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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

اظهارات عضو رهبري حزب      
 !دمکرات در باره حکومت اقليم    

 دسامبر عـلـي حسـيـن         ۱۴ روز  
ــري حــزب دمــکــرات              ــب عضــو ره
کردستان عراق در مصاحـبـه اي بـا           
کانال ان ار تي در بـاره اخـتـالفـات              

: " احــزاب حــاکــم اعــالم کــرد کــه            
حکومت شکست خورده و جريانات     
نمي توانند با هم به توافق برسـنـد و       
بايد توافقات جديدي براي تشـکـيـل        

اين اظهارات  ".  حکومت انجام شود  
در حالي بيان مي شود که اتـحـاديـه      
ــا                   ــا ب ــود ت ــهــنــي در تــالش ب مــي
مــيــانــجــيــگــري خــود بــتــوانــد بــه            

 حـزب    ۵ حکومت قومي مـذهـبـي         
الزم بـه    .  حاکم به توافقاتـي بـرسـنـد        

ذکر است که اختالفات احزاب حاکم 
ابتدا بر سر رياست مسعود بارزانـي       

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

اين روزها و اين سالها هرکس بـه       
افغانستان و عراق و ايران و لـيـبـي و           
سوريه فکر کند و پشت مـاجـراهـا را           
نبينيد به اين نتيجه ميرسد که مـردم        
اين کشورها متحـجـر و اسـالمـي و             

از اين کشرها داعش . عقب مانده اند
و الـقـاعـده و جـمـهـوري اسـالمـي و                  
طالبان و هزار کوفت و زهر مار ديگر 

 ٦  صفحه 

 ٤  صفحه 

تصميـم پـارلـمـان انـگـلـيـس و                
پارلمـان آلـمـان مـبـنـي بـر مـجـوز                  
دخــالــت ارتــش ايــن دو کشــور در             

مــقــابلــه بــا   " سـوريــه و عــراق بــراي       
فــقــط ظــاهــر داليــل ايــن           "داعــش

در حقيقـت    .تصميم و سياست است   
موضوع اصـلـي رقـابـت قـدرتـهـاي             
جهاني و منطـقـه اي بـا هـمـديـگـر                

است که ايـن دو کشـور را بـه ايـن                  
قناعت رسانده است کـه در بـحـران            
خاور ميانه مستقيم و بـا اتـکـا بـه              

 .نيروي نظامي خود دخالت کنند
اگر روسيه مستقيـم بـه سـوريـه           
لشکـر کشـي نـمـيـکـرد و اسـد در                  
موقعيت قويتري قرار نميـگـرفـت و         

اوايل هفته گذشته صدرا زاهـدپـور         
ـيـل                     ـه دل ـه اي کـه ب پسر بچه چـهـارسـال
ـيـمـارسـتـان اشـرفـي                   ـه ب ـه ب جراحت چـان

شهر مـراجـعـه        اصفهاني واقع در خميني   
کند، بدليل عدم توان مالي خـانـواده        مي

ـزشـک             ـه، پ اش براي پرداخت هزينه بـخـي
ـر روي زخـم                 ـه زدن ب معالج پس از بخـي
صورت اين کودک، دستور بازکردن بخيه   

ـه                      را مـي   دهـد و ايـن کـودک را بـا چـان
ـنـد     شکافته و خونين رها مي     ـه     .ک  رسـان

هاي جمهوري اسالمي اعتراف ميکنند     

ـه هـا          »که   احساسات تمام مردم و رسـان
درمورد اين فاجعه را جريحه دار شـده و          
وزير بهداشت طي مصاحبه اي در ايـن           
خصوص از وقوع اين جريان ابراز تاسـف        

ـفـاق سـاده             .«کرده است  اما اين يـک ات
اين عمق سيستم بيرحم پزشکـي      .  نيست

در جمهوري اسالمي و عـمـق مـاهـيـت            
ضد انساني حکومت را بخـوبـي عـيـان           

 .ميکند
رسانه هاي جـمـهـوري اسـالمـي از            

پيام مـنـيـژه صـادقـي بـه هـمـه                
کساني که براي آزادي وي و ديـگـر            
زندانيان سـيـاسـي تـالش کـردنـد و              
صداي زندانـيـان سـيـاسـي در بـنـد                

  . هستند
من زني زحمتکش و مادري که      
همراه با نوزاد چند ماهه ام در زندان 
بوديم و راه رفـتـن را بـه نـوزادم در                 

بلـــه مـــادري    ,  زنـــدان آمـــوخـــتـــم       
زحمتکش که ديدن هر لحظه نـوزادم       
در چهار ديواري زندان برايم مـرگـي          

از گـريـه     .  بود ولـي تسـلـيـم نشـدم             
نوزادم براي اذيت و آزار من شکنجه 
پدر بيمارم که در سلـول بـغـلـي بـود              

 . استفاده ميکردند تا تسليم شويـم     

، حــدود    آذرمــاه  ۲۴ صــبــح روز     
يکصد نفر از کارکنان رسمي شـرکـت         
پتروشيمي مبين مقـابـل سـاخـتـمـان           
مرکزي اين واحد پتروشيـمـي تـجـمـع           

 اعتراض کارگران به وضعـيـت    .کردند
ناامن شغلي و حذف بـرخـي مـزايـاي           

کارگران همچـنـيـن بـه        .  خود ميباشد 
آلودگي شديد هواي منطقه عسـلـويـه        

 . اعتراض دارند
نفر از کارکنان رسـمـي     ۸۰ حدود  

شـرکــت پـتــروشــيـمــي امـيــرکــبـيــر و            
کارگران پتروشيمي هلدينـگ خـلـيـج         
فارس نيز امروز با حضور در محوطه 

پتـروشـيـمـي خـلـيـج فـارس               ۴ سايت  
دست به زنجيره انسانـي زدنـد تـا بـه              

 . وضعيت شغلي خود اعراض کنند
الزم بــه تــوضــيــح اســت کــه                  
ــداري خــوزســتــان اخــيــرا در             اســتــان
بخشنامه اي هر نوع تجمع اعتراضي     

 بحران خاورميانه از جنگ نيابتي تا جنگ مستقيم
 سوريه به مرکز ثقل تحوالت خاورميانه تبديل شده است

 ,  انسانيت بر توحش پيروز ميشود
 شايد بايد گفت 

 .انسانيت بر اسالميت پيروز ميشود

 

 

 

 

 

 

 

 کاظم نيکخواه 

 رفتار با صدرا چهارساله نمونه اي 
و گنديدگي و   از سيستم پزشکي بيرحم

 جنايتکاري حکومت اسالمي است

کارگران سه پتروشيمي در ماهشهر و 
  عسلويه نيز زنجيره انساني تشکيل دادند

 ٢  صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢  صفحه  محمد آسنگران

 بدنم را زير لگد و شکنجه خورد کردند، 
 راه رفتن را به نوزادم در زندان آموختم

 

 

 

 
 
 

