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 دومين روز تجمع اعتراضي کارگران ذوب آهن کردستان         

 !  نفر از فعالين که به اعدام محکوم شده اند         ۲۶ دادخواهي خانواده   

 

 بخش هجدهم         /  عبدل گلپريان          / مختصری از تاريخ يک دوره   

جـمــهـوري اسـالمــي در عــرض           
چند هفته گذشته بيش از صد نفر را      

هزاران ديـگـر نـيـز       .  اعدام کرده است  
مـحـکـوم بـه اعــدام هسـتـنـد و هــر                  

. لحظه مـمـکـن اسـت اعـدام شـونـد              
وضــعــيــت تــکــان دهــنــده اي بــراي            
زندانيان بويژه براي در زندان رجـائـي         

هـر انسـان     .  شهـر حـاکـم شـده اسـت           
آزاده اي و هــر ســازمــان و حــزب                  

مخالفي بايد عليه اين شرايط دسـت    
 . به اقدامي بزند

اين حکومت اعـدام اسـت و از             
بدو سر کار آمدن تا کنون حـتـي يـک       
روز مــاشــيــن اعــدام و جــنــايــتــش              

امـــا در    .  مــتـــوقـــف نشـــده اســت         
مقاطعي که بحرانش عميـقـتـر و يـا          
خـطــر بــپـاخــاسـتــن مــردم جــدي تــر             
ميشود، دستگيري ها و اعـدام هـا           

را گسترش ميدهد تا خطر را ار سـر          
اين بار نيز جنـب و جـوش       .  بگذراند

بيشتري در جـامـعـه شـروع شـده و                
انتخابات کذائي ريـاسـت جـمـهـوري          
بحران حکومتي را عمـيـق تـر کـرده            
است و رژيم با شـدت بـخـشـيـدن بـه               
اعــدام هــا مــيــخــواهــد راه را بــراي             
ادامه حياتش در دوره آتـي هـمـوار              

 . كند

 به بساط آدمکشي حکومت اسالمي بايد پايان داد             

بنا به گزارشهاي رسـيـده از مـاه          
 نـفـر از       ١٠٠ گذشته تا کنون حدود     

زندانيان در زندانهاي مختـلـف رژيـم        
 جمـهـوري اسـالمـي        اعدام شده اند و   

 نـفـر     ١٤٠٠ اعالم کـرده اسـت کـه            
زنداني ديگر که مـحـکـوم بـه اعـدام           
هستند  تـا شـش مـاه آيـنـده اعـدام                 

زانيار و لـقـمـان مـرادي دو         .  ميکند
تن از زندانيان سياسي نيز جـزو ايـن            

ليست هستند و از همه مـردم دنـيـا            
خواسته اند که نـگـذارنـد جـمـهـوري             

ماشـيـن   . اسالمي آنها را اعدام کند  
کشتار جمهوري اسالمي سالهـاسـت     
که جان ميستاند و به بند مـيـکـشـد          
و هــر دوره و هــر ســالــه رونــد ايــن                  
آدمـکـشـي ابـعـاد تـازه تـري بـخــود                 

 . ميگيرد

 نبايد  اجازه داد قداره بندان رژيم اسالمي بيشتر از اين اعدام کنند                                                          
 
 
 
 
 
 
 

 احمد رحماني        

 

اعتياد جوانان به مواد مخدر، آن     
بالي ويرانگـري اسـت کـه يـاس و نـا                 
اميدي را در وجـود مـعـتـاديـن رشـد                
مي دهد، بطوري که جز مرگ و آينـده    
اي نا مفهـوم چـيـز ديـگـري بـرايشـان                 

 .قابل روئيت نيست
ــران و در دوره                    ــه اي در جــامــع

کنوني، ايـن وضـعـيـت دهشـنـاک بـه                 

فقر، بيکاري و گراني جوانان را به اعتياد      
 ! و به کام مرگ سوق مي دهد    

 
 
 
 
 
 
 

 پيشرو علي پور             

 

خطري که مدام زنـدگـي کـارگـران          
را تهديد مي کـنـد اخـراج سـازيـهـاي               

. مــکــرر در مــراکــز کــارگــري اســت            
کارگران بجز فروش نيروي کار خود به   
زالوهاي مغتخـور و سـود جـو هـيـچ                

مــنــبــع درآمــد ديــگــري بــراي ادامــه           
. زندگي خود و خانواده هايشان ندارند   

چنين وضعي تحت حاکـمـيـت،  آيـت            
اله هـاي مـفـتـخـور و کـارفـرمـايـان،                  
جهنمي بتـمـام مـعـنـا را در مـقـابـل                   

 . کارگران بوجود آورده است
عالوه بر پـايـمـال کـردن ابـتـدايـي              
ترين حقوق پايه اي که در هر کشـوري        
جزو حقوق اوليه شهرونـدان اسـت، در         
ــراي کــارگــران از                ــم اســالمــي، ب رژي
هيچکدام از اين حقـوق اولـيـه خـبـري             

پرداخت نکردن دسـتـمـزدهـاي     .  نيست
معوقه و چندين برابر زير خط فقر نيـز     

سخني خودمـانـي بـا جـمـعـي از              
کارگران سنـنـدج و حـومـه، تـاکـنـون               

بــيــانــيــه هــاي     “  جــمــع” تــوســط ايــن      
جــمــعــي از     ” مــتــعــددي تــحــت نــام           

مـنـتـشـر     “  کارگران سنندج و حـومـه        
امضا کنندگان اين بيانـيـه   .  شده است 

جنبـش کـارگـري و        .  مشخص نيست 
اعــتــراضــات کــارگــري در ســه دهــه             
گـذشـتـه در شـهــرهـاي کـردســتـان بــا                
قدرتمندي بـااليـي ابـراز وجـود کـرده              

تعداد بسيار زيادي از کـارگـران    .  است
 ۴  صفحه 

 ،   ) کردستان       ( کارگران ذوب آهن زاگرس                       
 بيکارسازيها و دستمزدهاي معوقه                          

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

 

 ۲  صفحه 

 ۴  صفحه 

 ۳  صفحه 

بنا به خبري که از سوي اتحـاديـه       
آزاد کارگران ايران منتشر شـده اسـت          

 کارگر ذوب آهن زاگـرس واقـع       ٢٥٠ 
در شهر قـروه کـه از کـارشـان اخـراج                 
شده اند در ادامه تجمعات اعتراضي       
خود در مقابل استانداري کردسـتـان،       

 نفر آنها از ساعات اوليه صـبـح   ١٨٠ 
 تيرماه با عزيمت بـه  ٢٤ روز دوشنبه  

تهران در مقابل دفتر بيت رهبـري در      
خـيــابـان پـاســتـور دسـت بـه تـجــمــع                 

)  کردستان (تجمعات اعتراضي کارگران ذوب آهن زاگرس       
 در مقابل بيت رهبري و مجلس اسالمي      



 
684شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱  از صفحه   ۱ از صفحه  

شمشيري بر باالي سـر کـارگـر بـراي             
مـي گـويـنـد       .  تهديد به اخـراج اسـت      

اگر حقـوقـت را طـلـب کـنـي اخـراج                 
دارو دسته هاي سودجـو  . خواهي شد 

و مسئولين نهادهاي وزارت کـار از          
يک سو به کارگران مي گوينـد مـواد       
اوليه موجود نيست و کارخانه بـايـد        
تعطيـل شـود و وقـتـيـکـه کـارگـران                 
دستمزدهايشان را طلب مـي کـنـنـد           
ــد                    ــن ــوي ــان مــي گ ــه آن ــاســخ ب در پ

 . نقدينگي نيست
ــن                امــا از طــرف ديــگــر هــمــي
انگلهاي اسالمـي دزد و چـپـاولـگـر             
وقيحانه و بي شـرمـانـه  ادعـا مـي                 
کننـد  کـه هـيـچ گـونـه مـعـضـل و                      
مشکل کارگـري در جـامـعـه وجـود             
ــاي                    ــهـ ــي دزديـ ــرفـ ــدارد و از طـ نـ
ــيــاردي تــوســط مــقــامــات و             مــيــل
مسئولين اين شبـکـه مـافـيـايـي بـه               
امري عادي و روزمـره تـبـديـل شـده             

 نـفـر از کـارگـران ذوب           ٢٥٠ .  است
آهن کردستـان در چـنـيـن وضـعـيـت               

 . دردناکي قرار دارند
 

 تيرماه کارگران ٢٥ روز دوشنبه   
ــوالد (  ذوب آهـــن کـــردســـتـــان             فـ

بعلت بي توجي مسئولـيـن   )  زاگرس  
و نهادهاي رژيم به خواستهايشان در      
مقابـل بـيـت خـامـنـه اي دسـت بـه                   

بـدنـبـال ايـن       .  تجمع اعتراضي زدنـد    
 نـفـر از نـمـايـنـده           ٥ تجمع اعتراضي   

هاي کارگران به داخـل مـحـل دفـتـر             
بيت رهبري دعوت شدند و در آنـجـا       
مسئولين اين دفتـر بـا عـکـاسـي از              
چهرهـاي ايـن نـمـايـنـده هـا بـه آنـان                    

بســاط تــان را از         “ :   اعــالم کــردنــد   
اينجا جمع کنيد و برويد، ما ايـنـجـا          
کاري براي شمـا نـمـيـتـوانـيـم انـجـام                
بدهيم، برويد جلـو مـجـلـس شـوراي            

 ”. اسالمي
 

با پافشاري کارگران،  مسئولين     

دفــتــر آقــا بــا وعــده رســيــدگــي بــه               
خواست کارگران بناچار نامـه اي بـه          

. مسـئــولــيــن وزارت کــار نـوشــتــنــد         
کارگـران مـي دانسـتـنـد کـه از ايـن                  
وعده ها زيـاد شـنـيـده انـد و ديـگـر                  
خسته شده اند و چـون رسـيـدگـي بـه             
خواستهايشان همچنان پشـت گـوش       
انداخته ميشود، شـب را در تـهـران             
سپري کـردنـد و اول صـبـح روز سـه                 

 تيرماه در مقابل مـجـلـس    ٢٦ شنبه  
به تجمع اعتراضي خود ادامه دادنـد     
و نماينده کارگران با نماينـدگـانـي از         

 . مجلس رژيم به مذاکره پرداخت
هــنــوز نــتــايــج ايــن مــذاکــرات           
معلوم نيست اما آنـچـه کـه مـعـلـوم             
است اين است که مـقـامـات رژيـم و          
کـارفـرمـايـانـي کـه از قـبـل سـود و                    
سرمايه حاصل از دسترنـج کـارگـران         
ميلياردر شده انـد، تـالش خـواهـنـد            
کـرد بـا دادن وعــده هــاي دروغــيــن              

 . همچنان کارگران را سر بدوانند
 

ــوالد           کـــارگـــران مـــعـــتـــرض فـ
کردسـتـان نـه تـنـهـا از کـار در ايـن                     
مــجــتــمــع اخــراج شــده انــد بــلــکــه               
دســتــمــزدهــايشــان مــاهــهــاســت کــه       

خـــواســـت .  پــرداخـــت نشـــده اســـت       
ــن                   ــرفـــتـ ــار و گـ بـــازگشـــت بـــه کـ
دســتــمــزدهــاي مــعــوقــه خــواســت و         
مطالبه فـعـلـي کـارگـران ذوب آهـن               

کارگران اعالم کـرده    .  کردستان است 
اند که تا تحقق خواستهايشان تهـران        
را ترک نخواهند کرد و به تـجـمـعـات         
اعتراضي خود در مقابـل نـهـادهـاي         

 .دولتي ادامه خواهند داد
 

مـقــامــات و مســئــولــيــن رژيــم          
اسـالمـي بــا بـوجـود آوردن شـرايــط              
فالکتباري که بـراي کـارگـران و کـل             
جامعه مهيا کرده انـد، کـارگـري را             
که سالها با رنج و زحمت کار کرده و    
دسـت رنـجـش بـجـيـب مـفـتـخــوران                

اسالمي رفته است، نه تنـهـا از کـار             
بيکار مي کـنـنـد بـلـکـه چـنـدرغـاز                 
دستمزد زير چندين برابر خط فقـر او          

.. را نيز به گرو گرفته و نمي پـردازنـد   
کارگران ذوب آهن کردستـان در ايـن          
ــاي                ــنــگــن ــيــت ت شــرايــط و مــوقــع
اقـتـصــادي بــايـد در نــهـايــت دســت              
تنگي کلي هـزيـنـه سـفـر و مـخـارج                
ديگر به تهران را متحمـل شـونـد تـا             
بلکه بتوانند حق خـود را از حـلـقـوم            

