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بــراي  تشــکــلــيــابــي و تــحــقــق            
ــد              ــکــار شــوي ! خــواســتــهــا  دســت ب

کارگران خباز پـيـشـيـنـه مـبـارزاتـي              
 !قابل اتکايي دارند

طـومـار     ٩٦ در اواخـر دي مـاه          
هاي استان کردستـان    کارگران نانوايي 

براي افزايش دستمزد، تشکـل يـابـي          
آورمحـسـوب    مستقل و سخت و زيان 

 .شدن کارشان متشر شده است
کارگران خيازيهـاي سـنـنـدج در          
اين طومار چـنـد خـواسـت مـهـم را                

افزايش دسـتـمـزدهـا،     .  طرح کرده ايد  
کار کارگران خبـازيـهـا بـعـنـوان کـار               
سخت و زيان آور برسميت شـنـاخـتـه           
شـود و از بـازنشــسـتــگـي پــيـش از                 
موعد بهره منـد گـردنـد و خـواهـان              
آزادي تشکل مستقل کارگران  شـده         

خواستهاي عادالنه و برحقي کـه  . ايد
شما کارگران نـانـوايـي هـا در چـنـد                 

در !  ســال گــدشــتــه طــرح کــرده ايــد            
ــازان و در                  ــايــي هــاي خــب ــم گــرده
مــراســمــهــاي روز جــهــانــي کــارگــر           
خواستهاي شما بکرات بيـان شـده و           
بارها برايش مبارزات اعـتـراضـي را       

 !فراخوان داده ايد
بــــراي بــــکــــرســــي نشــــانــــدن           
خواستهايتان بويژه افزايش دسـتـمـزد       
که در بهـمـن مـاه طـبـقـه کـارگـر بـا                   

اعتراضات سراسري و براي افـزايـش         
ــا              دســتــمــزدهــا آمــاده مــيــشــود، ب
کارگران در سطح سـراسـري هـمـگـام           

مـــبـــارزه بـــراي افـــزايـــش         !  شـــويـــد
دستمزدها امسال در شرايط جديـدي     

 ! شروع ميشود
در )  ٩٦ ( در دي مــاه امســال           

 شهر مردم با خواستهاي ٩٠ بيش از   
ــ مبارزاتـي عـلـيـه گـرانـي،              طبقاتي 
بيکاري و فقر و عليه فساد حاکـمـان         
حکومت جنايتکار اسـالمـي دسـت         
به اعتراضات وسيع و ميليـونـي زده      

خواسـتـهـاي مـردم نـاراضـي از             .  اند
وضع موجود، بـراي زنـدگـي بـهـتـر،             

. براي تامين مـعـيـشـت شـروع شـده            
 شـهـر اعـالم        ٩٠ مردم در بـيـش از          

کردند فقر زندگي آنها را در تـنـگـنـا             
گــذاشــتــه، اعــالم کــردنــد بــيــکــاري          
زندگي چند ميـلـيـون کـارگـر اخـراج             
ــد                ــلــکــردگــان فــاق شــده و تــحــصــي
مــوقــعــيــت شــغــلــي را بــه تــبــاهــي             

مردم علـيـه فـقـر بـخـيـابـان             . کشانده
خواست افزايـش دسـتـمـزد       .  آمده اند 

 . مبارزه اي توده اي عليه فقر است
) خـبـازهـا   ( کارگران نانـوايـي هـا      

طــومــار  !  در شــهــرهــاي کــردســتــان       
هاي استان کردستـان    کارگران نانوايي 

براي افزايش دستمزد، تشکـل يـابـي          
آورمحـسـوب    مستقل و سخت و زيان 

 ۳  صفحه 

 ۲  صفحه 

 ۲  صفحه 
 ۴  صفحه 

 

 ۸ صفحه 

 ۵  صفحه 

   :اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري     

 ۷ صفحه 

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
 ۶  صفحه  عزيزه لطف الهي            

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان             : نگاه هفته 
     نسان نودينيان              

 ۵ صفحه 

 
 اعتراضات کارگري در سراسر کشور ادامه دارد             

 
 اعتصابات و تجمعات کارگري در حال گسترش است

 

 کاظم نيکخواه          

 

 ۸  صفحه 

ــه        ١٩ از روز       ــوي  ٢٠١٨  ژان
ارتش و نيروهاي جنايتـکـار دولـت          
ترکيه از طريق زمين و هوا حمالت     
نظامي را با بکارگيري ده ها فرونـد   
هواپيما و کاتـيـوشـا و تـجـهـيـزات              
نطامي عليه عـفـريـن و مـردم ايـن              

  .مناطق شروع کرده اند
شهر عـفـريـن و حـومـه کـه در                

شمال غرب کشور سوريه قرار دارد        
زير بمباران و کاتيوشا بـاران شـديـد       

عفرين هم مرز بـا  .  قرار گرفته است  
ايـن شـهـر و مـنـاطـق             .  ترکيه است 

حومه آن تـحـت کـنـتـرل نـيـروهـاي                
مسلح حـزب اتـحـاد دمـکـراتـيـک               

 .قرار دارد) گ.پ.ي( 
در اين جنگ جنايتکـارانـه کـه         

دولت تـرکـيـه بـه مـردم عـفـريـن و                   
روستاهاي حومه اين شهر تحـمـيـل         
کرده است تا کنون تعـدادي زخـمـي        
و ويرانـي زيـادي بـه دنـبـال داشـتـه                 

در پس ايـن لشـکـر کشـي و            .  است
بحران مـنـطـقـه اي ائـتـالف دولـت               

گ از يـک طـرف و       . پ. امريکا با ي  

 خطاب به کارگران خبازيهاي سنندج      !حمله نظامي دولت فاشيستي ترکيه به عفرين محکوم است         
 نسان نودينيان 

 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

 مينا احدي
 سخنگوي حزب کمونيست کارگري ايران

 :برگرفته از صفحه اتحاديه آزاد کارگران ايران         
  جانباخته    »خودکشي شدگان   «اسامي  

 در بازداشتگاهها     
 :به اين شرح مي باشد     ) ماه   دي ۲۹ تا تاريخ   (

 بيانيه احزاب و سازمانهاي کمونيست و چپ       
 فصلي تازه در مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسالمي         

 بيانيه حزب کمونيست کارگري ايران                  
 تمام زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شوند                                       

 حمله ارتش اردوغان به عفرين        
 !در کردستان سوريه را شديدا محکوم ميکنيم          

  نفر از وکالي دادگستري بايد پشتيباني کرد            ۱۵۵ از نامه  ۲  صفحه 

 ۴ صفحه 

 با شرکت صدها نفر از زنان و مردان انقالبي در شهر سنندج             
 ! دهمين سال ياد ابراهيم لطف الهي برگزار شد            

 اطالعيه خبري کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران                             

 اطالعيه مطبوعاتي در مورد حکم قطع دست         



 
920شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 

 حزب کمونيست کارگري اعالم ميکند که           
 مهمترين و موثرترين گام براي در هم شکستن تروريسم اسالمي                   

 بزير کشيدن حکومتهاي اسالمي در منطقه و           
 .  پاک کردن جامعه از باندهاي اسالمي است        

 ۶  صفحه 

جـمـهـوري اسـالمـي نـتـوانسـتــه              
هـاي گسـتـرده در           است با دستگيـري   

و تـجـمـات اعـتـراضـي،              تظاهراتـهـا  
رفتار فوق خشن با بازداشـت شـدگـان       
در زنـدانـهـا و سـر بـه نـيـسـت کـردن                     
تــعــدادي از زنــدانــيــان، جــامــعــه را             

پــس از تــجــمــعــات      .  مـرعــوب کــنــد   
جسورانه مـردم خشـمـگـيـن مـقـابـل               
زندان اوين و زنـدان هـاي اصـفـهـان و              
اهواز و زاهدان براي آزادي دسـتـگـيـر          

 ۱۵۵ شدگان و زنـدانـيـان سـيـاسـي،              
اي بـه آمـلـي       وکيل دادگستري درنامه 

الريجاني، رئيس قوه قضائـيـه اعـالم        
کردند که دفاع از دستگير شدگـان را        

 . بعهده خواهند گرفت
اي از شـجـاعـت       اين بيانيه گوشه   

و جسارت جامـعـه و هـمـه مـردمـي                
اسـت کـه بــراي اعـتـراض بــه فـقـر و                   
فـالکـت تـحـمــيـلـي، عـلـيــه فسـاد و                   
اختالس، تبعيض و نابرابري سازمـان      
يافته حکومتي و عـلـيـه سـرکـوب و             

 . اند زندان و شکنجه به ميدان آمده
جامعه وکـالي دادگسـتـري، بـه            

نوبه خود يکي نهادهاي معتـرض بـه         
سرکوب سيستماتيک حکومتي بـوده     
است و بـهـاي گـزافـي بـراي دفـاع از                  

هـــاي  عـــدالـــت و حـــقـــوق و آزادي              
وکــالي .  اجـتــمـاعــي پــرداخـتــه اســت        

زنداني که در سالهاي گذشته بـه جـرم        
دفاع از زندانيان سياسي، بـا بـدتـريـن         

انـد،    رفتارهاي ضد انساني روبرو شده    
خود بخشي از اين کيفرخواست عليـه    
ــان                  ــوقــي و ســرکــوب عــري ــي حــق ب

 . جمهوري اسالمي هستند
ــه              ــامــه وکــالي دادگســتــري ب ن

رئيس قوه قضائيه اعتراضي است بـه      
استناد قوه قضاييه به تـبـصـره مـاده             

 قانون آئين دادرسـي کـيـفـري کـه          ۴۸ 
 امـنـيـتـي را از           "جـرائـم  "متهمـيـن     

دسترسـي بـه داشـتـن وکـيـل مـدافـع                 
 . کند محروم مي

جمهوري اسالمي خيال ميکـنـد      
ميتواند با اتکا به چماق قوه قضائيـه    
و ايـجـاد فضـاي رعـب و وحشـت و                  
ــام                      ــه ــنــد و بســتــن ات ــب ــر و ب ــگــي ب

 بــه دسـتـگــيـر شـدگــان،           "مـحـاربـه   "
اي را کـه ديـگـر قصـد نـدارد                 جامعه

عقب بنشيند و به کمتر از سرنگـونـي    
دهـد،   جمهوري اسالمي رضايت نمـي    

 . مرعوب کند
پيام نامه وکالي دادگستـري در         

واقع اين است کـه سـيـسـتـم قضـايـي                
جمهوري اسالمي ظـالـمـانـه اسـت و             

وکـال در    .  احکامش اعتـبـاري نـدارد      
بـه رئـيـس قـوه قضـايـيـه              نامه خـود      

ــد کــ                  ــرده ان ه حــکــومــت، اعــالم ک
حکومت نميتواند با استناد بـه فـالن       
ماده، استبداد و خودکامگي بـرقـرار       
کند، حق اعتـراض و اجـتـمـاعـات و             
راهپيمايي ها را از مردم سلب کـنـد،        
آزادي مردم را زير سوال ببرد، زندانـي     
را از حق انتخاب وکيل محروم کنيـد        
و يـا حـرمــت و حـيـثــيـت بـازداشــت                 

وکـال در    .  شدگان را جريحه دار کـنـد       
نامه خود قيد کرده اند که در صورت    
سلب اين حقوق از بازداشت شـدگـان،        
روند تـحـقـيـق و دادرسـي و هـرنـوع                  

