدن رضــا               
شهابي به زندان، بـيـانـگـر چـيـزي جـز               
تالش براي به تـمـکـيـن کشـانـدن ايـن              
فعـالـيـن بـرجسـتـه جـنـبـش کـارگـري                  

وادار کردن کارگران ايران به تسلـيـم      و  
در برابر وضعـيـت جـهـنـمـي مـوجـود              

اما همانـگـونـه کـه اتـحـاديـه            .  نيست
آزاد کارگران ايران بـارهـا اعـالم کـرده           
است، چنين سياستهايي نه تـنـهـا راه           
به جايي نخواهنـد بـرد بـلـکـه طـبـقـه                 
کارگر ايـران را بـيـش از پـيـش و بـه                     
شکل تعـيـيـن کـنـنـده تـري در بـرابـر                   

 .وضعيت موجود قرار خواهد داد
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 ١٣٩٥  بهمن ماه ٢٣  

 جعفر عظيم زاده و شاپور احساني راد براي محاکمه             
  شهرستان ساوه احضار شدند        ٢  دادگاه کيفري      ١٠١ به شعبه  

 


