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 اساس سوسياليسم      
 . انسان است 

 سوسياليسم    
 جنبش بازگرداندن     
 . اختيار به انسان است   

 

 www.iskraa.org 

!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 اا ي س ک ر 
 منصور حکمت

 !کارگران جھان متحد شويد

www.m-hekmat.com 
abdolgolparian@yahoo.com چھار شنبه ها منتشر ميشود عبدل گلپريان: سر دبير 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران
Tel: 0049 1633458007 
E-mail: asangaran@aol.com 

 مسئول ارتباطات شھرهای کردستان  عبدل گلپريان
Tel:00358 405758250 
E- mail: abdolgolparian@yahoo.com  

   ٢٠٠٧ دسامبر ۱۹ ، ١٣٨۶ آذر ۲۷

 بھمن خانی:   همکار سر دبير ٣٩٣
E- mail: khani@live.nl 
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 ۴صفحه  

 ۶صفحه  

هانس گرت پـوتـريـنـگ، رئـيـس            
پارلمان اروپا، خـواهـان آزادي فـوري           
دانشجويان زنداني در ايران شـد و از           
جمهوري اسالمي خواست که لـيـسـت        
کــامــل دانشــجــويــان زنــدانــي را در            
اختيار نـمـايـنـده اتـحـاديـه اروپـا در                 

ــد          ــرار ده ــهــران ق هــانــس گــرت      .   ت
پوترينگ همچنيـن گـفـتـه اسـت کـه              
مسئوالن جـمـهـوري اسـالمـي بـايـد              
بطور کامل خـانـواده دانشـجـويـان و              
وکالي مدافـع آنـهـا را از سـرنـوشـت                

. دانشجويـان زنـدانـي مـطـلـع کـنـنـد               
پارلمان اروپا گفته است کـه خـانـواده           

 نفره اي   ٢٨دانشجويان زنداني ليست    
را در اختيار دفتر پـارلـمـان اروپـا در              

تهران قـرار داده و خـواهـان دخـالـت                
اتحاديه اروپا درمورد اين مساله شده      
اند و اتحاديـه اروپـا بـالفـاصـلـه ايـن                
موضوع را با مقامات رژيم در ميـان        
ــوري               ــه و خــواهــان آزادي ف گــذاشــت

 . دانشجويان شده است
رئيس پارلمان اروپـا هـمـچـنـيـن            

 ۲۱اعدام ماکوان مـولـودزاده جـوان           
 دسامـبـر بـه اتـهـام           ٤ساله را که روز     

پوچ بيدادگاههاي جمهوري اسـالمـي       
به او، زمـانـي کـه تـنـهـا يـک کـودک                   
ــوده اســت، بشــدت              ــه ب ســيــزده ســال
محکوم کرد و آنـرا مـغـايـر مـنـشـور               

. حقوق کودکان سازمان ملل دانسـت      

اطالع داريد که رژيم اسالمي در       
 ٧روز   ( ايـران قــبـل از روز دانشــجــو          

کــه از ســالــهــا قــبــل روز         )   دســامــبــر
اعتراض مهم دانشـجـويـي در ايـران            
است و عمال طي سالـهـا مـبـارزه بـه              
روز اعتراض وسيع جـامـعـه تـبـديـل             

شده است، تعدادي از دانشجـويـان را         
عليرغم اين دستگيري   .   دستگير کرد 

دانشجويان در سطحي سـراسـري روز        
دانشجو را برپا کردند و در جريان اين        
اعتراضات، تـعـدادي ديـگـر از آنـان             
دستگير شدند و هـم اکـنـون نـزديـک              

 نــفــر از فــعــالــيــن اعــتــراضــات           ۵٠
دانشجويي از شهرهاي مختلف ايران     
در زنـدان اويـن و امـاکـن نـامـعـلـوم                  

 . ديگري بسر ميبرند
اين دانشجويان طـي ايـن مـدت           
مورد اذيت و آزار و شـکـنـجـه قـرار                

خبـر شـکـنـجـه زنـدانـيـان             .   گرفته اند 
خانواده ها و مردم را بشـدت نـگـران            

هــمــچــنــيــن اتــهــامــات   .     کــرده اســت  
دروغين و پاپوش دوزي هـاي دولـت          
عليه آنها نـيـز بـر ايـن نـگـرانـي هـا                    

ــت      ــزوده اسـ ــه         .   افـ ــملـ وزارت از جـ
اطالعات طـي بـيـانـيـه اي درمـورد              
دســـتـــگـــيـــري دانشـــجـــويـــان چـــپ        

به تمامي  مردم آزاديخواه  سازمانهاي کارگري، دانشجويي و                                         
 سازمانهاي مدافع حقوق انسان در سراسر جهان                               

  
 )نامه عفو بين الملل (  
  
نگراني از وضـعـيـت      :   موضوع 

جسماني محمود صالحـي زنـدانـي         
 سياسي و رهبر کارگري

طبق گزارشات رسيده، محمود    
ــه             ــت ــحــي ســخــنــگــوي کــمــي صــال
هماهنگي براي ايجـاد تشـکـلـهـاي          

 دسامبر در   ١١   کارگري، در تاريخ  
حاليکه در بيهوشي مطـلـق بـه سـر            
مــيــبــرد، از زنــدان مــرکــزي شــهــر          

بيمارستان توحـيـد ايـن          به سنندج  
محمود صـالـحـي     .   شهر منتقل شد  

در تاريخ چهارم تا دهم دسامبـر بـه          
تـوجـهـي      مدت شش روز به علت بي     

و مــحــرومــيــت از مــداواي مــوثــر          
چندين بار به حالت اغما فـرو رفـتـه       

  . است
ســـازمـــان عـــفـــو عـــمـــومـــي        

بر ايـن بـاور       )   امنستي( المللي    بين

کمپين اضطراري سازمان عفو بين                       
 الملل براي نجات جان محمود صالحي                          

 
 
 
 
 
 

 محمود صالحي       

 رئيس پارلمان اروپا خواهان آزادي دانشجويان زنداني در ايران شد
  ساله را بشدت محکوم کرد٢١و اعدام يک جوان 

 
 ۲صفحه   ۲صفحه  

 !دانشجويان را فورا آزاد کنيد: يکي از رهبران کارگران در کانادا

 خطاب به همه تشکلهاي مربوط اطبا و متخصصين کليه و وجدانهاي آگاه در اين عرصه

 ساراپارادوکس مأمور و امنيت             

 ) پيرانشهر    (گزارشي درموردوضعيت کارگران شرکت شن وماسه سردار وشرکت راه سازي صفين                          

 ! خطر اعدام سه نوجوان توسط جمهوري اسالمي    

 !۲۰۰۷پيشروي هايي ديگر براي جنبش جهاني عليه اعدام در پايان سال     

 ۲صفحه  
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 ۱ازصفحه  

 ۱ازصفحه  

آشوبگران از قبل اقدام بـه تـهـيـه تـيـر و                 :   " دانشگاهها گفته است  
کـرده  . . .    و  کمان، جمع آوري سنگ و ساخت نارنجک هاي صوتـي         

از دستگيـرشـدگـان مـقـاديـر قـابـل تـوجـهـي                   :   " و يا ميگويد  "   اند
نشريات موهن، کتب ضاله، اعـالمـيـه هـاي حـاوي تـوهـيـن بـه                    

" . مقدسات و مشـروبـات الـکـلـي کشـف و ضـبـط شـده اسـت                          
همينطور سايت رجانيوز که سايتي وابسته به حکـومـت اسـت از          
بازداشت هسته اصلي جريان کمونيست در دانشگاه، ارتباط آنهـا      
با خارج کشور که منظور ارتباط با نيروهاي اپوزسيون در خـارج             
کشور است و نيز از برنامه آنها براي تهيه مواز آتـش زا و تـهـيـه                   

 .  کرده استکوکتل مولوتف و نارنجک و غيره گزارش
ايـنـهـا    .   جعلي بودن اين گزارشات بر همه مـردم روشـن اسـت         

همه اتهامات سنگيني است که جمهوري اسالمي بـه جـرم آنـهـا               
انسانهاي آزاديخواه بسياري را در طـول حـيـات خـود بـه جـوخـه                     
اعدام سپرده است و امروز با متهم کردن دانشـجـويـان دسـتـگـيـر                 
شده به اين اتهامات، خانواده ها و مردم را نسـبـت بـه وضـعـيـت                    

