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     عبدل گلپريان            /                   يادداشتهاي هفته           

 
 مجموعه اخبار و گزارشات هفته             : نگاه هفته  

  از شهرهاي کردستان       
 

 

 جر  مرگ کارگر مها  
 " عبدل بيساراني "

در شهر سـلـيـمـانـيـه           شهريور   ٢١ 
 ساله بـه دلـيـل      ٣٧ "  عبدل بيساراني " 

بروز سکته مغزي در حيـن کـار جـان            
 حـادثـه زمـانـي روي داده کـه               .سپرد

مشغول حفـر چـاه     "    عبدل بيساراني" 
در حوالي شهر سـلـيـمـانـيـه بـوده کـه                
دچار افت فشـار خـون و در نـتـيـجـه                 

عـبـدل از      .شـود    سکتـه مـغـزي مـي        
در هورامان " بيساران"اهالي روستاي  

 ١٠ ديـنـار در          و ساکن شهرک کـانـي      
در .   کيلومتري شـرق مـريـوان اسـت          

اقليم کردستـان هـيـچ قـانـونـي بـراي               
حمايت از طبقه کارگر وجود نـدارد و         
ايـن امــر شـرايــط کــارگـران بــه ويــژه              
کارگران ساختماني را بـا سـخـتـي و             

  .کند دشواري مواجه مي

 فعاليت گروهي در بانه   
شهريور جمعي از جوانان  در       ٢٠ 

از "  سـاوان "  بهمراه اهالي روستاي       بانه
توابع بخش مرکزي اين شهر اقدام بـه         

هاي رهاشده در اطراف  پاکسازي زباله
اين فـعـالـيـت گـروهـي          .روستا کردند 

" پاژيـن " بنابه فراخوان انجمن مردمي    
کودکـان و زنـان ايـن           .صورت گرفت 

ــع          ــا در جــم ــت ــانــد         روس آوري پســم
گردشگران و حمل پـالکـاردهـايـي در          

 زيســت شــرکــت         حــمــايــت مــحــيــط   
  .چشمگير داشتند

 
 بيشترين آمار بيکاري  
 در شهرهاي کردستان    

سورنا ستاري مـعـاون عـلـمـي و            
در :  فناوري رئيس جمهور اعالم کـرد      

حال حاضر استان کردستان بـاالتـريـن        
 ٤  صفحه 

جلسات احزاب حاکم بر سر     
 ! رياست اقليم ادامه دارد  

ــيــســتــي و          احــزاب نــاســيــونــال
مذهبي حاکم بر اقليم کردستان روز      

 سپـتـامـبـر هـفـتـمـيـن            ۱۳ يکشنبه  
جلسه مشـتـرک خـود را در مـورد               
رياست مسعود بارزاني بدون هـيـچ        

در ايـن    .  توافقي به پايان رسـانـدنـد       
باره فريد نسه سـرد عضـو هـئـيـت               

مذاکره کننده اتحاديه ميهنـي مـي        
در جـلـسـه امـروز تـوافـقـي            : "  گويد

حاصل نشـد، امـا قـرار اسـت مـا                
چهار جريان براي جلـسـه آيـنـده سـه           
پيشنهاد را به حزب دمکرات ارائـه      

 ". مي دهيم
الزم به ذکر است که هم اکـنـون          
نزديک به يک ماه از پـايـان مـهـلـت              

سپاه پاسداران استان آذربايجان    
غربي  در يـکـي از مـدارس شـهـر                

هـاي     حـلـقـه   "  تحت عنوان     پيرانشهر
مشغول بـرگـزاري کـالس      "  صالحين

ــر                  ــظــي ــاســي  ن ــ ســي ــي ـ ــدت ــي عــق
شنـاسـي، تـرويـج شـهـادت،             دشمن" 

به معلمـان  ..."  بصيرت فرهنگي و  
ــرم      " در مــورد       " خــطــرات جــنــگ ن
و با سنگربندي و   . دهند هشدار مي 

بندي مدارس با ادوات جنـگـي         آذين
هان نظامي سـپـاه      و تصاوير فرمانده  

شرايط اوايل انقالب و جنگ را در         
 .کنند ذهن تداعي مي

ــاســداران در             ــاه پ ــپ حضــور س
مدارس زير پا گـذاشـتـن و حـرمـت             
مــعــلــم و وظــايــف انســانــي و                   

. مسئوليت اجتـمـاعـي آنـهـا اسـت           

 اين جنازه را بايد بگور سپرد                           
 

 جمهوري اسالمي قاتل شاهرخ زماني است                                 
 

 بازهم تحريف تاريخ حزب کمونيست ايران توسط ابراهيم عليزاده                                                         

 ! حضورسپاه پاسداران در مدارس و دانشگه ها موقوف
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 پيامهاي تسليت    
 ويژه درگذشت شاهرخ زماني         

 

حادثه اي به ظاهر كـوچـك آغـاز           
تــوقــيـف چــرخ ســبــزي فــروشــي        .  شـد 

محمد بوعزيزي توسط يك پليـس در        
يكي از شـهـرهـاي كـوچـك و دور از                
پايتخت تونس مـوجـب شـد تـا ايـن               

ــه            ٢٦ جــوان     ســالــه در اعــتــراض ب
بـيـكـاري و ضـرب و شـتـم و هـتــك                    
حرمت وي از سوي پـلـيـس دسـت بـه             

 نقطه عطف هاي سرنوشت ساز

 

 

 

 

 

 

 
 عبدل گلپريان 

 ٢  صفحه 

 نسان نودينيان، نسرين رمضانعلي     

گرچه از دسـت دادن شـاهـرخ          ”
درد جانکاهي است اما ما در سـوز   
و گداز اين درد جانکاه زانوي غم در 
بغل نخواهيم گرفت و مرگ شاهـرخ    
ــحــاد و                    ــراي ات ــي ب ــم ــرچ ــه پ را ب
ــه او                 ــري ک ــارگ ــگــي ک ــت ــس ــب ــم ه

 .پيشتازش بود تبديل خواهيم کـرد   
“ 

از بيانيه هفت تشکل کـارگـري        

که در مراسم خـاکسـپـاري شـاهـرخ            
 قرائت شد

انتشار اين بيانيه از طرف هفت   
تشـکــل کــارگــري خــود يــک نــمــود           
برجسته اتحاد و همبستگي جنبـش   

شــاهــرخ يــکــي از      .  کــارگــري اســت  
فعالين و رهبران خستـگـي نـاپـذيـر           

کسـي کـه بـقـول         .  اين جنـبـش بـود      

 !شاهرخ در اتحاد و مبارزه کارگران ايران زنده است
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 جمهوري اسالمي مسئول مرگ شاهرخ زماني است                   
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ايـن واقـعـه نـقـطـه           .  خودسوزي بـزنـد    
عطف تاريخي مهمي نه تنهـا در بـه           
زير کشيدن حـکـومـت بـن عـلـي در                
تونس بلکه سرآغاز حرکتي در شـمـال    
آفريقا شد که در اثـر آن چـنـد تـن از                  
ديکتاتورهاي مادام الـعـمـر را بـزيـر             
کشــيــد و مــنــطــقــه را دســتــخــوش             

 .تحوالت تعيين کننده اي قرار داد
در حاليکه ماهها و سالهـا قـبـل         
هزاران انسان در درياها غرق شدند و        
حتي جسدهايشان هـم يـافـت نشـد،            
مشاهده جسد کودک خردسالي بـنـام        
آالن در سواحل بودروم ترکيه دنيـا را         
تکان داد تا جـائـيـکـه سـيـاسـتـهـاي                
پناهنده پذيري دولتهاي اروپـايـي کـه         
ــک                      ــر ت ــرش ه ــذي ــل از آن پ ــب ــا ق ت
پناهجويي را با ذره بين مورد تحقيق    
قرار ميدادند، ناچار به پذيـرش مـوج         
هزاران نفره پناهجويان و فـراريـان از           
جنگ در خاورميانه شدند که بنـا بـه          
آمارهاي اعـالم شـده، تـا آخـر سـال                
جاري حضور تعداد  پـنـاهـجـويـان و             
فراريان از جنگ و يراني مسـتـقـر در          
کشورهاي اروپايي بـه بـيـش از يـک               

 . ميليون خواهد رسيد
کمبود آب و بـرق در عـراق نـيـز              
زمينه ساز انفجار خشـم فـرو خـورده           

بيش از يک دهه  .  مردم اين کشور شد   
خفقان، جنگ، کشتار، فقر و فـالکـت    
تحميل شده به مـردم عـراق از سـوي            

جريانات و باندهاي قومي و ديني که    
مـورد حــمـايـت دولـتــهـاي غــربـي و               
منطقه اي بودند، با قد علـم کـردن و            
ابراز وجود ميليوني مردم، همه آنـان        

هـيـچـگـاه تصـور        .  را دچار شکه کـرد  
نميکردند که در زير اليه هاي جامعه       
از هم پاشيده شده عراق، مردم طالـب    
مدنيـت و سـکـوالريـزم بـراي کسـب               
حــقــوق پــايــمــال شــده انســانــي خــود           
بصـورت مــيــلــيـونــي بــه خـيــابــانــهــا           

 . بيايند 
در ايران تحت حاکميت يک رژيـم       
بـغــايـت ضــد انســانــي نــيــز هــر روز             

هر يـک    .  اتفاقات مهمي روي ميدهد   
از اين وقايع اين ظرفيت را دارد کـه            
يک حرکت زير و رو کننده در جامـعـه          

از جناياتـي کـه هـر         .  را استارت بزند  
ــه               ــي ــل ــوري اســالمــي ع ــه ــم روزه ج
شهروندان، عليه فعالـيـن کـارگـري و           
کل جامعه اعمال مـيـکـنـد و يـا بـر                
بســـتـــر چـــپـــاول، فســـاد، دزدي و             
گنديدگي نظام اسالمي، اگر خشـم و         
اعتراض عمومي شعله ور و مـوجـب      
طغيـان عـمـومـي مـردم شـود، ابـدا                

هـمـانـطـور کـه        .  نبايـد تـعـجـب کـرد         
بازتاب وقايع مربوط بـه مـحـمـد بـو             
عــزيــزي و آالن تــحــوالت زيــر و رو              
کننده اي را موجب شـدنـد، در ايـران           
تحت حاکميت ضد انساني ترين رژيم  
تاريـخ مـعـاصـر نـيـز هـر واقـعـه بـه                     

