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 نسان نودينيان       
 
 

سوز سرماي پائيزي و بـارش  
 برف زيبايي زمستاني  

اين مـقـالـه از وبـالگ "مـريـوان                
نيوز" بر گرفته شده. تصوير زنـده      
از زندگي کارگران فصلـي اسـت.     
يکي از  نکته هاي قابل تـوجـه و     
عملي اين مقالـه بـه ايـن شـکـل            

ــان شــده     ــي ــده        «  ب ــکــي از عــم ي
مشکالت کارگران فصلي، تحـت  
پوشش نبودن از نظر بيمـه اسـت؛     

ــن امــر             ــار اي کــارگــران خــواســت
هستند که به اين موضوع تـوجـه     

(تاکيدها از مـن اسـت)         .«شود
راه عملي تامين بيمه بيکاري در 
ميان کارگران و کساني است کـه    
بـفــکــر تــامــيـن بــيـمــه بـيــکــاري           
هستند. اين نوشته آغاز تحرک و    
تالش براي طرح و  رسـيـدن ايـن          
خواست را زده است.  کارگران در  
کردستان ده ها تجربـه عـمـلـي و         
قابل اتکا از مبارزه براي تـحـقـق      
مطالـبـاتشـان را دارا هسـتـنـد.             
کارگران روزهاي اول مـاه مـه بـا        
شکوه را تجربه کرده اند. کارگران  
فستيوال کودکان و جشنهـاي آدم    
برفيها را در شهرهاي کـردسـتـان      
به نمايش گذاشته انـد. کـارگـران         
فوالد زاگرس قروه تجربه گرانبهـا  

 سوز سرماي پائيزي و 
 بارش برف زيبايي زمستاني 

 ۲ صفحه 

 پاسخ مينا احدي به سخنان مرضيه افخم  
 سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسالمي    

 
  خجالت بکشيد و بساط دروغ و رياکاري اتان را جمع کنيد!

جناب مرضيه افخم سخنگـوي  
وزارت خــارجــه دولــت مــعــتــدل و           
ظاهرا " خوش خيـم" اسـالمـي، در          
پاسخ به قطعنامه سازمان مـلـل و       
محکوميت نقض حقـو ق بشـر در         
ايران، همان دروغهايي را  تـحـويـل    
جامعه و دنيا ميدهد که اسـالف و    
پيشنيان اين حـکـومـت چـنـد دهـه           

 است که آنرا تکرار ميکنند. 

 جناب افخم ميفرمايند : 
"در قبال وضعيت حـقـوق بشـر         
در جمهوري اسالمي ايران اغراق و   

 گيرد"  نمايي صورت مي سياه
اگر اين خانـم جـرات مـيـکـنـد           
هميـن حـرف را بـدون مـحـافـظ و                 
پاسداران تا دنـدان مسـلـح در يـک           
خيابان در تهران و چشـم در چشـم           
مردم و زنان و دانشجويان و مادران 

و پدران اعـدام شـدگـان در هـمـيـن             
دوره روحاني ابراز کنـد و  بـبـيـنـد            

 مردم به او چه پاسخي ميدهند. 
آيا اين سياه نـمـايـي اسـت کـه          
همين يک هفته گـذشـتـه ايـن هـمـه           
جوان را در زندانهاي قرون وسطايـي  
اتان اعدام کرديد، گـوشـهـايـتـان را        
باز کنيد اين افراد را شـمـا در ايـن        

 دلنوشته زانيار مرادي از زندان رجايي شهر:
 

 دلم براي مريوان و درياچه زريبار تنگ شده است! 

متـن نـامـه زانـيـار          
مرادي کـه در اخـتـيـار           
خبـرگـزاري هـرانـا قـرار          
ــنــجــا             گــرفــتــه را در اي

 ميخوانيد.
 

چند روز است که خيـلـي   
به گذشته ام فـکـر مـي          
کنم، گذشته اي که پر از 

شــادي و بــازي هــاي            
ــم،         ــن ــدي ــه، وال ــان ــودک ک
دوستـانـم و هـمـچـنـيـن            
زادگاه ديدني و قشنـگـم   
مريوان بـود. دلـم بـراي           
تک تک آنها تـنـگ شـده      

 .است
 

ليچارگويي و دشمني جالل  
صفري فرماندار شهر روانسر  

 عليه اعتراضات کارگران

 
کارگران خدماتي و فضـاي سـبـز      
شهرداري روانسر از دريـافـت دو مـاه        
دستمزدهـاي مـعـوقـه خـود مـحـروم              

کارگران که در اعتراض بـه   .مانده اند
اين مسـئلـه بـارهـا بـه شـهـرداري و                  
شوراي شهر مراجعه و هـيـچ جـوابـي         
دريافت نکردند، نهايتا شکايت خـود  
را به فرمانداري اين شهر بـردنـد امـا        
فرمانـدار رژيـم بـه نـام "صـفـري" در                   
پاسخ به خواست برحق کارگران، آنـان    
 .را آشوبگر خـطـاب و تـهـديـد نـمـود             

کــارگــران خــواهــان طــبــيــعــي تــريــن          
ــافــت دومــاه               ــ دري مــطــالــبــه خــود ـ

 ۲ صفحه     

 ۳ صفحه 

 

 ۴ صفحه  

نگاه هفته:مجموعه اي از رويدادهاي 
 هفته در شهرهاي کردستان

  غارتگران حاکم را بايد به زير کشيد و تحت پيگرد قرار داد

 دختران شين آباد در مقابل کاخ رياست جمهوري دست به تحصن اعتراضي زدند

 هزاران کارگر چندين مرکز صنعتي  دست به اعتصاب زدند

 ۵ صفحه  
 ۵ صفحه  
 ۶ صفحه  
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از اتحاد و همبستگي و اتکا بـه    
تصميم جمعي در قالـب مـجـمـع       
عـــمـــومـــي را بـــراي تـــحـــقـــق           
مطالباتشان اشتغال و يـا بـيـمـه         
بيکاري را در تـابسـتـان امسـال           
تجربه کرده اند. هم اکنون مبارزه  
ــراي                اي وســيــع و پــر دامــنــه ب
افـزايـش دسـتـمـزدهـا در سـطــح              
سراسري در جريان است. در آذر      
ماه امسال جنبش کارگري ده ها 
تجمع و تـحـصـن و اعـتـراض را            
حول مطـالـبـات فـوري افـزايـش           
دستمزدها و پرداخت حـقـوقـهـاي     
مــعــوقــه را شــروع کــرده اســت.          
بــزرگــتــريــن مــراکــز کــارگــري و          
هزاران در تـهـران و اصـفـهـان و              
تبريز و اهواز براي اين مطالبات 
اعــتــراض کــرده و مــيــکــنــنــد.          
کارگران بيـکـار در مـريـوان هـم            
بخشي از اين اردوي مـيـلـيـونـي        
طـبـقــه کــارگـر هسـتــنـد. بــيـمــه              
بيکاري خواست فـوري کـارگـران      
در سطح ميليـونـي اسـت. شـهـر           
مــريــوان بــه دلــيــل مــوقــعــيــت           
جغرافيايـي ــ مـرز مشـتـرک بـا               
عراق ـ  شـهـري ثـروتـمـنـد و بـا                  
درآمدهاي ميليونـي اسـت. ايـن         
شهر نزديک بـه ده مـيـلـيـاردارد.          
ــر               ــه ــن ش ــالن اي ــاي ک ــده درآم
ميلياردها تـومـان اسـت. مـردم          
شــهــر مــريــوان بــايــد از کــانــال            
ارگانهاي منتخـب خـود بـر ايـن           
درآمدها نظارت داشته بـاشـنـد.       
بخش عمـده درآمـدهـا بـايـد در            
اختيارصندوق ويژه شهروندان در   
شهر و روستاهاي مريوان بـاشـد.   
اين درآمدها را بايد بـه تـامـيـن         
بيمه بيکاري و تـامـيـن هـزيـنـه             
هاي رفاه و امنيت اجتماعـي در    