 
 منيژه صادقي 

 ٣  صفحه 

 ٥  صفحه 

 ٦  صفحه 
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 ١ از صفحه 
 ١ از صفحه 

روند اوضاع طوري بود که بشـاراسـد         
وادار بــه کــنــاره گــيــري مــيــشــد و               
دولتهاي غربي هم بدون لشکر کشـي       
مستقيم، ميتوانستند اهداف خود را   
تعقيب کننـد و در جـنـگ نـيـابـتـي                 
دست باال را داشته باشند، لزومي بـه      
تعجيل و دخالت نظـامـي مسـتـقـيـم            

 ـ١ *.نداشتند
اما برخالف توقع دولتهاي غربي    
و آمريکا روسيه با دخـالـت خـود در            
سوريه روند اوضاع را به نفـع خـود و            

در  .متحدينش در منطقه تغييـر داد      
مدت کوتاهي بيشترين ضربـه را بـه          

چنانچه در   .نيروهاي مخالف اسد زد   
کمتر از دو ماه ضرباتي به داعش زد         
که موثرتر از ضربات يک سال گذشته   
دولتهاي موتلف به رهبـري آمـريـکـا          

  .بود
جدي بودن و قاطعيت روسيـه در        
جنگ سوريه، آمـريـکـا و دولـتـهـاي             
غـربــي را نـاچــار کـرد تـغــيـيــري در                

دول  .سياست خود بـوجـود بـيـاورنـد          
غرب متوجه اين واقعيت شـدنـد کـه           
نيروهاي درگير در سوريه و دولتـهـاي     
متحد منطقه اي شـان دچـار تـرديـد             
هاي بـيـشـتـري نسـبـت بـه تـوانـايـي                  

بويژه در اين  .آمريکا و غرب شده اند    
شرايط عمليات تروريستي داعش در  

اگر دولتـهـاي     .پاريس هم اتفاق افتاد   
غربي تکاني نميخوردند و بـه سـبـک         
سالهاي گذشته منتظر نتايج جـنـگ         
نيابتي در سوريه و عراق مـيـشـدنـد،           

بنابـر   .دست را به روسيه باخته بودند     
اين دخالت دولت آلمان و انگلـيـس و         
تصميم دولت آمريکا به اعزام نيـروي       
ويژه نظـامـي در جـنـگ بـا داعـش،                
تالش براي تغيير تعادل قوايي اسـت         
که روسيه به نفع خود مـتـحـول کـرده          

  ا.است
با توجه به همين مولفـه بـود کـه         
ترکيه هم با ايجاد يک پايگاه نظامـي      
جديد در نزديک موصل وسـط دعـوا          

دولـت   .ميخواهد نرخ تـعـيـيـن کـنـد           
 بغداد ضمن مخالفت و اولـتـيـمـاتـم          

ساعته به ترکيه غـيـر مسـتـقـيـم          ٤٨ 
گفته است از روسيه ميخواهد نيـروي   

  .نظامي به عراق بفرستد
بنابر اين ميتوان گفت که بـحـران       
 خاور مـيـانـه امـروز بـا مـحـوريـت                

با داعش به مرحلـه حسـاس      "مقابله"
 .و خطرناکي رسيده است

اگر تا ديروز گفته ميشـد کـه در           
سوريه جنگ نيابتي در جريان اسـت،       
امروز بايد گفت که در سوريه و عراق       

جنگ از مرحلـه نـيـابـتـي دارد وارد              
مرحله دخالت مسـتـقـيـم قـدرتـهـاي             
جــهــانــي و دولــتــهــاي مــنــطــقــه اي            

اين تحول خطر ناکي است و     .ميشود
ميتـوانـد رودررويـي مسـتـقـيـم ايـن               

 .دولتها را بـه دنـبـال داشـتـه بـاشـد               
چنانچه سرنگوني هواپـيـمـاي روسـي        
اولــيــن نشــانــه هــاي آن مــحــســوب            

 .ميشود
بحران خاورميانـه نـه بـا داعـش            
آغاز شده است و نه محدود به سوريه        

ــت        ــراق اس حضــور داعــش و         .و ع
استراتژي داعش هم نـه مـحـدود بـه              
اين دو کشور است و نه شکستش در       
اين دو کشور پايان تروريسم اسالمي       
و جـنـگ و خـونـريـزي و قسـاوت و                   

 ـ.ويراني کشورهاي منطقه است
امـا امـروز سـوريــه و عـراق بــه               
ميدان رقـابـت قـدرتـهـاي جـهـانـي و                

وجـود   .منطقه اي تـبـديـل شـده انـد             
داعش فقط يک فاکتور از سـنـاريـوي         
سياهي است که در اين کشـورهـا بـه           

امـا مـولـفـه هـاي           .آن توجه ميشـود   
ديگري مانند نقش مخرب جمـهـوري    
اسالمي و جريانات اسـالمـي ديـگـر          
مانند حزب اهللا و جـبـهـه الـنـصـره و              
احرارالشام و ارتش آزاد و حوثيـهـا و           
القـاعـده و طـالـبـان و بـوکـوحـرام و                   

هر کـدام فـاکـتـورهـايـي            ...حماس و 
هستند که ميـتـوانـنـد سـالـهـا آتـش               
جنگ در اين مـنـطـقـه را شـعلـه ور                 

 ـ.نگهدارند
چنانچه سالهاي قـبـل و از دهـه            
هــفــتــاد مــيــالدي تــا کــنــون عــروج           
جـريـانـات اسـالمـي بـا کـارگـردانـي                
آمريکا، خونريزي و کشتار و ويـرانـي        
را در کشورهاي منطقه يکي بـعـد از        

تـفــاوت   .ديـگـري ســازمـان داده انـد          
امروز شـايـد ايـن اسـت کـه داعـش                 
قساوت جريانات اسالمي را بـه حـد          
اعـال رســانـده و رقـابـت کشـورهــاي              
منطقه و قدرتهاي جهـانـي در دوران          
تازه اي قرار است تـعـيـيـن تـکـلـيـف                

 .بشود
دوراني که روسيه به عـنـوان يـک         
قدرت جهاني وارد رقابت با آمـريـکـا        

دورانـي کـه     .و ديگر قدرتها شده است 
دولتهاي منـطـقـه هـمـانـنـد گـذشـتـه                

 .گوش به فرمان آمـريـکـا نـيـسـتـنـد           
دوراني که آمريکا در عراق شکـسـت        

 .خورده و به اهدافش نـرسـيـده اسـت          
دوراني که اروپا همانند دوران جنـگ       
سرد سياستهاي ديکته شده آمـريـکـا        

بـنـابـر ايـن        .را چشم بسته نميـپـذيـرد     

همه فاکتورهاي فوق مربوط بـه ايـن          
دوره هستند و هر کدام طبعـات ويـژه        

 ـ.خود را دارند
عروج روسيه بـه عـنـوان قـدرتـي            
جهاني و همراهي مسـتـقـيـم و غـيـر              
مستقيم چين با او، شکست آمريـکـا        
در عراق و افـغـانسـتـان در مـقـابـل                 
جريانات اسـالمـي تـروريسـت خـود             
ساخته، بي اعتمادي متحدين سنتي     
آمريکا در مـنـطـقـه نسـبـت بـه ايـن                 