ظــاهــرکــوچــک مــيــتــوانــد تــحــوالت        
عظيمي را موجب شود و تـبـديـل بـه            
نقطه عطف تاريخي مهم و سرنوشـت       

 .سازي در زندگي مردم شود
اشکال خيـزشـهـا، اعـتـراضـات،           
انقالبات و مبارزات اوايل قرن بيست 
و يک از جـنـس دهـه هـاي گـذشـتـه                   

نيازي به در انـتـظـار مـانـدن            .  نيست
شرايـط عـيـنـي و ذهـنـي تـفـکـرات                  

گـنـدي   .  اواسط قرن بيستم هم نيسـت     
که جمهوري اسالمي به مردم تحميل      
کرده است با هر اتفاق متحول کنـنـده        
اي شبيه به تونس و بودروم ميـتـوانـد          
جامعه ايران و کل منطـقـه را عـلـيـه              

جــنــبــش .  ايـن تــبــاهــي بســيــج کــنــد       
سکوالر و ضد مذهبي قومـي مـردم         
عــراق، مــوج شــورانــگــيــز حــمــايــت          
انساني افکار عمومي بويژه در غرب      
از دههـا هـزار آواره، فضـاي شـعـف               
انگيز و اميد بخشي را بـنـفـع مـردم              

جـامـعـه    .  آزاديخواه ايجاد کرده اسـت    
ايــران، مــردم مــتــنــفــر ومــنــزجــر از           
حکومت اسالمي، نقش تعين کننـده       
و سرنوشـت سـازي را در شـرايـط و                

. اوضاع کنوني ميتوانند بازي کـنـنـد    
هر نقطه عطفي به ظـاهـر کـوچـک در          
ايران نيز قادر است خـيـزش انـقـالبـي         
مردم عليه  رژيم اسـالمـي حـاکـم بـر           
ايران  را سبب شود و به بيـش از سـه          
دهـه تــبـاهــي مـردم نــقـطــه پـايــانــي              

 .بگذارد
 ٢٠١٥  سپتامبر ١٤ 

 ... نقطه عطف هاي        

عدم استقبال مـعـلـمـان از کـالس             
هاي درس سپاه پاسداران اقـدامـي       
اعتراضي و انـقـالبـي در دفـاع از             
حرمت معلمان عـلـيـه ايـن نـهـاد              

 .سرکوبگر است
 تحريم و عـدم شـرکـت کـافـي            

از طريق طومار بـا امضـا        .  نيست
معلمان و مردم شهر در مخـالـفـت         
بــه اقــدامــات ســپــاه پــاســداران و          
حضــور آنــهــا در مــدارس صــداي          
اعتراض را گسـتـرده کـنـيـد و در               
شکل سراسري کمپين محکوميت    
ــداران را                ــاسـ ــاه پـ ــپـ ــور سـ حضـ

 .سازماندهي کنيد
  سپاه پاسداران تحـت فـرمـان       
رهبر جمهوري اسالمي، خامنه اي 
جنايتکار دست به اقداماتي تحت      

" هــاي صــالــحــيــن     حــلــقــه" عــنــوان   
و از  فــتــواي داعشــي          .   مــيــزنــد

تـهـاجـم    " خامـنـه اي جـنـايـتـکـار              
پيروي مـيـکـنـد و       "  فرهنگي غرب 

در تعدادي از مدارس و دانشـگـاه          
سـپـاه   .  ها دست بـکـار شـده اسـت          

پاسداران بازوي سرکوب و مافياي     
اقــتــصــادي در نــظــام جــمــهــوري           

حضور ايـن ارگـان       .  اسالمي است 
سرکوب بـا کـارنـامـه خـونـيـن بـه                
قدمت حـاکـمـيـت جـنـايـتـکـارانـه              
جمهوري اسالمي از کسي پوشيده     

 .  نيست
مدارس و دانشـگـاهـا مـحـل           

حضـور  .  درس و يادگيري هسـتـنـد      
نهادهـاي سـرکـوبـگـر بـه مـعـنـي                 
پادگاني کردن مدارس و دانشـگـاه        

مردم شهرهاي کردسـتـان   !  ها است 
بايد متحـد و يـک صـدا هـر نـوع                 
تحرک و حضور اين نيروي سرکوب      
و ضد انساني را محکوم کننـد، و         
مانع حضور ننگينشان در مدارس    

 !و دانشگه ها شوند
 ٩٤  شهريور ٢٢ 

 

 ... حضورسپاه پاسداران       

جرمي جز دفـاع از حـقـوق         ” بيانيه  
هم طبقه اي هايش مرتکـب نشـده         

او نه صاحب منصب بود، نـه     .  بود
اختالس کرده بود، نه کوچـکـتـريـن         
لطمه اي بـه کسـي زده بـود و نـه                  

و “  . شريک دزدان و غارتگـران بـود       
همين دزدان و غـارتـگـران کـه بـر               
مســنــد حــکــومــت نشــســتــه انــد          
مسبب و مسئول مرگ شـاهـرخ و         

مـرگ او سـنـد        .  شاهرخها هستنـد  
ديگري است بر جنايات جـمـهـوري        
اسالمي عـلـيـه فـعـالـيـن جـنـبـش                
کارگري و عـلـيـه هـمـه مـبـارزيـن                
شريفي که به جـرم آزاديـخـواهـي و          
برابري طلبي در زندانهاي رژيـم بـه         

 .سر ميبرند
با مرگ شاهرخ يکـبـار ديـگـر          
خواسـت آزادي فـعـالـيـن جـنـبـش               
کارگري و همه زندانيان سياسي بـه       
يک امر محوري در جنبش کارگري 
و مقابله هر روزه ميان کـارگـران و           

در .  جمهوري اسالمي بدل ميشـود    
اين مبارزه بخش وسيعي از مردم،      
ــان                ــگـ ــتـ ــا و وابسـ ــواده هـ ــانـ خـ
جانباختگان و زندانيـان سـيـاسـي،        
مدافعين آزادي بـيـان وعـقـيـده و              
تشکل، جنبش حمايت از زندانيـان    
سياسي، فعالين و نهادهاي جنبش 
عليه اعدام در ايـران و در سـراسـر           
جهان، هـمـراه و هـمـرزم کـارگـران               

بايد بـه مـوج جـديـدي از           .  هستند

اعــتــراض و مــبــارزه حــول پــرچــم           
کارگر زنداني، زنـدانـي سـيـاسـي           “

ــردد         ــد گـ ــايـ ــن زد    “  آزاد بـ . دامـ
درسازماندهي و پيشبرد اين مـوج      
اعتراضـي مشـخـصـا فـعـالـيـن و               
نــهــادهــا و تشــکــلــهــاي جــنــبــش          
کارگري در ايران نقش پـيـشـتـاز و            

 .تعيين کننده اي ايفا ميکنند
رژيم اسالمـي سـرمـايـه بـايـد            
بهاي سنگينـي بـراي جـانـبـاخـتـن             

. شاهرخ و شاهرخـهـا هـا بـپـردازد           
بايد رژيم را از هـر جـهـت تـحـت                 
فشار قرار داد و به عقـب نشـيـنـي            

ــرد    ــط          .  وادار ک ــراي ــود ش ــب ــه از ب
بهداشتي و درمانـي و رفـاهـي در            
زنــدانــهــا تــا تــوقــف تــعــقــيــب و             
بازداشت فعالين جنبش کارگري و      
ساير جنبشهـاي اعـتـراضـي و تـا             
آزادي کامل کارگران زنداني و همه    
زندانيان سياسي را بايد با اتکا بـه     
قدرت مبارزه خودمان به حکومت     

ايـن عـرصـه اي از          .  تحميل کنـيـم   
مبارزه است که در ايران، و با جلب 
حمايت جهاني از تشکلهاي چپ و       
کارگري، در همه کشورها ميـتـوان       

. و بايد سازمان داد و به پيش بـرد          
اين بهترين شيوه بزرگداشت و زنـده   
ــرخ و                ــاه ــاد ش ــن ي ــت ــداش ــگــاه ن

 !شاهرخها است
 ۱۵ سپتامبر  ۱۵ 

 ... شاهرخ در اتحاد و       

 شـهـريـور شـاهـرخ          ٢٢ روز يکشنبه   
زماني يکي از چهره هاي شناخته شـده و        
جسور جنبش کارگري در زنـدان رجـائـي           

عـلـت مـرگ او سـکـتـه              .شهر درگذشـت  
مغزي اعالم شده است اما گزارشاتي نيـز   
مبني بر مشکوک بودن مرگ شـاهـرخ و           
آثار ضرب و جرح بر بدن او منتـشـر شـده        

شاهرخ در زنـدان مـورد شـکـنـجـه            .است
قرار گرفته، بارها به مرگ تهديـد شـده و        
نزديک به پنج سال از حـداقـل امـکـانـات           
پزشکي براي معالجه بيماري هـاي خـود         
محروم بوده است و صرفنـظـر از ايـنـکـه               
بخاطر سکته مـغـزي درگـذشـتـه يـا نـه،                

 .جمهوري اسالمي مسئول مرگ او است
مرگ شـاهـرخ پـرونـده سـران حـکـومـت                 

  .اسالمي را سنگين تر کرد

شاهرخ عضو کميته پيـگـيـري بـراي        
ايــجــاد تشــکــلــهــاي کــارگــري و عضــو            
سنديکاي کارگران نقاش بود کـه از سـال        

 در زندان هاي جمهوري اسـالمـي    ١٣٩٠ 
بود و به يازده سال زنـدان مـحـکـوم شـده               

دستگيري شاهرخ، شـکـنـجـه هـا و           .بود
تهديدات و محروميت ها و بيماري هاي       
مختـلـف امـا خـلـلـي در اراده اش، در                   
مبارزه اش بـراي آزادي و عـدالـت و در                
تالشش براي افشاي چهره جنـايـتـکـارانـه          

