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 نسان نودينيان              

 
)فاجعه  ۱۹۸۸ سال قبل(سال ۲۶ 

اي انساني در کردستان عراق تـوسـط   
نيروهاي سرکوبگر حاکم دولت بـعـث     
عراق اتفاق افتاد. رژيـم جـنـايـتـکـار            
صدام حسين بـا اعـزام صـدهـا هـزار            
نيروي ارتش و بسيج مزدوران محلـي  
تحت فرماندهي "مستشاران" کُرد از     
شــهــرهــاي "ســلــيــمــانــيــه"، "اربــيــل"،           

"رانيه"، و "پـيـنـچـويـن" بـه مـنـاطـق                   
روستايي شهرهـاي کـردسـتـان عـراق          
حمله کـردنـد. بـيـش از چـهـار هـزار                   
روستا را ويـران و خـالـي از سـکـنـه                 
کردند. به ساکنيـن روسـتـاهـا حـملـه            
کرند و بيش از صـدو هشـتـاد هـزار             
ــد!.                    ــن ــرد را کشــت کــودک، زن و م
عمليات تخريب و نابودي روستاها و   
نسل کشي مردم در کردسـتـان عـراق      
به "عمليات انفال" نام گرفت. اگـر در       

) جـنـگ قـومـي جـان           ۱۹۹۴ رواندا(
بيش از هشتـصـدهـزار را گـرفـت در            
ــا              کــردســتــان عــراق دولــت صــدام ب
ــزدور               ــاي مـ ــروهـ ــيـ ــاري نـ ــکـ ــمـ هـ
مــحـــلـــي*مســـتــشـــاران ســـابـــق*       
کسانيکه در دولـت کـنـونـي "اقـلـيـم               
کردستان" بر اريکه قدرت بزور اسلحه  

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

  در مورد روز جهاني کارگر

طـي چـنـد سـال اخـيـر               ايسکرا: 
تشکلهاي مـتـعـددي مسـتـقـل از             
دولت و در جـهـت دسـت يـابـي بـه             

خواست و مـطـالـبـات بـخـشـهـاي               
مختـلـف کـارگـري ايـجـاد شـده و                
عليرغم اينکه دولت اين تشـکـلـهـا     
را برسميت نمي شناسد اما فعالين 
کارگري که در اين تشکلها فعالـنـد   
لحـظـه اي از تـالش بـراي احـقـاق                 
حقوق کارگران دست برنداشته انـد.    

بنظر شما آيا نمي شود که فعـالـيـن    
درگير و دخيـل در ايـن تشـکـلـهـا             
بجاي فراخوانهاي جـداگـانـه بـطـور        
يکدست و متحد به اسـتـقـبـال روز       
جهاني کارگر بروند؟ چه توصيه هـا  

 و تاکيداتي در اين زمينه داريد؟
 

 

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي هفته در  
 نسان نودينيانشهرهاي کردستان / 

 کارگران
تجمع کارکنان محيط زيست 

ناعادالنه   کردستان در اعتراض به
 بودن حقوق و مزاياشان!

قروردين: کارکـنـان اداره کـل         ٢٥ 
حــفــاظــت مــحــيــط زيســت اســتــان           

کردستان در اعتـراض بـه نـاعـادالنـه          
بودن حقوق و مزايا در محوطه محـل  

يــکــي از    .کــار خــود تــجــمــع کــردنــد       
مــعــتــرضــان در تشــريــح عــلــت ايــن          
اعتراض گفت: حق فوق الـعـاده ويـژه         

 

 شيث اماني و مظفر صالح نيا  
 به اداره اطالعات سنندج احضار شدند

 ۳ صفحه 

 در باره  حزب کمونيست کارگري بيانيه 
  تخريب محيط زيست در ايران 

ســيـري نـاپـذيــر      حـرص و ولـع         
سرمايه بـراي کسـب سـود هـرچـه              
بيشتر، وضعيت فاجعه باري را در   

محيط زيست ايجاد کرده است که 
زندگي امروز و فرداي بشـر و کـل         
مــوجــودات زنــده را بــطــور جــدي           

مشـکـالت زيسـت       تهديد ميکند. 
مــحــيــطــي آشــکــارا يــک مســئلــه         

در طـبـقـاتـي اسـت.              -اجتـمـاعـي   
دنياي امـروز وضـعـيـت بـحـرانـي               
محيط زيسـت اسـاسـا مـحـصـول           
منافع سودپرستانه سرمايه داران و 
ــت               ــاي ــايشــان و عــدم رع ــه ــت دول

استانداردهـاي پـيـشـرو و عـلـمـي              
زيست محيطي از سوي آنها است. 
تا آنجا که بدون مواجهه و مـبـارزه     
مردم جهان عليه  نـظـام سـرمـايـه            
داري و اصل اصالت سود، نـجـات     

خـطـرات   کره زمين و ساکنانش از     
جـدي و لــطــمــات جــبــران نــاپــذيــر           

نـامـمـکـن بـنـظـر          زيست محيطي   
 ميرسد. 

 

ــاســـب          ــنـ ــال بـــمـ هـــر سـ
فرارسيدن روز جهاني کـارگـر،   
نــهــادهــاي رژيــم در ســنــنــدج       
ــيــن            ــه احضــار فــعــال اقــدام ب
کارگري مـي کـنـنـد. بـنـا بـه               
ــه آزاد               ــادي ــح ــه ات ــري ک ــب خ
کارگران ايران مـنـتـشـر کـرده          

 ۲۰ اســت، روز چــهــارشــنــبــه       

 بهنام ابراهيم زاده در حمايت از شاهرخ زماني
 دست به اعتصاب غذا زد 

 ۲ صفحه  

 ۲ صفحه  

 ۵ صفحه            

 ۵ صفحه            

 ۶ صفحه            

 ۲ صفحه    يارانه هاي مردم به دولت!
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 ۱ از صفحه

و پول و قدرت عشيرتي لـم داده انـد         
اين نسل کشي را بسرانجـام رسـانـد.      
"عمليات انفال" يکي از جنايتکارانـه    
ترين نسل کشي تاريخ بشريت اسـت.  
اين جنايت دهشـتـنـاک بـا نـام رمـز               

بـرگـرفـتـه از       »( غنيـمـت  « *انفال*   
قران براي تشويق بـيـشـتـر آن تـعـداد           
جنايتکار بکار گرفتـه شـده بـود کـه           
بشيوه وحشيانه به زنـدگـي انسـانـهـا          
حمله ميکردند، محلهاي مسـکـونـي    
را به آتش ميکشيدند، منابع آبـهـاي     
اشــامــيــدنــي را بــا ســنــگ و بــتــون             
مسدود کردند، حيوانات را سوزاندند 
و کرامت و حيثيت انساني و حـيـات     
را از مردم و هر آنچه زنده و پر مـيـزد   

 گرفتند).  
 

اما، امروز بازماندگان اين نسـل  

کشـي و مـيــلــيــونـهــا نــفـر از مــردم                
کردستان عراق در سالروز اين فاجعـه  
بزرگ به بازي منافع قدرت نيـروهـاي   
موجود در "اقليم کردسـتـان" گـرفـتـه          
ميشـونـد. در ايـن روزهـا کـه بـازار                  
مضحکه انتخـابـاتـي احـزاب کـردي          
گرم است، ياد کسانيکه در اين نسـل    
کشي جانشان را از دست داده اند بـا    
قمار راي و شـرکـت در انـتـخـابـات                 
فرمايشي به گرو گرفـتـه شـده اسـت.         
طنز تلخ در ايـنـروزهـا بـراي احـزاب            
کردي در کيفرخواست سياسـي اسـت     
که بازماندگان فاجعه *انفال* بيـان    
مي کنند. "مستشاران" را محـاکـمـه       
کنيد. و اين مطالبه سـيـاسـي اعـالم        
کيفرخواسـت جـامـعـه و شـهـرونـدان              
شهرهاي کردسـتـان عـراق عـلـيـه آن             
تعداد زيـاد از مسـئـولـيـن امـروز و               

*مستشـاران* جـنـايـتـکـار ديـروز              
 است. 
 

ــراق و               ــان عـ ــتـ ــردسـ ــردم کـ مـ
 ۱۹۸۸ بازماندگان نسل کشي سـال      

بايد از بيشترين امـکـانـات زنـدگـي          
برخوردار بـاشـنـد. حـفـظ کـرامـت و               
حرمت انساني آنها نبايد بـه "قـمـار"         

بــازي قــدرت تــبــديــل شــود. مــادام            
خواست و مطالـبـه و کـيـفـرخـواسـت            
بازماندگان اين نسل کشي محاکـمـه   
ــاي               ــزدوره ــي م ــن ــل ــي ع ــاه و دادگ
*مستشار* است، احـزاب حـاکـم،          
دادگــاه هــا و نــيــروهــاي دخــيــل در             
کردستان عراق بايد به ايـن خـواسـت        
تـن بـدهـنـد و مسـئـولـيـن امـروز و                    

مــزدوران جــنــايــتــکــار ديــروز را بــه           
محاکمه بکشـنـد و از قـدرت کـنـار              

 گذاشته شوند
 

در سالروز اين فاجعه انسانـي بـه     
هزار انسـان کـه جـانشـان را از             ۱۸۰ 

 دست دادند درود مي فرستيم. 

