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 ۷ صفحه 

 ۸  صفحه 

 ۸  صفحه 

 بخش سوم  / عبدل گلپريان   / مختصري از تاريخ يک دوره   

 ۳  صفحه 

 ۸  صفحه 
 تجمع مجدد در مقابل دادگاه انقالب سنندج در اعتراض به بازداشت فعالين کارگري                                                 

گـردشـگـران نـوروزي        : سليمانيـه 
امسال نسبت به سالهاي قبل بـيـشـتـر       

. بـه کــردسـتـان عـراق روي آورده انــد              

حضور ده ها گردشگر نوروزي هـمـراه          
خـانـواده هـايشـان ديـد و بـازديــد  و                    
امکان شرکت در کنسـرت و بـرنـامـه            
هاي زنده موزيک و رقص و پايـکـوبـي     
بر جذابـيـت مـراسـمـهـاي نـوروزي در               

حــق .  کــردســتــان عــراق افــزوده اســت       
شادي و استفاده از مراسمهـاي مـدرن       
و بدور از دخالت مذهب و نـيـروهـاي            
مرتجع اسالمي در روزهايي که مردم     
در ايام تعطيالت نوروزي هسـتـنـد در       

 ۴  صفحه 

 شريف ساعد پناه با وثيقه صد ميليون توماني آزاد شد          

مســئلــه زن و آزادي زنــان در                   
جامعه، تاريخ پر تالطـم و خـونـبـاري           

. به قـدمـت تـاريـخ خـود انسـان دارد               
تاريخي که مداوما انسانها را در دو          

مدافعـان آزادي و مـخـالـفـان            ( جبهه  
. در مقابل هم قرار داده اسـت )  آزادي  

تاريخ  کشـتـارهـا، زنـدانـي کـردنـهـا،                 
مبارزه اي  که از دير باز با جسارت و       

 دست مذهب و قوانين اسالمي        
 از سر زنان کوتاه   

 
 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانگر              

 

عطا فعال سرشناس و کمونيست محبوب مردم       
بـا نـهـايـت تـاثـر و             !  ديواندره و کردستان، درگـذشـت    

 عـطـا     ٣ ۲۰۱  مـاه مـارس         ۱ ٣ تاسف روز يکشنبه    
محمدنژاد معروف به عـطـا ديـوانـدره عضـو حـزب                  
کمونيست کارگري ايران، فعال سياسي قـديـمـي و از         
مخالفين سـرسـخـت حـکـومـت اسـالمـي ايـران در                     

آلمان ديده از جـهـان فـرو        -بيمارستاني در شهر کيل    
عطـا مـتـولـد       .  بست و براي هميشه از ميان ما رفت  

 .  بود۱۹۶۶ سال
عطا اوايل ماه مارس در حاليکه در يـک مـرکـز          
ورزشي در شهر کيل آلمان در حال ورزش بود، بر اثـر      
حمله قلبي از هوش رفتـه و سـپـس بـه بـيـمـارسـتـان                   

تحت عمل جراحي قلـب قـرار گـرفـت و           .  منتقل شد 

 ! از حرکت ايستاد    ) عطا ديواندره   (قلب مهربان عطا محمد نژاد     

 ۳  صفحه 

  

دسـتـمــزدهـا فــورا بـايــد افـزايــش            

افزايـش دسـتـمـزدهـا تـا سـطـح               .  يابد
كمتر از نيم ميليون تـومـان از طـرف           

دستمزدها .  كارگران قابل قبول نيست 
. بايد بيش از يك و نيم ميليون بـاشـد          

در .  اين خواست همـه كـارگـران اسـت          
يكسال گذشتـه قـيـمـت هـا روز بـروز                

هـمــه چـيــز     .  افـزايـش پــيـدا كـرده انـد           
امــا .  گــرانــتــر و گــرانــتــر شــده اســت           

دستمزدها بهمان ميـزان و امسـال بـا           

 در تدارك اول ماه مه    
گام اول، تالش براي همه گير كردن     

 خواست اصلي طبقه كارگر   
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

مــتــاســفــانــه قــلــب انســانــي               
 ۳۱ کمونيست و انـقـالبـي در شـب              

 در بيـمـارسـتـانـي در        ۲۰۱۳ مارس  
شــهــر کــيــل آلــمــان از حــرکــت بــاز               

 .ايستاد
قبل از هرچيز جان باختن رفـيـق      
کمونيست و انسان دوست مان عطـا     

مشــهــور بــه عــطــا        (  مــحــمــدنــژاد     
را بــه خــانــواده اش، بــه           )  مــاهــيــدر

خــواهــران و بــرادرانــش ، بــه مــردم             

کردستان و همـه کسـانـي کـه رفـيـق               
عــطــا را مــيــشــنــاخــتــنــد تســلــيــت           

ياد و خاطره رفـيـق عـطـا         .  ميگويم  
 .براي هميشه زنده است

 در   ۴۵ ٣ ۱ رفيق عطا در سـال        
روستاي ماهيدر از توابع شهـرسـتـان        
سقز در خانواده اي زحمتکـش چشـم         

دوران تـحـصـيـالت       .  به جهان گشود  
ابتدايي را در همان روستا بـه پـايـان               ۲  صفحه 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رحيم يزدانپرست           

 در گرامي داشت ياد رفيق عطا محمد نژاد        

 ۲  صفحه 

 ۳  صفحه 

 جمعي از كارگران خبازيهاي شهر سنندج و حومه                             /  در محکوميت بازداشت فعالين کارگري                          

 اطالعيه مراسم خاکسپاري عطا محمد نژاد                                     / ! اگر چه هنوز مرگت را باور نکرده ايم     



 
669شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
بيست در صد حـقـوق پـايـه افـزايـش                

تـا  ٤٠ تورم باالتر از   .  پيدا كرده است  
ــواردي            ٤٥  ــد و         ٦٠  و مـ  درصـ

دستمزدهاي پايين تر از نيم ميـلـيـون          
نتيجه اي جز ايـنـكـه مـزدبـگـيـران و               
خانواده هايشان همگي بشـكـلـي بـي           
سابقه بـه فـقـر و گـرسـنـگـي مـزمـن                   

كـارگـران   .  محكوم شده اند، نـداشـتـه       
ناچار شده اند براي كاهش فشـار، بـه           

اگـر وجـود     ( اضافه كاري بـه كـار دوم        
و در يك كـالم بـه تـبـاه           )  داشته باشد 

امـا  .  كردن هستي خود روي بـيـاورنـد    
با اين حال وسع يـك خـانـواده كـارگـر             
هنوز كفاف تامين خـوراك روزانـه و            

پس انداز كـردن بـراي       .  پوشاك نيست 
تحصيل فرزندانشان، پس انـداز بـراي        
روزگار پيـري و از كـار افـتـادگـي از                 

. محاالت و به فراموشي سپرده شـده        
دوست كارگري تعـريـف مـيـكـرد كـه            

رساندن پول تا آخر ماه آنقـدر دشـوار     " 
شده است كه ديگر كنار گذاشتن پـول      
براي آينده هاي دور خـواب و خـيـال،            

بهبود وضع زندگي طبقـه  ". شده است 
كارگر در گـرو پـيـشـروي در مـبـارزه               

سالها و مدتهاست كه .  طبقاتي است 
" خوش خـيـالـي   " طبقه كارگر در ايران    

امـيـدواري بـه بـهـبـود           " و   "  انتظار" و  
. را كنار گـذاشـتـه اسـت      "  خودبخودي

در چند سال گذشته و بويژه از يكسـال   
گذشته طبقه كارگر در ايران خامـوش   

به انحا مـخـتـلـف در شـكـل             .  نيست
اعتصاب و طومار و هر اشـكـالـي از        
مبارزه كه بتواند صداي طبقه كـارگـر     
و مطالباتشان را بگوش آنها برسـانـد       

پـــرچـــم و خـــواســـت        .  بــلـــنـــد بـــوده    
" دستمزدها فورا بايـد افـزايـش يـابـد         " 

بي وقـفـه تـوسـط كـارگـران، رهـبـران                
كارگري و طومارهاي اعتراضي سـي       
هزار امضا و در اشـكـال تـجـمـع در                 
مقابل مـجـلـس را بـلـنـد كـرده و بـا                    
استحكام هر چه تمامـتـر بـه مـبـارزه            
براي تحقق اين خواست و شعـار پـايـه       

ايـن خـواسـت و        !.  اي بر خاسته اسـت    
. شعار متحد كننده و فـراگـيـر اسـت            

هيچ كارگري امروز از وضع معيشت       
. و سطح زندگي خود رضـايـت نـدارد          

همـه آنـهـا مـيـدانـنـد كـه تـداوم ايـن                     
وضعيـت هـمـه هسـتـي و سـالمـتـي                 
خـودشـان و خـانـواده هــايشـان را بــه                

كــارگــران .  تــبــاهــي خــواهــد كشــانــد       
رهائي از اين فقر و تنگدستي مهـلـك     
را حق مسلم خود ميدانند، هر بخش       
از طـبــقـه كـارگــر كـه بـراي افـزايــش                  
اساسي مزد قد عـلـم كـنـد و آنـرا نـه                 

بصورت مطالبه اي مـخـتـص بـخـود           
بلكه بصورت مطالبه اي بـراي ارتـقـا         
سطح زندگي همه مزدبگيران مـطـرح      
ســازد، بــطــور قــطــع از هــمــان آغــاز             
پشتيباني قلبي و در ادامـه مـبـارزه            
اش، پشتيباني عـمـلـي وسـيـعـتـريـن              
بـخــشـهــاي طــبـقــه كــارگـر را كســب              

كارمـزدي و مـزدبـگـيـر          .  خواهد كرد 
بــودن خــاصــيــت مشــتــرك كــارگــران         

امروز هـيـچ خـواسـت ديـگـري           .  است
نميتوانـد تـا ايـن حـد بـا مـوقـعـيـت                    
عيني كـارگـران و نـيـازهـاي عـاجـل                

هيچ .  همگي آنها انطباق داشته باشد   
خــواســت ديــگــري بــراي افــزايــش                
دســتــمــزدهــا و دريــافــتــي كــارگــران           
نميتواند تا اين حد فراگير و مـتـحـد             

اينها تنـهـا خـواص ايـن         .  كننده باشد 
خـواسـت   .  خواست  بـرحـق نـيـسـتـنـد           

افزايش دستمـزدهـا امـروز آن شـعـار              
طبقاتي اسـت كـه هـمـراه خـود مـرز                 
منافع مستقـل طـبـقـه كـارگـر را بـا                 
اقشـار و طـبــقـات مـمـتــاز جــامـعــه                

هر نيـرويـي كـه بـراي         .  ترسيم ميكند 
اين خواست گرد آيد نيـروي مسـتـقـل         

از ايـن گـذشـتـه         .  طبقه كـارگـر اسـت       
جنبشي كـه امـروز خـواسـتـار ارتـقـا                
فوري سطح زندگي طبقه كارگر باشـد     
و بتواند توده هاي كارگر را در مـيـان         
خود جاي بدهـد جـنـبـشـي اسـت كـه                
همراه بـا نضـج گـيـري خـود مـيـدان                  
عــمــل ســيــاســي  و ابــراز وجــود                     
اجتماعي طـبـقـه كـارگـر را بـعـنـوان                 

بـا  .  صاحب جامعه هموار كرده اسـت    
ــدرت                    ــا و ق ــنــه ه ــيــش زمــي ايــن پ
اعتراضي و قـدرت كـالم و اعـتـبـار                
معنوي و اعتراضي كه بخشهايـي از         
رهبران كارگري كه از يكسال گذشـتـه         
مــبــارزه بــراي افــزايــش دســتــمــزدهــا         
شروع شده است، اول مـاه مـيـتـوانـد              
روز تعيـيـن كـنـنـده اي بـراي طـبـقـه                    

دسـتـمـزدهـا فـورا بـايـد            .  كارگر باشد 
افزايش يابد، اوليـن گـام اسـاسـي در              
جهت اتـحـاد طـبـقـاتـي كـارگـران در                

اين خواست و جمع كـردن    .  ايران است 
كارگران در مراكز مختلف تـولـيـدي،        
كارخانه ها ميتواند مـحـمـل اصـلـي            
اتحاد طبقاتي كـارگـران بـه مـنـظـور              
بـرپــايــي تــجــمــعـات وســيــع بــرپــايــي           
مـراســمــهــاي قــدرتـمــنــد كــارگــران و           

صف بنـدي  .  مزدبگيران جامعه باشد  
قــدرتــمــنــد كــارگــران و ابــراز وجــود            
قدرتمند آنها در ايـن شـرايـط از هـر                

 . دوره اي ضروري تر شده است
 ٢٠١٣  آپريل  ١ 

 ... در تدارك اول ماه                
شـهــامـت در دفــاع از انسـانــيـت و                  
دفاع از حقوق برابـر کـوتـاه نـيـامـده               

: مبارزه اي که بگـويـد  مـردم       . است
من انسانم، من بشرم، چرا من حتـي    
صاحبِ تن خود نيستـم، کـفـر اسـت            
اگرچنين واژه گـانـي بـر زبـان آورم؟                

 . تنِ من مالِ من است
در طول تاريخ  زنان براي رهايـي     
و خالصي از اين وضـع اسـارت بـار              
مداوما در مقـابـل هـيـوالي اديـان،            
بخصوص دين اسـالم مـبـارزه کـرده            