 شهر اختصاص داد.       
سوز سرماي پائيزي و بارش برف 
زيبايي زمستاني بـراي عـده اي         
خوشايند و براي عده اي وداع بـا    
نان خشک داخل سفره اشان است؛ 
آري آنـان کـارگـران هسـتـنـد کـه              
هرروز منتظر گزينـش از طـريـق        
صاحب کاران و يا استاد کـارهـا     
بوده تا اينگونـه بـتـوانـنـد امـرار           

 .معاشي کرده باشند

خانوادهاي کارگري همواره بـراي    
ــا               ــشــت خــود ب ــي ــن مــع ــامــي ت

انـد   مشکالت زيادي روبه رو بوده
و درآمدشان،  نيمـي از مـخـارج        
سرسام آور  زندگي امـروزي آنـان     

کــنـد؛ حــقـوق و          را تـامــيـن مــي      
ــگــوي           ــارگــري جــواب ــاي ک مــزاي
نيازهاي خانواده نيست. با وجود  

که کارگران زحمات بسـيـاري      اين
شوند و ممکن اسـت   متحمل مي

حوادث پيش بيني نشده در حين 
کــار بــراي آنــان بــه وجــود آيــد،             
متاسفانه از امنيـت شـغـلـي در         

اطراف  .جامعه برخوردار نيستند
هاي شهر بـيـشـتـر روزهـا،         ميدان

محل اجتماع کـارگـران روزمـزد        
است که در سرماي جـان سـوز و       
گرماي غير قابل تـحـمـل؛ بـراي         
ــوع               کســب رزق و روزي از طــل

هــا انــتــظــار       خــورشــيــد ســاعــت   
کشند که شايد کاري به آنـان     مي

پيشنهاد شود، تا با دستـمـزد آن     
نـيــاز خــانـواده خـود را تــامـيــن             

سرماي زمسـتـانـي مـغـز           .کنند
استخوان را نـوازش مـي کـنـد؛             
ظهر اسـت و خـبـري از گـرمـاي              
آفتاب نيست. وارد مرکز اجتماع 
کارگران ساختماني و فصـلـي در     
ضلـع شـمـالـي مـيـدان چـهـارراه               
انــقــالب مــي شــوم. عــالوه بــر             
ترافيک ناهمگـون سـنـنـدج و نـا            
هماهنگي چيدمان کسـبـه هـاي        
شهر که در خـيـابـان انـقـالب بـه             
نحوه شايسته اي  بي مـديـريـتـي     
شهـري را بـه نـمـايـش گـذاشـتـه                 
اســت. ايــن طــرف و آن طــرف               
چهارراه انقالب را پرنده فـروشـان     
با ارائه انواع مختلف پرنـده هـا؛     
تزئين کرده اند و در ايـن مـيـان            
خيل سردرگم و از سرما گـريـزان     
کارگران فصـلـي سـنـنـدج قـابـل              
توجه اسـت.آنـانـي کـه سـاک بـه                
دست به دنبال ماشيـن هـاي کـه        
توقف مي کنند، فرار مي کنـنـد   
و بـــرايـــن بـــاورنـــد کـــه روزي               

درد دل هاي  .امروزشان هم رسيد
کارگران فصـلـي اغـلـب بـه يـک               
سبک است. همه از بيکاري مـي     
نالند. جوان نقـاش سـاخـتـمـانـي          

روز اسـت کـه          ۱۰ « مي گـويـد:     
هيچ کاري نـکـرده ام. از صـبـح              
اينجا مي نشينيم تا عصـر آخـر       

هميـن کـه سـوال مـي           »  … هم
کنم چرا به داخل مـرکـز اسـکـان         
کارگران نـمـي رويـد يـکـي مـي               

آنجـا هـنـوز راه انـدازي           « گويد:  
 نشده  وگرنه شايد خـوب بـاشـد       

مسئولـيـن خـانـه کـارگـر             « …
استان کردستان، انگار در خواب 
خوشـي بـه سـر مـي بـرنـد و از                   
اتفاقات جـاري و سـاري درايـن            
ديار بي اطالع هستند البتـه هـم     
حق دارند چـون در اسـتـانـي کـه            
بــراي انــتــخــاب مســئــول خــانــه         
کارگر، شخص اول تصميم گيـري 
(استاندار)به خود اجازه دخـالـت     
بدهد و يک غير بومي ناآشنا بـه    
اوضاع و شـرايـط کـردسـتـان را              
براين منبر بنشاند اوضاع از اين 

يکي از عـمـده      .بهتر نخواهد شد
مشکالت کارگران فصلي، تحت 
پوشش نبودن از نظر بيمه اسـت؛    
کــارگــران خــواســتــار ايــن امــر            
هستند که به اين موضوع تـوجـه   
شود.محمد يک کارگر فصلي در    
اين باره گـفـت: بـا وجـود تـالش             

 ۴۵ بسيار، هم اينک که در سـن      
سالگي هستم هيچ گونـه مـنـبـع       
درآمـــدي نـــدارم تـــا در دوران             

وي    .سالمندي به آن اکـتـفـا کـنـم       
ادامه داد: حالت خـوش بـيـنـانـه         

سـال آيـنـده         ۱۰ اين است که تـا    
بتوانم کار کنم، اما مابقي عـمـر   
خود را چگونه بگذرانم زيرا هيـچ  

اي ندارم تا بـتـوانـم امـورات        بيمه
امـا يـک        .ام را بـچـرخـانـم     زندگي

کارگر فصلـي مـمـکـن اسـت در            
طول ماه چند روز مشغول به کار 
باشد با اين دليل امـرار مـعـاش      
کارگران را بـا مشـکـل مـواجـه              

کند. نداشتن امنيت شـغـلـي        مي
ــه       ــال ــن مس ــي ــه           اول ــت ک اي اس

مشکالتي براي جامعه کـارگـري   
اما سـوز سـرمـا بـه          .در پي دارد

کنار، بي کاري و بـي پـولـي بـه             
کنار؛ نگراني جامـعـه کـارگـري،       
موضـوع اصـالح قـانـون کـار و              
تــامــيــن اجــتــمــاعــي اســت؛ در         
صورتي که قرار باشد قانون کـار    
اصالح شود بايد به نفع کـارگـران   
اصالح صورت گيرد. اصالحـات   
بايد به نفع اقشار کم درآمد باشد 
و در آن عــدالــت اجــتــمــاعــي و            
توسعه پايدار لحاظ شود. مقوله  
ــا حــوادث             ــواره ب ــم ــري ه کــارگ

بيـنـي نشـده هـمـراه اسـت،              پيش
وقتي که کارگران تـحـت پـوشـش       

توانند از مزايـاي   بيمه باشند مي
آن برخوردار شوند و بـخـشـي از          
مشکالت اقـتـصـادي آنـان رفـع            

و در آخـر وانـتـي مـي              .شود مي
ايستد و دها کارگر به سـمـت آن       
مي دوند. راننده يک کارگر سـاده   
مــي خــواهــد امــا در رقــابــتــي            

نفر درب جـلـو را بـاز             ۲ « شديد
مي کنند و جـلـو مسـتـقـر مـي             

نفر هم عقب! مـرد    ۹ -۸ » شوند 
پياده مي شود و به غير از کارگر 
قوي هيکل؛ ديگران را پياده مي 

کند. کارگر سـواره بـا خـنـده اي            
معني دار براي دوستانش دسـت    
تکان مي دهـد. انـگـار خـود را            
 .خوش شانس تر از آنها مي داند

و اين روايتي تکراري در زنـدگـي     
کارگران فصـلـي اسـت کـه هـمـه             
روزه قابل بيان اسـت و تـرس از           
تکـرارش بـه هـيـچـگـونـه مـايـه                
دلزدگي و ترک ايسـتـگـاه سـرمـا        
 .بـــراي کســـب روزي نـــيـــســـت          

  نويسنده: شورش عزيزي

  سوز سرماي پائيزي ...