 نسل کشي ...

فروردين ماه شيث امـانـي و مـظـفـر          
صالح نيا از اعضاي هـيـئـت مـديـره        

ــران               ــه آزاد کــارگــران اي ــه اتــحــادي ب
اطالعـات نـيـروي انـتـظـامـي شـهـر                
سنندج احضار شدند و در رابـطـه بـا        
مراسم اين روز مورد بازجـوئـي قـرار      
گرفتند. در اين بازجوئـي مـامـوريـن        
اطالعات نيروي انتظامي سنندج بـه    
اين دو عضو هيات مديـره اتـحـاديـه       
آزاد کارگران ايران اعالم کـردنـد حـق        

صحبت در بـاره مـرحلـه دوم اجـراي             
قطع سوبسـيـدهـا را نـدارنـد و بـراي               
بــرگــزاري مــراســم اول مــاه مــه روز             
جهاني کارگر ميبايـد اقـدام بـه اخـذ           
مجوز از فرمانداري سنندج بکنند و   
چنانچه اين فرمانداري از دادن مجوز 
خــودداري کــرد آنــان حــق بــرگــزاري           
مراسم روز جهاني کارگر و شرکت در 
آنرا ندارند و چنانچه اقدام به ايـنـکـار    
کنند با آنان بشدت بـرخـورد خـواهـد       

 شد. 
 

جمهوري اسـالمـي و ارگـانـهـاي          
سرکوبش بخوبي ميداننـد کـه مـردم        
تشنه به خـيـابـان آمـدن و اعـتـراض               
هستند، ميدانند اگر فضا را امنيتي 
نکنند تـوده هـاي انـبـوه کـارگـران و               
مردم محروم و ستمديده در سنندج و   
در سراسر کشور به خيابان ميايند تـا  
عليه کل اين جهنمي که مـتـفـخـوران     
حاکم براي اکثريت مردم درست کـرده  
انــد دســت بــه اعــتــراض بــزنــنــد و               

کيفرخواست خود را عليه بانيان ايـن    
جهنم و عـزمشـان را بـراي سـاخـتـن             
دنيائي عاري از سـتـم و نـابـرابـري و            

 استثمار اعالم کنند. 
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت  
کارگري احضـار و تـهـديـد فـعـالـيـن               
کارگـري تـوسـط نـهـادهـاي رژيـم را                
محکوم مي کند و اطمينان دارد کـه    
فعالين و تشکلهاي کارگري همراه بـا  
مردم آزاديخواه سنندج روز جـهـانـي        
کارگر را شايسته تر از هر سال برگزار 

خواهند کرد. کميته کردستـان حـزب      
از همه مردم شـريـف مـيـخـواهـد بـه            
اقــدامــات ســرکــوبــگــرانــه جــمــهــوري      
اسالمي اعتـراض کـنـنـد و خـود را              
براي حضور گسترده در خيابان ها در 

 روز جهاني کارگر آماده کنند. 
 

 زنده باد اول مه 
 روز جهاني کارگر

 
 کميته کردستان

 حزب کمونيست کارگري ايران 

 شيث اماني و ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 عبدل گلپريان           

 
صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
مدام در تـبـلـيـغـات شـبـانـروزي اش             

 :خطاب به مردم مي گويد
 

"ازگرفتن يارانه در صـورت عـدم      
نياز خود داري کنند و دولت را يـاري  
 .دهند تا اقتصاد کشور شکوفا شود"

 
يعني مردم همان نان خشکي هم 

که گيرشان نمياد نخورند و پولـش را    
به صنـدوق دزدان حـکـومـتـي واريـز             

افزايش هر روز و هـر سـاعـت           .کنند
قيمت مايحتاج اوليه، بـاال کشـيـدن        
دستمزد کارگران که ماهها پـرداخـت     
نمي شود، افزايش هـزيـنـه سـوخـت،          
افزايش هزينه هاي برق، آب، گـاز و        

سـال چـپـاول         ٣٥ در کنار همه اينها   
هزينه نفت و ريختن همه اين ثـروتـهـا    
در جيب آيـت اهللا هـاي مـيـلـيـاردر،             
اختصاص بخشي از اين چپاولـهـا بـه      
توليـد تـروريسـم، ارسـال کـمـکـهـاي               
مالي و تسليحاتي به سوريه و دهـهـا   
قلم ديگر از اين دسـت، يـارانـه هـاي         
غارت شده اي است که اين حکومـت  
ــدان و                  ــيــن اســالمــي و زن ــوان ــا ق ب

 .دارد از مردم مي گيرد تفنگش 
 

ــد هســتــي            ۳۵  ســال اســت دارن
جامعه و دسترنج مردم را بجيب مـي  
زنند. آيت اهللا هاي مـيـلـيـاردر شـده           
گوناگوني تا کنون توليد شده انـد کـه     
فقط با چاپـيـدن مـردم بـه ثـروتـهـاي              
نجومي دست يافته اند. قـيـل و قـال         
يارانه و خواهش و تمنا از مردم بـراي  
خودداري از پذيرفتن آن، اسـم رمـزي       
بــراي چــپــاول و کــالهــبــرداري هــاي           
بيشتر دولت از مردم است. آيا دولـت   
دارد به مردم يارانه مي دهد يا اينکه 
مشتي کالش و کالهبـردار دارنـد از       
جيب و سـفـره خـالـي مـردم بـه اسـم                

يـارانـه مـي      »  دولت را ياري دهيـد « 
 .گيرند؟
 

ــان              ــره جـ ــيـ ــيـــدن شـ بـــراي کشـ
مزدبگيران تهديد کرده اند که شرايط 

از اين هم بدتر خـواهـد شـد. زدن از             
سفره خالي مردم، باالکشيـدن ثـروت     
جــامــعــه و بــجــيــب زدن دســتــرنــج             
مزدبگيران، شغل باندها خدا بر روي   

يارانه حـق مـردم اسـت.         .زمين است
در همه جـاي دنـيـا ايـن يـک جـنـگ                
دائـمــي مــردم بــا هــمـه دولـت هــاي              

سرمايه دار است. در ايـران نـيـز ايـن          
فشار و مبارزه مردم است کـه يـارانـه      
را به حكومت اسالمي تحميل کـرده    
اســت. نــبــايــد گــذاشــت غــارتــگــران          

 *.اسالمي آن را باال بکشند
 

 

  يارانه هاي مردم به دولت!
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ابـتـدا بـه شـرايـط          :  نسان نودينيان
اجــتــمــاعــي و مــوقــعــيــت کــارگــران         
ميپردازم. به اين دليل بـه نـظـر مـن            
فعالين کارگري اين موقعيت را ابتدا 
بــه رســمــيــت بشــنــاســنــد و ســپــس            
تصميـمـات خـود را بـراي بـرگـزاري               
جشن و مـارش روز جـهـانـي کـارگـر             

 ۹۲ بگيرند. از يازده ارديبهشت سال  
تاکنون وضعيت معيشتي و زندگي و 
رفاه و دستمزد و روحـيـات کـارگـران         

 ۹۲ تغييرات اسـاسـي کـرده.  سـال                
بسيار سـخـت و پـر تـالطـمـي بـود.                
تالش براي ادامه زندگي و تحمل فقر 
بي شائبه از يک طرف و اعـتـراض و       
به چالش کشيدن دولت و کارفرمـاهـا   
براي افزايش دستمـزدهـا، سـد کـردن         
بــيــکــار ســازي و گــرفــتــن حــقــوق و            
دستمزدهـاي پـرداخـت نشـده کـار و              
فعاليت روتـيـن آنـهـا بـوده اسـت. و                

سـال دسـتـگـيـري و             ۹۲ اينکه سال   
فشــار و تــحــت کــنــتــرل قــرار دادن               
فعالين کارگري، بود. در دل اوضـاع       
پر التهاب و پر از نارضايـتـي، درجـه      
اي از اتـحـاد و هـمـکـاري بـر مـتـن                 
ضرورت اجتماعـي کـنـونـي، شـکـل           
گرفت. ما در سال گذشته ديدديم کـه    
فعالين کارگري در کمپينـهـاي دفـاع      
از کارگران دستگير شده  هماهنگ و 
متحد براي آزادي کارگران زنداني بـه    
اعتراض پرداخـتـنـد. در حـمـايـت و              
تقويت اعتصاب کارگران فوالد قـروه    
مـا شــاهـد ايــن هـمــاهــنــگـي هــا و                
همکاري ها بوديم. اوضاع پر تـالطـم    
کنوني و عـرصـه هـاي رو در رويـي               
کارگران با دولت در عـرصـه افـزايـش       
دستمزدها و خذف يارانه ها اهـمـيـت    
نزديکي و اتحاد را بيش از هـر دوره        
اي بيشتر کرده است. اينجا اين نکته  
را اضافه کنم کـه در درون کـارگـران            
گرايشهاي مختـلـف و بـوچـون هـاي            
متفاوتي در بـرخـورد بـه هـمـکـاري               
نيروهاي فـعـال کـارگـران، تشـکـل و             
سازمانيابـي ابـراز وجـود کـارگـران،            
وجود دارد. ايـن اخـتـالفـات واقـعـي            
هستند. اما نبايـد مـانـع هـمـکـاري            
هاي موثر بـراي بـرپـايـي بـا شـکـوه                
جشن و مراسم روز جـهـانـي کـارگـر،          
شوند. ضرورت نزديکي و هـمـکـاري       
بر متن اوضاع پرتالطـم و اعـتـراض        