شمشير تعصبات فـرهـنـگـي و       .   اند
مردساالري بـه عـنـاويـن مـخـتـلـف               

را کشـتـار     "  زنـان "  نيمي از بشـريـت       
. کرده و مـداومـا کشـتـار مـيـکـنـد               

جبهه  زن ستيزان،  براي اسـيـر نـگـه           
داشتن و به  بردگي کشيدن زنـان در          
طولِ ايـن دورانـهـا هـمـه امـکـانـات                
جــامــعــه را در اخــتــيــار داشــتــه و               
مضاف بر اين،  خـدا، پـيـغـمـبـران،                
امامان، و پـادشـاهـان، بـراي تـداوم             
              بردگي زنان و بـه سـکـوت کشـانـدن
نيـمـي از جـامـعـه بشـري، آيـه هـا،                   
احاديث و کلي چرنديات و اراجـيـف         
ــي را رواج داده انــد و                   ضــد انســان
قوانين و سنتها ي ضد زن و بـردگـي       

بــه هــمــيــن        .  او را جــار زده انــد             
خاطراست که آيت اهللا ها، مـالهـا و       
ديگر مفتخورهاي اسـالمـي قـرنـهـا          
است عربده مي کشند و علـيـه زنـان        
جسور و انقالبـي کـه ديـگـر حـاضـر               
نبوده و نيستند  بردگي و بنـدگـي را      
بپذيرند از خدا و رسول خدا بـراي بـه          
انقياد کشانيدن زنان هـمـچـنـان زوزه          
مي کشند و احکام  ضد انسـانـي را         

 .عليه آنها صادر مي کنند
حرکت و نام امـيـنـا تـو دهـنـي               

 !محکمي به اراجيف اسالمي
امروز حرکت جسـورانـه امـيـنـا           
دفاع از حق و حقوق انسـانـي و زدن           
مـيـخـي بــر تـابـوت جــانـوران فـتــوا                

ايـن حـرکـت      .  دهنده اسـالمـي اسـت      

مدتهاست شروع شده و تـا تـعـيـيـن              
تکليف نهايي با خدايان روي زمـيـن       

اين امري اسـت  .  ادامه خواهد داشت 
مربوط به همه انسانـهـاي شـريـف و             

. برابري طلب در چهار گـوشـه جـهـان       
ايـن  .  نفس  اين حـرکـت مـعـنـا دارد            

حرکت در ماهيت خود از انسـانـيـت          
بــر بسـتــر چــنـيــن       .  دفـاع مــي کــنـد      

تحرکي بايد ماهيت مخرب و ضـد          
انساني اسالم را بيش از پيش برمـال        
کرد که چقدر با انسان و انسانيت در    
تضاد است، وحشي گـري جـريـانـات         
ارتجاعي  و ضد زن را بـايـد افسـار             

بايـد پـرده از بسـيـاري مسـائـل               . زد
برداشت که تا کنون در جامعه تـابـو       

ايـن حـرکـت فـراخـوانـي           .  بوده اسـت   
است عليه تمام  قـوانـيـن ضـد زن و              
ضد انسـانـي  کـه تـوسـط اسـالم و                   
سنتهاي ضد انساني اش در جامـعـه      

حـرکـت   .  بر زنان تحميـل شـده اسـت         
تـن  " امينا و اميناها تحـت عـنـوان            

، آمپـر  " من ناموس هيچکس نيست 
مفتخـوران اسـالمـي را بـاال بـرد و                
خون در رگهايشان به جوش مي آيـد        
و علنا و عمال فتوا صادر کردند کـه       

اگر جامـعـه بشـري      .  بايد او را کشت  
در حالت نرمال سوخت وساز داشـت     
مي بايست فورا فـتـوا دهـنـدگـان را            
بعنوان مجرم و قاتل دستگير وروانه    
زندان مي کردند بخاط اينکه حـکـم          

. مرگ و حکم قتل را صادر کرده اند   
چون علنا کشـتـار و خـون ريـزي را                

 !ترويج کرده اند
 ؟!برهنه شدگان چرا چنين

 را مي بينـيـد       عکس هاي زناني  
با سينه هـاي بـرهـنـه از کشـورهـاي               
مختلف که در دفاع از امـيـنـا و در            
دفاع از حق بي چون و چراي نيمي از       
بشريت در شبـکـه هـاي اجـتـمـاعـي               

 ايـن    هدف اعـالم شـده      . مي چرخند  
نـيـسـت،    حمايت از آمينا   زنان  فقط   

. اين بيداري  نيمي از جـامـعـه اسـت          

جامعه و جنبش دفاع از حقوق برابـر    
ــودش از                        ــرد دارد از خـ زن و مـ
انســانــيــتــش، از مــوجــوديــتــش، از         
آزاديش، از حرمتش در مقابلِ ظـلـم        
و زور و بي حرمتي  در مقابل قهر و     
وحشيـگـري اي  کـه در حـقـش روا                  

اين حـرکـت     .  ميدارند دفاع مي کند  
بپا خواسته اسـت چـون تـاريـخـا بـه                
بردگي کشيده شده است، چون گوش     
و بيني اش را بريده اند، حلق آويـزش     
کرده انـد، سـنـگـسـارش کـرده انـد،                

. برروي چهره اش اسيد پـاشـيـده انـد           
اين حرکت با تکنولوزي و مـيـديـاي         
جهاني آمده است تا قوانين پوسـيـده      
و زنگ زده ارتـجـاع اسـالمـي را در             

بـعـضـي هـا فـقـط تـن              .  سوراخ کنـد  
عريان اين انسانهاي جسور و شـريـف    
را مي بـيـنـنـد مـتـلـکـي نـثـار مـي                    
کنند، فحشي ميدهند و نکته هايي       

. هم در مخالـفـت بـيـان مـي کـنـنـد                
اينها سوپاپ اطمينان هاي ارتـجـاع        
مذهبي هستند که از سر تعـصـبـات        
و اخالقيات ملـي و مـذهـبـي خـود              
ــتــوا              مســتــقــيــمــا عصــاي دســت ف

اما فتوا دهنـده   . دهندگان مي شوند 
در هراس افتاده است و مـيـدانـد کـه           
اين حرکت موجب برداشتن و کـوتـاه       
کردن دسـت قـوانـيـن و سـنـتـهـايـي                  

 . ارتجاعي در جامعه خواهد شد
  

 زنده باد انسانيت  
 ۲۰۱۳  مارس  ۳۱  يکشنبه 

 ... دست مذهب و قوانين اسالمي      
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بعدا در يک کلينيک ديـگـر در حـال           
. سـپـري کــردن دوران نـقــاهـت بــود            

متاسفانه حدود ساعت ده شب روز       
 مـاه مـارس       ۱ ٣ گذشته يکشـنـبـه       

 يک بار ديگر قلب مهربان و ٣ ۲۰۱ 
آزادمنش عـطـا مـورد حـملـه قـرار              
گرفت و اين بار قلبش براي هميـشـه    
از حرکت باز ايستاد و از مـيـان مـا        

 . رفت
عطا کمونيست قديمي و فـعـال       
سياسي سرشناس علـيـه حـکـومـت         
اسـالمــي ايــران، ســالــهــا در صــف            
حزب کمونيست ايـران و کـومـه لـه            
فعاليت کرده و سپس بـه عضـويـت          
حزب کمونيست کـارگـري ايـران در          

او بعنوان يک فعال کمونيسـت   .  آمد
و آزاده و ضـد حـکـومـت اسـالمـي               
ايران در شهر محل زنـدگـيـش و در          
بــيـــن مــردمـــي کـــه او را مـــي                   
شناختند، شناخته شده و چـهـره اي        

عطا ديـوانـدره   .  دوست داشتني بود  
چهره محبوب و مـهـربـان در بـيـن               

 . مردم ديواندره و کردستان بود
 

جان باختن اين کمونيست پرشـور و      
ايــن انســان مــهــربــان را بــه هــمــه                
بســتــگــان، رفــقــا و هــمــکــارانــش            

در مورد مراسـم  .  تسليت ميگوييم 
دفــن و بــزرگــداشــت عــطــا، بــعــدا             
دوستان، رفـقـا وعـالقـمـنـدان او را              

يـاد و خـاطـره        .  مطلع خواهيم کـرد    
! عطا هميـشـه زنـده خـواهـد مـانـد               

 !يادش گرامي باد
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٣ ۲۰۱  آپريل  ۱ 

رسـانـد و بـدلـيــل مشـکــالت مـالــي                ... قلب مهربان عطا محمد نژاد                         
خانواده اش عليرغم تمايـل و عـالقـه         
خودش براي ادامه تحصيل،  مجبـور   

 . به ترک تحصيل شد
عــطــا در هــمــان دوران کــودکــي           
مثل همه کودکـان آن مـنـطـقـه بـراي                
کمک به امـرار مـعـاش خـانـواده اش               

. مجبور به کار کردن در مـزرعـه شـد         
در واقع رفيق عـطـا در هـمـان دوران               
کودکي با نابرابري جـامـعـه سـرمـايـه            
داري آشنا شد و طـعـم تـلـخ زنـدگـي                  
فقيرانه را بـا رگ و پـوسـت خـودش                 

 .لمس کرد
 عــطــا    ۵۷ در مــقــطــع انــقــالب         

نوجواني بيش نبود و با شور و شـوق         
روند اوضاع انقالبي آنـدوره را دنـبـال           
ميکرد و مانند هزاران نوجوان ديـگـر     
دنبال جواب سوالهايي مي گشت کـه      

چرا .   در ذهنش بدنبال پاسخ آنها بود  
اين همه نابرابري و بيـعـدالـتـي وجـود             
دارد، چرا عده اي کم در ناز و نـعـمـت       
هستند و اکثريـت مـردم از ابـتـدايـي              
ترين امـکـانـات مـحـروم هسـتـنـد و                 

 .هزارو يک سوال ديگر
 و شکل گيـري  ۵۷ بعد از انقالب    

نيروهاي سياسي در کـردسـتـان عـطـا           
در فضـــاي آزاد آنـــدوره اوضـــاع                     
کردستان، اهداف و سياستهاي کومـه    
له اين جريان را بـعـنـوان نـيـرويـي کـه               
مي تواند در جهت تحقق پـاسـخـهـاي       

از ايـن رو    .  او گام بردارد انتخاب کرد   
بــراي حضــور و شــرکــت در مــبــارزه             
ــه در                  ــت ــاف ــي ــشــکــل و ســازمــان مــت
تشکيالت مخفي کومه له فـعـالـيـت         
سياسي خود را شروع کرد و با شـورو       
شـوق در مـيــان جـوانــان و مـردم آن                  
منطقه به تبليغ کمونيسم و ايده ها و       
آرمانهاي برابري طلبانه پرداخت و در     
تــکــثــيــر و پــخــش اطــالعــيــه هــا و               

. نشريات کومه له فعاالنه ميکوشيـد    
صداقت و برخورد صـمـيـمـانـه رفـيـق              
عطا در تبليغ آرمانهاي انسـانـيـش و          
توضيح علل نابرابريهاي جـامـعـه بـا            
زباني ساده و شـيـوا، از او چـهـره اي                 
آشنا، محبوب و مـورد اعـتـمـاد در              

 .ميان مردم منطقه بوجود آورد
 بـعـلـت      ۶۳ عطا در اوايـل سـال           

مسائل امـنـيـتـي و حـملـه و اشـغـال                  
ــوســط                ــان ت ــردســت ــاطــق آزاد ک مــن
نيروهاي تا دندان مسلح و سرکوبـگـر         
رژيم جمهوري اسالمي مجبور شد به       
صفوف نيروي مسلح و علني کـومـه         

 ۶۸ آز آن زمـان تـا سـال          . له بپيوندد  
رفيق عطا در صـف مـبـارزه عـلـنـي                
تشــکــيــالت کــومــه لـــه و حـــزب                  
کمـونـيـسـت ايـران چـه در واحـدهـاي                 

نــظــامــي و چــه در اردوگــاهــهــا در                
. فعاليتهاي گوناگـون شـرکـت داشـت         

عـطـا در مـيــان رفـقــايـش چــهـره اي                  
. محبـوب  و دوسـت داشـتـنـي بـود                

متاسفانه رفيق عطا در هـمـان دوران          
از بيماري قـلـبـي رنـج مـيـبـرد و بـه                    

 از طـرف      ۶۸ هميـن دلـيـل در سـال             
 .کومه له به کشور آلمان اعزام شد

در مقطـع اخـتـالفـات و جـدايـي              
کمونيسم کارگري از حزب کمونيست      
ايران، رفيق عطا به حزب کمونـيـسـت       
کـارگـري پـيـوسـت و از آن زمـان تــا                   
لحظه جان باختنش بـعـنـوان عضـوي          
دلسوز، براي تحقق آرمانهاي انسانـي     
و کمونيستي حزب به تبليغ و تـرويـج       
کمونيسم و تبليغ عليه نظام سـرمـايـه     
داري و رژيـم جـمـهـوري اسـالمـي در              
ميان دوستان و هـمـکـارانـش تـالش             

باور به اهداف کمونـيـسـتـي     .  مي کرد 
و صميميت و خصوصيت سـرشـار از        
مهرباني اش او را در ميان دوسـتـان،       
هــمــکــاران و روابــط اجــتــمــاعــي و              
گسترده اش به شخصيتي محبوب و        

 و   دوست داشتني تـبـديـل کـرده بـود            
همين باعث شد که عطا بعـنـوان يـک          
فعال کمونيست و آزاده عـلـيـه نـظـام               
سرمايه داري و حکومت اسالمي در       

