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 کارگران کولبر مرزي 
  نيازمند حمايت هستند

 
 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان          
 

آيا مي شود و مـي تـوان کـاري            
کرد که بـه قـتـل و کشـتـار کـارگـران                
کولبر مـرزي پـايـان داده شـود؟ ايـن              
ســوالــي اســت کــه ذهــن هــر انســان             
شرافتمندي را بـخـود مشـغـول کـرده          
است. روزي نيست که خبر جـان دادن     
کارگران کولبر مناطـق مـرزي غـرب        
کشور به گوش نرسد. کارگراني که يـا   
بدليل اخراج از کار و يا نبود شـغـلـي      

که بتوانند در امنيت کـامـل زنـدگـي       
خود و خانواده هايشان را پـاسـخـگـو       
باشند، دارند جان خود را در مـقـابـل      
تامين لقمه ناني براي خود و خانـواده  

 هايشان از دست مي دهند. 
 

باني و مسبب فـقـر، بـيـکـاري و          
شرايط سخت و مصيبت بار زنـدگـي     
اين بخش از کارگران و کـل جـامـعـه         
رژيــم آدم کــش اســـالمــي اســـت.                
بزرگترين شبکه قاچاق بين المللي در 
اختيـار حـاکـمـان و سـردمـدان رژيـم                
اسـالمـي حـاکـم بـر ايـران اســت کــه                 
مسئولين و گردانندگـان اصـلـي ايـن         
شبکه در ليسـت مـيـلـيـاردرهـا قـرار            
دارنـد امـا کـارگـران بـيـکـار شـده و                   
تنگدستي که در سايه اين حـکـومـت      
کار وزنـدگـيـشـان بـه ورطـه نـابـودي                 
کشيده شـده اسـت را تـحـت عـنـوان               

 ۲ صفحه  

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 بخش دوم ،ميزگرد ايسکرا با 
 نسان نودينيان، ناصر اصغري و عبدل گلپريان

  در مورد روز جهاني کارگر

 کارگران فوالد زاگرس با توافق استانداري کردستان  به خواستهايشان به تجمع خودپايان دادند 

 ۴ صفحه  

 

اخبار هفتگي از رويدادهـاي  
 کردستان عراق

 تهيه و تنظيم: يدي محمودي  
yadi.mahmodi@gmail.co

m 
کمپن پيشبرد اعتـراضـات   
مردمي، خواهان لغو پارلمـان  
حکومت اقليم و ممنـوعـيـت    
اعضاي اين پارلمان از حقوق و   

 مزاياي خود شد.
 

کپيني از اعتراضـات مـردمـي      
عليه پارلمانتاران حـکـومـت اقـلـيـم         
کـردسـتـان بـه دادگـاه فـدرال عــراق               
شکايت کرده و از رئيس حـکـومـت      
اقليم مسعود بارزاني هـم خـواسـتـه       
ــمــان               ــارل ــيــن فــرصــت پ کــه در اول
حکومت اقليم را ملـغـا کـنـد. ايـن           
کمپين در بيانيه خود اعالم کرده که 
بدليل قبـول نـداشـتـن دادگـاهـهـاي            

حکومت اقليم که تحت نفوذ احزاب 
حاکم است از دادگـاه فـدرال عـراق            
شکايت کـرده، امـا در عـيـن حـال              
فعاليتهاي وسيعـي را در مـنـاطـق           
اقليم براي پيشبردن اين کـمـپـيـن و         

نماينده پارلمان  ۱۱۱ استعفاي کليه 
ــرد و خــواهــان               ــيــش خــواهــنــد ب پ
انتخاباتي مجدد هستـنـد. الزم بـه         
ذکر است که هم اکنون بيش از شش 
ماه از انتخابات پارلماني مي گذرد 
و احزاب حاکم هنوز هم نـتـوانسـتـه       
اند دولت تشکيل دهـنـد و هـمـيـن            
جنگ و اختالف احزاب حاکم بر سر 
قدرت باعث اعتراضاتي شـده و از        
جمله تشکيل گروه " کمپين پيشبرد  

 اعتراضات مردي". 
 

پديده خود سوزي گسترش  
 مي يابد!

 
بنا به اخبار منتشر شده غـروب  

سـالـه     ۲۴ روز ششم آپريـل جـوانـي        
اهل شهر قلعه ديزه خود را بـه آتـش     
مي کشـد و بـعـد از انـتـقـالـش بـه                   
بيمارستان شهر سلـيـمـانـيـه بـر اثـر            

جراحات زياد جانش را از دست مي 
دهد. همچنين يک روز قبلتر نيز در    
محله داروغه شهر سـلـيـمـانـيـه يـک          
مردم خود را آتش مي زند و او نـيـز     
جـان خـود را از دسـت مـي دهــد.                 
بيشترين آمار خود سوزيهـا بـدلـيـل       
فقر و فالکت، اختالفات خانـوادگـي   
و در ميان زنان مسله بي حقوقـي و    
تهديد و فشار خانواده ها مي باشد. 
خود سوزي نه تنها هـيـچ راه حـلـي           
براي هيچکدام از مشکالت زندگـي  
نيست، بلکه متاسفـانـه بـا نـابـودن          
کردن جسم خود فرد هيچ راهي براي 
درمـــان و خـــالـــصـــي از دســـت               
مشـکـالت ســيـاسـي اقــتـصـادي و             

 اجتماعي باقي نمي گذارد. 
 

حزب دمکرات دو روز  
مهلت به اتحاديه ميهني داد تا  
در باره پيشنهاد آنها درمورد  
تشکيل حکومت جديد تصميم  

 بگيرند.
به گـزارش روزنـامـه هـاوالتـي،          
نـيـچــيـروان بـارزانـي مسـول هـيــت              
مذاکره کننده حزب دمکرات اعـالم  

 تجمع اعتراضي کارگران فوالد زاگرس در مقابل استانداري کردستان

 ۴ صفحه  
 ۲ صفحه                     

خـواسـت افـزايــش      ايســکــرا:    
دســتــمــزدهــا و مســئلــه گــرانــي از          
مطالبات محوري کـارگـران اسـت.      
عالوه بر اين، چه مطالبات ديگـري  
را شما تاکيد مي کنيد که بايـد در    

بياينه ها و قطعنامه ها گـنـجـانـده       
 شود؟
 
 
 
 
 
 

تـا آنـجـا كـه بـه             ناصر اصغري:  
مـطـالـبــات خـود كــارگـران بـرمــي             
گردد، افزايش دستمزدها و گـرانـي     

مهمترين مطالبـاتـي هسـتـنـد كـه           
قدرت بسيج توده هر چه وسيعـتـري   
از جامعه و كارگران را دارنـد. امـا        
يادمان باشد كه هـمـه مسـائـل در           
اين جامعه مستقيما بـر زنـدگـي و        
مــوقــعــيــت كــارگــران تــأثــيــر مــي         
گذارند. خود مسئله بيمه، تشـكـل،   
ايمني محيط كار از جمله مسـائـل   

 

 
خطاب به کشاورزان  

 سروآباد!  
 

براي گرفتن خسـارت از      
جمهوري اسالمي به اعتراض و   

 راه پيمايي  دست بزنيد.  
 

شوراي شهر سروآباد بـا انـتـشـار         
بيانيه اش اعالم کرده؛ بعـد از بـارش       
هاي اخير برف و باران در  شهرسـتـان   

سروآباد و بـه دنـبـال آن افـت شـديـد                 
دماي هوا، بر اساس بررسي هـاي بـه     
عــمــل آمــده تــوســط کــارشــنــاســان           
ــاغـــات و              ــر بـ ــتـ ــيـــشـ کشـــاورزي بـ
مـحـصـوالت ايـن شـهـرسـتـان دچــار               
خسارت شده اند. مـعـيـشـت اصـلـي            
مردم منطقه سروآباد بيشتر از ناحيـه  
ــامــيــن و               ــاغــداري ت کشــاورزي و ب
اکثريت محصوالت درجه يک اسـتـان   

 

  

 

 ۴ صفحه    جامعه اي که با تمام وجود از انسانيت دفاع ميکند!

 ۵ صفحه              

 ۳ صفحه 
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 ۱ از صفحه

"قاچاقچي" به گلوله مي بنـدنـد و بـا         
اين توحـش و اعـمـال ضـد انسـانـي               
شـــان، نـــان آوران خـــانـــواده هـــاي              
بيشماري را تا کنون از هستي ساقط 
کرده و اين تراژدي دردناک هـمـچـنـان     

 ادامه دارد. 
 

کارگران کولبر مرزي يکـي دوتـا     
نيستند بلکه صدها و هـزاران انسـان     
بيکار شده از کار هستند که از قـبـل     
ــد زنــدگــي هــزاران              ايــن شــغــل دارن
خـانــواده را مــي چـرخــانــنــد. شــغــل             
کولبري در مـنـاطـق مـرزي را نـمـي             
شود شغل نام نـهـاد امـا در دنـيـاي              
واقعي و در طـول سـالـيـان سـال در                
مناطق مرزي اين شـيـوه از کـار بـه             
ساکنين نـوار مـرزي تـحـمـيـل شـده                
است. کار خـريـد و فـروش کـاال در                
مناطق مرزي تنها ويژه اين بخش از   
کـارگـران در نـوار مـرزي کـردسـتــان               
نيست بلکه مسئله اي در بيـشـتـريـن     
منـاطـق مـرزي دنـيـا اسـت بـا ايـن                   
تفاوت که در حاکميت رژيم اسـالمـي   
در نهايت توحش  و بـي رحـمـي ايـن         
کارگران را به گلوله مي بندد. امـروز     
ديگر کسي نيست که ندادنـد چـه بـر        
سر اين بخش از کارگـران و خـانـواده        
هايشان مي آيد. درست است که بايد 
روشنگري و اطالع رسانـي کـرد امـا        
ــي                   ــاي ــه ــن ــه ت ــن ب ــگــر اي امــروز دي
پاسخگوي کم شدن يا تمام شدن قتـل  
و کشتـار آنـان و اوضـاع و شـرايـط                
زندگي کـارگـران کـولـبـر و خـانـواده                
هايشان نيست.  نبايد بـيـش از ايـن           
دست روي دست گذاشت. بايد جنبيد 

 و کاري کرد.
 