توده اي مردم در جامعه و در مـيـان       
کارگران پيش کشيـده شـده و از هـر            
ــيــشــتــري               دوره اي از مــبــرمــيــت ب
برخوردار است. به نظر من فعاليـن و     
کارگراني کـه در تـدارک روز کـارگـر             
هستند بايد با متانـت، و گـذشـت و          
تلرانس بااليي بـراي نـزديـکـي و در             
کنار هم قـرار دادن کـارگـران تـالش             
کـنـنـد. اطـالعـيـه هـاي مشـتـرک و                   
جلسات مشترک داشته باشند. هدف  
برپايي با شکوه روز جـهـانـي کـارگـر          
بايد باشد. هدف بايد ايـن بـاشـد کـه          
امسـال کـه سـال رو در رويـي هــاي                 
بيشتر کـارگـران و تـوده مـيـلـيـونـي                 
جامعه با دولت است، صف متحد و   
همبسته اي ايجاد شود. ما هـر سـال      
با سـپـري کـردن روز کـارگـر شـاهـد                  
ارزيابي هايي در مـورد روز کـارگـر            
هستيم. در ايـن ارزيـابـي هـا نـکـتـه               
تکراري و تجـربـه مـنـفـي کـه مـورد              
توافق بيشـتـر گـارگـران اسـت، عـدم             
همکاري هاي نـزديـک و پـراکـنـدگـي           
مراسمهاي روز کـارگـر بـوده کـه بـه                
برپايي مراسم هاي با شـکـوه و ابـراز        
وجود کارگران لطمه جدي زده اسـت.      
امسال اگر با درايت بااليي در زمينه 
نزديکي هاي بيشـتـر و اطـالعـيـه و            
مراسم هاي مشترک پافشاري کـنـيـم      
يک گام مهم اين موانع را پشـت سـر       

 گذاشته ايم.    
 
 

تـنـهـا در ايـران تـحـت             :  ايسکـرا 
حاکمـيـت رژيـم اسـالمـي اسـت کـه                
سالهاست مـا شـاهـد زنـدانـي شـدن             
تعداد زيادي از فعاليـن کـارگـري در        
زنــدانــهــا هســتــيــم. در آســتــانــه روز           
جهاني کارگر چگونه مي تـوان بـراي       
آزادي اين کارگران اقدامات مـوثـر و     

 کارسازي صورت داد؟ 
 
 
 
 
 

گفتن نـكـتـه اي در        :  ناصر اصغري
همين خصوص اهميت دارد كـه مـا         
در ايران با قوانيني مواجه هستيم كه 
در دنياي امروزي كمتر به چشـم مـي     
خورند. مـثـال فـعـالـيـن كـارگـري را                
بخاطر شركت در مراسم اول مـاه مـه     
دستگير كرده و شالقشان مي زنـنـد!     
باور كردن اين حقيقت تـوسـط كسـي      
كه در ايران زير سلطه رژيـم اسـالمـي      

 زندگي نكرده سخت است.
 

اما چه اقـدامـات مـؤثـري بـراي          
آزادي فعاليـن كـارگـري دربـنـد مـي             
شود كـرد؟ شـاهـرخ زمـانـي اكـنـون                

روز است كه در اعتـصـاب    ٤٠ حدود 
غذا به سر مي برد و چـنـد ده كـيـلـو            
وزن كم كرده. رضا شـهـابـي در حـال            
فلج شدن است و عـلـيـرغـم تـوصـيـه            
هاي پرسنل درمـانـگـاه زنـدان اجـازه          
معالجه و مرخصي استعالجي بـه او    
داده نمي شود. فرزند بهنـام ابـراهـيـم       
زاده سرطان دارد و پزشكان تـوصـيـه      
كرده اند كه براي بهبودش بهنام بـايـد   
در كنارش باشد، اما رژيـم اسـالمـي      
تماما به اين مسـئلـه بـي اعـتـنـائـي            
كــرده اســت. خــود بــهــنــام بــخــاطــر             
شكنجه هاي شديدي كه ديده از سـر      
درد شـديــد رنـج مـي بـرد. مــحـمــد                 
جراحي از سرطان رنج مي برد و بايـد  
به بيرون از زندان انتقال يابد و تـحـت     
مداوا باشد. اينها فقط نمونـه هـايـي       
هستند كه هم اكنون فعالين كارگـري  

 دربند با آنها درگيرند. 
 

من قبال هم گفته ام كه يـكـي از       
مطالبات اصـلـي جـنـبـش كـارگـري              
ايران بايد آزادي فوري و بدون قـيـد و       
شرط اين فعالين كارگري باشد. بايـد   
آزادي بي قيد و شرط آزادي بـيـان و         
تشكل باشد كه ديگر هيچ فعالـي از    
جنبش كارگري و ديگـر جـنـبـشـهـاي         
اجـتــمـاعــي مــورد تــعـرض و دســت            
درازي قرار نگيرند. فعالين كـارگـري      
در همه مراكز كارگري به دفاع از اين 
كارگران اعتراض سـازمـان بـدهـنـد.          
اينها نكاتي است كه جنبش كارگـري  
 در ايران مي تواند در دستور بگذارد. 
در خارج از ايران به نظر من مـي  
توان بسيـار قـوي تـر در ايـن مـورد                
ظاهر شد و اقدامات بيشـتـري را در       
دستور گذاشت. وقتي كـه مـوضـع و         
موقعيت فعالين كارگري در ايـران و      
فعالين هم اكنون دربند و زنـدانـي را       
براي اتحاديه هاي كارگـري و افـكـار        
عمومي در كشورهاي غـربـي بـازگـو       
مي كنيم، مي بـيـنـيـم كـه احسـاس             
همدردي هست و حتي مي خـواهـنـد    
بدانند كه چه كمـكـي از دسـت آنـهـا            
ساخته است. بـا يـكـي از فـعـالـيـن                 
سرشناس جنبش كارگري در آمريكـا  
تماس گرفتم و وضـعـيـت شـاهـرخ را          
برايش گفتم كه بايد كاري كرد. چـنـد     
لينك انگليسي هم در اينترنـت پـيـدا      
كردم و براي اطالعش فـرسـتـادم كـه         
سريع جواب داد يـكـي از لـيـنـكـهـا              

طوماري بوده كه امضا كـرده بـود و         
پرسيده كه چكار ديگري ازش ساختـه  
است. من هم نكات خـودم را بـهـش         
گفتم. گفتم كه نـامـه اي اعـتـراضـي           
بنويسد و از طريق روابـطـي كـه دارد        
هم آن را بـه امضـا ديـگـر فـعـالـيـن                 
كارگري برساند و هم نظر كل فعاليـن  
جنبش كارگـري آمـريـكـا را بـه ايـن               
مسئله جلب كند. گامهاي بـعـدي را      
نمي دانم چه خواهند بود، اما اين را   
مي دانـم كـه ايـن مـوضـوع بـه يـك                  
كمپين قدرتمند مثل كـمـپـيـنـي كـه           
حــزب كــمــونــيــســت كــارگــري حــول          
سركوب اعتراض كـارگـران نـفـت در         

قــرن گــذشــتــه (از اواخــر             ٩٠ دهــه   
) ٩٧ تا اوايل آوريل    ۱۹۹۶ دسامبر 

نياز دارد. به يك كمپين مثل كمپيـن   
آزادي محمود صـالـحـي نـيـاز دارد.          
اينها بهرحال كمپينهايـي بـودنـد كـه         
كل دنيا را بر عليه جمهوري اسالمي 
بسيج كردند. اين شدني است؛ چرا كه 
همچنانكه گفتم در موارد مختلفـي،  
از جمله در مـورد كـارگـران نـفـت و                
آزادي محمود صـالـحـي انـجـام داده          

 ايم.
 