بـراي   "فضـاي بـازي    " قدرت جـهـانـي     
رقابت قدرتهاي ديـگـر بـوجـود آورده           

اين رقابتها شباهت زيـادي بـه      .است
قرار است در ميـان     .دو ماراتون دارد  

انبوه شرکت کنندگان در ايـن رقـابـت         
کثيف در نهايت جـايـگـاه قـدرتـهـاي             
معيني تعيين کننده بشود و بقيـه را         

اين هـمـان      .حول خودشان مهار کنند 
تقسيم مجدد منطقه نفـوذ اسـت کـه         
دارد در اين مسير رقـم مـيـخـورد و              
دخالت مستقيم قدرتهاي جـهـانـي و          

 ـ.منطقه اي را ضروري کرده است
 ٩١  بحرانـي کـه عـراق از سـال            

با آن  ٢٠١١  ميالدي و سوريه از سال
گرفتار شده اند اکنون بـه نـقـطـه اوج              

اين بحران ابتدا بـا       .خود رسيده است  
نقشه هدفمند و آگاهـانـه آمـريـکـا و              

هـدف   .متحدينش در عراق آغاز شـد   
آمريکا از حمله به عراق اين بـود کـه            
بعد از پايان جهان دو قطبي به تـنـهـا           
قدرت امر و نـهـي کـنـنـده و ژانـدارم               

 ـ.جهان تبديل بشود
آمريکا براي رسيدن به اين هـدف     

رسـمــا کشـور عـراق را           ٢٠٠٣  سـال 
اشغال و صدام حسـيـن را سـرنـگـون              

آن دوره بـــوش بـــه نـــيـــروي               .کـــرد
نجاتبخش در انظار اپوزيسيون عراق      

در کـردسـتـان جـريـانـات            .تبديل شد 
 "عمـو بـوش    " ناسوناليست کرد او را   

 ـ.خطاب ميکردند
اگرچه در ابعاد جهاني بزرگتـريـن     
تظاهراتهاي ميليـونـي عـلـيـه حـملـه             
آمريکا به عراق سازمان داده شد اما      
دولتهاي غرب بـه رهـبـري آمـريـکـا              

ــ آغـاز حـملـه و           .حمله را آغاز کردند  
سرنگوني صدام حسين طبق بـرنـامـه        
از پيش طراحي شده آمـريـکـا پـيـش             

اما بعد از مستقر شـدن ارتـش      .رفت
آمــريــکــا در عــراق، کــنــتــرل ادامــه           
ســنــاريــوهــاي مــتــعــدد در عــراق و           
کشورهاي منطقه قدم به قدم از دست 
آمريکا خارج شد و اين کشـور را بـه            

رسـمـا    ٢٠١١  جايي رساند کـه سـال       
ناچار بشود نيروي نظامي خود را از         

اين خـروج اجـبـاري       .عراق خارج کند  

 

سر بلند کرده اند و دارند ميکشنـد      
و سر مـيـبـرنـد و وحشـي گـري و                  

. بيرحمي را به اوج خود راسنده انـد   
اما سوال اينست تـا چـه حـد ايـن               
جنبشهـاي کـثـيـف بـه مـردم ايـن                
کشورها مربوط است؟ تا چـه حـد          
ريشه داعش و القاعده و جمـهـوري       
اســالمــي و طــالــبــان در ايــران و             
افغانتسان و عراق و سرريه اسـت؟         
فاکتها شواهـد مـيـگـويـنـد پشـت             
همه اين جـريـانـات اسـالمـي يـک              
دولت و يا چند دولت مرتجـع قـرار       

مردم منشاء قـدرت ايـنـهـا        .  دارند
عـقـب مـانـدگـي مـردم           .  نيسـتـنـد   

. نيست که اينها را خلق کرده اسـت    
بلکه رقابت دولتهاي سرمايه داري     
اين ديوهاي خـون آشـام را ايـجـاد             

مــردم ايــن کشــورهــا     .  کــرده اســت  
بارها و بارهـا نشـان داده انـد کـه               
ميخواهند متمدن و شاد و برابر و        

در ايران وقتي   .  علمي زندگي کنند  
عليه ديکتاتوري آريامهري انقالب    
شروع شد سـران دولـتـهـاي غـربـي             
نشستند و جمهوري اسالمي را در    
کــنــفــرانــس گــوادلــوپ طــرحــريــزي      
کردند و بعد خميـنـي را از نـجـف              
برداشتند و به پاريس بردنـد و بـي            
بي سي و صداي آمريـکـا و راديـو            
اسرائيل شـروع بـه تـيـلـيـغـات در               

کردند و شـد     “  امام خميني ” مورد  
طالبان را با پول آمريکـا   .  آنچه شد 

و سازماندهي سازمان اطـالعـات       
ــه               ــد و ب پــاکســتــان درســت کــردن

الـقـاعـده    .  افغانستان گسيل کردند  
داعـش را سـيـا        .  را هم هميـنـطـور     

درست کرد و شـعـبـه اي از هـمـان              
القاعده است کـه بـعـدا از آن جـدا              

و اکنون نيز ترکيه و عربستـان   .  شد
داعش را نگه داشته انـد و تـالش            

. ميکنند نگذارند شکست بـخـورد     
ارتش ترکيه وقتي ديد داعـش زيـر         
ضرب يگـانـهـاي کـرد و مـردمـي              
است فورا به سوريه و عراق لشـکـر         

و االن هـم مـدام دارد           .  کشي کرد 
اگـر  .  جبهه ضد داعش را ميکوبـد     

اين دولتها را از پشت اين نيروهاي  
اسالمي برداريد يک ماه دوام نـمـي      

امـا بـاالخـره تـکـلـيـف مـا               .  آورند
مردم چيسـت؟ آيـا بـايـد مـايـوس              
شويم؟ آيا راهي براي خـالـصـي از          
شر اين دولتها وجود دارد؟ بـنـظـرم         
راهــش نــه ســازش اســت نــه خــط            

بـايـد   .  ميانه است نه سکوت اسـت     
مــحــکــم خــط و ســيــاســت ضــد             

اسالمي و انساني و سوسياليستي     
يـــعـــنـــي بـــرابـــري طـــلـــبـــانـــه و            

بـايـد   .  آزاديخواهانه را تقويت کـرد    
. محکم از حقوق انساني دفاع کرد     

بايد آشکارا و بدون تخفيف عـلـيـه        
بـايـد   .  تحجر و مـذهـب حـرف زد           

دولتهاي حامي تروريسـم را افشـا         
ما مـيـلـيـونـهـا         .  ما بسياريم .  کرد