 . شهر محل زندگيش شناخته شود
عطا در آلمان و در شـهـر مـحـل              
زنـدگــيـش کـيــل نـيــز مــورد احــتــرام              

او در ايـن      .  دوستان و آشنايانش بـود     
شهر با مـردم شـهـر بـا جـوانـان و بـا                     
فـعـالـيـن مـدافـع حـقـوق انسـانـي در                   
ــود و مــنــش و روش و                     ــبــاط ب ارت
فعاليتهـا و نـقـدش از نـابـرابـريـهـا و                   
توضيح عللل مشـکـالت در هـمـيـن             
جامعه آلمان به زبـان سـاده از او يـک              
دوست و رفيق مـحـبـوب بـراي هـمـه               
کساني که عـطـا را مـي شـنـاخـتـنـد                  

در شــهــر کــيـل مــردم         .  سـاخــتـه بـود     
او در   .  زيادي عطا را مـي شـنـاسـنـد           

ــحــث بــا                       ــامــه هــاي جــدل و ب ــرن ب
سازمانهـاي اسـالمـي در رسـانـه هـا               
آلمان حضور داشت و در يـک بـرنـامـه          
تـلــويـزيــونـي بـا مـدافــعـيــن جــنـبــش               

اسـالمـي بـا زبـان سـاده و بـا درکــي                   
عـمـيــق بـه نـقـد اسـالم و مـذهـب و                      

 . حکومت اسالمي ايران پرداخت
عطا يک منتقد سرسـخـت اسـالم         
و مذاهـب و هـمـچـنـيـن يـک مـبـارز                   
سازش ناپذير با حـکـومـت اسـالمـي            
ايــران و جــنــبــش اســالمــي و اســالم             

 . سياسي بود
در دانشگاه کيل و در جـلـسـات             
متعددي کـه در شـهـر کـيـل بـرگـزار                  
مــيــشــد تــا جــايــي کــه بــه ايــران و                   
حکومت اسالمي ايران و يـا بـه نـقـد              
مذهب و اسالم مربوط ميـشـد عـطـا         
در اين بـرنـامـه هـا حضـور داشـت و                  
صريح و جسورانه از اهـداف انسـانـي           

اين نوع فـعـالـيـت     .  خود دفاع ميکرد  
روشـنـگــرانـه، عــطـا را بـه چــهـره اي                  
محبوب و جسور در مـيـان مـردم و              

 .  مدياي آلماني تبديل کرده بود
هر کس عطـا را مـي شـنـاخـت،                
فورا متوجه رفتار انساني او،  دفـاع           
سـرسـخـتـانــه و صـريـح او از حـقــوق                  
انســانــي و روشــنــي فــکــر وذهــن او               
ميشد و به نـوعـي احـتـرام و عـالقـه                
زيادي به اين شخصيـت انسـانـدوسـت        

 . پيدا ميکرد
عــطــا اوايــل مـــاه مــارس در                 
حاليکه در يک مرکز ورزشي در شـهـر      
کيل آلمان در حال ورزش بود، بـر اثـر        
حمله قلبي از هوش رفت و سـپـس بـه       

تـحـت عـمـل       .  بيمارستان منتقل شـد   
جراحي قلب قرار گرفت و بعدا در يـک    
کلينيک ديگر در حـال سـپـري کـردن              

متـاسـفـانـه حـدود        .  دوران نقاهت بود  
 مـاه    ۱ ٣ ساعت ده شب روز يکشنبه     

 يـک بـار ديـگـر قـلـب               ٣ ۲۰۱ مارس  
مهربان و آزادمنش عطا مورد حـملـه      
قرار گـرفـت و ايـن بـار قـلـبـش بـراي                    
هميشه از حـرکـت بـاز ايسـتـاد و از                  

 . ميان ما رفت
ياد و خاطره اين کمونيست    

انقالبي و انساندوست براي هميشه       
 .زنده و گرامي است 

  ۲۰۱۳  آوريل ۲ 
 ۹۲  فروردين ۱۳ 

 ... در گرامي داشت ياد                  

 ماه آوريل ساعت ۵ روز جمعه     
آلـمـان بـا        - ظهر در شهر کيـل    ۱۲ 

ــز وداع                ــژاد عــزي عــطــا مــحــمــد ن
 ! ميکنيم 

بدين وسيله به اطالع دوستان و     
رفقاي عطا محمد نژاد مـيـرسـانـيـم       

 ظـهـر در       ۱۲ که روز جمعه ساعت     
آلــمـان بـا ايـن عـزيــز              -شـهـر کـيــل     

از .  ازدست رفته ، وداع مـيـکـنـيـم           
همه شما عزيزان دعوت مـيـکـنـيـم          

 ظهر در مـحـل   ۱۲ که راس ساعت   
در ورودي گورستـان مـرکـزي کـيـل           

پس از مـراسـم       !  حضور بهم رسانيد  
ــه اي در                 ــامـ ــرنـ ــاري بـ ــپـ ــاکسـ خـ
گراميداشت ياد اين مبارز سيـاسـي    
و کمونيسـت در سـالـنـي در شـهـر                

 . کيل برپا ميشود
 

 !  اگر چه هنوز مرگت را باور نکرده ايم     

 آدرس  آرامگاه  
 
Verwaltung Süd 
friedhof  
Sarrbrücken str 1  

24114 Kiel  
 

 تلفنهاي تماس  
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669شماره يسکرا                                            ا                                                 4 صفحه   

حاکميت سياه جمـهـوري اسـالمـي از          
به همين تعـداد  . مردم سلب شده است 

گـردشـگــران ايـرانــي نســبـت بــه ســال              
 .گذشته، افزايش يافته است
ـــــ             ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  ــ

افـزايـش چـنـد بـرابـري           :  سننـدج 
قيمت انواع مايحتـاج زنـدگـي مـردم           

قيمـت    .در شهر سنندج در ايام نوروز  
 تـومـان بـه        ٢٥٠٠ گوجه فرنگـي از       

 تــومــان، ســيــب درخــتــي از           ٤٠٠٠ 
ــه           ٢٠٠٠  ــزار    ٣٠٠٠  تــومــان ب  ه

 هزار تومان به ٤٠٠٠ تومان، موز از  
ــيــاز از             ٦٠٠٠   ٢٠٠٠  تــومــان، پ

 هزار تومان رسـيـده     ٣٠٠٠ تومان به  
و کرايه تاکسي هر مسير در اين شهـر     

 تـومـان افـزايـش         ١٠٠ نيز به ميـزان      
 .داشته است

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 پتروشيمي کردستان           

   کارگر   ١٠ اخراج   
بر اساس خبر دريافتي کـارفـرمـا          
ــتــروشــيــمــي                  ــد پ و ســهــام دار جــدي

تـعـداد      کردستان  بنـام کـابلـه سـوري          
 نــفـر از کـارگــران بــاسـابــقـه ايــن                ۱۰ 

بر اسـاس  .  شرکت را از کار اخراج کرد 
کارگران اين شرکت در      همين گزارش 

تاريخ پانزدهم اسفند ماه سال گذشتـه      
به دليل مـطـالـبـات و دسـتـمـزدهـاي                

 روز دسـت      ۱۲ معوقه خود به مدت      
از کار کشيدند که اين اعتصاب بـدون   
نتيجه اي بـراي کـارگـران اعـتـصـابـي              

الزم به ذکـر اسـت کـه          .  پايان پذيرفت 
آقاي کابله سوري يکي از کارفرمايـان     
و سهام دار کارخانـه احـيـاء صـنـعـت              
نيز مي باشد که چند ماه پيـش اکـثـر        
کارگران خـود را بـه دلـيـل کـم شـدن                   
فروش توليدات کارخانه از کار اخـراج    

 .کرده بود
 

ــاوه هشــت نــفــر از بــازداشــت        : پ
شــدگــان در شــهــر پــاوه بصـــورت                  

" ديــزل آبــاد   " بــالتــکــلــيــف بــه زنــدان         
مـعـتـصـم     .  کرمانشاه منـتـقـل شـدنـد        

شافعي، محمد نگاري، جـهـانـبـخـش         
احمدي، قانع حاتمي، آراس حـاتـمـي،       
بابک عباسي، پدرام قادريان و گـوران         

 فـرورديـن     ۷ روزچهارشـنـبـه      "  بهرامي
ــاد                  مــاه بــه زنــدان مــرکــزي ديــزل آب

گـفـتـنـي      .  کرمانشاه مـنـتـقـل شـدنـد         
اســــت، تــــالش خــــانــــواده هــــاي                
دستگيرشدگـان بـراي کسـب جـوابـي            
ــگــيــري و                  ــل دســت ــر دالي مــبــنــي ب
درخــواســت آنــان مــبــنــي بــر تــوديــع            

براي آزادي نامبردگان تاکـنـون      وثيقه  
از جانب سپاه پاسداران و دادگسـتـري       

 .پاوه بدون جواب مانده است
مردم در شهرهـاي کـردسـتـان در           
حمايـت از خـانـواده هـاي دسـتـگـيـر                  
شدگان و بـراي آزادي عـزيـزانشـان بـا               
اقدامات اعتراضي همـواره در کـنـار          

ما مردم شـهـر و       .  آنها قرار گرفته اند 
روستاهاي پاوه را فراميخوانـيـم بـراي       
آزادي فوري دستگيرشدگان و حمايـت   
از آنها اقدامات اعتراضي و حمايـتـي    

 .  را تدارک ببينند
 

بنابه گزارش دريافـتـي،      : آويهنگ
 فـرورديـن مـاه دايـه           ٨ روز پنجشنبه    

مــادر رفــيــق    "  ســوراحــي نــوري زاد      " 
به دلـيـل     "  مختار آويهنگ" جانباخته  

بيماري در يکي از بـيـمـارسـتـان هـاي            
پـيـکـر     . تهران چشم بر جهان فرو بسـت     

دايه سوراحي نوري زاد روز پنجشنبـه      
به روستاي آويهنگ منتقل شـد و در         

 فرورديـن مـاه در مـيـان           ٩ روز جمعه  
غم و اندوه اهالي اين روستـا بـه خـاک          

 . سپرده شد
 

كـارگـران مصـر در          : سليمانـيـه  
كنگره دمكراسـي كـارگـران       " جلسات  

مــاه مــارس    ٢٤ كــه در روز        "  مصــر
بـرگــزار شـده،  از حــق بـر خــورداري                 
اتحاديه كارگران سـاخـتـمـانسـازي در           

كـارگـران   .  سليمانيه حمايت ميكنـنـد    
خواهان آزادي اتحاديه بـراي كـارگـران        
و مســتــقــل از هــر حــزب و جــريــان                 

كارگران مـطـالـبـات     .  سياسي شده اند  
زير را بعنوان فورت ترين مـطـالـبـات           
در حمايت از كـارگـران در كـردسـتـان              

ــ تـامـيـن       ١ عراق را اعالم كرده انـد؛          
ـ تامـيـن   ٢ بيمه بيكاري براي كارگران    

بــيــمــه بــيــكــاري بــراي كــارگــران در             
كردستان عراق بدون هر نوع تمايـز بـا       

ـ حق تشكـل اتـحـاديـه       ٣ سراسر عراق   
اي و مــتــشــكــل شــدن كــارگــران در              

ـ ٤ كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري    

بــرگــردانــدن تــمــام امــوال، دارايــي و            
از حـق اسـتـفـاده از آن            ( امكانات كه   
ـ ٥ اتحاديه ها به آنـان      )  سلب شده اند  

بـرسـمــيـت شــنـاخـتــه شـدن اتـحـاديــه                
كارگران ساختمانسازي در كـردسـتـان        

ـ بـاالبـردن تـوانـايـي كـارگـران            ٦ عراق  
ساختمانسازي از طـريـق كـالـسـهـاي             
آمــوزشــي در جــهــت جــلــوگــيــري از             

 حوادث و نا امني ميحط كار
 

روز شمار دستگيري و     :  سنندج
اعتراضات فعالين کـارگـري در        

 .سنندج
  : اسفند۱۶ چهارشنبه 

ماموران اطالعات وفا قادري را      
طي تماس تلفني تهديد کردند کـه در     

 مـارس در      ۸ صورت برگزاري مراسم  
شهر سنندج وي را بازداشت خـواهـنـد      

 .کرد
 ۱۷ ســحـــرگـــاه پـــنـــجـــشــنـــبـــه          

 صـبــح وفــا      ۳۰ : ۵ ســاعـت     : اسـفــنــد 
قادري، سيد خـالـد حسـيـنـي، بـهـزاد              

الهي و حامد محمود نژاد فعـاالن     فرج
ي    کــارگــري و از اعضــاي کــمــيــتــه             

هماهنگي در شهر سنندج بـا هـجـوم           
مـامـوران اطــالعـات بـه مـنـازلشــان             

 صبح علـي  ۶ ساعت . بازداشت شدند 
آزادي عضو ديگر کميته همـاهـنـگـي        
در محل کارش در سنندج دسـتـگـيـر           

 .شد
  : اسفند۲۰  و ۱۹ شنبه و يکشنبه، 

خـانــواده هــاي فـعــاالن کــارگــري          
زنداني در سنـنـدج، در مـقـابـل اداره              
اطالعات شهر سنندج تجمع نموده و       
ضمن پيگيري وضعـيـت عـزيـزانشـان          