 .اين مفتخورها بيرون بکشند
اقدام اعتـراضـي کـارگـران ذوب          
آهن کردستان براي احقاق حقـوقشـان       
شايان بيشترين حـمـايـتـهـا از سـوي              
تمامي کارگراني است که بـا هـمـيـن        

ايــن .  درد مشــتــرک روبــرو هســتـنــد        
اعتراض و اعتراضات مشابه ديـگـر       
در ميان کارگران بايد بتواند خـود را     
هـر چــه بــيــشــتــر ســازمــانــيــافــتــه و             

تـجـمـع    .  متحدانه به مـيـدان بـيـاورد        
اعتراضي کارگران فوالد زاگـرس تـا        
همينجا توانسته است نماينده گـانـي     
از استثمارگران اسالمي را وادار بـه          
مــذاکــره کــنــد، تــوانســتــه اســت                 
مسئولين دفتر سرکرده چپـاول گـران        
اسالمي را وادار به نوشتن نامه کنـد    
اما مي توان اين تجمع اعتراضـي و          
ديــگــر تــجــمــعــات و اعــتــراضــات            
کارگري که دردهاي مشابهي بـا هـم         
دارند را يک کاسه تر و متـحـدانـه تـر         
کرد و براي مصاف بـا مسـئـولـيـن،              
نــهــادهــا و نــمــايــنــدگــان مــجــلــس             
اسالمي و بـراي تـحـقـق خـواسـت و                

. مطالبات برحق خود به ميدان آورد   
دهها هزارکارگر اخراج و يا در شـرف    
اخـراج شـدن هسـتــنـد، دهـهــا هــزار               
کـارگـر از ابـتـدايـي تـريـن حـقـوق و                    
مــزايــاي انســانــي خــود مــحــروم                
هستند، ميليونها نفر از مزدبگيـران     
با دستمزدهاي زير چـنـد بـرابـر خـط             

 . فقر و پرداخت نشده روبرو هستند
 

اين يـعـنـي عـمـق يـک فـاجـعـه،                  
يعني فالکت بـي حـد و حصـري کـه              
آيت الـه هـاي دزد و مـيـلـيـاردر بـه                   
کارگران و به کـل جـامـعـه تـحـمـيـل                 

با  مسئولين، مقامات  و   .  کرده اند 
دم و دستگاه نظام اسالمـي بـايـد بـا           
زبــان، تــجــمــعــات، اعــتــراضــات و           

ــات گســتــرده حــرف زد            . اعــتــصــاب
تجمعات اعتراضـي و اعـتـصـابـات            
گسترده و سـراسـري کـارگـران  مـي               
تواند نقطه پاياني بر ايـن تـبـاهـي و               

 . بي حقوقي بگذارد
 

   ٢٠١٣  ژوئيه ١٦ 

 ... کارگران ذوب آهن کردستان                       
 

  

کـارگـران اخـراجـي       .  اعتـراضـي زدنـد     
خواهـان بـازگشـت بـکـار و دريـافـت                

 .مطالبات معوقه خود شدند
 ٥ بدنبال اين تـجـمـع اعـتـراضـي            

نفر از نماينده هاي کارگران بـه داخـل        
محل دفتر بيت رهبري دعوت شدنـد        
و در آنجـا مسـئـولـيـن ايـن دفـتـر بـا                   
عکس گرفتن از چهرهاي اين نماينـده    
گان به آنان اعالم کردند بساط تـان را      

بـا  .  از ايـنـجـا جـمـع کـنـيـد و بـرويـد                   
وقاحت تمام به کارگـران گـفـتـنـد مـا             
اينجا کاري بـراي شـمـا نـمـيـتـوانـيـم                  

بــدنــبــال ايــن اتــفــاق      .  انـجــام بــدهــيــم    
نمايندگان کارگران اين موضوع را بـا      

. همکاران خود در مـيـان گـذاشـتـنـد             
اما کارگران تصميم به ادامـه تـجـمـع          
در همان محل گـرفـتـنـد و تـا عصـر                 
همان روز به تجـمـع اعـتـراضـي خـود            

 . ادامه دادند
بــدنــبــال تــجــمــع روز دوشــنــبــه            

فـوالد  ( کارگران ذوب آهـن کـردسـتـان       
مسئولين ايـن دفـتـر نـاچـار          )  زاگرس

شدند با تنظيم نـامـه اي خـطـاب بـه                
مسئولين وزرات کار رسيدگي ويژه و     
فوري به خواستهـاي کـارگـران فـوالد            
زاگرس را بـه ايـن وزارتـخـانـه ارجـاع               

کــارگــران مــعــتــرض فــوالد         .  دادنــد
زاگــرس پــس از پــايــان تــجــمــع روز               
دوشنبه خود در مـقـابـل دفـتـر بـيـت               
رهبري از آنجا که رسيدگي عملـي بـه      
خواست هايشان صورت نگرفتـه بـود      
شب را در تهران و در مـحـل بـهـشـت              

 . زهرا بسر بردند
کـارگـران مـعــتـرض از سـاعــات            
اوليه صبح روز سـه شـنـبـه دسـت بـه               
تجمع اعتراضي در مقـابـل مـجـلـس           

طـبـق آخـريـن       .  شوراي اسالمي زدنـد    
خبر رسيده نمايندگـان کـارگـران وارد          
مذاکره با مسئولين مجـلـس شـوراي       

 .  اسالمي شده اند
 

مسئولين بيت خامنه اي در اوج    
وقــاحــت و بــيــشــرمــي بــه کــارگــران            

بساط تـان را از        : " معترض گفته اند 
اينجا جمع کنيد و برويد، مـا ايـنـجـا          
کاري براي شـمـا نـمـيـتـوانـيـم انـجـام                  

شکي نبايد داشت که نتيجـه  ."  بدهيم
مذاکره با مجـلـس شـوراي اسـالمـي            

پـاس دادن    .  بهتر از آن نـحـواهـد بـود         
کــارگــران از خــانــه کــارگــر قــروه بــه               
استانـداري کـردسـتـان و بـعـدا بـيـت                  
رهـبــري بــه مــجــلـس و از مــجــلــس               
احتماال به ارگان ديگر رژيم مشکـلـي    

پاسـخ  . از کارگران را حل نخواهد کرد 
سر باال دادن و تهـديـد و سـردوانـيـدن           
آنهـا تـوسـط مشـتـي مـفـت خـور و                   

لــيــاردر پــاســخــي اســت کــه بــه             يــمــ
کــارگــران فــوالد    .  کــارگــران داده انــد     

زاگرس و تمـامـي کـارگـران در ايـران              
ماهيت کريه و ضد کارگري اين رژيـم     

اين تجربه هـم نشـان       . را مي شناسند 
داد هيچ راهـي بـجـز اتـکـا کـردن بـه                 
اتحاد و همبـسـتـگـي خـود کـارگـران              

 . وجود ندارد
 

همينکه مقامات و مسـئـولـيـن          
اين حکومت يـکـي بـعـد از ديـگـري                
" رسما به کـارگـران اعـالم کـرده انـد                

نمي توانيم بـراي شـمـا کـاري انـجـام                
کافي است که کارگران حکـم  ."   دهيم

بي اعتباري و عدم مشـروعـيـت ايـن          
بـايـد   .  رژيم را به همگان اعالم کـنـنـد      

بــيــش از پــيــش بــه گســتــرش صــف             
اعتراضي خود و اتحاد و همبستگـي    

حکومتـي کـه قـادر        .  خود اتکا کنيم 
نيست به خواست و مطالبات بر حـق       
و اوليه کارگران پاسخ دهد بايد کـنـار       

مشتي انگل و مفتخور که اسم . برود
حــکــومــت و دولــت را روي خــود                 
گذاشته اند بيش از سه دهه است کـار      
و زنــدگــي کــارگــران و مــيــلــيــونــهــا             

 .مزدبگير را به تباهي کشانيده اند
کميته کردستان حزب کمونيست     
کارگري ضمن حمايـت از تـجـمـعـات            
اعــتـــراضـــي کـــارگـــران ذوب آهـــن            
زاگـرس، از فــعـالــيــن و تشــکــلــهــاي             
کارگري مي خواهد که در حمايـت از        

. ايــن کــارگــران بــه مــيــدان بــيــايــنــد            
تشکلها و فعالين کارگري الزم اسـت        
از خواست و مطالبات آنهـا حـمـايـت           
کرده و براي عملـي شـدن مـطـالـبـات            
ايــن کــارگــران اقــدامــات ضــروري و           

کارگـران  .  فوري را در دستور بگذارند  
فوالد زاگرس مي توانـنـد و بـايـد بـه             
نيروي هم طـبـقـه ايـهـاي خـود اتـکـا                  

کــارگـران ذوب آهـن زاگــرس         .  کـنـنـد   
فقط با قدرت اتحاد و هـمـبـسـتـگـي            
خود و ادامه تجمعات اعتراضي مي       
توانند دستمزدهاي پرداخـت نشـده و         

 . بازگشت بکار خود را هموار کنند
 

 کميته کردستان   
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ٢٠١٣  ژوئيه ١٦ 
 ٩٢  تير ٢٥ 
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684شماره يسکرا                                            ا                                                 3 صفحه   

 ۱ از صفحه  

 ۱ از صفحه  

دبـيــر کــل ســازمـان مـلــل نــامــه             
دردمندانه خـانـواده ايـن زنـدانـيـان را              
پذيرا باشيد که فرزندانشان بيـشـتـر از         

 سال است در تبعيد و زندان بـه دور      ۴ 
از خانواده و ديارشان مي باشنـد و از          
حقوق قانوني خودشان بي بهـره انـد و        
مدتهاي طوالني در سلولهاي انفرادي     
بوده اند در محاکمه هايشان يا وکـيـل    
نداشـتـه انـد يـا بـه وکـاليشـان اجـازه                   
صحبت داده نشده است با اتـهـامـات          
بي اساس مانند محاربه کـه در ايـران        

 مجـازات تـعـيـيـن        ۴ حکمش يکي از    
شده را دارد که شامـل اعـدام ، قـطـع             
دست و پا برخالف جهت ، تـبـعـيـد و           
زنـدان مـي بـاشـد در حـالـي کـه ايــن                    
زندانيان هـم اعـدام و هـم تـبـعـيـد و                     
زندان بهشان داده شده است و بـعـضـي       
از ايــن افــراد کــه بــا ضــرب گــلــوــلــه                
ــي از                   ــد و اعضــاي مصــدوم شــده ان

 .بدنشان را از دست داده اند
 نـفــر عــبــارت      ۲۶  اسـامــي ايــن      

اسـت از حـامـد احـمـدي ، جـمـشـيــد                   
دهقاني ، جهانگير دهـقـانـي ، کـمـال             
ماليي ، صـديـق مـحـمـدي ، هـادي                 
حسـيـنـي ، لـقــمـان مـرادي ، زانـيــار                  
مرادي ، شهرام احـمـدي کـه بـرادرش             

بهرام  را که هـنـگـام دسـتـگـيـري زيـر              
 ســال ســن داشــت در تــاريــخ                    ۱۸ 

 اعدام کرده اند مـحـمـد      ۷/۱۰/۹۱ 
يــاور رحــيــمــي کــه بــرادرش اصــغــر              

 ۷/۱۰/۹۱ رحيـمـي را در تـاريـخ             
اعدام کردند مختار رحيمي ، بـهـمـن           
رحيمي ، پوريـا مـحـمـدي ، مـحـمـد                 
غريبي ، فرزاد شـاه نـظـري ، ادريـس               
نعمتي ، احمد نظري ، طالب مـلـکـي         
، اميد پيـونـد ، کـاوه ويسـي ، کـاوه                  
شريفي ، بـهـروز شـاه نـظـري ، بـوريـا                  
قادري فرد ، جمـال سـيـد مـوسـوي و               

 .لقمان اميني مي باشد 
اين افراد در زندان رجايي شـهـر و           
قزل حصار دوران محکـومـيـتـشـان را         
طي مي کنند و مـادران سـالـخـورده              
شان از رفتن به مالقاتشان عاجزنـد و        
آنها را حـتـي بـه شـهـرهـاي خـودشـان                 

چـنـد روز پـيـش         .  انتقال نمي دهـنـد        
 سـال    ۶۷ مادر يکي از اين افـراد کـه           

سن دارد وقتي به مالقات شـهـرام  و           
بهرام احمـدي آمـد خـبـر نـداشـت کـه                 
بــــهــــرام پســــرش را در تــــاريــــخ                   

 اعدام کرده اند و جـنـازه   ۷/۱۰/۹۱ 
اش را خودشان دفن کـرده انـد وقـتـي             
مامورين سالن مالقات گفتند فـقـط        

 مـاه    ۶ شهرام اينجـاسـت و بـهـرام را              
قـبـل اعـدام کـرديــم در داخـل سـالــن                 
مالقات سکته کـرد و اکـنـون حـدود              