در دو هفته اي که به روز    ايسکرا: 
جهاني کارگر باقي است چه اقدامات 
عاجلي را مي تـوان رو بـه فـعـالـيـن             
ــيــن عــرصــه هــاي             کــارگــري، فــعــال
مـــخـــتـــلـــف اجـــتـــمـــاعـــي و کـــال           
 سازماندهندگان اين روز تاکيد کرد؟

 
 
 
 
 
 
 
 

فـعـالـيـن و         عبدل گـلـپـريـان:     
تشکلهاي کارگري تجارب زيـادي در    
زمينه سازمانـدادن ايـن روز دارنـد.          
سالهاي قبل و از چند روز قبل از روز 
جهاني کارگر فضاي مختص بـه ايـن     
روز را در ميان کارگران و بـخـشـهـاي     
مختلف مـردم ايـجـاد مـي کـردنـد.             
فــعــالــيــن عــرصــه هــاي مــخــتــلــف           
اجتماعي نيز همين نقش را ايفا کرده 
اند. اين را نبايد فراموش کرد که روز  
جهانـي کـارگـر تـنـهـا روز کـارگـران                 
نيست. برخالف درکي کـه کـارگـر را         
فقط در زير سقف کارخانه مي بـيـنـد    
در جايي مثل ايران اگر نـگـاه کـنـيـد        

درصـد مـردم آن کشـور نـيـروي               ۹۰ 
کارکن و مزدبگير هستند. در نتيجـه   
اين روز مال اکثريت عـظـيـم نـيـروي          
کارکن آن جـامـعـه اسـت. فـعـالـيـن                  
کــارگــري و فــعــالــيــن جــنــبــشــهــاي           

اجتماعـي ديـگـر مـي تـوانـنـد امـر                 
سازماندهي در روز جهاني کارگـر را    
به بهترين وجه ممکن در دستور کـار    

 خود قرار دهند.
 

بنا به خبرهايي که بـگـوش مـي        
رسد کارگران و مردم از شرکت وسيـع  
خود در مقابل نهـادهـاي رژيـم بـراي         
بـــرافـــراشـــتـــن پـــرچـــم خـــواســـت و           
مطالباتشان حرف مي زنند. فضـاي     
عــمــومــي از حضــور گســتــرده در              
ميادين و خيابانها حکايت دارد. اين  
فضا و اين موج تـعـرضـي در مـيـان          
کارگران و کل مردم را بايد به بهترين 
نحو ممکن سـازمـان داد. فـعـالـيـن              
کــارگــري و فــعــالــيــن عــرصــه هــاي           
مختلف اجتماعي در همه شهرها در 
مـقــابــل ســازمــانـدهــي آنـان در روز            
جهاني کارگر نـقـش مـهـم و تـعـيـن                

 کننده اي بر عهده دارند. 
 

نقش فعالين در چنين روزي و بـر  
بستر موج تنفر و اعتراض عـمـومـي    
مردم اسـت کـه مـي تـوانـد خـود را                 
بــنــمــايــش بــگــذارد. از هــم اکــنــون             
سازماندهي امـر شـعـار نـويسـي بـر             
ــي،                 ــرزن ــوارهــا در هــر کــوي و ب دي
همفکري و مشورت بـراي مـحـل يـا         
محلهايي که تجمعات مي توانـد در    
آن مـکـانـهـا بـرگـزار شـود، ارتـبـاط                
مابيـن فـعـالـيـن در مـحـالت و در                  
همـاهـنـگـي بـا بـرگـزارکـنـنـدگـان و                  
سازماندهندگان روز جهاني کـارگـر،     
پخش آگـهـي، اطـالعـيـه بـراي خـبـر               
رساني در سطح شهرها و دهها اقـدام  
عملي و سازمانگرانه ديـگـر از ايـن          
نـــوع، وظـــيـــفـــه فـــعـــالـــيـــن و                    
سازمندهندگان روز جـهـانـي کـارگـر        

 است. 
کارگران و فعالين کـارگـري مـي        
توانند ابتکارات زيادي بخرج دهند و 
از اين امکـان کـه اگـر روز جـهـانـي               
کارگر در يک يا چنـد مـکـان تـجـمـع           
کردند، بـر سـر راه انـدازي مـجـامـع               
عمومي خود چه در اين روز و چـه در    
روزهاي ديگر مثال تعـيـيـن يـک روز         
مشخص در هفته تشـکـيـل مـجـمـع           
عمومي خود را تعريف کنند. مجمع  
عمومي براي کارگران امر ناشناخـتـه   
اي نيست و در ايـن رابـطـه تـجـارب              
زيادي دارند. تشکلـهـاي فـي الـحـال           
موجود کارگران ابتدا بر بستر شور و   
مشورت کارگران در مجمع عمـومـي   
هايشان پا گرفته اسـت. از ايـن روز            
اين ساختار پايه اي ممکن ترين و در 

 ميزگرد ايسکرا ...

 ۴ صفحه                     
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 ۳ از صفحه 
 ۱ از صفحه

 ميزگرد ايسکرا ...
در ايران تحت حاکميت جمهوري 
اسالمي و اقتصاد مافيـائـي حـاکـم،       
غــارت و چــپــاول مــنــابــع طــبــيــعــي          
وتخريب محيط زيست ابعاد بسـيـار     
جنايتکارانه اي بخود گـرفـتـه اسـت.       
عالوه بـر ايـن  عـدم رعـايـت حـتـي                  
ابتدائي ترين استانداردها و مـوازيـن     
پيشرو بين الملي در حـفـظ مـحـيـط          

، بــه يــک سـيــاسـت مـداوم و              زيسـت 
معمول در جمهوري اسالمي تـبـديـل    

در جمهوري اسالمي همـه  شده است.  
پــروژه هــاي اقــتــصــادي، در بــخــش           
دولتي و خصـوصـي، بـدون در نـظـر              
داشت مسائل زيست محيطي انجـام  
مي گيـرد و کـل ايـن وضـعـيـت بـه                  
نابودي زيستگاه مردم و گـيـاهـان و          
حيوانات منجر مـي شـود. آلـودگـي          

رونـد  شديـدا هشـدار دهـنـده  هـوا،                
تـخـريـب       سريـع نـابـودي جـنـگـلـهـا،            

پوشش گـيـاهـي و مـراتـع، نـابـودي                
تاالب ها، روند خشک شـدن رودهـا،       
خشک شدن درياچه هـاي مـخـتـلـف،          
گسترش بيابان زايي و طوفان نمک و   
گرد و غبار، کمبود فـزايـنـده مـنـابـع         
آب آشامـيـدنـي، خشـکـسـالـي هـاي             
فــزايــنــده و مــهــلــک، آلــودگــي هــاي           
خطرناک صنعتي، مشکل دفع زبـالـه   
هاي بيمارستاني، ويراني اکوسيستـم  
هاي دنيـاي وحـش، آلـودگـي شـديـد             
درياي خزر و نابودي آبزيان و باالخـره  
عوارض خطرنـاک نـاشـي از بـرنـامـه             
هسته اي رژيم، گوشه هايي از ابـعـاد   
فاجعه آميز زيست محيطي در ايـران  
هستند. اين رونـد زنـدگـي نسـلـهـاي            

بـه طـور        را   کنوني و نسلهـاي آيـنـده     
جدي به مخاطره انداخته است. مرگ  
و مـيـر نـاشـي از آلـودگـي مـحـيـط                  
زيست افزايش سرسام آوري گـرفـتـه،        
بيماري هاي العالج زندگي بسـيـاري   
را به مخاطره انداخته و هـزاران نـفـر          
بــخــاطــر خشــکــيــدن دريــاچــه هــا و           
رودخانه ها و يا نابـودي جـنـگـل هـا          
کار و منبع درآمـدشـان را از دسـت            
 داده اند و به فالکت کشيده شده اند. 

 
آنچه در اين شرايط فاجعه آمـيـز     

اميدوار کننده اسـت اعـتـراضـات و           
مبارزات مردمي است که در مقابلـه  
با سياستهاي جمهوري اسـالمـي بـه        
دفاع از محيط زيست برخاسته انـد.    
اعـتــراضـات مــردمـي بــراي نــجــات          
درياچه اروميه، تشکيل زنـجـيـرهـاي     
انســانــي بــراي نــجــات کــارون و                  
اعتراضات مردمـي عـلـيـه آلـودگـي           

، هـمـچـنـيـن        هوا در بـرخـي شـهـرهـا       
اعتراضاتي که با خـواسـت پـرداخـت       
غرامت به خسارت ديدگان  شاهد آن 
بوده ايم و صدها مورد ديگر، نيـروي  
اصــلــي در مــقــابــل رژيــم اســالمــي           
سرمايه داران در تـخـريـب مـحـيـط               

اکـنـون مـيـتـوان        زيست بـوده اسـت.        
گفت که مبارزه براي حـفـظ مـحـيـط        
زيســت بــه يــک مســالــه و خــواســت            
عمومي و جزئي از آگاهي و فرهنـگ  
ســيــاســي مــردم در مــبــارزه عــلــيــه           

 جمهوري اسالمي تبديل شده است. 
 