دنيا را بـايـد روي سـرشـان             .  نفريم
بايد دولتـهـاي حـامـي        .  خراب کرد 

تروريسم اسالمي را زيـر بـمـبـاران           
افشاگريها و تبيلغات انساني قـرار      

شکافهايشان را بايد برجسـتـه   . داد
مــا مــردم بــايــد بــدانــيــم و            .  کــرد

مطـمـئـمـن بـاشـيـم کـه دوره دوره                 
. دوره عـلـم اسـت       .  انسانيت اسـت   

تـمـام   .  دوره برابـري و آزادي اسـت         
ابزارها و شرايط امروز براي دسـت        

. يابي به زندگي انساني وجود دارد     
نيروهاي ارتجاعي با دوره کنوني و 
با علم و پيشرفت کنوني خوانـايـي        

. ندارند و بايد گورشان را گم کنـنـد        
فقط اراده و سازمان و سياست بـي      
گــذشــت و مصــمــمــانــه و روشــن            

و .  ميخواهد که اين را عملي کـنـد       
ــرد     ــد ک ــواه ــم از         .  خ ــاري ــاچ ــا ن م

ما ناچاريم از  .  انسانيت دفاع کنيم  
انسان بودن خود دفاع کنـيـم و راه            
ديگري براي زنده ماندن نداريم اگـر      
تــرديــد کــنــيــم تــلــفــات بــيــشــتــري        

و لي باز به همـيـنـجـايـي          .  ميدهيم
ميرسيم کـه االن هسـتـيـم يـعـنـي               
شروع جنگ براي انسانيت و آزادي  
ــاع از شــيــرازه                    و بــرابــري و دف

آنچـه شـاهـديـم جـنـگ           .  اجتماعي
انسانيت با توحش اسـت و بـطـور            
قــطــع مــثــل هــمــيــشــه در تــاريــخ           
انسانيت به پيـش خـواهـد رفـت و             
نيروهاي مرتجع ضد عقـل و ضـد          

ــد زد                ــواه ــار خ ــن ــت را ک . بشــري
صداهاي پيشرو و رزمنده اي که از     
ــران و عــراق و                درون جــامــعــه اي
افغانستان و سوريه و جاهاي ديگر      
در همين روزهاي تاريک بـه گـوش          
ميرسد دارد ايـن جـهـت را نشـان              

مردمي متمـدن و تشـنـه         .  ميدهد
همبستگي و پيـشـرفـت و عـلـم و               
آرامش کـه هـر روز دارنـد بـه هـر                 

 .بهانه اي فرياد آزادي سر ميدهند
 

زنده باد انسانيت و تمدن و علم و 
 رفاه و شادي

 ٢٠١٥  دسامبر ١٤ 

 ... انسانيت بر توحش پيروز        
 ... بحران خاورميانه       

 ٣  صفحه 
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 ٢ از صفحه 

طبعات منطقه اي و جـهـانـي بـراي              
افـول قــدر قــدرتــي       .آمـريــکـا داشــت    

آمريکا از اين مقطع آشکار شد زيـرا        
تحوالت منطقه طبق طرح و بـرنـامـه         
دلخواه زمامداران آمريکا براي شکل 

پـيـش    "خاور مـيـانـه بـزرگ       "دادن به     
  .نرفت

آمريکـا نـاچـار شـد در مـقـابـل                
فشار غير مستـقـيـم رقـبـاي خـود و               
مخارج ميليـاردي جـنـگ در عـراق            
بعالوه تـلـفـات پـي در پـي نـظـامـي                  
ارتش اين کشور بـوسـيلـه جـريـانـات             
اسالمي درعراق، شـکـسـت اهـدافـي          
که به خاطر آن عراق را اشـغـال کـرده            

بــه دنــبــال آن بســيــار         .بــود بــپــذيــرد  
طبيعي به نظر ميرسيد که نيروهايـي       

زيـرا   .اسالمـي قـدرتـمـنـدتـر بشـونـد            
آمريکا را ناچار بـه قـبـول شـکـسـت               

  .کرده بودند
عـروج داعــش يــکـي از نــتــايــج           

ـ .شــکــســت آمــريــکــا در عــراق بــود         
ــدن      ــود آم ــوج ــاز    " ب ــراي  "فضــاي ب ب

دولتهـاي مـرتـجـع مـنـطـقـه مـانـنـد                  
عربستان سعودي و دولتهاي حاشـيـه       

يکي ديـگـر    ...خليج و دولت ترکيه و    
چـرا   .از پيامدهاي اين شکسـت بـود       

که آنها متوجه شدند آمريکا ديگر آن   
قدرت و اتوريته دوران جنگ سـرد را         

اروپا هم مانند گذشته دنبـالـه        .ندارد
از ايـن     .رو صـرف آمـريـکـا نـيـسـت            

مقطع به بعد متحدان سنتي آمريکـا        
در منطقه همان راهي را رفـتـنـد کـه             
کشورهاي اروپـايـي قـبـال بـا پـايـان                
جنگ سرد و شـکـسـت بـلـوک شـرق                

 .آغاز کرده بودند
در چنـيـن فضـا و تـعـادل قـواي                
منطقه اي و بـيـن الـمـلـلـي بـود کـه                    

ـ انقالباتي که   .بهارعربي هم آغاز شد   
در کشورهاي عربي آغاز و بـعـدا بـه            
بهار عربي مـعـروف شـد، ابـتـدا در               
تونس و مصر مسير درستي را طـي          
کرد و در مـدت کـوتـاهـي تـوانسـت               
رژيمهاي ديکتاتوري دو دولت متحد     

امـــا  .غـــرب را ســـرنـــگـــون کـــنـــد          
هنگاميکه دامنه اين انـقـالبـات بـه           
کشورهاي ليبي و سوريه رسيد دچـار       

 ـ.دست انداز هاي جدي شد
اين دست اندازها و يـا سـدهـاي           
مقاومت حاکميت در اين دو کشـور،     
با موانعي که مردم در تونس و مصر        

زيـرا   .با آن مواجه بودند متفاوت بود 
در تونس و مصر هنگاميـکـه غـرب          
متوجه شد نميـتـوانـد مـبـارک و بـن               
علي را در حاکميت نگهدارد تـوان و       

امکان اينرا داشـت کـه بـراي حـفـظ               
منافع درازمدت تر بورژوازي، ارتـش      
را از پشتيبانـي ايـن دو ديـکـتـاتـور               
کنار بکشد و مردم آنها را سـرنـگـون           

امــا غــرب و هــيــچ کشــور            .کــردنــد
ديگري اين امکان و توان را نـداشـت          
که در ارتشهاي نوع ليـبـي و سـوريـه             

  .اعمال نفوذ کند
زيرا اين دو دولت هماننـد صـدام         
 حسين و جمهوري اسالمي دولتهـاي   

بــودنـد کــه تـابــع هــيــچ          "مسـتــقــلــي "
طــبــعـا ارتشـهــا و       .کشـوري نـبــودنـد     