 روز است در بخـش مـراقـبـتـهـاي         ۱۲ 
ويژه در بيمارستان به سـر مـي بـرد و              
دکترهـا گـفـتـه انـد کـه امـکـان دارد                   
حافظه اش را به دليل شوکي که بـه او     
وارد شده از دست بدهد اين گوشـه اي        
از درد و رنــج  خــانــواده هــاي ايــن                   
زندانيان است الزم بـه ذکـر اسـت کـه               
چند بار هم بـه آقـاي احـمـدي نـژاد و                  
رهبر ايران هم نـامـه نـوشـتـه انـد امـا                

 .نتيجه اي نگرفته اند 
ما از شما درخواست داريم که در    
" نامه ي از مسئولين ايـران خصـوصـا      

رئيس جمهـور جـديـد کـه قـول آزادي               
سـيـاسـي را داده          -زندانيان عقيدتي    

است بخواهيد که هر چه زودتـر حـکـم       
اعدام اين زندانيان را لـغـو و انـهـا را                 
آزاد کــنــنــد تــا بــه آغــوش خــانــواده               

 .هايشان بازگردند 
 با احترام

 
  زنداني اعدامي۲۶ خانواده 

  ۲۴/۴/۱۳۹۲ 

 !  نفر از فعالين که به اعدام محکوم شده اند                                       ۲۶ دادخواهي خانواده                 
 به بانکي مون دبير کل سازمان ملل                               

مـحـکـومـيـن      " قربانيان اين دوره      
از مـــعـــتـــادان تـــا        "  مـــواد مـــخـــدر    

فروشندگان خرده پاي مواد مخدرنـد،       
يعني جواناني که بيکاري و فقر و بـي     
آيندگي آنـهـا را بـه ايـن دام کشـانـده                   

بزهکاران هسـتـنـد کـه شـرايـط           . است
خفت بار حاکم آنها را به کار خـطـائـي       

زنــدانــيـان عــقــيــدتــي     .  کشـانــده اســت   
هستند که يا اسالم را طرد کرده اند و      
يـا مــعــتــقــديــن بــه مــذهــب ديــگــري            

و يا صاف و ساده کساني که  .  هستند
نشده انـد و بـه       "  جرمي"مرتکب هيچ  

دليلي به دام جانيان اسـالمـي افـتـاده            
اند و در بيدادگاه هـاي حـکـومـت بـه             

 . اعدام محکوم شده اند
واقعيت اين است که دوره احمـدي   
نژاد با بي آبروئي و بحران بيشتر رژيـم      
تمام شد و اکنون روحـانـي قـرار اسـت          
بخـشـي از اهـرم قـدرت را در دسـت                  
بگيرد تا بر متن چنين شـرايـطـي دور        
ديگري از فقر و بيحقوقي و سـرکـوب         

رفسنجـانـي   . را به جامعه تحميل کند 
ها و خاتمي چي ها، حـتـي زنـدانـيـان             
اين جناح، دم گرفته اند که وقت طـرح     

خواست و مطالبه اي نيست، صندوق     
ها خالي شده و مردم انتظار تغـيـيـري          
در زندگي شان نـداشـتـه بـاشـنـد و بـه                 
روحاني فـرصـت بـدهـيـد، االن وقـت               
بهبود شرايط اقتصادي نيست، حـتـي     
وقت طرح مطالبه آزادي چـهـره هـاي            
اين جناح نيست و جناح ديگر هـمـيـن     
هــدف را بــا آدمــکــشــي و ســرکــوب             

اوبـاش  .  بيشتر در پيش گـرفـتـه اسـت        
حکومت ميدانند که حكومتشان در      
بن بست كـامـل اسـت و جـامـعـه در                  
آستانه يک خيزش بزرگ قرار گرفتـه و        
هر جناحي براي بقاي عمر ننگين ايـن     

. حکومت به راهي متوسل شده اسـت     
جامعه بـايـد بـلـنـد شـود و کـل ايـن                     
اوبـاش مـرتــجـع و آدمــکـش و ضــد                
انسان را به شـکـسـت بـکـشـانـد و راه                

 . سرنگوني شان را هموار کند
مبارزه عـلـيـه اعـدام امـروز يـک               
جبهه مهم مبارزه سياسي و طبقـاتـي         

دار و دســتــه هـاي مــخــتــلــف           .  اسـت 

حکومت، بقاي خود و تداوم و تشديد     
بساط استثمار و چپـاول را در اعـدام             
هاي بيشتر ميبـيـنـنـد و مـردم بـايـد                
تالش کنند اين اهرم را از حـکـومـت           
اسالمي بگيرند و جبهه خود را بـراي       
پايان دادن به کل اين بساط  تـقـويـت              

امـروز مـبـارزه عـلـيـه اعـدام،              .  کنند
عليه بيحقوقي کليه زندانيان سيـاسـي    
و عادي و تالش براي آزادي زنـدانـيـان        
سياسي و عقيدتي وظـيـفـه مـبـرمـي             

 . براي تمامي نيروهاي آزاديخواه است
حزب کمونيست کارگري کارگران    
ــزاب و                     ــواه، احـ و مـــردم آزاديـــخـ
ســازمــانــهــاي مــخــالــف حــکــومــت،        
فعالين سـيـاسـي و فـعـالـيـن مـديـاي                 
اجتماعي را به تـالـشـي هـمـه جـانـبـه                 
براي مقابله با جمهوري اسالمي، دار       
و دسته هاي مخـتـلـف آن و مـاشـيـن               

 . آدمکشي اسالمي فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ١٣٩٢  تيرماه ٢٢ 
 ٢٠١٣  ژوئيه ١٣ 

اري نــمــايــش    زامســال بــا بــرگــ      
انتخاباتي رژيـم و بـا بـيـرون آمـدن               
روحاني از صندوق راي بـه عـنـوان             
ريــيــس جــمــهــور آتــي حــکــومــت            
اسـالمـي، بـارديـگـر بـا مـوجـي از                 
اعدام و دستگيري هاي پـي در پـي          
ميخواهنـد اعـتـراضـات نـاشـي از             
بحران هاي حل نشـدنـي کـه دامـنـه            
حـاکــمـيــت را گــرفـتــه را ســرکــوب             

حاکميت با توسل به اعـدام    .  نمايند
و دستگـيـري فـعـالـيـن سـيـاسـي و                 
فعالين کارگري به عنوان تـنـهـا راه           
حلي کـه مـيـتـوانـد بـر مشـکـالت                 

. موجود فايق آيد تکيه کـرده اسـت         
رژيم مي داند که شيـشـه عـمـر ايـن           
نظام ضد انسانـي در دسـت طـبـقـه             

تعرض به معـيـشـت و      .  کارگر است 
ــران، بــازداشــت و                ــدگــي کــارگ زن
محاکمه آنان بـا اتـهـامـات واهـي،             
وحشــت از تــعــرض يــکــدســت و               
متحدانه جنبش کارگـري اسـت کـه         
تمام وجود سران رژيم را فرا گـرفـتـه         

 .  است
روند اعدامـهـا نـه تـنـهـا بـايـد                
متوقف شود بلکه بايد کـاري کـرد          
که عمـلـکـرد ايـن رژيـم و سـرانـش                 
بعنوان جنايات عليه مـردم ايـران و        
در دادگــاهــهــاي بــيــن الــمــلــلــي و             

در حـال    .  مردمي محـاکـمـه شـونـد        
حاضر براي نجـات کسـانـي کـه در             
انتظار احکام اعـدام هسـتـنـد بـايـد             
دست بکار شد و اخـبـار ايـن اعـدام          
هـا را در مــيــديـاي اجــتــمــاعــي و               
ميدياهـاي تـمـام کشـورهـا اطـالع              
رساني کرد و با با بسيج نـهـادهـاي            
بـيـن الـلــمـلـي و مــدافـعـان حـقــوق                  
انسان، جمهوري اسالمي را تـحـت          
فشار گذاشـت تـا احـکـام اعـدام را               

اما مهمتـريـن کـاري      .  متوقف کند 
که در اين برهه حساس بـايـد انـجـام        
داد اين است که بايد خـانـواده هـاي          
کل اين افراد که به اعـدام مـحـکـوم         
ــد مــتــحــدانــه عــلــيــه ايــن                شــده ان
وضعيت به ميدان آمـده واعـتـراض        

ــد   در ايــن عــرصــه حضــور            .  کــنــن
خانواده هايي که عزيزانشان بـدسـت     
جانيان اسالمي محاکـمـه شـده انـد          
خيلي مهم و حياتي است و نـبـايـد             
ديگر اجازه داد قداره بندهـاي رژيـم         
اسالمي بيشتر از اين اعـدام کـنـنـد         
و هــر روزه خــانــواده اي ديــگــر را                

 . عزادار کنند
دو عرصه مـهـم کـارزار عـلـيـه             
ــت وجــود دارد، اول                ايــن وضــعــي
کارزار داخلي و دوم کارزار خـارجـي     
در سطح بين الملـلـي اسـت کـه هـر               
کدام ميتوانند حامل رسـالـت هـاي       
مهمي در اين بـعـد بـراي مـتـوقـف               

. کــردن اعــدامــهــا در ايــران بــاشــد           
کارزار خارج از کشور همانطـور کـه      
هميشه بوده و در هـمـه عـرصـه تـا                
آنجا که ممـکـن اسـت کـمـاکـان بـا                

اينجا تاکيـد  .  قدرت پيش برده شود 
بـيـشـتـر مـن روي اعـتـراضـات در                 
داخل است و مـردم از هـر طـيـفـي                
مي توانند اعتراض خود را نسـبـت         

حضور .  به اين وضعيت اعالم کنند   
هنرمندان و نـويسـنـدگـان و تـهـيـه               
فيلم هـاي کـوتـاه و نـوشـتـه درايـن                 
مـورد و بــه تصــويــر کشـيــدن ايــن              
جنايات خود مبارزه بزرگـي عـلـيـه           
رژيم و توقف اعـدام هـا مـيـتـوانـد                

بايد متحـد و يـکـپـارچـه در            .  باشد
همه جا عليه اعدامها توسـط رژيـم      

 .*به ميدان آمد

 ... نبايد  اجازه داد قداره بندان                            

 ... به بساط آدمکشي حکومت                     

       زنده باد انقالب انساني       
 !                              براي جامعه اي انساني 
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ــژه،                ــه وي در شــهــرهــاي کــردســتــان ب
سنندج، سـقـز، مـهـابـاد، مـريـوان و                 
بوکان بشـکـل عـلـنـي مـطـالـبـات و                  
اعتراضـات کـارگـران را نـمـايـنـدگـي               

هزينه هاي امنيـتـي فـراوان      .  کرده اند 
هم اکنـون ده هـا       .  را متحمل شده اند   

فشـار  .  فعال کارگري در زندان هستند    
امنيتي جمهوري اسالمي هم تـوسـط      
کـارگــران، مـردم و جـامــعــه بشــکــل             
روتــيـــن در قـــالــب اعـــتـــراض بـــه                
دستگيري و زنداني کردن کارگـران بـا       

رو در روئـي  .  ناکامي روبرو شده است   
کارگران در شهرهاي کردستان بشکـل     

. علني قدمتي بيش از سه دهـه دارد          
سنت اول ماه مـه از خـود رهـبـران و                
سخنگويان علني به جامعه مـعـرفـي         

ــري در         .  کــرده اســت     ــارگ ــران ک رهــب
و ايـن    .  جامعه شناخته شده هسـتـنـد       

ابراز وجود علني از آنـهـا شـخـصـيـت             
هاي محـبـوب و مـورد اعـتـمـاد در                
ميان کارگران، جنبش برابـري زنـان و        
جنبش دفاع از حقوق کودکان ساختـه     

جــمــعــي از کــارگــران       ” جــمــع    .  اســت
را فـرامـيـخـوانـم بـه         “  سنندج و حومه 

و در   .  اين دستاورد مهم توجه کـنـنـد       
شکل تعيين يافته و علني مطالـبـات    
راديکال و کيـفـرخـواسـت خـود را در              
شکل علني و تعيين يافتـه بـه پـيـش             

قدرتمندي مـا در ابـراز وجـود          . ببرند
ده ها سخنگوي محبوب در جـنـبـش       
کارگري از جمله بهـنـام ابـراهـيـم زاده              

  .ها ميباشد
شــمــا بــهــتــريــن    !  دوســتــان عــزيــز   

. کيفرخواست تان را اعـالم کـرده ايـد          
سوال ما و حساسيت مـا از اهـمـيـت            

اجـتـمـاعـي، نـفـوذ         و   موقعيت امروز  
کالم و محبوبيت فعالين کارگـري در      

در بـطـن     .  شهرهاي کـردسـتـان، اسـت       
اين دستاوردها است که ما ميتوانيـم        
در ارتــبـاط بــيـانــيـه شــمـا نـکــات و                 