اين حق همه شهروندان و نسلهاي 
آتي است که از هواي پـاک و سـالـم،          
آب پاک، مواد غذايي سالم و زيستـن  
در يک طبيعت سالم و امن برخـوردار  

پاسداري از مـحـيـط زيسـت           باشند. 
بايد در صدر اولويت هاي هر طبيعي 

گونه فعاليت اقتصـادي و صـنـعـتـي          
قرار گيرد. حزب کمونيست کـارگـري      
براي تامين محيط زيست سـالـم بـر        
اين محورهاي اساسي تاکيد ميکنـد  

: 
 
جمـهـوري اسـالمـي عـامـل            -١ 

فـاجـعـه     مستقيم تخريـب و آلـودگـي       
و     محيط زيست در ايـران اسـت       بار

برداشتن هر گامي در جـهـت حـفـظ           
محيط زيست مستلزم مقابله با ايـن  
حــکــومــت و عــقــب رانــدن آنســت.            
پيشرفت و تحول اساسي در زمـيـنـه        
حفاظت از محيـط زيسـت در ايـران          

حـکـومـت     تنهـا بـا سـرنـگـونـي ايـن             
  امکان پذير است.

 
همه اقدامات و برنامه هايي  -٢ 

که بخاطر منافع سودجويانه سرمايـه  
داران منجر به تخريب و يـا آلـودگـي        

محيط زيست مي شـود بـايـد فـورا            
مـــتـــوقـــف شـــود و غـــيـــرمـــجـــاز            

 گردد  اعالم
 
ــهــادهــاي کــارشــنــاســي              -٣  ن

محيط زيست منتخب مردم بايد بـر    
شرايط کار و تمام جنبه هاي محيـط  
زيست نظارت و کنترل داشته باشـنـد   
و تصميمات آنها عمـلـي شـود. ايـن          
حق بي چون و چراي ساکنين کشور و   
نمايندگان مستـقـيـم آنـهـا اسـت کـه              
تاثيرات فعاليت هاي دولت و بـنـگـاه    
هاي مختلف بـر مـحـيـط زيسـت را            

تشـکـيـل و      کنترل و بررسـي کـنـنـد.          
فــعــالــيــت ســازمــانــهــا و نــهــادهــاي         
مــردمــي وغــيــردولــتــي در زمــيــنــه         
مــحــيــط زيســت، نــبــايــد نــيــاز بــه             
هيچگونه مجوز دولـتـي وامـنـيـتـي           

 دشته باشد. 
 
بايـد بـطـور دائـم و مـنـظـم                 -٤ 

بودجه و امکانات الزم براي حـفـظ و     
سالم تر کردن محيط زيست و انـجـام   
تحقيقات در اين باره اختصاص يابد. 
در عين حال دولت موظف اسـت در      
همه عرصه هاي مخـتـلـف تـولـيـد و           
صنعت، کشاورزي، سد سازي، خـانـه   
سازي، ترافيک، احداث جاده و غـيـره     
اولـويــت هــاي زيســت مـحــيـطــي را            
رعايت کـنـد. مـنـابـع و امـکـانـات                  
کشور در همه عرصه ها بايد بـگـونـه    
ايي بکـار گـرفـتـه شـود کـه زمـيـنـه                  
مساعدي را بـراي حـفـظ و بـهـيـنـه                  

 سازي محيط زيست فراهم آورد.
 
در عرصه صنعت و تـولـيـد،       -٥ 

در تــولــيــد خــودروهــا و کــلــيــه                    
ماشينهائي کـه مـنـبـع انـرژي آنـهـا              
سوختهاي فسيلي اسـت، در عـرصـه        
ترافيک و حـمـل و نـقـل، و در امـر                    
کنترل فني و منظم کليه خودروهـا و    
ماشينهاي صنعتي در حال کار، بايد 
آخرين دسـتـاوردهـا و مـوازيـن بـيـن              
المللي حفظ محيط زيست و تامـيـن   
سالمت و بـهـداشـت جـامـعـه بـکـار               
گرفته شود. دولت موظف و ملزم بـه     
اجراي اين مـوازيـن و اسـتـانـدادرهـا           

 است. 
 

ــي جــمــهــوري             -٦  ــاب ــي از دســت
اسالمي بـه سـالح هسـتـه اي بـايـد                 
قاطعانه جلوگيـري شـود.سـالحـهـاى         
کشتار جمعي نظير سالح هاي اتمي، 
شيميايي و بيولوژيک بايد در سـطـح       
جهان نابود شـونـد. پـخـش پـارازيـت            
برروي سيستمهاي ماهواره اي توسط 
جمهوري اسالمي که جدا از تعدي بـه  
آزاديهاي فردي، سالمتي افراد را نيز 
بخطر مي انـدازد و هـرنـوع پـروژه و             
طرح ديگري که به محيـط زيسـت و       
سالمتي مردم آسيب ميرسانـد بـايـد      

 فورا متوقف شود. 
 
کل پروژه هسته اي جمهـوري   -٧ 

اسالمي و پروژه هاي وابسـتـه بـه آن          
همچون تغيير مسير رودخانه هـا بـه       
منظور اسـتـفـاده در نـيـروگـاهـهـاي                
هسته اي و امثال ايـنـهـا بـايـد فـورا             
متوقف شود. استفاده نظـامـي و يـا         
غير نظامي از انرژي هسـتـه اي، بـا          
توجه به خطـرات فـوري و درازمـدت          
استفاده از اين نوع انرژي بطور کلي و 
مشخصا با توجه به فساد و دزدي و     
ارتشا و بي توجهي مطلق به حفاظت 
و سالمت جامعه که از خصوصـيـات   
جمهوري اسـالمـي اسـت مـيـتـوانـد              
نتايج هولناک و مرگباري براي مـردم  

 و محيط زيست داشته باشد.  
 
رايـگـان کــردن اسـتـفـاده از               -٨ 

شبکه اتوبـوسـرانـي و مـتـروي درون            
شهري و گسترش و بـهـبـود وسـايـل            

کاهش تـردد  به منظور نقليه عمومي 
بـه حـداقـل         خودروهـاي شـخـصـي و        

رساندن آلودگيهاي ناشي از مصـرف    
 سوخت خودروها .

 
توقف همه طرح ها  و بـويـژه    -٩ 

پروژه هاي نظامي که مـنـابـع آب را          
درکشور تهديد مي کنند، اجراي هـر    
چه سريعتر طرح هـاي عـمـلـي بـراي            
جلوگيري از خشک شدن درياچـه هـا،     

رودخانه ها، تاالبها و منـابـع آبـهـاي       
 زيرزميني..  

 
جنگل ها ومـراتـع نـقـشـي         -١٠ 

تعيين کننده در تـامـيـن هـواي پـاک          
وتثبـيـت خـاک وپـيـشـگـيـري ازگـرد                
وغبار دارند. اسـتـفـاده بـي رويـه از               
جنگلها ومراتع بايد قانونـا مـمـنـوع       
شود. طرح هايي به منظـور تـثـبـيـت        
شن هاي روان و همچنيـن طـرحـهـاي       
مشخص و ضربـتـي اي بـراي سـالـم            
سازي هوا نظير گسترش جنگـلـهـا و      
مناطق سبز بـايـد تـوسـط دولـت بـه             

 اجرا گذاشته شود. 
 

حفظ محيط زيست و مبارزه بـا    
روندهاي مخرب و خطرناک کـنـونـي،    
نيازمند توجه و دخـالـت و مـبـارزه             
گسترده بخشهاي هرچه وسيعتـري از    
مردم است. بايد جمهوري اسالمي را  
بعنـوان عـامـل مسـتـقـيـم تـخـريـب                 
محيط زنـدگـي مـورد تـعـرض قـرار             

 داد. 
 

حزب کمونيسـت کـارگـري هـمـه          
مردم را فرا ميخواند که با دفاع فعال 
از محورهاي ايـن بـيـانـيـه، مـبـارزه              
گسترده و هـمـه جـانـبـه اي را بـراي                 
عقـب رانـدن حـکـومـت اسـالمـي و                
تضمين يک مـحـيـط سـالـم و قـابـل              
زيست به جريان بيندازند. سرنگـونـي    
جمهوري اسالمي با قـدرت انـقـالب        
مردم، در عين حال گامي حـيـاتـي و      
تعيين کننده در جلوگيري از تخـريـب   

 محيط زندگي است. 
 