 
 چکار بايد کرد؟

کارگـران کـولـبـر مـرزي بـدلـيـل               
مــوقــعــيــت کــاري شــان از داشــتــن            
تشکلي که بتواند از منافع آنان دفاع 
کند بي بهره هستند. فـراهـم نـمـودن          
موقعيتي که هر چـنـد وقـت يـکـبـار           
بتوان در شکل مجمع عمـومـي آنـان      
را دور هم جمع کرد، امري ممـکـن و     
ميسر است. دورنماي داشتن تشکلي 
معين نيـز دور از انـتـظـار نـيـسـت.                
کارگر در هر شکل و شمايلي چـه در      
محيط کـارخـانـه و يـا در مـنـاطـق                
مرزي به تنهايي هيچ است و تنها بـا  
داشتن مکانيزمي کـه آنـان را حـول            
مــنــافــعــشــان جــمــع کــنــد خــواهــنــد         
توانست تغييري در وضـعـيـت خـود           

 ايجاد کنند.
تــالش بــراي بــرگــزاري مــجــمــع          
عمومي و نهايتا داشتن تشکـلـي در     
رابطه با وضعـيـت و شـرايـط کـار و              
زندگي کارگران مرزي، کار فـعـالـيـن       
روشنبين و آگـاه و هـمـه انسـانـهـاي               
شرافتمندي است که مي خـواهـنـد و      
مي توانند باري از دوش اين بخش از 
کارگران را بردارند. شايد اولين اقـدام   
اين باشد که بـراي دفـاع از امـنـيـت            
جاني کارگران کولـبـر کـاري صـورت         
داد. کارگران کـولـبـر نـيـروي هـزاران            
نفره اي هستند که با اتکا بـه نـيـروي      
خود آنان و تالش و همياري از سـوي    
فعالين و عناصر آگـاه و روشـنـبـيـن            
مي توانند در مجمع عمومي بر سـر    
 خواست و مطالباتشان صحبت کرد.

 
فعالين دلسـوز اجـتـمـاعـي مـي           
توانند و قادر هستند با تعداد زيـادي  

از کارگران کـولـبـر مـرزي صـحـبـت              
کنند و توجه آنان را براي جـمـع شـدن      
دور هم و مشورت و نظـر خـواهـي و        
اتخاذ تصميمات عاجلي جلب کنـنـد   
و حداقل از ميان خود نمايندگاني را   
براي پيگيري خواستهايشـان و بـراي       
تداوم جمع شدنشان بدورهم انـتـخـاب    
کنند. اولين اقدام و اولين خواسـت و     
مطالبه کارگران کـولـبـر مـرزي مـي            
تواند اين باشد که امنيت جاني آنـان    
بايد تضـمـيـن شـود. ايـن خـواسـت،               
مطالبه اي عجيب و غـريـب و غـيـر           
دست يافتني نـيـسـت.از هـر کـارگـر            
کولبر مرزي اگر سوال شـود آيـا ايـن          
شغل را دوسـت دارد يـانـه؟ جـواب               
خواهـد داد کـه آرزويـش ايـن اسـت                

در مـحـل        ۲۱ همچـون انسـان قـرن          
زندگي اش شغلي بدون دغدغـه و بـا       
بهره بردن از تمامي مزاياي شغلـي و    
حق و حقوق انساني داشته باشد امـا    
واقعيت ايـن اسـت کـه در قـامـوس                
حکومت اسالمي چـنـيـن انـتـظـاري           

 دست يافتني نيست. 
 

بنابراين بايـد بـراي کـم کـردن و             
نهايتا از بيـن بـردن قـتـل و کشـتـار               
کارگران کولبر تحرکـي ايـجـاد کـرد.         
ابتکارات زيادي را مي تـوان بـخـرج        
داد که بر بستر آن بتـوان صـداي حـق        
طلبي و صداي دفاع از جان کـارگـران   
کولبر مرزي را به گوش کل جـامـعـه      
رساند و از امنيت جاني ومالي آنـان    
دفاع کرد. کارگران کولبر مـرزي بـنـا       
به موقعيتي که در آن قرار گرفته انـد    
ممکن است خود نتوانند متشکـل و    
سازمانيافته اقدام خاصي را در دفاع 
از جان خود صورت دهـنـد امـا ايـن           
کار قبل از هر چيز وظـيـفـه عـنـاصـر         
آگاه و انسانهاي دلسوز و روشن بيني 
است که مي توانند بطـرق مـخـتـلـف        
کارگران کولبر مـرزي را در ايـن راه             
کمک و ياري کنند. کـارگـران کـولـبـر         
مرزي در شرايـط  دهشـتـنـاکـي کـه             
حاکمان اسالمي و ماموران آدمکش 
اين حکومت به آنان تحميل کرده انـد  
بشدت نيازمند حمايتهـاي وسـيـع و        
گسترده از جانب بخشهاي مـخـتـلـف     
مردم در شهرهاي مرزي و هـر جـاي         

ديگري هسـتـنـد. نـظـاره کـردن ايـن                 
وضع و صرفا دلسوزي کردن راه چـاره  
نيست. مي توان و بايد عـمـال کـاري       
صورت داد. حول تضـمـيـن امـنـيـت            
جاني کارگران کولبر مرزي مي تـوان    
در ميان خود آنان و در مـيـان مـردم        
طومار اعتراضي امضـا جـمـع آوري        
کرد. مي توان و ممکن است که براي  
امنيت جاني کارگران مرزي اعتراض 

 سازمان داد.
 

روز جهاني کارگر فرصتـي اسـت     
که در بيانيه ها و قـطـعـنـامـه هـا از           
خواست و مطالبات کارگران کـولـبـر      
مرزي سخن گـفـت و حـمـايـت کـرد.             
تضمين امنيت جاني، ايـجـاد شـغـل       
در محل زندگي آنان، تاميـن حـقـوق      
بيکاري و دهها خواست و مـطـالـبـه         
ديگر آنان را مـي شـود و مـي تـوان             
طرح و به مسئله و مشغله عـمـومـي      
مردم و براي حمايت از آنـان تـبـديـل         

 کرد.   
 
 ۲۰۱۴ آوريل  ۸ 

 کارگران کولبر ...
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کرد که " تشـکـيـل حـکـومـت را بـه                
تعويق نمي اندازيم، و انـتـظـار داريـم       
که اتحاديه ميهني در يـکـي دو روز       
آينده به ما جواب دهد" بنا بر همـيـن    
گزارش روز چهارم آپريل هيت مذاکره 
کننده حزب دمکرات با هييـت هـاي     
از اتحاديه ميهني و جنبش گوران در 
مــورد چــگــونــگــي تشــکــيــل دولــت         
مذاکره کرده. الزم بـه ذکـر اسـت کـه            
بــيــش از شــش مــاه از انــتــخــابــات             
پارلماني حکومت اقـلـيـم کـردسـتـان         
مي گذرد و احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت          

کرده تا هم اکنون نـتـوانسـتـه انـد در          
باره چگونگي تشکيـل دولـت جـديـد         
براي اقليم کردستان تصميم بگيرند و 
جنگ و اختالف آنها بر سر قـدرت و      
تقسيم پستهاي دولتي در ميان خـود    

 همچنان ادامه دارد.
 

شهردار قبلي شهر سليمانيه  
بدونه تجديد دادگاهي جديد  

 بخشوده شد.
بنا بر اخبار منتـشـر شـده، دانـا         
احمد مـجـيـد شـهـردار قـبـلـي شـهـر                 
سليمانيه که قبال غيابي محاکـمـه و     

به شش سال زندان محکوم شـده بـود     
ماه مارس خود را به دادگـاه    ۲۵ روز 

معرفي کرد و قـرار بـود روز شـشـم               
آپريل تجـديـد مـحـاکـمـه شـود. روز               
يکشنبه گذشته هـنـگـامـي کـه ايـن             
شهردار قبلي به جرم دزدي از امـوال      
مردم براي تجديد دادگاهي بـه داگـاه     
مراجعه کـرد، رئـيـس دادگـاه اعـالم            
کرده او مشمول عفو عمومي شـده و    
آزاد مي شـود. دانـا احـمـد بـه جـرم                

ميليون   ۲۵۲ اختالس و مفقود شدن 
ــگــام              ۷۶۳ و    ــن ــار در ه ــن ــزار دي ه

مسوليت او بعنوان شهردار سليمانيه 
همرا با چهار تن ديگر از کـارمـنـدان      
عاليرتبه شهرداري به دادگاه کشـانـده   

شدند، تعدادي را به زنـدان مـحـکـوم         
کردند و دانا احمد که به خـارج رفـتـه      
بود غيابي محاکمه و مـحـکـوم مـي       
شود، اما در کمال ناباوري مردم روز   
يکشنبه به جـاي تـجـديـد دادگـاهـي           
رئيس دادگاهي در شهر سليمانيـه او    
را آزاد مي کند و اين در حالي اسـت    

که طبق قـوانـيـن نـوشـتـه شـده خـود               
 ۲۰۱۲ احزاب ناسيوناليست در سال 

مســولــيــن حــکــومــتــي کــه بــه جــرم           
اختالس دستگيـر و مـحـاکـمـه مـي             
شوند، نمـي تـوانـنـد مشـمـول عـفـو               

 عموي قرار گيرند.
 