شايد واقعا بعد از پنج سال دوري 
و درد و رنــج، اعــدام و خــيــلــي             
مشکالت ديگر نتوانم خـاطـرات   
خود را به ياد بياورم و يا شايد با 
همين خاطرات باشد که تا امروز 

 .توانسته ام خـود را حـفـظ کـنـم           
ــن                 ــي ــراي صــداي دل نش ــم ب دل
مادرانه اي که صبح ها بـا هـزار       
اميد و آرزو از خـواب بـيـدارت              
مي کنـد و بـا دسـتـان مـحـبـت                
آميزش نوازشت مي کنـد تـنـگ      
شده است، اما در اين پـنـج سـال      
به جاي آن نوازشها پوتينهايي را   
صــبــح زود جــلــوي ســلــول خــود          
ميبينيم که احساس ميکنـم کـه     
آمده اند که امروز من را قربـانـي   
کنند و به چوبه ي دار بسـپـارنـد.      
اي کاش مي توانستم بـار ديـگـر      
با پدرم بنشيـنـم و چـهـره اش را             
هنگام خنديدن ببينم و مانند دو   

 .تا دوسـت قـديـمـي گـپ بـزنـيـم              
شايد اين چيز هايي که ميـگـويـم    
در روز چندين بار براي هر انسـان  
آزاده و دور از بند پيش بيايد اما 
تنها اين خاطرات اسـت کـه يـک        
زنداني محکوم به اعدام ميتواند 
با آنها زندگي کند و اميد زندگي 

ــاورد               ــي ــت ب ــه دس ــاره ب  .را دوب
دلــم بــراي زادگــاهــم مــريــوان و           
همچنين درياچه ي دلـنـشـيـن آن       
زريبار تنگ شده است. نمي دانم  
اين خاطرات تا کي و کجا با من 

ــد          ــانـــــ ــد مـــــ ــنـــــ  .خـــــــواهـــــ
همه وقت به اين فکر مي افتم که 
شايد چند روز ديگر و يـا شـايـد          
چند سـاعـتـي ديـگـر بـايـد ايـن                 

خاطرات شيـريـن را بـا خـود بـه              
خاک بسپارم حـس عـجـيـبـي بـه             
سراغم مي آيـد و بـه خـود مـي               
گويم اي کـاش کـه اصـال بـزرگ             
نمي شدم و تا آخر عمر در آغوش 
مـهـربــانـانــه ي مــادرم هــمـچــون           
کودکي کـه تـمـام فـکـرش بـازي             
کردن است مي ماندم نه ايـن کـه     
بزرگ شوم و اين دنياي بي رحم و 
پـر از بــي عــدالـتــي را بـبــيـنــم.               
دنيايي که آدمهـايـش بـه خـاطـر          
منافع خود حاظـرنـد تـن بـه هـر            

 .ذلــت و بــي عــدالــتــي بــدهــنــد          
اميدوارم اين دردودلهايم با شـمـا   
عزيزان باعث رنـجـش و آزارتـان          
نشــود، الزم دانســتــم ايــن را                
بنـويسـم تـا تـوانسـتـه بـاشـم بـا                  
والدينم سـخـنـي گـفـتـه بـاشـم و               
بــدانــنــد کــه هــنــوز پشــت ايــن             
ديوارهاي ترک برداشـتـه و مـيلـه         
هاي زنگ زده ي زندان به يادشان 

 .هستم و هر دم دوسـتـشـان دارم       
زانيار مـرادي زنـدانـي سـيـاسـي           
ــدام                ــه اعـــ ــوم بـــ ــکـــ ــحـــ  مـــ

 ۲۹/۹/۹۲ زندان رجايي شهر 
کميته بـيـن الـمـلـلـي عـلـيـه              
اعدام از همگان ميخـواهـد بـهـر       
طريق ممـکـن، بـه حـکـم اعـدام             
زانيار و لقمان مرادي   اعـتـراض   
کنند و خواهان لغو فـوري حـکـم      

 اعدام اين دو نفر شوند. 
 کميته بين المللي

 عليه اعدام   
  ٣ ۲۰۱ دسامبر  ۲۱ 

 دلنوشته زانيار مرادي... 
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 ۱ از صفحه 

دستمزدهاي مـعـوقـه ــ شـدنـد. چـرا               
اعـــتـــراض بـــه پـــرداخـــت نـــکـــردن          
دستمزدها با    ليـچـارگـويـي "جـالل         
صفري" جـواب گـرفـتـه اسـت؟. ايـن               
ســوال و اعــتــراض بــه دشــمــنــي و               
مخالـفـت بـا کـارگـران خـدمـاتـي و                 
فضاي سبز بايد مسالـه مـردم شـهـر         
روانسر و جوانان و دانشجويان باشـد!  
ــهـــري در              ــران خـــدمـــات شـ ــارگـ کـ
کشــورهــاي غــربــي از جــانــب مــردم          
داراي بيشترين حمايت و پشتيـبـانـي    
هستند. اعتصاب و تظاهراتهاي آنها 
مــورد حــمــايــت مــيــلــيــونــي اســت.          
کارگران خدماتي و فضـاي سـبـز را            
فراميخوانيم به رفـتـار ضـد انسـانـي          
"جالل صفري" اعتراض کنـنـد. بـراي         
تحقق مـطـالـبـاتشـان دسـتـمـزدهـاي              
پرداخت نشده اعتراضاتشان را ادامه 

 دهند.       
 

ادامه کارشکني مقامات  
قضايي و امنيتي در جهت  

آزادي افشين نديمي و مهرداد  
 صبوري

دي: بــه گــزارش رســيــده روز              ٢ 
هاي افشين  آذر ماه خانواده ٣٠ شنبه 

نديمي و مهرداد صـبـوري دو عضـو        
بازداشتي کميته همـاهـنـگـي جـهـت         
پيگيري پرونده بـه دادگسـتـري شـهـر          
ســنــنــدج مــراجــعــه نــمــودنــد کــه بــا           

العمل تند و بـي حـرمـتـي از              عکس
 .طرف مقامت قضايي رو به رو شدند

به آنها گفته شد از اين بـه بـعـد حـق           
ندارند پيگير ايـن پـرونـده بـاشـنـد و               
چنين پرونده اي به اين دادگاه نيامـده  
است و دادگـاه خـود در ايـن مـورد                 
تصميم خواهد گرفت. اين در حـالـي        
اسـت کـه مــقـامـات قضــايـي شـهــر               

هاي اين دو فعـال   کامياران به خانواده
کــارگــري گــفــتــه بــودنــد کــه پــرونــده           
فرزندانشان را بـه دادگسـتـري شـهـر              

و آنان با وثيقه تعيـن    سنندج فرستاده
  کـمـيـتـه       .شده مي توانند آزاد شـونـد  

همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
هاي کارگري ضـمـن مـحـکـوم         تشکل

کردن کارشکني مقامات قضايي در   
روند آزادي افشين نديمي و مـهـرداد       
صبوري، خواهان آزادي فوري و بـدون  
قيد و شرط آنان و هـمـچـنـيـن سـايـر            
کارگران و فعالين کارگري و زندانيـان  

 .باشد سياسي مي
 

 تحميل شرايط سخت  
 کار و کنترل  

اخيرا بر اساس مصـوبـه هـيـئـت        

امناي شهرک صـنـعـتـي شـمـاره يـک            
سنندج کليه کارگاههاي محدوده اين 
شهرک به مـنـظـور کـنـتـرل کـارگـران               
ــيــن هــاي               ــه نصــب دورب مــوظــف ب