بيـانـيـه    .   مالحظاتمان را مطرح کنيم  
شما اگر با هويت مشخص به جامعـه      
اعالم نشود در سـطـح يـک اعـالمـيـه              
روشن و خوب مـورد اسـتـقـبـال قـرار               

کارگران و جامـعـه از شـمـا         .  ميگيرد
ــراز وجــود                  ــارگــري و اب ــيــن ک فــعــال
اجتماعـي شـمـا تـوقـع و انـتـظـارات                  

 . بسيار فراتر و موثرتر دارند
بيانيه جمعي از کارگران سـنـنـدج        

ما ميليونها کارگر در ايـران  !  و حومه 
از ابتدايي ترين حـقـوق انسـانـي خـود           
محـرومـيـم و در رابـطـه بـا مسـائـل                   
شغلي نيز هيچگونه امـنـيـت شـغـلـي           

نداريم واخراج و بيکارسازيـهـا هـرروز        
ــان دارد، پــس ســفــره هــايــمــان                جــري

ــي اســت          ــا وجــود     .  هــمــيــشــه خــال ب
دستمزدهاي زير خط فقر و بـا وجـود           
بــيــکــاري فــراوان، شــهــريــه درس و              
دانشگاه فرزندانمان و تـهـيـه شـغـل و             
مسکن براي ما به هيواليي عظـيـم و      

کـمـر مـا      .  وحشتناک تبديل شده است 
در زير اينهمه فقر و فالکت و گراني و    
بار مـعـضـالت اجـتـمـاعـي خـم شـده                 
است و در اين دنياي نابرابر، زندگي و       
مـرگ بـراي مـا يــکـسـان شـده اســت                 

ازآن طـرف    .  کسي هم جوابگو نيسـت    
به جرم دفاع از مـا کـارگـران گـرسـنـه                 
بيکار ده ها فعال کـارگـري در زنـدان              
ها به سر مي برند کـه يـکـي از آنـهـا                 

است کـه در تـاريـخ        “  جليل محمدي” 
 تـــوســـط اداره           ١٢/٢/١٣٩٢ 

اطالعات دستگير شـده و هـنـوز در             
بازداشت به سر مي برد و بـا گـذشـت           

 ماه از بازداشتش هنوز حتـي  ٢ حدود  
يک مالقات با خـانـواده اش نـداشـتـه             

مگر گناه و جرم او بـه غـيـر از         .  است
اعتراض به سفره خالـي مـا کـارگـران             
چيز ديگريست؟ آيا اعتراض به سـفـره      
خالي کارگر رنجديده جرم مـحـسـوب         

 شود؟ ما از تـمـام تشـکـل هـاي                 مي
مستقل کارگري و نهادهـاي دفـاع از          
حقوق بشر در ايـران و سـراسـر جـهـان              
مي خواهيم براي آزادي فـوري و بـي             

جـلـيـل    ” قيد و شـرط فـعـال کـارگـري             
و تمامي کارگران و فعالين  “  محمدي

کارگري زنداني ديـگـر در ايـران و در             
سراسر جـهـان بـه هـر شـيـوه مـمـکـن                   

زنــده بــاد جــنـبــش      .  تـالش نــمـايــنـد        
کارگري جمعي از کـارگـران مـحـالت           
 شـــــهـــــر ســـــنـــــنـــــدج وحـــــومـــــه            

 ١٣٩٢ تير١١  ٢٠١٣ جوالي ٩ 
سـپـاه   )  ١٣٩٢ تيرماه ١٣ (اخيرا  

پاسداران جـمـهـوري اسـالمـي اعـالم             
كـرده اسـت، بــه دسـتـور خـامـنـه اي                  

رد     " جنايتكار نيروهاي    يـا  "  مسـلـح كـُ
را در "  محلي) مزدور(نيروهاي جاش 

بـازسـازي   "  رزم" سپاهي به اسم سـپـاه         
سـپـاه پـاسـداران گـفـتـه            .  خواهد كـرد   

است، با تـوجـه بـه اوضـاع سـيـاسـي                 
كـنـونـي مـيـخـواهــد ايـن نـيـروهـا را                   

مردم كردستان در   .   مجددا احيا كند 
ايــران در ســه دهــه گــذشــتــه شــاهــد               
رسوايـي و انـزواي نـيـروهـاي مـزدور               

تـعـداد زيـادي      .  محلي بوده و هستند   
از اين مـزدورهـا اكـنـون در صـفـوف                

. رژيم جـمـهـوري اسـالمـي نـيـسـتـنـد               

مـردم شـهـرهــاي كـردسـتـان بـايـد بــا                 
هوشيـاري در مـقـابـل پـروژه شـوم و                 
الـبـتــه رسـوا شـده نـيـروهــاي مــزدور                

نگذارند جـوانـان بـه        .  محلي بايستند 
. صــفــوف ايــن مــزدوران بــپــيــونــدنــد         

آمادگي مردم و جـامـعـه در مـقـابـل              
اقدامات پلـيـسـي و امـيـنـتـي كـردن                

شهرهاي كردستان فاكتور اصـلـي در         
ناكام گذاشتـن احـيـا سـپـاه مـزدوران               

  .ميباشد" رزم"محلي
    

 اخبار کارگري
کميته کردستان حزب کمونيسـت     

کــاوه " کــارگــري ايــران، جــانــبــاخــتــن          

فــعــال کــارگــري و عضــو          "  خــدادادي
کميته هـمـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه                  " 

و يـکـي     "  ايجاد تشکل هاي کـارگـري     
از فعالين کارگـري در کـردسـتـان، را              
ــه بــه هــمــســر، فــرزنــد و                 صــمــيــمــان

 .  وابستگان او تسليت ميگويد
 ۵  صفحه 

مراتب بيشتر از سال هاي قبل ديـده        ۱ از صفحه  
آمـار مـبـتـاليـان بـه ايـن              .  مي شود 

 سـال رسـيـده      ١٦ طاعون به مرز زير    
و ايــن در حــالــيــســت کــه هــر روز                  
جوانان اعم از دختر و پسـر بـيـشـتـر              
به اين  دام مي افتند و قربـانـي مـي          

 .شوند
مبتال شدن به اعتياد مي توانـد   
داليل متعددي داشـتـه بـاشـد، امـا             
بروز بارزترين اين داليل را مي تـوان        
از دولت، اقتصاد، نبود آزادي هـاي        
فــردي و ســيــاســي، و کــال فــقــر و                 
بيکاري که به اين جامعـه وارد شـده        

جواناني که شـغـل،     . را مشاهده کرد 
آسايـش، رفـاه، تـفـريـح، امـکـانـات               
تحصيلي نداشته باشـنـد، از  آزادي           
بهرمند نباشند و با جيب خـالـي بـه          
جامعه اي نگاه کنند که حاکمـان آن           
ــي و                   ــاســد، دزد، جــان ــمــگــي ف ه
جنايتکار هستند چه اميد و آرزوي         
براي زندگي کردن مي توانند داشـتـه    

 باشند؟ به کي و کجا پناه ببرند؟
ــن                   ــران و در اي ــه اي در جــامــع
وضعيت فالکـت بـار مـگـر ايـنـکـه                
انســان خــيــلــي بــا اراده بــاشــد کــه                
اعتياد کشيده نشود، مـگـر ايـنـکـه           
بايد چنان محکم و استوار باشد کـه        
به دگرگوني اين نظام فاسد اسالمـي        
بينديشـد و امـيـدوار بـاشـد، مـگـر                
اينکه در جو و فضايي رشد کند کـه       
راه مبارزه و ايستادگي را در مقـابـل    
خود قرار دهد و اميد و آرزوهـايـش          
را از دسـت نـدهـد و بـه آن مـتـکـي                    

بنا به آمار و ارقام مـبـتـاليـان     .  باشد
به مواد مخدر و اخبارهاي حـوادث          
ناگوار از اين قبيل، متـاسـفـانـه روز            
بـروز جـوانـان بـيـشـتـري بـه ايـن راه                    
کشيده شده اند و خبـر هـاي  تـکـان               
دهنده اي بگوش مي رسد که انسـان    

 .را شوکه مي کند
ــه ايــن                   ــم ــي و مســبــب ه ــان ب
وضعيت و فجايع جز رژيم آدمـکـش         
اسالمي کس ديگـري نـيـسـت بـراي            
ــدک                    ــل درک اســت کــه ان مــن قــاب
انسـانـهـايـي مشــکـالت اقـتـصــادي            
ندارند ولي بـه ايـن راه کشـيـده مـي                
شوند و خصـوصـا نـوجـوانـانـي کـه                

خيلي راحـت و سـاده بـه ايـن بـالي                  
اعتياد به مـواد مـخـدر دچـار مـي               
شوند، امـا کـيـسـت کـه بـانـي ايـن                   
وضعيت را نشناسد و انگشت اتهـام      
را بــه ســوي آن دراز نــکــنــد؟ جــز                  
ــت اهللا هــاي دزد و                  حــکــومــت آي
ميلياردر اسالمي کسان ديـگـري را        

 مي توان سراغ داشت؟
وقتي که در جامعه ايران و زيـر           
حاکميت ننگين رژيم اسالمي نـفـس    
کشيدن هـم مـمـنـوع هسـت، فـقـر،                
بيکاري، گراني، زندان و شکنـجـه و          
اعدام انسانها براي اوباشان اسالمـي     
 و خامنه اي مـثـل آب خـوردن شـده             

 و در يـک کـالم سـالخـي کـردن             است
مـگـر   .  مردم به اوج خـودش رسـيـده        

مي توان به همـه ايـن آدمـهـا گـفـت               
مقصر اصلي خودتان هستيـد؟ مـي       
توان گفت که خـيـلـي بـي اراده شـده               
ايد و مي توانستيد مقاومت کنيد؟     
مي توانستيد از مواد مخدر فاصله     

واضح و روشـن اسـت کـه          .  بگيريد؟
نـتــيـجــه هــمـه ايـن بـالهــا و از هــم                   
پاشيده شدن شيـرازه خـانـواده هـا از             
کجا ناشي مـي شـود، از آنـجـا کـه                 
اقليتي مفت خور رژيم اسالمي  بـا           
زور اسلحه و گردنـه بـگـيـري  تـمـام                
هست و نيـسـت ايـن جـامـعـه را بـه                  
غارت برده اند، تمام ثروت و رفاه را       
براي خود قبضه کرده انـد و زنـدگـي          
يک جامعه هفتاد مـيـلـيـونـي را بـه               
تباهي کشانيده انـد  و جـوانـي کـه                
همه اميد و آرزوهـايـش را از دسـت            
بدهد، قطـعـا در دامـي کـه تـوسـط                
بـانــدهـاي حـکــومــت بــراي جــوانــان           

. گسترانيده انـد گـرفـتـار مـي شـود              
معتادين به مواد مـخـدر قـربـانـيـان            

 . اين نظام ضد انساني هستند
وقــتــي از شــهــر هــاي ايــران و               
کردستان هـر روز خـبـر مـرگ و يـا                  
فــاجــعــه اي از ايــن قــبــيــل را مــي                
شنويم، قلب هر انسان شـرافـتـمـنـدي       

اخيرا شـنـيـدم کـه در           .  بدرد مي آيد 
جايي مثل شهر سـردشـت جـوانـانـي           
که هميشه پر از اميد و انـرژي بـوده          

و هميشه در صـف اول اعـتـراضـات           
بر عليه جمـهـوري اسـالمـي حضـور           
داشته اند اکنون برخـي از آنـهـا  بـه                
اعتياد کشـيـده شـده در گـوشـه اي                
افـتــاده و شــانــس زنــده مــانــدنشــان            
بسيار پاين است و يـا ايـنـکـه خـبـر                 
همسايه و هم کالسي سابقم که قبـال      
همراه با پدرش دکـه مـيـوه فـروشـي             
داشته و بـا هـزار زحـمـت در تـالش                
براي تامين گزران زندگي بـوده و بـا           
هيوالي اعتياد بيگانه، اما بوسـيلـه      
اعتياد جـان خـود را از دسـت داده                

. بـرايـم خـيـلـي تـکـان دهـنـده اســت                 
بسياري از اين جوانان از قـبـل هـيـچ           
رابطه اي با اعتياد به مـواد مـخـدر           
نداشته اند، کسـانـي نـبـوده انـد کـه                

 .چنين روزي در انتظارشان باشد
وقتي سرنوشت چنين کساني به      
اينجا کشيده مي شـود بـايـد کـاري             
کرد و در مـقـابـل بـا ايـن هـيـوالي                   