 اخبار هفتگي ...
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مهم جلوي پاي كارگران هسـتـنـد كـه       
مطرح كـردن مسـائـل مـحـيـط كـار              
كارگران بدون مطرح كردن اين مـوارد  

 ناقص خواهند ماند. 
 

اما در كنار ايـنـهـا خشـونـت بـر           
علـيـه زنـان، تـحـمـيـق مـذهـبـي در                   
مدارس، خشونت سيستماتيك هم در 
قوانين و هم در خانواده و جامعـه بـر     
عليه كودكان و مسئله كودكان كـار،    
موضوعات مهم ديگري هستنـد كـه     
كارگران بعنوان صاحبان جامعه نمي 

گي بگذرند.  توانند از كنار آنها بساده
موضوعات مهم ديگري هم هستـنـد   
كه تأكيد بـر آنـهـا در بـيـانـيـه هـاي                   
محافل و جمعهاي كارگري نشـان از      
آگـاهـي طـبــقـاتــي آنــهـاســت. مـثــل              
حمايت از كـارگـران و پـنـاهـنـدگـان                
افـغـانسـتـانـي در ايــران. تـأكـيـد بــر                  
همبستگي بـيـن الـمـلـلـي. خـواسـت              
آزادي فــوري و بــدون قــيــد و شــرط              
زندانيان سياسي و از جمله حمايت و   
خواست فوري آزادي رضـا شـهـابـي،         
شاهرخ زماني، بهنام ابـراهـيـم زاده،        
محمد جراحي، رسول بداغي و غـيـره   
كه اتفاقـا بـخـاطـر دفـاع از مـنـافـع                 
كارگران زير اخيه هستـنـد. خـواسـت        
آزادي بيان و غيره از ديگر مطالباتي 
هستند كه ربط مستقيم به كـارگـران     
دارند. مسـئلـه يـارانـه هـا كـه ربـط                   
مستقيم به فقيرتر شدن خانواده هـاي  
كارگـري دارد هـم از مـوضـوعـاتـي               
است كه مـي تـوانـد در بـيـانـيـه هـا                 
گنجانده شوند. مي خواهم بگويم كـه   
كــارگــران بــعــنــوان رهــبــران جــنــبــش        
اعتراضي بر علـيـه ايـن مـوقـعـيـت،            
بعنوان رهبران و صـاحـبـان جـامـعـه           
بايد نبض جامعه را در دست داشـتـه   
باشند و به مطالبات آزاديـخـواهـانـه       

 آنها بي تفاوت نمانند.
 

براي تدارک روز جـهـانـي        ايسکرا:  
کــارگــر کــدام اقــدامــات مــحــوري و          

 کارساز هستند.
 
 
 
 
 

بخشهاي زيادي از نسان نودينيان:  
فـعــالـيــن جـنــبـش کــارگـري بـر ايــن               
واقعيت تاکيد دارند که سال گذشته(

) سال اعتراض کارگران در چـنـد      ۹۲ 

عرصه برجسته از جمله براي افـزايـش   
دستمزد، عليه بيکاري و براي تحـقـق   
حقوق و دستمزدهاي پرداخت نشـده،    
بود. اين روند و اين اعـتـراضـات در         

 ۹۲ ادامـه دارد. در سـال               ۹۳ سال   
کارگران به موفقيتهاي قابل توجـهـي   
رسيدند. بـويـژه در عـرصـه دريـافـت              
حقوق و دستمزدهاي پرداخت نشـده.    
وپيگيري اعتراض عليه دستمزدهـاي  
ــعــالــي کــار.  ايــن               مصــوب شــوراي
اعــتــراضــات بــخــشــهــاي زيــادي از          
کارگران را بهم نـزديـک کـرد. روحـيـه           
همبستگي و کار و فعاليت مشـتـرک   
را تقويت و در عين حال اعـتـمـاد بـه       

 هم و کار مشترک را باال برد. 
 

موقـعـيـت ايـجـاد شـده يـعـنـي؛                
"اعتماد و باور به اعتراض همبستـه"   
فاکتور مهمي براي تدارک روز جهاني 
کارگر است.  جمع شدن و دعـوت از       
كـارگــران در مــحــل كــار و تــولــيــد،            
همسايه ها و كسانيكه با آنـهـا شـب        
نشيني و نشست و برخـاسـت داريـم،      
براي با شكوه كردن و تـوده اي كـردن       
مراسمهاي اول ماه مه از مـلـزومـات    

 تدارك اين روز است. 
 

بيان اين حقـايـق و اصـرار بـراي           
جمع كردن روابـط پـيـرامـونـي امـري           
روتين و احتماال براي تعداد زيادي از 
فعالين كارگر و كسـانـيـكـه در فـكـر           
ــد، از                  ــن ــت ــر هس ــارگ ــدارك روز ك ت
بديهيات پـايـه اي اسـت. امـا بـايـد                
اذعان كنيم كه با توجه بـه مشـقـات        
زندگي و اينكه گرفتاري و مصـيـبـت    
هاي زندگي از فشار مالي گرفـتـه تـا      
خستگي كارهاي دو و سه شيفـتـي و     
از طرف ديگري ناباوري و اينـكـه در     
روز اول مــاه مــه كــه كــاري از مــا                 
ساخته نيست و سنگـي روي سـنـگ        
نگذاشته ايم، دالئل و بـهـانـه هـايـي          
براي عدم شركت در ميان بخـشـي از     
كارگران و خانواده ها است، و وجـود      
دارد. اينجا بايد به كاري آرام و متين 
دست زد. تماس نزديك و توضيحات  
كافي اهمـيـت مـهـمـي دارنـد. بـراي               
ايندسته از كارگران بايد روح و فلسفه 
اول ماه مه را بروشني بيان كـنـيـم. و       
برايشان از هم سرنوشتي با ديگر هـم    
طبقه اي ها يمان و راه عملي رهـايـي   
مان بگوييم، بر وجـدان كـارگـريشـان         
انگشت بگذاريم و همين گرفتاريهاي 
روزانه و مشقات تامين ايـن زنـدگـي      

سخت و بي رحـم و مشـكـالتـي كـه              
گلوي آنها را مـيـفـشـارد انـگـيـزه اي            
براي شركت فعالتر و مصمـم تـرشـان      
در كنار كارگران ديگر خـواهـد شـد.        
دعوت به همسرنوشتي براي كارگـران  
بــدور از خــط و مــرز گــرايشــات و               
وابستگي و دلمشغولي هـايـي اسـت        
كه طبيعتا در ميان محافل كـارگـري   
وجـــود دارد، انـــجـــام شـــود. ايـــن               
همسرنوشتي طبقاتـي اسـت و بـراي          
امري طبقاتـي كـه قـدرت و نـيـروي              
طبقه كارگر و مزدبگيران جامـعـه را     

 به نمايش ميگذارد ضروري است. 
 

كسي از آحاد و شهروند جـامـعـه    
در سطح طبقه و اقشار اجتماعـي در    
شهرها نيست كه بـا اول مـاه مـه و              
روزكارگر آشنا نـبـاشـد. روز كـارگـر             
همچنانكه روز جـهـانـي زن روزهـاي         
شناخته شده و مـحـبـوبـي هسـتـنـد.            
دولت، كارفرما و بـورژواهـا در روز           
كارگر ضـمـن گـرفـتـار شـدن بـه درد                
شديد و ترس از متحـد و هـمـبـسـتـه           
شدن كـارگـران تـالش مـيـكـنـنـد بـا                

فرمايشي روز كـارگـر   » مراسمهاي«
را سمبل كنند، و با اينكار اندكي از   
درد و ترس خود را براي جلوگيـري از    
متحد شدن كارگران و به منظـور كـم     
كردن راديكاليسم طبقاتي مطالبـات  
و خواستـهـاي روز جـهـانـي كـارگـر،              
ــت از                 ــا و دول ــورژواه ــكــاهــنــد. ب ب
همسرنوشتي طبقه كارگر و روزي كـه  
اين همسرنوشتي به نيروي مـادي بـه     
ــه روز                  ــف و ب ــل ــخــت ــعــات م ــجــم ت
كيفرخواست و مطالبات مزدبگـيـران   
جامعه تبديل شود، ميترسند. تـرس     
آنها واقعي است. همچنانكه اگر هـم     
سرنوشتي و اتحاد طبـقـه كـارگـر در         
روز جهاني كارگران و در مراكز كار و 
توليد و در شكل مجمع عـمـومـي و        
تجمعات و اعتصـابـات كـارگـري بـه          
ــل شــود،               ــدي ــب ــات مــادي ت ــي ــع واق
سرنوشت و رابطه كـار مـزدي و افـق          
اجتماعي جامعه و زندگي ميليونـهـا   

 انسان دگرگون ميشود. 
 