شجـاعـانـه     .جمهوري اسالمي وارد نکرد   
عليه حکومت حرف زد، نـامـه نـوشـت،             

شـاهـرخ يـک       .بيانيه داد و سخنراني کـرد    
چهره راديکال جنبش کارگـري بـود و در            
مقابل هر نوع بيحقوقي و ستمي، نسبـت   
به بيـحـقـوقـي زنـان، مـحـرومـيـت هـاي                  
کودکان، مجازات شنيع اعـدام و سـايـر            
محروميـت هـاي مـردم حسـاس بـود و                

 .قاطعانه و بي تخفيف قد علم مـيـکـرد       
يک عرصه دائم فعالـيـت شـاهـرخ تـالش             

  .براي آزادي زندانيان سياسي بود
مرگ شاهرخ ضايعه بزرگ و تـاسـف      
انگيزي براي جنبش کارگـري و جـنـبـش            

ــران اســت            ــخــواهــي مــردم اي ــام  .آزادي ن
شاهرخ زماني بعنوان يک فـعـال پـيـگـيـر             
چپ و کمونيست و مدافع حقوق انسـانـي         
هرگـز فـرامـوش نـخـواهـد شـد و چـهـره                    
دوست داشتنـي او هـيـچـگـاه از خـاطـر                 
مردمي که بـراي رهـايـي از سـتـم هـاي                  
ســرمــايــه داري و حــکــومــت اســالمــي            
سرمايه داران مبارزه ميکنـنـد نـخـواهـد           

  .رفت
جان باختن شـاهـرخ را بـه خـانـواده               
اش، بــه کــارگــران و مــردم آزاديــخــواه               

مـرگ   .صميـمـانـه تسـلـيـت مـيـگـويـيـم               
شاهرخ بر مبـارزه فـعـال تـر بـراي آزادي                
ساير فعالين کارگري و زندانيان سيـاسـي        
و ضرورت سرنگوني حکومت آدمکشـان      
جمهوري اسالمي بيش از پـيـش تـاکـيـد             

  .ميکند
 ياد شاهرخ عزيز     

  .هميشه زنده خواهد ماند   
 حزب کمونيست کارگري ايران       

 ١٣٩٤  شهريور   ٢٣ 
 ٢٠١٥  سپتامبر  ١٤  

 

 جمهوري اسالمي مسئول مرگ شاهرخ زماني است                  
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 اين جنازه را بايد    
  بگور سپرد   

هر روز، هر ساعت و هـر لـحـظـه            
تصاويري که در مقـابـل ديـدگـانـمـان            
ميگذرد و خبرهايي که مـيـشـنـويـم،          
در قــيـاس بـا وقـايــع قــرن گــذاشـتــه               
. بمراتب دردناکتر و دهشتناکتر است

تمام سوراخ سنبه هاي اين کـره آبـي،          
خاکي به کانونهاي بحران، بن بست و       

. تبـاهـي انسـان تـبـديـل شـده اسـت                
جنگ، خانه خـرابـي، آوارگـي، فـقـر،            
گرسنگي، کشـتـار، بـاز پـس گـيـري              
دستاوردهاي گذشـتـه، تـنـزل شـان و             
مقام انسـانـيـت، از هـم پـاشـيـدگـي                 
شــيــرازه مــدنــيــت، آثــار مــخــرب و            
ويرانگر نقش مذهب، و دههـا درد و        
رنج ديگر، آنچيزيست که در دهه دوم     
قرن بيست و يـک بـر زنـدگـي انسـان                

گويا اين بـربـريـت    .  سايه افکنده است  
پاياني ندارد و هر دم در حال افزايـش         

 . هم هست
در راس اين کوه مملو از لجن که        
به کليه جوامع تحـمـيـل شـده اسـت،             
فرسودگي بيش از حد نظام سـرمـايـه          
داري قــــرار دارد کــــه تــــوســــط                 
سياسـتـمـداران حـامـي سـرمـايـه در               
دولتها و با اتخاذ سياستهاي تـعـفـن          
آميزتر از اين پديده و براي بقـاي ايـن          
مدل که چندين دهه از پايان عـمـر آن          
ميگذرد، به چهارگـوشـه دنـيـا لـجـن             

نقطه اي در ايـن جـهـان      . پاشيده است 
را نميتوان يافت که مهر اين آلودگـي         

ــتــه بــاشــد                  در .  را بــر خــود نــداش
عصرحاضر عـلـيـرغـم هـر درجـه از               
تغيير، تکامل و ديگر دستـاوردهـاي       
تاکنوني و ثروتي که بر روي ايـن کـره            
وجود دارد و توليد ميشود و ميتـوان    
زندگي هفت مـيـلـيـارد انسـان را در             
رفاه و خوشبختي تاميـن کـنـد، امـا            
بعنوان تلخ ترين دوران تاريخ زنـدگـي        
بشر در قرن بيست و يک قـابـل ثـبـت             

 . کردن است
تمام داستان اين اسـت کـه عـمـر            
سود و سرمايه، عمر انباشت و نـظـم         
موجود مـدتـهـاسـت بـه پـايـان خـود                

گندي که مشام چنـديـن      .  رسيده است 
ميليارد انسان روي اين کـره را مـي            
آزارد نــاشــي از کــهــنــســالــي و بــي             

حاميـان  .  خاصيتي نظم موجود است  
يک درصدي اين نظام در قدرت تالش 
ميکنند با توسل به مذهب، با بـروز          
جنگ و خانه خرابي  و در يک کالم با    
اتخاذ سياستهاي غيرقابل عالج آنـرا    
حفظ کنند که در اثر ايـن مـقـاومـت            
بي حـاصـل هـر بـار بـوي تـعـفـن آن                    

. آزاردهنده تر آدمي را عذاب ميدهد     
جنازه پير و از کار افتاده نظام گنديده 
و کرم زده کنوني براي نسلهاي آيـنـده        
جامعه انساني نيز مخاطـره آمـيـز و           

آثار و بوي اين پـديـده     .  ويرانگر است 
متعفن آنقدر کشنده است که حاميان  
و نگه دارنده گان اين نظام در قـدرت        
سياسي در دولتها، بي کفايتي و بـي         
لياقتي شان براي ادامه يا اداره کـردن    
ساختار درهم ريـخـتـه خـودشـان هـم              

 . بوزوح قابل روئيت است
. اما اين تمام تصوير دنيا نيست      

آنسوتر و در قامتي عظيم تر در برابر        
اين وضـع دهشـتـنـاک و در مـقـابـل                 
باتالق گنديده اي که سـيـاسـتـمـداران         
اين دولتهـا در حـمـايـت سـالحـهـاي               
کشتار جمعي و بقيمت تحميل آتـش        
و خون عليه بشريت نظام مقدسـشـان         
را حراست ميکنند، قطب انسانـيـت،     
دفاع از کـرامـت انسـانـي، دفـاع از                
آزادي، برابري، اميد براي دست يابـي    
به رفاه، خوشبختي و سعادت انسان،      
با تمام قدرت عـلـيـه وضـع مـوجـود               

بدون اميد داشتن بـه      .  دارد ميجنگد 
چنين تالشي از سوي جبهـه بـرابـري،          
آزادي و انسانيت که نود و نـه درصـد        

اين توان و ظرفيت را در خـود دارد،            
همه چـيـز در تـاريـکـي مـطـلـق فـرو                   

قـطـب بشـريـت مـتـرقـي و              .  ميرفـت 
مدرن، براي برون رفت از اين تـبـاهـي        
و در جهت ساختن دنيايي بهتر قـادر      
است اين ورق را بسرعت برگـردانـد و         
ميتواند سيستم سرمايـه داري، ايـن         
جنازه گـنـديـده را بـگـور بسـپـارد و                 
ساختار نويني بنا نهد که آرمانـهـا و          
آرزوهاي برابري طلبانه و انسـانـي را          

 .  قابل تحقق کند
 ٢٠١٥  سپتامبر ١١ 

 ..... 
 

 جمهوري اسالمي    
 قاتل شاهرخ زماني است     

 شهريور شاهرخ   ٢٢ روز يکشنبه   
زماني چهره شنـاخـتـه شـده و فـعـال               

نـام و    .  کارگري در زنـدان درگـذشـت         
تالش شاهرخ زمـانـي بـراي جـنـبـش             
کارگري و ميليونها مردم مـحـروم و           

. زحمتکش در ايران نامي آشنا اسـت      
تحميل سخت ترين شرايط به شاهرخ      
زماني در زندان تا اجـراي هـر گـونـه              
طرح و توطئه اي عليه فعالين دربـنـد    
براي از ميان برداشتن آنان بخشي از        
سياستهاي رژيم جمـهـوري اسـالمـي          

باني و مسبب گرفتن جان .  بوده است 
شاهرخ زمـانـي جـمـهـوري اسـالمـي             

در اسارت نگه داشتن فعالـيـن      .  است
کارگري و ديگر زندانيان در بـنـد در            
زندانهاي جمهوري اسالمي، تحمـيـل      
فشارهاي روحي و جسمي بر آنان نيـز        
بخش ديگري از سياستها و تقالهـاي      
جمهوري اسالمي  براي ساکت کـردن       
اعــتــراضــات کــارگــري و ديــگــر                
جنبشـهـاي اعـتـراضـي در جـامـعـه                

آنچه که بر سر افشيـن اسـانـلـو       . است
. رفت، بر سر شاهرخ زماني هم رفـت     

هــم اکــنــون دهــهــا و صــدهــا فــعــال            
کــارگــري و فــعــالــيــن جــنــبــشــهــاي           
اجتماعي و هزاران زنداني سياسي در 
سياهچالهـاي رژيـم اسـالمـي اسـيـر             

 . هستند
جــمــهــوري اســالمــي جــان ايــن          
عزيزان را گرفت نبايد بگذاريم ديـگـر       
فعالين کارگري و زندانيـان سـيـاسـي          

. سرنوشتشان اينـگـونـه رقـم بـخـورد            
تشکلها و فعـالـيـن کـارگـري، مـردم              
ستمديده و انسانهاي آزاده ميتـوانـنـد     
و قادر هستند به توحش و آدمکشـي        

. جمهوري اسالمي اعـتـراض کـنـنـد          
گرفتن جان و هستي شاهـرخ زمـانـي        
توسط قاتالن اسالمي حاکم بر ايـران       
ميتواند نقطه عطفي بـراي تـحـرک و            
شـروع دور تــازه اي از اعــتـراضــات             