اين کارگاههـا بـا      .مداربسته شده اند
وجود اينکه کـارگـران را بـه صـورت           
کيلويي و يا متري به کـار گـرفـتـه و           
آنها را به شدت استثمار مـي کـنـنـد         
ولي هيچگونه امکانات رفاهي را که 
حتي قانون کـار خـود رژيـم بـر آنـهـا               
تاکيد دارد فراهم نـمـي سـازنـد. ايـن           
کارگاهها نـه تـنـهـا وسـيلـه ايـاب و                
ذهاب و يک وعده غـذاي گـرم بـلـکـه          
حتي کفـش و لـبـاس کـار هـم بـراي                 
کارگران تهيه نـمـي کـنـنـد. تـوجـيـه                
کـارفــرمــايــان ايــن اســت کـه ايــنــهــا            
کــارگــاهــهــاي کــوچــک هســتــنــد نــه          
کارخانه. الزم به ذکر اسـت کـه زنـان          
شاغل در اين کـارگـاهـهـا بـه شـدت             
مورد اسـتـثـمـار کـارفـرمـايـان قـرار                
دارند. تعداد کارگاههاي اين شـرکـت    

 .کارگاه مي باشد ٤٧ حدود 
 

کارگر  ۲۸ . ۱۳۹۲ پاييز 
 قرباني حوادث کار

طي ماههاي مـهـر، آبـان و آذر           
سال جاري بر اثر حوادث مـرتـبـط بـا       

کارگر در نقاط مـخـتـلـف از        ٢٨ کار 
جــملــه در شــهــرهــاي ســردشــت،                
کرمانشاه، بـوکـان، نـقـده، سـروآبـاد،           
سنندج، اروميه، جوانرود و پيرانشهر 
جان خـود را از دسـت داده انـد. در                 
همين مدت دهها کـارگـر نـيـز دچـار          

 مصدوميت شده اند.
 

جان باختن کارگري ديگر  
 در حين کار

به گزارش رسيده روز سـه شـنـبـه       
کارگري بـه نـام "عـزيـز           ٢٦/٩/٩٢ 

دانايي" اهل روستاي "کويک" از توابع 
شهر کامياران که در مـعـدن سـنـگ         
خــامســان در نــزديــکــي کــامــيــاران          
مشغول کار بود بر اثر سقوط سـنـگ   
دچار حادثه شد و متاسفانه جان خود 
را از دست داد.  كميته هـمـاهـنـگـي         
براي كمـك بـه ايـجـاد تشـكـل هـاي                
كــارگــري ضــمــن ابــراز تســلــيــت بــه           
خانواده ي عزيز دانايي، وقوع چـنـيـن    
حـوادثــي را نــاشـي از سـودخــواهــي            
ــان دانســتــه و خــواهــان             كــارفــرمــاي
برقراري اسـتـانـداردهـاي ايـمـنـي در              
محل هاي كار جهت حمايت از جـان    

 .باشد كارگران مي
 

 ادامه اخراج سازي ها
کـارفــرمــاي شــرکــت ســقــزســازي      

کردستان (ون) هـمـچـنـان بـه اخـراج             
کارگران بـا سـابـقـه ايـن شـرکـت در                  
راستاي سودخواهي بيشتر ادامه مي 

به گزارش "کميته هـمـاهـنـگـي          .دهد
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
مستقل کارگري"، کارفرماي شـرکـت    
سقزسازي کردستان اقـدام بـه اخـراج          
کارگري ديگر به نام "محمد هادي" با 

سال سابقه شغلي نمود. چـنـد روز         ۹ 
قبل نـيـز کـارگـري بـه نـام "عـثـمـان                   

سال کار در اين  ۱۵ منبري" با سابقه  
شرکت به بهانه کهولت سن و ناتوانـي  

 در انجام کار اخراج شد.
 

مرگ دلخراش يك كارگر بر  
 اثر حادثه

به گزارش رسـيـده روز دوشـنـبـه            
کـارگـري بـه نـام "آکـو                ٢٥/٩/٩٢ 

محمدويسي" اهل سنندج حـيـن کـار       
بــا دســتــگــاه پــرس در يــک کــارگــاه             
تراشکاري واقع در شهـرک صـنـعـتـي        
اين شهر دچار حادثه شـد و بـه درون         
دستگاه کشيده شد و جان خود را از     
دست داد. كميته  همـاهـنـگـي بـراي         
كمك به ايجاد تشكل هـاي كـارگـري      
ضــمــن ابــراز تســلــيــت بــه خــانــواده            
ودوستان اكو مـحـمـد ويسـي، وقـوع          
چـــنـــيـــن حـــوادثـــي را نـــاشـــي از              
سودخواهي كـارفـرمـايـان دانسـتـه و           
خواهان رعايت استانداردهاي ايمنـي  
در محيط كار جهت حمايت از جـان      

باشد. كميته  هماهنگـي    كارگران مي
براي كمـك بـه ايـجـاد تشـكـل هـاي                

 كارگري
 

کارگر در استان   ٤٥ مرگ 
کرمانشاه بر اثر حوادث  

 ماه نخست سال جاري٦ کارطي
آذر: مديرکل پزشکي قانونـي   ٣٠ 

استان کرمانشاه مرگ بر اثر حـوادث  
مـورد   ٤٥ کار در استان کرمانشاه را 

عنوان کرد و افزود: اين آمار مربـوط   
 ماه نخست سال جاري است. ٦ به 

 
فعال   ٥ جلسه محاکمه 

 کارگري شهر بوکان
به گزارش رسـيـده روز دوشـنـبـه            

هادي تنومـنـد، جـمـال        ٢٥/٩/٩٢ 
ميناشيري، مـحـمـد کـريـمـي قـاسـم             
مصطفي پور و ابراهيم مصطفي پـور  
از اعضاي کميته هـمـاهـنـگـي بـراي           
کمک به ايجاد تشکلهاي کارگـري در    
شهـر بـوکـان در شـعـبـه اول دادگـاه                  
انقالب شهر مهاباد محاکمه شـدنـد.   
اتهام اين فعالين کـارگـري عضـويـت       
در کميته همـاهـنـگـي و شـرکـت در             

 ٩٠ مجمع عمومي کميـتـه در سـال          
در شهر کرج مي بـاشـد. در جـلـسـه              

عضو کميته  هماهنگي از  ٥ دادگاه، 
فعاليت هايشان در کميته هماهنگي 
به منظور دفاع از حقـوق کـارگـران و        
کمک به امر تشـکـل يـابـي کـارگـران           
دفاع کردند. الزم به ذکر است که اين  
فعالين براي چندميـن بـار اسـت کـه           
مورد مـحـاکـمـه قـرار مـي گـيـرنـد.                
کميته  هماهنـگـي ضـمـن مـحـکـوم            
کــردن مــحــاکــمــه ي ايــن فــعــالــيــن            
کارگري، خواهان رفع اتهام از آنـان و      
همچنين آزادي فـعـالـيـن کـارگـري و           

 زندانيان سياسي مي باشد.
 

ميلون   ١٤٠ تعيين وثيقه 
توماني براي افشين نديمي و  

 مهرداد صبوري
بر اساس گزارش رسيده، پـس از      
پيگيري هاي متـعـدد خـانـواده هـاي          
افشين نديمي و مهرداد صـبـوري از       
دادگسـتـري شـهـرهـاي کـامـيـاران و               
سنندج، در نهايت مسئوليـن دادگـاه     
شهر کاميـاران بـه ايـن خـانـواده هـا               
اعالم کرده اند که براي آزادي ايـن دو    

ميـلـيـون تـومـان         ١٤٠ فعال کارگري 
وثيقه تعيين شده و آنان بـايسـتـي بـه       
دادگاه شهر سنندج مراجـعـه کـنـنـد.        
براي عضويت در کميته هماهنگي و   

ميليون تومان سند و  ١٣٠ مصاحبه 
همچنيـن خـروج از مـرز جـوازي بـه                

ميليـون تـومـان درخـواسـت           ٧ مبلغ 
الزم بــه ذکــر اســت کــه            .شـده اســت   

خانواده هاي ايـن دو عضـو کـمـيـتـه             
هماهنگي چندين بار به دادگاه هـاي    
سنندج و کـامـيـاران مـراجـعـه کـرده            
بودند اما مسئولين قضايي از وجود 
چنين پرونده اي اظهار بـي اطـالعـي        