تاكيد بر ايجاد همسـرنـوشـتـي و       
ايجاد يك صف متحـد و هـمـبـسـتـه           
براي برگزاري اول ماه مه از مهمترين 
كاري است كه از هـمـيـن االن بـايـد              
بفكرش بود. دعوت و مطلع كـردن و     
يا بعبارت امروزي تر پوشش خـبـري     
مراسمهاي اول ماه مه در تشـويـق و       
آمدن و شركـت كـارگـران و دوسـتـان            
موثر است. مكانيسم ارتباطات زنده 
از همه ابزارها مـوثـرتـر اسـت. بـايـد            

براي ايـجـاد و تـحـكـيـم و راه هـاي                    
رسيدن به همسرنوشتي طـبـقـاتـي در       
اول ماه مـه از رابـطـه زنـده و فـعـال                 
اسـتـفــاده كـرد. اگـر ايــن تـجــربـه را                  
بخوبي آزمايش و با موفقيت تـعـداد     
زيادي از كارگران و خانواده هـايشـان     
را براي مراسم روز كارگر بسيج كـرده  
بــاشــيــم و از بــابــت شــركــت وســيــع             
مطمئن شويم، وقـت ايـنـكـه چـطـور             

» مـراسـمـهـاي    « توطئه و بازي هاي   
خانه كارگر و دولت و البته اخيرا هـم    
جريانات اصالح طلب حكـومـتـي از      
جمله سبزها را خنثي كنيد، ميرسـد.  
مهم اين است كه خشت اول كه همـان  
بسيج و ايجاد صف قدرتمند توده اي 
و روحيه همسرنوشتي را ايجاد كـرده    
باشيم. در دنيا مجازي امـروز تـوجـه      
به اين نوع از كار و بسيج كـارگـران و     
خانواده هايشان متاسفانـه كـمـرنـگ       
شده. فضاي گراميداشت اول ماه مـه    
همه جا در سـايـتـهـا، فـيـس بـوك و                
تويتر و كـال در فـعـالـيـت مـجـازي                  
بسيار باال و برجسته است. اين نقطـه   
قوت است. فعاليت مجازي و پمـپـاژ    
ايــده هــاي خــوب و دلســوزي بــراي             
كارگران و اول ماه مه كافي نـيـسـت.      
هنوز به ابزاري براي بسـيـج تـوده اي        
كارگران در ايران تبديل نشـده اسـت.     
فعالين كارگري و كسانيكه در فـكـر       
برگـزاري روز اول مـاه مـه و بـفـكـر                   
ــمــنــد كــردن هــم                تــحــكــيــم و قــدرت
سرنوشتي كارگران هستند، فعـالـيـت    
تبليغي حضوري، و احساس نزديكـي  
و اعتماد بـه كـار مشـتـرك ضـروري            

سنت روز جـهـانـي كـارگـر بـر             .است
پايه همسـرنـوشـتـي جـهـانـي طـبـقـه               
كارگر و هم سرنوشتي كارگـران بـراي     
نمايش و مارش و اعالم كيفرخواست 
و مطالبات فـوري و سـيـاسـي پـايـه             
ريزي شده است. اگر هم سرنوشتـي و     
جمع كردن كارگران كم رنگ و بـه هـر     
درجه تحت هـر شـرايـطـي صـرفـا بـه              
آكسيون و تـجـمـعـات كـم قـدرت و                  
ضعيف تبديل شود، يك اول ماه مـه    
 .هم سرنوشت ساز را از دست داده ايم

 
جسته و گريخته اخـبـاري   ايسکرا:  

مـنـتـشــر مـيـشــود کـه گــويـا حــزب                
اسالمي کار گفتـه اسـت اجـازه داده          
شود که مراسم روز جـهـانـي کـارگـر            
برگزار شود. با توجه به اينکـه حـدود      
ده سال است هيچ گـونـه مـجـوزي از         
سوي دولت بـراي بـرگـزاري ايـن روز             
داده نشده است، آيا اين امکان هست 
که اجازه برگزاري روز جهانـي کـارگـر      

 از سوي دولت داده شود؟  

  
 
 
 
 
 

حزب اسالمي کار عبدل گلپريان:  
يا شوراي اسالمي کـار و هـر نـهـاد             
دولتي ديگر که رژيم آن را طـي ايـن         
سالها براي خود در رابطه با مسـايـل   
کارگري ايجاد کـرده اسـت، در طـول          
دوران حاکميت جـمـهـوري اسـالمـي          
نهادها و ابزارهايي در خدمت دولـت    
و براي عقيم گذاشتن هر گونه صـداي  
اعتراضي و حق طلبانه کـارگـر بـوده        

از سوي خانه  ۸۳ است. مثال در سال  
کارگر رژيـم اسـالمـي بـرگـزاري روز              
جهاني کارگر با مجوز دولت بـرگـزار     
شد اما تشکلها و فعالين کارگـري و    
توده وسيعي از کارگران در تـهـران و         
ديگر شهرستانها از ايـن مـوقـعـيـت          
استفاده کـردنـد و پـرچـم خـواسـت و               
مطالبات مستقل خـود از دولـت را         

 باال بردند.
 

در شرايطي که يک رژيم بـه تـمـام      
معنا ضد کارگر در ايران حـکـم مـي      
راند و زندگي اش زير خـط نـيـسـتـي          
قرار گرفته، معلوم اسـت کـه چـنـيـن            
سيستم بغايت خشني مانع از حضور 
گسترده توده کارگر براي بلـنـد کـردن      
صداي حق خواهي اش در روز جهاني 
کارگر و يا در هر اعتراض و تجمعـي  
براي گرفتن حق و حقوقش مي شـود.  
بنظر من زمزمه هاي حزب اسـالمـي   
کار که پيشتر از سوي خانه کارگر که 
آبرو باختگي اش بـعـنـوان يـک نـهـاد           
دولتي براي همه آحاد کارگران برمـال  
شده و امروز با نام حزب اسالمي کار 
مي کوشد اين آبروباختگي را جـبـران   
کـنـد نـاشـي از فضـاي پـر جـوش و                    
خروش و اعتراض کـارگـري و ديـگـر         
اعتراضات اجتماعي مردم در سطـح  

 کل جامعه است. 
 

حتي اگر رسما دولت به نهادهاي 
زير مجموعه خـود مـجـوز بـرگـزاري          
روز جهاني کـارگـر را بـدهـد چـنـيـن              
اقدامي را بايـد از دو جـنـبـه مـورد              
بررسي قرار داد. يکم اينکه تـن دادن     
به صدور چنين مجوزي قـبـل از هـر          
ــاشــي از فضــاي اعــتــراض               ــز ن چــي
عمومي کـل جـامـعـه و در راس آن               
جنبش کارگري عليه وضـع مـوجـود        
ــحــرک                     ــن ت ــن فضــا و اي اســت. اي

 ميزگرد ايسکرا ...

 ۴ صفحه            
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 ۴ از صفحه 

اعتراضي را حـاکـمـيـت بـخـوبـي بـو             
کشيده است. نکته ديگر و در همـيـن    
رابــطــه ايــن اســت کــه دولــت و کــل              
حاکميت با بـو کشـيـدن ايـن فضـاي            
اعتراضي و تشخيص دادن اينکه بـر    
بستر چنين اوضـاع فـالکـتـبـاري کـه           
براي کل جامـعـه بـوجـود آورده انـد،            

احتمـال ايـن هسـت کـه کـارگـران و                 
تشکـلـهـايشـان و ديـگـر بـخـشـهـاي                 
مختلف مردم براي بلند کردن صـداي  
حق خواهي شان در روز جهاني کارگر 
در سـطـح وسـيـع و گسـتـرده اي بــه                   
ميدان بيايند. از اين روممکن اسـت     
دولت از طريق نهادهاي ضد کارگـري  

اش صدور مجوز را راهـکـاري بـراي        
کنترل بر اوضاع در دستور قرار دهـد    
و تالش کنند فضا را در دسـت خـود     
بگيرند و مانع از برگزاري مراسمهاي 
مستقل کـارگـران و تشـکـلـهـايشـان              

 بشوند. 
در نتيجه من فـکـر مـيـکـنـم در           
صورت دادن مجوز براي برگزاري روز 
جهاني کارگر از سوي دولت، کارگران 
و تشکلهايشان با فـراخـوان بـه تـوده           

وسيعي از مزدبگيران در جامعه مي 
توانند برگزاري روز جهاني کـارگـر را     
مستقل از برنامه هاي دولـتـي و بـا          
طرح خواست و مطالبات خود برگزار 
کنند، به خيابانها بيايند و اين روز را 
به روز اعالم کـيـفـر خـواسـت طـبـقـه             
کارگر و کل جامعـه عـلـيـه دولـت و            

 سرمايه داري تبدل کنند.
در غير اينصورت همانطـوريـکـه    
پيشتر اشاره کـردم فضـاي اعـتـراض         

اجتـمـاعـي و اعـتـراضـات هـر روزه                
کارگري اين امـکـان را فـراهـم کـرده            
است که توده وسيعي از کـارگـران بـا        
دعوت از بخشهاي مختلف جـامـعـه    
روز جهاني کارگر را بـا بـرافـراشـتـن            
پرچم مطالبـات بـرحـق خـود بـرگـزار             
کنند. فضاي اعتراضي کل جـامـعـه       
به ما مي گويد که مي تـوان در روز        
جهاني کارگر قدرتمند تر از سالـهـاي   

 قبل به ميدان آمد.
     

 ميزگرد ايسکرا ...