عمومي عليه کليت اين رژيم جنايـت      
جــنـبـش کــارگـري بــا        .  پـيـشـه بـاشـد       

تشکلهاي و فعالين خود ميتواند در        
ظرفيتهاي اعـتـراضـات عـمـومـي و            
اعتصـاب در مـقـابـل ايـن بـربـريـت                 

فـعـالـيـن کـارگـري و هـمـه               .  بايستـد 
ــا                 ــهــا ب ــن ــان ســيــاســي را ت ــي ــدان زن
اعتـراضـات اجـتـمـاعـي و گسـتـرده               
مــيــتــوان از چــنــگ جــنــايــتــکــاران           

 .اسالمي رها کرد
 ياد و خاطره شاهرخ زماني

  زنده و گرامي باد
 ٢٠١٥  سپتامبر ١٣ 
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 بازهم تحريف تاريخ       
حزب کمونيست ايران      

 توسط ابراهيم عليزاده     
اين اولين بار نيست که ابـراهـيـم          
عليزاده دست به تحريف تاريخ حـزب       

ايشــان .  کــمــونــيــســت ايــران مــيــزنــد      
بمناسبتهاي مخـتـلـف، از بـرگـزاري           
جلسه با دانشجويان شهر سلـيـمـانـيـه       
گرفته تا ميزگردهايي که قبل و بـعـد         
از آن ترتـيـب داده بـود، بـارهـا پـاي                 
بافتن جعليات و تحريف تاريخ حـزب     

افراد دخيـل  .  کمونيست نشسته است  
و شريک در آن تاريخ هـنـوز در قـيـد               
حيات هستند و به عـدم صـداقـت و             
عدم امانت داري عليـزاده در وارونـه          
نشان دادن تاريخ تشـکـيـل حـزب تـا             
مقطع جدا شدن کمونيسم کارگري از       
حزب کمونيست ايران پاسخ ايشان را       

بسهم خود و بعنوان کسيکه .  داده اند 
از ابتداي فعاليت علني کومه لـه در          

 در ارتـبـاط بـا ايـن جـريـان               ٥٧ سال  
فعاليت داشتم، بـارهـا ايـن تصـويـر              

 . تحريف کننده را پاسخ داده ام
سخنان اخير ابراهيم عـلـيـزاده و          
تعريف و توضيح ژورناليسـتـي او از          
تاريخ تشکيل حزب کمونيست ايران،   
به هر شنونده اي که کتبا يـا شـفـاهـا             
حقايق آن دوران را دنبال کـرده بـاشـد            
اين را القا ميکند که گويـا عـلـيـزاده           
بي اطالع از تاريخ تشکيل اين حـزب   
است و هيچگونه آگاهي درسـتـي از           

. پروسه شکل گيري اين حـزب نـدارد         
اما اين ناشي از بي اطالعـي ايشـان          
نيست بلکه تحريف آگاهانه آن تاريـخ       
و بنا به مصـلـحـت انـديشـي امـروز                

. براي سازمان او قابل توضيـح اسـت        
حتي اگر امروز هيچيک از سازندگـان     
آن تاريخ هم در قيد حيات نمي بودند      
اما اسناد اين تاريخ که هر آن بداليل        
ناروشن از سايتهاي حزب کمونيسـت      
ايران محو ميشوند اسناد واقـعـي و          

مـکـتـوب شــده در تـوضــيـح تـاريــخ               
 . تشکيل حزب کمونيست ايران است

يکي از داليل تحريف تـاريـخ از          
سوي عليزاده اين است که ايشان نـيـز    
همچون سه جريان نـاسـيـونـالـيـسـتـي            
انشعـاب کـرده از کـومـه لـه، حـزب                 
کمونيست را وبال گردن خود احساس   

تحريف تاريخ تشکيل حـزب  .  ميکند
کمونيست، حزبي که با ايـفـاي نـقـش         
فعال اتحاد مـبـارزان کـمـونـيـسـت و             
منصور حکمت ممکن شـد، يـعـنـي           
فاصله گـرفـتـن و دسـت شـسـتـن از                 
نزديک به يک دهه از تاريخ پر افتخـار         

بـدنـه ايـن      .  حزب کـمـونـيـسـت ايـران         
سازمان که تنها به اميـد آرمـانـهـاي           
کــمــونــيــســتــي در ايــن حــزب بــه آن            
پيوسته است قطعا ايـن اجـازه را بـه             
عليزاده نخواهند داد که اين تاريخ را       

از نــظــر اخــالق     .  وارونــه جــلــوه دهــد    
سياسي نيز در صفوف اين حزب ايـن        
سئوال در مقابل علـيـزاده قـرار دارد           
که ايشان با بيان اين جعليات چگونه       
قادر است در چشم کادرهاي قـديـمـي      

بدنه .  سازمان متبوع خود نگاه کند؟    
کادر قديمـي در حـزب کـمـونـيـسـت               
ايران که شاهـدان لـحـظـه بـه لـحـظـه                 
پروسه شکل گيري حزب کمـونـيـسـت        
ايران بوده اند بي گمان اين جسارت و     
اين شهامت سياسي و کمونيستي را      
در خود دارند که تحريفات عليزاده را  

انصـاف، صـداقـت و        .  پاسخ دهـنـد؟    
امانت داري در توضيح پـديـده هـاي           
تاريخي، شاخص مهمي در ارزيـابـي        
از  شخصيتها و احزاب کـمـونـيـسـت         

 .است
در همين رابطه مـطـلـبـي را کـه              

 و در رد       ٢٠١٥  آوريـل      ٣٠ بتاريخ   
سخنان ابراهيم عليزاده در جلسه اش    
با دانشجويان دانشـگـاه سـلـيـمـانـيـه             
نــوشــتــه بــودم و بــه گــوشــه بســيــار              
کوچکي از حـقـايـق تـاريـخـي آنـدوره              

. اشاره دارد مجددا منتشر مـيـکـنـم         
بـازخـوانـي تـاريـخ        " عالوه بر اين نيـز       

جدايي حزب کمونيسـت کـارگـري از          
که در ميزگرد "  حزب کمونيست ايران  

ايسکرا منتشر شده بود در اخـتـيـار           
خوانندگان و عالقمندان به آشنايي با      

 .آن تاريخ بزودي منتشر خواهد شد
براي مطالعه مطلبي که بـتـاريـخ        

 مـنـتـشـر شـد بـه             ٢٠١٥  آوريل   ٣٠ 
 لينک زير رجوع کنيد
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نرخ بيکاري را در بين سايـر اسـتـان        
هاي کشور به خود اختـصـاص داده         

  .است
 

کردستان در رديف پنج استان    
 داراي بيشترين بيسواد در کشور    

باقر زاده رئيس سازمان نهضت     
ســوادآمــوزي در خصــوص آخــريــن        

اسـتـان   :  آمار بيسوادي اعـالم کـرد       
ــلــوچســتــان،              ــان و ب هــاي ســيــســت
آذربايجان غربي، کردستان، کـرمـان    
و لرستان تقريـبـا درصـد بـاسـوادي            
آنها از بقيه استانهاي کشور کـمـتـر          

 .است
 

تجمع کارگران شهرداري      
 بيجارمقابل فرمانداري    

) نـفـر  ٨٠ (کارگران  شهريور ٢١ 
شهرداري  بيـجـار در اعـتـراض بـه              

مـطـالـبـات و       مـاه    ٦ عدم پرداخـت     
 .حقوقشان تجمع کردند

 
محمدرضا کريمي فعال      

   !کارگري بازداشت شد   
ــمــي فــعــال           مــحــمــدرضــا کــري
کارگري شاغل در اداره بنادر بـنـدر         

 شـهـريـور      ١٤ لنگه صبح روز شنبه     
محمدرضـا کـريـمـي        .بازداشت شد 

 ٢٤ کــه پــس از اتــمــام بــازداشــت             
ــاريــخ                 ١١ ســاعــتــه و آزادي در ت

شهريور سال جاري، صبح روز شنبه      
 شهريور جهت دريافـت وسـايـل         ١٤ 

ضبط شده خود مراجعه کـرده بـود،         
بــراســاس .  مــجــددا بــازداشــت شــد     

اطالع حاصل شده وي هم اکنون در        
در   . برازجـان نـگـهـداري مـي شـود            

شرايطي که بيـش از يـک هـفـتـه از                
بازداشت مجدد کريمي مي گـذرد،       
وي تا اين لحظه هـيـچ تـمـاسـي بـا                
خانواده خود نداشته و از وضـعـيـت          
ــي وي اطــالعــي در دســت              کــنــون

 .نيست
 

 سقز مرگ کارگر ساختماني    
ســالــه  ٣٢ رشــيــد مــرادي نــيــا         

بــرق گــرفــتــگــي از         بــدلــيــل حــادثــه   
کـار     سوم يک ساخـتـمـان نـيـمـه          طبقه

 .سقوط كرد و جان سپرد

 مرگ کارگر شيريني پزي   
 در سنندج 

فريد وهابي در حيـن تـکـيـه بـر            
کــولــر آبــي مــحــل کــارش در يــک             

گرفتگي شـده      پزي دچار برق    شيريني
 .سپارد و در دم جان مي

 
 اعتراض کارگران    

 تراکتور سازي کردستان    
به گزارش رسيده روز يکـشـنـبـه         

 شهريور  حـدود نـود درصـد از             ١٥ 
ــل در                  ١١٧  ــاغــ ــر شــ ــارگــ  کــ

ــراي            ــان ب ــتــورســازي کــردســت ــراک ت
سومين بار طي چند ماه گذشته در        
محوطه شرکت تـجـمـع اعـتـراضـي             
جهت پيگيري مطالباتشـان بـرگـزار        

يــکــي از خــواســتــه هــاي          .  کــردنــد
کــارگــران رســيــدگــي بــه وضــعــيــت        
بهداشت سالن غذاخوري بوده که از       
طرف مديريت قول رسيدگي به ايـن        

بـراسـاس   .  خواسته داده شـده اسـت        
 سـال    ٢ اين گزارش با وجود گذشت    

از مهلت قانوني انتخابـات شـوراي        
اسالمي کار، مديريت حتي هـمـيـن        
تشکل دولتي را نيز بر نتابيده و بـا          
اعمال نفوذ در اداره کـار مـانـع از               
برگزاري انتخابات و ايجـاد شـوراي         