 . مجازاتي بي اعتبار است
 وکيل دادگستري بـه    ۱۵۵ نامه   

ــخــشــي از                 رئــيــس قــوه قضــائــيــه ب
کيفرخواست کل جامعه عليه قوانيـن    
ضــد بشــري و بــيــرحــمــانــه دادرســي            
کيفري و به کل دستگاه قوه قضـائـيـه        

اين کيفرخواست جامعه عـلـيـه    .  است
بـربـريــت قــرون وســطـايــي جــمـهــوري            

ايـن نـامـه نـه تـنـهـا              .  اسالمي اسـت   
بيانگر اعتراض و دردهـاي جـانـکـاه            

هاي نگـران   زندانيان سياسي و خانواده 
آنها و دستگير شـدگـان اعـتـراضـات            
اخير، بـلـکـه کـل جـامـعـه زخـمـي و                   
خشمگـيـن، کـارگـران، دانشـجـويـان،            
زنان و جواناني است کـه مـداومـا بـا              

انـد،   اتهامات واهي بـه زنـدان افـتـاده          
تـريـن حـقـوق        اي اند، از پايه تبعيد شده 

اند و اکنـون بـه       اجتماعي محروم شده  
قصد زير و رو کـردن ايـن اوضـاع بـه               

 !اند خيابان آمده
حزب کمونيست کارگري، اقـدام       

خواهانه اين وکـال     اعتراضي و عدالت 
ــاع از                         ــي در دفـ ــهـــمـ ــدم مـ را قـ
دستگيرشدگان ميداند، ساير وکال را      
به پيوستن به اين اقدام فراميخواند و    

خواهد در حمايت از ايـن       از مردم مي 
اقـدام بـه هـر شـکـل کـه مـيـتـوانـنـد                      

ايـن  .  پشتيباني خود را اعـالم کـنـتـد         
اقدم بايد توسط جامعه جهاني وکـال        
و همه نهادهاي مدافع حـقـوق انسـان         
پشتيباني شود و جمهـوري اسـالمـي         
به جرم نقض خشـن حـقـوق انسـانـي،              

زنـدانـي سـيـاسـي و          .  محکـوم گـردد    
کليه دستگيرشدگان بايد فورا و بدون       
هيچ قيد و شرط و تشکيل پرونده اي    

 . آزاد شوند
 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ۱۳۹۶  بهمن ۱ 
 ۲۰۱۸  ژانويه ۲۱ 

 نفر از وکالي دادگستري       ۱۵۵ از نامه 
 بايد پشتيباني کرد 

خـروش زنــدانــي ســيــاســي آزاد          
بايد گردد را امروز بـايـد در سـراسـر           

جـمـهـوري    .  ايران طـنـيـن انـداز کـرد          
اسالمي با بگير و بـبـنـد و زنـدان و               
شکنجه و کشتار خود را در قـدرت          

امـا ايـن اسـلـحـه          .  نگه داشته اسـت    
امـروز مـردم     .  ديگـر کـارائـي نـدارد        

حـقـوق انسـانـي       .  ايران بپاخاسته انـد   
بـه هـزار زبـان        .  خود را ميـخـواهـنـد      

زيـر بـار سـتـم         " اعالم ميکـنـنـد کـه          
مـبـارزه بـراي      ".  نمـيـکـنـيـم زنـدگـي         

آزادي زندانيان سـيـاسـي فـي الـحـال              
. فـعــاالنـه در جــامــعـه جـريــان دارد             

خانواده ها و بستـگـان زنـدانـيـان در             
بـرابـر زنـدانــهـا تـجـمــع و اعـتــراض                 
ميکنند و آزادي فوري عزيزان خـود        
را که در اعتراضات اخير دسـتـگـيـر           

کـارگـران و     .  شده اند طلب ميکنـنـد     
معلمان و دانشجويان ميجنـگـنـد و         
تالش ميکنند رهبران و همسنگـران   
خود را از چنگ گـرگـان حـکـومـتـي          

مردم هرجا ميتـوانـنـد    .  نجات دهند 
دســتــگــيــر شــدگــان را از چــنــگ                 

. ماموران حکومتي نجات ميدهند    
کارزارهاي قـدرتـمـنـدي بـراي آزادي            
زندانيان سياسي در ميان کارگران و        
معلمان و دانشجويـان و بـخـشـهـاي             

در .  مختلف مردم در جـريـان اسـت          
تمام اعتـراضـات و تـجـمـعـات يـک                
شعار مردم آزادي زندانيان سـيـاسـي          

 . است
و دسـتـگـيـريـهـا را            ابزار زندان    

ميتوان و بـايـد از دسـت حـکـومـت               
اين يک گام مهم در   .  اسالمي گرفت 

ــومـــت                ــن حـــکـ ــي ايـ ــگـــونـ ــرنـ سـ
جمهوري اسالمي حـکـومـت        . است

کهريزک و اوين و شکنجه و کشـتـار          
زنـدان  .  فرزندان مردم در زندانهاسـت    

ابزاري براي براي به بند کشـيـدن کـل       
ــت        ــه اسـ ــعـ ــامـ ــودن درب     .  جـ گشـ

زندانهاي ديکتاتوري اسـالمـي، يـک        
امر فوري و مهم انقالب مردم ايـران      

شـعـار زنـدانـي سـيـاسـي آزاد              .  است
 بـه عـنـوان        ٥٧ بايد گردد از انقالب    

شعار زيـبـاي آزادي در قـلـب مـردم               
ايـن شـعـار را           . ايران حک شده اسـت    

بايد بارديگر وسيع تر و عميق تـر و         
هـمــه  .  پـر طـنــيـن تــر فـريــاد بـزنـيــم              

زنــدانــيــان ســيــاســي فــورا بــايــد از              
شکنجه گاههاي حکـومـت مـنـفـور          

 . اسالمي آزاد شوند
  

انقالب مردم ايران با سرنگـونـي        
حکومت اسالمي، بي تـرديـد فصـل       
نويني را در تاريخ اين کشور خواهـد      

فرمان انقالب ايـران ايـنـبـار          .  گشود
ابراز هرعـقـيـده اي بـدون         : " اين است 

تشـکـل و     .  قيـد و شـرط آزاد اسـت           
اعــتـصــاب آزاد    .  تـحــزب آزاد اسـت      

. نــقــد مــقــدســات آزاد اســت        .  اســت
هيچ شـخـصـيـت و       .  تجمع آزاد است  

ايـن  ".  نهادي از انتقاد مصون نيست  
فرمان دوره نويني را نـويـد مـيـدهـد             
که به تمـام دورانـهـاي ديـکـتـاتـوري              
ساالري پيشيـن در تـاريـخ جـامـعـه              
ايران پـايـان مـيـدهـد و جـامـعـه اي                  
نمونه وار از نـظـر آزادي بـي قـيـد و                 

   .شرط سياسي را پي ميريزد

 !کارگران و مردم ايران 
دنيا دارد اعتراف مـيـکـنـد کـه            
انقـالب عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي                

مـيـتـوانـيـم بـا         .  برگشت ناپذير است  
قدرت مبارزات و اعتـراضـات خـود       
ابزار شکنجه و زندان را از دست ايـن        

امـروز وقـت        . حکومت خارج کنيـم   
آنست که شعار زنداني سيـاسـي آزاد         
بايد گردد را همـه جـا پـرطـنـيـن تـر                  

ميتوان و بايـد هـمـگـام       .  فرياد بزنيم 
با خانواده ها و بسـتـگـان زنـدانـيـان              
ســيــاســي جــنــبــش آزادي زنــدانــيــان         

حـکـومـت    .  سياسي را گستـرش داد     
اسـالمـي در تــنـگــنـاي سـيــاسـي و                
اقتصادي و تشتت بـااليـيـهـا، بـايـد             
هرچه قدرتمندتر زير ضـرب خـروش         
آزادي زندانيان سياسي قرار گـيـرد و          

ــوانــيــم     .  عــقــب رانــده شــود          مــيــت
مـيـتـوانـيـم      .  عزيزانمان را آزاد کنـيـم   

سرنگوني حکومـت اسـالمـي را بـا            
شکستن در زندانها يک گام اسـاسـي        

ميتوانيم شـکـنـجـه       .  تر نزديک کنيم  
بـا  .  گران و قاتلين را عـقـب بـرانـيـم              

عزم و تالش همه ما مردم، انـقـالب       
آتي در ايران با سرنگوني حـکـومـت         
اســالمــي ســرمــايــه داران، بــه دوره           
زنــدان و زنــدانــهــاي ســيــاســي بــراي           
هميشه پايان خواهد داد و آزادي را           
به قانون غير قابل تـخـطـي جـامـعـه              

 . تبديل خواهد کرد
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  ديماه ۳۰ 
 ۲۰۱۷  ژانويه ۲۰ 

 

 بيانيه حزب کمونيست کارگري ايران                  
 تمام زندانيان سياسي بايد فورا آزاد شوند        

شدن کار، اقدام مـهـم و رو بـجـلـوي              
براي تـحـقـق خـواسـتـهـايـتـان              .  است

تشکل سراسري کارگران نـانـوايـي را       
کارگران نانـوايـي   .  سازماندهي کنيد 

کردستان ارتباط دائـمـي و صـنـفـي             
در چـنـد سـال        !  وسيـع بـا هـم داريـد          

گذشته چنديـن طـومـار و مـطـالـبـه               
مشترک را براي افزايش دسـتـمـزدهـا         

و تشکل خبازي ها را منتشـر کـرده           
ايــد،  خــواســتــهــاي شــمــا خــواســت           
ــانــوايــي در             مــبــارزاتــي کــارگــران ن

متحد و مـتـشـکـل         .  کردستان است 
شويد و براي افزايـش دسـتـمـزدهـا و           
ديگر خواستهايتان در کنار هم قـرار      

 .کيريد
 ١٣٩٦  بهمن ٣ 
 ٢٠١٨  ژانويه ٢٣ 

 ... خطاب به کارگران خباز                    
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          



 
920شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 اعتراضات کارگري      
 در سراسر کشور ادامه دارد        

  
 کارگران فوالد اهواز 

کارگران گروه ملي صـنـعـتـي فـوالد اهـواز                
فراخوان اعتصاب در روز سـوم بـهـمـن دادنـد و                
اعالم کردند که در سـوم بـهـمـن کـلـيـه خـطـوط                   
تـولـيـد شـرکـت را مــتـوقـف کـرده و دسـت بــه                        

کارگران اعـالم کـرده انـد          . اعتصاب خواهند زد 
تنها در صورتي که دو ماه از حقوق معوقه آنهـا    
پـرداخـت شـود، حـاضــر بـه راه انــدازي تــولـيــد                    

 . خواهند شد
  

 معلمان يزد 
روز دوم بهمن ماه معلمان حق التدريـس در       
يزد به خاطر ده مـاه حـقـوق مـعـوقـه دسـت بـه                      

 هـزار    ۷۰۰ اين معـلـمـان مـاهـانـه           .  تجمع زدند 
 .تومان حقوق ميگيرند

  
 کارگران کارخانه هاي لنت خرم آباد 

روز اول بهمن کارگران کـارخـانـه هـاي لـنـت            
در اعـتــراض بــه      )  شــرکـت رازمــهـر    ( خـرم آبــاد      

مـاه حـقـوق        ۹ بالتکليفي شغلي و عدم پرداخت   
 . مقابل اداره کار تجمع کردند

  
 جوانان جوياي کار اهواز 

بهمن جوانان جويـاي کـار در بـخـش             ۲ روز  
اسماعيليه اهواز بـا خـواسـت شـغـل در مـحـل                   
دروازه شرقي کشت و صنعت نيشکر اميرکبـيـر         