 فتر سياسي حزب د
 کمونيست کارگري ايران

 ۲۱   - ۲۰۱۴ آوريل   ۱۰ 
    ٣ ۹ ٣ ۱ فروردين 

 حزب کمونيست کارگري ...بيانيه  

دســتــرس تــريــن شــکــل تــجــمــع          
کارگران است که در هر تـجـمـع و      
مناسبتي مي توانند بر بسـتـر آن     
از خـواسـتـهـا و مـطـالـبـاتشــان،               
چگونگي تالش و مـبـارزه بـراي          
دست يابي به آنهـا و هـمـچـنـيـن           
تعيين نمايندگان کارگـران، از آن      
بهره بـبـرنـد. اتـحـاد تشـکـلـهـاي               
کارگري، اتحاد رهبران و فعالـيـن   

کــارگــري فــاکــتــور مــهــمــي در            
سازماندهي براي ايـن روز و هـر         
روز اعــتــراضــي ديــگــري اســت.         
مجددا تاکيد ميکنم که فراخـوان  
و دعــوت از هــمــه مــردم بــراي              
شرکت در ايـن روز بسـيـار مـهـم            
است. روز جهاني کارگر روز همـه   

 مردم است.     
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کارکنان اداره کل حـفـاظـت مـحـيـط         
زيست استان کـردسـتـان کـه مـعـادل           

درصد از حـقـوق آنـان اسـت، از              ۳۵ 
پـرداخـت      ۹۲ پايان خرداد مـاه سـال       

ــل           .نشــده اســت    ــان اداره ک ــن کــارک
حــفــاظــت مــحــيــط زيســت اســتــان          

تـا بـه امـروز           ۸۷ کردستان از سـال      
ميليون تومان حقـوق   ۱۷۶ نزديک به 

 .و مزاياي معوقه دارند
 

با اعتراضات کارگران  
"اشکان سازان غرب سنندج"  
نسبت به مزايا و دستمزدهاي  
معوقه خود توسط کارفرماي  
اين کارخانه از کار اخراج  

   .شدند
 

نفـر از کـارگـران         ٨ قروردين:  ٢٤ 
اشکان سازان غرب سنـنـدج، بـه نـام         
هاي "سـيـروان حسـيـنـي، اسـد مـاه                 
جبيني، شاهو تکاب، آرش عـزيـزي،     
عبداهللا ماه جبينـي، رونـاک پـرگـال،         
مهرداد و خبات" به دليل اعتراض به  
عدم پرداخت حقوق و مزايـاي عـقـب      
افتاده خود دست به اعـتـراض زدنـد،      
که با بي اعتنايي و تهديد کـارفـرمـا      
روبــرو گشــتــنــد. در جــريــان تــاکــيــد           

نهايت  کارگران بر خواستهاي خود در
نفر از آنان اخراج  ٨ از جانب کارفرما 

 .شدند
 

کميته دفاع   ۲۰ اطالعيه شماره 
 از بهنام ابراهيم زاده

 
اعتصاب غذاي بـهـنـام ابـراهـيـم         
زاده در حـمـايـت از فـعـال کـارگـري                  

  !زماني  زنداني شاهرخ
 

همانگونه که مستحضر هستـيـد   
از فعالين جسور و  يکي شاهرخ زماني

راستين جنبش کارگري ايران بيـشـتـر    
از يک ماه است که در اعتصاب غـذا  
به سر مـيـبـرد ، شـاهـرخ بـه خـاطـر                 

و دستگيـري بـدون      هاي پيا پي  تبعيد
سال زندان  ۱۱ دليل و محکوميت به 

تعزيري و در اعتـراض بـه تـمـام ايـن            
ها دست به اعتصـاب غـذا      حقوقي بي

زده و تنها ابزاري که يـک زنـدانـي در        
بـدن خـود را بـراي           اختيار دارد يعني

اعتراض انـتـخـاب کـرده تـا صـداي               

اي    اين ظلم و ستم و شـکـنـجـه     تمامي
که در اين چند سال زنـدان مـتـحـمـل          

 !شـده بــه گــوش جــهـانـيــان بــرسـانــد            
اينجانب بهنام ابـراهـيـم زاده هـم از             

ــدان               آنــجــايــي  کــه خــود در درون زن
مشغول گذراندن دوران محکـومـيـت    
ــي                ــتـ ــوشـ ــرنـ ــم و سـ ــتـ ــدان هسـ زنـ

شاهرخ دارم براي حـمـايـت و        مشابه
اي مبارز خـودم   از هم طبقه پشتيباني

ــي      ــان ــرخ زم ــروز عصــر          شــاه از ام
کنـم   اعتصاب غذاي خود را آغاز مي

و تا رسيـدن شـاهـرخ بـه خـواسـت و               
که شـاهـرخ در      اش و تا زماني مطالبه

اعــتــصــاب غــذا اســت مــن هــم در             
اعتصاب غذا خـواهـم مـانـد ، زيـرا            
بــاور دارم حـــمـــايــت از شـــاهـــرخ               

حمايت از جنـبـش کـارگـري و          زماني
از فعاليـن جسـور ايـن جـنـبـش              يکي
بهنام ابراهيم زاده ، زندان اوين .است

 ۱۳۹۳ بيست و سوم فروردين ماه  -
 

احضار و تهديد فعالين کارگري  
و اعضاي کميته هماهنگي در  

 سنندج
 

ــده، طــي               ــي ــزارش رس ــق گ ــب ط
روزهاي اخير، تـعـدادي از فـعـالـيـن             
کارگري و اعضاي کميته هماهنـگـي   
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                
کارگري، هـمـچـون خـالـد حسـيـنـي،             
غالب حسيـنـي، عـبـاس انـدريـاري،           
سوسن رازاني ، کوروش بـخـشـنـده و       
مــجــيــد حــمــيــدي تــوســط اداره                  
اطالعات شـهـر سـنـنـدج احضـار و               
مــورد بــازجــويــي قــرار گــرفــتــه، و             
صراحتاً مورد تهديد بـازجـويـان نـيـز        

شـواهـد از ايـن قـرار            .قرار گرفته اند
است که با نزديک تر شدن به اول مـاه    
مه و بغرنج تر شدن اوضاع اقتصادي 
و اجراي فاز دوم حذف يـارانـه هـا، و        
محتمل شـدن امـکـان بـروز خـيـزش             
هاي عمومي، ميزان فشار و تـعـرض   
دستگاه هاي امـنـيـتـي بـه فـعـالـيـن              
کارگري و تشکل هاي کـارگـري نـيـز         

شايان ذکر اسـت     .افزايش يافته است
ــاســي و         در اوضــاع و احــوال          ســي

اقتصادي اي که حاکميت سرمايه در   
ايران با آن مواجه است، تشکل هـاي    
کارگري و کارگران پيشرو کـه عـمـال        
در تقاطع آيـنـده قـرار گـرفـتـه انـد و                

مسير و ماهيت مبارزات آني و آتـي  
طبـقـه ي کـارگـر را مشـخـص مـي                  
نمايند، مورد بيشتـريـن تـهـاجـمـات         
قهرآميز عوامل سرمايه قرار گـرفـتـه    
و مي گيرند؛ تا شايـد بـديـن وسـيلـه          
رسالت تاريخي و طبقاتي آنان را کـه    
الهام بخش حرکـت هـاي اعـتـراضـي          
کارگران مي باشد را با چالش مواجه 
نموده، و فرايند مبارزات توده اي را     

کــمــيــتــه     .دچــار گســســت نــمــايــنــد      
هماهنگي ضمن پاي فشاري مـجـدد     
بر تمـامـي مـواضـع بـرحـق جـنـبـش                
کارگري، و دفاع از فعالين آن عرصه، 
هر گونه تعرضي به صفوف کـارگـران     
پيشـرو و تشـکـل هـاي کـارگـري را                 
محـکـوم نـمـوده، و خـواهـان پـايـان                 
بـخـشـيـدن بـه تـهـديـد ،بـازداشـت و                   
احضار کارگران و فعالين کـارگـري و     
تــمــامــي عــرصــه هــاي ســيــاســي و           

 .اجتماعي مي باشد
کميته هماهنگي براي کـمـک بـه        
ايـــجـــاد تشـــکـــل هـــاي کـــارگـــري           

 ٢٣/١/٩٣ 
 

کميته دفاع   ١٤ اطالعيه شماره 
از کارگران دستگير شده مهاباد

 در حمايت از شاهرخ زماني -
 

آزادي بــي قــيــد و شــرط کــلــيــه            
زندانيان سياسي و کارگران زنـدانـي،     

 خواست ما کارگران است
 

کارگران، مـردم آزاده و تشـکـل            
شـاهـرخ زمـانـي يـک             :هاي کارگـري 

هـاسـت کـه در           کارگر است. او مدت 
زندانهاي مختلف در ايران بسـر مـي     
برد. شاهـرخ زمـانـي کـارگـر آگـاه و                
معترضي است که در مقابل سيستـم  
سرمايه داري به مبارزه برخواسـتـه و     
خواسـتـار دنـيـاي عـاري از سـتـم و                  
استثمار اسـت. امـا نـظـام سـرمـايـه               
داري براي ادامه حاکميت خـود، ايـن     
کارگر پيشرو و رزمـنـده را اسـيـر و               

شاهرخ زمانـي در     .زنداني کرده است
مدت زمـانـي کـه در زنـدان بـه سـر                 

برد، بـارهـا از طـرف مسـئـوالن               مي
قضايي به زندان هاي متعدد تبـعـيـد    
شده و ايـن در حـالـي اسـت کـه در                    
محکوميت ايشان تبعـيـد در زنـدان        
وجود ندارد. با اين وصف، مسئـوالن  
قضايي مکررا" او را تبعـيـد کـرده و         
نهايتا شاهرخ زماني در اعتراض بـه    
اين بي عدالتي، اقدام بـه اعـتـصـاب       

ما اعضاي کـمـيـتـه      .غذا نموده است
دفاع از فعـالـيـن کـارگـري مـهـابـاد،             
ضمن محکوم کردن قوه قضائـيـه در     
مورد سرنوشت يک انسان و سـکـوت     

اين قوه در مـقـابـل خـواسـت بـرحـق                
شاهرخ زمـانـي و نـيـز اعـتـراضـات                