همچنين به دلـيـل      .  جديد شده است  
سود استفاده هاي  کارفـرمـا، طـرح         
ــراکــتــورســازي           تــوســعــه شــرکــت ت
کردستان که با انجام امکان سنجـي   

 بـا اجـراي عـمـلـيــات            ٨٦ در سـال      
خاکبرداري و تسطـيـح و پـي ريـزي             
فونداسيون در زميني بـه مسـاحـت         

 هـکـتـار در شـهـرک صـنـعـتـي                 ١١ 
دهگالن شروع شده بود راکد مـانـده        
و منجر بـه بـازپـس گـيـري زمـيـن                 
توسط شرکت شهرکهـاي صـنـعـتـي          

  .شده است
 کميته هماهنگي 

 ١٣٩٤  شهريور ١٩  
 

افت شديد قدرت خريد      
 کارگران وشوک     

 ! بازگشايي مدارس   
ــه          ــي کـ ــالـ ــد     ۵۰ در حـ  درصـ

مشموالن قانون کارماهيانـه تـنـهـا         
هزارتـومـان دريـافـتـي دارنـد،           ۷۱۲ 

هـــاي يـــکـــبـــاره        واردشـــدن شـــوک   
اي، معـيـشـت آنـهـا را دچـار                هزينه

سال گذشته آنها ۱۰ چالش کرده و در  
دوسوم قدرت خـريـدشـان را هـم از              

يکي از مـهـمـتـريـن           .اند  دست داده 
دغدغه هاي خانوارهاي کـم درآمـد         
کشور و به ويـژه کـارگـران، هـزيـنـه                
هاي تامين معيشت و چـگـونـگـي           
برقراري تعادل بين درآمد پـايـيـن و           
هزينه هايي است که آنها بايد بـراي        
تــامــيــن زنــدگــي خــود و خــانــواده           

هـاي     هـزيـنـه هـا بـخـش           .بپـردازنـد  
هـاي     مختلفي دارد و اولويت بـنـدي      

در .  فراواني نيز براي آن وجـود دارد       
واقع مي توان گفت در مـواقـعـي از          
سال بنا به داليل و شرايط، اولـويـت     
بـنــدي هــزيـنــه کــرد خــانـواده هــاي            

 . کارگري نيز تغيير مي کند
معاون روابط کـار وزارت کـار          

 ۸۴ اعالم کـرده اسـت کـه از سـال                
تاکنون قدرت خريد کارگران دو سوم 

حـال ايـن      .کاهش پيدا کـرده اسـت       
روزها و در روزهاي آينده، کـارگـران         
بايد هزينه هاي مـربـوط بـه آمـاده             
ــراي آغــاز ســال                ــدان ب ــرزن شــدن ف
تــحــصــيــلــي جــديــد، ثــبــت نــام در           
ــد              مــدارس و دانشــگــاه هــا، خــري
ملزومات و موارد مرتبط بـا آن را          
تامـيـن و بـپـردازنـد کـه خـود ايـن                   
مسئله مي تواند فشار دوباره اي را     
به مـعـيـشـت خـانـوار کـارگـري در                 

 .آستـانـه فصـل پـايـيـز وارد کـنـد                
کارشناسان مي گويند مدرسه رفتن  

 نـيـسـت کـه         ۶۰ ديگر مانند دهـه       
تــوانســتــنــد بــه صــورت         افــراد مــي  

رايگـان تـحـصـيـل کـنـنـد و فشـار                  
چندانـي نـيـز از سـوي مـدارس بـه                 
خانواده ها براي پرداخت هزينه وارد      
نمي شد، همچنين مدارس در انواع      
گوناگون و درجه بندي هاي مختلف     
نبود و همه به مدارس دولـتـي مـي         

خانواده ها در آن زمـان، بـه           .رفتند
ويژه خانوارهاي کم درآمـد کـارگـري       

تر مي توانستند هـزيـنـه هـاي             آسان
تحصيل و مخارج فرزندان محـصـل    
خود را فراهم کنند و از ايـن بـابـت              

. دغدغه هاي کمتري وجـود داشـت        
حاال اين روزها رواج دريافت هزينـه       
هاي مختلف از سوي مدارس تحت      
عناوين ثبت نام و کمک به مدرسـه،        
باعث وارد شدن فشار هزينه هاي به  
اقشار ضعيف در آستانه فصل پاييز 

  .و بازگشايي مدارس شده است
 

بخشي ازيک گزارش  
  شهريور  ٢٠ مهربتاريخ

  

 

 ...مجموعه اخبار       : نگاه هفته   ١ از صفحه  

ما مرگ شاهرخ زماني را به   
پرچمي براي اتحاد و همبستگي     

 کارگري که او پيشتازش بود    
 ! تبديل خواهيم کرد   

شاهرخ زماني، مبارز خستـگـي      
ناپذير و جسور جنبش کارگري ايـران      
در کمال بهـت و حـيـرت و نـابـاوري                
همگان در زندان گوهر دشت چشم از     

علت مرگ شـاهـرخ     .  جهان فرو بست 
را مقامات رسمي هر چه اعالم کنند   
از نظر ما  مسئوليـت مسـتـقـيـم آن              
تماما بر عهده کسانـي اسـت کـه بـا              
تحميل برده وارترين شـرايـط بـر مـا             
کارگران، حق تشکل يابي و مـبـارزه         
براي يک زندگي بهتـر را نـيـز از مـا                
سلب کـرده و انسـانـهـاي شـريـف و                  
بزرگي همچون شاهرخ زمانـي را بـه           

مـرگ   .گوشه زنـدانـهـا افـکـنـده انـد            
تکاندهنده شـاهـرخ در کـنـج زنـدان              
بدون هيچ پيشينه بيماري، نه اولـيـن         
جان باختن يک زنـدانـي و نـه تـحـت                
شرايـط مـوجـود زنـدانـهـاي کشـور،              

اگر چـه مـرگ     .   آخرين آن خواهد بود   
ناگهاني شاهرخ از نـظـر هـر انسـان              
منصفي مشکوک به نظـر مـي رسـد           
اما بدون چـنـيـن تـرديـدهـايـي نـيـز،                
شرايط زندانهاي کشـور بـويـژه بـراي            
فعالين کارگري و زندانيان سياسي به   
هزار و يک دليل از پـخـش پـارازيـت             
گرفتـه تـا غـذاي نـامـنـاسـب، عـدم                 
رسيدگي پزشکي و نبـود بـهـداشـت،          
شيوه نگهداري نامنـاسـب و اعـمـال           
انواع فشارهـاي روحـي و روانـي بـه              

شـاهـرخ    .اندازه کافي مرگ آور است    
زماني هيچ جرمي جز دفاع از حقوق       
هم طبقه اي هايـش مـرتـکـب نشـده              

او نه صاحب منـصـب بـود، نـه            .  بود
اختالس کرده بود، نـه کـوچـکـتـريـن             
لطمه اي به کسي زده بود و نه شريـک          

او يک کارگـر    .  دزدان و غارتگران بود   
نقاش، از اعضاي شوراي نماينـدگـان       
کميته پيگـيـري ايـجـاد تشـکـلـهـاي              
کارگري، عضـو هـيـات بـازگشـائـي             
سنديکاي کـارگـران نـقـاش و عضـو             
افتخاري سنديکاي کـارگـران نـقـاش          

اســتــان الــبــرز و از بــنــيــان گــذاران             
معنوي ايـن سـنـديـکـا بـود کـه در                   

 بــدلــيــل    ١٣٩٠ خــرداد مــاه  ســال          
ــراي احــقــاق حــقــوق             ــارزاتــش ب مــب

امـا  .  کارگران به زندان افـکـنـده شـد          
زندان براي انسـان جسـور و بـزرگـي              
همچون شاهرخ، پايان مبارزه و حـق         

 ٥ او در طول نزديـک بـه       .  طلبي نبود 
سال دوران زنـدان، تـا آخـريـن نـفـس               
هايش در يکي از سلولهاي دو نـفـره           
زنــدان گــوهــردشــت، لــحــظــه اي از            

نـه  .  مبارزه و حق طلبي باز نايسـتـاد       
ــه              ــه دادگــاه، ن ــدان، ن ديــوارهــاي زن
سرکوب و نه اعـمـال فشـار از سـوي              
مامورين امنيتي و زندانبانـان قـادر        
به زدن مهر سکوت بر لبهاي شاهـرخ    

او بدون ذره اي بزرگنمائي، با . نشدند
جسارت و صالبت بي نظيرش مظهر      
مقاومـت و مـبـارزه جـوئـي طـبـقـه                 
کارگر ايران براي خالصي از سـتـم و           

مـرگ شـاهـرخ بـراي           .استثمار بـود  
يارانش، خانواده اش و براي جـنـبـش         
کارگري ايران ضايعه اي سـنـگـيـن و           

ما ايـن ضـايـعـه         . جبران ناپذير است 
بزرگ را به خانواده، هم بندان، يـاران         
شاهرخ و عموم کـارگـران در سـراسـر          
کشور صميمانه تسليت ميگوئـيـم و        
بدينوسيله اعالم ميداريـم اگـرچـه از          
دســت دادن شــاهــرخ عــزيــز درد                 
جانکاهي است امـا مـا در سـوز و               
گداز اين درد جانکاه، زانـوي غـم در         
بغل نخواهيم گرفت و مرگ شـاهـرخ         
را بــه پــرچــمــي بــراي اتــحــاد و                      
همبستگي کارگري که او پيشـتـازش       

زنـده بـاد       .بود تبديل خواهيـم کـرد      
درود   –اتحاد و همبستگي کارگري      

اسامي تشکلهـاي   .  بر شاهرخ زماني  
 امضا کننده به ترتيب حـروف الـفـبـا          

ـ ٢   اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران            ـ  ١ 
 سنديکاي کارگران نيشکر هفت تـپـه      

سنديکاي کارگران نـقـاش اسـتـان         ـ  ٣ 
 کانون مدافعان حقوق کارگـر ـ ٤   البرز

کميته پيگيري ايجاد تشـکـلـهـاي        ـ  ٥ 

 ويژه درگذشت شاهرخ زماني

 ٥  صفحه 
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کميته هـمـاهـنـگـي بـراي          ـ  ٦   کارگري
ـ ٧   کمک به ايجاد تشکلهاي کـارگـري      

هيات بازگشائي سنديکاي کـارگـران      
 نقاش تهران

 ..... 
 