 .تجمع اعتراضي برگزار کردند
 دي نيز تعدادي از جوانان بيکار در   ۳۰ روز  

اهواز با درخواست کار مقابـل شـرکـت تـوسـعـه              
در تقابل بـا ايـن     .  نيشکر اميرکبير تجمع کردند 

 . تجمع نيروي انتظامي در محل حاضر شد
  

 کارگران شرکت سنگ آهن سيرجان 
روز دوم بهمـن جـمـع زيـادي از کـارگـران و                   
کارکنـان شـرکـت سـنـگ آهـن گـهـر زمـيـن در                       

اعـتـصـاب بـه       .  سيرجان دست به اعتصاب زدند   
دليل کم بودن حقوق پايه، كارانه و ديگـر مـزايـا        

  .است
  

 کارگران صابون سازي خرمشهر 
ــون ســازي                ۲ روز    ــارگــران صــاب ــمــن ک ــه ب

خرمشهر در اعتراض به بالتکليفي پنج سالـه و       
عدم دريافت حقوق به مدت پـنـج سـال مـقـابـل               
مسجد جامع اين شهر تجمع اعتراضـي بـرگـزار          

 . کردند
  

 کارگران کارگاه مترو تهران 
کارگران کارگاه مترو تهران در اعـتـراض بـه       

 مـيـلـيـارد و         ۲ يکسال حقوق معوقه که بالغ بر      
باشد، در خيابان کـريـم       ميليون تومان مي۵۰۰ 

 .خان دست به تجمع زدند

  
 کارگران کاغذ سازي هفت تپه

روز اول بهمن کارگران کاغذسازي هفت تپـه        
در ادامــه ايــن     .  بـه اعــتـراضــشـان ادامــه دادنــد         

حرکت مـحـمـودي رئـيـس اداره کـار شـوش بـا                     
 کـارگـر کـاغـذ         ۷۰۰ .  کارگران وارد مذاکره شد   

سازي پارس بخاطر تعويق پرداخت دستمـزدهـا،      
عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و کـاهـش          

 تومـان سـطـح دسـتـمـزدهـا و بـا                 ۳۵۰۰ روزانه  
خواست قراردادهاي مستقيم دست به اعتصـاب   

 .زدند
  

 کارگران خدمات شهري زنجان
دي کارگران خدمات شهري منطقه   ۳۰ روز  

 زنجان در اعتراض به واگذاري امور فـعـالـيـت     ۲ 
ــخــش خصــوصــي و خــطــر                         ــه ب هــاي خــود ب
بيکارسازي مقابل ساختمان شهرداري اين شـهـر       

 .تجمع کردند
  

 کارگران بازنشسته کيان تاير 
کارگران بـازنشـسـتـه کـيـان تـايـر در ادامـه                   

 ۳  ظـهـر روز         ۱۲ اعتراضات خود براي ساعت      
بهمن فراخوان تجمع در مقابل ساختمـان وزارت      

روز اول بـهـمـن نـيـز            .  صنـعـت و مـعـدن دادنـد           
در هـمـيـن مـحـل تـجـمـع               کارگران کـيـان تـايـر           

 . داشتند
  

 کارکنان سازمان آب تهران 
در روزهــاي اول و دوم بــهــمــن، کــارکــنــان                
سازمان آب تهران در اعـتـراض بـه تـعـويـق در                    
پرداخت دستمزد خود در خيابان فاطـمـي دسـت         

 . به تجمع زدند
  

 نيروهاي جنگلباني چالوس
 دي نيروهاي جنگلباني چالـوس بـه     ۳۰ روز  

مزايـا دسـت      دليل عدم دريافت چند ماه حقوق و 
 . به اعتصاب زدند

  
 کارگران کيان کرد

ــرد در                   ۳۰ روز    ــان ک ــي ــران ک ــارگ  دي، ک
اعتراض به تعـويـق در پـرداخـت مـزد خـود در                   

 .مقابل کارخانه تجمع کردند
  

 کارگران کنگان 
 شرکت احـداث  ۱۴  دي کارگران فاز ۳۰ روز  

کنگان در اعتراض به عدم پـرداخـت شـش مـاه               
 . حقوق دست به تجمع زدند

  
 بازنشستگان 

بازنشستگـان کشـوري، لشـگـري، تـامـيـن               
براي پيگيـري  ...  اجتماعي، فوالد، ذوب آهن و  

روز    خواستهايشان به تجمع در ساعت ده صبـح       
 .  بهمن فراخوان داده اند۸ 

  
 کارگران ابنيه راه آهن تهران و آذربايجان 

روز يک بهمـن کـارگـران ابـنـيـه راه آهـن در                    
تهران و آذربايجان غـربـي در مـقـابـل مـجـلـس                    

 . دست به تجمع زدند
  

کارگران خط و ابنيـه فـنـي زاگـرس در دوم                 
بهمن در مـقـابـل سـاخـتـمـان مـديـريـت تـجـمـع                       

کارگران ابنيه زاگرس براي ساعت هـفـت     . کردند
 .  بهمن نيز فراخوان به تجمع داده اند۳ صبح 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۲۰۱۷  ژانويه ۲۲ ، ۱۳۹۶  بهمن ۲ 

 
 

اعتصابات و تجمعات کارگري 
 در حال گسترش است

 
 ديماه شرکت نيشکر ميرزا کـوچـک خـان      ۲۵

در اهواز با خواست استـخـدام دسـت از کـار                
 . کشيدند

  
کارگران نيشکـر هـفـت تـپـه در            :  دي۲۶

اعتراض به ضرب و شتم اسمـاعـيـل بـخـشـي          
نماينده کارگران، و همچنين در اعتـراض بـه         
عدم تحقق مطالبـات خـود بـه اعـتـصـاب و                
تـجـمـع ادامـه دادنـد و اسـمـاعــيـل بـخـشــي                     
عليرغم اينکه از ناحيه شـانـه تـوسـط نـقـاب            
داران مـزدور مـجـروح شـده بـود در تـجـمـع                    
کارگران صـحـبـت کـرد و بـر خـواسـت هـاي                     

  . کارگران پافشاري کرد
تعدادي از کارگران در خـيـابـان        :   دي۲۶

مالصدراي تهران در حاليکه عليه وضـعـيـت       
ــه                     ــد دســت ب دشــوار خــود شــعــار مــيــدادن

 . راهپيمايي زدند
  

سومين روز اعتصاب کارکـنـان   :   دي۲۶
سد گالل ايالم بدليل عدم دريافت شـش مـاه           

 .حقوق
  

تجمع اعتراضـي کـارگـران پـاک         :  دي۲۶
پي در مقابل کارخانه در شـهـر کـرد بـدلـيـل              

 . اخراج
  

اعـتـصـاب و تـجـمـع کـارگــران              :   دي  ۲۶
گشت راهداري استان خوزستان در اعـتـراض       

 . به عدم پرداخت چند ماه حقوق
  

تجمع کـارگـران شـيـر وارنـا در              :   دي۲۶
قرچک ورامين در اعتراض بـه اخـراج و بـاال              

 . کشيدن دو ماه حقوق
  

راهپيمايي اعتراضـي کـارگـران      :   دي۲۶
شرکت ايران قوطي در شهر صنعتي البرز بـه      

.  ماه حـقـوق و بـيـمـه           ۹علت پرداخت نشدن    
 ديماه نيز کارگران اين کارخانه بـراي  ۲۷روز  

چندمين بار با خواست پرداخت دستمزدهاي     
معوقه، حق بـيـمـه و مـلـحـقـات مـزد و در                      

 تن از هـمـکـاران خـود       ۹۰اعتراض به اخراج  
 . مقابل استانداري قزوين تجمع کردند

  
 و نـقـل خـلـيـج            کارگـران حـمـل           :  دي۲۶

فارس بار ديگر در مقابل سـاخـتـمـان بـورس            
 . تجمع کردند

  
اعــتــصــاب رانــنــدگــان شــرکــت      :   دي  ۲۷
و صنعت آستان قدس در اعـتـراض بـه          کشت  

کـارگـران در اقـدامـي         .  پايـمـال شـدن حـقـوق         
متحد و هماهنـگ مـاشـيـن هـا را تـحـويـل                   

 . ميدهند و اعتصاب را شروع ميکنند
  

يــک مــاه از حــقــوق کــارگــران            :   دي  ۲۷
اعتصابي سـد شـفـارود در يـازدهـمـيـن روز                  

 . اعتصاب پرداخت
  

ــران             :   دي  ۲۷ ــزد کــارگ دو مــاه دســتــم
کارگران خواهـان  . شهرداري مريوان واريز شد 

 . پرداخت فوري بقيه طلب هاي خود هستند
  

فراخوان بـه تـجـمـع اعـتـراضـي              :   دي۲۸
جوانان تحصيلکرده بيکار در کـرمـانشـاه در       
اعتراض به بـيـکـاري بـراي روز پـنـجـشـنـبـه                    

 .  بعدازظهر، خيابان دبيراعظم۳ساعت 
  

ايــنــهــا بــخــشـــي از اعــتـــصــابــات و                     
اعـتـراضــاتـت کــارگـري اســت کـه اخـبـار آن                   

ابعاد اعتراضات کارگـري  .  منتشر شده است 
اعـتـراضـات    .  بسيار وسـيـعـتـر از ايـن اسـت              

گسترده کارگري که بويژه در دو سال گذشـتـه         
و هر روزه در نقاط مـخـتـلـف کشـور جـريـان                
داشته است، بر شکل گيري فضاي اعـتـراض       
و خيزش توده اي مردم نقش مهم و مـوثـري         
داشته و با سرعت بيشتري در سراسـر کشـور      

بـا تـمـام قـوا از ايـن              .  در حال گسترش است   
مبارزات بـايـد حـمـايـت کـرد و اخـبـار ايـن                      

 . اعتراضات را وسيعا منعکس کرد
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۷ ژانويه ۱۷، ۱۳۹۶ ديماه ۲۷
 ............. 

روز سوم بهـمـن کـارگـزاران صـنـدوق بـيـمـه                  
کشاورزي از چند شهر به تهران آمـدنـد و دسـت             

 . به تجمع اعتراضي زدند
  

 کارگر شرکت حفاري شمـال نسـبـت      ۲۰۰۰ 
به عدم پرداخت حقوق آذر و دي خـود اعـتـراض         

 . دارند
  

کارگران پيماني اتوبوسراني شهر آبـادان، بـه      
.  مـاه حـقـوق اعـتـراض دارنـد              ۵ عدم پرداخـت     

کــارگــران خــواهــان خــواهــان مســتــقــيــم شــدن               
قراردادهاي شغلي، اجـراي طـرح طـبـقـه بـنـدي                 

 . مشاغل و برداشته شدن پيمانکار هستند
 

 :  اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري                              

 ۴  صفحه 
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 ۱ از صفحه  

 

 ۳   از صفحه  
روز اول بهمن ماه کارگران محـور     
گســتــر جــهــاد نصــر در کــرمــان در               

 مــاه   ۸ اعـتــراض بـه عــدم پـرداخــت             
حـقـوق مـقــابـل ايــن شــرکـت تــجـمــع                

 .کردند
 

روز دوم بهمن کارگران شرکت اي       
 پـارس جـنـوبـي در           ۱۴ جي سي فـاز      

 مــاه   ۶ اعـتــراض بـه عــدم پـرداخــت             
حقوق معوقه د مقابل دفاتـر شـرکـت          

 . نفت تجمع کردند
 

 بهمن جـمـعـي از کـارگـران          ۳ روز  
ايران کوالي ايرانشهر در اعـتـراض بـه       
اخراج کارگران مـقـابـل اداره کـار در              