وفـا قـادري     .  خواهان آزادي آنان شدند   
از کارگران زنداني ضمن تماس تلفنـي   

اش داشت خـبـر    کوتاهي که با خانواده   
داد که در سلـول انـفـرادي نـگـه داري               

هــمــچــنــيــن عــلــي آزادي       .  مــي شــود  
تـمـاس تـلـفـنـي کـوتـاهـي کـه بـا                      طي

همسرش داشت از ايـنـکـه در سـلـول               
انفرادي و در شرايط نامناسـبـي نـگـه        

ــد  .  داري مــي شــود خــبــر داد               خــال
حسيني نيز طي تماس کوتاهي که بـا    

اش داشــت اعــالم کــرد کــه              خــانــواده
ــک مــاه                      ــاضــي بــراي وي قــرار ي ق
بازداشت صادر کـرده اسـت و وي در            

 .سلول انفرادي نگه داري مي شود
 

 بعد از ظهر روز يکشنبه             
  :  اسفند   ٢٠ 

شـريـف سـاعـد پـنـاه، از فـعـاالن                 
ــارگــري و عضــو اتــحــاديــه آزاد                   ک
کـارگـران ايـران بـا هـجـوم وحشـيـانــه                 
چندين نفر از نيروهـاي اطـالعـاتـي و            

 .امنيتي در منزلش دستگير شد
ــنـــبـــه                  ــبـــح روز دوشـ  ۲۱ صـ

هـاي     جمع کثيـري از خـانـواده         : اسفند
فعاالن کارگري دربند در مقابـل اداره      
ــجــمــع زده                   ــه ت اطــالعــات دســت ب

. وخواستار آزادي عـزيـزانشـان شـدنـد          
چند تن از نيروهـاي انـتـظـامـي بـراي              
کنترل اوضاع در محل تجمع حـاضـر        
شدند و هر چه زمان مـي گـذشـت بـه             

هـا افـزوده مـي شـد بـه                 جمع خانـواده  
هــا اداره      طــوري کــه فشــار خــانــواده        

اطالعات را ناچار کرد که به يکـي از          
ــا                 ــازداشــت شــدگــان اجــازه دهــد ب ب
بستگان خود تماس کوتاهي بـگـيـرد؛     
اما آنان به ايـن هـم راضـي نشـدنـد و                
ــزانشــان               ــر آزادي عــزي هــمــچــنــيــن ب

اين بـار وقـتـي اداره        .  پافشاري کردند 
اطالعات با مقاومت جمعيت روبـرو       

ــا گســيــل ده          هــا مــاشــيــن از           شــد ب
نيروهاي انتظامي و لبـاس شـخـصـي           
محل را محاصره وهر دو باند خيابان       
شبلي را مسـدود کـرد واز جـمـعـيـت               

تـجـمـع    .  خواست آنجا را تـرک کـنـنـد          
کنندگان ضمن تاکيد بر آزادي هر چـه      
سريعتر فعـاالن کـارگـري در بـنـد بـه                 
نيروهاي امنيتي و لـبـاس شـخـصـي             
اعالم کردند تا شـمـا ايـنـجـا را تـرک                 
نکنيد ما نيز در اين مـحـل خـواهـيـم          
بود، کـه ايـن مـقـاومـت بـاعـث شـد                   
نيروهاي امنـيـتـي ولـبـاس شـخـصـي              
عـقــب نشــسـتــنـد و خــانـواده هـا در                 
ساعت يک بعد از ظهر دسته جـمـعـي            

 .محل را ترک کردند
 

  :  اسفند   ۲۲ سه شنبه    
ــواده           ــادي از خــان هــاي    جــمــع زي

فعاالن کارگري بازداشتي در سـنـنـدج       
 صـبـح در مـقـابـل اداره              ۹ از ساعت   

اطالعات اين شهـر دسـت بـه تـجـمـع              
ها  با مراجعه خانواده.  اعتراضي زدند 

جهت پي گيري وضعيت عـزيـزانشـان         
از طرف ماموران به آنـهـا گـفـتـه شـد              
برويد تا بعد از تعطيالت دنـبـال کـارِ            

ــي   ــازداشــت ــد، امــا                ب ــگــيــري ــا را ن ه
ها همچنان برماندن در آنـجـا           خانواده

پافشاري کردند و رفته رفته بر تـعـداد       
سـاعـت   .  تجمع کنندگان اضـافـه شـد        

 تـعـداد زيـادي از نـيـروهـاي               ۳۰ :۱۱ 
امـنــيــتـي شــامــل چــنــديــن مــاشــيــن           
وموتور سوار بـه مـحـل آمـدنـد و از                
حاضران خواستند محل را ترک کننـد      
ولي حاضران بـر مـانـدن تـا دريـافـت                
جوابي از سوي اداره اطالعات اصـرار        
ورزيدند که در ايـن مـيـان نـيـروهـاي                
ــکــي از حــاضــران                    ــه ي ــي ب ــت ــي امــن

حرمتي و به نامبرده حملـه کـردنـد           بي
که با عکس العمل جـمـعـيـت حـاضـر           

بعد از اين برخـورد يـکـي      .  روبروشدند

از نيروهاي امنيتي به ميان حـاضـران      
آمـد و ضــمـن عـذرخــواهـي از آنــان،               

دقيـقـه ديـگـر بـه          ۲۰ اعالم کرد که تا  
 ۲۰ آنها جواب خواهـنـد داد؛ بـعـداز             

دقيقه به آنهـا گـفـتـه شـد تـا بـعـد از                     
. سيزده بدر به آنجا مـراجـعـه نـکـنـنـد          

سپس جمعيت بـا تـاکـيـد بـر ايـنـکـه                  
 ۳۰ : ۱ دوباره بر مي گردند در ساعت  

 .شان پايان دادند ظهر به تجمع
 

  : اسفند   ۲۳ چهار شنبه      
هـاي      صبح خانـواده ۳۰ : ۹ ساعت

فعاالن بازداشتـي، هـمـچـون روزهـاي           
گذشـتـه در مـقـابـل اداره اطـالعـات                
براي پيگيـري وضـعـيـت عـزيـزانشـان             

مطـابـق روزهـاي قـبـل          .  تجمع کردند 
نيروهاي امنيتي هم از همان ساعـات     
اوليه در محل حاظـر شـدنـد؛ ايـن در              
حـالــي بــود کــه روز قـبــل نــيـروهــاي               
امنيتي به خانواده ها گفته بودند کـه        
تجمع آنان غير قانونـي اسـت وديـگـر           
به آنجا نرونـد، ولـي حـاضـران گـفـتـه                 
بودند که تـجـمـع بـراي آگـاه شـدن از                  

. سرنوشت عزيزانشان حـق آنـان اسـت         
در اين فاصله يک نـفـر از نـيـروهـا بـه                 
داخل اداره اطـالعـات رفـت وبـعـد از             

هـا آمـد و بـه             مدتي به ميان خانـواده  
اسـفـنـد      ۲۵ آنها قول داد تا روز شنبه    

پرونده بازداشت شدگان تکميـل شـود        
 ظهرمحـل  ۳۰ :۱ ها ساعات   وخانواده

 .را ترک کردند
 

  :  اسفند   ۲۶ شنبه   
هــاي    جــمــع کــثــيــري از خــانــواده        

فعاالن کارگري بازداشتي سـنـنـدج از          
 صبح در مـقـابـل اداره      ۳۰ . ۹ ساعت  

اطالعات اين شـهـر در اعـتـراض بـه               
خـبـري از سـر نـوشـت               بازداشت و بـي   

عزيزانشان دست به تجمع اعـتـراضـي         
مطابق معمول روزهاي گذشتـه  .  زدند

نيروهاي امنيتـي از هـمـان سـاعـات              
در .  اول در محل تجمع حاضر شـدنـد        

 صـبـح چـنـد تـن از              ۳۰ . ۱۰ ساعت   
ها بـه داخـل اداره اطـالعـات               خانواده

ــکــي از                     ــا ي ــد و ب ــده شــدن فــراخــوان
مسئوالن صحبت کـردنـد و خـواهـان           
آزادي عزيزان خود شدند که از طـرف           
مسئول مربـوطـه ايـن چـنـيـن جـواب               

هـا     فعلن به دنبال اين پـرونـده  ” گرفتند  
اين جواب در حـالـي گـفـتـه            .  “ نياييد

شد که روز چهارشنـبـه مسـئـوالن بـه              
آنها قول داده بودند که شنـبـه پـرونـده             

ها را به دادگاه مي فرستـنـد      بازداشتي
هـا گـفـتـه بـودنـد            و زماني که خانواده  

پس قول شما چه شد در جواب به آنها       
 ۵  صفحه 

 ۱ از صفحه  
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 ۴ از صفحه  
گفته شد که به خاطـر پـايـان دادن بـه               
تجمعشان چنين حـرفـي بـه آنـهـا زده               

هــا در جــواب         خــانــواده.  شــده اســت   
تهديد کردند که اعتراض خـود را بـه            
مقابل استانداري خواهند کشاند و تا       

 به تجمـع خـود ادامـه        ۳۰ : ۲ ساعات  
دادنـد وبـا تــاکـيـد بــر آزادي فـعــاالن                
کارگري به تـجـمـع آنـروز خـود پـايـان                

 .دادند
 

  :  اسفند   ۲۷ يکشنبه    
 ۶ هـاي       جمـع زيـادي از خـانـواده          

فعـال کـارگـري بـازداشـتـي در ادامـه                
تـجــمـع اعـتــراضـي خـود نسـبــت بــه                
وضعيت نامـعـلـوم عـزيـزانشـان بـراي             
هشتمين روز متوالي در مقابـل اداره       
اطـالعــات شــهــر ســنـنــدج دسـت بــه             

هـا روز قـبـل بـه              خانواده.  تجمع زدند 
نيروهاي امنيتي هشـدار داده بـودنـد          
اگر به آنها پاسخي ندهند تجمع خـود      
ــداري ادامــه                  ــان ــل اســت ــاب را در مــق

مـعـتـرضـان تـا سـاعـت            . خواهند داد 
 ظهر به تـجـمـع خـود در مـقـابـل              ۱۲ 

اداره اطالعات ادامه داده و سپس بـه      
. سـمــت اســتــانـداري بـه راه افـتــاذنــد             

هــاي فــعــاالن       راهــپــيــمــايــي خــانــواده    
بازداشتي در چند خـيـابـان بـه سـمـت               
استـانـداري تـوجـه مـردم را بـه خـود                  

در طول مسير راهپيمـايـي   .  جلب کرد 
هـا بـه        به سمت اسـتـانـداري، خـانـواده        

مردم توضيح مي دادند که عـلـت راه       
در مــقــابــل   .  شــان چــيــســت     پـيــمــايــي 

استانداري يکي از حاضران بـه داخـل          
استانداري رفـتـه و تـوضـيـحـاتـي در                
رابطه با داليل اين تجـمـع بـه مـعـاون            
استاندار داده وسپس معاون استانـدار     

هـا بـه        قول داد در صورتي که خانواده  
شان پايان دهند بـراي فـرداي آن           تجمع

ــي         ــعــن ــد امــکــان          ۲۸ روز ي ــن  اســف
. مالقاتشان با استاندار را فراهم کـنـد   

هـا ضـمـن         در پي ايـن وعـده خـانـواده          
تاکيد بر ادامه تجمعـات در صـورت           
عـدم پـاســخـگــويـي، دسـتــه جــمـعــي              

 .خيابان استانداري را ترک کردند
جمع کثـيـري    :  اسفند۲۸ دوشنبه  

 ۱۷ هاي بازداشت شـدگـان          از خانواده 
اســفـــنـــد در دوازدهـــمـــيـــن روز از               
بالتکليـفـي عـزيـزانشـان از سـاعـات              

 در مــقــابــل اداره اطــالعــات           ۳۰ : ۹ 
طــبـق روال روزهــاي      .  تـجـمــع کــردنـد     

گذشته نيروهاي امـنـيـتـي در هـمـان              
ساعات اوليه در محل تجمع حـاضـر          

در ميان حاضرين يک نـفـر کـه        . شدند
از طـرف جـمـع بـه عــنـوان نــمـايـنــده                   
انتخاب شـده بـود و روز قـبـل بـه او                   
وعده مالقات با استاندار داده بـودنـد       
بــه اســتــانــداري مــراجــعــه کــرد امــا             
متاسفانه از طرف معاون استاندار بـا     

استاندار ايـنـجـا    ” پاسخ هايي همچون    
نـيــســت وايــن پــرونـده بــايـد مــراحــل              

. روبـرو شـد    “  قانوني خود را طي کند    
 ظـهـر ادامـه        ۱ اين تجمع تـا سـاعـت        

پيدا کرد سپس معتـرضـان مـحـل را             
 .ترک کردند

 
  :  اسفند   ۲۹ سه شنبه    

 ظـهـر سـيـد غـالـب             ۱۲ سـاعـت     
حسيني فعال کارگري و عضو کميـتـه    
ي هماهنگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                 

هاي کارگري در شهر سـنـنـدج،      تشکل
توسط نيروهاي اطالعاتي و امنيـتـي     

نام برده .  در محل کارش دستگير شد 
 مارس و همچـنـيـن بـعـد        ۸ در آستانه  

 ۱۷  فعال کارگري در     ۶ از دستگيري  
اسفنـد چـنـديـن بـار تـلـفـنـي تـوسـط                    
نيروهاي امنيتـي تـهـيـد شـده بـود و                
نيروهاي اطـالعـات از وي خـواسـتـه              
بودنـد کـه خـود را بـه سـتـاد خـبـري                     