نيروي مسلح آنها هم گوش به فرمـان        
هـمـيــن يــک      .هـيـچ قـدرتـي نـبـودنــد          

فاکتور آن چنان تعيين کننده بود کـه         
براي سرنگوني صدام حسين و قزافـي     
ناچار به دخالت مسـتـقـيـم نـظـامـي              
شدند و براي سرنگوني اسد هـم بـعـد           
از شکست انقـالب راهـي بـجـز ايـن              

ـ اما تجربه بعـد از سـرنـگـونـي             .نبود
صدام حسين و قزافي دولتهاي غربـي   
را در لشکر کشي به سوريه محطـات       

  .کرده بود
در سوريه سياست بينـابـيـنـي را          
دنبال کردند، به اميد اينکه بتـوانـنـد          
ارتش و دستگاه اداري حـکـومـت را           

امــا  .بــدون اســد تــحــويــل بــگــيــرنــد        
برعکس تصور و تـحـلـيـل دولـتـهـاي            
غربي ارتش اسد اگرچه تقريبا نصـف       
شد، اما هـمـچـنـان وفـادار بـه اسـد                 

 ـ .جنگ با مخالفين را ادامه داد
ــودن  "مســتــقــل " ايــن فــاکــتــور    ب

سيستم حـکـومـتـي و ارتـش، بـراي               
سرنگوني و يا در قدرت مانـدن آنـهـا        

 .بسيار مهم و تـعـيـيـن کـنـنـده بـود               
دولتهاي غربي نتوانستـنـد ايـن امـر           
مـهــم را در چــهــار کشــور مــنــطــقــه             

ــزافــي، اســد و              (  صــدام حســيــن، ق
تشخيص بدهـنـد    )  جمهوري اسالمي 

 .و بر اساس آن سياست اتخاذ کنـنـد        
بــه هــمــيــن دلــيــل بــا مشــکــالت و             
پيچيدگيهايي مواجه شدند که قـبـال        
نميتوانستنـد تصـوري از آن داشـتـه             

 .باشند
ناگفته نماند اپوزيسيـون ايـرانـي         
هم کمترين شناخت و تـوجـه بـه ايـن             

همين عـدم شـنـاخـت و           .مولفه دارد 
عدم توجه يک نقطه ضعـف مشـتـرک          
همه اپوزيسيون چـپ و راسـت ايـران            

زيرا تصور عمومي ايـن اسـت        .است
که جمهوري اسالمي با تظاهراتهايي     

و يـا چـيـزي         ٥٧  مشابه انقالب سال  
شبيه انقالب مصر و تونس سرنـگـون     

اين تصور خام تقريبـا هـمـه          .ميشود
 .گير است

واقعيت اين است که سـرنـگـونـي         
بسيار  "مستقل" اين نوع حکومتهاي 

ــي                 ــگــون ــرن ــا س ــاوت اســت ب ــف ــت م
ديکتاتورهايي از نـوع شـاه ايـران و              

سـرنـوشـت صـدام        .مبارک و بن علـي  
حسين و و قزافي و اسد پـيـچـيـدگـي             
سرنگوني و تبعات بعد از سرنگـونـي        
جمهوري اسالمي را بـيـشـتـر روشـن            

 .ميکند
***  

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
ـ تـحـلـيـلـگـران سـطـحـي و               ١ * ـ

ژورناليستهاي خادم تا کنون خـود را        
مشغول هـمـان صـورت مسـئلـه اي              
کرده اند که اين دولـتـهـا آنـرا رسـمـا                

در بـهـتـريـن حـالـت           .اعالم نموده اند  
کسـانـي تـالش کـردنــد داليــل رشــد             
داعش را تئوريـزه کـنـنـد و راهـهـاي              
مقابله بـا رشـد تـروريسـم نـيـروهـاي               

ايـن   .را بيان کـنـنـد    "تند رو" اسالمي
نوع تحليلگران اشـکـال اصـلـي شـان            
اين نيست که تحليـشـان سـطـحـي و              
دور از واقعيت است، بلکه هـمـيـشـه            

  .چند قدم از تحوالت عقب هستند
 و ٢٠١٤  چنانچه قبال در سـال      

هم با وجود اينکـه يـکـي دو          ٢٠١٣ 
سال از جنگ تروريستهـا در سـوريـه           
گذشته بود و تمام کشـور سـوريـه بـه              
ميدان جنگ و آوارگي مردم تـبـديـل          
شده بود و سناريوي بـه تـمـام مـعـنـا              
سياه بر کشور حاکـم شـده بـود، ايـن              
نوع ژورناليسم هنوز ادعا ميکرد کـه   
نيروهاي انقالبي در قالب کميته هاي    

عـلـيـه     ....مستـقـل و ارتـش آزاد و           
ديکتاتوري اسد ميجنگند و شـوراي       
ملي سوريه و ارتـش آزاد سـوريـه را              
اميد مردم سـوريـه بـراي رهـايـي از               
ديــکــتــاتــوري و آزادي مــعــرفــي                

فقط هنگامي پـذيـرفـتـنـد       .ميکردند
که جنگ داخلي جامعه سوريه را بـه         
ويرانه تبديل کرده اسـت کـه اوضـاع            
چنان وخيم شد ابعاد تلفات مردم بـه         
صدها هزار نفررسيد و ابعاد آوارگـي        

 .مردم از ميليونها گذشت
 *** 

  ... بحران خاورميانه       

. کارگران را ممنوع اعالم کرده بود     
اما کارگران با تجمعات پي در پي        
خود نشان دادند که مـرعـوب ايـن           
اقدامات سرکوبـگـرانـه نـخـواهـنـد           

  . شد
بــــدنــــبــــال بــــخــــشــــنــــامــــه      

ــداري  ــانــ ــتــ ــر      ۶۰۰۰ اســ ــارگــ  کــ
پــتــروشــيــمــي هــاي مــاهشــهــر و           
عســلــويــه در اقــدامــي مــتــحــد و          

 ۱۴ يکپارچه به مدت پنـج روز از         
ــا     ــوردن غــذاي          آذر      ۱۸ ت از خ

قـبـل از     .  کارخانه خودداري کردنـد   
آن نيز کارگران طوماري با امضاي      

 نفر تهيه کرده و بـه ارگـان            ۳۰۰۰ 
هـاي مـخـتـلـف دولـتـي از جـملـه                  

روز .  وزارت نفت ارسال کرده بودند    
 نـفـر از کـارگـران           ۱۵۰۰  آذر     ۲۳ 

احــدهــاي وابســتــه بــه مــجــتــمــع         و
پتروشيمي هلدينگ خلـيـج فـارس        
در محدوده اطراف محل کار خـود       
زنجيره نـيـروي انسـانـي تشـکـيـل              
دادنــد و ديــروز و امــروز شــاهــد              
ســازمــانــدهــي زنــجــيــره انســانــي        

  . بوديم
دادگســتــري خــوزســتــان در           
: بخـشـنـامـه اي اعـالم کـرده بـود               