بدنبال تالش مدير عامل شرکت 
فوالد زاگرس در آخرين روزهاي سـال    
ــراي انــحــالل شــرکــت و               ــه ب گــذشــت
اقدامات وي در کـارخـانـه از طـريـق            
نصب تابلوئي با عنوان شرکت الـبـرز   
ــوالد زاگــرس،                ــه جــاي شــرکــت ف ب
کارگران اين کارخانه صبح ديـروز بـا       
تجمع در مقابل اداره کار شهـرسـتـان    
قروه دست به اعتراض زدند و صـبـح       
امروز تجمع اعـتـراضـي خـود را بـه              
مقابل استانداري کردستان کشاندند. 
ــن                  ــي ــول ــجــمــع مســئ ــن ت ــي اي در پ
استانداري کردستان با تشکيل جلسه 
مختصري با حضـور نـمـايـنـده هـاي           
کارگران و عـنـوان ايـنـکـه اسـتـانـدار             
حضــور نــدارد تــالش کــردنــد بــدون           
رسيدگي جدي به خواستهاي کارگران 

 به تجمع آنان پايان دهند.
بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه          
اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنبال اين 
اقدام از سوي مسئوليـن اسـتـانـداري       

کارگر فوالد زاگـرس   ٢٠٠ کردستان، 
بطور متحدانه اي با سر دادن شـعـار       
"کار حقوق تجمع حق مسلم مـاسـت"    
اقــدام بــه بســتــن خــيــابــان مــقــابــل             

و خواهان  استانداري کردستان کردند 
رسيدگي فوري به خـواسـتـهـاي خـود          

 شدند.
بنا بر اين گـزارش بـدنـبـال ايـن             

اقدام قاطعانه از سوي کارگران فـوالد  
ــداري           ــان ــيــن اســت ــول زاگــرس، مســئ
کردستان ضمـن ارجـاع کـارگـران بـه            
اخبار استان براي اثبات عدم حضـور    
استاندار، با شرکت معاون سـيـاسـي      

امنيتي استاندار کردستان و نمايـنـده   
هاي کـارگـران جـلـسـه اي تشـکـيـل                 
دادند. دراين جلسه بار ديـگـر بـحـث         
انــحــالل کــارخــانــه مــطــرح شــد امــا          
نـمـايــنـدهـاي کـارگــران بـا دروغـيــن              
خواندن انحالل کارخانه اعالم کـردنـد   
ما تمام جواني مان در اين کـارخـانـه      
سپري شده است و اگر قرار بـاشـد در       
اين سن و سال آواره خيابانها بشـويـم     
ترجيح ميدهـيـم خـونـمـان نـيـز پـاي               
کارخانه ريـخـتـه شـود. در پـي ايـن                  
مــقــاومــت از ســوي نــمــايــنــده هــاي          
ــداري           ــيــن اســتــان کــارگــران مســئــول
کردستان با تاکـيـد بـر بـالتـکـلـيـفـي              

خـواهـان ارائــه      وضـعـيـت کـارخــانـه          
پــيــشــنــهــادات مشــخــص از ســوي           
کارگران شدند و نماينده هاي کارگران 

نيز پيشنهادات زير را ارائـه کـردنـد:        
تا تـعـيـيـن تـکـلـيـف وضـعـيـت                   -١ 

واگذاري و راه اندازي مجدد کارخانه، 
شــــرکــــت فــــوالد زاگــــرس مــــي             

تمامي مـعـوقـات مـا در سـال              بايد
گذشته را به استثناي سنوات بفوريت 

مـا بـه هـيـچـوجـه              -٢ پرداخت کند   
حاضر به قطع رابطه کاري با شـرکـت     

زاگــرس، تصــفـيـه حسـاب و           فـوالد    
اتصال به بيمه بيکاري نيستيم و عدم 
استفاده ما از بيمه بيکاري در طـول      
شـش مـاه آيـنـده نـبـايـد مـنـجـر بـه                      
محروميت مان از اسـتـفـاده از حـق           

در ايــام      -٣ بـيـمــه بـيــکـاري بشـود            
بالتکليفي ما که حداکثر نبايد بيـش  
از شش ماه طول بکشد شرکت فوالد 
زاگرس مي بايـد بـيـمـه هـاي مـا را               

مسـئـولـيـن اسـتـان            -٤ واريز کـنـد       
نسبـت بـه تـعـيـيـن تـکـلـيـف فـوري                    
وضعيـت کـارخـانـه و راه انـدازي آن                

 اقدامات الزم را به عمل آورند.
بنا بر آخرين گزارشهاي رسيده به 
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـدنـبـال           
طــرح پــيــشــنــهــادات فــوق از ســوي           
کـارگــران فـوالد زاگــرس مـقــرر شــد            

از آمــدن اسـتــانــدار (روز ســه               پـس 
شـنـبــه) بـه فـوريـت تـاريـخــي بــراي                 
تشکيل شوراي تامين استان تعيـيـن   
و به نماينده هاي کارگران ابالغ شـود    
تا با شرکت آنان جلسه شوراي تامين 
استان براي رسيدگي به خـواسـتـهـاي       
کارگران فوالد زاگرس بـرگـزار شـود.        
کارگران شرکت فوالد زاگرس پـس از    
حصول توافق فوق به تجمـع خـود در       
مقابل استـانـداري کـردسـتـان پـايـان            

 دادند و عازم شهرستان قروه شدند.
 

 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٣ فروردين ماه  ١٧ 

  

کارگران فوالد زاگرس با توافق استانداري کردستان براي تشکيل جلسه شوراي تامين  
 استان براي رسيدگي به خواستهايشان به تجمع خود پايان دادند

ــوالد            صــبــح ديــروز کــارگــران ف
پس از مراجعه به محل کـار      زاگرس

خود و تاکـيـد مسـئـولـيـن کـارخـانـه              
دست بـه تـجـمـع        مبني بر انحالل آن 

در مقابل اداره کار شـهـرسـتـان قـروه        
زدند. بدنبال اين تجـمـع رئـيـس داره          
کار شهرستان قروه با دادن نـامـه اي         
مکتـوب بـه کـارگـران اعـالم نـمـود                 

کارخانه منحل شده است و کـارگـران     
مي بايد يا به بيـمـه بـيـکـاري وصـل           
شوند و يا به طرح شکايت در مراجـع  

 قانوني اقدام کنند.
بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه          
اتحاديه آزاد کارگـران ايـران، در پـي          
ايــن ابــالغــيــه از ســوي اداره کــار                
شهرسـتـان قـروه بـه کـارگـران فـوالد                

زاگرس آنان تصميم به برگزاري تجمـع  
اعـتــراضــي در مــقـابــل اسـتــانــداري          
کردستان گرفتند و از سـاعـت اولـيـه         
صبح امروز تجمع خود را در مقـابـل   

 اين استانداري آغاز کردند.
بنا بر اين گزارش با آغاز تـجـمـع    
کارگـران فـوالد زاگـرس مسـئـولـيـن              
استانداري کردستان تالش کردنـد بـا     

اعالم اينکه استاندار در محل نيست 
کارگران را از ادامه تجمع مـنـصـرف      
کنند اما در پي ايـن اقـدام از سـوي            
مسئولين استانداري براي سر دوانـدن  
کارگران آنان بطور متحدانه اي اقـدام    

 به سر دادن شعار کردند.
بنا بر آخرين گزارشهاي رسيده به 
اتحاديه آزاد کارگران ايران، تا لحـظـه   

) در    ١٣ مخابره اين خبـر (سـاعـت         
حــالــي کــه نــيــروهــاي امــنــيــتــي و             

انتظامي بطور چشمگيري در مـحـل     
تجمع کارگران حضور پيدا کـرده انـد       
کــارگــران فــوالد زاگــرس هــمــچــنــان         
شعار: "کار حقوق تجمع حـق مسـلـم          

و نـمـايـنـده           ماست" را سر ميدهنـد  
هاي آنان در جـلـسـه اي بـا شـرکـت                 
معاون سياسي استانداري کـردسـتـان    

 مشغول مذاکره هستند.
 –اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 ١٣٩٣ فروردين ماه  ١٧ 

 تجمع اعتراضي کارگران فوالد زاگرس در مقابل استانداري کردستان

در شرايطي که حکومت اسالمي 
و دولت روحاني، بيشرمانه ميکشند 
و جنايت را توجيه ميکنند، مردم بـا  
تمام وجود براي لغو مجـازات اعـدام     

 فعاليت ميکنند. 
کرامت برهاني از مـرگ نـجـات        
مي يابد و براي اولين بار فرزندش را   

 در آغوش ميگيرد!
هـزار نـفـر       ۱۰۸ در يکسو امضا 

عليه  حکم اعدام ريحانه و جـنـب و         
جوشي عظيم براي نجات ايـن دخـتـر      
جوان و در سوي ديگر خانواده مقتول 
کرامت برهاني را از مرگ نجات داده 
و به آغوش فرزندش برميگـردانـنـد و      

نـفـر بـا خـريـدن             ۷۰۰ در جاي ديگر 
بليط فيلم سينمايي " خط ويژه" بـراي    

سالـه از اعـدام        ۲۶ نجات جان جوان 
همت ميکـنـنـد و خـانـواده مـقـتـول               
اعالم ميکنند بـا ايـن پـول مـدرسـه            
خــواهــنــد ســاخــت. ايــن عــروج يــک            
جامعه با تمام قد در مقابل حکومت 

 قرون وسطايي اسالمي است! 
کرامـت بـرهـانـي، مـحـيـط بـان               

 جامعه اي که با تمام وجود  
  از انسانيت دفاع ميکند!