بايد با حمايت و پشـتـيـبـانـي بـيـن               .   آنان بشدت نگران کرده است    
المللي خود توطـئـه جـمـهـوري اسـالمـي را در هـم شـکـنـيـم و                             

 .دانشجويان زنداني را از زندان رها کنيم
 

هم اکنون اعتراض وسيـعـي در دانشـگـاه هـا در شـهـرهـاي                      
و از سوي خـانـواده       و همچنين در سطح بين المللي       مختلف ايران   

بـراي  .   در جـريـان اسـت       در ايـران      هاي دانشجويان دستگير شـده       
پيشبرد يک مبارزه قدرتمند براي آزادي دانشجويان دستگير شـده          
و آزادي فوري و بدون قيد و شرط همه زندانيان سيـاسـي نـيـاز بـه                 

ما از همه سـازمـانـهـا و          .     يک همبستگي وسيع بين المللي است     
نهادهاي مدافع حقوق انسان در سراسر جهان ميخـواهـيـم کـه بـه             

کمپين جهـانـي بـراي آزادي دانشـجـويـان دسـتـگـيـر شـده و                         اين  
 . زندانيان سياسي در ايران بپيوندند

 
الزم است همينجا يادآوري کنيم کـه عـالوه بـر دانشـجـويـان                  
دستگير شده، هم اکنون تعدادي از فـعـالـيـن کـارگـري از جـملـه                      

 از فعالـيـن حـقـوق         تعدادي. . .    و محمود صالحي، منصور اسانلو   
زن و زناني که در مقابل تعرض رژيم اسالمي به بهانـه حـجـاب و           

. بخاطر زير پا گذاشتن قوانين اسالمي، ايستاده اند،  در زنداننـد           
يک خواست فوري مردم ايران آزادي فوري و بـدون قـيـد و شـرط                     

. تمامي زندانيان سياسي و آزادي دانشجويان دستگير شده اسـت          
با حمايت وسيع بين المللي خود، مـردم ايـران را در بـازگشـايـي                    

درب زندانها، آزادي فوري زندانيان سـيـاسـي از زنـدانـهـاي رژيـم                   
 . اسالمي و از مبارزات برحق آنان  ياري رسانيد

 ۰۰۴۹۱۷۷۵۶۹۲۴۱۳: تلفن تماس
 

 کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي         
com.gmail@mehrabadi.b 

 WPI)( کميته همبستگي بين المللي کارگري       
com.yahoo@daneshfar_Shahla 
 سازمان دفاع از حقوق زن     " عليه تبعيض  "
se.yahoo@alipour_mahin 

 کميته بين المللي عليه اعدام      
com.aol@minaahadi 

 کميته بين المللي عليه سنگسار      
 فدراسيون سراسري پناهندگان ايراني      

com.yahoo@farshadhoseini 
 

 ٢٠٠٧ دسامبر  ١٧
 

 آخرين ليست دانشجوياني زنداني و                
 : عکس تعدادي از آنها       

 مازندران   دانشگاه – حسن معارفي
 علوم اجتماعي دانشگاه مازندران  آرش پاکزاد 

 حامد محمدي، اقتصاد دانشگاه مازندران 
 مردم شناسي دانشگاه مازندران  ميالد معيني 
 مردم شناسي دانشگاه مازندران  -بهرنگ زندي 

 پلي تکنيک -علي سالم 
 دانشگاه آزاد -علي کاليي 
 امير مهرزاد

 دانشگاه پلي تکنيک -محسن غمين 
 شيراز فني باهنر -يونس ميرحسيني 

 شهيد رجايي -ميالد عمراني 
 تکنيک  دانشجوي اخراجي دانشگاه پلي -عابد توانچه 

سياسي دانشـگـاه    کارشناسي ارشد علوم - روزبه صف شکن 

 تهران
 دانشگاه هنر يزد -سعيد آقام علي 
 دانشکده علوم دانشگاه تهران روزبهان اميري 

دانشکده عـلـوم اجـتـمـاعـي دانشـگـاه                -نسيم سلطان بيگي    
 عالمه

 دانشگاه شريف  -مهسا محبي 
 شريف کارشناسي ارشد دانشگاه -کيوان اميري الياسي 

 دانشگاه رجايي -هادي ساالري 
 دانشگاه رجايي -امير آقايي 

 دانشگاه رجايي -فرشيد فرهادي آهنگران 
 سعيد آقاخاني

 آزاد  دانشگاه –اوختاي حسيني 
 چمران اهواز  -سروش هاشم پور 

 کارشناسي ارشد ژئوفيزيک دانشگاه تهران مهدي گرايلو
طـبـيـعـي      فارغ التحصيـل دانشـکـده مـنـابـع            -نادر احسني   
 دانشگاه مازندران
 علوم اجتماعي دانشگاه تهران -انوشه آزادبر 

 ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز  -ايلناز جمشيدي 
اقـتـصـاد دانشـگـاه         اخـراجـي دانشـکـده        -بهروز کريمي زاده    

 تهران
 دبير معذول تشکيالت دفتر تحکيم وحدت -سعيد حبيبي 

 ۷۸زنداني سياسي سال  -پيران  پيمان
 رجايي عمران شهيد -مجيد اشرف نژاد 

 دانشگاه مازندران  -شوان مريخي 
 علوم اجتماعي دانشگاه مازندران - سارا خادمي
مـهـنـدسـي مـکـانـيـک دانشـگـاه صـنـعـتـي                       -نيما نـحـوي       

 نوشيرواني بابل 
 معماري دانشگاه آزاد کرمانشاه -پارسا کرمانجيان 
 فوق ليساني علوم سياسي -محمد صالح ايومن

 فوق ليساني علوم سياسي -سهراب کريمي
 مهندس مکانيک -فرشاددوستي پور

 فوق ليسانس حقوق   -جواد عليزاده
 )علوم تهران -کامپيوتر(صدرا   -ياسر پيرحياتي

 )دانشگاه تهران(بهزاد باقري 
 )دانشگاه مازندران(رضا عرب 

 )دانشگاه آزاد کرمانشاه(عليرضا حيدري 
 )دانشگاه اهواز(جواد توللي

 مهدي اهللا ياري 
 بهرام شجاعي

به تمامي  مردم آزاديخواه  
 . . .سازمانهاي کارگري 

 

رئيس پارلمان اروپا همچنـيـن گـفـتـه           
است که جمـهـوري اسـالمـي بـا ايـن               
اقدام تمام وعده هاي خود به اتحاديـه        

 . اروپا را زير پا گذاشته است
اعتراض رئيس پارلمان اروپـا بـه        
جمهـوري اسـالمـي، بـيـانـگـر فشـار               
گسترده مردم در ايران و در سطح بين        
المللي عليه جمهوري اسالمي، تاثير     

مــبــارزات گســتــرده دانشــجــويــان و         
خانواده هاي آنها و کل اعـتـراضـاتـي           
است که توسط سازمانها، نهـادهـا و         
مردم آزاديخواه در هـمـه جـا جـريـان               

 . دارد
حزب کمونيست کارگري از هـمـه       
مردم آزاديخواه ميخواهد که دوش به      
دوش خانواده ها و دانشجويان، بـراي        

آزادي دانشــجــويــان زنــدانــي تــالش          
حزب همچنيـن از مـردم آزاده          .   کنند

در کشورهاي مختلف ميخواهـد کـه        
دولت و احزاب پارلماني اين کشورها      
را تحت فشار قرار دهـنـد و آنـهـا را                
وادار به عـکـس الـعـمـل اعـتـراضـي               
عليـه جـمـهـوري اسـالمـي کـنـنـد و                  
بــخــواهــنــد کــه ســفــارتــخــانــه هــاي           
جمهوري اسالمي همـه جـا تـعـطـيـل             

حزب همه مردم را بـه بـرپـائـي            .   شود
آکسيونهـاي اعـتـراضـي بـراي آزادي            

فــوري و بــي قــيــد و شــرط کــلــيــه                  
ــي، کــارگــران و            ــدان ــان زن دانشــجــوي
طرفداران حقوق زن که در زنـدانـهـاي           
جمهوري اسالمي بـه سـر مـيـبـرنـد،              