هـمـچـنـيـن مسـئـولـيـن               .کرده بودند
  قضـايـي بـر ايـن دو عضـو کـمـيـتـه                   
هماهنگـي فشـار آورده ا نـد کـه از                 
کميته استعفا داده و در ايـن راسـتـا          

که در آن زندانـيـان    ٦ آنها را را به بند 
غيرسياسي و متهمان مـواد مـخـدر        
و... نگه داري مي شوند، انتقال داده    
اند در حالي که زندانيان سيـاسـي در     
زندان مرکزي سـنـنـدج مـعـمـوال در             

و بـنـد سـالمـت            ٢ و  ١ بندهاي پاک 
واقـعـيـت ايـن         .نگهداري مي شـونـد  

است که سرمايه داري، بيکاري ، فقر 
و مــحــرومــيــت را بــر مــا کــارگــران            
تحميل کرده و هر روز بيشتر و بيشتر 
گلوي ما کارگران را مـي فشـارنـد و          
ذره ذره زندگي ما را بـراي مـنـافـع و         
رفاه خود خرج مي کـنـنـد. سـرمـايـه          
داران داراي تمامي امکـانـات روز و       
رسانه اي و تـبـلـيـغـاتـي و احـزاب و              
ارگان ها براي ابراز نظـر در جـامـعـه         
هستند، اما ما کارگران از هر گـونـه     

امکانات محـروم هسـتـيـم و امـروز            
ايجاد تشکل يکي ار بدهـي تـريـن و        
شناخته شدن ترين حقوق مسـلـم مـا        

آنـهـا      . کارگران در سرتاسر دنيا سـت 
نـمـي گـذارنـد مـا کـارگـران تشـکـل                  
داشته باشيم . حافظـان سـرمـايـه بـه           
تشکل ها و تجمعات ما حـملـه مـي      
کنند، دستگيرمان مي کنند تحويـل  

هاي سنگيـن   دادگاه مي دهند، وثيقه
کنـنـد و احـکـام زنـدان و               تعيين مي

 .شـالق بـرايـمـان صــادر مـي کـنـنــد               
خواست آزادي کليه کارگـران زنـدانـي      
در ايران، خواست کل طـبـقـه کـارگـر          
است. کارگران زنداني بـراي حـفـظ و         
دفاع از حق و حقوق و منافع کارگران 
و از ميان برداشتن هـمـه نـا بـرابـري            
هاي بشري و استثمار انسان از انسان 
و رهايـي از فـقـر و بـيـکـاري و بـي                    
حقوقي و رهايي از هر گـونـه ظـلـم و         
ستم و بي عـدالـتـي کـه بـر کـارگـران              
زحـمــتــکـش تــحــمـيــل شـده زنــدانــي           

مـا ضـمـن مـحـکـومـيـت                .هستـنـد  
دستگيري مهرداد صبوري و افشـيـن   
نديمي و نيز ضـمـن مـحـکـوم کـردن             
تعيين وثيقه براي آزادي اين فعـالـيـن    
ــمــام تشــکــل هــا و                 کــارگــري، از ت
نهادهاي کارگري ايران و جـهـان مـي      
خواهيم به هر شيوه ممـکـن کـه الزم        
است براي آزادي فـوري وبـي قـيـد و             
شرط تمامي کارگران زنـدانـي اقـدام        

کميته  هماهنگي براي کمـک   .نمايند
 به ايجاد تشکل هاي کارگري

 
اعالم اتهام عليه مهرداد  

صبوري و افشين نديمي دو تن  
 از فعالين کارگري

بر اساس گزارش رسـيـده، اتـهـام         
مهرداد صبوري و افشين نديـمـي دو     

آبـان   ١٧ تن از فعالين کارگري که در 
توسط نـيـروهـاي امـنـيـتـي           ٩٢ سال 

انـد، خـروج از مـرز،             بازداشـت شـده    
عضويت در كميتـه  هـمـاهـنـگـي و             
 .همچنين مصاحبه اعالم شـده اسـت    

الزم به ذكر اسـت كـه ايـن دو فـعـال              
آبان ماه در حالي كه بعد  ١٧ كارگري 

از چند مـاه كـارگـري در كـردسـتـان               
عــراق بــه ايــران بــاز مــي گشــتــنــد              
دستگير شده و همچنان در بازداشـت  

كميته  هـمـاهـنـگـي         .به سر مي برند
براي كمـك بـه ايـجـاد تشـكـل هـاي                
كارگري ضمن محـكـوم كـردن تـداوم         
بازداشت مهرداد صبوري و افشـيـن       
نديمي خواهان آزادي فـوري ايـن دو           
فعال كارگري و همچنين آزادي سـايـر   
كارگران و فعالين و زندانيان سياسـي  

 .باشد مي

 نگاه هفته...                  

 ۴ صفحه  



 


	���+��ا                                            ا                                                 ����4  �707  

 ۱ از صفحه  ۳ از صفحه

دو هفته کشته ايد! اين البتـه آمـاري      
است که سازمانهاي علـيـه اعـدام از        
زندانها تهيه کرده و يـا رسـانـه هـاي           
حکومت شما آنها را اعالم کرده اند، 
هنوز اعدامهاي زيادي هسـتـنـد کـه         
اعالم نـمـيـشـونـد و خـبـرش بـه مـا                    

 نميرسد. 
زاهدان  -کرمانشاه يک نفر 

عـادل     -نفر ۷ اروميه  -دو نفر
نفـر  ۱ قزوين  -نفر ٣ آباد شيراز 

 -نفر ۱ بم  -
نفر  ۱ گچساران  -نفر ۱ رشت 

 نفر ۷ کرج  -
 

نفر را در دو هفته در    ۲۴ حداقل 
زندانها اعدام کرده ايـد، مـن صـداي        
تعدادي از اين اعدام شدگان و يا هـم    
بنديهاي آنها را دارم، سـنـد از ايـن              
مهمتر پيدا نميشود. خجالت بکشيد  
و با قـيـافـه اي بـيـرحـم و لـبـخـنـدي                   
مسخره بر لـب ، ايـن نـوع جـمـالت                
کهنه شده نظير " اسـتـفـاده ابـزراي و          
سـيــاســي از حــقـوق بشــر مــيــشــود"           
تــحــويــل جــامــعــه نــدهــيــد. ايــنــهــا            
توجيهات نخ نمايي هستند که قـبـال     
هم جالدان در تاريخ و در همين ايران 

 تحويل مردم داده اند. 
جناب افخم همين  امـروز خـبـر        

سـالـه      ۵۲ رسيد که پروين گراوند زن   
آذر مـاه       ۱۷ کرمانشاهي در تـاريـخ     

روز از تاريـخ اعـدام      ۳ پس از گذشت 
فرزند خود بنام فريدون خـنـجـري، بـر       
اثر تالمات روحي با طناب دار خـود      
را حلق آويز کـرد و بـه زنـدگـي خـود              
خاتمه داد. اين فـقـط يـک گـوشـه از             
وضعيت سياهي است که حـکـومـت      
شما بـر مـردم ايـران تـحـمـيـل کـرده                 
است. روزي نيست که در ايـران خـبـر       
از خودکشي جوانان و يـا والـديـن بـر         
اثر فقر و يا مرگ بر اثر آلودگـي هـوا     
و يا عدم دسترسي مردم بـه دکـتـر و        
بيمارستان بخاطر هزينه هـاي بـاالي     
بهداشت و درمان در ايران و غـيـره و       
غيره را نشنويم، ميتوانيد اين اخبـار  
را نگاه کنـيـد و بـاز هـم وقـاحـت و                 
پررويي بخرج داده و چنين راحـت در      
مورد بهبود اوضـاع در ايـران حـرف          
بزنيد و سازمان ملل را بدليل "سـيـاه    