الـمـلـلـي، بـر ايـن بـاور                 گسترده بـيـن  
هستيم که هر گونه اتفاق نا گـوار بـر       
عهده قاضي پرونده است و آن قاضـي  
بايد در يک دادگاه علني به جرم قـتـل   

 .عمد دادگاهي و محاکمه شود
خواست يک زنداني که در مقابـل  
آن آماده است تا جان خود را از دست 
بدهد، بـر گـردانـدن او بـه زنـدان اول                
است. اين خواست خيلي مهم نيسـت   
تا قوه اي که خود را مستقل و داعيه 
دادخــواهــي مــظــلــومــان را دارد در          

تفاوت باشد  مقابل جان يک انسان بي
و در مــقــابــل خــواســت يــک کــارگــر            

قاضي پرونـده   .زنداني مقاومت کنند
دانـد کـه در        شاهرخ زماني، نيک مي

اثـر اســتــثــمــار کـارگــرانــي هــمــچــون          
شاهرخ به ثروت و سـرمـايـه بـادآورده       
دست يافته و خودکار و کاغذي که با 
آن حکم زندان و تـبـعـيـد شـاهـرخ را             
امضـا کـرده اسـت، از اسـتــثـمــار و                

هـا بـدسـت آورده           حاصل رنج شاهرخ
است. قـاضـي دادگـاه بـا تـکـيـه بـر                   
صندلي راحـتـي کـه از عـرق و رنـج                
کارگر بدست آورده است عـلـيـه خـود       

مــحــابــا حــکــم صــادر         کــارگــران بــي  
قوه قضـائـيـه چـرا بـايـد در              .کند مي

مــقــابــل خــواســت شــاهــرخ زمــانــي          
اينچنين سکوت کند؟ راستي اين چه 
رازي اســت کــه قــاضــي دادگــاه و                
حاميـان سـرمـايـه از اعـتـراض يـک                

چنان وحشت دارند که صدور  کارگر آن
کـنـد      سال زندان کفايت نمي ١١ حکم 

و او را مرتبا از اين زندان به آن زندان 
داران و      سـرمـايـه      !کنـنـد؟   تبعيد مي

انـد     محافظانشان به خوبي درک کـرده 
کــه قــدرت نــيــروي مــتــشــکــل تــوده          
کارگر، در اين کشمکـش طـبـقـاتـي،        

دار و سيستـمـش را در        طبقه سرمايه
پـيـچـد. تـالش بـراي ايـجـاد                  هم مي

هاي شاهرخ  تشکل کارگري و فعاليت
زماني دقيقن به اين دليـل اسـت کـه        

داران را وادار کرده است که او  سرمايه
سال زندان برايـش   ١١ را اسير و حکم 

داران متشکل و    سرمايه .صادر کنند
ــيــه کــارگــران              ــافــتــه عــل ســازمــان ي

جنگند و توده کارگر نيز نـيـاز بـه       مي
تشــکــل و مــبــارزات مــنــســجــم و             
سازمان يافتـه دارد. کـارگـران بـايـد             
بدون توهم در مقـابـل ايـن هـمـه بـي             
عدالتي ايستاده و اين دنياي نـابـرابـر    
را تغيير دهند تا انسانها شاهد ذوب 

 .شدن جان انسانها نباشند
 

ما خواستار آزادي بدون  

قيد و شراط شاهرخ زماني و  
 .کليه کارگران زنداني هستيم

 
کميـتـه دفـاع از         ١٣ اطالعيه شماره 

در   –کارگران دستگير شده مهـابـاد     
محکوميت احـکـام صـادره تـوسـط            

 شعبه اول دادگاه انقالب مهاباد
 

کارگران، مـردم آزاده و تشـکـل            
هاي کارگري؛ جنبش کـارگـري ايـران      
در چنـد سـال گـذشـتـه بـراي احـقـاق                 
حقوق کارگران با فرازو نشـيـب هـاي        

داران    فراواني روبرو بـوده و سـرمـايـه        
همراه با حاميانشـان بـراي سـرکـوب         
ايـن جـنـبـش بـا هـر وسـيلـه اي کــه                     
برايشان مهيا بوده، از جمله تـهـديـد،    
احضار، اخراج از کـار، مـحـاکـمـه و            
زندان در صدد آن بودند کـه جـنـبـش         

اما فعاالن  .کارگري را مرعوب کنند
راديکال اين جنبش نه تنها مـرعـوب   
نشدند بلکه مرتبا" در حـال تـعـرض           
بـوده و هســتــنــد. روزي را در ســال                
گذشته نمي يابيد که کـارگـران را بـه          
جرم دفاع از مطالباتشان به پاي ميـز  

در آخـريـن        .محاکمه نکشانده باشند
محاکمه با خبر شديم که رفقاي ما و   
اعضاي کميته هماهنگي براي کمـک  
به ايجاد تشکل هـاي کـارگـري بـنـام          
هاي هادي تنوند و جمال مينا شيري 

مـاه حـبـس تـعـزيـري            ٤٢ هر کدام به 
ــراهــيــم             ،قــاســم مصــطــفــي پــور، اب
مصطفي پور و محـمـد کـريـمـي هـر           

ماه حـبـس تـعـزيـري در             ٢٤ کدام به 
شعبه اول دادگاه انقالب مـهـابـاد بـه       
اتهام عضويت در کميته هماهنگي و 
شرکت در مجمع عمومي آن کـمـيـتـه     

کـمـيـتـه        .در شهر کرج محکوم شدند
دفاع از فـعـالـيـن کـارگـري مـهـابـاد                
ضمـن مـحـکـوم کـردن ايـن احـکـام                 
ناعادالنه از تمام کارگـران و تشـکـل        
هاي کـارگـري مـي خـواهـيـم کـه در                
مقابل اين احکام ناعادالنه سـکـوت     
نکنند و به هر طريق ممـکـن صـداي      
اعتراض خود را به اذهـان عـمـومـي         

ما خواستار آزادي بي قيد و  .برسانند
کـلــيـه زنــدانـيـان ســيـاسـي و                 شـرط 

کارگران زنداني هستيم و خودمان را   
 .درکنار اين عزيزان خواهيم ديد

  
 خودکشي

 
ساله سـاکـن      ٢٣ حميد خراساني 

روستاي "خالد آباد" از توابع ارومـيـه       
که به دليل "اختالفات و مشـکـالت        
درون خانوادگي " بازداشت شده بـود،   
پس از آزاد شدن از زنـدان، اقـدام بـه          

 ۱ از صفحه 

 ۶ صفحه            
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 ۵ از صفحه

حميد خـراسـانـي، بـه        .خودکشي کرد
دليل فقر و تنگدستي تـوان پـرداخـت      
مهريـه هـمـسـرش را نـداشـتـه و در                   

شنـبـه گـذشـتـه از راه             نتيجه روز پنج
دار به زندگي  آويز نمودن به طناب حلق

 .خود پايان داد
 

ميثم عزيـزي سـاکـن      کامياران:  
روسـتــاي "کــانــي هـنــگــه" از تــوابــع              
کامياران، خواهر خـود بـه نـام لـيـال            

اين خواهر و  .عزيزي را به قتل رساند
برادر به منظور تفـريـح و گـردش بـه           

هاي اطراف روستا رفته بـودنـد و        کوه
ليال به برادرش گفـتـه بـود کـه قصـد            
ازدواج دارد و ميثم پـس از شـنـيـدن         
اين حرف با اسحله شـکـاري، وي را         

مـيـثـم پـس از کشـتـن              .کشته اسـت 
خواهرش با همان اسلحه شکـاري بـه     

لـيـال      .زندگي خود نيز پايان ميـدهـد  
هـاي     عزيزي در يکي از مـهـد کـودک     

منطقه بيلوار کامياران مشغول کـار    
 .بوده است

   دستگيري و زندان
 

قـرورديـن:  آرام         ٢٠ مريوان:    
پي فرزند عزيز و سـوران کـاوە از        نيک

اهالي روستاي "ني"  توسط سـازمـان     
اطالعات احضار و در مورد برگزاري 
مراسم نوروز امسال در روستـاي نـي     

 .مورد بازجويي قرار گرفتەاند
فـــرورديـــن: ســـردار      ۲۰ ســـقـــز:     

پرستار، فعال دانشجويي در دانشگاه 
آزاد اسالمي تهران ــ واحـد عـلـوم و             
تحقيقات، بـازداشـت و بـه مـکـانـي             

نـيـروهـاي       .نامعـلـوم انـتـقـال يـافـت           
امنيتي به منزل پدري سردار پرستـار  

رفته و کامپيوتر و وسايـل شـخـصـي       
 .وي را ضبط نمودند

 
 تيراندازي و اذيت و آزار مردم

 
    : شـلـيـک نـيـروهـاي         سردشت

انتظامي مستقر در پاسگاه بـيـتـوش    
به شهروندان، يک سـربـاز بـا شـلـيـک             

راس    ٣ خود اين نـيـروهـا زخـمـي و              
بـا   .اسب شهروندان نيـز تـلـف شـدنـد         

زخمـي شـدن ايـن سـربـاز، فـرمـانـده                 
پاسگاه بيتوش بـه نـام "دوسـتـي" از             
مردم درخواست همکاري کـرده بـود،     

حرمتي اين نيروها بـه   اما به دليل بي
ساکنين روستا، مردم از همکاري بـا    
اين نيروهـا خـودداري و در نـتـيـجـه               
فــرمــانــده ايــن پــاســگــاه تــهــديــد بــه           

يک روز بعد از  .باران روستا کرد گلوله
فرمـانـده   ماجراي طخمي شدن سرباز 

نفر از نيروهاي  ٦٠ پاسگاه بيتوش با 

آوري مـاهـواره    انتظامي به بهانه جمع
آباد رفتـه و اقـدام بـه           به روستاي مزن
آور به حياط و منـازل   شليک گاز اشک

منزل مسکونـي    .شهروندان کرده بود
دلشاد اسماعيلي بر اثر تيراندازي بـه  

 تانکر نفت به آتش کشيده شد. 
 