 . فراميخواند

 
 آزادي، برابري، حکومت کارگري

 مرگ بر جمهوري اسالمي
 زنده باد حکومت کارگري

 
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ١٣٨٦ آذر ٢٦، ٢٠٠٧ دسامبر ١٧

.  .  . رئيس پارلمان اروپا خواهان آزادي دانشجويان                          

 دانشجويان زنداني ،                
 بايد فورا و بدون قيد و شرط                       

 ! آزاد شوند      
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 ۱ازصفحه  

از     ايـن زنـدانـي سـيـاسـي             است کـه  
. وضعيت وخيم جسماني رنج مـيـبـرد    

محمود صـالـحـي از مـرض مـزمـن              
کليه رنـج مـيـبـرد و عـمـل ديـالـيـز                    
بايستي در اولـيـن فـرصـت صـورت              

 پـزشـک     ٢٠٠٧در ماه مه    .   ميگرفت
متخصص کليه، تاکيد کرده بـود کـه         
محـمـود صـالـحـي را بـايـد هـر چـه                    
سريعتر بيرون از زندان معالجه کرد و       
عمل دياليز بايستي در اولين فرصـت     

، امـا عـلـيـرغـم ايـن             . صورت گـيـرد   
تاکيد از طرف پـزشـک مـتـخـصـص،             
هيچ گـونـه اقـدامـي در ايـن رابـطـه                  

مـحـمـود صـالـحـي         .   صورت نگرفـت  
همچنان از مرض مزمـن کـلـيـه رنـج             

نارسائي کليوي بـر قـلـب وي          .   ميبرد
نيز اثر گذاشته و طبق گـزارشـات در           

روده او نيـز ورم         ٢٠٠٧ماه دسامبر   
 .کرده است

بعد از انتقال محمود صالحي بـه       
بيمارستـان تـوحـيـد شـهـر سـنـنـدج،                
آزمايشات مربوطه نشان ميدهد کـه       
بر اثر نوسانات فشـار خـون، رگـهـاي            

 . مغز وي نيز آسيب است
نجيبه صالحزاده همسر محـمـود      

 دسامبر گـفـتـه    ١٨صالحي در تاريخ    
 در حـال حـاظـر وضـعـيـت              " است که   

جسمي محمود صـالـحـي بـه شـدت             
هـاي او از         يکي از کلـيـه    .   وخيم است 

کار افتاده و بـدلـيـل مـحـرومـيـت از               
مداواي موثر، کليه ديگرش نيز دارد       

فشار خون او متغيير .   افتد  از کار مي  
و چربي قنـدش بـاال رفـتـه اسـت، او                
روزانــه بــيــشــتــر از دو بــار بــيــهــوش           

عدم مداواي کليه، بـر قـلـب         .   ميشود
پاهاي او   .   وي نيز تاثير گذاشته است    

ورم کرده و تزريق بيش از حـد آمـپـول            
آرام بخش، سالمتي او را بيـشـتـر بـه            

 ...مخاطره ميندازد 
 دسـامـبـر مـحـمـود           ٤در تاريخ    

 نـفـر     ٣٠ الـي      ٢٠صالحي به همـراه      
ديگر از زندانيان زندان مرکـزي شـهـر          

 بـه بـنـدهـاي ديـگـر             ٧سنندج از بند    
 و   ٧ هنگام تخليه بند      . منتقل شدند 

مـحـمـود       ،٢انتقال زندانيان به بـنـد         
صالحي که بنا به وضعيت نامناسـب       
جســمــي درمــوقــع جــابــجــائــي وقــت        
زيادي را جـهـت جـمـع آوري وسـائـل               
شخصي خـود صـرف کـرده بـود، از               
طرف يکي از ماموران زنـدان مـورد          

تهديد بـه مـرگ         توهين قرار گرفته و   
اين نوع برخورد و تـهـديـد         .   شده است 

به مـرگ، مـحـمـود صـالـحـي را در                 
فشار روحي شديدي قـرار مـيـدهـد و            
فشـار خــون او دوبـاره بــاال مــيــرود،             
سپس او را بـه بـيـمـارسـتـان تـوحـيـد                 

. انتقال ميدهـنـد      توحيد شهر سنندج  
و بعد از مدتي دوباره او را بـه زنـدان             

 .منتقل ميکنند
از ديدن وکـيـل         محمود صالحي 

اش محروم اسـت، خـانـواده           و خانواده 
 کــيــلــومــتــري شــهــر     ۴۰۰او کــه در       

سنندج زندگي ميکنند فقط با تلـفـن        
 .با او تماس ميگيرند

  
 :نگاهي به گذشته 

مــحــمــود صــالــحــي بــه خــاطــر          
برگزاري مراسم مسالـمـت آمـيـز اول           

ماه مه روز جهانـي کـارگـر، در سـال              
در نـوامـبـر      .   دسـتـگـيـر شـد         ٢٠٠٤
، محمود صالحي به پنج سال      ٢٠٠٥

زندان و سه سال تبعيد در شـهـر قـروه            
ايـن دادگـاه او را بـه            .   محـکـوم شـد     

اي و      اتـحـاديـه      خاطـر فـعـالـيـتـهـاي         
همجنين ديدار با هيئت کنفدراسيـون    

در سـال       المللـي   هاي آزاد بين    اتحاديه
 محکوم به چهـار سـال زنـدان        ٢٠٠٤

 آزاد   ٢٠٠٦ نـوامـبـر        ١١او تا   .   کرد
شد و بعد همين دادگاه تصميم به سـه         
سال زندان تعليقي و يـک سـال زنـدان            

 آپـريـل     ٩او در تـاريـخ      .   قطعي گرفت 
دستگير شـد و هـم اکـنـون در حـال                  
گذراندن دوران محکـومـيـت خـويـش          

 .است
 :اقداماتي که بايد به عمل آيد

مسئولين زنـدان را مسـئـول            ما
سالمتي محمود صالحي ميدانيـم و       
خواستار تضمين سالمتـي مـحـمـود         
صالحي و مداواي هر چه سريعـتـر او          

مـا خـوسـتـاريـم تـا پـزشـک               .   هستيم
متخصص کليه محمود صـالـحـي را         
مالقات کند و اقـدامـات الزم را در            

 .اين خصوص به عمل آورد
ما به مسئولين زنـدان يـاد آوري          

 و   ٣٣ميکنيـم کـه مـطـابـق قـانـون                
استفاده از دستبند بـراي     يو ان،   ٣٤

زندانياني کـه از وضـعـيـت جسـمـي               
خوبي خوردار نيستند، ممنوع اسـت       
و استفاده از دستبند فـقـط در زمـان            

   .استراري مجاز است
مــا از دســتــگــاه قضــايــي ايــران         
ميخواهيم که داليل منطقي و قـانـع         

کننده زنداني کردن محمود صـالـحـي       
 .را توضيح دهند

ما شديـدا اعـتـراض خـود را از              
زنداني کردن مـحـمـود صـالـحـي بـه               

اي مسـالـمـت         خاطرفعاليت اتحـاديـه   
 .ميداريم  آميز ابراز

ما خـواسـتـار آزادي بـي قـيـد و                
شرط محمود صالحي به عنـوان يـک         

چـرا کـه او          زنداني سياسي هسـتـيـم      
فقط به خاطر بيـان عـقـيـده و تـالش               
براي درست کـردن اتـحـاديـه زنـدانـي             

 .شده است
ما به دستگاه قضائي ايران تذکر       
ميدهميم که محمـود صـالـحـي حـق            
ــا وکــيــل و هــمــچــنــيــن                 دارد کــه ب

 .اش تماس مکرر بگيرد خانواده
ما به دستگاه قضائي ايران تذکر       

) ١  ( ٢٢ميدهيم که طـبـق تـبـصـره            
) آي سـي سـي پـي آر           ( عضويت در    

الزمه رعايت قوانيـن و مـقـررات آن            
دولت ايران مـوظـف اسـت کـه           .   است

انجمـن و قـانـون آزادي             قانون آزادي 
 و   ٨٧هـاي      سازمان طبق پيمان نامه   