. خـانـمــان بــرانـداز ايســتـادگــي کــرد           
اعتراض و مبارزه عـلـيـه شـرايـط و              
موقعيتي که بـراي جـوانـان بـوجـود             
آمـده اســت و ديــگــر راهـکــارهــا و              
ابتکاراتي که بتواند مانع از تبـاهـي         
بيشتر جوانان شود وظيفه هر انسـان     

دولت و مقامـات  .  شرافتمندي است 
آن از بـانــيـان پــخـش مــواد مـخــدر               
هستند، مي خواهند با ايـن کـارهـا           
عزم و اراده مردم را در هم بشکـنـنـد     
که بلکه چند صباح به عمر نـنـگـيـن       

 .خودشان ادامه دهند
شـکــي در ايـن نــيــسـت کــه بــا                
ــي جــمــهــوري اســالمــي             ــگــون ســرن
بســيــاري از فــاکــتــورهــا از جــملــه،            
مسائل اقـتـصـادي، شـادي، رفـاه و             
کال زندگي مردم به حالت عادي بـاز      
خـواهــد گشـت و شـرايــطــي مــهــيــا             
خواهد شد که انسانها به همه آرزو و     
آزادي هايشان بـرسـنـد و کـامـال در              
رفاه زندگي کنـنـد و در آن جـامـعـه                
سالم انسانها مجبور نخواهـنـد بـود         

 .که به اين دام بيفتند
** * 

 ... فقر، بيکاري و گراني                  
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 مرگ يک فعال کارگري               

 بر اثر تصادف       
تيرمـوکـريـان،يـکـي      ٢٣ به گزارش 

از اعضاي جوان کميـتـه هـمـاهـنـگـي             
براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                   
کارگري اهـل بـوکـان بـر اثـر سـانـحـه                  

. تصادف جـان خـود را از دسـت داد              
" کـاوه خـدادادي    " بنابه همين گزارش،   

 در   ٩٢  تـيـرمـاه        ٢٢ ظهر روز شنبـه     
بـنـاب دچــار       -مسـيـر عـجـب شــيـر            

سانحه تصادف خودرو مي شود و بـر     
اثر شدت ضربات وارده جـان خـود را           

. در همان لحـظـه از دسـت مـي دهـد               
خـدادادي کــه خــود رانـنــده خــودروي           

ابـوبـکـر    " پرايد بوده به اتفاق پدرزنش       
در مسير برگشت از تبـريـز   "  کريم زاده 

 -به بوکان در مـحـدوده عـجـبـشـيـر                
بناب در اثر خستـگـي دچـار سـانـحـه            
ــس از                     مــي شــود و خــودروي او پ
انحراف از جاده چپ کرده و جانـش را       

" ابوبکر کريم زاده  . " از دست مي دهد 
ــگــر ســرنشــيــن خــودرو در پــي                   دي
جــراحــات نــاشـــي از تصــادف بـــه                 
بيمارستان تبريز اعـزام و هـم اکـنـون              

شـب گـذشـتـه       .  آنجا بستري مي باشد  
پـيــکــر ايــن فــعـال کــارگــري بــر روي               
دستـان جـمـع کـثـيـري از شـهـرونـدان                  

کميته هماهـنـگـي    " بوکاني و اعضاي  
براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                   

کـه از شـهـرهـاي مـخـتـلـف               "  کارگري
کردستان آمده بودند تشييع و به خاک     

کــاوه " گــفــتــنــي اســت؛      .  ســپــرده شــد   
کميته همـاهـنـگـي     "، عضو " خدادادي

براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                   
و يکي از فعـالـيـن کـارگـري        "  کارگري

در کردسـتـان، مـتـاهـل و داراي يـک                
فرزند بوده و در شهر بوکان سـکـونـت         

 .داشته است
 

اتحاديه آزاد کـارگـران     "به گزارش  
دهها تن از کـارگـران اخـراجـي            "  ايران

کــارخــانــه ذوب آهــن کــردســتــان در             
مقابـل دفـتـر خـامـنـه اي در تـهـران                    

بـرپـايـه       . تجمع اعتراضي برپا کردنـد    
 کـارگـر ذوب آهـن        ٢٥٠ اين گزارش،   

کردستان که از کـارشـان اخـراج شـده              
اند در ادامـه تـجـمـعـات اعـتـراضـي                 
خـود، از سـاعـات اولـيـه صـبـح روز                  
دوشنبه با عزيمت به تهران در مقابـل      

" پـاسـتـور   " دفتر خامنه اي در خيابان        
دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـي زدنـد و                  
خـواهـان بـازگشـت بـکـار و دريـافـت                 

ــد            . مــطــالــبــات مــعــوقــه خــود شــدن
کارگران معترض ذوب آهن کردستـان      
قصـد دارنـد در صـورتـي کـه جـواب                 
درستي به آنان داده نشود همچنان در      
تهران باقي بـمـانـنـد و طـي روزهـاي                 
آينده در مقابل مجلس رژيم و ديـگـر           
نهادهـاي مسـئـول دسـت بـه تـجـمـع                 

  . اعتراضي بزنند
جمعـي از مـعـلـمـان بـازنشـسـتـه                
اداره آمــوزش و پــرورش ســنــنــدج ،             
احکام صادره عليه فـعـاالن کـارگـري           

ايــن   . سـنــنــدج را مـحــکــوم کــردنــد            
بازنشستـگـان احـکـام صـادره عـلـيـه               
فعالين کارگـري وفـا قـادري ، خـالـد               
حسـيــنـي را ضــدانســانـي دانسـتــه و              
خواهان لغو احـکـام صـادره شـده انـد             
واين شيوه غير عـادالنـه را مـحـکـوم           
کرده و تصريح کـرده انـد درشـرايـطـي             
کـه حــداقــل دســتـمــزدهــاي کــارگــران           

 هزارتومان ميباشد و بـه    ٤٨٠ حدود  
گفته خود دست اندرکاران رژيـم چـنـد        
بار زير خط فقر ميباشد ، آيـا چـنـيـن           
فعاليني نبايد از حقوق خود و ديـگـر           
کارگران دفاع کـنـنـد ؟ آنـان مـبـارزه                
برعليه سرمايه داري را حق طـبـيـعـي         
فعالين کارگري دانسته و بـرحـمـايـت           
خود از کميته هماهنگي تاکيد کـرده         

 .اند 
 

تجمع کارگران ذوب آهن                
 زاگرس در مقابل استانداري                 

 شهر سنندج    
 نـفـر از کـارگـران           ۲۰۰ :  تـيـر  ٢٠ 

ذوب آهــن زاگــرس کــردســتــان در                 
ــل             ۱۰ ســاعــات      ــاب ــح در مــق  صــب

استانداري کردستان در شهر سـنـنـدج         
ذوب آهــن   .  دســت بــه تــجــمــع زدنــد         

زاگرس که در منطقـه قـروه دهـگـالن             
قرار دارد داراي تعداد سيصـد کـارگـر       

 ۱۹/۴/۹۲ بـاشـد کـه در روز               مي
.  نفر از آنها اخراج شـدنـد    ۲۵۰ تعداد  

ــوق                  ــهــار مــاه حــق ــارگــران چ ايــن ک
 ۱۵ تـا    ۱۲ اند وهر يـک داراي        نگرفته

سال سابقه کار مي باشند و کار آنـهـا         
آور اسـت امـا از            از نوع سخت و زيان   

طرف مديريت کارخانه بيمه سخـت و      
زيـان آور بــراي آنــهــا مـنــظــور نشــده               

کــارگــران در ســاعــات اولــيــه         .  اســت
صبح با پالکاردي بـزرگ کـه روي آن            
نوشته شده بود ما خواهـان بـازگشـت         

خـود هسـتـيـم          به کار وحقوق معوقـه   
در مقابل استانداري سـنـنـدج تـجـمـع          
نمودنـد و در هـمـان سـاعـات اولـيـه                  

 نفر از کـارگـران بـه هـمـراه              ۴۰ حدود  

نـمــايــنـدگــان خـود جــهـت پــيـگــيــري              
هاي خود به داخل استـانـداري       خواسته

آنها بعد از سـاعـات هـا بـدون         . رفتند
اي از اسـتـانـداري بـيـرون               هيچ نتيجه 

آمدند و همراه کارگران به طرف دفـتـر       
. شاهرودي دست به راهپيمـايـي زدنـد      

الزم به ذکر است که در همان ساعـات   
هـا     اوليه و قبل از رسيدن کـارگـران ده        

ماشين از نيروهاي امنيتـي و لـبـاس         
ــداري             ــان اســتــان شــخــصــي در خــيــاب
مستقر شدند و سراسر منطقه را زيـر          

واين تجمـع تـا سـاعـات            نظر گرفتند 
.  بــعــد از ظــهــر ادامــه پــيــداکــرد              ۱ 

هماهنگي براي کمک به ايـجـاد          کميته
 . هــــــاي کــــــارگــــــري              تشــــــکــــــل

تجمع کارگران اخراجي فوالد زاگـرس       
 براي دومين روز متوالي

 نـفـر از کـارگـران           ۲۳۵ :   تير٢٠ 
قــراردادي شــرکــت ذوب آهــن فــوالد          
زاگرس براي دومين روز متوالـي، در         
اعتـراض بـه اخـراج و عـدم دريـافـت                 
مـطـالـبــات مـالــي خـود در مـقـابــل                
استانداري کـردسـتـان واقـع در شـهـر               

نــمــايــنــده  .  ســنــنــدج تــجــمــع کــردنــد       
کارگـران کـارخـانـه ذوب آهـن فـوالد               
زاگــرس كــه در ايــن تــجــمــع حضــور             

امــروز دومــيــن روز       :  داشــت، گــفــت   
تجمع کـارگـران کـارخـانـه ذوب آهـن               
فــوالد زاگــرس بــراي احــقــاق حــقــوق           

 ۲۳۵ معوقه و اعـتـراض بـه اخـراج               
کارگر است، کـه مـتـاسـفـانـه تـا ايـن                  
ساعت از تجمع باز هـم جـواب قـانـع              

ــوالن                کـــنـــنـــده  اي از ســـوي مســـئـ
او .  ايــم   اســتــانــداري دريــافــت نــکــرده      

اين کارگران کـه داراي سـوابـق          :  گفت
 سـال هسـتـنـد،         ۲۳  تا ۱۰ کاري بين   

در اين شرايط سني و مخصـوصـا در         
اوضاع اقتصادي فعلي كه بسياري از     
جوانان بيكارند، امكان يافتـن شـغـل         

ــدارد       ــا    ۸۶ از ســال      .  ديــگــري را ن  ب
واگذاري بخشي از فعالـيـت کـارخـانـه         
ذوب آهن فـوالد زاگـرس بـه شـرکـت               
پيـمـانـكـاري خـوان گـل، مشـکـالت               

بـعـد ازسـپـري       .  کارگران افزايش يافت  
شدن همه مشکـالتـي کـه بـه واسـطـه              
تاخيـر در پـرداخـت حـقـوق، تـعـديـل                 
واخراج کارگران بـه دلـيـل وجـود ايـن              
شرکت متـحـمـل شـده بـوديـم، اواخـر               
سال گذشتـه کـارگـران تصـور كـردنـد              
مدير عامل جديد با حذف پيمانکار،     
امنيت شغلي را به آنـان بـاز گـردانـده              
است، غافـل از آنـکـه مـديـر عـامـل                 
سعي دارد در مرحله نخست با حـذف        
پيمانکار و سپس کارگران، کـارخـانـه         

  .را به بهانه تعميرات تعطيل كند
 

تجمع كارگران اخراجي فوالد                 

 زاگرس مقابل اداره كار قروه                 
 کـارگـر کـارخـانـه          ۲۳۵ :  تير١٩ 

ذوب آهن فوالد زاگرس در اعـتـراض         
به اخراجشان در مـقـابـل اداره تـعـاون            
کار و رفاه اجتماعي شهـرسـتـان قـروه            

 ۲۸۵ از مــجـمــوع      .   تـجــمـع کـردنــد     
 کـارگـر بـا        ۲۳۵ کارگر اين کارخـانـه      

 سال كـار بـه دلـيـل         ۲۳  تا ۱۰ سوابق  
افــزايــش مشــکــالت مــالــي       « آنــچــه   

شـود، اخـراج         عـنـوان مـي       » کارخانه
مسئوالن کارخانه در پـاسـخ   .   اند  شده

انـد بـا        به اعتراضات کـارگـران گـفـتـه         
هـاي     توجه به اينکه تـعـدادي از کـوره         

اين کارخانه نياز به تعميرات اسـاسـي         
دارد، روند توليد به صرفه نيست و بـا    
اين وضعيت امكان پـرداخـت حـقـوق          

کــارگــران از    .  کــارگــران وجــود نــدارد     
حـقـوق   )  چهار ماه( ابتداي سال جاري  