 . اين شهر دست به تجمع زدند
 

کــارگــران پــتـــروشــيــمــي هـــاي             
تندگـويـان، ابـوعـلـي سـيـنـا و بـنـدر                    
امامي در منطقه ويژه بندر ماهشـهـر    

 ديماه در اعتراض بـه  ۳۰ از روز شنبه   
اجــرايــي نشــدن طــرح طــبــقــه بــنــدي            
مشاغل که مـنـجـر بـه اضـافـه شـدن                 
مبلغي ناچيز به دستمزدهاي چند بـار      
زير خط فقر آنان ميشود، با امـتـنـاع          
از خوردن غـذاي کـارخـانـه دسـت بـه                

ايـن اعـتــراض از       .  اعـتــراض زده انـد      
شرکت تندگويان شروع شد و هـر روز         
کارگران شرکت هاي بيشتـري بـه ايـن           

 . اعتراض مي پيوندند
  

 بـهــمـن کـارگــران شــرکــت           ۳ روز   

ــه در                 ــال غــرب مــيــان ــراورس شــم ت
اعتراض به نـداشـتـن ايـمـنـي شـلـغـي                
دست به اعتصاب زده و در حـالـيـکـه           
شعار ميدادند امنيت شغلي نـداريـم،        
نداريم، جلوي حرکت قطار را گرفتـنـد       
کارگران سـپـس مـقـابـل فـرمـانـداري               

 .ميانه تجمع کردند
 

ــراورس در              ــران شــرکــت ت ــارگ ک
ورامين در اعتراض به پرداخت نشـدن   
چهار ماه حـقـوق خـود جـلـو حـرکـت                 

 . قطار را گرفتند
 

ــي از               ۳ روز     ــعـ ــن جـــمـ ــمـ  بـــهـ
دســـتـــفـــروشـــان حصـــارک کـــرج در            
اعتـراض بـه بـيـکـاري و جـلـوگـيـري                  
شهرداري از فعاليت آنها، در مـقـابـل         
ساختمـان شـوراي اسـالمـي رشـت و               

 ۵ سپس در مقابل شهرداري منـطـقـه       
ــد                 . کـــرج دســـت بـــه تـــجـــمـــع زدنـ

دستفروشان روي بنـري کـه بـه هـمـراه              
بـيـکـاري و      :  داشتـنـد نـوشـتـه بـودنـد           

 . فقر= بري نون
 

 ۳  ورامـيـن روز         ۵ کارگران حوزه  
بهمن در اعـتـراض بـه عـدم دريـافـت                
حقوق خود دست به تجمع اعـتـراضـي     

 . زدند
 

بــهـمـن کـارگـران کـاشــي              ۳ روز   
اصفهان در اعتراض به عدم پـرداخـت      
چندين مـاه حـقـوق و مـزايـا مـقـابـل                  

استانـداري تـجـمـع       
 . کردند

 
اعتصابات و تجمعـات کـارگـران         

. بـه ســرعــت در حــال افـزايــش اســت             
کـارگـران بــه دسـتـمــزدهـاي پـرداخــت             
نشده، ناامني شـغـلـي و قـراردادهـاي           
موقت، به دستمزدهاي چنـد بـار زيـر           
ــواع اجــحــافــات                   ــقــر و بــه ان خــط ف
اعـتـراض دارنـد و خـواهـان امـنـيــت                
شــغــلــي و حــقــوق بــاالي خــط فــقــر               

حـکـومـت نـه خـواهـان حـل              .  هستند
مـعــضـالت کـارگــران اسـت نـه تــوان               
پاسخگويي به مشکالت کـارگـران را        

مشکالت کارگران همچنـان در    . دارد
اجـنـاس گـرانـتـر        .  حال افـزايـش اسـت      

مــيــشــود و قــدرت خــريــد کــارگــران            
روزبروز پايين تر مـيـايـد و بـيـکـاري              

کارگران بايد بـا    .  افزايش پيدا ميکند  
تمام قوا به ميـدان بـيـايـنـد، خـانـواده             
هاي خود را همراه کنند، خـبـررسـانـي        
کنند، مردم شـهـر را بـه حـمـايـت از                   
اعـتـراضـات خـود تشــويـق کــنـنـد و                
اعتصابات همزمـان و قـدرتـمـنـد در             
مراکز مختلف کارگري در سطح شهر     

 . و کشور را در دستور بگذارند
  

حکومتي که توان پاسخگويي بـه   
ساده تريـن نـيـازهـاي مـردم را نـدارد                

 . بايد سرنگون شود
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶  بهمن ۳ 

 ۲۰۱۷  ژانويه ۲۳  

  ...  اطالعيه هاي حزب                
 اطالعيه مطبوعاتي                 

 در مورد حکم قطع دست                   
 

بنا بر گزارشات منتشر شده، جمهوري اسـالمـي در           
دسـت مـردي بـنـام عـلـي را بـه جـرم سـرقـت                            مشهـد 

ايـن اولـيـن بـار نـيـسـت کـه                 . گوسفند قطع کـرده اسـت      
پـرونـده   .  حکومت بـه چـنـيـن جـنـايـتـي دسـت مـيـزنـد                     

هـائـي اسـت      " کيفر" جمهوري اسالمي مشحون از چنين  
هاي ادعـائـي وحشـيـانـه تـر           " جرم" که خود به مراتب از   

حزب کمونيست کارگري اين عمل ضدانساني را   .  است
بشدت محکوم ميکند و اعـالم مـيـدارد کـه قـوانـيـن                   

و کل سيستم قضائي اسـالمـي بـايـد مـلـغـي                  قصاص
 . شود
 

 مينا احدي 
 سخنگوي حزب کمونيست کارگري ايران      

 ٢٠١٨  ژانويه   ٢١ ، ١٣٩٦ اول بهمن    
 

روسـيــه، جــمــهـوري اســالمـي ايــران،           
دولت بعث سوريه و دولـت اسـالمـي            

بنـد  . ترکيه در صف مقابل قرار دارند 
و بست و مـعـاملـه هـاي سـيـاسـي و                  
جــنــايــتــکــارانــه روســيــه و تــرکــيــه و            
سکوت معـنـا دار آمـريـکـا خـبـر از                 
تحوالت تازه اي ميدهد که قرار است    

  .مردم اين منطقه تاوان آنرا بپردازند
نيروهاي دو صف متـخـاصـم، بـا        
قــربــانــي کــردن مــردم ايــن مــنــطــقــه            

. ميخواهند به تعادل تازه اي بـرسـنـد          
دولت ترکيه با چـراغ سـبـز روسـيـه و               
عدم مخالفت جدي آمريکا زرادخـانـه     
نظامي خود را از طريق زمين و هـوا         
بکار گرفته است تا قدرت خود را در      
مــقــابــل مــخــالــفــيــنــش بــه نــمــايــش          

از اين طريق حـاکـمـيـت ايـن          .  بگذارد
منطقه را از دست نـيـروهـاي مسـلـح             

گ خارج و به نيروهاي اسالمي . پ. ي
مــتــحــد خــود از جــملــه ارتــش آزاد               

  .بسپارد
دولت روسيه نـيـروهـاي نـظـامـي            

گ در   . پ. خود را که قبال با توافق ي   
عفرين مستقر شده بودند خارج کـرده      
و راه حمله نظامي دولـت اردوغـان را        

  .هموار نموده است
دولت ترکيه و روسـيـه و سـوريـه             
بارها اعالم کرده انـد کـه آمـريـکـا از              

گ مـيـخـواهـد       . پ. طريق نيروهاي ي   
خط شمالي کشور سوريه را به دريـاي      

اکنون آغاز عملـيـات    .آزاد وصل کند  

ترکيـه در شـمـال سـوريـه قـرار اسـت                  
مانع اجراي اين طرح آمريکا بشود و         

گ را به عنوان نيروي هم جنس  . پ. ي
  .ک تضعيف نمايد.ک.و متحد پ

اما در ميان رقابت و معـامـالت      
کثيف دولتهـاي فـوق هـزاران نـفـر از               
ساکنين مناطـق عـفـريـن، کـودکـان،            
سالمندان و همه مـردم ايـن مـنـاطـق              
زير شـديـدتـريـن حـمـالت زمـيـنـي و                  

شلـيـک مـکـرر        .هوايي قرار گرفته اند 
بمب از هوا و توپ باران و حمالت رو       
در رو و جنگ بيرحمانه از زمـيـن کـه        
دولت ترکيـه بـه مـردم ايـن مـنـطـقـه                  
تحميل کـرده اسـت مـيـتـوانـد ابـعـاد                

ايـن جـنـگ      .  خطرناکي بخود بـگـيـرد     
اگر متوقف نشود ميـتـوانـد يـک بـار             
ديگر رشد و بـکـار گـيـري جـريـانـات                
تروريست اسـالمـي از طـريـق دولـت              

  .ترکيه را تقويت کند
کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کارگري ايران لشـکـر کشـي نـظـامـي              
دولت ترکيه علـيـه مـردم عـفـريـن را                

  .قويا محکوم ميکند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٨  ژانويه ٢٠ 

 ... حمله نظامي دولت فاشيستي                       
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خيزش کـارگـران، جـوانـان، زنـان            
آزاده و تهيدستان شهري عليـه فـقـر و         
فالکت اقتصادي، و عليه تبعـيـض و          
بيحقوقي و فساد حـکـومـتـي کـه بـا              
سرعت حيرت آوري صد شهر ايران را       

تازه اي در مـبـارزه    در بر گرفت فصل   
براي سرنگوني جمهـوري اسـالمـي و          
به زير کشـيـدن نـظـام سـرمـايـه داري                 

اين خيـزش انـقـالبـي و         .  گشوده است 
سراسري که عميقا ريشـه در شـرايـط           
غير قابل تحمل سـيـاسـي و شـرايـط               
دشوار کار و زندگي کارگران و اقشـار     
محروم جامعه داشـت نشـان داد کـه             
چه دگـرگـونـي عـظـيـمـي در آگـاهـي                  
عمومي و عزم جامعه براي عـبـور از        
جمهوري اسالمي به وقـوع پـيـوسـتـه           

توده هاي بپا خاسته در هـمـان       .  است
مـرگ بـر     " آغاز با سر دادن شـعـارهـاي     

ــهــوري اســالمــي       ــر     " ،   " جــم مــرگ ب
، " مــرگ بـر خــامــنــه اي        " ،   " روحـانــي 

اصــالح طــلــب، اصــول گــرا ديــگــه            " 
کليت رژيم سيـاسـي را     "  تمامه ماجرا 

هدف گرفتند و نشان دادند کـه هـيـچ          
اميدي به بهبود وضعـيـت زنـدگـي و             
معيشت خود و پايان دادن به شـرايـط      
اختناق سياسي تحت حاکميـت رژيـم         

 .جنايتکار اسالمي ندارند
 

سران رژيم با به رخ کشيدن نـقـش       
نـيـروهـاي قـهـر و سـرکـوب خـود در                   
فروکش دادن تظاهرات و اعتـراضـات     
خياباني، بيهوده وانمود مي کنند که       
خطر خيزش توده اي را از سر گذرانـده     

اين در حالي اسـت کـه اعـتـراض         .  اند
عليه اوضاع موجـود، بـا تـظـاهـرات             
خــيــابــانــي آغــاز نشــده اســت تــا بــا               