هـاي     تجمع و اخالل در نظم شرکت" 
پتروشيمي خالف قانون و مقـررات      
است و طبق قانون برخورد قضايـي     

و در بــخــش     "  .آيــد   بــه عــمــل مــي    
پاياني اين بخشنامه ذکر شده بـود        

از اين تاريخ با هرگونه تجـمـع    : " که
ــونــي و اخــالل در نــظــم              غــيــرقــان

" .ها، بـرخـورد خـواهـد شـد            شرکت

تجمـعـات کـارگـران پـاسـخ دنـدان              
شکني بـه اسـتـانـداري خـوزسـتـان             

در اطالعيه قبلـي نـوشـتـيـم        .  است
که اقدام سرکوبگـرانـه اسـتـانـداري          
خوزستان اقدامي پيشـگـيـرانـه در         
هراس از نقش کـلـيـدي مـبـارزات            
اين بخش از طبقه کارگر اسـت کـه        
در سالهاي گـذشـتـه اعـتـصـابـات             
بزرگ و طوالني مدت و موفقي را       

کـارگـران در     .  پشت سر گذاشته اند  
همين دو هفته گذشته نشان دادنـد      
که مـرعـوب ايـن نـوع تـهـديـدات               
نميشوند و عمال با تجمعات خـود        
بخشنامه هاي دولتي را بـه زبـالـه           

  . دان انداختند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري       
ــه از مــبــارزه کــارگــران             قــاطــعــان
پــتــروشــيــمــي هــاي مــاهشــهــر و           
عسلويه حمايت ميکند و خـانـواده       
هاي کليه کارگران را به همراهي با       
ــعــال در                  ــت ف ــارگــران و شــرک ک
تــجــمــعــات اعــتــراضــي آنــهــا               

حضور خانـواده هـاي      .  فراميخواند
کارگران پتروشيمي در تـجـمـعـات          
اعتراضي تعيين کننده و حـيـاتـي          

اقدام سرکوبگرانه استانداري .  است
خوزستان را بايد در نطفه خفه کـرد       
تا جرات نکننـد در سـايـر مـراکـز              
کارگري نيز چنين بخشنـامـه هـاي       

 . صادر کنند
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴  آذر ۲۴ 

 ۲۰۱۵  دسامبر ۱۵ 

 ... کارگران سه پتروشيمي در        
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 مخالفت با آزادي   
 " والي درودي   "

سال گذشته کمـيـسـيـون عـفـو و             
بخشودگي استان يـزد بـراي زنـدانـي            

درخـواسـت   "  والـي درودي   " سياسي      
عفو نموده بود، اما کميسيون عفو و        
بــخــشــودگــي اســتــان تــهــران بــا آن             

والــي درودي   .  مــخــالــفــت کــرده بــود    
مدت بيست سال است کـه در زنـدان           

برد که ده سال از آن را در              به سر مي  
آباد کرمانشاه و مـدت نـه         زندان ديزل 

 .برده است سال را در زندان يزد به سر      
والي درودي  به اتـهـام هـمـکـاري بـا               
احزاب  مخالف جمهوري اسالمي به       

 والـي    .حبس ابد محکوم شـده اسـت        
از "  چـروسـانـه   " درودي اهل روسـتـاي        

باشـد و     توابع شهرستان کامياران مي 
 خـورشـيـدي از سـوي         ١٣٧٥ در سال  

نهادهاي امنيتي حکومت جمـهـوري      
اسالمي ايران در اسـتـان کـرمـانشـاه            

 .بازداشت شده است
 

شليک مستقيم گلوله توسط   
نظاميان مستقر در مريوان موجب     

 . قتل جمال راستخانه  شد  
کـاال  " نظاميان اداره موسوم بـه      "

بي دلـيـل بـه خـودرو جـمـال               "  قاچاق
راستخانه تيراندازي نـمـودنـد کـه در            

 آن، نامبرده در دم جان بـاخـتـه            نتيجه
 جمال راستخانه داراي همسر و      .است

باشد و هر از گـاهـي بـا             فرزند مي  ٢ 
خريد و فـروش اجـنـاس وارداتـي از               

اش امـرار مـعـاش         مرز، براي خانواده  
 .کرد مي

 
 دستگيري در ربط   

 گذشته مأموران  اواخر هفته
 ٢٦ جواني " ربط"اداره اطالعات 

ساله به نام مصطفي رشيدي را 
طي چهار روز اخير " .بازداشت کردند

 رشيدي به نهادهاي امنيتي  خانواده
و قضايي در اين شهر مراجعه کرده و 

 ."اند جوياي سرنوشت فرزندشان شده

عليرغم پيگيري مداوم در ادارات    
دولتي، هيچ خبري از وضعيت و 

محل نگهداري مصطفي رشيدي در 
 .باشد دست نمي

 
مردم مريوان به ويژه    

ها از فراخوان انجمن سبز      خانواده 
داشت روز جهاني       چيا در گرامي

 . کوهستان، استقبال گسترده کردند   

 نفر از فعاالن ٨٠٠ بيش از 
 زيست در  مدني و دوستداران محيط

مريوان با راهپيمايي از ميدان نوروز  
 ايمام، روز جهاني  شهر به سمت قله

در اين .  کوهستان را پاس داشتند
کنندگان با جمع  کوهپيمايي، شرکت

شدن به دور بنرهاي حاوي شعارهاي 
اين مراسم که در حفاظت از 

در کوهستان "کوهستـان با شعار 
چيزي برجاي نگذاريم جز رد پايي بر 

ــرف و حمايت از کاني بل با شعار " ب
سدسازي را متوقف کنيد، "

مسئولين صداي مردم را بشنويد، 
بود، اين روز " کاني بل را غرق نکنيد

 . را گرامي داشتند

 
 مرگ يک کارگر ساختماني    

 در شهر سقز  
 ساله در سقز، به ٤٤ کارگري 

دليل نبود وسايل و تجهيزات ايمني 
دچار حادثه شده و از طبقە چهارم 

کاره سقوط کرده و  ساختماني نيمه
حادثە  .جان خود را از دست داد

 آذر در محلە ٢٢ عصر چهارشنبه، 
روي داده و مرگ فوري " دانشگاه"
 .را در پي داشته است" علي فرجي"

علي فرجي بيش از يک سال نگهبان 
ساختمان مورد نظر بوده و طي 

روزهاي گذشته به کار ساختماني در 
 .همان محل نيز مشغول بوده است

طي يک سال گذشته در شهر سقز، 
اين سومين کارگر است که به دليل 
نبود تجهيزات ايمني الزم جان خود 

براساس آمار  .دهد را از دست مي
پزشکي قانوني در سال گشته، 

 نفر در ايران بر اثر حوادث ١٨٩١ 
 . کار جان خود را از دست دادەاند 

 
 