 هزار تـومـان   ۸۰۰ اند،  مبالغ   نگرفته
به عنوان مانده تسـويـه حسـاب سـال            

 به همراه سنوات آن سال نيز بـايـد     ۹۱ 
با توجه بـه  .   به کارگران پرداخت شود  

ايــنــکــه بســيــاري از کــارگــران ايــن               
کارخانه مشمول بازنشستـگـي پـيـش         
از مــوعــد، تــحــت قــانــون مشــاغــل            
سخت و زيان آورند امـا کـارفـرمـا بـا               

 ۴ كــوتــاهــي در پــرداخــت ســهــم                    
ــامــيــن               درصــدي ــه ســازمــان ت اش ب

اجــتــمــاعــي، مــانــع بــازنشــســتــگــي          
 .كارگران شده است

 
مرکزآمارايران نرخ بيکاري                 

 رااعالم کرد      ۱۳۹۱ زمستان    
تيرنرخ بيکاري ۲۲ مرکزآمارايران

فصل زمستان سال گذشـتـه را اعـالم            
بنا بهمين گزارش، نرخ بـيـکـاري      . کرد

(درصــــــد۴/۱۲ : کـــــل کشــــــور       
درصدافزايش نسـبـت بـه فصـل         ۱/۱ 
 )پائيز

درص۸/۱۰ ومردان۶/۱۹ ،زنان
ــي                     ــروه ســن ــکــاري در گ ــي ــرخ ب د ن

درصــد،زنــان۳/۲۸ : ســالــه۲۴ تــا۲۰ 
ــرخ     ۸/۲۳ ومــردان۴/۴۸  درصــد ن

بيکاري درنـقـاط شـهـري وروسـتـايـي             
درصـد اسـتـان      ۸/۹ و۴/۱۳ : بترتيب

هـاي لـرسـتـان وخـراسـان جـنـوبـي بــا                  
درصد باالترين وپايين ۷/۷ و۴/۲۰ 

 .ترين نرخ بيکاري را دارند
 

هفت کميته       ٧ اطالعيه شماره       
 دفاع از بهنام ابراهيم زاده                

 بازگشت دوباره بهنام ابراهيمزاده
وبالگ نـويـس        بهنام ابراهيم زاده  

وفعال کارگري وکـودک بـه مـرخصـي            
بهنام ابراهيـم زاده از      .  چهار روزه آمد  

زنــــدانــــيــــان ســــيــــاســــي وفــــعــــال           
وکودک واز اعضاي کـمـيـتـه          کارگري

پـيـگـيـري تشـکــلـهـاي آزاد کـارگــري               

وعضو جمعيت دفاع از کودکان کـارو   
ــه               ــبـ ــنـ ــارشـ ــهـ ــروز چـ ــان امـ ــابـ ــيـ خـ

تــيــرمـاه از زنــدان اويــن بــه              نـوزدهــم 
آمــد    چــهـار روزبـه مـرخصــي          مـدت 

بهنام ابراهيم زاده از فعالين کـارگـري          
وکــودک چــنــدي پــيــش نــيــز کــه بــه                

درروز    بـود    مرخصي چهار روزه آمده 
يــازدهــم تــيــرمــاه کــه بــراي تــمــديــد             
مرخصي به دادستاني تهران رفته بود       
در پي تمديد نشدن مرخصي همراه بـا     
برخوردهاي تـنـد وتـوهـيـن آمـيـز بـه                 
زندان اوين بـرگـردانـده شـد مـرخصـي             
وبــرگشــتــن بــهــنــام ابــراهــيــم زاده بــه            
خـانـواده وهـمـسـر وفـرزنـد ودوسـتــان               

مـي     تـبـريـک      ورفقا وفعالين کارگري  
کميته دفاع از بهنام از بـهـنـام    .  گوييم

بـرگشـتـن        ضمن تبريـک    ابراهيم زاده 
بـه آغـوش خـانـواده خـواهــان               بـهـنـام   

آزادي تمامي فعالين کارگـري دربـنـد         
خصــوصــا رضــا شــهــابــي وشــاهــرخ           
زمــانــي ومــحــمــد جــراحــي وپــدرام             
نصرالهي وتـمـامـي زنـدانـيـان دربـنـد              

کـمـيـتـه دفـاع از بـهـنـام               .  مي بـاشـد    
 ابراهيم ز اده

 
احضار حامد محمودي نژاد                 

 فعال کارگري به دادگاه                
بـه گـزارش رسـيـده روز           :  سننـدج 

، حـامـد     ۱۳۹۲  تير ماه ۱۷ دوشنبه  
محمـودي نـژاد فـعـال كـارگـري و از                 
اعضاي كميته  هماهنگي براي كمـك     

تشكل هـاي كـارگـري طـي              به ايجاد 
بـه تـاريـخ         دو احضاريـه ي جـداگـانـه         

براي ۲/۵/۹۲  و ۲۲/۴/۹۲ هاي  
حضور در شعبه يـك دادگـاه انـقـالب             

ــمــود            ــت ن ــاف ــدج دري ــن حــامــد  .  ســن
 اسـفـنـد      ۱۷ محمودي نژاد در تاريـخ     

 در منزل باز داشت وبـعـد   ۱۳۹۱ سال  
 روز حــبـــس در           ۳۲ از گـــذرانــدن        

بازداشتگاه اداره اطالعات سنندج بـا       
 ميليون تـومـانـي آزاد      ۵۰ قرار وثيقه  

 روز   ۲۰ شد که بعد از گذشت حـدود        
ــخ                       ــاريـ ــدد در تـ ــجـ از آزادي ، مـ

 در يکي از خـيـابـان      ۱۲/۲/۱۳۹۲ 
هاي شهر سنندج دستگيـر و بـعـد از             

 ۵۰  روز بازداشت و با قرار وثيقه   ۱۶ 
الزم بـه    .  ميليون توماني آزاد گرديد    

ذکر است که اتهام وارد شـده بـه ايـن               
فعال کارگري ، اقـدام عـلـيـه امـنـيـت             

کميته هـمـاهـنـگـي        . ملي اعالم شده  
هــاي    بـراي کـمــک بــه ايــجـاد تشـکــل             

کارگري ضمن محکوم کـردن احضـار       
ــژاد،                مــجــدد حــامــد مــحــمــودي ن
خواستار آزادي فوري و بـدون قـيـد و              
شرط کليه کارگران و فعالين کارگـري        

کميته هـمـاهـنـگـي      .  در بند مي باشد 
 ۶  صفحه 

 ۴ از صفحه  
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براي کـمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                   
 -کارگري

ــنــده فــرش روزي              ــاف کــارگــران ب
هزارتومـان حـقـوق دريـافـت مـي             ۱۰ 

 کنند؟
تير ،دسـتـمـزدي کـه در حـال             ٢٠ 

حاضر بـه بـافـنـدگـان فـرش پـرداخـت                
. هزار ريال اسـت ۱۰۰ شود، روزي   مي

هــاي    طــي ســال   بـرپــايـه ايـن گـزارش،        
ــنــدگــان فــرش               ــاف ــعــداد ب گــذشــتــه ت
دستبافت در استان خـراسـان شـمـالـي           

هــزار نــفـر بــوده اســت، امــا ايــن              ۳۰ 
 هزار نـفـر     ۱۲ تعداد در حال حاضر به   

  .رسيده است
 

 دستگيري و حمالت         
 پليس امنيتي     

ماموران نيـروي  :  تير٢٤ : سنندج
انتظامي رژيم بـه بـهـانـه جـمـع آوري                
آنتـن هـاي مـاهـواره اي بـه يـکـي از                    

سـنـنـدج يـورش       "  حسن آباد" محالت  
مـامـوران نـيـروي انـتـظـامــي              . بردند

رژيـم بـا يـورش بــه مـنـازل يـکـي از                    
مـحــالت حســن آبــاد ضــمــن ايــجــاد            
فضـاي رعــب و وحشــت آنـتــن هــاي              
ماهواره اي را جـمـع آوري و بـا خـود               

ــد گفتني است اين حرکـت رژيـم     .  بردن
باعث خشم و انزجار مـردم آن مـحلـه           

 .گرديد
 

خسـرو  " به گزارش هـرانـا،     :  مهاباد
کماکان در حـالـت     "  و مسعود کردپور 

بالتکليفي در زندان مرکـزي مـهـابـاد        
 ۲۳ قاضي پرونده در .  به سر مي برند   

 اعالم کـرده کـه قـرار        ۹۲ تيرماه سال   
وثيقه براي آنان صادر نخواهـد شـد و           

 مــرداد   ۱۲ مــوعــد دادگــاه آنــان را           
اين در حـالـي اسـت      .  اعالم کرده است 

که بازجوئي آنان پايان يافتـه بـايـد بـا              
. قرار وثيقه تا زمان دادگاه آزاد شونـد    

مسعود کردپور و خسرو کـردپـور دو          
آژانـس  " فعال حقوق بشر و از مـديـران       

هستـنـد کـه پـس از           "  خبري موکريان 
ــازداشــت در اداره              ۴ حــدود      مــاه ب

اطــالعــات مــهــابــاد و ارومــيــه روز            
 تير ماه به زندان مرکـزي  ۵ چهارشنبه  

  .مهاباد منتقل شدند
 

فشار نهادهاي امنيتي عليه                 
خانواده ي زندانيان و فعاالن                   

  سياسي در کردستان           
اخــيــرا از شــهــرهــاي مــخــتــلــف           
کردستان خبر مي رسد که بـار ديـگـر          
ــدانــيــان                ــواده هــاي زن فشــار بــر خــان

سياسي و فـعـاالن سـيـاسـي خـارج از               
کشور از طـرف وزارت اطـالعـات و              

. نيروهاي امنيتي افزايش يافته اسـت      
وزارت اطالعات در کـردسـتـان ، بـه              
عنـاويـن مـخـتـلـف خـانـواده فـعـاالن                 
ســيــاســي خــارج از کشــور را مــورد             
تهديد قرار مي دهـد، کسـانـي را کـه            
هم اکنون فرزنـدانشـان عضـو احـزاب            

 -کرد و يا اينکه بـه اتـهـام سـيـاسـي              
امنيتي در زندان بسر مـيـبـرنـد ، بـه                
بهانه هـاي واهـي بـه اطـالعـات فـرا                 
ميخوانندو آنها تحت فشار قرار مـي       
دهـنــد کـه بــايـد بــا آنــهــا هــمــکــاري                

در مـواردي در کسـب شـغـل                . کنند
آنها مزاحمت ايجاد مي کـنـنـد و بـه             
نــوعــي غــيــره رســمــي مــحــرومــيــت          
اجتمـاعـي بـراي وابسـتـگـان فـعـاالن               
سياسي خـارج از کشـور ايـجـاد مـي               
کـنــنـد و حـتــي از ادامــه تــحـصــيــل                
بستگانشان در دانشگاهها ممـانـعـت      

اخيرا در مـواردي     . به عمل مي آورند  
بـه هــنــگــام فــروش امــوال و امــالک              
خانواده هاي کسانـي فـرزنـدانشـان يـا            
در زندان و يا اينکه خارج از کشور بـه      
سـر مــيــبـرنــد ، ارگــانـهــاي قضــايــي              
دخالت نموده و خواستار مي شوند تا    
سهم فرزند و بستگان آنـهـا کـه فـعـال               
سياسي هستند در اختيار رژيـم قـرار          

در مواردي هم بـه خـانـواده ي           .  گيرد
فعاالن سياسي و يـا اعضـاي احـزاب            
سياسي کردستان مـراجـعـه نـمـوده و             
سهم و بستگانشان را از آنـهـا طـلـب               

در ايـن مـورد اخـيـرا در              . نمـوده انـد    
شهرهاي مريوان و سنندج چند مـورد     
احضار و مصـادره امـوال و تـهـديـد                
خانواده هـاي فـعـاالن سـيـاسـي و يـا                  
زندانيان سياسي از طـرف اداره هـاي            

 .اطالعات صورت گرفته است
 

خــانــواده کــردپــورهــا خــواســتــار        
ــرونــده خســرو و                پــيــگــيــري جــدي پ
مسعود توسط نمـايـنـدگـان مـجـلـس            

  شدند
خبرگزاري ديده بـان حـقـوق بشـر            

يکـي از اعضـاي خـانـواده           : کردستان  
کــردپــور اعــالم کــرد از زمــانــي کــه              
برادران ما بازداشت شده اند از جـانـب    
نمايندگان کـرد هـيـچ اقـدامـي جـدي              
براي آزاد کردن و يا پيـگـيـري پـرونـده            

ايـن عضـو      . آنها انجام نگرفـتـه اسـت       
خانواده کردپور گفت نمايندگـان کـرد        
بــرادران مــا را مــيــشــنــاســنــد و بــه               
فعاليتهاي آنها اگـاهـي کـامـل دارنـد           