 .معرفي کند
 

  :  اسفند   ۲۹ سه شنبه    
هــم زمــان بــا بــازداشــت غــالــب            
حسيني در محـل کـارش، نـيـروهـاي            
امنيتي با يورش به مـنـزل شـخـصـي             
اش، اقدام به بازداشت موقت هـمـسـر       

نـيـروهـاي    .  ايشان گلباغ بهمني نموده  
امنيتي با توسـل بـه تـهـديـد گـلـبـاغ                 
بهمني، و تـحـمـيـل فشـار روانـي بـر                  
ايشان، سعي بر شکـسـتـن مـقـاومـت            
نام برده و دسـت شـسـتـن از حـمـايـت                
هـمــه جــانـبــه اش از فــعـالــيـت هــاي                
کارگري شوهرش نمودند، که نامبرده      
بــا مــقــاومــت خــود، بــار ديــگــر بــر              

حقانيت فعاليت هاي غالب حسـيـنـي       
 .و ديگر فعاالن کارگري تأکيد ورزيد

  :  اسفند   ۲۹ سه شنبه    
در پي عدم پاسخگويي نيـروهـاي    

هـاي فـعـاالن         اطالعاتـي بـه خـانـواده        
هـا اعـالم        کارگري بازداشتي، خانواده  

کردند که سفره ي هفت سيـن خـود را          
در مــقــابــل اداره اطــالعــات شــهــر               
سنندج برپا خواهند کرد و بدينـگـونـه     
ــار                   در زمــان تــحــويــل ســال در کــن

 .عزيزانشان خوهند بود
 

  :  اسفند   ۲۹ شنبه     سه
هــاي فــعــاالن کــارگــري          خــانــواده

اي از مـردم         دربند با انتشار اطالعيه   
شهر سنندج و تشکلهـاي کـارگـري و            
نهادهاي مردمي در خواسـت کـردنـد          
که به هر صورت که در تـوان دارنـد و         
به هر شيوه ي ممکن آنان را در جهـت     

در ايـن    .  آزادي عزيزانشان ياري کننـد    
کـارگــران،  « اطـالعـيــه آمــاده اســت؛         

مردم آزاديخواه وبرابري طلب، تشکل     
ــران و ســراســر                 هــاي کــارگــري در اي

همانگونه که مطـلـع هسـتـيـد          !  جهان
 تن از فعالين کارگري عضو کميتـه    ٥ 

ي هماهنگي در آستانـه روز جـهـانـي             
 اسفنـد در    ١٧ در روز )  مارس٨ (زن  

خانه ها و مـحـل کـارشـان بـا هـجـوم                 
نيروهاي لباس شخصـي دسـتـگـيـر و           
تــاکـــنـــون در اداره اطـــالعـــات در               

 روز بـعـد     ٢ بازداشت به سر مي برند؛     
با هجومي ديگر شريف سـاعـد پـنـاه            
فعال کـارگـري وعضـو اتـحـاديـه آزاد              

هـم  .  کارگران ايران نيز دسـتـگـيـر شـد         
اکنون نزديک به دو هفته از بـازداشـت        

آنـان  .  همسران و فرزندان ما مي گذرد 
به چه جرمي مـورد غضـب حـافـظـان            
سرمايه قرار گرفته اند؟ عزيزان ما بـه      

. نابرابري هاي اجتماعي مـعـتـرضـنـد        
از حقوق کارگران دفاع مي کننـد، بـه       
دستمزدهاي چند برابر زيـر خـط فـقـر             

آنها خواهان يـک زنـدگـي         .  معترضند
انساني بـراي تـولـيـدکـنـنـدگـان تـمـام                

آنـهـا مـي      .  ثروت هاي بشري هستند   
گويند همه امکانات جامعه حـاصـل        
کار و رنج ما کارگران است ولـي چـرا        
ما هميشـه در سـخـتـي بـه سـر مـي                    

آنها خواهان امنيت شغلي بـراي   .  بريم
خـواهـان بـيـمـه بـي           .  کارگران هستنـد  

. کاري براي کارگران آمـاده بـه کـارنـد         
خواهان بيمه زنان خانه دار هستـنـد و         
خواهان تعيين دسـتـمـزد بـه تـنـاسـب              

در حالـي کـه تـورم        .  نرخ تورم هستند  
بـه روز شـده اسـت چـرا بـايـد حـقـوق                     
کارگران ثابت و چنـد بـرابـر زيـر خـط               

آيـا دفـاع از خـواسـت و             .  فـقـر بـاشـد      

. مطالبات بر حق کارگران جـرم اسـت         
عزيزان ما به غير از دفاع از خـواسـت       
ومــطــالــبــات بــرحــق کــارگــران هــيــچ         

اکـنـون بـار      .  جرمي مرتکب نشده اند   
 فــعــال    ٦ ديــگــر مــا خــانــواده هــاي            

کارگري بازداشتي علي آزادي، حامـد     
محمود نژاد، شريف ساعد پناه، سيـد   
خالد حسيـنـي، وفـا قـادري و بـهـزاد                
ــران و مــردم                     ــرج الــهــي از کــارگ ف
زحمتکش و تشـکـلـهـاي کـارگـري و               
نهادهاي مردمي و به خصوص مـردم    
شهر سنندج در خواست مي کنيـم بـه       
هر صورت که در توان دارند و بـه هـر        
شيوي ممکن ما را در جـهـت آزادي             

 .عزيزانمان ياري کنند
 

  :  اسفند   ۳۰ چهارشنبه      
هـاي فـعـاالن         بار ديـگـر خـانـواده        

کارگري بازداشتـي در سـنـنـدج بـراي             
پـيـگـيـري وضـعــيـت عـزيـزانشـان در                
مقابل ستاد خبري اداره اطالعات در    

اين تـجـمـع در      .  اين شهر تجمع کردند  
هـا طـبـق قـرار            حالي بود که خـانـواده     

قــبــلــي اعــالم کــرده بــودنــد کــه اگــر              
عزيزانشان راآزاد نکنند سـفـره هـفـت           
سين خود را در مقابل سـتـاد خـبـري              
پهن خواهند کرد و سـال تـحـويـل در              
آنـجـا خـواهـنــد بـود؛ امـا نــيـروهــاي                 
امنيتي حاضر در محل بـا حـملـه بـه             

ها از بـرگـزاري مـراسـم            تجمع خانواده 
سال تحويل ممانعت به عمل آورده و        

 .سفره هفت سين آنان را جمع کردند
 

  :  اسفند   ۳۰ چهارشنبه      
يکي ديـگـر از فـعـاالن کـارگـري               
سنندج و عضو کميته هماهنـگـي بـه        
نام کـوروش بـخـشـنـده طـي تـمـاسـي                 
تلفني احضار و مورد بازجـويـي قـرار        

 ساعت بـازجـويـي      ۲ گرفت که پس از     
 فـرورديـن     ۱۵ به وي ابالغ شد که تـا          

فرصت دارد که از کميته همـاهـنـگـي         
هــاي    بـراي کـمــک بــه ايــجـاد تشـکــل             

کارگري استعفـا دهـد و درغـيـر ايـن               
 .صورت با وي برخورد خواهد شد

 
  : ۹۲ شنبه سوم فروردين          

اگر لباس تازه هم داشتيم نـمـي     »
توانستيم به تنمان کنيم و سال تازه را     
جشن بگيريم چون پـدر عـزيـزمـان در           
زندان است و بدون او ما هيج شـوقـي           

اين جمله بـرگـرفـتـه از نـامـه            «نداريم
ايست که فرزندان دوقلـوي دبسـتـانـي           

، فعال کارگري زنـدانـي        غالب حسيني 
درست روزي که قـرار بـود     .  نوشته اند 

نينا و هديه حسـيـنـي بـه هـمـراه پـدر                 
خود بروند لباسِ نو براي عيد بخرنـد،     
شاهد دسـتـگـيـري پـدرشـان شـدنـد و                

بـعـد هـم شـاهـد دسـتـگـيـري                   ساعتي
مــادر خــود تــوســط مــامــوران اداره           
اطالعات سنندج شدند و تا ساعتـهـا       
بــعــد کــه مــادرشــان هــمــچــنــان در                

بـرد     بازداشت و بازجويي بـه سـر مـي           
آنها در دلهره و نگرانـي فـقـدان هـردو             

متن کامل نـامـه     .  والدين خود بودند  
درود بـر     »:  نينا و هـديـه حسـيـنـي             

من نيـنـا   !  همه ي آزادي خواهان جهان 
حسـيـنـي و خـواهــر دوقـلـويــم هـديــه                
حسـيـنـي بــه تـمـام مــردم ايـران مــي                 
گوييم که پدر ما غالب حسيني فعـال     

و با .  کارگري هيچ جرمي نکرده است  
حمله ي نيروهاي اطالعاتي دستگـيـر      

هـمـان روزي     .  شده و زنداني شده است  
که پدرمان دستگير شد قرار بـود مـا        
را براي خريد نوروزي به خيابـان بـبـرد         
و لباس هاي تازه ي عيد را بـراي مـا          
بخرد تا بـا آنـهـا سـال تـازه را جشـن                    
بگيريم و در کنار هم سـال خـوشـي را          

امـا االن هـيـچ لـبـاسـي             .  شروع کنيم 
اما اگـر لـبـاس تـازه هـم              .  نخريده ايم 

داشتيم نمي توانستيم به تنمان کـنـيـم     
و سال تازه را جشن بگيريم چـون پـدر          
عزيزمان در زندان است و بدون او مـا       

ما هر دو نفر آرزو .  هيج شوقي نداريم  
مي کنيم هر چه زودتر پدر عـزيـزمـان        

هــاي  آزاد شــود و هـمــه ي زنـدانــي             
سياسـي و فـعـال هـاي کـارگـري آزاد                 
شوند تا در کنار فرزندانشان عـيـد را            

نـيـنـا حسـيـنـي و             –.  جشن بگـيـرنـد    
-هديه حسيني کالس سوم ابـتـدايـي         

  ۱۳۹۲ سوم فروردين 
 

  :۹۲  فروردين ۸ پنجشنبه 
شريف ساعد پناه عضـو هـيـئـت           
مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران و از       

 هـزار    ۳۰ هماهنگ کنندگان طومار    
 روز   ۱۷ نفره کارگران، پس از گذشت     

بازداشت، با وثيقه يـکـصـد مـيـلـيـون           
 . توماني آزاد شد

 
 :  اسفند   ۲۷ يکشنبه    

انجمن صنـفـي کـارگـران بـرق و               
اي    فلزکار کرمانشاه با صدور بـيـانـيـه        

اعتراض خود را نسبت به دستگـيـري       
و حبس فعاالن کارگري سنندج اعـالم   

اين انسـانـهـاي شـريـف هـيـچ              ».  کرد
جرمي مرتـکـب نشـده انـد کـه بـايـد                  

ايـنـهـا    .  جايشان در بازداشتگاه بـاشـد     
ــر و                      ــق ــه ف ــه ب ــنــد ک ــي هســت کســان

عدالتي ، به حـقـوق چـنـديـن بـرابـر              بي
 هـزار تـومـانـي         ۴۸۷ زيـر خـط فـقـر           

اينـهـا خـواسـتـار        .  اعتراض داشته اند  
يک زندگـي انسـانـي بـراي هـمـه و از                  

 ۶  صفحه 

 ... نگاه هفته         
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 ۵  از صفحه  
جمله کارگران هستند و تنـهـا بـه ايـن          

در .  جرم بازداشت و زنـدانـيـشـده انـد            
هـيـچ جــاي دنـيــا خـواسـتــار زنـدگــي               
انساني بودن به هيچ وجه جرم نـيـسـت     
و کسي بـه خـاطـر آن بـه زنـدان نـمـي                   

اين اقدام تنها در ايـران صـورت       .  رود
مي گيرد زيرا جوابي جـز زنـدان بـراي         
خواست انساني کـارگـران کـه حـقـوق             

 هزار تـومـانـي نـمـي خـواهـنـد               ۴۸۷ 
بـازداشــت ايـن اشــخـاص بــه          .  نـدارنـد  

منظور سـاکـت نشـانـدن مـيـلـيـونـهـا                
کارگر رنج ديديده و فقر زده اسـت تـا           
نسبت به هر بالي وحشتناک تـري کـه           

. سرشان بياورند، صدايشان در نـيـايـد       
بـازداشــت فــعـالــيــن کـارگــري اتــفــاق            

هر بار که خواسته شـده  . اي نيست  تازه
است تـا بـه حـرمـت و شـأن انسـانـي                   
کــارگــران يــورش بــرده شــود چــنــيــن            

يــورش بــه   .  اتــفــاقــاتــي افــتــاده اســت     
فعاالن کارگري شهر سنـنـدج نـيـز در             

 هــزار   ۴۸۷ راسـتـاي تـحـمــيـل مـزد             
تومانـي اسـت و مـي خـواهـنـد کـل                   
طبقه کارگر را با اين اقدام به سکـوت      

اما کـارگـران در مـقـابـل،            .  بکشانند
ساکت نخواهند نشست ولي قـبـل از           
هر چيز بايد به بازداشت فعـاالن خـود        

بـايـد فـعـاالن       .  شديدا اعتراض نمايند 
را از بــنــد رهــا نــمــود و در ادامــه                    
خواهان اعاده حـقـوق از دسـت رفـتـه              
خـود و از جــملـه افـزايــش دسـتــمــزد                
مطابق با استانداردهاي بين الـمـلـلـي         