خيـزش  .  فروکش کردن آن پايان بگيرد 

سراسري اخير در ادامه اعتصابـات و       
مـبــارزات گســتـرده کـارگــران عــلـيــه            
شرايط مشقت بـار زنـدگـي، جـنـبـش            
سراسري معلـمـان و بـازنشـسـتـگـان،              
اعتراضات پيگير علـيـه بـيـحـقـوقـي            
زنان، مبارزات دانشجوئي، اعـتـراض    
عـمــومــي عــلــيــه دزدي و فســاد در              
ــات            دســـتـــگـــاه حـــاکـــم، اعـــتـــراضـ
مالباختگان و خشم و نـفـرت عـلـيـه               
تبعيض و نابـرابـري در عـرصـه هـاي              
مختلف حيات اجـتـمـاعـي و عـلـيـه                
دخالت مذهب در زندگي مردم، روي       

اين اعتراضات و تحولي کـه در      .  داد
آگاهي و اراده توده هـا بـوجـود آمـده              
محصول تـجـربـه عـيـنـي در دل ايـن                 
مبارزات و رويارويي آشکار بـا نـظـام         
حاکم بوده و رژيم اسالمي نمي تـوانـد     
با تکيه بر قوه قهـر و سـرکـوب جـلـو               
روند رو به گسترش و تـعـمـيـق آن را                

 .بگيرد
 

جمهوري اسالمي که در بـحـرانـي     
هــمــه جــانــبــه دســت و پــا مــي زنــد                
درمانده تر از آن است که پاسـخـي بـه            
مطالبـات تـوده هـاي بـجـان آمـده و                 

از .  بهبود معيشت آنان داشتـه بـاشـد        
طـرف ديـگـر تـظـاهـرات بـراي آزادي                
زندانيان سـيـاسـي در مـقـابـل زنـدان                

بترسيد، بترسـيـد، مـا      "  اوين با شعار  
و هــمـچـنـيــن      "  هـمـه بـا هـم هسـتــيـم            

راهپيمايي، اعتصابات و اعتراضـات    
کارگري در دو هفتـه اخـيـر و تـاکـيـد               
تشــکــل هــاي مــخــتــلــف کــارگــري،           
بـازنشـسـتـگـان، دانشـجـويـان، زنــان،             
نويسندگان و هنرمنـدان مـتـرقـي بـر             
ادامــه ايــن اعــتــراضــات درســت در            
شرايطي که رژيم قوه سرکوب خـود را     

به رخ جامعه مي کشـد، نشـان از آن            
دارند که حربه ارعاب کارائي گذشـتـه       
را از دست داده و خيزش هاي عـظـيـم        

 .تر و بنيان کن تري در راهند
 

در شرايط کنوني که درمـانـدگـي        
رژيم در پاسخگويي به خواستـه هـاي          
مردم و تغيير توازن قوا به زيان جبهـه     
ــات و             دشــمــن، گســتــرش اعــتــصــاب
اعتراضات کارگري و تـوده اي را بـه             
امري اجتناب نـاپـذيـر تـبـديـل کـرده                
است، توده گير شدن يک درک درسـت          
از معـنـاي واقـعـي سـرنـگـونـي رژيـم                 
ــط و                  ــهــوري اســالمــي و شــراي جــم
ملزومات آن در ميان فعالين جنـبـش    
ــبــش هــاي                  ــن ــگــر ج ــري و دي کــارگ
اجتماعي و توده اي مي توانـد نـقـش            
مهمي در تـکـامـل مـبـارزات جـاري             

 . داشته باشد
 

ما امضا کننـدگـان ايـن بـيـانـيـه              
اعالم مي کنيم که سرنگوني انقالبـي     
جمهوري اسالمي معنايي جز در هـم        
شکستن مـاشـيـن دولـتـي، از جـملـه               
انحالل کامل سپاه پاسـداران، ارتـش،       
زندانها، نيروهاي انتـظـامـي و کـلـيـه             
ــادهــاي               ــه ــهــاي ســرکــوب و ن ارگــان
تبليغاتي و ايـدئـولـوژيـک جـمـهـوري              
اسـالمــي، خــلــع يــد از روحــانـيــت و              
مذهب از کـلـيـه حـيـات اجـتـمـاعـي                  
کشور و الغاي قانون اساسي و سـايـر            

ــيــن ضــد انســانــي            جــمــهــوري   قــوان
ما بر اين بـاوريـم کـه        .  اسالمي ندارد 

سازمانيابي و پيشروي طبقـه کـارگـر          
در جريان اعتصابـات و اعـتـراضـات            
رو به گسـتـرش جـاري و هـمـراهـي و                
اتـحــاد جـنــبــش هـاي اجــتـمــاعــي و               

پـيـشـرو بـا چشـم انـداز و                اعتراضي  
استراتژي سوسياليستي است که مـي      
ــم               ــي رژي ــقــالب ــگــونــي ان ــد ســرن تــوان
جــمــهــوري اســالمــي و مــنــاســبــات           
طبقاتي حاکم را تضمين کـنـد و افـق         
رهايي از کليه مصائب نظام سرمـايـه       

 . داري را به روي جامعه بگشايد
 

ما امضا کنندگان اين بيانيـه بـر          
اين باوريم که پيشـروي مـبـارزه بـراي            
سرنگوني جمهوري اسالمي و به زيـر         
کشيدن نظام سـرمـايـه داري در گـرو              
فراگير شـدن شـعـارهـا، خـواسـتـهـا و                
اهدافـي اسـت کـه مـتـضـمـن حـقـوق                  
انساني و جهانشمول همه شـهـرونـدان          
و تحقق آزادي و برابـري و رفـاه هـمـه                
انسانها فارغ از هـر گـونـه تـبـعـيـض                 
جنسيتي، ملي و مـذهـبـي و نـژادي              

 . باشد
 
امروز در شرايطي که دولـت هـا           

و نيروهاي ارتجاعي مانـنـد روسـيـه،          
عراق و سوريه و حزب اهللا آشکارا در         
بـرابــر جــبــهــه اعــتــراضــات مــردم از            
جمهوري اسالمي حمايت مي کـنـنـد        
ــا                    و از طــرف ديــگــر از آمــريــکــا ت
پادشاهي عربستان و متحديـن آن در        
ــگــارنــگ               ــيــروهــاي رن مــنــطــقــه و ن
اپوزيسيون بورژوازي ايران به منـظـور       
بـه بـيـراهـه بـردن اعـتـراضـات مـردم                  
ــايــت از                ــه ســنــگ حــم ــکــاران ــب فــري
مطالبات مردم ايران را به سينـه مـي       
زنند، ما امضا کنندگان اين بـيـانـيـه           
تأکيد مي کنيم که تنها با تـکـيـه بـر          
يک افق روشن انقالبي و با اتـکـاء بـر              
آگاهي و سازمانيابي جنبش کارگـري     
و جنبش به پا خاسته مردم منـکـوب       
شده و آزاديـخـواه ايـران مـي تـوان آن                

 . تالش هاي ارتجاعي را خنثي کرد
 

ما امضا کننـدگـان ايـن بـيـانـيـه              
همه کارگران، زنان، جوانـان و عـمـوم           
انسانهاي شرافتمند و آزاديخواه را کـه   
از نـظــام ســرمـايــه داري و مــذهـبــي               
جمهوري اسالمي بجان آمده اند؛ فـرا        
مــي خــوانــيــم کــه بــراي ســرنــگــونــي            

جمهوري اسالمـي و بـه زيـر            انقالبي  
کشيدن نظام سرمايه داري که برپـائـي    
جامعه اي مرفه و عاري از هـر گـونـه         
ستم و استثمـار و بـا گسـتـرده تـريـن                 
آزادي ها را نويد مـي دهـد، صـفـوف           

 .خود را يکپارچه تر و متحد تر کنيم
 

ما هـمـه نـيـروهـا و انسـان هـاي                 
آزاديخواه در داخل و خـارج از کشـور         
را فـرا مـي خـوانـيـم کـه بـراي آزادي                   
فوري و بـي قـيـد و شـرط دسـتـگـيـر                   
شـدگـان اعـتــراضـات اخـيـر و کـلـيــه                 
زندانيـان سـيـاسـي و جـلـب حـمـايـت                  
افکار عمومي پيشرو و مـتـرقـي در            
سطح جهان از مبارزات آزاديخواهانـه    
و سرنگوني طلبانه مردم در ايـران از          

 .هيچ تالشي فروگذار نکنند
 

 سرنگون باد  
 جمهوري اسالمي ايران    

 زنده باد آزادي،   
 زنده باد سوسياليسم  

 
 ۱۳۹۶  دي ماه ۲۵ 
 ۲۰۱۸  ژانويه ۱۵ 

 
 امضا کنندگان   

 : به ترتيب حروف الفبا
 حزب کمونيست ايران  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 –حزب کمونيست کارگري ايران    

 حکمتيست
 سازمان راه کارگر  
 مبارزان کمونيست 

 بيانيه احزاب و سازمانهاي کمونيست و چپ          
 فصلي تازه در مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسالمي          

ده سال قـبـل       ابراهيم لطف الهي     
 در زنــدان      ١٣٨٦  دي مــاه        ٢٥ در   

اثـر   حکومت جنايتکار اسـالمـي بـر         
 .شکنجه هاي وخشيانه جان باخت

ده سال قبل مردم شـهـر سـنـنـدج             
نسبت به قتل آشکـار ابـراهـيـم لـطـف             
الهي دست به اعتـراض زنـد و عـمـل               

حکومـت هـار اسـالمـي را              وحشيان
 ٢٨ روز پـنـجـشـنـبـه         .  محکوم کردند 

 با حضـور صـدهـا تـن از           ٩٦ دي ماه  

زنان و مردان انقالبي در گراميـداشـت     
اين فعال سياسي و در مـحـکـومـيـت             
اعدام، در گورستان بهشت مـحـمـدي          

 .سنندج دست به تجمع زدند
تــجــمــع مــردم ســنــنــدج عــمــال            

شکستن ديوار نظامي شهـر سـنـنـدج           
 .است
ــزب             کـــمـــيـــتـــه کـــردســـتـــان حـ

کمونيـسـت کـارگـري ايـران بـه مـردم                
ايـن  .  شهر سنـنـدج درود مـيـفـرسـتـد            

اقدام انقالبي در ادامـه اعـتـراضـاتـي            
است که دربيش از صد شهر در سطـح      
سراسري عليه بيکاري، گراني، فقـر و       
عليه فساد حاکمـان رژيـم اسـامـي از             

.  شـروع شـده اسـت         ٩٦ اوايل دي ماه  
مردم سنندج همگام بـا اعـتـراضـات            
سراسري شعار زنـدانـي سـيـاسـي آزاد             
بايد گردد را به خواسـتـهـاي عـادالنـه             

براي نان، کار و آزادي و مـرگ           مردم  
 .اضافه کردند بر خامنه اي 

   
 زنده باد تجمع انقالبي    

  مردم سنندج
 ١٣٩٦  دي ماه ٢٨ 

 با شرکت صدها نفر از زنان و مردان انقالبي          
 در شهر سنندج دهمين سال ياد          

 ! ابراهيم لطف الهي برگزار شد       
 اطالعيه خبري کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران                             



 
920شماره يسکرا                                            ا                                                 6 صفحه   

 
احضار نجيبه صالح زاده به                 

 دادگستري شهرستان سقز            
 ١/١١/٩٦ روز يکشنبه مورخ 

ــاري دادگســتــري             شــعــبــه ســوم دادي
شهرستان سقز طي يک تماس تـلـفـنـي       
نجيبه صالـح زاده را احضـار و طـي               
ــاره              ــمـــــــ ــه شـــــــ ــيـــــــ ابـــــــــالغـــــــ