  !جعفر عظيم زاده
من در فيسبوک و تويتـر و اليـن           

حضور ندارم تا درد غيـر قـابـل       ...  و  
التيام و جانکاهم را از نبـود شـاهـرخ        

قـادر بـه     .  در پيامي کوتاه بيان کـنـم       
انتخاب هيچ تيـتـري بـراي از دسـت             
دادن ايــن انســان جســور و مصــمــم            

همين سه ماه پـيـش بـود کـه         . نيستم
پس از آزاديم از زندان مـرکـزي سـاوه         

نمي توانم صمـيـمـيـت،     .  تماس گرفت 
صالبت و طـنـيـن دوسـت داشـتـنـي               
صدايش را در نوشته اي بـه تصـويـر             

علت فوت نـاگـهـانـي شـاهـرخ           .  کشم
عزيزمان هر چه باشد نه تنهـا چـيـزي          
از جنايت و تـوحـش سـرمـايـه داري               
حاکم بر ايران کم نخواهد کـرد بـلـکـه            
مــا کــارگــران را مصــمــمــانــه تــر از             
هميشه براي پـايـان دادن بـه سـتـم و                
استثمار و برپائي دنـيـائـي بـهـتـر بـه               

 .پيش خواهد راند
 

مرگ جان گداز شاهرخ زماني     
  ! در زندان 

ــاالن              ــع ــي، از ف ــان ــرخ زم ــاه ش
سرشناس کـارگـري و عضـو هـيـات              
مديره کميته پـيـگـيـري بـراي ايـجـاد             

هاي مستقل کارگري و هيـات        تشکل
ــازگشــايــي ســنــديــکــاي کــارگــران           ب
ساختماني و نقاش، سرانجام پـس از        
تحمل بيش از پنج سـال زنـدان و در            
حالي که به او اجازه داده نشـد حـتـي             
براي لحظاتي، در مراسم خاکسپـاري      
مادر گرامي خويش و ازدواج دخـتـر          
دلبندش شرکت کـنـد، از مـيـان مـا              

بـر   .رفت و بـه خـاطـره هـا پـيـوسـت                
ــدان             اســاس گــزارشــات اولــيــه از زن
رجائي شهر کرج، شاهرخ در پيش از        

 / ٦  /  ٢٢ ظــهــر روز يــکــشــنــبــه          
  در حــالــي کــه بــه شــکــل                ١٣٩٤ 

غيرمنتظره اي به خـواب رفـتـه بـود،          
دچار سکته مغزي شده و جان خود را     

بر اساس همان گزارش، .  از دست داد  
همبندي هاي شاهرخ پس از ايـن کـه          
وي در هــواخــوري روزانــه ي زنــدان             
حضور پيدا نکرد، به سراغ وي رفته و 
پيکر بيجان او را در حالي که دهانش 
خــون آلــود بــود، بــر روي تــخــت او               

قابل ذکر اين کـه تشـخـيـص          .  يافتند
اوليه مرگ شاهرخ زمانـي از طـريـق           

سکته ي مغزي، توسط بهداري زندان    
شـاهـرخ، بـراي       .صورت گرفته اسـت   

آخرين بار در تاريخ چهاردهـم خـرداد         
 در تبريز بازداشت شده و ١٣٩٠ سال  

 روز سلول انـفـرادي     ٣٦ پس از تحمل   
و بازجويي هاي متـعـدد، در شـعـبـه             
يکم دادگاه انقالب تبريز محاکـمـه و         
به اتهام تبليغ عليه نظام و برهـم زدن          

بـه يـازده سـال        !! )  ؟( امنيت مـلـي       
اين حکم عيناً در .  زندان محکوم شد  

شاهـرخ  .  دادگاه تجديد نظر تأييد شد    
را بارها و بارها، به خاطـر اعـتـراض           
به  زورگويي مقامات و مسـئـولـيـن            
زنــدان و شــرايــط ســخــت و طــاقــت             
فرساي آن ، کـه هـر بـار مـنـجـر بـه                     
اعتـصـاب غـذاي وي مـي شـد، بـه                 
زندان هاي مختلف، از جـملـه زنـدان           
هاي تبريز، يزد، رجائي شهـر کـرج و           
قزل حصار تـبـعـيـد کـردنـد و مـورد                 

وي  در سـال      .  اذيت و آزار قرار دادند  
 نـيـز بـه اتـهـام فـعـالـيـت در                  ١٣٧٢ 

سنديکاي نقاشان بازداشـت و مـدت         
او .  هيجده ماه در بازداشت بوده است

سرانجام جانش را در راه بـهـروزي و             
سرافرازي کارگران و مـردم رنـجـديـده          

کميتـه هـمـاهـنـگـي بـراي              .فدا کرد 
کمک به ايجاد تشکل هاي کـارگـري،         
ضمن عرض تسليـت بـه کـارگـران و             

مطالـبـات کـارگـران و تـوده              فعاالن  
هاي محروم و رنجديـده جـامـعـه  را              
وظيفه خود دانسته و کارگران آگـاه و         
تشکل ها و فعالـيـن کـارگـري را بـه               
مبارزه براي تـحـقـق آن هـا فـرا مـي                 

کميته هماهنگي هـمـچـنـيـن         .  خواند
خواهان تشکيل يک هيئت تحقيق از       
پزشکان مسـتـقـل جـهـت بـررسـي و               
تعيين علت واقعي مرگ نـاگـهـانـي،          
عجيب و غيرمنتظره شاهرخ زمـانـي       

کميـتـه    .يادش گرامي باد .مي باشد 
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

 / ٦  /  ٢٢   تشــکــل هــاي کــارگــري     
 ١٣٩٤ 
 

مسئوالن مرگ مدافع حقوق     
کارگري، زنده ياد شاهرخ زماني را      

 ! محکوم مي کنيم  
زنده ياد شاهـرخ زمـانـي کـارگـر            
زحمتکش نقاش ساختماني بـيـشـتـر         
عمر خود را در راه انـديشـه و تـالش              
براي آرمان هاي عدالت اجتمـاعـي و        
حقوق زحمتکشان و مـحـرومـان فـدا          
نمود و در اين راه تا آنجا پيـش رفـت            
که در اين مسير بـه حـکـم سـنـگـيـن              
يازده سال زندان محکوم شد و بـيـش         
از پنج سال محکوميـت خـود را در            

زندان هاي مـخـتـلـف کـه آخـريـن آن                
زندان جان فرساي رجايـي شـهـر بـود            

آن زحمتکش شريف اخالق و     .گذراند
رفتارش در زندان پيوسته مورد تاييد  
هم بندانش بود و او هـمـيـشـه بـراي                
کمک به ديگر زندانيان آماده فداکاري 
و گذشت بود او تا لحـظـه آخـر عـمـر               
خويش مدافع آرمان هاي مـردمـي و         
عدالت اجتماعي و حقوق کارگـران و        
زحمت کشان به ويژه حقوق سنديکاي      
کارگران بود و علي رغم آزار و اذيـت        
هاي پيدا و پنهان که عليه او مي شد      

 .به راه مردمي خود ادامه مـي داد         
شرايط عمومـي اسـفـنـاک و بسـيـار              
نامناسب زندان هـاي ايـران آنـچـنـان            
تلخ و تحمل ناپذيـر اسـت کـه حـتـي               
مسئوالن امور خود نيز مـعـتـرف بـه          

ايـن  .  آن بوده و آنرا تکرار مي کـنـنـد          
شرايط سخـت و دشـوار بـه ويـژه در                
زمينه امور بهـداشـتـي پـزشـکـي در             
رويداد تلخ مرگ آن زنده يـاد بسـيـار          

مســلــمــا اگــر او     .  مــوثــر بــوده اســت    
زنداني نبود بسياري از گرفتـار هـاي         
خانوادگي ناگوار و مرگ زود هنـگـام    

خون بهاي مـرگ     .  بر او روي نمي داد    
باور نکردني زنده ياد شاهرخ زمـانـي        
اين کارگر ستم ديده به عهده کسـانـي        
اســت کــه عــهــده دار امــور حــقــوق              

شاهـرخ زمـانـي از         .زندانيان هستند 
آغـاز دوره جـديــد کـوشــش جــنـبــش             
سنديکاي کارگري ايران که از اوايـل         
دهه هشتاد گسـتـرش يـافـت در راه              
ايجاد و اتحاد و يکپارچگي نيروهاي    
مـدافـع حـقـوق کـارگـري و بـرقــراري                
سنديکاي کارگران نقاش ساختمـانـي      
فــعــالــيــت نــمــوده و هــمــچــنــيــن از             
دوستداران سنديکاي کارگران شرکت    

سنديکاي کارگران شرکـت    .واحد بود 
واحد به حکم وظـيـفـه هـمـبـسـتـگـي                
کارگري و دفاع از حـق و عـدالـت و                
آزادگــي هــمــراه بــا مــحــکــوم کــردن           
مقصران مـرگ غـم بـار ايـن انسـان                
کارگر شريف به خانواده دغدار ايشان    
و همکاران و عموم کـارگـران فـداکـار          
راه حق و عدالت اجتماعي و آزادگـي        
تسليت گفته و خـواسـتـار مـجـازات            
مقصران و رعايت حقـوق خـانـواده و           

 .بازماندگان آن زنده ياد مـي بـاشـد          
سـنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت واحــد               

 اتوبوسراني تهران و حومه
 

زندانيان سياسي دستگاه دو   
رجايي شهر، ياد شاهرخ زماني را      

 ! گرامي ميدارند 
 شاهرخ زماني، زنداني سيـاسـي      
و فعال کارگري در زندان رجايي شهـر        

 به طرز مشکوکي درگذشت

اگر چه اين اولين بار نـيـسـت کـه           
مرگ مشکوک يک زندانـي سـيـاسـي          

امـا مـرگ     .  در زندان اتفاق مي افتـد     
. شاهرخ را همه ناباوارنه شاهد بودنـد   

دوستانش باور نميکنند کـه شـاهـرخ         
در کمال آرامش به خواب فـرو رفـتـه             

و دشمنانش نيز باور نميکننـد      .  باشد
که صبح طلوع کنـد و آنـهـا از تـيـغ                 
انتقادات و افشاگري هاي او در امان        