 سازمان جهاني کـار را رعـايـت            ٩٨
 .کند

  
اي رهـبـر      آيت اهللا علي خامنه   :   به

 جمهوري اسالمي ايران
 :آدرس

واقـح در خـيـابـان            دفتر رهـبـري   
 شهيد کشور دوست

Email:          info@leader.ir 
  

 
 :رئيس قوه قضائيه: به

ــاشــمــي               ــود ه ــت اهللا مــحــم آي
 شاهرودي 

:Email -dadgostary@info
ir.tehran 

  
کپي نامه ها را بـراي افـراد زيـر             

 .ارسال کنيد
 :رئيس جمهور ايران:به

 آقاي احمدي نژاد 
خيابان فلسطين، تقاطع خـيـابـان       

 آذربايجان 
Email:                                dr-

ahmadinejad@president.ir 
آدرس وب   

ir.president.www/       : سايت
email 

  
  
مسئول دفتر مـرکـزي حـقـوق         :   به

 بشر در ايران
 الريجاني  محمد جواد

 خيابان وليعصر سه راه جمهوري
 

Fax:                                   
+98 21 3390 ٤٩٨٦ ) please 

keep trying) 
Email:                                  

fsharafi@bia-judiciary.ir (In the 
subject line: FAO Mohammad 

Javad  Larijani) 
               int_aff@judiciary.ir 

(In the subject line: FAO  
Mohammad Javad Larijani) 

  
سفيران و ديپلماتهاي معتـبـر      :   به
 ايران
  

لـطـفــا سـريــعـا پـاسـخ را ارســال               
 .داريد
  
  
  
جهت حمايت از جـان مـحـمـود             

 .صالحي به لينک زير مراجعه کنيد
 

://http
/uk.org.amnesty.www

?asp.details_actions
386=ActionID 

به دنبال تماس فعـالـيـن كـمـيـتـه             
همبستگي كارگري حزب كمونيـسـت      
كارگري ايران در كانادا، بروس آلن از        
رهـبـران چـپ و سـرشـنـاش جـنـبــش                 
كارگري کانادا و نايب رئيـس شـعـبـه           

 اتــحــاديــه کــارگــران مــاشــيــن         ١٩٩
سازي، در نامه اي بـه احـمـدي نـژاد               
رئيس جـمـهـوري اسـالمـي ايـران بـه               

. دستگيري دانشجويان اعتراض كـرد    
بروس آلن در اين نامه اعتراي خود با        
ليست كردن اسامي چهل و سه تن از         

 ١٦دانشجويان دستگير شده وقـايـع         
آذر امسال، خـواهـان آزادي فـوري و             

 .بدون قيد و شرط آنها گرديده است
حزب كـمـونـيـسـت كـارگـري بـار              
ديگر با محـكـوم كـردن دسـتـگـيـري              
دانشجويان وقايع اخير، همه فعالـيـن       
كارگري و اجتماعـي و سـازمـانـهـاي            
ــه                   ــراض بـ ــتـ ــه اعـ ــري را بـ ــارگـ كـ
دســتــگــيــريــهــاي دانشــجــويــان فــرا          

حــزب از ســازمــانــهــا و        .   مــيــخــوانــد
فعالين كارگـري مـي خـواهـد كـه از               

كمپين براي آزادي دانشجويان زنداني     
حمايت كرده و خواهان آزادي فوري و        
بدون قيد شرط دانشـجـويـان و هـمـه              

 .زندانيان سياسي ديگر گردند
 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب كمونيست كارگري ايران
  ١٣٨٦ آذرماه ٢٧

 ٢٠٠٧ دسامبر ١٨ 

 .   .   . کمپين اضطراري سازمان عفو بين الملل                            

 :  يکي از رهبران کارگران در کانادا                
 ! دانشجويان را فورا آزاد کنيد               

 بروس آلن  با ارسال نامه اعتراضي به احمدي نژاد                              
 ! خواهان آزادي فوري دانشجويان دستگير شده گرديد                          
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هـمـسـرم    )   ١٣٨٦ آذر     ٢٥( روز  
محمود صالـحـي را، از روي تـخـت              
بيمارستـان تـوحـيـد سـنـنـدج، بـدون               
اينکـه دکـتـر مـتـخـصـص کـلـيـه را                   
ــدان                 ــه زن ــد، ب ــاورن ــي ــنــش ب ــي ــال ــب ب

کليـه راسـت مـحـمـود از            .   برگردادند
کار افتاده و کليه دومش نيز، که پلي         
استيک است، به طـرزي نـاقـص کـار             

 .ميکند
ــخ         ــاري ــاه         ٢٠در ت  ٨٦ آذر م

همسرم را بدليل از دست دادن تعـادل         
و زمين خوردن و در حـال بـيـهـوشـي              

. مطلق به بيمارستان منتـقـل کـردنـد         
در آنجا بجاي اقدام در جهت معالجـه     
کليه، او را در بخش مغز و اعصـاب           
در بيمارستاني بستري کردنـد کـه نـه           
امکانات معالجه بيماري کـلـيـوي را       
دارد و نه قادر است در مورد مـغـز و            

اکـنـون   .   اعصاب کمک موثري بکـنـد     
بــيــش از يــک هــفــتــه اســت کــه او                 
آشاميدنيها را دفع نکـرده، شـکـمـش          
ورم کرده و خطر سرايت سم به خونـش         

مقامات زندان بـه طـرز       . امکان دارد 

آشــکــاري اصــرار دارنــد تــا او را از              
هرگونه معالـجـات کـلـيـوي مـحـروم             

 .کنند
بيماري کليه مـحـمـود مـوروثـي           

مادر او به هميـن درد مـبـتـال            .   است
در حال حاضر خواهر او و       .   بوده است 

فرزند کوچکش از همين بيماري رنـچ        
، در   ١٣٦٠محمود در سال   .   ميبرند

حاليکه به دلـيـل فـعـالـيـت کـارگـري               
ناچار شده بود در شهر مهاباد زندگي       
کند، به دکتر ابريشمي، مـتـخـصـص          
کليه، مراجعه کرد و معـلـوم شـد کـه             
سنگ کليه دارد، از آن سـال بـبـعـد                
تاکنون و بدليل زنداني شدن مسـتـمـر     
بــخــاطــر فــعــالــيــتــهــاي کــارگــري، او        

اش را      نتوانست به طرز موثري کلـيـه      
  .معلجه نمايد

 ١٣٨٤سـال       در ارديبهشت مـاه   
هـاي آزاد       همسرم با هيئت اتـحـاديـه       

کارگري به سـرپـرسـتـي آنـا بـيـونـدي                
ديدار کرد و گزارشي از وضع کارگران       

اين هيئت طبق دعـوت      .   ( به آنها داد  
مقامات برگماشته کارگري ايران کـه       

) . بطور قانوني به ايران سفر کرده بـود       
اين امر بديده مقامات نـاخـوشـايـنـد           

 ارديـبـهـشـت او را بـه              ١١آمد و در    
بهانه اقـدام در جـهـت بـرگـزاري روز                

. جهاني کارگـر بـه زنـدان انـداخـتـنـد              

زنداني شدن کنوني او به دليل هـمـان          
 .گيريهاست بهانه

سال گذشته و قبل از دستـگـيـري         
دکتر موسوي، پزشک متخـصـص در        
شهر سقز، تشخيص داد کـه او بـايـد           

ــيــز شــود     پــزشــکــان در شــهــر       .   ديــال
رضائيه، پس از آزمايشات مکرر، به      
اين نتيجه رسيدند کـه سـنـگ کـلـيـه              

. عفونت کرده و او بـايـد عـمـل شـود              

مقدمات انجام عمل فـراهـم شـد کـه            
 ٢٠مقامات قضائي او را در تـاريـخ          

، با حيله دستگير کردنـد  ٨٦فروردين  
و به اين ترتيب شانس عمل کردن وي         

به نظر مـيـرسـد کـه         . را از ما گرفتند 
دستگيري او در چنا ن موقـعـيـتـي و            

 داشنش از هرگونه مـداوا        محروم نگه 
و مراقبت پـزشـکـي آگـاهـانـه انـجـام               

هم اکنون او را بـه جـاي          .   گرفته است 
سپردن به دست متخصص کـلـيـه بـه            
دســت مـــتــخــصـــصــيــن ديــگـــري             