 بـــه    ٩٦١٠١٠٨٧٤١٧٠٢١٩٧ 
 ٥ ايشان ابالغ شده که ظرف مـهـلـت            

روز خود را به همـان شـعـبـه مـعـرفـي             
 .کند

ــور      ــت حضـ ــوص     :  عـــلـ در خصـ
گـزارش اداره اطــالعـات شـهــرسـتــان            
سقز عليه شما ظـرف مـهـلـت مـقـرر               
جهت اداي تـوضـيـح در ايـن شـعـبـه                  

 .حاضر شويد
 

قتل زنان در مريوان پاياني                   
ندارد خواه به بهانه ناموس وخواه                    

 در ساير اشکال خشونت              
بنا به گـزارش رسـيـده از سـايـت               
خبري شاره کـه م مـريـوان يـک زن از                 
اهالي روستاي گوشخاني از توابع سـر   
وآبادبه طرز فجيـعـي بـه قـتـل رسـيـد               

بنا بـر  .  وجنازه اش به آتش کشيده شد 
همين گزارش روز پـنـج شـنـبـه خـانـم               

ر به منظور انجام امور بانکي از  .  ش
خانه بيرون ميرود وپس از آن نـاپـديـد        

منابع محلي اظهار ميدارند    . ميشود
قاتل اين زن جوان که قصد تجـاوز بـه           
وي را داشته پس از آنـکـه مـوفـق بـه                
انجام اين عميل کثيف نشـده اورا بـه          
قتل رسانيده وجنازه اش را آتـش زده          

 . و دفن ميکند
جنازه مقتول پس از دو هفـتـه در       
مسير جاده سنندج به ديوانـدره پـيـدا           

 شده است 
 منبع شا ره که م مريوان

عدم حـمـايـت از زنـان وکـودکـان              
خشونت ديـده نـبـودن قـوانـيـن مـنـع                 
خشونت و وجود قوانين زن سـتـيـز و             
قسر در رفتـن خشـونـت ورزان وعـدم             
حمايـت خـانـواده و جـامـعـه از زنـان                  
خشونت ديده ونبودن خانه هـاي امـن          
از عوامل وقـوع ايـن نـوع جـنـايـات                

 .وخشونتها ميباشد
 برگرفته از صحفه پروين ذبيحي

از صــفــحــه فــيــس بــوک نســريــن           
 رمضاعلي

 
 قتل يک زن  در کويه             

 ۲۰۱۸   ويـه  نژا  ۲  ۱ روز يکشنبه 
 ساله مابين روستـاهـاي   ۲  ۰ يک دختر 

در "  گـومـه شـيـن      " و   "  شاخه بيسکـه  " 
کويه از توابع اربيل کـردسـتـان عـراق            
جـنــازه اش در حــالــيــکــه آثــار چــنــد              
گلولوله بر بدنش وجـود داشـت پـيـدا             

تا کنون جسد اوشناسايـي نشـده     .  شد
بنقل از سايت از سايت جـاري     .   است

 جاران
 

 فروزان جعفرپور        
به گفته پدر دانشجوي مهنـدسـي      

 سـالـه،     ۲۷ جعفرپـور    )  فروزان(مريم  
وي در اعتراضات اخـيـر بـازداشـت و            
پيکرش را پس از کـالـبـدشـکـافـي بـه            

 .خانواده داغدارش تحويل دادند
 

 سپيده فرهان       
سپيـده فـرهـان هـمـچـنـان تـحـت                
بازجـويـي در زنـدان اويـن نـگـهـداري                
ميشود و تا کنون هـيـچ تـمـاسـي بـا                

 .خانواده اش نداشته است
 

 صداي زندانيان سياسي باشيم                 
رابـعـه زنـد آهــنـگـســاز، نـوازنــده             
قانون و سازنده ساز از کـانـديـداتـوري          
جايزه باربد در جشـنـواره مـوسـيـقـي              

او در گفتگويـي بـه     .  فجرانصراف داد 
چـطـور خـوشـحـال        :  ايلنا گـفـتـه اسـت       

باشم از اينکـه کـانـديـد جـايـزه بـاربـد                
وقتي کـه ديـگـرزنـان هـنـرمـنـد             ! شدم

سرزمـيـنـم از اجـرا بـه روي صـحـنـه                   
  شوند؟ محروم مي

 
نــدا اشـــراقــي، دانشــجــوي عــلـــوم               
کامپيوتر از دانشگـاه کـاشـان اخـراج           

 شد
ندا اشراقي بـروجـنـي دانشـجـوي           
علوم کامپـيـوتـر دانشـگـاه سـراسـري             
کــاشــان، دي مــاه امســال بــه دلــيــل             

 .بهايي بودن از دانشگاه اخراج شد
 

بازداشت زنـان سـاکـن شـهـرهـاي            
ايالم کرمانشاه و ارومـيـه بـه جـرائـم               

 واهي
بازداشت زنان طي دو هـفـتـه اول           

نفـر در    ۷ سال جاري ميالدي به تعداد  
شهرهاي مختلـف تـوسـط نـهـادهـاي            

 .امنيتي بوده است

نام و مشخصات اين هفت زن کـه   
به طرق مـخـتـلـف تـوسـط نـهـادهـاي               
امــنــيــتــي وابســتــه بــه ســرکــوبــگــران         

 :بازداشت شده اند، عبارت است از
 ـ سارا جمشيدي اهل ايالم

 ـ  شهال وحدت پور اهل اروميه
 ـ توران مهربان اهل اروميه

 ـ  الله آقايي اهل ايالم
 ـ نسترن عکاشه اهل کرمانشاه
 ـ اشرف اکبرپور اهل کرمانشاه
 ـ  نازدار اميرمحمدي اهل ايالم

بيش از سـه هـفـتـه اسـت کـه از                   
بازداشت آنان ميگـذرد و در اسـارت           

 .نيروهاي امنيتي هستند
پيـگـيـريـهـاي خـانـواده هـا بـراي                
آزادي عـزيـزانشـان بـي نـتـيـجـه بـوده                 

 .است
تنها  توران مهربان از اين تـعـداد      

نفـر    ۶ با توديع وثيقه آزاد شده است و  
ديگر هنوز در اسـارت وحـوش اداره            

 .اطالعات هستند
بازداشتهـاي خـودسـرانـه تـوسـط           
نهادهاي امنيتي يکي از مـعـضـالت       
و مشکالتي است کـه مـردم بـعـد از              

. قيام سراسري با آن مـواجـه هسـتـنـد          
هر روز بـنـا بـه بـهـانـه اي نـيـروهـاي                     
امنيتي به منازل مردم هجوم آورده و       
آنان را مـورد بـازداشـت و بـازجـويـي               

 .قرار ميدهند
 

 حمله به دومين زن          
 دوچرخه سوار در ديماه             

متين معززي قهـرمـان اسـکـيـت          
سرعت زنـان ايـران در حـال دوچـرخـه               
ســواري بــود کــه يــک مــوتــورســوار،            
خودش را بـه او رسـانـده و بـا لـگـد                     

اتفاق مشابهي نيـز  .  پرتش کرده است  
 روز پـيـش در قـم رخ داده            ۱۰ حدود  

رود از      بود؛ حمالتي که احـتـمـال مـي       
سوي مخالفان دوچرخه سـواري زنـان          

 .شود انجام مي
 

تنديس دختر مبارزي كه از               
 حجاب اجباري بستوه آمده بود                 

روسـريـش را      دختر ميدان انقالب 
از سرش دراورده و به تـكـه اى چـوب            
علم ميكند و آن را به نشانه اعتـراض    
ــوا                  ــارى در ه ــه حــجــاب اجــب ــي عــل

 . ميچرخاند
  نه به جمهورى اجبار

  بفهماند اجبار بس است
ــد خــودش حــق                 ــوان ــت و زن مــي

 انتخاب داشته باشد
ــردان                  ــان و مـ ــامـــى زنـ ــمـ از تـ
ميخواهيم كه بـه حـمـايـت از دخـتـر                

  .انقالب برخيزند
 دختر ميدان انقالب كجاست؟

 
به بهانـه جـلـوگـيـري از تـحـريـک                 
جــامــعــه بــا مــانــکــن هــاي زن، ســر              
مانکنها بـه مـرغـابـي تـغـيـيـر پـيـدا                  

 !کرده
سـازي     دانشجويان رشته مجسمـه   

 ملي در يـک       باغ  -دانشگاه هنرتهران 
اقدام اعتراضي درب دفتر مدير گـروه    
مجسمه سازي ايـن دانشـگـاه را گـل              

 .گرفتند) آجر(
شــود ايــن اقـــدام             گــفــتــه مــي       

ــه حــذف                 ــاســخ ب ــان در پ دانشــجــوي
فضاهاي کارگـاهـي و ايـنـکـه اعضـا              
هيات علمي مانع فعاليت خـيـلـي از           
اســاتــيــد مــجــرب در ايــن دانشــگــاه            

 ايـن    .شوند صورت گـرفـتـه اسـت          مي
اقدام، يـکـي ديـگـر سـيـاسـتـهـاي زن                 
ستيـزانـه در راسـتـاي حـذف زنـان از                 

الـبـتـه کـه زورشـون بـه             .  جامعه است 
 !خود زنها نميرسه

 

 معلمان آزاد در           
 مدارس غيردولتي         

: گــويــنــد       مــعــلــمــان آزاد مــي          
تـر از       سالهاست با دستمزدهاي پايين   

حداقل قانون کار، در خدمت آموزش     
ــه                و پــرورش هســتــيــم و مــتــاســفــان

هاي مخـتـلـف مـا را بـه هـم                  سازمان
 .کنند کاري مي پاس

مــعــلــمــان آزاد کــه در مــدارس             
غيردولتي مشغول به کار هستند، از       
شرايط شغلي خود ناراضي هستند و        
معتقدند که بايد تغييرات اساسي در     

 .شرايط اشتغال آنها به وجـود بـيـايـد            
در اين مـدت  : " گويند اين معلمان مي 

بيست و انـدي سـال کـه از تـاسـيـس                   
گذرد، چنـديـن     مدارس غيردولتي مي  

نوبت استخدام و رسـيـدگـي بـه امـور              
معلمان و نيروهاي آموزشـي صـورت       
گـرفـتــه؛ ولــي مــتـاسـفــانـه مـعــلـمــان               
غــيــردولــتــي نــه از حــقــوق قــانــونــي            

 **.برخوردارند و نه از بيمه

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                      

 از وضعيت زنان              
 عزيزه لطف الهي           
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  »يدي صمدي      «نوشته اي از       
 ....وقتي سانسور حاکم است             

سـه شــنــبــه گــذشـتــه جــمــعــي از             
کارگران خبازيهـاي سـنـنـدج مـراتـب            
اعتراضشان را نسـبـت بـه وضـعـيـت              
نـامــنــاســب مــعــيــشــتـي خــود، طــي           
طوماري رو بـه اسـتـانـدار کـردسـتـان              
نوشته و رونوشت آن را بـه بـرخـي از                
نهادها و ارگانهاي دولتي ذيـربـط در          

  .سنندج فرستادند
يک نسخه از ايـن طـومـار جـهـت             
انــتــشــار بــه وب ســايــت ايــلــنــا هــم               
فرستاده شد که متـاسـفـانـه بـرخـي از            
مطالب اين طـومـار گـويـا بـه مـذاق               
تعدادي از آقـايـان دولـتـي بـويـژه در                  
وزارت تعاون، کار و رفـاه اجـتـمـاعـي          
خوش نيامده و مسئـولـيـن ايـلـنـا بـه              
دور از اخالق حرفه اي حرفه روزنـامـه        
نگاري اقدام به سانسور آن کردنـد کـه         
البته به دليل سابقه طوالني سـانسـور      
در مطبوعات و رسانـه هـاي کشـور،          