وميدانند که آنهـا بـيـگـنـاه در زنـدان               
هستند وتنها فعاليت آنها خدمت بـه        
کشــور و شــهــرونــدان و بــخــصــوص             
کساني کـه بـازداشـت مـيـشـدنـد ، و                 
هيچگونه پشتوانه و پناهي نداشـتـنـد     
که از خود دفـاع کـنـنـد، بـوده اسـت                  
،بطور مثال بيشتر کساني که از حـق        
داشــتــن وکــيــل مــحــروم بــودنــد ويــا            
کساني که حـق مـرخصـي و ديـداربـا              

وي گفت  . خانواده هايشان را نداشتند   
امروز به آنـهـا اتـهـامـات واهـي وارد              
شده و با اين اتهامات غيـر مـنـطـقـي         

 .زنداني هستند و دادگاهي ميشوند
  

اين عضو خانواده کرد پور گـفـت اگـر        
نمايندگان کرد تا امروز سـاکـت بـوده         
انـد و چـيــزي نـگــفـتــنـد از آنـهــا هــا                    
درخواست دارم که از آقـاي مـطـهـري             
نماينده مردم تهران در مجلس کـمـک        
بگيرند تا همچون پيگـيـري روزنـامـه         
نگاران و نويسندگـان بـازداشـت شـده            
قبل از انتخابات رياست جمهوري در       
شهر تهران که همگي بعد از چنـد روز     
آزاد شــدنـد، بــراي آزادي مسـعــود و              

در پـايـان وي          . خسرو هم تالش کنـد    
گفت باشد که مسعود که يـک مـعـلـم           

 سـال    ۲۰ دلسوز اسـت و بـيـشـتـر از               
براي نوجوانان و جوانان کردسـتـان در          
مدرسه هـا فـعـالـيـت کـرده اسـت بـه                   
کالس درس بـرگـرددو خسـرو هـم از               
طريـق روزنـامـه نـگـاري در خـدمـت                

گـفـتـه مـي شـود؛             هموطنانش باشـد  
يکي از اتهامـات مـطـرح شـده بـراي               

اين دو روزنـامـه نـگـار کـرد، تـبـلـيـغ                 
عليه نظـام از طـريـق اطـالع رسـانـي                
درباره زنـدانـيـان سـيـاسـي و فـعـاالن                 

 .مدني است
 
ابراهيم نيـک پـي فـعـال         :  مريوان 

ــيــش تــوســط                 ــي کــه مــدتــي پ مــدن
نــيــروهــاي امــنــيــتــي شــهــر مــريــوان          
بازداشـت و مـدت يـک هـفـتـه را در                   
بازداشت به سر برد ، بـراي او در روز            
شنبه آيـنـده تـاريـخ بـرگـزاري دادگـاه                
تعيين وقت شده است و بـايـد در ايـن           
روز در دادگاه انـقـالب شـهـر مـريـوان            

گـفـتـنـي اسـت کـه روز              .حاضر شـود  
 ، ابـراهـيـم        ۱۳۹۲  تيـر    ۰۹ يکشنبه  

نيک که يکي از فعاالن شـهـر مـريـوان          
است بعد از يـک هـفـتـه در بـازداشـت               
اداره اطالعات با قرار گذاشتن وثيـقـه    

 ميـلـيـون تـومـانـي بـه            ٢٠٠ به مبلغ   
 .طور موقت آزاد شده بود

 
نــيـروهـاي اطـالعــات      :  ديـوانــدره    

ي    حکومت اسـالمـي ايـران خـانـواده           
رد در ديـوانـدرە را               فعاالن سياسـي کـُ

بـه    . اند تهديد و تحت فشار قرار داده      
گزارش آژانس خبررساني کُردپـا و بـه        
نقل از يک منبـع مـطـلـع، طـي چـنـد                 

 فعاالن سـيـاسـي        گذشته خانواده  هفته
، درە   " بسـت " کُرد ساکن روسـتـاهـاي         

از تــــوابــــع     "  درە گــــاوان    " و     "  وزان
شهرستان ديواندرە که فـرزنـدانشـان از         
ــون              ــرد اپــوزيســي اعضــاي احــزاب کُ
حـکـومـت اسـالمــي ايـران هسـتـنــد،              

 اطـالعـات ايـن           توسط نيروهاي اداره 

شهر احضار و مـورد بـازجـويـي قـرار              
 اطـالعـات        نـيـروهـاي اداره      .گرفتنـد 

شهرستان ديواندرە در هـفـتـه دو روز             
 اين فعاالن سياسي را احضـار      خانواده

کرده به طـوري کـه ايـن اقـدام سـبـب                  
نگراني و ناراحتي اين شهروندان شـده      

 رفــتــار نــيــروهــاي اطــالعــات         .اســت
ــا ايــن                ــران ب حــکــومــت اســالمــي اي

ــواده  ــان ــي اســت کــه                   خ ــا در حــال ه
بـيـش   "  مـه    چل چه" روستاهاي اطراف   

 کيـلـومـتـر بـا شـهـر ديـوانـدرە                ٩٠ از  
فاصله دارد و اين اقدامـات تـنـهـا بـا            

هــا    هـدف اذيـت و آزار ايـن خـانــواده               
 .گيرد صورت مي

 
نـيـروهـاي    :  تـيـر  ٢٣ سردشت،  

ــعــدادي از                   ــه ســوي ت ــظــامــي ب ــت ان
شهروندان مرزنشيـن تـيـرانـدازي مـي           
کنند که بـر اثـر اصـابـت گـلـوـلـه دو                    
شهروند که هويت يکي از آنهـا قـربـان       

 سـالـه  اعـالم شـده اسـت              ٢٨ شيخي  
جان خود را از دست مي دهد و بـرادر      

 سـالـه بـه        ٣٢ او بنام  شورش شيخي     
ساالنه دهـهـا       . شدت زخمي ميشود  

شهروند مرزنشين که به دليـل فـقـر و           
بيکاري در مناطق صفر مرزي غـرب      
کشور مجبورند جهت امـرار مـعـاش        
خـويـش کـاالهـاي خـارجـي از جـملــه                
پارچه ، چاي ، لوارم آرايـش و صـوت          
و تصويري را با کول خود حمـل کـرده         
و در ميان مين هاي به جاي مانده از       
جنگ هشت ساله به داخل شـهـرهـاي         

 .*مرزي منتقل کنند

 ۵ از صفحه  

 
 آموزش رايگان حق همه کودکان است      

 
ايـن حـقـي اسـت کـه مـردم در                 .  حق برخورداري از آموزش مناسب يکي از ابتدايي ترين حـقـوق انسـانـي اسـت              

در ايران اما هزينه تحصيل کودکان، باري سنگين بـر دوش خـانـواده        .  بسياري نقاط جهان به دولتها تحميل کرده اند 
کودکان بسياري ناچارند از سنيـن بسـيـار      .  صدها هزار کودک به دليل فقر خانواده از مدرسه رفتن محرومند. هاست

شناخته ميشونـد و    "  کودک کار و خيابان" دهها هزار کودک بعنوان . پايين کار کنند تا به نان شب خانواده کمک کنند 
هـزاران کـودک بـه دلـيـل            . از  همه زندگي و تامين و شادي کودکانه محرومند و مورد انواع تعرضات قرار ميگيرند 

اينکه پدرومادرهايشان زاده افغانستان و کشورهاي ديگر هستند توسط حکـومـت اسـالمـي از حـق درس خـوانـدن                   
 . محروم شده اند

خرافه و جـهـل       . همه کودکان بدون هيچ استثنائي حق دارند از آموزش رايگان و با استاندارد باال برخوردار شوند 
 . شستشوي مغزي است. و اراجيف آخوندهاي حاکم علم نيست

 :با خواستهاي
  تحصيل رايگان براي همه کودکان و ممنوعيت هر نوع اخاذي به اسم شهريه يا تحت عناوين ديگر 

 پرداخت کمک هزينه هاي الزم براي تضمين استاندارد باالي زندگي کودکان  -
 جدايي مذهب از آموزش و پرورش -
 لغو کليه قوانين و مقرارتي که ناقض اصول آموزش و پرورش علمي و غير مذهبي هستند -
 پايان دادن به کنترل و تفتيش دولتي در مدارس  -

 از حقوق خود و آينده کودکانمان دفاع کنيم
 

 حزب کمونيست کارگري ايران    
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با آن همه بـرفـي کـه بـاريـده بـود                 
خروج از روستا عـمـال غـيـر مـمـکـن               

تصميـم گـرفـيـم بـمـانـيـم و               .  شده بود 
ديگر نيازي به مخفي شدن هـم نـبـود          
چون بعد از ماجراي درآوردن کنـدم از        
گـوش بـچــه، هـمــه مــردم روسـتــا از                

در دو واحـد      .  حضور ما مطلع بودند   
سه نفره براي استراحـت در دو مـنـزل             

شـب تـا صـبـح بـارش            .  مستقر شديم 
صبح کـه    .  برف همچنان ادامه داشت   

از خواب بيدار شديم بارش برف قـطـع       
شده بود و در آسمان حتي يک لکه ابـر        

تابيدن خـورشـيـد بـر         . هم ديده نميشد 
روي برفي که همه جا را سـفـيـد کـرده           
بود منظره بسـيـار زيـبـايـي را خـلـق                  

مردم روستا نـيـز مشـغـول         .  کرده بود 
. برف روبي پشت بامـهـايشـان بـودنـد         

ما هم بعد از خوردن صـبـحـانـه بـراي           
لـذت بــردت از ايــن هــواي صــاف و                
آفتابي روي پشت بام رفته و بـا مـردم         

 . به گفتگو پرداختيم
 

اين منظـره زيـبـا و صـحـبـت بـا                 
مردم در آن هـواي آفـتـابـي مـمـلـو از                 
برف يک سـاعـت طـول نـکـشـيـد کـه                  
متوجه نفراتي در پانصد متري ميـان      
آن برف سنگين کـه تـقـريـبـا تـا کـمـر                  

ديـگـر شـکـي       .  ارتفـاع داشـت شـديـم        
نداشتيم کـه ايـن گـروه ضـربـت رژيـم                 

. است که دارد بطرف روستا مـي آيـد         
 نفر بونـد و مـا       ۳۰ تعداد آنها حدودا    

. دو راه در پيش داشتيـم .   نفر بوديم ۶ 
يــکــي ايــنــکــه اگــر بــا آنــهــا درگــيــر               
ميشديم موفقيت با ما بـود چـرا کـه             
ــگــر                    ــراي مــا ســن ــا ب داخــل روســت
محسوب مـي شـد و بـه هـمـه چـيـز                    
دسترسي داشتيم اما آنها در پـانصـد          
متري بجز برف زياد و سرما به چيزي     
مـتــکــي نــبــودنــد و نــاچـارا بــا دادن               
تالفات سنگين نهايتا عقب نشـيـنـي       

برف زياد جاده منتهي بـه  . مي کردند 
روسـتـا را هــم مسـدود کـرده بـود و                   
امــکــان آمــدن نــيــروي کــمــکــي هــم             

راه ديـگـر     .  برايشان غير ممـکـن بـود       
اين بود که بـراي جـلـوگـيـري از وارد                 
شدن صدمه به مردم روستا بالفاصلـه    
خود را مخفي ميکرديم تا آنـهـا وارد      

اين را مي دانستيـم کـه     .  روستا شوند 
ابــدا نــيــروهــاي رژيــم شــب را در آن                
موقعيت در روستا نخواهند مـانـد و          

. بعد از ساعاتي از آنجا خواهند رفـت    
با درنظر گرفتن تمام حاالت مـمـکـن           
سريعا تصمـيـم گـرفـتـيـم کـه راه دوم                  

. يعني مخفي شدن را انتخاب کـنـيـم          
اهالي روستا هم همگي يکدست و بـا     
روحيه اي باال اين آمادگي را از خـود       
نشان دادند و آنها هم از تصـمـيـم مـا             
مـبـنــي بــر مــخـفـي شـدن اسـتــقـبــال                 

هنوز برايمان روشن نـبـود کـه        . کردند
آيا آنها از حضور ما در روستا مطـلـع      
بوده اند يا بطور اتفاقي بسوي روستـا        

هنوز دويست سيصد متري .  آمده اند 
با روستا فاصله داشتند کـه بسـرعـت          
آسمان صاف چند لـحـظـه قـبـل ابـري               

در اين اثنا مـا هـم در دو گـروه              .  شد
در .  سه نفره در دو منزل مخفي شديم      

چنين مواقع حساسي بهتريـن مـکـان        
آن .  براي مخفي شدن در طـويلـه بـود          

ــرف زيــاد گــاو و                    روز هــم بــعــلــت ب
گوسفندان در طويله مـانـده بـودنـد و            