اينها ممکـن اسـت بـدرد        .   ميسپارند
پــرونــده پــزشــکــي مــقــامــات زنــدان          
بخورد، اما دوره محروميت هـمـسـرم      

اش را      از مداوا و مراقبت موثر کليـه      
 .طوالني تر ميکند

در حال حاظر وضعـيـت جسـمـي           

يکـي از    .   همسرم به شدت وخيم است    
هاي او از کـار افـتـاده و بـدلـيـل                  کليه

محروميت از مداواي مـوثـر، کـلـيـه            
. افـتـد     ديگرش نيز دارد از کـار مـي           

فشار خون او متغيير و چربي قـنـدش         
باال رفته است، او روزانه بيشتر از دو         

عـدم مـداواي     .   بار بيهـوش مـيـشـود       
کليه، بر قلب وي نيز تاثـيـر گـذاشـتـه             

پاهـاي او ورم کـرده و تـزريـق               .   است
بــيــش از حــد امــپــول آرام بــخــش،               
سالمتي او را بـيـشـتـر بـه مـخـاطـره                

  .ميندازد
همسرم مـحـمـود صـالـحـي يـک              
فعال کارگـري اسـت کـه در داخـل و                

. خارج به خوبي شنـاخـتـه شـده اسـت            
اقدامات کنوني در جهـت حـذف وي          
بدليل نقشـي اسـت کـه او در کـنـار                  
همراهـانـش در جـهـت آگـاهـگـري و                
ايجاد تشکل کارگري در دستور کـار        

کـمـک بـه خـنـثـي           .   خود گذاشته بـود    
ئـي عـلـيـه مـحـمـود               کردن هر توطئه  

خدمت به تداوم فـعـالـيـت در جـهـت               
ئـي     جامـعـه  . سالم سازي جامعه است 

که کارگر در آن از آزادي بـيـان، حـق               
اعــــتــــصــــاب و حــــق تشــــکــــل               

کمک به مـحـمـود در      .   . برخوردارباشد
جهت سالمـتـي جسـمـي و روحـيـش              
وظيفه انساني ما و هر وجدان آگاه بـه         

 . اين امر ميباشد
من هم بدليل انساني و هم بدليل       
اجتماعي از شما خواستارم که به هـر         
طريق ممکن در اين راستا اقـدامـات      

بـه     شايسته را انجام دهيد تا محمود     
اي که قابل عالج اسـت         خاطر بيماري 

در زندان از بين نرود و زمينه مداواي        
وي را در يک کلينيک تـخـصـصـي را             

 .فراهم کنيم 
 
با تشکر فراوان نجيبه صالح زاده  

    .همسر محمود صالحي
 ١٣٨٦ آذر ٢٦

خطاب به همه تشکلهاي مربوط اطبا و متخصصين کليه و                                     
 وجدانهاي آگاه در اين عرصه                  
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شايد بـه کـرات و بـرديـوارهـا ي               
مختلف اماکن نـيـروي انـتـظـامـي و             

اين جـملـه    . . .   سپاه پاسداران وارتش و   
وجـملـه هـايـي مشـابـه ايـن را ديـده                   

مــامــوران حــافــظ   " ايــنــکــه   . بــاشــيــم   
چيزي عـجـيـب     "   امنيت مردم هستند  

واژه هــا   –نــيــســت چــون تــعــريــفــهــا        
ومعاني و هـمـه و هـمـه پـژواک ايـن                  
دنياي وارونه اسـت کـه درآن زنـدگـي             

مأمـورانـي کـه مـردم بـا            .   مي کنيم   
ديدنشان ترس ودلهره بـه آنـهـا دسـت            
مــي دهــد و بــرعــکــس کــه نــقــش و             
موجوديت آنها يعنـي عـدم امـنـيـت            

کم نيستند افـرادي کـه        . براي جامعه   
بخاطر انجام کوچکترين کاري که در        
عرف و عادت يک کشـور مـتـعـارف            
نرم برسميت شناخـتـه شـده اي اسـت             

" خـالف " ولي از نظر قوانين اسالمـي        
محسوب مي شود، جـان خـود را از            

 .دست داده اند
 از اين نمونه ها زياد اسـت ،يـک           

 :مورد آن اين است
ــنــده اي کــه درمــاشــيــنــش              ران
چندبطري مشروب حمل ميکرد تا از      
طريق فروش آن بتواند زندگي خـود و          
خانواده اش را بـچـرخـانـد، از تـرس                
پليس راه با سرعت و با گـاز دادن بـه           
اتوموبيـل خـود، در نـظـر داشـت از                

" حافـظ امـنـيـت      " دست اين مأموران    
فرارکنـد کـه مـتـاسـفـاتـه بـه تـه دره                    

اين مـورد تـنـهـا نـمـونـه              . سقوط کرد 
بسيار کوچکي از صدها واقعه از اين       
نوع است که جان و زندگي انسانها را        
ــواجــه مــي                   ــرات جــدي م ــا خــط ب

سـازد،افـرادي کـه هــمـيـن مـأمــوران             
مسبب کشته شـدن آنـهـا و در واقـع               

بـا ايـن     . قاتل آنها بوده انـد بسـيـارنـد          
،قضيـه  "  حافظ امنيت"حال مأموران  

را وارونه و طوري جلـوه مـيـدهـنـدکـه            
مثالً اين افرادخالف کار بـوده انـد و            
ازدست قانون فرارمي کـنـنـد واضـح           
است قانوني که از اسـالم وشـريـعـت             
ومذهب و قران و خدا و محمد لـبـريـز     
از وحشت و ارعاب است و شديدترين       
و شنيع ترين نوع شکنجه و کشتار و         

از کشيدن ناخن   .   توهين را باخوددارد  
وشالق و اتوي داغ و شوک الکتريکـي        
تا تجاوزهاي جنسي به زندانيان مـرد       
و زن و انواع و اقسام شـکـنـجـه هـاي              
جسمي و روحي تنها براي حفاظـت و         
امنيت حاکميت سـرمـايـه  ارتـجـاع             

 .اسالمي بنا شده است
الــبــتــه ديــدن و روبــرو شــدن بــا             
مأموران حافظ امنيت و آسايش يـک       
رژيم بشـدت ضـد بشـري، بـراي هـر                

کسي به اندازه کافي تنفر بـرانـگـيـز و         
چندش آور اسـت چـرا کـه اسـالم در                
اساس با انسان و انسانيـت مـنـافـات        
دارد به همين دليل هر انساني کـه بـا           
مأموران حکومتي برخوردمي کـنـد،      
ــد و               ــن ــاي ــوش ــاخ ــود احســاس ن درخ
انزجاربـرانـگـيـزي بـهـش دسـت مـي               

 .دهد
تــک تــک افـــرادي کــه امـــروز                
درزندانهاي رژيم بسرمي برند وتـحـت       
شديدترين شکنجه ها قرار مي گيرند      
وحـتـي آنـهــايـي کـه درزيــرشـکـنـجــه               
جانشـان را از دسـت داده انـد هـمـه                  
نمونه هاي بارزي هستند که بـا ديـدن       
مـأمـوران، پــر واضـح اســت کـه چــه               
احساس وچه حالـتـي بـه آنـهـا دسـت               
داده است و هرکدام با ديـدن مـأمـور            
در وهلـــه اول بـــازداشـــت، ســـلـــول             
انفرادي،شـکـنـجـه ،تـجـاوز جـنـسـي              
وغيره را در ذهن خـودمـجـسـم کـرده             

 .اند

ــنــي               ــرا ب ــر مــحــمــدي، زه ــب اک
عامري، ماکوان و صدها نفـر ديـگـر           
چقدر از ديدن مـإمـوران شـوکـه شـده             

مأموران و جالدان شکنجه که     .   بودند
در اسالم و حکومت اسالمي حـافـظ         
امنيت وآسايش تعريف مـي شـونـد،          
تنها رسالتشان حـفـاظـت و بـرقـراري           
امنـيـت بـراي مشـتـي مـفـتـخـور و                  
اوباش اسالمـي هسـتـنـد کـه تـحـت               
عنوان رژيم اسالمي به ضـرب قـتـل،          
کشتار، زندان و شکنجه و براي بـقـاي       
 .خود به اين جنايات ادامه مي دهند