الزم به ذکر است که به گـزارش   «. شد
کلمه کارگري، وبالگ انجمن صـنـفـي       
کارگران برق و فلزکـار کـرمـانشـاه بـه              
فاصله کـوتـاهـي پـس از صـدور ايـن                
بيانيه از دستـرس کـاربـران ايـنـتـرنـت              
خارج شـد وبـجـاي آن در آدرس ايـن                 
وبالگ نوشته ذيل به تـوجـه مـراجـعـه            

ايـن  »:  کنندگان اين وبـالگ مـيـرسـد        
وبالگ بـه دسـتـور کـارگـروه تـعـيـيـن                 
مصاديق محتواي مجرمانه مسـدود     

 .«شده است
 

  :  اسفند    ۲۹ شنبه     سه
رضا شهابي، عضو هيات مديـره      
و خــزانــه دار ســنــديــکــاي کــارگــران             
شــرکــت واحــد اتــوبــوســرانــي تــهــران           

جـاي  ” اي تحت عـنـوان         وحومه بيانيه 
بــه ايــن   !  کـارگــران در زنــدان نــيــســت        

کارگران و مـردم  »شکل منتشر کرد؛  
ــخــواه  ــازه        !  آزادي ــراً دور ت ــي اي از       اخ

احضـار، بــازداشــت و زنــدانــي کــردن           
کارگران و فعـالـيـن کـارگـري تشـديـد               

 تن از فعـالـيـن کـارگـري        ۷ . شده است 

به نامهاي خالد حسيني، وفا قـادري،    
علي آزادي، غالـب حسـيـنـي، بـهـزاد             
فرج الهي و حـامـد مـحـمـود نـزاد از                 
اعضاي کميته ي هـمـاهـنـگـي بـراي               

هاي کـارگـري و       کمک به ايجاد تشکل   
شريف ساعدپناه عضو اتـحـاديـه آزاد         
کارگران ايران دستگير و زندانـي شـده         
انــد و تــعــدادي ديــگــر از فــعــالــيــن                

. کارگري تهديد يـا احضـار شـده انـد              
هـا     اين تهديد و ارعاب و دسـتـگـيـري          

در حالي اسـت کـه مـحـمـد جـراحـي،               
فريبرز رئيس دانـا، شـاهـرخ زمـانـي،            
ــداغــي،              ــهــي، رســول ب پــدرام نصــرال
عبدالرضا قنبري و بسياري ديـگـر از         
فعالين کارگري و سيـاسـي هـمـچـنـان           

فـعـالـيـن     .  در زندان به سـر مـي بـرنـد            
کــارگــري در شــرايــطــي بــازداشــت و            
محاکمه مي شوند که قشر فـرودسـت      
و زحمتکش از نظر درآمد در شـرايـط      
اسفباري به سر مـي بـرنـد و هـرروزي             
کـه مـي گـذرد قـدرت خـريـد طـبـقــه                   
کـارگـر پـائـيـن مـي آيـد و امـيـد بــه                      

در .  زنـدگـي را از دسـت مــي دهـنـد               
چنين شرايـطـي کـارگـران و فـعـالـيـن                
کارگري براي دفـاع از مـطـالـبـات و                
حقوق از دست رفـتـه خـود راهـي جـز             
ايــجــاد تشــکــل مســتــقــل کــارگــري           

آيـا سـزاوار اسـت کـارگـران و              .  ندارند
فعاليـن کـارگـري کـه چـرخ اقـتـصـاد                 
کشور را به چرخش در مـي آورنـد در             
آسـتـانـه عــيـد نـوروز بــه خـاطـر حــق                  
خــواهــي و درخــواســت يــک زنــدگــي            
شرافتمندانه زنداني شوند و خانواده و       
فـرزنـدان ايــن زحـمــتـکـشــان را چشــم              
انتظار گذاشت؟ جاي اين زحمتکشـان     
در زندان نيست بـلـکـه آنـهـا بـايـد در                 
آستانه عيد نوروز در کـنـار خـانـواده،           

هاي خود قـرار     اي همکاران و هم طبقه   
هايـم بـراي      من و هم طبقه اي.  بگيرند

دفــاع از کــارگــران زنــدانــي ســاکــت              
نخواهيم نشست و بازداشت و زندانـي     
و محکوم کردن کارگران را مـحـکـوم         

هــاي    کــارگـران، تشـکــل    .  مـي کــنـيــم    
کـارگــري و نـهــادهـاي اجـتــمـاعــي و               

از !  حقـوق بشـري داخـلـي و خـارجـي              
شما مي خواهم نسبت بـه سـرنـوشـت          

تفاوت نباشيد و از     کارگران زنداني بي  
هر طريق ممکن بـه ادامـه بـازداشـت            
آنها اعتراض و خواستاري آزادي همـه     

 «.کارگران زنداني باشند
 

  : ۹۲  فروردين       ۳ شنبه   
جمعي از کارگران شـهـر سـنـنـدج            
در اعــتــراض بــه بــازداشــت فــعــاالن            

اي مـنـتـشـر          کارگري اين شهر بيـانـيـه     
تـنـهـا بـه       )  کارگران دربنـد )».  کردند

جرم عضويت در تشکلهاي کـارگـري،      
و دفاع از حقوق کارگران، و اعـتـراضِ      
بـه ســفـره  خـالـي آنـان، بــازداشـت و                    

فـعـالـيـنـي کـه بـا            .  محبوس شده انـد   
پـايـبـنـدي بـه اصـول انسـانـي طـبـقـه                     
کارگـر، ثـابـت نـمـوده انـد مـنـافـعـي                   
جداي از منـافـع کـارگـران نـداشـتـه و                

بــا درک ايـــن        .  نــخــواهـــنــد داشــت       
واقعيتها، تنها سوألـي کـه ذهـن هـر             
ــداري را                     ــاه و وجــدان بــي انســان آگ
: مشغول خود ميسازد ايـن اسـت کـه          

آيا دفـاع از نـان و مسـکـن و آزادي                   
کارگران و محرومان مستحق چـنـيـن        
عقوبتي ميباشد که اين عزيزان دچـار     
آنند؟ مگر برآيند فـريـاد مسـاوات و            
برابري طلبي اينان موجب گستـرانـدن       
عدالت اجتـمـاعـي و رفـاه فـراگـيـر و                 
همگاني نخواهد بـود کـه ايـنـچـنـيـن              

 «دربند و اسيرند؟
 

  : ۹۲  فروردين       ۴ يکشنبه    
علي نجاتي، عضو هيئت مـديـره    
سـنـديـکـاي نــيـشـکـر هــفـت تـپـه در                   
                خـود را از کـارگـران پيامي حمـايـت
دربند و اعتراض خـود را نسـبـت بـه               
بـازداشـت وحـبــس آنــان و تـهــديـد و                 

. هـايشـان اعـالم کـرد           ارعابِ خانواده 
در آستـانـه روز     »متنِ کامل اين پيام   

و سال نو تعـدادي  )   مارس۸ ( جهاني  
از کـارگـران بـه نـامـهـاي بـهـزاد فـرج                   
الهي، علي آزادي، وفا قـادري، خـالـد         
حسيني، حامد محمودنژاد و غـالـب        
ــه ي                  ــيــت ــم ــي از اعضــاي ک ــن حســي
هماهنگي و شـريـف سـاعـد پـنـاه از                 
اعضــاي اتــحــاديــه آزاد بــازداشــت و           

ايــن بــازداشـتــهــا در       .  زنـدانــي شـدنــد    
شرايطي انجـام مـي گـيـرد کـه مـوج                

اي کشور را فرا گرفتـه       بيکاري فزاينده 
و تــورم افســار گســيـخــتــه و گــرانــي              
سرسام آور کمر طـبـقـه کـارگـر را خـم              

مـگـر ايـن کـارگـران چـه             .  کرده اسـت   
اي داشتند که در آستانـه سـال        خواسته

نـو بـايســتـي در زنـدان بـاشــنـد؟ جــز                 
اينکه خواستار دسـتـمـزد عـادالنـه و             
زندگي شرافتمندانه بـراي کـارگـران و           
مردم عزيز و رفع تبعيض بودنـد؟ آيـا        
جاي اين انسانهـاي شـريـف در زنـدان             

اين نوع برخوردها و تـهـديـد و         .  است
ــواده      هــا و بــازداشــت             ارعــاب خــان

کارگران محکوم است و خـواسـتـار آز       
قيد شرط اين کارگـران   ادي فوري و بي  

با ارزوي اتحاد و همبسـتـگـي    .  هستم
 «تمامي کارگران

 
  : ۹۲  فروردين       ۸ پنجشنبه    

اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران کـه              

خبر آزادي شريف ساعد پـنـاه، عضـو           
هيئت مديره اين اتحاديه را مـنـتـشـر          

 روز از     ١٧ پـس از گـذشــت         »کـرد،    
بازداشت شـريـف سـاعـد پـنـاه عضـو               
هيئت مديره اتـحـاديـه آزاد کـارگـران             
ايران و از هماهنگ کنندگان طـومـار      

 هـزار نــفـره کـارگــران، امـروز بــا               ٣٠ 
وثيقه يکصد ميـلـيـون تـومـانـي آزاد             

شريـف سـاعـد پـنـاه ايـن مـدت                .  شد
ــازداشــت اداره اطــالعــات               ــحــت ب ت

 تـن    ٥ روز هفدهم اسفند .  سنندج بود 
از فعالين کمـيـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي                 
ايجاد تشکلهاي کارگـري کـه ظـاهـرا           
در ارتباط با تالش براي برگزاري روز         
جهاني زن دستـگـيـر شـده و سـه روز                 
پـس از آن شــريـف سـاعـد پـنـاه نـيــز                    
تــوســط مــامــوران اداره اطــالعــات           

تـا   طي ساليان گذشته   .  بازداشت شد 
به امروز فعاليـن و رهـبـران کـارگـري              
همواره با اتهامات بـي اسـاس تـحـت          
فشار قرار گرفـتـه انـد تـا در مـبـارزه                 
براي خواسـتـهـاي مشـروع و بـه حـق                

. کـارگــران وادار بــه ســکـوت گــردنــد           
بــازداشــت هــاي اخــيــر در روزهــاي              
پاياني سال گذشته نيز در ايـن راسـتـا         

اتـهـامـاتـي کـه        .  صورت گرفته اسـت    
نهادهاي امنيتي براي سـاکـت کـردن           
فعالين کارگري به آنان وارد ميکنـنـد         
علي رغم بي ارتباط بودن به فعالـيـت     
اجـتـمــاعـي کــارگـرانــي چـون شـريــف              
ساعد پناه ،امـروزه جـزئـي از حـقـوق              
مدني خدشه ناپذير و پـذيـرفـتـه شـده              

. شهروندان در سطح دنـيـا مـي بـاشـد          
اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران ضـمـن                 
تبريک به شريف ساعد پناه و خـانـواده    
و دوســتــداران وي ، خــواهــان آزادي             

 ٥ تمامي کارگران در بند و از جـملـه          
تن از اعضاي کميته هماهنـگـي مـي        
بــاشــد کــه نــوروز امســال را بــجــاي               
حضور در کنار خانواده هاي خود، در     

  .»بازداشتگاه مي گذرانند
 

 :۹۲  فروردين ۱۱ و ۱۰ يکشنبه 
 خانواده هـاي فـعـالـيـن کـارگـري             
بــازداشــتــي و جــمــعــي از مــردم در               
اعتراض به بازداشت اعضاي کـمـيـتـه      
ي هــمــاهــنــگــي در مــقــابــل دادگــاه            
انقالب سنندج حضور پيدا کـردنـد و           

. خــواهــان آزادي عــزيــزانشــان شــدنــد        
نيـروهـاي امـنـيـتـي و انـتـظـامـي بـا                    
حضور در محل تجمع و تـهـديـد آنـان         
از تجمع کنندگان خواستند تا بـه ايـن      
تجمع پايان داده و آنجا را ترک کنـنـد؛      
اما با بي اعتنايي حـاضـريـن رو بـرو            
شــدنــد و در نــهــايــت چــنــد نــفــر از                  
حــاضــريــن بــه عــنــوان نــمــايــنــده بــا              

دادستان کل آقاي جـواهـري مـالقـات         
کرده و وي نيز به نماينده ها وعده داد       

 فـرورديـن     ۱۶ تا پايان تعطيالت کـه        
مي باشد تحقيـقـات در بـاره پـرونـده              

. بازداشت شدگان را به اتمام برسانـنـد      
حـاضـريـن اعـالم کـردنـد کـه اگـر در                   
موعد مقرر جـوابـي قـطـعـي بـه آنـان               
داده نشـود بـه تـجـمـع خـود مـقـابــل                   

 .دادگاه انقالب ادامه خواهند داد
 

 :  ٩٢  فروردين      ١٢ دوشنبه    
در محکوميت بازداشت فعالـيـن    
کارگري در بند ـ جـمـعـي از كـارگـران              

. خبازي هاي شهر سـنـنـدج و حـومـه            
همان گـونـه كـه          ! كارگران، مردم آزاده 

مطلعيد بيش از سه هـفـتـه اسـت كـه             
ــعــدادي از كــارگــران            ــن       ت ــي و فــعــال