 .اين اقدام خيلي تعجب برانگيز نبود
حـال بــه دلــيـل ايـنــکـه در ايــران                
تريبوني وجود ندارد تا طبقـه کـارگـر           
ــد آزادانــه حــرفــهــا، دردهــا و               بــتــوان
رنجهاي خود را مـطـرح کـنـد، بـنـده                
اقدام به انتشار مـتـن کـامـل و بـدون              
سانسور طومار اعتراضي جـمـعـي از       
کارگران خبازيهاي سنندج در صفـحـه    

 .فيسبوک خود، کردم
در پايان ضمن مـحـکـوم نـمـودن            
اقدام مسئولين وب سايـت ايـلـنـا در             
حذف و سانسور بسياري از مـطـالـب         
طومار، بنـده بـعـنـوان يـک شـهـرونـد                 
ايــرانـــي خـــواهــان لــغـــو ســـانســـور              
سيستماتيک حـاکـم بـر رسـانـه هـا و                 

 .مطبوعات کشور هستم
 يدي صمدي

 
هاي       طومار کارگران نانوايي              

 استان کردستان           
هــاي    طـومـار کـارگــران نــانـوايــي        

ــزايــش                 ــان بــراي اف ــان کــردســت اســت
دستمـزد، تشـکـل يـابـي مسـتـقـل و                 

آورمــحــســوب شــدن        ســخــت و زيــان      
 کارشان

هـاي     جمعي از کارگـران نـانـوايـي        
استان کردستان با امضـاي طـومـاري       
خــطــاب بــه اســتــانــداري کــردســتــان،         
خواهان افزايش دستمزد،تشکل يابـي      

آورمـحـسـوب       مستقل و سخت و زيان 

 .شدن کارشان شدند
دي مـاه    ٣٠ دراين طومـاري کـه        
 :رسانه اي شد، آمده است

هاست ما کارگران خـبـاز از         سال 
افزايش دستمزدهايمان برابر با قـانـون        

ايم، هرچند دسـتـمـزدهـاي       بهره بوده   بي
بــه اصــطــالح قــانــونــي هــم دردي از             

کـاهـد؛ امـا         هاي ما کارگران نمـي    رنج
هــاي بـخـور و نـمـيــر              هـمـيـن حـداقـل       

قانوني هم براي مـا کـارگـران خـبـاز،             
دليـل عـدم افـزايـش         .  شود  اعمال نمي 

چندين ساله دسـتـمـزد مـا کـارگـران،              
حاکم بـودن عـرفـي غـيـرقـانـونـي در                 
تعيين دستمزد ما کارگران است و آن      
منوط کردن افزايـش دسـتـمـزدهـا بـه             
افـزايــش نــرخ نـان اســت کــه عـمــلــي               

. شـود    کامال غيرقانونـي تـلـقـي مـي          
افزايش نيافتن چندين ساله دسـتـمـزد        

مان را سخت بـه       ما کارگران معيشت  
مــخــاطــره انــداخــتــه؛ بــه نــحــوي کــه            
دريافتي يک کارگر خباز ماهيـانـه بـه         

 هـزار    ٨٠٠  الي ٧٠٠ طور ميانگين   
هاي يـک   تومان است که با کسر هزينه  

کارگر در کارگاه خبازي از قبيل سهـم    
بيمه ماهيانه کارگر، هزينه يک وعـده        
غذا، هـزيـنـه ايـاب و ذهـاب کـارگـر                  

مـانـد؛      چيزي از آن بـاقـي نـمـي            ...  و  
گردد  تر مي  عمق فاجعه زماني نمايان   

که ما کارگران بايستي با ايـن مـبـلـغ             
ــنــه مســکــن، درمــان،              نــاچــيــز هــزي
آمـوزش، خــوراک، پـوشــاک، قـبــوض          

کـه در ايـن       ... آب، برق، گاز، تلفن و  
روزها با وجود گـرانـي و تـورم لـگـام                
گـيــسـخــتـه سـر بـه فـلــک کشــيـده را                   
پرداخت نـمـايـيـم، در ايـن حـال و بـا                   
داشتن چنين درآمدي، حتي قـادر بـه         

مـان     تـريـن نـيـازهـاي          تامين ابـتـدايـي    
نيستيم، نيازهايي که ديگر بـراي مـا        
کارگران به کاالي لوکس مبدل گشتـه      

 .است
مان بارها و بارها شمـا       نمايندگان
اند کـه کـار در کـارگـاه              را مطلع کرده  

آور    خبازي جزو مشاغل سخت و زيان    
بايست کارگران شاغل    باشد و مي    مي

در اين حرفه از بازنشستگي پـيـش از           
مند شوند، اما متاسفـانـه      موعد بهره 

تنها شاطر و نان درآر به دليل ارتبـاط   
مستقيم با گرما، اين قانون بـرايشـان        

گــردد، در حــالــي کــه              اعــمــال مــي    

ــه          ــون ــري، چ ــري و        مشــاغــل واب ــي گ
خميرگيري به دليل ايسـتـادن کـارگـر            

هاي طوالنـي   طور ثابت براي ساعت  به
آور بـودن از         از لحاظ سـخـت و زيـان          

بـاشـد؛      شاطري و نان درآري کمتر نمي   
به طوري که اين کارگران در مـعـرض           

هايي از قيبل واريـس، ديسـک        بيماري
قرار دارنـد؛ هـمـچـنـيـن بـه            ...  کمر و  

ــزگــردهــاي آرد در فضــاي               دلــيــل ري
کارگاه خـبـازي بسـيـاري از کـارگـران              
خباز به بيماري تنـگـي نـفـس و آسـم               

اند امـا کـمـيـتـه سـخـت و               مبتال شده 
آور تا به حال به ايـن خـواسـتـه بـه             زيان

 .حق راي منفي داده است
 

خواسته هاي ما کارگران خباز                   
 :امضا کننده اين طومار            

در اسرع وقت موضوع عـدم    .   ١ 
مـان     افزايش چندين ساله دستمزدهاي  

رفع شده و از اين به بعد مـا کـارگـران         
خواهيم برابر قانون هر سـالـه     خباز مي 

منـد شـويـم و         از افزايش دستمزد بهره   
اين عـرف غـيـرقـانـونـي کـه افـزايـش                 
دستمزد کارگر خـبـاز را بـه افـزايـش                

اند، برچيده شـود؛    نرخ نان منوط کرده   
چون به زعم ما قرار افزايش نـرخ نـان          

 تـعـريـف    ٩٧ که در برنامه بودجه سال  
شده در راسـتـاي اهـداف سـيـاسـي و                 
اقـتـصـادي دولـت و بـه نـفــع شـريــک                  

ــاعــي    ــم ــت ــرمــايــان   ( شــان       اج ــارف ) ک
ــاه                   مــي ــاي رف ــه در راســت ــاشــد، ن ب

 .اجتماعي طبقه کارگر
تمامي کـارگـران شـاغـل در            -٢ 
هاي خبازي به داليلي که شـرح      کارگاه

بايست کـار آنـهـا         شد، مي  آن داده مي  
آور تلقي شده و همه آنـان    سخت و زيان  

از بــازنشــســتــگــي پــيــش از مــوعــد            
 .مند گردند بهره

خواستار آزادي کنش صنفـي   -٣ 
يــابــي مســتــقــل       و  امــکــان تشــکــل       
 .کارگران خبازهستيم

 
.  اينبار شکست نخواهيم خورد                

 .اينبار ما پيروز خواهيم شد             
اعتراضاتي که اينبار در نـزديـک         
به صد شهر اتـفـاق افـتـاد بـر خـالف                  

 کـه بـه بـهـانـه تـقـلـب در                 ٨٨ جنبش  
انتخابات شروع شده بود، مستـقـيـمـا      

. ريشه هاي مشکالت را نشانه گرفت    
از بيکاري و فقر و گراني تا اخـتـالس        
هاي هرروزه مقامات و بيـحـقـوقـي و        

 بيحرمتي
افزايش هـزيـنـه هـاي زنـدگـي از                
ــد               يــکــطــرف و کــاهــش قــدرت خــري
اکثريت مـردم در کـنـار بـيـکـاري ده                
ميليوني چنان مردم را تـحـت فشـار            
بيسابـقـه اي قـرار داد کـه عـلـيـرغـم                   

ــد کــه                  ــن ــدانســت ــکــه مــردم مــي ــن اي
اعتـراضـشـان بـا تـوحـش حـکـومـت                
روبرو ميشود ولي راهي جز اعتـراض     

. عمومي براي مردم باقـي نـگـذاشـت        
حــکــومــت تــالش عــبــثــي کــرد تــا              
دستـگـيـري هـزاران نـفـره و بـه قـتـل                    
رساندن دهها نفر از جـوانـان و مـردم              
معتـرض صـداي مـردم را خـامـوش              
کند اما خودشان هم ميدانند که ايـن        

. صــدا ديــگــر خــامــوش نــمــيــشــود            
خودشان دارند از فاز دوم اعـتـراضـي          
که در راه است صحبت مـيـکـنـنـد و               
ترس وجود هـمـه آنـهـا را فـراگـرفـتـه                  

ميدانند اينبار ابعاد اعـتـراض     .  است
ايـن وضـع     .  حتي وسيعتر خواهد بـود    

به طور واقعي ديگر نه براي ما مـردم      
قابل تحمل است ونه براي حـاکـمـيـت          

 .قابل تحميل
در شرايطي که حتي زنـده مـانـدن       
نيز براي اکثريت جمعيت دشوار شـده         
است، اتحاد و همبستگي مردم تنهـا      

حـکـومـت بـا       .  راه چاره و نجات است   
صدا و سيماي منـفـورش قصـد دارد           
حرکت اعتراَضي به حـق مـردم را بـه             
دولتهاي غـربـي نسـبـت بـدهـد، امـا                
افکار عمومي به خوبي ميداند مردم     
از وضــع مــوجـود، از دولــتـمــردان و              
دروغ پـردازي هـاي هـرروزه شـان، از               
وعده وعيدهاي تـکـراري و تـوخـالـي            
شان، و از اينکه چرا بـايـد ثـروت ايـن           
مملکت صرف گروههاي اسالمي در     
لبنان و يمن و سوريه و عراق و جنـگ    
افـروزي هـاي مـنــطـقــه اي حـاکــمــان               
بشود، در حاليکه مردم از ساده تريـن     
نيازهاي زنـدگـي بـاز مـانـده انـد، در                
حاليکه صدهـا هـزار کـودک زنـدگـي              
شان تباه شده، در حاليکه کارگـر ايـن         
مملکت مجبور اسـت کـلـيـه اش را               
بــراي ادامــه زنــدگــي اش بــه حــراج               
بگـذارد، در حـالـيـکـه مـيـلـيـون هـا                   
دانشجوي اين مملکـت در دانشـگـاه           
بـايــد بــيــگــاري بــکــشــنــد و بــعــد از               
دانشــگــاه بــيــکــاري و در حــالــيــکــه            
ميليون ها کارگر شاغل و بازنشسـتـه    
حـتــي حـقــوقشــان مــاهــهـا پــرداخــت           

 . نميشود، به ستوه آمده اند
اما کارگر کجاي اين ماجرا قـرار      

 دارد ؟
اين روزها طبقه کارگر بايد مـهـر      
خودش را به اين جنبش بزند و پـرچـم        
خودش را به پرچـم عـمـومـي تـبـديـل             
کند چرا کـه خـواسـت هـاي کـارگـران               

. امروز خواست هاي همه مردم اسـت       
بايد همه مردم مثل تني واحد متحـد   
و يکپارچه شوند تا آنچه ميخـواهـنـد          
را به کرسي بنشانند و پلـکـان قـدرت            