 ۶ صفحه              
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کردستان از اين خطه توليد و تـوزيـع       
مي شود که با اين اوضاع هم تـولـيـد    
منطقه و استان دچار رکود گرديـده و    
هــم خســارات زيــادي بــه کشــاورزان           
وارد گرديده اسـت. مـا مـردم شـهـر               
سروآباد و کشاورزان منطقه شامـيـان   
را فراميخوانيم براي تـحـقـق عـمـلـي           
خسارات درختان و محصوالت باغي 
در شهرهاي سنندج و مـريـوان دسـت      

 به اعتراض و راه پيمايي بزنند.  
 

    کارگران
 

 اعتراض به انحالل کارخانه
 

نـــفـــر از        ۲۰۰ فـــرورديـــن:     ١٦ 
کارگران فوالد زاگرس در اعتراض بـه  
انحالل اين کارخانه از سوي کارفرمـا  
در مقابل اداره تـعـاون، کـار و رفـاه             
اجتماعي شـهـرسـتـان قـروه واقـع در             
 اســتــان کــردســتــان تــجــمــع کــردنــد.        

، يــکــي از     » اکــبــر هـدايــتــي      عـلــي « 
نمايندگان کـارگـران حـاضـر در ايـن              
تجمع تعداد کارگراني که بـا انـحـالل      

 ۲۷۴ شوند را    اين کارخانه بيکار مي
نفر ذکر کرد. او افزود: طـبـق جـلـسـه          
مجمع فوق العاده سهام داران اصـلـي   
شرکت فوالد زاگـرس، ايـن واحـد از            

 ۹۲ اســفــنــدمــاه ســال         ۲۲ مــورخــه   
 ۲۶ منحل اعالم شده و آگهي آن روز   

اسفند در روزنامه اطالعات به چـاپ  
انحالل کارخانـه فـوالد       .رسيده است

زاگرس بدون تاييد نهادهاي مـرتـبـط    
قـانـون      ۱۴۱ تصريح شـده در مـاده           

ايـن     ۱۹۹ مـاده       ۳ تجـارت و بـنـد          
ايـن مـديـر       .قانون انجـام شـده اسـت       

وکالت دارد در سال جاري با تمـامـي   
کارگران بر اساس آگهي انتشار يافتـه  

 .تسويه حساب کند
 

نماينده کارگران فوالد زاگرس در 
ادامه به بـيـکـاري کـارگـران بـعـد از              
انحالل کارخانه اشاره کـرد و گـفـت:          
انحالل کـارخـانـه فـوالد زاگـرس در               

مـاه از       ۴ حالي صورت گـرفـتـه کـه         
 .حقوق کارگران پرداخت نشده است

 
ــورد               ــن در مـ ــيـ ــنـ ــچـ ــمـ وي هـ
پاسخگويي مسئوالن شـرکـت فـوالد      
زاگرس در مورد انـحـالل ايـن واحـد           
اظهار داشت: هيچ يـک از مـالـکـان            
اصلي کارخانـه فـوالد زاگـرس بـراي           
پاسخگويي به مشکالت کارگران در   

ايـن   .انـد    تجمع امـروز حـاضـر نشـده        
کــارگــر در خــاتــمــه گــفــت: تــجــمــع              

قروردين کارگران در حالي پـايـان     ١٦ 
 ۱۸ يافت کـه ايـن کـارگـران از روز                 

تيرماه سال گذشته تا هـم اکـنـون بـه         
ده    ناتواني مالي و زيـان   « بهانه آنچه 
شود بالتکليف  ذکر مي»  بودن توليد

بوده و با آنکه اجتماعات متعددي را 
هاي مـخـتـلـف انـجـام          در مقابل نهاد

ــوز                 داده ــن ــه ه ــان ــاســف ــد امــا مــت ان
انـد مـطـالـبـات خـود رادر                نتوانسته

مورد بازگشايي کارخانـه، بـازگشـت      
به کار و دريافت مطالـبـات مـعـوقـه        

پيشينـه اعـتـراض       .خود وصول کنند
پــيــش از ايــن، در تــاريــخ         :  کـارگــران 

اسفندماه در پي سـفـر کـارگـران          ۲۵ 
فوالد زاگرس از کردستان به تهـران و    
تجمع در مقـابـل سـاخـتـمـان وزارت           
تعاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـي، بـا                  

اي از جـانـب وزارت            برگزاري جلـسـه  
مـاه   ۴ کار، کارفرما مکلف شده بود 

از مجموع هشت ماه حقوق مـعـوقـه      
بـه گـفـتـه        .کارکران را پرداخـت کـنـد     

نماينده کـارگـران حـاضـر در جـلـسـه              
مــذکــور، تــعــدادي از ســهــامــداران          
کارخانه بعد از امضاء صورت جلسه 
پرداخت بخشي از معوقات حـقـوقـي    
کارگران، تهديد کردند که حداکثر تـا    
چند روز آينده کارخانه فوالد زاگـرس    
را منحل اعالم خواهند کرد. اتفاقـي   

 .که اينک اتفاق افتاده است
 

اعـتـراض کـارگـران بـه          تکاب:    
 اخراج

فروردين: کـارگـران اخـراجـي          ١٨ 
معدن طالي "زره شوران" تـکـاب در         
اعتـراض بـه تصـمـيـم کـارفـرمـايـان                
مبني بر اخراج آنان، راه اصـلـي ايـن        

تجمـع ايـن      .معدن را مسدود نمودند
کارگران که خواستار بازگشت به کـار  

بـعـدازظـهـر        ٣ هسـتـنـد تـا سـاعـت             
فروردين ادامە يـافـت و          ١٨ دوشنبه 

مورد حمله ماموران نيروي انتظامي 
رژيم در شـهـر تـکـاب قـرار گـرفـت.                
کارگران اخـراجـي مـعـدن طـالي زرە            
شوران، همـگـي سـاکـن روسـتـاهـاي            
"زرەشوران، هلوچلي و شـهـر تـکـاب"        

 .مي باشند
 
 »مزد ضد کارگري«
 

انـــجـــمـــن صـــنـــفـــي کـــارگـــران        
هاي سنندج و حومه با صـدور   خبازي
اي، ميزان تـعـيـيـن شـده بـراي              بيانيه

مـزد  « مزد کارگران در سال جاري را 
خـوانـد.........  در                »  ضد کـارگـري  

ابتداي اين بيانيه اعتراضي کـارگـران   

شـرايـط   « نانواي سنندج با انتقاد از     
اقتصادي ايران که کارگران را قربانـي  

، » سود پرستي سرمـايـه داران کـرده       
اند: امنيت شغلي کـارگـران در      نوشته
در سايـه رواج قـراردادهـاي         ۹۲ سال 

موقت و سفيد امضا عمال بـه صـفـر      
هـا   عدالتي کارگران در برابر بي .رسيد

ساکت نماندند و در نقـاط مـخـتـلـف        
کشور از معدن چادرملو اردکان، پلي 
اکريل اصفـهـان، پـتـروشـيـمـي بـنـدر              
امام، نيشکـر هـفـت تـپـه تـا فـوالد                

هــاي    زاگــرس کــردســتــان و خــبــازي        
هـا و       سنندج و سقز و مـريـوان و ده          

ها کارگاه و کارخانه ديگر نسبت  صد
به وضعيت نابسامان معيشتي خـود  
دســت بــه اعــتــراض زدنــد و فــريــاد            

در بـخـش ديـگـري از ايـن               .سردادند
بر  ۹۳ بيانيه با اشاره به تصويب مزد 

قانـون کـار (کـه بـر             ۴۱ خالف ماده 
افزايش حداقـل دسـتـمـزد بـر اسـاس             
درصد تورم اعالم شده از سوي بـانـک   
مرکزي تاکيد دارد)، آمده اسـت: در       
اواخر اسفند ماه [سال گـذشـتـه] در        
شرايطي که کارگران با کوله بـاري از      

هاي خالي به  سختي و مشقت و سفره
رفـتـنـد، شـوراي          استقبال نـوروز مـي    

عالي کار در عملي ضـد کـارگـري و        
در جلسه سه جانبه با حضـور دولـت،     
کارفرمـا و نـمـايـنـدگـان فـرمـايشـي                
کارگران که هيچ سنخيتي با کارگران 

را    ۹۳ ندارند، حداقل دستمـزد سـال       
تومان اعالم کـرد     ۹۰۰ هزار و  ۶۰۸ 

که هدفي جز استثمار بيشتر کارگران 
داران    براي سودآوري بيشتر سـرمـايـه     

در اين بيانـيـه ضـمـن هشـدار           .ندارد
هـاي احـتـمـالـي کـه              نسبت به گرانـي 

هـا در     اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه
پــي خــواهــد داشــت، از مــکــانــيــزم            

اي که برخالف قـانـون بـراي       ناعادالنه
افزايش مزد کارگران نـانـوا در نـظـر           
گرفته شده انتقاد شده و آمـده اسـت:       
دستمـزد کـارگـران خـبـاز بـر اسـاس                
عرفي غير قانوني و ظالمانه مـنـوط     
به افزايش قيمت نان مـي بـاشـد، بـه         
همين دليل مبناي پرداخت دستـمـزد   

 ۹۰ فعلي کارگران خباز، تـورم سـال         
باشد و تمامي مکاتبات رسـمـي      مي

و مـراجـعـات حضـوري نـمـايـنـدگـان              
کارگران به نهادهاي مربـوطـه عـمـال       