 .مزيتي براي ما بحساب مي آمد
بالخره گروه ضربـت وارد روسـتـا           
شد و قبل از هر چـيـز اقـدام بـه خـانـه               
گـردي يــا بـقــول خــودشـان شــروع بــه               

هر گونه خبر و فعـل  .  پاکسازي کردند 
و انفعاالت بيرون و ايـنـکـه چـه مـي                
گذرد را صاحب خانه يا عناصر فعـال        
و جوانان روسـتـا بـه اطـالع مـا مـي                  

در بيشتر منازل روسـتـايـي       .  رساندند
مابين طويله هر خـانـه اي تـنـهـا يـک              

هـمـسـايـه هـا        .  ديوار نازک وجود دارد  
شـروع بـه کـنـدن ديـوار کـه يـک نـفـر                      
بـتــوانــد از آن بــراحــتـي وارد طــويلــه               

جالب توجه ايـن    .  همسايه شود کردند 
بود که اين کار را زنان روسـتـا انـجـام           

جايي کـه مـا در آن قـرار            .  مي دادند 
داشتيم توسط دو زن از اهالي روسـتـا         
يکي آنطرف ديوار و ديگري در سـوي      
ديگر با بيل و کلنگ ديوار را سـوراخ        

ايـن کـار بـه راحـتـي هـم               .  ميکـردنـد  
انجام مي گرفت و خود ما هم به آنهـا    

چـيـزي کـه بسـيـار          .  کمک مـيـکـرديـم     
برجسته و قابل گفتتن است ايـن بـود           
ــااليــي                 کــه مــردم روحــيــه بســيــار ب

حتي موقع کـنـدن ديـوار بـا           . داشتند
همديگر شـوخـي مـيـکـردنـد و گـروه               
ضربت را مـورد تـمـسـخـر قـرار مـي                 

يکي از زنها که مشغول کنـدن   .  دادند
ديوار بود رو کرد به ما و گفت نگـران      
نباشيد نخواهيم گذاشت دستشـان بـه       

. شما برسد دست به سرشان مي کنيـم    

همان موقع که هنوز بيرون :  بعد گفت 
از روستا بودند شما مـي تـوانسـتـيـد             
کار همه شان را يـکـسـره کـنـيـد امـا                  
بخاطر اينکه صدمه اي به مـا نـرسـد         
اين کار را نکرديد و ما هم نـخـواهـيـم      
گذاشت کوچکـتـريـن مشـکـلـي بـراي             

گـروه ضـربـت در        .  شما پـيـش بـيـايـد        
 نفره وارد خـانـه هـا      ۶  يا ۵ دسته هاي  

و بويژه طويله ها مي شدند و بـعـد از         
ديد زدن با ترس و وحشت سـريـعـا بـر             
مي گشتند و به فرمانده خـود اطـالع      
مي دادند که مسير را پاکسازي کرده     

وقتيکه کندن ديوارها تـمـام شـد        .  اند
چند نفر وارد طويله اي شدنـد کـه مـا         

مــعــمــوال از    .  در آن مــخــفــي بــوديــم       
صاحب خانـه مـي خـواسـتـنـد کـه او                 
جلوتر وارد منزل يـا طـويلـه شـود تـا               
نـقــش يــک ســپـر را بــرايشـان داشـتــه                

صاحب خانه سريعا وارد شـد و    .  باشد
. به ما اشاره کرد که دارند مـي آيـنـد             

ما هم از سوراخي که کنـده شـده بـود           
عـکـس   .  به طويله همسايه وارد شديم    

خالصه بـا    .  اين حرکت هم صادق بود  
گشت زدن آنها در هـر طـويلـه اي مـا            
براحتي مي توانستيم به طويه اي کـه        
قبال پاکسازي شده بود وارد شـويـم و         
هر دو گروه ما با همين ماجـرا روبـرو        

يادم هست فقط از سوراخـي کـه      .  بود
کنده شده بـود بـراي رفـتـن بـه سـوي                  
ديگر تنها يکبار اسـتـفـاده کـرديـم و              

خـالـصـه ايـن       .  نياز به ادامه آن نـبـود       
ماجرا تا پاکسـازي تـمـام طـويلـه هـا               

 . همچنان ادامه داشت
 

بــمــدت دو ســه ســاعــت مــا در              
اگـربـر   .  همين موقعيت قرار داشـتـيـم      

حسب اتـفـاق حـتـي واحـدي از گـروه                 
ضربت متوجـه حضـور مـا مـي شـد               
احتمال ايـنـکـه بـروي مـا تـيـرانـدازي                

عـلـت ايـن امـر         .  کنند خيلي کم بـود     
اين بود که در چنين حـالـتـي بـاز ايـن            
مـا بـوديـم کـه از مـوقـعـيـت بـرتـري                     

چـون مـا از حضـور          .  برخوردار بوديم 
آنها اطالع داشتيـم امـا آنـهـا اطـالع              

اگر هم ضمني متوجـه مـي     . نداشتند
شدند براي حفـاظـت از خـودشـان هـم              
بود ممکن بود خود را به کوچه عـلـي     
چپ بزنند و مي دانسـتـنـد کـه در آن               
شرايط از نيروي کـمـکـي هـم خـبـري                

دوم اينکه ما و مردمي که به .  نيست
ما کمک ميکردند از روحـيـه بسـيـار             
بـااليــي بــرخــوردار بـوديــم امــا آنــهــا             
سراپاي وجودشان ترس بود که بـلـکـه         
به هر نحوي شده گشت زني منـازل را     

تمـام کـنـنـد و زود از روسـتـا خـارج                    
منهاي فرمانده که خود او ابدا .  شوند

وارد منازل يا طويله هـا نـمـي شـد و                
افراد رده پايـيـن   . فقط دستور مي داد 

يا سرباز بودند يا از مزدوران مـحـلـي        
که فقط براي پول وارد ايـن گـروهـهـا               

 . شده بودند
 

بالخره پاکسازي تمام شد و به ما       
خبر دادند که دارند از روسـتـا خـارج              

بــعــد از خــروج آنــهــا از          .  مـي شــونـد    
روستا ما از مخفي گاه بيرون آمـده و      
هــمــراه بــا هــمــه اهــالــي روســتــا در                
محوطه آبادي در يـک فضـاي شـاد و            
صميمانه با شادي و خنده و اينکه هر       
يـک داســتــانـي از ســربسـر گــذاشــتــن              

ماموران و ايـنـکـه چـگـونـه آنـهـا را                   
. دست مي انداختن بازگو مـيـکـردنـد      

خــالــصــه وقــت خــوردن يــک غــذاي              
حـاال ديـگـر      .  حسابي و استراحت بود   

ــه                   ــم ک ــي ــرار داشــت ــي ق ــاي در روســت
باصطالح پاکسازي شـده بـود و ايـن              
يعنـي ايـنـکـه تـا مـدتـهـا نـيـروهـاي                    
ضربت وارد آن روستا نمي شوند و ما       
مي توانستيم تا بهتر شدن هوا حـتـي        

اما بـعـد     .  بمدت چند روز آنجا بمانيم  
از ماندن يک شب ديگر در آنـجـا روز          
بعد در ميان بدرقه گرم و صـمـيـمـانـه           
مردم، روسـتـاي تـوراق تـپـه را بـراي                

 .ادامه ماموريتمان ترک کرديم
 

 ادامه دارد        

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان           

  هم  بخش هجد  /مختصری از تاريخ يک دوره                        
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 

 

بـدنـبـال تـجـمـع ديـروز کـارگـران                 
) فـوالد زاگـرس    ( ذوب آهن کـردسـتـان    

در مقابل دفتر بيت رهبري در خيابان       
پاستور و بي توجهي مسـئـولـيـن ايـن          
دفتر به خواستهاي کـارگـران، آنـان تـا          
بعد از ظهر ديروز در مقابل اين دفـتـر       
به تجمع خود ادامه دادنـد تـا ايـنـکـه            
مسئولين دفـتـر مـذکـور بـنـاچـار بـا                 
تنظيـم نـامـه اي خـطـاب بـه جـاللـي                   
ــيــن وزرات کــار                ــظــري از مســئــول ن
رسيدگي ويژه و فوري به خـواسـتـهـاي          
کارگران فـوالد زاگـرس را بـه وزارت              

 .کار تاکيد نمودند
بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه             
ــران              ــران، کــارگ ــه آزاد کــارگ اتــحــادي
معترض فوالد زاگرس پـس از پـايـان            

تجمع ديروز خود در مقابل دفتر بيـت    
رهبري از آنجا که رسيدگي عمـلـي بـه       
خواست هايشان صورت نگرفـتـه بـود       
شب را در تهـران سـپـري کـردنـد و از                 
ساعات اوليه صبـح امـروز دسـت بـه            
تجمع اعتراضي در مـقـابـل مـجـلـس            

 .شوراي اسالمي زدند
بنا بر اين گزارش تا لحظه تنظيـم        

ايـن  )   ظهر٣٠/١٢ ساعت (اين خبر  
کارگران همچنان در مقـابـل مـجـلـس          
ــد و                شــوراي اســالمــي حضــور دارن
نماينده هاي آنان د ر حـال مـذاکـره بـا           
مسئولين مجـلـس شـوراي اسـالمـي            

 .مي باشند
کارگران فوالد زاگرس از اول سـال        
تاکنون دستمزدهاي خود را دريـافـت         

 تير ماه سـالـجـاري    ١٨ نکرده اند و از   
از کــار خــود اخــراج شــده انــد ايــن                   
کـارگــران اعــالم کــرده انــد تــا کســب             
نتيجه از اعتراض خود هـمـچـنـان در            
تهران باقي خواهند ماند و چنانچه بـه   
خواسـتـهـايشـان رسـيـدگـي نشـود بـه                
تجمعات خود در مـقـابـل نـهـادهـاي              
ــهــران ادامــه                ــتــي در ت مســئــول دول

کارگران اخـراجـي فـوالد      .  خواهند داد 
زاگــرس خــواهــان بــازگشــت بــکــار و           
دريــافــت مــطــالــبــات مــعــوقــه خــود          

 .هستند
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 ١٣٩٢  تير ماه ٢٥  

 

کارگران فوالد زاگرس در دومين روز حضورشان در تهران دست به                                                          
 تجمع اعتراضي در مقابل مجلس شوراي اسالمي زدند                                              

 
 

 !  طرح رياضت اقتصادي را نقش بر آب کنيم        
مـيـخـواهـد ريـاضـت         .  حکومت سرمايه داران و دزدان ميلياردر باز هم دارد به سفره خالي ما تـجـاوز مـيـکـنـد                

به ما كارگران و مردمي كه في الحال زيـر بـار گـرسـنـگـي و فـقـر                 "  هدفمند كردن يارانه ها"اقتصادي را تحت عنوان  
شـرم بـر دزدهـاي مـيـلـيـاردر کـه                 !  ميخواهند مـا را از مصـرف زيـادي بـرحـذر دارنـد                  .  مچاله شده ايم تحميل كند  

 . ثروتهايشان از كوه سنگين تر شده است و هنوز چشم طمع به سهم فقيرانه ما دوخته اند
پـاسـخ   .  يارانه دولتي به کاالهاي اساسي نه تنها نبايد حذف شود، بلکه بايد افزايـش يـابـد     .  پاسخ ما روشن است   

 . ما امتناع دسته جمعي از پرداخت پول آب و برق است
پاسخ ما دست زدن بـه تـظـاهـرات و اعـتـصـابـات                 .  پاسخ ما طرح سراسري افزايش چندين برابر دستمزدها است  

 . گسترده و سراسري است
از شـورش    .  خـودشـان تـرسـيـده انـد          .  حکومت ميداند که مردم خشمگين اند و زمزمه اعتراض باال گرفته اسـت  

امـا  .  دارند مزدورانشان را تقويت ميکنند تا ما را از اعتراض و اعتـصـاب بـتـرسـانـنـد         .  گرسنگان صحبت ميکنند 
در کارخانه ها، دانشگاهها، مدارس، ادارات و محالت شهرها متحد شويـم، مـتـشـکـل        .  صفوفشان يکدست نيست 

خـود را    .  شويم و بگوئيم غذا و پوشاک و مسکن و بهداشت و تفريح و در يک کالم زندگي انساني حق مسلم ما اسـت  
براي ريختن به خيابانها و تظاهرات و اعتصاب در سراسر کشور آماده کنيم و اين طرح چپاولشان را هم نقـش بـر آب         

 . کنيم
 ! سرنگون باد سرمايه داري و دولت اسالمي اش       

 !  زنده باد سوسياليسم   
 حزب کمونيست کارگري ايران     

   