 تلفات ناشي از انفجار مين
 

فـرورديـن: فـايـق        ٢٠ مريوان:    
احــمــدزاده فــرزنــد مــحــمــود ســاکــن         
روستـاي "سـردوش" از تـوابـع شـهـر                  
مريوان بـه دلـيـل انـفـجـار مـيـن در                 

مـرز بـا اقـلـيـم             نزديکي مناطـق هـم    
کُردستان عراق يـک پـاي خـود را از              

به مـنـظـور    فايق احمدراده  .دست داد
هــاي خــوراکــي بــه         آوري گــيــاه     جــمــع

 .هاي اطراف روستايشان رفته بود کوه
 

سـاکـنـيـن        فروردين: يکـي از    ۱۹ 

آوا" از توابع بخش خـاو      روستاي "اسن
 ٤٧ شهر مريوان به نام عمـر دهـقـان        

ساله با مين کاشته شده برخورد و بـر  
اثر انفجار آن از ناحيه پا قطـع عضـو     

 .شد
 

سـالـه      ٥٠ فروردين: جمال کريمي  ١٦ 
ــد رشــيــد و ســاکــن روســتــاي               فــرزن
"گلچيدر" مريوان در نـزديـک پـادگـان        
ارتش مشغول چراندن دام بوده کـه بـا     

کاشتـه شـده بـرخـورد و بـر اثـر                  مين
انفجار اين مين يک پـاي خـود را از           

 .دست داد
اميد عـلـي جـانـي          فروردين: ۱۶ 

اهل شهر ساوه در استان اراک کـه در      
شهر مريـوان سـربـاز بـوده بـه دلـيـل                
انفجار مين در منطقه بستام مريـوان  

 .به شدت زخمي گرديد
 

 نگاه هفته...

قبال به اطالع رسانديم کـه  روز        
اسفند جانيان اسـالمـي شـاهـرخ        ٢٠ 

زماني از چهره هـاي شـنـاخـتـه شـده             
 ١٢ کارگري در شهر تبريز را از سالن 

زندان رجايي شهر به زندان قزل حصار 
تبعيد کردند.   در اعـتـراض بـه ايـن          
انتقال شاهرخ دست به اعتصاب غذا 

روز است کـه در       ٣٧ زده و هم اکنون 
اعــتــصــاب بســر مــيــبــرد.  بــنــا بــر             
گزارشات منتشر شده بهنام ابـراهـيـم    
زاده يکي ديگر از فعـالـيـن کـارگـري        

اوين  ٣٥٠ سرشناس و زنداني در بند 
در حمايت از شاهرخ زمـانـي از روز         

فروردين دست به اعتصاب غـذا     ٢٣ 
زده است. بهنام طي بيانيه اي ضـمـن    
انعکاس خبر اعتصـاب غـذاي خـود        
در حــمــايــت از شــاهــرخ زمــانــي و              

 خواستهاي اعتراضي او مينويسد:
 

"همانگونه که مستحضر هستيد  
از فعالين جسور   يکي  شاهرخ زماني

و راسـتـيـن جـنـبـش کـارگـري ايــران                 
بــيــشــتــر از يــک مــاه اســت کــه در                
اعتصاب غذا به سر ميبرد. شـاهـرخ    

و       هــاي پــيــاپــي     بــه خــاطــر تــبــعــيــد     
دستگيري بدون دليل و محکـومـيـت    

ســال زنــدان تــعــزيــري و در             ۱۱ بــه   
هـا     حـقـوقـي       اعتراض به تمام اين بي

دست به اعتصاب غـذا زده و تـنـهـا           
ابزاري که يک زنداني در اختيـار دارد    

بـدن خـود را بـراي اعـتـراض                    يعني
ايـن        انتخاب کرده تا صداي تمـامـي  

اي کـه در ايـن            ظلم و ستم و شکنجه
چند سال زندان متحمل شده به گـوش  

 جهانيان برساند!
 

اينجانب بهنام ابراهيم زاده هم از 
کــه خــود در درون زنــدان                آنــجــايــي

مشغول گذراندن دوران محکـومـيـت    
زندان هسـتـم و سـرنـوشـتـي مشـابـه               
  شاهرخ دارم براي حمايت و پشتيباني

اي مبـارز خـودم شـاهـرخ          از هم طبقه
فروردين)  ٢٣ از امروز عصر(   زماني

کنـم   اعتصاب غذاي خود را آغاز مي
و تا رسيـدن شـاهـرخ بـه خـواسـت و               

که شاهرخ در     اش و تا زماني مطالبه

اعــتــصــاب غــذا اســت مــن هــم در             
اعتصاب غذا خـواهـم مـانـد ، زيـرا            
  باور دارم حمايت از شـاهـرخ زمـانـي        

از       حمايت از جنبش کارگري و يکـي 
 فعالين جسور اين جنبش است."

 
قبال نيز مـحـمـد جـراحـي يـکـي            
ديگر از کارگران زنداني و هم پـرونـده   
شاهرخ زماني که به جرم تالش بـراي    
ايجـاد تشـکـل کـارگـري و دفـاع از                 
حقوق کارگران هـم اکـنـون در زنـدان           
تبريز بسر ميبرد و از بيماري سرطان 
رنج ميبرد، طي بيانيـه اي حـمـايـت         
خود را از همرزمش شاهـرخ زمـانـي      
اعالم داشته و تاکيد ميکند کـه اگـر     

زنـدان     ١٢ شاهرخ به فوريت به سالن 
گوهردشت بازگردانده نشود، عليرغم 
وضعيت بد جسماني او نيز دست بـه    

 اعتصاب غذا خواهد زد. 
 

همچنين اتحاديـه آزاد کـارگـران        
ايران طي اطالعيه اي حمايت خود را 
از شـاهـرخ زمـانـي اعـالم داشـتـه و                
خواستار آزادي وي و هـمـه کـارگـران         
زنــدانــي از زنــدان شــده اســت. ايــن              
حمايت ها ادامه دارد و هـم اکـنـون            
کارزاري جهاني در حمايت از شاهرخ 
زماني در جريان است. ما از همگـان   
ميخواهيم که وسيعا به اين کارزار و   

حمايت از شاهرخ زماني بپـيـونـدنـد.     
مــيــدانــيــم کــه کــارگــران زنــدانــي و            
زندانيان سياسي زير فشار سنگيـنـي   
در زندان بسر ميـبـرنـد، بـا حـمـايـت            
گسترده از شاهرخ و کارگران زنـدانـي   
و زندانيان سياسي کاري کنيم کـه نـه     
تــنــهــا فشــار از روي آنــان و هــمــه                 
زندانيان سياسي برداشته شود، بلکـه  

 فورا از زندان آزاد شوند. 
 

ما بعنوان "کمـپـيـن بـراي آزادي          
کارگران زنداني" از شاهرخ زمـانـي و      
از بهنام ابراهيم زاده ميخواهيم که به 
اعتصاب غذا که به جان و سـالمـت       
آنها لطمه ميزند، پايان دهند. ما بـه     
سهم خود تالش ميکنيم کـه صـداي       
اين کارگران و همه زندانيان سـيـاسـي    

 در سطح جهاني باشيم. 
 

شـاهـرخ زمـانـي در وضـعــيـتــي             
اضطراري بسر مـيـبـرد و  نـيـاز بـه                 
حمايت و پشنيباني وسيع مـا دارد.      
اعتراض او اعـتـراض بـه فشـارهـاي            
ــي در زنــدان اســت.                 ــم اســالم رژي
همبستگي خود را بـا شـاهـرخ و بـا             
بهنام ابراهيم زاده و هـمـه کـارگـران             
زنداني و زنـدانـيـان سـيـاسـي اعـالم              

 کنيم. 
 

شاهرخ زماني و هـمـه کـارگـران           
زنداني و زندانيان سياسي بايـد فـورا     
از زندان آزاد شـونـد. کـمـپـيـن بـراي               

 آزادي کارگران زنداني
آپريل  ١٣ ، ٩٣ فروردين  ٢٤ 
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