كارگري عضو كميته هماهنگي بـراي     
كمك به ايجـاد تشـكـلـهـاي مسـتـقـل              
ــد                 ــامـ ــي حـ ــامـ ــه اسـ ــري، بـ ــارگـ كـ
محمودنژاد، علي آزادي، بـهـزاد فـرج         
الهي، وفا قادري، خـالـد حسـيـنـي و               
غالب حسيني در بـازداشـتـگـاه اداره            
اطالعات در سنندج بسر مي بـرنـد و       
ضمن پيگيري خانواده ها و نيز ديگـر    
فعالين كارگري، وضعيت آنهـا هـنـوز       

ــاشــد            ايــن .  در بــالتــكــلــيــفــي مــي ب
بازداشت و تهديد فعالين كارگـري در       
شــرايــطــي صــورت مــي گــيــرد كــه               

بـا حـملـه       حاميان و حافظان سرمايه      
هــمــه جــانـــبــه بــه ســـفــره خــالـــي                     

قصد خاموش كردن صـداي      كارگران،
جـنـبـش     اعتراض كارگران و پيشروان  

به بيكـار سـازي هـاي          كارگري نسبت 
گسترده، فقر، و تورم و گـرانـي افسـار        

كه روز بـه روز نـيـز در          ...  گسيخته و 
حال گسترش مي باشد و بسـيـاري از        
مردم حتي قادر به تـامـيـن نـيـازهـاي           

بـه  .  اوليه زندگي شان نيـسـتـنـد؛ دارد         
همين خاطر مـا جـمـعـي از كـارگـران              
خبازي هاي شـهـر سـنـنـدج و حـومـه                
ضمن محكوم كردن ادامـه بـازداشـت       
فعالين كـارگـري در سـنـنـدج؛ وجـود              
تشكل هاي مستقل را حق بدون چـون    
چراي خود دانسته و فعاليـت انسـانـي       
ايـن افـراد در چـنـيـن تشـكـل هـايــي                   
كامال برحق بوده و بار ديـگـر ضـمـن             
حمايت از خواست و مطالبات طـبـقـه     
كارگر در ايـران، خـواهـان آزادي بـي                
قـيـد و شـرط ايــن كـارگـران و سـايــر                   
كارگران و فعالين كارگري و سـيـاسـي        

 .مي باشيم
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 
 يک زنداني سياسي محکوم بـه      پرونده
بـا گـذشـت      "  شيرکو مـعـارفـي     " اعدام  

 ... نگاه هفته         

 ۸  صفحه 
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اعتصاب شروع شد و بـعـد از دو        
کــه از اعــتــصــاب مــي گــذشــت              روز

تمامي محوطه ترمينال که به انـدازه         
يک سوم يک ميدان فوتبال بود، مملـو   

کاالهايي شد که بعلـت اعـتـصـاب            از
کـارگـران بــراي افـزايـش دسـتـمـزد از                
انتقال به کاميونها روي زمين مـانـده       

 .بود و يـادر انـبـارهـا خـوابـيـده بـود                  
نفـر کـارگـر بـاعـث           ۱۰ اعتصاب اين  

شد دهها کاميون از انتقـال کـاالهـاي         
 تجارتي متوقف بمانند، فروشـنـدگـان    
کاال در تهران و خريداران در سـنـنـدج         
، کــرمـــانشــاه و مــريـــوان صـــداي                
اعتراض شان رو به مديـريـت شـرکـت           

  .بلند شده بود
مدير شرکـت کـه بـا مـن روابـط               
تقريبا حسنه اي داشـت، چـنـد بـار از            
من درخواست کمک نـمـود و بـه مـن              

تو با کـارگـران رابـطـه خـوبـي           " : گفت
داري با آنها صـحـبـت کـن و شـرايـط               
من را بـرايشـان تـوضـيـح بـده بـلـکـه                   

جالب ايـنـجـا     "کنند  اعتصاب را تمام 
بود کـه مـديـريـت شـرکـت وضـعـيـت                 
وخيم خود از اين اعتصاب را پـنـهـان          

يادم هست که به من گـفـت      . نميکرد
عبدل خيلي تحت فشار هستم آنها بـه     
حرف تو گوش مـي کـنـنـد خـواهـش               

پـاسـخ     در . مي کـنـم قـانـعـشـان کـن            
بهش گـفـتـم خـوب دسـتـمـزدشـان را                 

مـن   . اضافه کن قال قضـيـه را بـکـن           
 هم وقتي به نـزد کـارگـران مـي رفـتـم              
چگونـگـي وضـعـيـت کـارفـرمـا را و                 
اينکه دارد به خـواهـش و تـمـنـا مـي              
افتد و در وضع ناهنجاري قرارگرفته،       

کــارگــران بــازگــو مــي کــردم و              بــراي
ازشــان خــواســتــم کــه مــحــکــم روي              
خواستهايشان بايستنـد و اعـتـصـاب          
را ادامه دهند چون مديـر شـرکـت بـه             
تنگناه افـتـاده و راهـي جـز افـزايـش                 

بـالخـره    . دستمزدهاي شـمـا را نـدارد        
 اگر فراموش نکرده باشم شايد

 
روز اين اعـتـصـاب طـول           ۳ يا   ۲ 

کشيد و دست آخر مدير شـرکـت ايـن            

بخش ناچار به قبول افزايش دسـتـمـزد      
اين يک مـوفـقـيـت بـراي         .شد  کارگران

کارگران و براي من هـم بـود چـرا کـه               
براي پيروزي آن تالش زيادي را بـکـار       

ايــن اعــتــصــاب و        بــعــد از   . گــرفــتــم
موفقيت آن بود که رابطه کـارگـران بـا       

تـاثـيـر ايـن        . من بسيار نزديکتر شـد    
بخشهاي ديـگـر       اعتصاب بر کارگران  

تا آن حد بود کـه مـديـران بـخـشـهـاي               
غير اعتصابي مقداري متعادل تر بـا        

بــرخــورد مــي     کـارگــران بــخــش خــود      
کردند و نـگـران از تـاثـيـر اعـتـصـاب                
کارگران بخش غرب بر ديگر کارگـران   

 .بخش خود بودند
 

اينجا بد نيست خاطره اي  را کـه       
بـه رابــطـه مــن بـا کــارگـران شــرکــت                 

يـکـي از      . مربوط بود تـعـريـف کـنـم         
رانــنــده هــاي شــرکــت بــه اســم فــرج                

. برخوردارمشهور به کاکـي فـرج بـود        
کـه    ۵۰ فرج را از سالـهـاي        من کاکي 

همراه با دائي ام  راننده و همکار بـود        
بعد از اسـتـخـدامـم در        . مي شناختم 
و نقل، دوبـاره اورا ديـدم         شرکت حمل 

که او نيز با کاميون خـود بـه انـتـقـال              
کاال از سنندج به تـهـران و بـلـعـکـس              

نــامـه هــاي      بـارهــا  . اشـتــغـال داشـت     
تشکيالت را از سنندج به تهـران مـي      
آورد شخصيت بسيار قابل اعـتـمـادي      
بود و در واقع طي آن مدت در تـهـران      
، کاکي فرج که انساني زحمـتـکـش و         
بسيار شريف و دوست داشتـنـي بـود،       

 ۲  . شديم  بيشتر با هم دوست و رفيق   
سال بعد از اينکه به تشکيالت علنـي    

بـه ديـدن پسـرش         .کومه له آمده بودم 
کومه لـه      که در ميان نيروهاي مسلح 

دوباره همـديـگـر    .  فعاليت داشت آمده 
را ديديم و بعد از ديـدار و در آغـوش             
 کشيدن همديگر، لحظاتي را بـه گـپ         
زدن بـا هـم مشـغـول شـديـم، اوضـاع                 
تهران و شرکت رابعد از خروج مـن از         
تهران به مناطق آزاد کـردسـتـان ازش         

 برايم تعريف کرد و گفـت  . جويا شدم 
تـو از شـرکـت          عبدل بعد از ايـنـکـه   " :

حمل و نقل رفتي و بـه مـنـاطـق آزاد                
کـردسـتـان بـرگشـتـي، شـايـد بـعـد از                   

 مـاه بـود کـه يـک روز در                ۷ گـذشـت     
محوطه باربري شرکت ايستـاده بـودم        
که بناگاه يک دستـه مـوتـور سـوار از              

تـعـدادي   (  پاسداران و کميته چـي هـا        
، بسـرعـت وارد       )  نـفـر    ۱۰ حدود     در

محوطه شرکت شدند و يک راسـت بـه       
طرف کارگران آن بـخـش کـه تـو کـار                

سپس ادامـه داد و       .رفتند مي کردي 
من هم جلو رفـتـم بـبـيـنـم چـه             : گفت

وقــتــي مــتــوجــه شــدم         . خــبــر اســت   
کـارگـران     فهميدم کـه سـراغ تـو را از             

مي گرفتند و گفت جالـب بـرايـم ايـن              
بود که کارگران ميگفتند مـا چـنـيـن           
اسم و مشخصاتي را نميـشـنـاسـيـم و          

عـوضـي ايـنـجـا اومـدي             شمـا شـايـد     
ميتواني به شـرکـتـهـاي ديـگـر حـمـل               
ونـقــل بـرويــد مـمــکــن اســت چـنــيــن               

و  .کـنـيـد     شخصي را در آنجاها پـيـدا     
پاسداران هم بـعـد از        : در ادامه افزود 

اينکه از تک تک کارگران سـراغ تـو را        
 گرفتند و تـنـهـا يـک جـواب مـنـفـي                  
يـکــدســت را از هــمـه شــان تــحــويــل               
گرفتند، سوار بر موتورهايشان ناکـام       

کـاکـي فـرج      . محوطه را ترک کـردنـد         
بعد از اتمام صحبتهايش مقـداري در     
ارج نهادن به اين کارگران سخن گـفـت       

 ".و گفت همانجا ازشان تمجيد کردم
 .کاکي فرج عزيز گرامي باد ياد 
 

ايـن خـاطـره مـربـوط بـه دورانـي                
اسـت کـه رژيـم تـازه بـقـدرت رسـيـده                   

تثبيت خود، بـه يـکـي        اسالمي، براي 
از بزرگترين کشتارهاي تـاريـخ دسـت          

اما اگر اين حرکت و گشـت زنـي      . زد
مزدوران رژيم امروزاتفاق مي افـتـاد،       
قطعا کارگران شرکتدر مـقـابـل قـلـدر            
مـنـشــي مــامـوران ايســتـادگــي مــي            

همان کاري که امروز کارگـران  .  کردند
ايران نسبـت    مختلف در گوشه و کنار  

به همکارانشـان، رهـبـران و فـعـالـيـن               
کارگري و براي جلـو گـيـري از دسـت              

انـجـام     درازي نـيـروهـاي رژيـم، دارنـد          
اکـنـون سـالـهـاسـت دوران            . ميدهند

عربـده کشـي هـاي تـثـبـت بـه پـايـان                    
رژيـم بـه       رسيـده  و هـر نـوع تـعـرض               

زندگي و خفه کردن صـداي اعـتـراض          
کارگر،  با اعتراض متحدانه کارگران       

 .و تشکلـهـايشـان پـاسـخ مـي گـيـرد                
مسئله ديگري کـه در مـحـل کـار از               
اهـمــيــت زيــادي بـرخــوردار بـود ايــن             

مسئله بود کـه از طـرف تشـکـيـالت             
نيازمنديـهـاي اسـاسـي        تهران آنچه که 

نـيــروي مســلـح آنـدوره کـومــه لــه را                
تشکيل ميداد، تهيه و خريداري مـي      

جـريـانـات      شد و بخشا نـيـز از طـرف            
سياسي مردم بعنوان کمک در اختيـار        

. تشکيالت تـهـران قـرار مـي گـرفـت             
رفقا فعال در تهران اين نيازمنديها را      
بــطــور مــنــظــم و در مــحــل امــن و                
مطمئني بسته بندي مي کـردنـد وبـا          
اطمينان خاطر و در پوشش کـاالهـاي       
معمولي آنرا تحويل بخش حمل ونقل     

هر بار و قبل از تحويل هـر    .  مي داند 
محموله اي ابـتـدا مـن را در جـريـان                 

 .قرار مي دادند
 

ــز                  ــي ــا ن ــه ه ــوــل ــده مــحــم ــرن گــي
تشکيالت سنندج بـود کـه از طـريـق             
آدرسهاي علني و محملهاي طبـيـعـي      

متـعـدد داشـتـنـد          فعالين که شغلهاي  
من بـعـنـوان کسـي          .فرستاده مي شد 

کــه در مــوقــع انــتــقــال کــاال هــا بــه                
اسم گيـرنـده     کاميون فقط تعداد آنها،   

ها و کرايه تقريبي آن را مي نـوشـتـم،            
وسايل  و محموله هاي مورد نظر کـه     
 توسط رفقـاي تشـکـيـالت تـهـران بـه              
شرکت حمل و نـقـل آورده مـي شـد،                

ايـن وسـايـل را طـوري            . مي شناختم 
برنامه ريزي مي کردم که با سـرويـس        

کاميونهاي چند نفر از راننـده    برگشت
. هاي قابل اعتماد سازمان مـي دادم      

بجز ايرج فرجاد که يکـي از فـعـالـيـن             
تشکيـالت بـود بـقـيـه رانـنـده هـا از                   
مــحــتــواي مــحــمــوــلــه هــا اطــالعــي          

اما اطمينان داشـتـم کـه تـا         .  نداشتند
مقصد ازسوي  آنها بخوبـي      رسيدن به 

مراقبت مي شود و چـيـزي لـو نـمـي                
اين کار طي اين مدت مرتب و    . رود

همچنين رفـقـايـي      تحت نظارت من و   
از تشکيالت تـهـران کـه جـا دارد در               
ايـنـجـا ازشــان يـاد کـنــم انـجـام مــي                  