 نمايي" محکوم کنيد.؟  
آيا خجالت نمي کشيد کـه در آن      
جامعه مشتي دزد و بـرادران حـزب         
اللهي شما با غارت و چـپـاول و بـاال        
کشيدن مـيـلـيـاردهـا دالر پـول ، از               
لجني که ساخته ايد ارتزاق ميکـنـنـد    

و کــارگــر شــريــف و زحــمــتــکــش آن            
جــامــعــه مــاهــهــا حــقــوق دريــافــت           
نميکند، در اثر بـي کـفـايـتـي و بـي               
لياقتي همه شمـا مـيـلـيـونـهـا جـوان             
بيکارند و سياستهـاي ضـد انسـانـي         
حکومت شما  ميليونـهـا نـفـر را يـا            
معتاد و يا افسرده کرده و جامعـه را    
با يک بحران عميق اجتمـاعـي روبـرو      
کرده است؟   اين يک جـهـنـم واقـعـي          
است که شما اسالميها و حـکـومـت        
فاشيست اسالمي در ايـران سـاخـتـه         
است. آيا ايـن سـيـاه نـمـايـي اسـت.                 
خجالت نمي کشـيـد کـه در مـقـابـل             
مردم ايران و در محضر جـامـعـه اي        
پيشرفته و انسـان دوسـت روزانـه در          
زندانها ميکشيد و زنداني سياسي را 
دق مرگ ميکنيد و  از اين زندان بـه    
آن زندان تـبـعـيـدشـان مـيـکـنـيـد، و                 
زندگي را بر همه آنها به يک کابوس و 
جنگ دائمي با نهادهايـي کـه حـرف        
حالي اشان نميشود و فقط زورگـويـي   
ميکنند، تبديل کرده ايـد؟  هـمـيـن           
ديروز چهارشنـبـه  بـود کـه مـادر و                
همسر يک زنداني سياسـي ، پـيـمـان         
عارفي   بدليل تبعيد شدنش بـه يـک     
زندان ديگر در راه بازگشت از زنـدان      
به محل زندگي خود تصادف کـردنـد     
و هر دو متاسفانه از دسـت رفـتـنـد.         
يک خواست همه زندانيان اينست کـه    
اقال بگذاريد در شـهـر خـودمـان در             
زندان باشيم و تبعيدمان نکـنـيـد آيـا       
اين درخواست زيادي است؟  و شـمـا     
درست همان روز با قيافه اي حق  بـه      
ــرو در هــم                    ــب اخــم کــرده و اب جــان
ميکشيد که چرا نقض حقوق بشر در   
ايران را محکوم کرده اند. قاتلين اين  
دو نفر هم حکومـت شـمـا اسـت چـه            
بدليل تبعيد زندانيان  و چـه بـدلـيـل           
مفتخوري  و بي کفايـتـي حـکـومـت        
اسالمي اتان  بدليل عدم رسيدگي به  

 ايمني وسائط نقليه و جاده ها .
مي فرماييد : "کليت قطعنـامـه      

مشحون از مـوارد خـالف واقـعـيـت            
ها  است که منبع و ماخذي جز سايت

هاي مرتبط با بانيـان غـربـي       و رسانه
هاي تـروريسـتـي     اين قطعنامه و گروه
 بدنام و وابسته ندارد.

اين هم حرف همه سران و اراذل و 
اوباش اسالمي از روز قدرت گـرفـتـن    
اين حکومت منحوس در ايـران بـوده     
است. خميني جالد رهبرتان با همين  
ادبــيــات حــرف زد و دســتــور قــتــل              
هــزاران جــوان و نــوجــوان را داد و                

پاسداران وحشي آنزمان سـبـعـانـه در       
ميدانهاي تير دسته جـمـعـي صـدهـا        
نفر را تيرباران کردنـد و بـه کـودکـان           

ساله قبل از اعـدام تـجـاوز       ٣ ۱ دختر 
هم کردنـد و سـپـس از خـانـواده هـا                 

 تقاضاي پول و شيريني کردند. 
اين کنه حکومتـي اسـت کـه در          

سال است جنايت ميکند و    ۴ ٣ ايران 
مي چاپـد و اکـنـون نـقـش بـه شـمـا                   
واگذار شده که از  اين کشتي در هـم      
ريخته به نوعي بـا شـامـورتـي بـازي          
دفاع کنيد. اما از من قـبـول کـنـيـد           
قيافه شما امـروز بـدلـيـل مـبـارزات           
مردم و بي آبرويي مطـلـق حـکـومـت        
اتان نزد مردم، بيشتر رقت آور اسـت    

 تا تهديد آميز. 
به شما و هـمـه اعـوان و انصـار             
حکومت فـاشـيـسـت اسـالمـي قـول              
ميدهم که دير يا زود ايـن بسـاط را         
جــمــع خــواهــيــم کــرد و آن مــوقــع                
ميخواهم کسي مثل شما جرات کند 
و در جمع مردم از حکومت و اعـمـال   

 و کردار امروزتان دفاع کند! 
 مينا احدي 

  ٣ ۲۰۱ دسامبر  ۱۹ 
 
 

 

 
قتلگاهي به اسم ميدان  

 هاي مين
بيـش از سـه هـزار مـنـطـقـه                
خطرناک آلوده به ميـن در اقـلـيـم         
کردستان وجود دارد و پـاکسـازي     

سـال     ٢٠ کامل اين مـنـاطـق تـا         
آکو عـزيـز، مـديـر        .زمان مي برد

بـخــش اطــالع رسـانــي ســازمــان         
ــم                 ــي ــل ــي در اق ــن روب امــور مــي
کردستان عراق طـي گـفـتـگـو بـا           

براسـاس  « سايت خبري نوا گفت:  
تحقيق و تفحص هاي انجام شـده    
بيش از سه هزار منطقه خطـرنـاک   
ــم                ــي ــل ــذاري شــده در اق مــيــن گ
کردستان عراق وجود دارد. بـدون     
شک پاکسازي و خنثي کردن مين 
هاي اين مناطق به زمان زيـاد و      
بودجه و امکانات الزم نيـاز دارد    
و نـمـي تـوان زمـان مـعـيـنـي را                 
مشخص کرد که بگوييم منـاطـق   
آلوده به مين پاکسـازي شـده انـد        
بلکه اين پروسه اي است کـه بـيـن      

سال طول مي کشـد و     ۲۰ تا  ۱۵ 
بهـتـر اسـت پـاکسـازي مـنـاطـق               

نــزديــک بــه مــحــل ســکــونــت در          
شايان ذکـر اسـت       » اولويت باشد

طبق گفته علي احمدبگ، معاون 
اداره کل امور مين زدايي اقـلـيـم      
ــراســاس آمــارهــاي          کــردســتــان ب
موجود، اقليم کردسـتـان بـعـد از         
کشــورهــاي آنــگــوال و کــامــيــوج        
سومين منطقـه از نـظـر وسـعـت            

 مين گذاري در جهان است. 
 

 دستگيري و زندان
آذر:  نيروهاي امـنـيـتـي         ۲۹ 

رژيم "انور قريشـي" سـاکـن شـهـر            
ديواندره را بازداشت و بـه مـکـان      
 .نـامـعـلـومــي مـنـتـقــل نـمـودنــد             

نيروهاي امنيتي رژيم منـزل ايـن     
ســالــه را قــبــل از          ۴۸ شـهــرونــد    

بازداشت وي مورد تفتـيـش قـرار      
دادند و اقـدام بـه ضـبـط بـرخـي               
وسايل شخصي از جمله اتومبيـل  
ــور قــريشــي از               وي نــمــودنــد. ان
کاسبکاران سـرشـنـاس مـنـطـقـه            

 ديواندره است.
..............................

...........  

 پاسخ مينا احدي ... نگاه هفته...                  
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چپاول و غارت ثروتهاي عمومي 
توسط سران حکومت اسـالمـي يـک        
رکورد تـاريـخـي را نشـان مـيـدهـد.                
هربار ارقام عظيم تري از چپاولها بـه    
صدر اخبار مي آيد. آخرين خبرهايي  
که اين روزها منتشر شده گوياي يـک  
پروژه عظيم انتقال پول و طال از ايران 

به بـعـد      ٨٨ به ترکيه و روسيه از سال 
 است. 