نتيجه و با وعده و وعـيـدهـاي تـو          بي
انجمن صنفي  .خالي همراه بوده است

هاي سنندج و حومه در  کارگران خباز
اش اعالم کرده  پايان بيانيه اعتراضي

است دستمزد کارگران خـبـاز جـواب        
گوي تورم موجود در کشور نيسـت و    
دخل و خـرج کـارگـران تـحـت هـيـچ                  

آيـد و       مکانيسمي با هم جور درنـمـي  
خواستار افـزايـش حـداقـل دسـتـمـزد            

قانـون کـار و تـورم           ۴۱ برابر با ماده 
.واقعي موجود در کشور شـده اسـت      

 (منبع ايلنا)
متن کامل اين بيانـيـه در     

 :ادامه مي آيد
فــرا رســيــدن ســال نــو هــمــواره             

هاي نـو     نويدبخش افکار نو و تصميم
اي که هـر سـال      براي آينده است، آينده

گوييم اميدواريم بهتر از سال قبل  مي
سال نو و بهار در حالـي   ...باشد!! اما

رسد که کارگران سال گـذشـتـه     فرا مي
تر از گـذشـتـه       را در شرايط بس بغرنج

هـمـان         سپري کـردنـد. سـالـي کـه در            
ها بار ديـگـر چـنـديـن         اوايل، دستمزد

برابر کمتر از خط فقر بود، گـرانـي و       
تورم افسار گسيخته در سال گـذشـتـه    

 .مداوم و حتي روز به روز شـده بـود        
هاي گستـرده   سال قبل با اخراج سازي

و عـدم پـرداخـت بـه مـوقـع حـداقـل                   
دستمزد بخور و نـمـيـر بـه کـارگـران               
ادامه داشت. امنيت شغلي کـارگـران    

در ســـايـــه رواج              ۹۲ در ســـال         
قراردادهاي موقـت و سـفـيـد امضـا            
عمال به صـفـر رسـيـد. در سـال پـار                

هاي کارگري از    هزاران کودک خانواده
درس و مدرسه به جـا مـانـدنـد و بـه            

هاي تحـصـيـل،     دليل باال بودن هزينه
نــاچــارا لــقــاي عــلــم را بــه جــاليــش             
بخشيدند و براي آنکه بتوانند بخشـي  

هاي خانواده را جبران کـنـنـد     از هزينه
راهي بازارهاي کار شدند و بـه خـيـل      

 ۹۲ سـال     .کـودکـان کــار پـيــوسـتـنــد         
همچنين سالي پر خطر براي کارگـران  
بود، کارگراني که براي بدسـت آوردن    
لقمه ناني که با آن بتوانند شکم خـود  

هايشان را سير کننـد خـطـر       و خانواده
مرگ را به جان خريدند و در هـمـيـن        

هـا کـارگـر قـربـانـي سـود                 راستا صد
داران شدند و به دليـل   پرستي سرمايه

عدم امنيت جاني در محل کار جـان    
هر چنـد سـالـي کـه گـذشـت              .باختند

مـعـيـشـتـي        –وضعيت اجـتـمـاعـي         
تر از گذشته گشـت امـا        کارگران تباه

هـا     عـدالـتـي      کارگران در برابر اين بـي 
ساکت نماندند و در نقـاط مـخـتـلـف        
کشور از چادرملو اردکان، پلي اکريل 
اصفهان، پـتـروشـيـمـي بـنـدر امـام،                
نيشکر هفت تـپـه تـا فـوالد زاگـرس            

هاي سنندج و سقز  کردستان و خبازي
هـا کـارگـاه و           ها و صد و مريوان و ده

کارخانه ديگر نسـبـت بـه وضـعـيـت             
نابسامان معيشـتـي خـود دسـت بـه            

امـا   .اعتراض زدند و فرياد سـردادنـد  
ها در اواخر اسـفـنـد       با وجود همه اين

ماه در شرايطي که کارگران با کـوـلـه      
هـاي     باري از سختي و مشقت و سفره

رفـتـنـد       خالي به استقبال نـوروز مـي      
شوراي عالـي کـارمـزدي در عـمـلـي             
ضد کارگري حداقل دستمزدهاي سال 

 .ريال اعالم کـرد  ۶۰۸۹۰۰۰ را  ۹۳ 
کارگران در حالي قدم به سـال جـديـد        
ــل                 ــار حــداق ــن ب ــه اي ــنــد ک گــذاشــت

ها ضمن سه بـرابـر کـمـتـر از           دستمزد
خط فقر موجود، حتي از ميزان تـورم  

درصدي که بانک مـرکـزي بـطـور        ۳۶ 
رسمي اعالم کرده بود کـمـتـر اسـت.         
چنين دستمزدي در حالي به کارگـران  
تحميل گرديد که دولت در اواخر سال 
گذشته اعالم کرد: عالوه بـر افـزايـش       
قيمت آب، برق و سـوخـت، فـاز دوم            

هـا را نـيـز بـه              هدفمند کـردن يـارانـه     
واضـح و     .مرحله اجرا در خواهد آورد

روشن است که مسئولين دولـتـي بـا        
ها در سال جديد، چشم  اين اظهار نظر

ــي کــارگــران                ــه ســفــره خــال طــمــع ب
اند. آقاياني که ابتدا کليـد بـه       انداخته

دست آمده بودند تا حالل مشـکـالت   
گــردنــد، گــويــا عــزم خــود را بــراي              

 انـد؟    جزم کـرده   »  کشتن چراغ خانه« 
امــا در مــيــان ايــن مشــکــالت و                

ها تنور زندگي کـارگـرانـي کـه        هياهو
قوت غالب مردم و اکثر کـارگـران را       

کنـنـد گـرم نـيـسـت بـلـکـه                 پخت مي
بـاشـد. چـون          تـر نـيـز مـي           نابسامـان 

دستمـزد کـارگـران خـبـاز بـر اسـاس                
عرفي غير قانوني و ظالمانه مـنـوط     

بـاشـد بـه         به افزايش قيمـت نـان مـي       
همين دليل مبناي پرداخت دستـمـزد   

 ۹۰ فعلي کارگران خـبـاز تـورم سـال           
باشد و تمامي مکاتبات رسـمـي      مي

و مـراجـعـات حضـوري نـمـايـنـدگـان              
کارگران با نهادهاي مـربـوطـه عـمـال        

نتيجه و با وعده و وعـيـدهـاي تـو          بي
از اين طـريـق      .خالي همراه بوده است

هـاي     انجمن صنفـي کـارگـران خـبـاز         
دارد کـه       سنندج و حومه اعـالم مـي      

دستمزد کارگران خـبـاز جـواب گـوي         
تورم موجود در کشور نيست و دخـل  
و خـــرج کـــارگـــران تـــحـــت هـــيـــچ              

 .آيـد    مکانيسمي با هم جـور درنـمـي     
همانگونه که قبال نيز اعـالم داشـتـه        
ــزايـــش               ــان افـ ــواهـ ــا خـ ــم مـ ــوديـ بـ

 ۴۱ هايمـان بـرابـر بـا مـاده               دستمزد
قانون کار و تورم واقعـي مـوجـود در        

باشيم. به همين خاطـر مـا       کشور مي
کارگران خباز ديگر تاب تحـمـل ايـن      

عـدالـتـي و       همه فشار اجتماعي و بي
نابربري که طي اين ساليان به خـود و    

هايمان شده، نداريم و بـر ايـن        خانواده

 نگاه هفته...

 ۶ صفحه            
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ايــم کــه تــحــمــيــل دســتــمــزد           عــقــيــده
ريال در جلسه سه جانبه  ۶۰۸۹۰۰۰ 

بــا حضـــور دولـــت، کــارفـــرمــا و                
نمايندگان فرمايشي کارگران که هيچ 
سنخيتي با کارگران نـدارنـد؛ چـيـزي         
جز استثمار بـيـشـتـر کـارگـران بـراي              

ــه         ــيــشــتــر ســرمــاي داران    ســودآوري ب
بر اين مبنـا مـا کـارگـران          .باشد نمي

هاي شهر سننـدج خـود را در          خبازي
کنار تمامي کارگراني که براي احقاق 
ابتدايي ترين حقوق خود و کسب يـک  

کـنـنـد،       زندگـي انسـانـي تـالش مـي           
بينيم و اعتراض به چنـيـن دسـت       مي

قـانـون    ۴۱ درازي و نفض آشکارماده 
ــي         چــون چــراي خــود          کــار را حــق ب

در پايان انـجـمـن صـنـفـي            .دانيم مي
هاي سنندج و حـومـه      کارگران خبازي

سال نو را با دلهايي سرشار از اميد و 
با تکيه به نيـروي آگـاهـي، سـازمـان          
ــراي احــقــاق                     ــگــي و [...] ب ــت ــاف ي

ترين حـقـوق خـود و بـرچـيـده              ابتدايي
شدن نابرابري و ستم و اسـتـثـمـار در         
جامعه، بدور از جنگ و نـاامـنـي و          
غرق در رفاه و آسايش را براي تمامي 

 .کارگران ايران آرزومند است
  

کارگران خانوادگـي کـوره      
ساعت كـار   ۱۵ ها روزي  پزخانه

 كنند مي
 

کارگراني که بصورت خانـوادگـي   
با عناوين شغلـي قـالـب دار، قـالـب            
کش، گل ساز و بار جمـع کـن کـه از          

هاي خراسان، کردستان و... بـه      استان
کـنـنـد تـا بـه عـنـوان               تهران کوچ مي

هـا     کارگر فصـلـي در کـوره پـزخـانـه              
 ۱۵ مشغول شونـد روزانـه بـيـش از             