طبقات ديگر نشوند و بـاليـي کـه در             
 به سرشان آمد دوباره تـکـرار     ٥٧ سال  

بــايــد ريشــه نــابــرابــري هــا و           .  نشــود
تبعضات و ظلم و ستم را از بـيـن بـرد        
و اين کار طبـقـه مـا، طـبـقـه کـارگـر                   

مـا  .  ما دهها ميـلـيـون نـفـريـم         .  است
چرخ هاي توليـد را در دسـت داريـم،              
مدارس را در دست داريـم، مـيـلـيـون           
ها دانشجو از مـا هسـتـنـد، صـدهـا                
هزار پرستار و صدها هـزار کـارمـنـد             
زحمتکش از ما هستند، ميليـون هـا      
جوان بيکار از ما هستـنـد، خـدمـات         
را ما براي جامعه تامين ميکنـيـم و           
ايــن قـــدرت را داريـــم کـــه آنـــچـــه                   

زنـدگـي   .  ميخواهيم را بـدسـت آوريـم        
انساني حق مـا و فـرزنـدان مـا، حـق                
سالمندان و بازنشتسگان و حـق هـمـه         

طب و تحصـيـل رايـگـان       .  مردم است 
مسـکـن مـنـاسـب        .  حق همه ما است 

. آزادي حـق مـا اسـت         .  حق ما اسـت    
حرمت و منزلت حق مـا اسـت، رفـاه           

. حق ما است، برابـري حـق مـا اسـت            
ما ديگر قبول نميکنيم که اقليتـي از     
قبل کار ما صاحب همه چيز بـاشـنـد         
و ما در فقر و محروميت غـوطـه ور           

ديگر تحمل نميکنيم کـه کـار     .  باشيم
کنيم اما حاصل کار ما به ثروت يـک        

 .اقليت تبديل شود
جـامـعـه بـيـدار        .  ديگر بس اسـت    

مـردم  .  شده و به حرکت درآمده اسـت        
درد مشترکي دارند و هـيـچ نـيـرويـي           
جلو اين موج انسانها را نميتواند سـد    

ما پـيـروز خـواهـيـم شـد و ايـن                .  کند
ايـن  .  زندگي را عوض خـواهـيـم کـرد          

تصميم و اراده ما ميـلـيـون هـا زن و               
چه کسي ميخـواهـد جـلـو       .  مرد است 

اين موج انسانها را بگيرد؟ چه کسـي    
ميتواند اراده دهها ميلـيـونـي مـا را            

. در هم بشکند؟ اينبار نوبت ما است    
بـارهـا سـر بـلـنـد           .  ما کوتاه نميـايـيـم     

کرديم و عقب مان راندند اما درد مـا    
. و خواست ها سر جايش بـاقـي اسـت           

يـکـبـار    .  ما حق زندگي انساني داريـم    
به دنيا مياييم و مـيـخـواهـيـم مـثـل               

يـکـبـار بـه دنـيـا           .  انسان زندگي کنيم  
يـکـبـار    .  مياييم و آزادي ميـخـواهـيـم     

بدنيا مياييم و ميخواهيم خوشبخـت       
مــبــارزه مــا زنــان و        .  زنـدگــي کــنـيــم    

مـردان در خــيـابــان و کـارخــانــه، در               
دانشـگـاه و در بـيــمـارسـتـان، عـلـيــه                 
هرنوع تبعيض و تحميل، چـنـان حـق           
طلبانه است که حتي بخشي از طبـقـه      
ما را که براي سرکوب ما اجيـر کـرده      

آنـهـا   .  اند، مردد و ناتوان کـرده اسـت         
هــم از ســـرکــوب و تـــبــعــيــض و                     
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ديروز شنبه هـواپـيـمـاهـاي         :به اين شرح مي باشد                 )  ماه     دي   ۲۹ تا تاريخ         (

تــرکــيــه مــنــاطــق عــفــريــن در          
کردستان سوريـه را کـه تـحـت            
کنـتـرل نـيـروهـاي مـوسـوم بـه               

نـــــيـــــروهـــــاي مـــــدافــــــع           ” 
اسـت شـديـدا       (ypg) ”خلـق 

از شمار تلفـات  .  بمباران کردند 
و خسارات اطـالع دقـيـقـي در           

بنا بـه گـزارشـهـا       .  دست نيست 
شمار زيادي تانکهاي ترکيه بـه     
سوي عفرين و مناطق مـجـاور     

يکـي  .  آن به حرکت در آمده اند   
از مردم عفرين بـه خـبـرگـزاري          

بـه  ” اسوشيتد پرس مـيـگـويـد          
ــه               ــم ک ــهــا درســي مــيــدهــي آن

عـفـريـن و      .  “ فراموش نکـنـنـد    
کوباني و برخي مناطق ديـگـر        

ســوريــه تــحــت      در کــردســتــان   
. کنترل هـيـچ دولـتـي نـيـسـت              

نيروهاي مردمي که گرايشـات     
سياسي مختلفي را نماينـدگـي      
ميکنند کنتـرل اوضـاع را در           
دست دارند و به شيـوه اي آزاد           
ــا و               ــک شــهــره ــي و دمــوکــرات

. روستـاهـا را اداره مـيـکـنـنـد             
مـردم فـعـاالنـه در اداره امـور              

فضـــــاي .  شـــــرکـــــت دارنـــــد     
همـبـسـتـگـي در مـيـان مـردم               

مردم احسـاس    .  بسيار باالست 
ميکنند کـه بـا بـرچـيـده شـدن              

بساط دولت اسـد و بـا سـهـيـم             
شـدن در اداره جـامــعــه دارنــد            

 .نفسي ميکشند
دولت اردوغـان از هـمـيـن           
ــيــک            فضــاي آزاد و دمــوکــرات

از دخالـت مـردم     .  وحشت دارد 
ــوشــت خــود وحشــت            در ســرن

از رشــد و مــحــبــوبــيــت        .  دارد
نيروهاي مردمي در کردسـتـان      
و فضاي همبستگي در مـيـان         

ــگــران  .  مــردم وحشــت دارد        ن
است که اين فضا به کـردسـتـان          

ــيــز ســرايــت کــنــد             . تــرکــيــه ن
ــک               ــه يـ ــيـ ــرکـ اردوغـــان در تـ
ديکتاتوري تمام عيار را حاکـم    
کرده است و صدها هزار نفر را       
دسـتـگـيـر و زنـدانـي کـرده، و                
اکنون در وحشت از ايـن اسـت           
کـه در يـک گــوشـه کــوچـک از               
کشــوري ديـــگــر مـــردم زيـــر            
ديکتاتوري زندگـي نـکـنـنـد و           

. دست به تجربه مستقلي بزنند  
اين دولت مـيـخـواهـد بـعـنـوان            
ستون ارتجاع در منطقه عـمـل       

بايد نوک اين ديـکـتـاتـور       .  کند
بـايـد   .  جنايتکار را قيچي کـرد    

شديدا تهاجم ارتش اردوغان به     
بـايـد   .  عفرين را محـکـوم کـرد       

در کنار همه نيـروهـايـي کـه از          
امــنـــيـــت و زنـــدگـــي مـــردم            

کردستان دفاع مـيـکـنـنـد، در           
کشــورهــاي مــخــتــلــف دولــت        
اردوغان و جناياتـش را مـورد         

. اعــتــراض و حــملــه قــرار داد          
نــبـــايــد اجــازه داد کـــه هـــر                 
ديکتاتور کثيف و خـودکـامـه         
مرتجعي به خود احازه دهد که     
از ديکتاتور هـا دفـاع کـنـد و              
مانـع قـدرت گـيـري مـردم بـه               

. هرشکل که ميخواهـنـد شـود       
مهم نيست که مـا بـه تـجـربـه              
عفرين و نيروهاي سـيـاسـي در         
آنجا چه انـتـقـاد و يـا تـفـاوت                 

مهم اينسـت  .  سياسي اي داريم 
که يک نيروي مرتجع کثيـف و         
خودکامه به خود اجازه ميدهد   
که هواپيماها و تانکهـايـش را         
بـــه حـــرکـــت در آورد و در                   
کشــورهــاي مــجــاور مــردم را         
بمبـاران کـنـد و مـانـع قـدرت               

اين تهاجم را .  گيري مردم شود 
 .بايد به شکست کشاند

 ٢٠١٨  ژانويه ٢١ 

 حمله ارتش اردوغان به عفرين در کردستان سوريه را                                                 
 !شديدا محکوم ميکنيم                 

 

 

 جنبش عدالت خواهانه مردم ايران      
 با قدرت و صالبت به پيش ميرود      
 و ما براي سرنگوني اين حکومت        

و سازمان دادن يک زندگي عاري از خشونت و          
 استثمار و نابرابري و يک زندگي بهتر     

 .  آماده هستيم 

محروميت و از ديدن ايـنـهـمـه          
نابرابري و تحقـيـر و کـنـتـرل و             
فساد جانشان به لبشان رسـيـده      

آنهـا هـم ديـگـر حـاضـر             .  است
نـيــســتـنــد سـيــنــه خــواهــران و           
برادران کارگـر خـود را نشـانـه             

ما آنها را هم ميـتـوانـيـم     .  روند
به خودمان بازگردانيـم و خـود         

اينـبـار قـوي      .  را قوي تر سازيم   
ــد                   ــن ــل ــشــه ســر ب ــمــي ــر از ه ت

 .ميکنيم
بهنام ابراهيـم زاده وبـالگ        

 نويس وفعال کارگري وکودک
 

احضار تعدادي از فعـالـيـن      
کارگـري بـه بـازپـرسـي شـعـبـه               

 چهارم  دادگاه انقالب سنندج

بر اساس خـبـر دريـافـتـي،           
طي روزهاي گذشـتـه از طـرف           
شعبـه چـهـارم دادگـاه انـقـالب             
سننـدج  تـعـدادي از اعضـاي              
کميته هماهنگي براي کمک بـه   
ايجاد تشکل هـاي کـارگـري و          
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران از          
طــرف شــعــبــه چــهــارم دادگــاه         

 .انقالب سنندج  احضار شدند
ــد         غــالــب حســيــنــي، خــال
حسيني، مـظـفـر صـالـح نـيـا،             
شريف ساعد پناه، حـبـيـب اهللا       
کـريـمـي از فـعـالــيـن کـارگــري              
ــه             هســتــنــد کــه طــي احضــاري

 ١٤/١١/٩٦ کتبي در روز      
به دادگاه سنندج احضـار شـده         

اتهام اين فعـالـيـن شـرکـت        . اند

 مــي   ٩٦ در مــراســم  نــوروز          
الزم بـه ذکـر اسـت کـه             .  باشـد 

طي ماه هـاي گـذشـتـه، حـدود           
ــا              هشــتــاد نــفــر در ارتــبــاط ب

 در   ٩٦ برگزاري مراسم نـوروز      
ســنــنــدج، احضــار و مــورد              

 .بازجويي قرار گرفتند
ــه احضــار،              ــون ــر گ مــا ه
بازجويي و بـارداشـت فـعـالـيـن           
کارگري را به بهانه هـاي واهـي       
امنيتي محکوم مي کـنـيـم و          
خواستار منع تعقيب فـعـالـيـن         
ــيــن              کــارگــري و ديــگــر فــعــال

 .اجتماعي هستيم
 کميته هماهنگي  

 براي کمک به ايجاد    
 تشکل هاي کارگري   

 ١٣٩٦  دي ماه ٣٠  

 ... نگاه هفته         