پليس ترکيه افشا کرده اسـت کـه     
يک تاجر ايراني بنام رضا ضـراب کـه     
با بابک زنـجـانـي از سـرمـايـه داران               
وابسته بـه حـکـومـت مـرتـبـط بـوده               
است، سالها مشغول انتقال پـولـهـاي      
بسيار کالن و کـامـيـونـهـاي حـامـل              
شمشهاي طال از ايران به ترکيـه و از      
آنجا به دوبي و روسـيـه بـوده اسـت.             

مـيـلـيـارد يـورو           ٨٧ سخن از حداقل 
ميليارد دالر) پـول و        ١٢٠ (معادل  

چندين تن شمش طالست. و اين تنها 
يک گوشه از چپاول سـران حـکـومـت         
است که به دليل مانـع تـحـريـمـهـا و           
انتقال غير قانوني به ترکيه و روسـيـه   
رو شده است. براي پولشويي اين همه  
دزدي، همين تاجـر ايـرانـي بـيـش از            

ميليون يـورو رشـوه بـه وزراي             ١٥٠ 
دولت اردوغان و آقـازاده هـايشـان و          
روساي بانکهاي ترکيه پرداخت کـرده    
است، به نحوي که اين مساله به يـک    
بحران سياسي در ترکيه تبـديـل شـده      

 است. 
روشن است که خارج کردن چنيـن  
حجمي از پول و طال از کشـور بـدون       
هـمـکــاري و مشـارکــت تــعـدادي از             
مقامات و ارگانهاي باالي حکـومـت   
اسالمي عملي نـيـسـت. هـيـچـکـس           
نميداند که طي همين سالها يعني از 

تا کنون بـطـور "قـانـونـي" و             ٨٨ سال 
"غير قانوني" چه ميزان از ثـروتـهـاي        
عمومي اين کشور از جانـب سـران و       
آقازاده هاي حکومت و سرمايه داران 
وابسته به حـکـومـت بـه کشـورهـاي             
ديگر انتقال يافـتـه اسـت. و ايـن در              
شرايطي است که براي رفع ساده ترين 

نيازهاي مردم ادعا ميکنـنـد خـزانـه       
 دولت خالي است. 

افشاي اين غـارتـهـاي نـجـومـي           
چند هفته پس از افشاي امپـراطـوري   
عــظــيــم مــالــي خــامــنــه اي تــوســط          
خبرگزاري رويترز صورت ميگيرد که 
نشان ميدهد عالوه بر پولهاي عظيـم  
در خارج کشور، ثروتهاي او در داخل 

مـيـلـيـارد دالر          ٩٥ ايران به بيش از   
بالغ ميشود و کارخانه ها و شرکتـهـا   
و ساختمانها و معادن و مسـتـغـالت    
زيـادي را در ســراســر ايـران شــامــل             
ميشود. خبرهاي پي در پي در رسانه 
هاي جمهوري اسالمي نيز حـاکـي از     
دزديهاي کالني است که در سـازمـان   
تــامــيــن اجــتــمــاعــي تــوســط دولــت         
احمدي نژاد و باند سعـيـد مـرتضـوي       
صورت گرفته است. طرف مقابل نيز  
تهديد کرده است که اگر قوه قضائـيـه   
جرات کند دادگاهـي در ارتـبـاط بـا           
اين دزديها تشـکـيـل دهـد، صـحـنـه            
دادگاه را به محل افشـاي دزديـهـاي        
سران باالي حکومت، از جـملـه خـود      
سران قوه قضائيه و تعداد کـثـيـري از      
نمايندگان مـجـلـس تـبـديـل خـواهـد             

کرد. به اين دزدي ها بايـد افشـاگـري      
هاي پاليزدار را اضافه کرد که ليست 
بلند باالئي از تقريبا تـمـام آيـت الـه           
هاي جمهوري اسالمي را هـمـراه بـا          
سند و مردک اسم برده بود که بيليـون  
ها دالر از ثـروت ايـن مـمـلـکـت را                 
مصادره و در اختيار خـود و آقـازاده       

 هايشان قرار داده اند. 
داستان دزديهاي آيـت اهللا هـا و         
مقامات و تجار وابسته به حاکميـن،  
داستاني بي انتهاست. با اين پـولـهـا       
ميتوان به ميليـونـهـا بـيـکـار بـيـمـه              
بيکاري مکفي پرداخت کرد، ميتوان 
درمان و تحصيل را کـامـال رايـگـان         
کرد، ميتوان معضل مسکن را حـل      
کرد، ميتوان مردم را از فقر و فالکت 
و محروميت خالص نمود، مـيـتـوان      
ميليونها جوان به اعتياد کشيده شده 
را مداوا نمود و انبوه زنان تن فـروش    
را از اين وضعيـت جـهـنـمـي نـجـات            
داد، ميتوان مشکل آلـودگـي هـوا و        
کمبود آب مردم را حل کرد و جامعه 
اي مــرفــه پــايــه ريــزي نــمــود. ايــن               
حاکميت يک مشت غارتگـر بـر ايـن        
جامعه است که اکثـريـت کـارگـران و         
مردم را به نـان شـب مـحـتـاج کـرده               
است. بسياري را بـه کـلـيـه فـروشـي              
واداشته و بسياري از زنـان را بـه تـن          

ــده اســت. بســيــاري از               فــروشــي ران
کودکان و جوانان را به کارتون خوابي 
کشانده است و ميليون هـا کـودک را       
از تحصيل محروم کرده است. بايد به 
اين جهنم و حکومت يک مشـت دزد    

 و تبهکار پايان داد. 
حزب کمونيسـت کـارگـري ايـران         
پيگيـري کـيـفـرخـواسـت کـارگـران و               
مــردم ايــران عــلــيــه حــاکــمــيــن دزد           
اسالمي را وظـيـفـه خـود مـيـدانـد.                
تالش ما ايـنـسـت کـه مـراجـع بـيـن               
المللي را به دفاع از حـقـوق پـايـمـال            
شده مردم ايران و پيگيري غـارتـهـاي    
عظيم آنها بکشانيم. ما همه مردم را  
به اعتراض گسترده به سران حکومت 
و مـتـحـد شـدن بـراي هـرچـه زودتــر                  
سرنگون کردن چپاولگران حـاکـم فـرا        
ميخوانـيـم. مـا هـمـه سـازمـانـهـاي                 
سياسي را به تالش بـراي بـه جـريـان           
انداختن يک کارزار بين المللي علـيـه   
چپاول دارايي هـاي مـردم و پـيـگـرد            
دزدان حاکم و بيرون کشـيـدن دارايـي      
هاي عـمـومـي از حـلـقـوم آنـهـا فـرا                  

 ميخوانيم. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

  -١٣٩٢ آذر  ٢٩ 
 ٢٠١٣ دسامبر  ٢٠ 

 

  غارتگران حاکم را بايد به زير کشيد و تحت پيگرد قرار داد

دخـتـر مصـدوم در           ١٢     خانواده
ــه  ي    ســوزي مــدرســه       ي آتــش      حــادث

آباد از ظهر امروز در مقابل کاخ  شين
رياست جمهوري در تهـران دسـت بـه        
 تـــحـــصـــن اعـــتـــراضـــي زدنـــد.               

 
به گزارش آژانس خبررسانـي کُـردپـا،      

ي    از ساعاتي قبـل دخـتـران مـدرسـه         
آبــاد پــيــرانشــهــر بــهــمــراه                 شــيــن 

هايشان در خيابان پاسـتـور و      خانواده
محل دفـتـر حسـن روحـانـي رئـيـس              
جمـهـور ايـران دسـت بـه اعـتـصـاب                 

 اند. زده
 

پــدر يــکــي از ايــن دخــتــران در             
تماسي تلفني بـه خـبـرنـگـار آژانـس             
کُردپا گـفـت: بـه دلـيـل خـلـف وعـد                  
مسئوالن وزارت آمـوزش و پـرورش         

ي درمـانـي        مبني بر پرداخت هزيـنـه  
آباد از امـروز ظـهـر در             دختران شين

مقابل کاخ رياست جمهوري تحـصـن   
کـرديــم و تــا ديـدار بــا آقــاي حســن                
روحاني به کُردسـتـان بـاز نـخـواهـيـم            

 گشت.
 