دانشــجــويــان زنــدانــي وکــارگــران     
وفعالين جنبش زنان وهرفردمبـارز و       
آزاديخواهي که بـراي احـقـاق حـقـوق            
انساني خـود و ديـگـران ،امـروز در               
زندانها و سياه چالهاي ايـن رژيـم در            
زير شکنجه قرار دارند،براي هـمـگـان        
روشن اسـت کـه تـحـت چـه شـرايـط                  
 .دهشتناک و زجرآوري بسر مي برند

 پارادوکس مأمور و امنيت
 سارا   

 ۵صفحه  
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شـرکــت شـن و مــاسـه ســردار و              
شرکت راه سازي صفين از آن دسـتـه            
شرکتهاي خصوصي است که تـوسـط       
ــاي                ــه ــام ــن ــر ب ــه ــه دارن ش ــاي ســرم
سيداحمدقريشي و سيدحسن قريشـي     
که هر دو بـرادر هسـتـنـد اداره مـي                 

آنها نيز زير نظر شخص ديگري      .   شود
به اسم سيداحمد اداره اين شرکتها را         

بــخــشــهــاي .   در کــنــتــرل خــود دارنــد       
ديـگــري وابسـطــه بــه ايــن شـرکــتــهــا            
نـظـيـرکـارخـانـه آسـفـالـت وکـارخـانـه                 
خوراک ودام وکارخانه سـنـگـبـري هـم           
وجود دارد که  متعلق به آنها اسـت و         
سرمايه اين شرکتها بالغ بر ميليارها      
تومان است  کارگران زيـادي در ايـن           
شرکتها مشغول کار هسـتـنـد کـه از            
قبل دسترنج آنان، کارفرمـا و مـالـک           
اصلي آن، روزانه ميـلـيـونـهـا تـومـان             

بـراي  .   بجيب خود سرازير مي کـنـنـد        
 ۴نمونه فقط کارخانه خـوراک ودام             
 .ميلياردتومان خريداري شده است

 نفـر کـارگـر درايـن         ۳۰۰بيش از  
شرکتها کـارمـي کـنـنـد کـه شـامـل                 
راننده،جوشکار، مکانيک، تـعـويـض       
روغن تراشکار،حسابدار،نظافـتـچـي،     

مــــي . . .   آشــــپــــز، نــــگــــهــــبــــان و         
حدوديکـصـد دسـتـگـاه تـريـلـر             . شوند

ومــــايــــلــــر ومــــاشــــيــــنــــهــــاي              
سواري،لودر،بلدوزر،دسـتـگـاه تسـمـه        
باالبر شن و دستگاه خـردکـنـنـده شـن          

ــا اســت             ــه ــت ــن شــرک ــي اي ــزارآالت . اب
راننده دارد و براي ماشينهـاي      ۱۵۰از

 راننده استفـاده مـي       ۴ يا ۲سنگين از 
راننده ديگر را داردکه آنـهـا        ۴۰کند و 

با ماشينهاي خودشان براي اوکارمي     
رانـنــده  ۴۰از آنـجـا کـه ايــن            .   کـنـنـد   

صاحب ماشين هستند از وضـعـيـت          
نسبتا بهتري نسبت به بقيه کـارگـران         

 کـارگـر     ۵۰حـدود .   ديگر برخوردانـد     
نــيــز  درقســمــتــهــاي ديــگــر مــثــل              
جوشکاري،تراشکاري و رشـتـه هـاي         
ديگري که درباال اشاره شـد مشـغـول          

  .کار هستند
شــرايــط کــار بــراي کــارگــران       : س

چگونه است ووضعيت ساعات کـاري      
وحقوق وبيمه وتـعـطـيـلـي وسـاعـات             
استراحت کارگران چگونـه اسـت؟ تـا          
چه حد به مسائـل امـيـنـي کـارگـران              

 توجه مي شود؟
کارگري که براي کاربه اين مـحـل    
مراجعه مي کند درمرحلـه اول بـايـد           
تعهدنامه هايي را امضا کند مـبـنـي       
براينکه گويا از کليه حقوق ومـزايـاي      

الـبـتـه روش      . کارگري برخوردار اسـت    
اين امضا گـرفـتـن هـا را خـود اداره                

از آنجا که  .   کاربه اوپيشنهاد مي کند   
کارگر بيکاراست و پول کرايه خانه را        
نداردوحتي نان مصرفي روزانه اش را      
به سـخـتـي تـامـيـن مـي کـنـد و از                      
هرلحاظ درمضيقه است، مجبور بـه       

. امضاي اين تعـهـدنـامـه مـي گـردد            
کــارفــرمــااگــر وســايــل کــاري را در            
اختيارکارگران قرارمي دهـد از آنـهـا          
چک وسفته مي گـيـرد تـا درصـورت             
خرابي وسايل کـار و دسـتـگـاهـهـا و               
حتي تصادفات ماشينها، هـزيـنـه آن          

. را از حقوق کارگـران پـرداخـت کـنـد            
 ۶ساعات کاري هم دراين شـرکـت از         

شب است  يعني کارگـران      ۱۰صبح تا 
 سرکارباشند ودرمـاه    ۶بايد سرساعت 

يک بعداز ظـهـرهـم تـعـطـيـلـي دارنـد                
ساعات خوردن صبحانه ونـهـاروشـام        
هم به ايـن تـرتـيـب اسـت صـبـحـانـه                   

 ۵/۱۲ ونـهـاراز     ۷تا ۵/۶ازساعت  
 دقيقه که آنـهـم   ۴۰ وشام هم    ۵/۱تا  

بسته به تاريکـي هـوا سـاعـات شـام              
متفاوت اسـت و کـارگـران سـاعـات              
استراحت هم ندارند يـعـنـي بـدون در            
نظر گرفتن ساعات صبحانه، نهار  و        
، جمعاً درطول روز کـارگـران نـزديـک            

بـيـمـه هـم       .    ساعت کارميکنند۱۵به
 مـاه فـقـط بـيـمـه خـدمـات                ۲بعد از   

درماني، آنهم درصورتي کـه سـرکـار          
ماندگارباشند بيمه خدمات درمـانـي      
تعلق مي گيـرد ولـي از بـيـمـه هـاي                 
ديگر نظير بيمه حوادث وبيـمـه عـمـر           
خبري نـيـسـت درحـالـي کـه حـوادث               
ومرگ دراثر کارهاي سخت وساعات     
طـوالنـي کـار هـمــيـشـه کـارگـران را                 
تهديد مي کند حتـي کـارگـرانـي هـم             
بوده اند که درحيـن کـارنـقـص عضـو             
شده اند و يا جانشان را ازدسـت داده            
اند ولي بيمه اي به آنها تعلق نگرفـتـه          
است چون يکي از آن تعهدنامه هايـي        

که کارگر با يـد امضـا کـنـد بـه ايـن                  
موضوع مربـوط مـي شـود کـه اگـر               
کارگر درحين کار باليي سرش بيايد،      
چه نقص عضـو وچـه از دسـت دادن               
جانشان باشد مقـصـر را خـودکـارگـر            
ميداند وکارفرما دربـرابـر آنـان هـيـچ            

 .تعهدي ندارد
 کارفرماحقوق کارگران راهم سـه      

را  )   آنهم حـقـوق يـک مـاه          ( ماه يکبار 
پرداخت مي کند و حقوق يکي دوماه       
را حتماً نگـه مـيـدارد تـا درصـورت              
نارضايتي از طرف کارگر يـا غـيـبـت           
او ازکار و يا خـرابـي دسـتـگـاهـهـا و                
وســايــل کــار، بــتــوانــد از حــقــوق او            
برداشت کند مثالً اگـر بـدون اطـالع            
قبلي کـارگـر يـک روز غـيـبـت کـنـد                  
بعنوان جريمه حقوق سه روز او کسـر          
مي شود واگر قبالً غيبت ازکار را بـه       
کارفرما اطالع دهد بازهم کـارفـرمـا         
حقوق روزهاي غيبتي را کسر خواهد      

 .کرد
ــنــده             ــبــتــه درايــن شــرکــت ران ال
ونــگــهــبــانــان شــيــفــت شــب کــارهــم          

 ۵هستندکه ساعات کـاري آنـهـا از             
 صبح روز بعد اسـت بـقـيـه         ۶عصر تا 