شــاهــرخ در زيــر خــاک آرام         .  بــاشــنــد
ميگيرد، ولي مـبـارزه اي کـه آغـاز              

بـراي جـبـهـه        .  کرد پايـان نـمـي يـابـد          
ديکتاتوري و زير آنچه در ايران حاکـم     
است چاره اي جز زيستن با آرمانهاي        
شاهرخ زماني  و مبـارزه بـراي آنـهـا             

او که هرگز راضي به     .  متصور نيست 
مصــالــحــه بــر ســر آرمــانــهــايــش بــا          
حاکميت نشد که وادار بـه سـکـوتـش           

و همـواره پـرچـم انسـانـيـت را              .  کنند
واکنـون آنـچـه      .  برافراشته نگاه داشت  

در گذشته براي اکبر محـمـدي، رضـا         
محسني، هدا صابر، ستار بهشـتـي،        
زهرا کاظمي ، محـسـن دکـمـه چـي،             
منصور رادپـور، افشـيـن اسـانـلـو ،               
عليرضا کرمي خيـرآبـادي در زنـدان           
رجايي شهر رخ داد، بـر سـر شـاهـرخ             

مـا امـروز بـه        .  زمانـي آمـده  اسـت         
سوگ شاهرخ زماني خواهيم نشسـت      
و ياد عـزيـزش را گـرامـي خـواهـيـم                 

ما ادامه دهندگان راه شاهرخ . داشت
حکومت از مرگ شاهرخ  .  ها هستيم 

شادي زودگذري خواهد داشـت، فـردا      
ادامه دهنده راهي خـواهـيـم بـود کـه           
شاهرخ رهرو آن بود و همواره به آينده        

به راسـتـي   .  اي پر از پيروزي اميدوار    
 .يادش گرامي باد

در زير شعر اخوان ثالت را به يـاد   
 .شاهرخ تقديم همگان ميکنيم

 نعش اين شهيد عزيز 
 روي دست ما مانده است

 روي دست ما، دلم ما
چون نگاه ناباوري بـه جـا مـانـده            

 است، اين پيغمبر، اين ساالر
هايش   اين سپه را، سردار، با پيام     

 پاک
 سرودهـا بـراي        با نجابتش قدسي  

 ما خوانده است
ما باين جـهـاد جـاودان مـقـدس            

 آمديم
 زد او فرياد مي

هــيــچ شــک نــبــايــد داشــت، روز          
 خوبتر فرداست
 و با ماست

 اما، اکنون ديريست
نعش ايـن شـهـيـد عـزيـز ، روي                
 دست ما چو حسرت دلم ما برجاست

 و روزي اين چنين بتر با ماست
 امروز، ما شکسته ما خسته

 اي شما به جاي ما پيروز
اين شکست و پيروزي به کامتان      

 خوش باد
هر چه ميخنديد، هر چه ميزنيد،      

 ميبنديد
باريد، خـوش   بريد، مي  هر چه مي  
 به کامتان اما

نعش اين عزيز ما را هم به خـاک       
 !بسپاريد

زندانيان سياسي از دستگـاه  دو       
 رجايي شهر 

بهنام ابراهيم زاده، مـحـمـد زارع         
پيام، رسول حرداني،  مسعـود عـرب         
چوبدار،  حجت حاتمي، ايرج حاتمي، 
فريد آزموده،  رضا کاهن، علي رضا       
فراهاني، عـلـي مشـهـدي کـاظـمـي،              
بــهــزاد فــراهــانــي، مــهــدي فــراهــنــي        

 شانديز
 

پيام تشکل كارگران ساختماني     
به مناسبت  ) عراق(كردستان  

 !جانباختن شاهرخ زماني  
خبر جانباختـن مشـكـوك فـعـال           
كارگري ،شـاهـرخ زمـانـي در زنـدان              
ــتــخــت               ــاي ــك پ ــزدي ــي شــهــر ن رجــائ

رفـيـق   . ايران،مايه نگراني مـا گـرديـد       
شاهرخ زماني يـكـي از بـهـتـريـن و                
شجاعترين رهبران كارگـري بـود كـه          
تمـام عـمـر خـود را صـرف دفـاع و                   
حمايت از حقوق كـارگـران نـمـود،لـذا           
جمهوري اسـالمـي، بـه وي بـه جـرم                

 ســال   ١١ دفـاع از حـقــوق كــارگـران            
 ٢٠١١ حبس تحميل كرد و از سـال           

از ابتدايي ترين حقوق زنداني محـروم   
 ١٣/٩/٢٠١٥ بود تا اينكه در روز   

در زندان رجائي شهر بطور مشـكـوك        
ما بعـنـوان   .  جان خود را از دست داد     

ــي              ــان ــم ــت ــاخ ــران س ــارگ ــان ك ــازم س
كردستان،ايـن حـركـت ضـد انسـانـي             
جــمــهــوري اســالمــي را مــحــكــوم             
ميكنيم و خود را شريك غم كارگـران        
ايران و همچنـيـن خـانـواده آن رفـيـق               

پيروز باد مـبـارزه   .  جانباخته ميدانيم 
طبقاتي كارگران برأي ساختن زندگي     

سازمان كارگـران سـاخـتـمـانـي         . بهتر
 ١٤/٩/٢٠١٥ )عراق(كردستان 

 
يانيه جمعي از زندانيان سياسي    

 .... زندان اوين  ٧ و امنيتي بند 
درپي درگذشت مشکوک دوست     

عزيز و فعال کارگري شاهرخ زمـانـي         
در زندان رجايي شهر، براي بار ديگـر         

هـاي روحـي در طـول             تاوان شکنـجـه   
زمان بازداشت، نهـادهـاي امـنـيـتـي           

 ... ويژه درگذشت شاهرخ        

 ٦  صفحه 
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رياست مسعود بارزاني مي گـذرد و         
جريانات تشکيل دهـنـده حـکـومـت           
اقليم نتوانسته اند به هـيـچ تـوافـقـي             
برسند و کشمکش و اخـتـالف آنـهـا              

 . کماکان ادامه دارد
 

شکايتي عليه وزير منابع طبيعي   
 ! حکومت اقليم  

 ســپــتــامــبــر   ۱۴ روز دو شــنــبــه       
دادستاني از دادگاه تـحـقـيـق اربـيـل             
خواست که در باره اتهامات وارده بـه        
آشتي هورامي وزير منابع طـبـيـعـي          
اقليم کردستان اقدامات قانوني را در 

طبق اين درخواسـت    .  دستور بگذارند 
آشــتــي هــورامــي مــتــهــم اســت کــه           

 تن نـفـت خـام را بـه           ۸۲ هزار و ۱۲۲ 
کــمــپــانــي زيــپــو فــروخــتــه کــه ايــن             

اجازه کـار کـردن در اقـلـيـم              کمپاني  
 . کردستان را ندارد

الزم بـه ذکـر اسـت کـه دزدي و                 
چپاول در حکومت ناسيونـالسـيـتـهـا         
بطرزي نهادينه شده که کل حکـومـت        
را در بــرگــرفــتــه و اگــر قــرار بــاشــد               
تحقيقي صـورت بـگـيـرد، اگـر قـرار              
باشد کساني به دادگاه کشيده شونـد،      
کل اين حکومت و سران آن بـايـد بـه             
جرم دزدي و چپاول از اموال عمومـي        

 . جامعه به دادگاه کشيده شوند
 

اظهارات مسعود بارزاني در     
 !باره تشکيل دولت مستقل   

 ۲۴ اخيرا در مصاحبه با کـانـال        
روســيــه مســعــود بــارزانــي در بــاره            
تشکيل دولـت مسـتـقـل کـردسـتـان              

تشــکــيــل دولــت کــردي در       : "  گـفــتــه 
شرايط امروز مشکل است، نه تـنـهـا        
بخاطر اوضاع سياسي بلکه بـخـاطـر         
اوضاع نا امني کـه در عـراق وجـود             

 ". دارد
احزاب ناسيوناليسـت کـرد و از           

 سال ۲۴ جمله مسعود بارزاني که در      
گذشته حاکميت اقليم کردستان را در      
دست داشته اند، نه مي خواهند و نـه       
مي تـوانـنـد حـكـومـت مسـتـقـل را                 

اينها اگر هر از گاهي     .  تشکيل دهند 
بحثي در بـاره اسـتـقـالل و تشـکـيـل               
دولت مي کنند، بيشـتـر بـراي چـانـه             
زني هايشان با دولت قومي مذهـبـي      
عراق است، وگرنه بحث استقالل مـي     
تـوانــد پــتـه تــمــام احـزاب قــومــي و               
مذهبي را به روي آب بيانـدازد، چـرا           
که در آن شرايط ايـنـهـا ديـگـر نـمـي                

توانند هيچ توجيهي براي تحميل فقر      
و فالکت، گرانـي و بـي حـقـوقـي بـه                 

 . مردم را داشته باشند
  

 دو تن از مسئولين حکومتي   
 ! در شهر ئاکري بازداشت شدند    

بر اساس گـزارشـهـايـي مـنـتـشـر            
 سـپـتـامـبـر        ١٤ شده روز دو شـنـبـه           

رئيس برق و رئـيـس تـعـمـيـرات بـرق               
شهر ئاکري در اقليم کردستان به جـرم      
دزدي و سو اسـتـفـاده از امـکـانـات               

ايـن گـزارش     .  دولتي بازداشت شـدنـد    
مي افزايد اين دو مسئول حکومـتـي        

 سـاعـت بـازداشـت مـي            ۲۴ بعد از     
 . توانند با قرار وثيقه آزاد شوند

الزم به ذکر است که مدتي قـبـل          
نـيـز تــعـدادي ديــگـر از مســئـولـيــن               
حکومتي در اين شهر باز هم به جـرم          
دزدي و سو اسـتـفـاده از امـکـانـات               

 . حکومتي بازداشت شده بودند
 

 اعتصاب کارمندان   
 ! دادگاه شهر سليمانيه

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
شده، کارمندان دادگاه شهر سليمانيه     
از روز سه شنبه هشتم سپتـامـبـر در           
اعتراض به پرداخت نشدن حقوقـهـاي       