آقاي صالح پدر ناديا صـالـح در       
ادامه افزود: بسياري از اين دخـتـران      

برند و    در وضعيت اورژانسي بسر مي
مسئوالن بيمـارسـتـان هـاي فـاطـمـه            

گـويـنـد تـا          زهرا و محب تـهـران مـي     
ي درمـانـي آنـان واريـز            زماني هزينه

نــگــردد از عــمــل جــراحــي دخــتــران           
 امتناع خواهند کرد.

 
کننـدگـان    يکي ديگر از اعتصاب

ي پيرانشهـر   با انتقاد شديد از نماينده
در مــجــلــس اظــهــار داشــت: آقــاي             

آبـاد     خضري در مسجد روستاي شيـن 
ي  قول پنج ميليارد تومان براي هزينه

درمان اين دختـران داده بـود کـه نـه             
ي    تنها خلف وعده کرد بلکـه هـزيـنـه      
ها  درماني يک سال گذشته به خانواده

 شود. نيز پرداخت نمي
روز پانزدهم آذرماه سال گـذشـتـه    

ي    آمــوز دخــتــر مــدرســه        دانــش   ٣٧ 
سـوزي کـالس        ابتدايي به دليـل آتـش    

آبـاد از       درسشان در روسـتـاي شـيـن          
توابع شهرستان مرزي پـيـرانشـهـر در       

ــان       ــج ــاي ــان آذرب ــت ــار         اس ــي دچ ــرب غ
سوختگي شدند که بر اثر اين حـادثـه     

هـاي   دو تن از اين دانش آموزان به نام
زاده"    "سيران يگانه" و "سارينـا رسـول    

 جان باختند.
 

 دختران شين آباد در مقابل کاخ رياست جمهوري  
 دست به تحصن اعتراضي زدند
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کارگران شيپور مبارزه 
براي افزايش دستمزد را به 

 صدا درمياورند!
 

در هـــفـــتـــه هـــاي گـــذشـــتـــه           
اعتصابات بزرگي در چندين مرکز 
کارگري بـراي افـزايـش دسـتـمـزد،             
پرداخت حقوق معوقه و جلوگـيـري   
از اخــراج هــا ســازمـان داده شــده            
است. کارگران پـتـروشـيـمـي هـاي            
ماهشهر که خـواسـت دومـيـلـيـون           
تومان دستمزد را مـطـرح کـردنـد،       
کارگران نيشکر هـفـت تـپـه، پـلـي             
اکريل اصفهان، کـارگـران فـازهـاي       

عسلويه و کارگران ذوب  ١٩و  ١٨
آهن اسدآباد همدان از جـملـه ايـن          
ــن                  ــد. در ادامــه اي ــودن ــز ب مــراک

آذرمـاه     ٣٠اعتراضات روز شنبـه    
هزاران کارگر ايـران خـودرو، پـلـي           
اکــريــل و نــيــشــکــر هــفــت تــپــه و            
کارگران شرکت گاما در عسـلـويـه      

 وارد اعتراض شدند.
 

کارگران ايران خودرو ظهر روز   
شنبه در اعتراض به پـايـيـن بـودن       
دستمزدها از رفتن به ناهـارخـوري   
و دريافت غذا خوددا ي کـردنـد و         
خواهان افزايش حـقـوق و مـزايـاي         
خــود شــدنــد. طــبــق گــزارشــي کــه           
اتحاديه آزاد کارگران ايران منتشر 
کرده اسـت، زمـزمـه اعـتـراض بـه             
پايين بودن دستمزدها در شـرکـت       

ايران خودرو مدتهاست وجود دارد 
و اعــتــراض ديــروز کــارگــران ايــن          

 ٨٠کــارخــانــه بــا شــرکــت حــدود            
 ٤درصـــد کـــارگـــران مـــونـــتـــاژ            

(ســواري) و تــراشــکــاري صــورت          
ايـران خـودرو        ٤گرفـت. مـونـتـاژ          

يکي از مهمترين قسـمـتـهـاي ايـن        
کارخانه بزرگ است و در آن حـدود    

 هزار کارگر مشغول بکارند. ١٠
 

اکـريـل      کارگر کارخانه پـلـي  ٥٠٠
اصفهان نيز از روز شنبه بـا خـواسـت      

درصد افزايش دستمزد، پرداخت  ٢٠ 
فوري حقوق معـوقـه مـهـر و آبـان و              
پاداش ساليانه خود و در اعتراض بـه  
سياست کوچک سازي کارخانه و چنـد  
خواست ديگر، در محوطه کـارخـانـه      
تجمع کردند و دور سوم مبـارزه خـود     

 .را شروع کردند
 

تپه صبـح   کارگران نيشکر هفت
روز شنبـه در مـحـوطـه کـارخـانـه              
دست به تجمع اعتـراضـي زدنـد و        
خــواهــان پــرداخــت فــوري دو مــاه          
حــقــوق و پــاداش ســالــيــانــه خــود           
شدند. و طبق خبر ديـگـري کـه بـه          
حزب رسيده است، امروزيکشـنـبـه    

ــمــاه حــدود          ــفــر از       ٢٠٠اول دي ن
کارگران شرکت گاما واقع در فـاز      

کنگان (عسـلـويـه) بـه عـلـت              ١٢
واگذاري شرکت به پيمانکار جديـد  
و اخراج دسـتـه جـمـعـي دسـت بـه                

اعتصاب زده واعالم کردند کـه تـا     
دريــافــت کــامــل تــمــام حــقــوق و            
مزاياي خـود دسـت از اعـتـصـاب            
نخواهند کشد و پاي هيـچ تسـويـه      

 ٢٧٠حســابــي نــخــواهــنــد رفــت.          
کارگر اين شرکت چندين ماه اسـت  
هيچگونه حقوقي دريـافـت نـکـرده       

 اند.
ــر               ــاي ــات و س ــصــاب ــت ــن اع اي
اعتصاباتي که در ماهـهـاي اخـيـر       
در نقاط مختلف کشـور و مـراکـز        
بزرگ کارگري صورت گرفته است، 
تداوم آنها و خواست هاي کارگـران  
اعــتـــصـــاب کـــنـــنـــده، هـــمـــگـــي        
نشــانــدهــنــده فضــاي تــازه اي در           
جنبـش کـارگـري اسـت. کـارگـران              
پــتــروشــيــمــي هــاي خــوارزمــي و           
بسباران در ماهشهر، خـواسـت دو     
ميـلـيـون تـومـان دسـتـمـزد را در                 
اعتصابشان مطرح کرده انـد. ايـن      
خواست بايـد بـه پـرچـم مـبـارزات             
کارگران در سراسر کشور و بـويـژه       
در مراکز کلـيـدي مـانـنـد نـفـت و              
ماشين سازي ها، الستيـک سـازي     
ها، و شرکت واحد و غيره تـبـديـل      

 شود.
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري        
حمايت قاطع خود را از مـبـارزات     
کارگران و خواست هاي آنها اعـالم  
ميکند و کارگران مراکز صنـعـتـي    
در سراسر کشور و اعضاي خانواده 
هاي آنها را به پيوستن به مـبـارزه     
متحد و قـدرتـمـنـد بـراي افـزايـش            

 چند برابر دستمزد فراميخواند.
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ،١٣٩٢ديماه  ١
 ٢٠١٣دسامبر  ٢٢ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هزاران کارگر چندين مرکز صنعتي  دست به اعتصاب زدند

 

 

سوسياليسم جنبش بازگرداندن  
 اختيار به انسان است.