 نــفــر   ۱۰۰کــارگــران هــم کــه بــاالي          
هستند درشرکت راه سـازي صـفـيـن            
کــارمــيــکــنــنــد و ايــن دو شــرکــت              
،کارگران را تعويض هـم مـي کـنـنـد              
کارفرما زمينهاي کشـاورزي زيـادي        
را هم دارد وکارگران مـزرعـه  را هـم             

شـرايـط کـاري بـراي         .   بکار مي گيرد  
آنها هم سخت اسـت ولـي اطـالعـات            
 . دقيقي در اين مورد در دست نيست

کاراين دوشرکت  شن ريـزي وراه         
سازي وجدول بندي وصادرکـردن شـن        

هيچ کـدام  از      .   وماسه به عراق است 
جاده ها وزيرسازيها وآسفالتها را هـم        
درحد درست انجام نـمـي دهـنـدچـون            
بيشتر تـمـام کـردن زودهـنـگـام کـار                
ودرآمدهاي کالن است کـه بـراي ايـن           
شرکت و صاحبان آن  اهـمـيـت دارد              
وبخاطر ايـنـکـه جـاده هـا زيـرسـازي               
درست نمي شوند بعد از مدتي خراب       
مي شوند که در اثر آن آمارحوادث و         

 . تصادفات باالتر ميرود
واما مسئله ايمني کـارگـران کـه         
هرگز براي هـيـچ کـارفـرمـايـي مـهـم               

براي نمـونـه مـاشـيـنـهـا           .   نبوده  است  
اعم از سبک وسنگين بايد هرسه مـاه         
يکـبـار تـوسـط مـامـور راهـنـمـايـي                 
ورانندگي چک شوند وتمام ماشيـنـهـا        
بايد موردبازديد قرارگيرند که هـم بـه      
معني معاينه ماشـيـنـهـاسـت و هـم             
جهت درست کـارکـردن و هـم جـهـت              
ايمني رانندگان اما مامور مـربـوطـه        
هرگز ماشيـنـهـا را چـک نـمـي کـنـد                  
وفقط کارتهاي معاينـه را مـهـر زده            
وتحويل کارفرما مي دهد که بخاطـر       
سرمايه کالن کارفرما، هـمـه ادارات         
وحتي مامور راهنمايي و رانـنـدگـي          
هم  با گرفتن رشوه هـرکـاري بـرايـش             

 انجام ميدهند 
مشکل بـزرگـي کـه وجـود دارد             
نبود تشکل و همبستـگـي الزم بـيـن            

 . اين کارگران است
 

 *  * * 

گزارشي درموردوضعيت کارگران شرکت شن وماسه                          
 ) پيرانشهر      (سردار وشرکت راه سازي صفين                  

اکنون همه اين عزيزان بـه کـمـک           
بيـش از ايـن       .   وهمدلي ما نيازمندند  

نبايد دست جنانيان وجنايتـکـاران را         
در ايجاد فضاي رعب و وحشـت بـاز           

نبايدگذاشت بيش از اين بـه       .   گذاشت
مقـاصـد پسـت و ضـد بشـري خـود                 

وظيفه انساني هـمـه مـا        .   دست يابند 
حکم مي کند که به ايـن جـنـايـات و              
دســتــگــيــريــهــا وشــکــنــجــه وارعــاب       
اعتراض کنيم هر لحظه سکوت و بي       
تفاوتي ما آنها را هار تر و درنـده تـر             

بايـد بـا اعـتـراضـات          .   خواهد ساخت 
وسيع، متحدانه خود اين بار هم طرح       
ارعـاب و سـرکـوب ايـن جـانـيـان را                   
همانند ساير طرحهاي ديـگـرشـان بـه          

بايد با همکاري هم    .   شکست کشانيد 
وبخصوص خانواده هاي زندانـيـان در        
هر گوشه اي ،اعتراضهاي وسيعي را       

سازمان دهيم بايد با ايجاد کمپينـهـا        
ــمــدلــي                   ــومــار ه ــع آوري ط و جــم
وهمصدايي خودرا با عـزيـزان دربـنـد          

فقط کـافـي اسـت چـنـد            .اعالم کنيم  
لحـظـه خـود را بـه جـاي  زنـدانـيـان                     

فقـط کـافـي اسـت بـراي            . تصورکنيم  
چند لحظه احساس کنيم که ما جـاي        
آنها هستيم وبراي چند لحظه شـرايـط        
دشوار آنان را در ذهـن خـود تـجـسـم               
کــنــيــم تــا نــفــرت و انــزجــارمــان از              
جنايايت اين حکومت ضد بشـري را         
با تقويت صالبت در وجودمـان نـيـرو          
وتــوانــي دوچــنــدان بــگــيــرد و بــاور             
هميشگيمان را به ياد آوريم که اگر بـا     
اعتراضات وسيع و گسترده نسبت به      
اين رفـتـارهـاي وحشـيـانـه اعـتـراض              
کنيم نه تنها عزيـزانـمـان از زنـدان و              
اسارت نجات خواهيم داد بلکه رژيـم        

را سرجايش نشـانـده ايـم و يـک قـدم                
جلـوتـر بـه سـاقـط کـردن حـکـومـت                  

نبايـد بـگـذاريـم       . وحشت برداشته ايم    
آنـهـا   .   عزيزانمـان در زنـدان بـمـانـنـد            

جزئي از وجودمان هستـنـد و نـبـايـد             
گذاشت سرنوشت اکبرها وزهـراهـا و         
ما کوانها برايشان رقم بـخـورد آنـهـا            

بـه امـيـد      .   چشم اميدشان به مـاسـت      
گسترش اعـتـراضـات وپـيـروزيـهـاي            
باشکوه براي آزادي دانشجويان دربند     

 و آزادي همه زندانيان سياسي
 

 *  * * 

  ۴ازصفحه   پارادوکس مأمور و امنيت               

   ٨ماهواره هات برد : مشخصات فني
  مگاهرتز ١٢٣٠٣فرکانس 

   ٢٧٥٠٠سيمبل ريت 
  ٣/٤اف اي سي 

  Vertical -پالريزسيون عمودي 
         com.gmail@tamas.nctv : ايميل  

 ٠٠١٣١٠٨٥٦٩٨٩٧: تلفن تماس

 ايسکرا     برنامه اي از يدي محمودي
 شما مي توانيد از طريق تلويزيون کانال جديد             

 روزهاي سه شنبه، پنج شنبه و يک شنبه        
   بعدازظهر به وقت تهران       ۵  تا ساعت   ۴ :  ۳۰ از ساعت  

 . برنامه هاي ايسکرا را نگاه کنيد       
 بعدازظهر    ١ تا   ١٢:٣٠ اين برنامه ها روز بعد از ساعت         

 . تکرار خواهد شد  
برنامه هاي ايسکرا را به دوستان و آشنايانتان معرفي کنيد و                

 . براي ايسکرا گزارش و خبر بفرستيد      

 
 ! سوسياليسم بپاخيز         

 
 براي رفع تبعيض          
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!   مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

لطيف محمد نوجواني که هـنـوز        
 ساله نشده بود که به اتـهـام قـتـل          ۱۵

دســتــگــيــر و در دادگــاه بــه اعــدام               
محکوم شد، بعد از تاييد حکم اعدام       
وي توسط قضات ديوان عالي کشـور       
براي دستـور اجـراي حـکـم بـه دفـتـر                 

لطـيـف   .   ئيس قوه قضائيه ارسال شد  ر
 ١٨متهم است کـه مـنـصـور جـوان               

ساله را در يک نزاع دسته جـمـعـي بـه             
 .قتل رسانده است

.  سـالـه اسـت       ٢٠حسين حـقـي       
 ساله بود که به اتهام قـتـل   ١٦حسين  

در اولين دادگـاه بـه           به زندان افتاد و   
مـقـتـول مـهـدي        .   اعدام محکوم شـد    

خليلي نام داشت در يـک نـزاع دسـتـه             
جمعي که حسين و دوسـتـش امـراهللا          

  .هم در آن درگير بودن کشته شد
 سـالـه و       ١٦علي مهين تـرابـي        

سال دوم هـنـرسـتـان بـود، در رشـتـه                 
کامپيوتر تحصيل مـي کـرد کـه در             