حق جعفر عظيم    : ناهيد خداجو    
 ! زاده و هيچ انساني زندان نيست   

جعفر عـظـيـم زاده دبـيـرهـيـئـت               
مديره اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران و          
يکي از فعالـيـن و رهـبـران جـنـبـش                
کارگري را به اتهامات واهي از قـرار         
اجتماع وتباني به قصد اقـدام عـلـيـه           
امنيت ملي وبرهم زدن نظم عمومـي       
ونيز تبـلـيـغ عـلـيـه نـظـام جـمـهـوري                   

سـال  ٢  سـال حـبـس و          ٦ اسالمي  به  
محروميت ازفعاليتهاي اجتماعـي و      
صنفي سياسي محکوم کردند  که در  

 براي گذراندن حبـس  ٩٤  ابان ١٧ روز  
راستش نميـدانـم بـه       .راهي زندان شد 

کداميک از اتهاماتي کـه بـه جـعـفـر              
نسبت داده شده اشاره کنـم چـون هـر             
چه بيشتر اتهامات و مصاديقشان را     
مرور ميکنم بيشتر بـه واقـعـيـتـهـاي            
بــاورنــکــردنــي کــه در ادامــه بــه آن              

واقعـيـت هـاي       .ميپردازيم پي ميبرم 
تـلـخ پـيـش روي جـامـعـه  ازقـبـيـل                     
بــيــکــاري، فــقــر، اخــراج ســازيــهــا،           
حقوقهاي معوقه ،دستمزدهاي چـنـد       
بــرابــر زيــر خــط فــقــر، قــراردادهــاي           
سفيـدامضـاء ، عـدم دسـتـرسـي بـه                
امکانات بهداشتي درماني مناسب،    
وقوع حوادث ناشي از کار،  نداشـتـن         
بيمه بيکاري و نهايتا به گـروگـرفـتـن           
معيشت انسانها واقعيتـهـاي انـکـار         
ناپذيري است که روزمره هزاران هـزار       
خانواده کارگري را به لب پرتگاه سوق 
داده وپيامدها وتبعات اجتماعـي آن       

اعتياد، طالق ،کودکان کار،    :  ازجمله
ــي                 ــوزادان ، ب فــحــشــاء ، فــروش ن
خانماني، کليـه فـروشـي وخـودکشـي           
ومسائلي از اين قـبـيـل بـراي هـمـان              

را بـه    )  طـبـقـه کـارگـر       ( خيل عظـيـم      
اين طبقـه بـزرگ      .ارمغان آورده است 

اجــتــمــاعــي کــه تــمــام امــکــانــات و          
رفاهيات ونعمات موجود در جامعـه      
راتوليد ميکنـنـد  مـحـروم از بـهـره                

در .  مندي از توليـدات خـودهسـتـنـد         
چنين شرايطي است که ادامه چـنـيـن         
زندگي مشقت بـاري بـراي کـارگـران            
غير ممکن ميشود و مدام بدنبال راه    
چاره اي براي برون رفت از اين شرايط       

دقيقـا در هـمـيـن راسـتـا             .  ميباشند
است که کارگران براي تغيير وضعيت    
غيرقابل تحمل خود با ايجاد تشکـل       
هاي مستقل کارگري بعنـوان ظـرفـي        
که بتوانند وضعيت معيشتي خـودرا       
بهبود ببخشند و از ان طريق به حق و       
حقوق تضييع شده شان برسنـد اقـدام          

اتـحـاديـه آزاد کـارگـران          . " ميکننـد    
هم درپـاسـخ بـه ايـن ضـرورت             "  ايران

تشــکــيــل شــد وتــمــام فــعــالــيــتــهــاي        
ازقبيل جمع اوري امضـاء      "  اتحاديه" 

دراعتراض به حداقل دسـتـمـزدهـا و           
تجمعات در مقابل مجلس و وزارت      
ــگــر                  ــا دي ــبــاط گــيــري ب کــار و ارت
تشکالت کارگري هـمـچـون کـمـيـتـه             
هماهنگي براي ايجاد تشـکـل هـاي           
کـارگـري سـنــديـکـاي شـرکــت واحــد             
وسـنـديـکــاي هـفـت تـپـه و کـمـيـتــه                   
پيگيري بـراي ايـجـاد تشـکـل هـاي               
کارگري و نامه اعتراضي به وزير کار      
بدليل عدم توجه و پـاسـخـگـويـي بـه              
طوماراعتراضـي چـهـل هـزار نـفـري             
کارگـران و شـرکـت در روز جـهـانـي                 

که در همه جاي جهان مراسم      ( کارگر  
مســـتـــقـــلـــي از طـــرف کـــارگـــران            
درگراميداشت اين روزبرپا سـت امـا         
در ايران کـارگـر بـه خـاطـر بـرگـزاري                
مراسم روز جهـانـي کـارگـر بـايـد بـه                

و عـنـاويـن ديـگـري کـه            )  زندان برود 
فعاليتهـاي  "  درمتن حکم آمده تماما   

صنفي وتالش هاي طـبـيـعـي و حـق             
طلبانه کارگران است  که درپاسـخ بـه        
ــان و             تــعــرض مســتــمــر کــارفــرمــاي
صــاحــبــان ســرمــايــه بــه زنــدگــي و             
معـيـشـت کـارگـران بـطـور روشـن و                 
ــل             عــلــنــي صــورت گــرفــتــه وحــداق
مطالبات وسـهـم کـارگـران ايـران از              

و اما  . زندگي درشرايط کنوني است
آخرين ومضحک ترين مصداق اتـهـام        
جــعــفــر عــظــيــم زاده ايــن اســت کــه             
نامبرده در اوايل انقالب تحت تاثـيـر        
فردي بنام قادرمظاهري در روسـتـاي        
شوط از تـوابـع شـهـرسـتـان مـاکـو،                 

 .مـارکسـيــسـت بـدنـيــا امــده اسـت            

راستش تا به حـال کسـي بـا چـنـيـن                 
نه شنـيـده و     .  اتهامي روبرو نشده بود  

نه ديده بودم که کسي از بدو تـولـدش        
. مــارکســيــســت بــدنــيــا امــده بــاشــد       

ازآنجائيکه اقايان ،براي موجه جـلـوه        
 سال حکم ناعادالنه به جعـفـر     ٦ دادن  

به زمين وزمان متوسل شده تا بلـکـه    
وجـاهــت  "  بـتـوانــنـد بـه حــکـم مـثــال            

قانوني بدهند بنده تـرجـيـح مـيـدهـم             
چــيــزي نــگــويــم و تــفــســيــرش را بــه            

ــکــارعــمــومــي بســپــارم          تــمــام   .اف
مصاديق و اتهاماتي که من گذرا بـه     
ان اشاره کردم هيچ مورد غير قانوني       
مشاهده نميشود که بـتـوان بـا آنـهـا              

 سال حبـس مـحـکـوم        ٦ انساني را به    
در واقـع چـيـزي کـه مــد نـظــر                .  کـرد 