 کنند. ساعت کار مي
 
 

کميـتـه    ١٢ اطالعيه شماره 
دفاع از کارگران دستگير شـده  

انتقال محمد موالنايـي    –مهاباد 
 از بيمارستان به زندان

 
صبح روز يـکـشـنـبـه       ١٠ ساعت 

ــن مــاه          ١٧  ــروردي ، مــحــمــد     ٩٣ ف
موالنايي کارگـر زنـدانـي کـه جـهـت             
معالجه پزشکي بـه مـرخصـي آمـده           

بود به زندان برگشت. ايـن در حـالـي         
است که ايـن کـارگـر زنـدانـي هـنـوز              
تحت درمان بـود و در بـيـمـارسـتـان             
مهاباد بستري بود. بعد از تـرخـيـص       
از بيمارستان، بـالفـاصـلـه بـه زنـدان             

کميته دفاع از کارگران  .برگردانده شد
زنداني مهاباد ضمن محـکـوم کـردن      
اين تصميم که توسط دادستان مهابا 
د اتخاذ شـده از کـلـيـه وجـدان هـاي               
بيدار و کارگران تقاضامند اسـت تـا       
نسبت بـه ايـن تصـمـيـم دادسـتـانـي                 
مهـابـاد، اعـتـراض خـود را بـه هـر                  
شکلي که برايشان ميسر است اعـالم  

مــحــمــد مــوالنــايــي کــارگــر         .کــنــنــد
بازنشسته شهرداري مهاباد است کـه    

سال سن دارد و به اتهام دفـاع از     ٧٦ 
حقوق کارگران و عضويت در کمـيـتـه    
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
تشکلـهـاي کـارگـري تـوسـط دادگـاه              
مهاباد به يک سـال حـبـس تـعـزيـري             
محکوم شده و با وجود بيماري هـاي    
متعدد که دچار او شـده و پـزشـکـان           
چند بار اعالم کردند کـه تـوان ادامـه        
حبس را ندارد.اما تا اين لحـظـه قـوه       
قضائيه هنوز به درخواست پـزشـکـان    
و خانواده محمـد مـوالنـايـي جـواب          

نداده و اماده نيسـت تـا ايـن کـارگـر            
 .مريض و مسن را آزاد کنند

 
 

ماه حقوقهاي پرداخت  ٩ 
 نشده

 
از تـيـرمـاه سـال گـذشـتـه               بانه:  

تــاکــنــون کــارگــران شــاغــل در ســد            
آباد شهرستان بانه از دريـافـت      عباس

 .انـد    حقوق و مـزايـا مـحـروم گشـتـه          
پيمـانـکـار و مـجـري سـد مـخـزنـي                   

ي شـرکـت شـمـس        آباد بر عهده عباس
بـاشـد.      عمران ـ سهـامـي خـاص مـي        

ودويست و سي کارگر و کـارمـنـد در      
 .اين تأسيات مشغل بکـار هسـتـنـد      

يکي از کارگران شاغـل در ايـن سـد          
گفت: "عدم پرداخت دستمزد بيش از     

ماهه اخير در حالي است که نوروز  ٩ 
امسال مسئوالن شرکت تنها حـقـوق     

روز کــارگــران را کــه هــمــگــي               ١٥ 
متأهل و داراي فـرزنـد هسـتـنـد را                

 ."پرداخت کردند
 
 
 
 

  زندان و دستگيري
 
ساله، فرزند  ٢٨ افسانه بايزيدي  

نور ـ  ابوبکر و دانشجوي دانشگاه پيام
واحد بوکان به اتـهـام "هـمـکـاري بـا              
اپوزسيون حکـومـت اسـالمـي ايـران          

سـال     ٢ توسط دستگاه قضـايـي بـه          
 .زندان تعليقي محکوم شده است

 
 خودکشي  

 
:  سقز. کژال قـادري      فروردين ۱۷ 

فرزند رحمان ساکن روسـتـاي "سـيـاه          
در" از توابع منطقه گورک شهـر سـقـز      

 .با اسلحه شکاري خودکشي کرد
 

 ٢٠ عـبـداهللا واحـدي        مريوان:   
ســالــه فــرزنــد عــلــي اهــل روســتــاي           
"دانيکش" بخش کالترزان شهرسـتـان     
سرو آباد و مقيم شهرستان مريوان در 
مکاني به نام قبر درويش در نزديکي 
دريــــاچــــه زريــــبــــار از طــــريــــق               

ــق  ــاب دار               حــل ــه طــن ــمــودن ب ــزن آوي
خودکشي کرده و به زندگي خود پايان 

  .داد
 

 ۴ از صفحه
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 محکوم به اعدام در آغوش خانواده
سال قبل  ۲ کرامت برهاني حدود 

در شهرستان خـاتـم در مـرز اسـتـان              
فارس و يزد با شکارچياني مواجـه و    
متاسفانه اين رو در رويي مـنـجـر بـه       

شــود کــه در اثــر ايــن            درگـيــري مـي    
درگيري يکي از شـکـارچـيـان بـه نـام           
رحيم بيگـي جـان خـود را از دسـت               

 .دهد. مي
براساس حکم دستـگـاه فضـايـي       

بـان     حکومت اسالمـي ايـن مـحـيـط         
شود کـه   يزدي محکوم به قصاص مي

خوشـبـخـتـانـه بـا رضـايـت خـانـواده                 
مقتول،  کرامت برهانـي ايـن روزهـا        

سال از زندان آزاد شـد. ايـن       ۲ پس از 
عکس صحنه روبرو شدن کرامـت بـا     
فرزند خردسالش را لحظاتـي پـس از       

 آزادي از زندان نشان ميدهد. 
به تماشاي يک فيلم ميروند و يک 

سالـه را از اعـدام نـجـات              ۲۶ جوان 
 ميدهند!

سال دارد و بيـش از پـنـج         ۲۶ او 
سال است که اسير حکومت اسالمـي  
است. در يک درگـيـري بـا يـک جـوان            

ديگر سه نفر بودند که يک جوان ديگر 
را به قتل ميرسانند. دو نفر از آنها با  
پرداخت پول از زندان آزاد ميشونـد و    
در يک سانحه دلخراش راننـدگـي هـر      
دو به قتل ميرسند و نفر سوم ميماند 

مـيـلـيــون       ۰۰ ٣ در زنـدان کـه بـايــد            
 تومان پول بدهد تا نجات يابد. 

خانواده اش قدرت پرداخت چنين 
پولي را ندارند و در يک نمايش فـيـلـم    
از مردم دعوت مـيـشـود  بـا خـريـد             
بليط سينما و پرداخت پـول بـيـشـتـر          
کمک کنند ، وقتي پول جمـع شـد در       
داخل سـالـن سـيـنـمـا، پـدر مـقـتـول                 
سخنراني کرده و ميگويـد: ايـن پـول         
براي ساخت يـک مـدرسـه در مـحلـه            

 فقير نشين صرف خواهد شد. 
ــري        ــنــصــور لشــگ ــوچــانــي      م ق

کـه ايـن      («خـط ويـژه    »کنـنـده      (تهيه 
هاي او    مراسم همت عالي با پيگيري

شد، هـنـگـام حضـور روي          برگزار مي
باره گفت: وقتـي خـودم را         سن در اين

گذارم، اشـک     جاي خانواده مقتول مي
شـود. وقـتـي          در چشمانم جـمـع مـي       

خـودم را جــاي خــانـواده مــجــرم کــه             

 ١٩ فـرزنـدشــان هــفـت ســال از سـن               
گـذارم،     سالگـي در زنـدان بـوده مـي            

شـود.     اشک حزن در چشمانم جمع مي
اما حاال که همت شما را براي التيـام  

هاي اين دو خـانـواده      بخشيدن به زخم
بينم، اشک شوق در چشمانم جمـع   مي
شود. اجازه دهيد اين خبـر خـوب       مي

را بدهم که خـانـواده مـقـتـول مـبـلـغ               
اهدايي را خـرج سـاخـت مـدرسـه در            
همان منطقه محروم به ياد فرزندشان 

 خواهند کرد.
از نظر ما ايـنـهـا هـمـه بـروزات             
اعتراض و نفرت يک جامعه  از قـتـل   
عــمــد دولــتــي اســت کــه حــکــومــت           
اسـالمــي بـا تــمـام قــوا از آن دفــاع                

 ميکند.  
کميته بين المللـي عـلـيـه اعـدام          
اعالم ميکند که اعـدام قـتـل عـمـد            
دولتي است و بايد براي هـمـيـشـه از         
همه دنيا رخت بربندد، اعدام جنايـت  
سازمان يافته است و در همه جا براي 
ترساندن مردم و اعـالم قـدر قـدرتـي           
دولـتـهـا و بـراي ايــجـاد وحشـت در                 
جامعه بکار برده ميـشـود. ايـران در         
ــهــا اســت و                  صــدر جــدول اعــدام
حکومت اسالمي ايران بـا سـبـعـيـت        

کامل و بـا وحشـيـگـري غـيـر قـابـل               
تصوري در زندانها يا محکومين بـه    
اعدام رفتار ميکند و در مقابل خـود  
جنبشي را شاهد اسـت کـه بـا تـمـام            
وجود از انسانيت و حـقـوق انسـانـي           

 دفاع ميکند. 

بـايـد بـه جــنـبـش عـلـيــه اعــدام                
گسترش داد و حکومت اعدام را زيـر  

 فشار بيشتري قرار داد. 
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۱۴ آوريل  ۷ 

 جامعه اي که...  

 

 

 