 طـي يـک نـزاع        ١٤/١١/٨١تاريخ  
دسته جمعي در مـدرسـه، کـه او هـم              
درگيـر بـود يـکـي از دانـش آمـوزان                 
کشته شد و عـلـي دسـتـگـيـر شـد و                  

اکنون نزديک به پنج سال است کـه در          
انتظار بين مرگ و زندگي دست و پـا          

  .مي زند
اين سه نـوجـوان کـه در هـنـگـام               

 ســال بــوده انــد       ۱۸وقــوع جــرم زيــر       
برطبق قوانين بين المللي نه به اعـدام        
و نه به حبس ابد مي توانند محـکـوم          

ــد  ــون ــوري اســالمــي          .   ش ــه ــم ــا ج ام
همچنان با بي اعتنـايـي بـه قـوانـيـن              
بين المللي به صدور و اجراي احـکـام          
اعدام براي کودکان و نوجوانان ادامـه       

جـنـبـش عـلـيـه اعـدام در              .   مي دهد 

سراسر دنـيـا عـلـيـه اعـدام کـودکـان                 
تــوســط جــمــهــوري اســالمــي بــارهــا        

عفو بين الـمـلـل      .   اعتراض کرده است  
 ۷۰نگراني خود را درباره يک ليسـت         

اعـالم   سـال      ۱۸نفره از کودکان زيـر        
 .استکرده 
  

هم اکنون کـمـپـيـن وسـيـعـي در               
سراسر جهان عليه اعـدام کـودکـان و           
نوجوانان در ايران در جريان اسـت کـه          

 تـوسـط کـمـيـتـه          ۲۰۰۷از آغاز سال    
بين المللي عـلـيـه اعـدام و نـازنـيـن                 

در سـال    .   افشين جم آغاز شـده اسـت        
گذشته اين کمپين بـه مـوفـقـيـتـهـاي              
بزرگي دست يافت و توانست حمايـت       
هاي زيادي را در مجامع بين المللـي        
و همچنيـن احـزاب، سـازمـان هـا و               
نمايـنـدگـان پـارلـمـانـهـاي اروپـايـي،               
 .امريکايي و کانادايي به دست آورد

 
اعدام عملي شنيع و ضد انساني      
است و وحشيانه و ضد انساني تـر از           

اعــدام  .   آن اعــدام کــودکــان اســت            
کودکان تقريبا در جهان ممنـوع شـده      

جــمــهــوري اســالمــي در ســال       .   اســت
گذشته تنها کشوري بود که کـودکـان         

 ساله را به اعدام مـحـکـوم و            ۱۸زير  
جنبش عـلـيـه      .   اين احکام را اجر کرد   

اعدام در جهان با تصويب فعطـنـامـه         
عليه اعدام در سازمان ملل، قـدم بـه          

بايد بـا    .   عرصه جديدي گذاشته است   
بسيچ هر چه بيشتر اين جنبش علـيـه         
اعدام ها در ايران، جمهوري اسالمـي       
را وادار کـرد کـه اعـدام کـودکـان را                 
متوقف کند و گامي بلند را به طـرف     

به وي تـحـمـيـل            لغو مجازات اعدام  
به بايد با تمام قوا احکام اعـدام    .   کرد

کـمـيـتـه بـيـن         .   کودکان اعتراض کـرد   
المللي عليه اعدم از تمام سازمـانـهـا          
و مدافعين حقوق بشر مي خواهد کـه     

تـوقـف اعـدام      به هر شـکـل مـمـکـن            
 .کنند  تالشکودکان 

  
اعــدام کــودکــان را      " بــه ســايــت      
مـراجـعـه کـنـيـد و           "   متـوقـف کـنـيـد       

پــيــتــشــن تــوقــف اعــدام کــودکــان را         
  .امضاء کنيد

  
 کميته بين المللي عليه اعدام

 ۲۰۰۷/۱۲/۱۸ 
net.adpi.www 

 
com.yahoo@manochermasori 

 
٠٠٤٦٧٠٤٩١٧٤٩ 

 ! خطر اعدام سه نوجوان توسط جمهوري اسالمي                                 

    

قطعنامه لـغـو مـجـازات اعـدام           
توسط مجمع عمومي سازمان مـلـل       

.  نـفـره تصـويـب شـد         ۱۰۴با اکثريت  
 ايـران و    T کشور از جمله امريکا۵۴

مصر راي مـخـالـف بـه قـعـطـنـامـه                  
بعالوه يک قعطنامه  نيز عليـه       .   دادند

نقض حقوق بشـر در ايـران از جـملـه               

  راي     ۷۳سنگسار و اعـدام هـم بـا             
 .موافق به تصويب رسيد

در هفته گذشـه مـجـازات اعـدام           
در ايالت نيوجرسي امريکا از قوانيـن       

 تـن در     ۸.   مدني اين ايالت حذف شد    
نيوجرسـي بـه اعـدام مـحـکـوم شـده                
بــودنــد ولــي ايــن احــکــام بــه اجــرا                

 هـيـچ     ۱۹۶۳از سال   .   درنيامده است 
حکم اعـدامـي در ايـن ايـالـت اجـرا                 

 دسامبـر  ۱۱همچنين در . نشده است 
 نفر از محکومين بـه      ۸۵حکم اعدام   

 . اعدام در کشور تايلند لغو شد
به گـزارش امـنـسـتـي، سـازمـان             

 اعدام هاي  درصد۹۰عفو بين الملل    
جهان در کشور هاي ، چين ، ايـران ،         
عراق، آمريکا، پاکسـتـان، و سـودان          

جمـهـوري اسـالمـي       .   انجام مي گيرد  
 ٢٨٥ تا کنون حـدود       ٢٠٠٧در سال   

نفر را اعدام کرده است که در بين اين         
اعدام ها چند نـوجـوان کـه در زمـان              

 سال سـن داشـتـنـد        ١٨وقوع جرم زير    
  .به چشم مي خورد

 
مردم شريف و فـعـالـيـن جـنـبـش            

 !عليه اعدام و مدافع حقوق انساني
اين فرصت مـنـاسـبـي اسـت کـه             
يکـبـار ديـگـر در تـالـشـي وسـيـع و                    
همگاني، دست در دست هم کـبـراهـا         
و دآلراها، و نوجواناني مانند لطيف،      

علي و حسين را براي هميشه از خطر        
بــايــد از تــمــام       .   اعــدام رهــا کــنــيــم      

امکانات بين المللي، داخلي استفاده     
کنيم و شرايط را هر چه بيشـتـر بـراي        

قوه قضاييه اش       جمهوري اسالمي و  
چشـم امـيـد      .   سختر و تنگـتـر کـيـنـم         

محکومين به اعدام و خـانـواده هـاي          
آنان  به شما و ما انسانهايي است کـه       
اعدام و سـنـگـسـار را عـمـلـي ضـد                   

. انســانــي و و حشــيــانــه مــي دانــيــم           
انسانهـايـي کـه در کـنـار قـربـانـيـان                  
جامعه عليه مسببين فقر و جـنـايـت          

انسانهايي که  .   در جامعه ايستاده اند   
از خــبــر صــدور هــر حــکــم اعــدام و              
سنگسار، تنشان مي لرزد و قلبـشـان       

انســانــهــايــي کــه    .   بــه درد مــي آيــد       
خــواهــان جــامــعــه اي بــدون زنــدان،           

انسـانـهـايـي     .   شکنجه، اعدام هستند  
که خواهـان جـامـعـه اي بـدون فـقـر،                 
گرسنگي، بـيـکـاري، بـي مسـکـنـي              

اين آن جامعـه اي اسـت کـه          .  هستند
کودکان و نوجوانان مـا مـي تـوانـنـد             
سرفـراز و بـرابـر در رفـاه ، آزادي و                   

ايـن خـواسـت      .   آسايش زندگي کـنـنـد     
انساني ما برحق و قـابـل اجـرا اسـت             
وقتي که دست در دست هم براي لغـو         
مجازات اعدام مبارزه و تـالش مـي          

 .کنيم
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 !۲۰۰۷پيشروي هايي ديگر براي جنبش جهاني عليه اعدام در پايان سال 

جمهوري اسالمي را عقب                  !    مردم     
 عليه رژيم اعدام و سنگسار و زندان                          !برانيد    

در داخل و خارج کشور به ميدان                      
 ! بياييد   