. خود دسـت بـه اعـتـصـاب زده انـد                
آخرين خـبـرهـا حـاکـيـسـت کـه ايـن                  

 ۱۳ اعــتــصــاب تــا روز يــکــشــنــبــه           
سپتامبر ادامه داشته و آنها خواهـان       
پرداخت فوري حقوقهاي معوقه خـود       

 . شده اند
 

بررسي پروسه جلوگيري از     
 !اختالس در پارلمان اقليم   

طبق بيانيه دفتر رئيس پـارلـمـان        
 ٢ ۱ اقليم کردسـتـان کـه روز شـنـبـه                

سپتامبر منـتـشـر شـده، قـرار اسـت              
هفته آينده هئيت رياست پارلمـان بـه         
هــئــيــت دارائــي حــکــومــت اقــلــيــم           
ماموريت دهد تا در باره جلوگيري از 
اختـالس و بـويـژه کـم کـردن حـقـوق                  
کارمندان بلند پايه گزارشي را آمـاده        

 . کنند و پارلمان آنرا بررسي کند
الزم به ذکر است که هفتـه پـيـش        
ــر                 ــراب ــاب ــوق ن ــه حــق ــراض ب در اعــت
کارمندان دولت، تعدادي از مردم در       
شهر اربيل و در مقابل پارلمان دسـت    
به اعتراض زدند و خواهان بررسـي و         
کم کردن حقوق کارمندان بلـنـد پـايـه           

در واقـع مـي       .  حکومت اقليم شـدنـد    
توان گفت که بيانيه رياست پـارلـمـان        

جوابي است به اعتراض به حق مـردم         
در بــاره دزدي و چــپــاول مــقــامــات            
حــکــومــتــي، امــا روشــن اســت کــه           
پارلمان و اعضاي آن خود شريک جـرم   

ــپــاول            ــه ايــن         ۲۴ دزدي و چ  ســال

حکومت هستند و به نظر نمـي رسـد          
کـه ايـنــهـا بـتــوانـنــد حــتـي بـعــد از                  
تحقيقات و مسـجـل شـدن دزدي و              

چپاول سران حکومتي حتي يـک نـفـر          
 . را مقصر اعالم کنند

 *** 

 
 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه 
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 ٥ از صفحه 
داغ بر دل فـعـاالن و مـردم دلسـوز                

جامعه گذاشـت و بـرگ نـنـگـيـنـي               
ــورد                ــظــام ورق خ ــراي ن ــر ب ــگ . دي

اينجانبان خواسـتـار شـفـاف سـازي           
علت فـوت و تـحـويـل پـيـکـر ايـن                   
مبارز راه آزادي به خـانـواده ايشـان           
هستيم و اين حق را براي خود قائـل         
مي شويم که در صورت عدم وقـوع         
درخـواسـتـمــان بـه اعــتـصـاب غــذا             

مـحـمـد    ...  جمعي دست خواهيم زد   
سعيد حسين زاده مـوحـد، پـيـمـان             
عارفي، اسماعيـل گـرامـي مـقـدم،           
عليرضا گلي پور، اميـر هـوشـنـگ          
نوايي دکتر هاشمي راد، عـلـيـرضـا          

 .احمدي
 

پيام تسليت جمعي از زندانيان     
عقيدتي زندان رجايـي    -سياسي

 شهر به خانواده شاهرخ زماني
هيچ کس با هـيـچ کـس سـخـن             

که خاموشي بـا هـزاران        !  نمي گويد 
بـر مـرده هـاي        !  زبان در سخن است   

بـا طـرح     !  خويش نظر مي افـکـنـيـم        
و نوبت خويش را انـتـظـار      !  خنده اي 

مـرگ  !  بي هيچ خنده اي !  مي کشيم 
نــا بــهــنــگــام دوســت و هــم بــنــدي             
مبارزمـان شـاهـرخ زمـانـي مـا را               

بـراي هـمـه      .  دچار اندوه بسيـار کـرد      
کساني که شاهرخ را از نزديـک مـي      
شناسند و مدتي با او زيسته انـد از      
جمله ما، بـاور ايـن حـادثـه تـلـخ و                 
غافـلـگـيـرانـه، دشـوار اسـت و بـي                 
تـرديـد بـراي خــانـواده گـرامـي اش               

 ضـمـن آرزوي آرامـش و            .دشوارتـر 
شادي براي روان شاهرخ عزيـز، ايـن         
ضايعه را به همه آنان که دل و قـلـب            
شـان در آرزوي عـدالـت فـراگـيـر و                 
عشقي جاودانه به آزادي مي تپد بـه       
ويژه پدر و ديـگـر اعضـاي خـانـواده             

 جمـعـي    .عزيزش تسليت مي گوييم   
عقيدتي زنـدان    -از زندانيان سياسي  

 ۴  بـنـد       ۱۲ سـالـن       -رجايـي شـهـر     
جعفر اقدامي، کامران ايازي، عـلـي      
اکبر باغاني، سعيد پورحيدر، خالـد      
حرداني، جمـال الـديـن خـانـجـانـي،             
هوشنگ رضـايـي، سـعـيـد رضـوي            
فقيه، حمزه سـواري، سـيـد مـحـمـد             

سيف زاده، بهزاد عرب گل، بـهـروز         
عزيزي تـوکـلـي، فـرشـيـد فـتـحـي،                
سعيد مدني، عفيف نعيمي، فرهـاد     
فهندژ، پيام مرکزي،فرهاد اقبـالـي،      
ايقان شهيدي ، کـيـوان رحـيـمـيـان،             

 سعيد شيرزاد
 

پيام تسليت تشکلهاي کارگري    
 به مناسبت جانباختن  
 شاهرخ زماني   

سنديکاي کارگران نقاش استان     
هيـات مـوسـس سـنـديـکـاي            !  البرز

! کارگران نقاش و تـزيـيـنـات تـهـران           
! سنديکاي کارگران فلزکارمکانـيـک    
! اتحاديه نيروي کار پروژه اي ايـران         

 !!گفته بودم زندگي زيباست
آمدن ، رفتن ، دويـدن ، عشـق            

در غم انسان نشستن، پا به   !  ورزيدن
پــاي شــادمــانــي هــاي مــردم پــاي           

 .... کوبيدن
شاهرخ زماني کارگـر نـقـاش و          
مبارزه راه بهـروزي و آزادي طـبـقـه             
کارگـر ، بـنـيـان گـذار سـنـديـکـاي                  
کارگران نقاش استان تهران و الـبـرز         
و هــمــکــار صــديــق ســنــديــکــاهــاي        
کــارگــري در زنــدان رجــايــي شــهــر           

ضايعه از دست دادن اين   .  درگذشت
رفيق گرامي ، بس گران اسـت، امـا        
زندگي ادامه دارد و مـا پـرتـوان تـر            
آرمان هاي او را که جـز بـهـروزي و              
اتـحــاد طــبـقــه کــارگـر انــديشــه اي            

 فـردا    .نداشت ، را پيش خواهيم برد     
بر مزارش در وادي رحـمـت تـبـريـز              
گـرد خـواهـيـم آمـد و يـاد وآرمــان                 

. .هايش را گرامي خـواهـيـم داشـت         
سنديکاي کـارگـران نـقـاش اسـتـان             

هيـات مـوسـس سـنـديـکـاي            .  البرز
. کارگران نقاش و تـزيـيـنـات تـهـران           
. سنديکاي کارگران فلزکارمکانـيـک    

 اتحاديه نيروي کار پروژه اي ايران
 

پيام تسليت انجمن صنفي    
) مريوان (معلمان کردستان   

 بمناسبت درگذشت شاهرخ زماني     
اگـر  !  هرگز از مرگ نهراسيده ام     

 چه دستانش از ابتذال شكننده تربود

در نـهـايـت تـاسـف و نـابـاوري               …
شــاهــرخ زمــانــي کــارگــر و نــقــاش           

 ٢٢ ساله ؛ يـکـشـنـبـه        ٥٠ ساختمان  
 در زندان گـوهـر دشـت          ٩٤ شهريور  

کرج به نقل از بـهـداري ايـن زنـدان                
براثر سکته ي مغزي و در روايـتـي            
ديگر سـکـتـه ي قـلـبـي درگـذشـت                 
شاهرخ زماني عضو کميته پيگيري   
براي ايجاد تشکل هاي کـارگـري و          
عضو هيات بازگشايي سـنـديـکـاي        
کارگران نقاش ساختمان و حامـي و        
پيشتبان قاطع خواست هاي صنفـي    

مـرداد  ٢٧ معلمان ايران بود کـه از          
 در زندان به سر مي برد و مدتي ٩٠ 

طـوالنــي در اعــتـراض بــه شــرايــط           
نامطلـوب زنـدان، اعـتـصـاب غـذا             

 انــجــمــن صــنــفــي مــعــلــمــان         .کــرد
اين مـرگ تـلـخ       )  مريوان( کردستان  

را به خانواده ايشان و تمامي فعاالن 
صنفي و کارگري ايران تسليت مـي        

 .گويد
 

پيام تسليت کانون صنفي    
معلمان ايران بمناسبت درگذشت      

  !شاهرخ زماني، فعال کارگري   
در کــمــال تــاســف و نــابــاوري            
شاهرخ زماني فعـال کـارگـري، روز          

 شـهـريـور بـنـابـر بـر              ٢٢ يکشـنـبـه      
گزارش بهداري زندان در اثر سـکـتـه          
مـــغـــري در زنـــدان گـــوهـــردشـــت          

ايـن کـارگـر زنـدانـي کـه             .  درگذشت
 سـالـه خـود را در            ١١ دوران حبس   

اين زندان سپري مـي کـرد هـمـبـنـد            
 زنـدان    ١٢ معلمان دربند در سـالـن      

وي بـه عـنـوان يـک         .  گوهردشت بود 
کنشگر فعال بارها از خواسته هـاي      

کانون .  صنفي معلمان حمايت نمود   
صنفي معلمان ايران فقدان اين فعال 
کارگري را به خانواده محتـرم وي و          
فـعـاالن و جـامـعـه کـارگـري ايــران                

  .تسليت مي گويد
 

کميته اطالع رساني کانون 
 )تهران( صنفي معلمان ايران 

 

 ... ويژه درگذشت شاهرخ        