 .گرفت
 
طـيــب عـبــاس روح الــلـهــي و             (  

ــان        ) مســعــود مــدرســي     کــه در جــري
ضربه اي که به تشکيالت تهـران وارد     

شـدنـد و       شد هردو نفر آنها دسـتـگـيـر        

 . توسط رژيم اسالمي اعـدام شـدنـد         
يکي ديگر از رفقا که او نـيـز در ايـن                
عرصه بـعـنـوان رابـط کـار مـي کـرد                 

 بـه    ٢٠٠٤ نظري بود که در سال   کريم
علت بيماري سرطـان در سـوئـد جـان             

  .خود را از دست داد
 

ــکــي از                 ــز ي ــي  رئــوف زارعــي ن
فعالين تشکيالت سنندج بود کـه در       
مواردي زيادي براي خـريـد نـيـازهـاي           

شخصـا بـه       اساسي تشکيالت علني،  
تهران مي آمد و وظايف و ماموريـت     
خود را در نهايت احساس مسئولـيـت    

مـي    و با کـاردانـي بـااليـي بـه انـجـام               
رئوف زارعي راننده کامـيـون    . رساند

و کارگر زحمتکشي بود که به معناي    
 واقعي ستم و استثمار نظـام سـرمـايـه         
داري عليه طبقه کارگر را لـمـس مـي         
کرد و در صحبت با هم قطاران خـود،      
نابرابري هـاي وارونـه نـظـام سـرمـايـه               

را به زباني بسيار ساده بـرايشـان      داري
يـکـي از خـاطـره          . توضيـح مـي داد      

هايي که از رئوف بياد دارم ايـن بـود              
از مامـوريـتـهـايـش بـراي           که در يکي  

خريد يک دستگـاه مـوتـور بـرق بـراي              
بعـد   .تشکيالت علني، به تهران آمد  

مــوتــور بــرق بــه        از تــهــيــه و انـتــقــال        
سنندج، آنرا شب هنگام بدوش گرفتـه   
بود و از سنندج تا روستاي باوريز کـه     

 ١٠ مسافتي در حدود شايد فکر کنم   
به آنـجـا انـتـقـال داده              کيلو متر است  

وقــتــي ازش پــرسـيــدم چـگــونــه           .بـود 
توانستي اين مصافت طـوالنـي را بـا          

دستگاه موتور برق يـک تـنـه طـي               آن
بـراي مـبـارزه       : کني در جوابـم گـفـت       

عليه سرمايه و نـظـام سـرمـايـه داري             
ــد        ــادي بــاي رئــوف .  کــرد  کــارهــاي زي

زارعي اساسا خود را بعنوان عضـوي         
مبارزه عليـه نـظـام        از طبقه کارگر در  

سرمايه داري تعـريـف مـي کـرد و از              
مــبــارزه عــلــيــه رژيــم          ايــن زاويــه بــه     

اسالمي تازه بقدرت رسـيـده و تـالش          
پيـشـبـرد فـعـالـيـتـهـاي             براي تقويت و 

يـاد و      .آندوره کومه له نگاه مي کـرد     
 .خاطره اين عزيزان  گرامي باد
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ــذشــت             روز از      ١٧ پــس از گ
بازداشت شريف ساعـد پـنـاه عضـو          
هيئت مديره اتحاديه آزاد کـارگـران        
ايــران و از هــمــاهــنــگ کــنــنــدگــان            

 هـزار نـفـره کـارگــران،           ٣٠ طـومـار     
امروز با وثـيـقـه يـکـصـد مـيـلـيـون                 

شريف ساعد پـنـاه   . توماني آزاد شد 
ايــن مــدت تــحــت بــازداشــت اداره           

روز هـفـدهـم    .  اطالعات سنندج بود  
 تـن از فـعـالـيـن کـمـيـتـه                  ٥ اسفنـد    

هماهنگي براي ايـجـاد تشـکـلـهـاي           
کارگري کـه ظـاهـرا در ارتـبـاط بـا                
تالش براي برگزاري روز جهـانـي زن         
دستگير شده و سـه روز پـس از آن               
شــريــف ســاعــد پــنــاه نــيــز تــوســط            
ماموران اداره اطالعـات بـازداشـت        

 . شد
تــا بــه    طـي ســالــيـان گــذشــتـه           

امروز فعالـيـن و رهـبـران کـارگـري               

همواره با اتهامات بي اساس تـحـت    
فشار قرار گرفته اند تـا در مـبـارزه            
براي خواستهاي مشـروع و بـه حـق            

. کارگران وادار بـه سـکـوت گـردنـد            
بـازداشــت هــاي اخـيــر در روزهــاي            
پايـانـي سـال گـذشـتـه نـيـز در ايـن                    

. راســتــا صــورت گــرفــتــه اســـت               
اتهاماتي که نهادهاي امنيتي براي      
ساکت کردن فعالين کارگري به آنـان     
وارد ميکنند علي رغم بي ارتـبـاط         
ــاعــي                 ــتــم ــت اج ــي ــال ــه فــع ــودن ب ب
کارگراني چون شـريـف سـاعـد پـنـاه            
،امــروزه جــزئــي از حــقــوق مــدنــي            
خــدشــه نــاپــذيــر و پــذيــرفــتــه شــده             

. شهروندان در سطح دنيا مي بـاشـد     
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران ضـمـن             
تـبـريـک بـه شـريــف سـاعـد پـنـاه و                    
خانواده و دوستداران وي ، خـواهـان         
آزادي تمامي کارگران در بـنـد و از            

 تــن از اعضــاي کــمــيــتــه           ٥ جـملــه    
همـاهـنـگـي مـي بـاشـد کـه نـوروز                  
امسال را بـجـاي حضـور در کـنـار                
خانواده هاي خود، در بـازداشـتـگـاه        

 .مي گذرانند
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران       
 ٩٢  فروردين ٨ 

 شريف ساعد پناه با وثيقه صد ميليون توماني آزاد شد

 سال از توقف اجـراي حـکـم      ١ بيش از    
اعدام همچنان در کـمـيـسـيـون عـفـو                
بــخــشــنــدگــي ســنــنــدج بــالتــکــلــيــف         

بــه گــزارش وب ســايــت          . بــاشــد   مــي
کمپين دفاع از زنـدانـيـان سـيـاسـي و               
مدني و به نـقـل از يـکـي از اعضـاي                 

ــواده  ي مــعــارفــي، عــلــي رغــم               خــان
هاي مسئولين مـبـنـي بـر لـغـو                  وعده

و تعديل اين حـکـم بـه      "  شيرکو" اعدام  
حبس اما تاکنون هـيـچ تـغـيـيـري در              

ي وي حـاصـل نشـده اسـت و                  پـرونـده  
  .برد همچنان با حکم اعدام به سر مي

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
در جريان تهيه ايـن شـمـاره نـگـاه             

آپـريـل   ٢ مارس تا   ٢٧ در فاصله  هفته
ــه     مــتــولــد    ) ونســان فــان گــوگ        ( ب
 در الهــه هــلــنــد        ١٨٥٣ مــارس   ٣٠ 

وقتي متن زير را ميخواندم .  برخوردم
حيفم شد که اين معرفي کـوتـاه از او              

" ايسـکـرا  " را بـراي سـر دبـيـر نشـرهـا                
 ” گـوگ    ونسـان فـان    “ تـولـد     .  نفرسـتـم  

وِنسان  )  ١٨٥٣ (نقاش شهير هلندي  
تريـن نـقـاشـان        گوگ يکي از پرآوازه   فان

 ٣٠ هــنــر مــدرن قــرن نــوزدهــم، در               
 م در الهه هلند به دنيا ١٨٥٣ مارس  

وي در ابتداي جواني به کـارهـاي   . آمد
گـونــاگــونــي روي آورد ولــي در ســي              
سالگي عشق غريبي به نقاشـي پـيـدا           

از اين رو بـه فـراگـيـري نـقـاشـي              .  کرد
روي آورد و در اين هنـر بـه تـحـصـيـل             

گوگ به واسطـه وسـواس      فان.  پرداخت
زيادي که در نقاشي داشت، اخـالقـش       
تند و يـک نـوع خشـم و عصـبـانـيـت                   

از ايـن رو، در        .  هميشگي در او بـود      
اثر همين بحران عصبـي گـوشـش کـر            

بـا ايـن     .  شد و حال غـيـرعـادي يـافـت          

وجود درحال تب و هذيان هم زغال بـه       
گرفت و روي کاغذ طـراحـي        دست مي 

  .کرد مي
  

هـاي     گوگ در ابـتـدا از رنـگ             فان
 ١٨٨٦ کرد و از سال  تيره استفاده مي 

هـاي زنـده و روشـن تـوجـه                 م به رنـگ   
ــام، نشــاط و               .  نــمــود  وي در ايــن اي

اي يافت و تابلـوهـاي       سابقه  فعاليت بي 
با وجود جنون ادواري .  بسياري کشيد 

شـد، تــابـلــوهــاي        کـه عـارض او مـي         
گوگ به يـادگـار مـانـده        بسياري از فان  

اين نقاش بـلـنـد آوازه هـلـنـدي،           . است
طي پنج سـال آخـر عـمـرش بـيـش از                  

.  تابلوي رنگ روغن پـديـد آورد    ٨٠٠ 
خـواران و گـل آفـتـاب              زمـيـنـي      سيـب 

گـوگ بـه        گردان از زيباتريـن آثـار فـان         
گــوگ    وِنســان فــان   .  رونــد   شــمــار مــي   
 م   ١٨٩٠  ژوئيه سال   ٢٨ سرانجام در  

 . سالگي خودکشي کرد٣٧ در 
 

 ** 

 ... نگاه هفته         

 . اساس سوسياليسم انسان است                       
 سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار                                 

 . به انسان است          

ــرورديــن جــمــعــي از            ۱۰ روز     ف
فــعــالــيــن کــارگــري و خــانــواده هــاي            
اعضاي بازداشتي کميته همـاهـنـگـي        
در اعتراض به دستگيري اين فعالـيـن         
در مقابل دادگاه انقالب شهر سنـنـدج     

 . تجمع نمودند

تجمع کنندگان ضمن درخـواسـت      
آزادي اين فعالين همـچـنـيـن خـواهـان           
مالقات با دادستاني جهت پـيـگـيـري       

شدند که مـتـاسـفـانـه         وضعيت پرونده 
. موفق به مالقات با دادستان نشـدنـد   

ضـمـن اعـتـراض بـه           تجمع کنندگان    

اين نحوه برخورد و عدم پاسخگويي ،    
به مسئولين مربوطه اعالم کردند کـه      
تــا زمــان آزادي فــعــالــيــن کــارگــري              
بازداشتي بـه تـجـمـعـات خـود ادامـه               

 .خواهند داد
 کميته هماهنگي   

 تجمع مجدد در مقابل دادگاه انقالب سنندج در اعتراض به بازداشت فعالين کارگري

 !كارگران، مردم آزاده
بــيــش از ســه هــفــتــه اســت كــه                

و فعالين كارگـري   تعدادي از كارگران   
عضو كميته هماهنگي براي كمك بـه      
ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري، بـه      
اسامـي حـامـد مـحـمـودنـژاد، عـلـي                
آزادي، بهزاد فرج الهـي، وفـا قـادري،           
خالد حسيني و غـالـب حسـيـنـي در               
بازداشتگاه اداره اطالعات در سنندج     
بسـر مــي بــرنــد و ضــمــن پـيــگــيــري               
خـانــواده هــا و نــيــز ديــگـر فــعـالــيــن                
كـارگـري، وضـعــيـت آنـهــا هــنـوز در                

 . بالتكليفي مي باشد
اين بازداشت و تـهـديـد فـعـالـيـن               
كـارگــري در شــرايـطــي صـورت مــي             
ــظــان                     ــان و حــاف ــرد كــه حــامــي ــي گ

با حمله همه جانبه بـه سـفـره           سرمايه  

قصد خـامـوش كـردن        خالي كارگران، 
صــــداي اعــــتــــراض كــــارگــــران و              

بـه   جنبش كـارگـري نسـبـت         پيشروان  
بيكار سازي هـاي گسـتـرده، فـقـر، و               

كـه  ...  تورم و گراني افسار گسيخته و 
روز به روز نيز در حـال گسـتـرش مـي          
باشد و بسياري از مردم حتي قادر بـه      
تامين نـيـازهـاي اولـيـه زنـدگـي شـان                

 .نيستند؛ دارد
به هـمـيـن خـاطـر مـا جـمـعـي از                   
كارگران خبازي هاي شهـر سـنـنـدج و            
حومه ضـمـن مـحـكـوم كـردن ادامـه               

بازداشت فعالين كارگري در سنـنـدج،      
وجود تشكـل هـاي مسـتـقـل را حـق                
بــدون چــون چــراي خــود دانســتــه و                
فعاليت انساني ايـن افـراد در چـنـيـن              
تشكل هايي كامال برحق بـوده و بـار           
ديگر ضـمـن حـمـايـت از خـواسـت و                  
مطـالـبـات طـبـقـه كـارگـر در ايـران،                  
خواهان آزادي بـي قـيـد و شـرط ايـن                 
كارگران و سايـر كـارگـران و فـعـالـيـن               

 .كارگري و سياسي مي باشيم
 

جمعي از كارگران خبازي هاي        
 . شهر سنندج و حومه 

 در محکوميت بازداشت فعالين کارگري