سرمايه و حاميانش ميباشد اينسـت      
که شما حداقل حقوقتـان چـنـد بـرابـر           
زير خط فقر باشد ،چند ماه بـه چـنـد           
ماه همان حقوق تـعـريـف شـده راهـم              
نگيريد، اخراج سازي در ابعاد وسـيـع      
باشد تا جائيکه زندگي و هستي تـان         
ساقط شود، اما شما حق هيچ گـونـه        

اعتراض، تـجـمـع و يـا اعـتـصـابـي                  
صحـبـت   .  بايد سکوت کنيد    .  نداريد

اينجاست اگـر کـارگـران در بسـتـري              
طبيعي حق و حقوقشان بـه رسـمـيـت          
شناخته ميشد و بـطـور مـعـمـول در              
مقابل کارشان مـزدشـان را دريـافـت           
ميکردند ديـگـراعـتـراضـات بـه ايـن             

طي  .ابعادگسترده و وسيع رخ نميداد
اين سالها در هرکجا چه در کـارخـانـه       
چه در تجمعات بيرون از کـارخـانـه و          
چه از طريق تشـکـالت کـارگـري اگـر           
تجمعي اعتراضي و يا اعتصابـي بـر         
عليه زندگي مشقـت بـاري کـه بـراي             
ميليونها کارگري که زنـدگـيـشـان بـه           
فالکت رسيـده و پـايـانـي هـم نـدارد                

اقـدام  " شکل گرفته ، تحت عناويـن           
برهم زدن نظـم  " و  "   عليه امنيت ملي  

تبليغ عليه نـظـام   " و نهايتا "   عمومي
بــه کــارگــران    "   جــمــهــوري اســالمــي    

تعرض کرده و آنها را بـا تـهـديـد بـه                 
. دستگيري و زندان عقب رانـده انـد            

اين عناوين بظاهرقانونـي بـه ابـزاري          
براي سرکوب و ساکت کردن کارگـران       
در مـبـارزات صـنـفـي شـان تـبـديـل                 

جعفر عظيم زاده هم مستثني  !!شده
از اين قاعده نيست اوکارگر جوشکار  
لوله هاي گاز، مشمول همين  شرايط 

جعفر هـم  .  فالکت بارموجود ميباشد 
همچون کـارگـران ديـگـر بـا شـرايـط               
. سخت و مشقت باري زندگي ميکند

چنين انسان شريفي تمام تالشش اين       
بود که بتواند زندگي خود و هم طبقه        
اي هايش را که درد مشترکـي دارنـد          
بگونه اي بهبود بخـشـد کـه در شـان              

چرا که کـارگـران     .  انسان معاصرباشد 
يک زندگي انساني ومرفه مطـابـق بـا          
معيارهاواسـتـانـدارهـاي امـروزي را          

جـعـفـر    . حق طبيعي خـود مـيـدانـنـد         
يکي از شش نفري بود که براي جـمـع           
اوري طــومــار چــهــل هــزار امضــاء           
ــل             ــه حــداق ــراض ب کــارگــران دراعــت
دستمزدها وساير مطالبات کـارگـري       

ونـيـز يـکـي از شـاکـيـان              .  تالش کرد 
پرونده تامين اجتماعـي مـرتـبـط بـا            
پرونده سعيد مـرتضـوي و ديـگـرانـي            
بود که با هـمـدسـتـي مـرتضـوي هـا                
صنـدوق تـامـيـن اجـتـمـاعـي را کـه                  
نتيجه سالها کار و زحمت وانـدوخـتـه         
ميليونها کارگر بوده و هيچ ربطي بـه        
مرتضوي هـا نـداشـتـه تـا در زمـان                 
بازنشستگي بتوانند ازآن اسـتـفـا ده           

چنين تعـرض   .کنند را به تاراج بردند 
ــبـــردي بـــه ايـــن صـــنـــدوق              ودســـتـ
بازنشستگي هـيـچـوقـت بـه عـنـوان              
جرمي که امـنـيـت مـلـي را بـخـطـر                  
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انداخته يا نظم جامعـه را بـرهـم زده              
امـا اگـر کـارگـران         .  محـسـوب نشـد     

خواهان افزايش حداقل دستمزدها که  
به اعتبار آن بتوانند زندگي انسـانـي          
داشته باشند و خواهان متوقف شـدن    
اخراج سازيها و حقوق هـاي مـعـوقـه           
شان باشند و يا بگويند چرا صـنـدوق        
تامين اجتماعي که متـعـلـق بـه مـا             
مـيــبــاشـد راغــارت کــرده ايـد و يــا              
تجمعي را براي پاسخ گرفتن به ارائـه         
طومار چهل هزارنـفـري کـارگـران بـه            
اعتراض به حـداقـل دسـتـمـزدهـا را              
داشته باشـيـم بـالفـاصـلـه نـيـروهـاي               
امنيتي و انتظامي قـبـل از حضـور            
نماينده کـارفـرمـا ويـا هـر مسـئـول                
ديگري در محل تجـمـع و اعـتـراض            
حاضرشده و در مـقـابـل اعـتـراض و             
تجمع کارگران صف آرا يي کرده و بـه     
حمايت از کارفرما کارگران را تهديـد      
بــه اخــراج و دســتــگــيــري و زنــدان               

واقـعـا چـه کسـانـي نـظـم              .  ميکنند  
جامعه  و امنـيـت مـلـي را بـه قـول                  

تهـديـد و      !اقايان بخطر مي اندازند؟  
ــران                ــارگ ــردن ک ــي ک ــدان فشــار و زن
وجلوگيري از تجـمـع واعـتـراضـشـان           
وبکـارگـيـري شـيـوه هـا واتـهـامـات                
امنيتي نميتوانند جلو اعتراضات و      
اعـتــصــاب مــوجــود در جــامـعــه را           
بگيرند بلکه جامعه با وجـود ادامـه          
چنيـن شـرايـطـي شـاهـد اوج گـيـري                 
تجمعات و اعتصابات خـواهـد بـود           
چرا که شکم گرسنه از تهديد و زنـدان     

جعفر عظيم زاده کـارگـر        .نمي ترسد 
 ســال حـبــس      ٦ آگـاه و فــعـال را بــه             

محکوم کرده اند تا شايد بتوانـنـد از          
طريق محکوم کردن فعـالـيـنـي چـون           
جعفرجنبش کارگري را عقب رانده تا      
با خيال راحت تر سود آوري سرمـايـه          

سالهاي سال .  را تضمين کرده باشند   
است فعالين کارگري را تحت عنـوان       
بخطر انداختن امنيت ملـي و بـرهـم           
زدن نظم عمومي دستگير و به زندان        

اما ايـن کـارگـران        .  محکوم کرده اند  
آگـاه و مــبــارز در مــتــن مــبــارزات            
وفعاليتهـاي اعـتـراضـي کـارگـران ،             
درحقيقت امنيت سرمايه را بـخـطـر          
انـداخـتــه ودر نــظـم اســتـثـمــارگـرانــه             

ايـن قـبـيـل        .سرمايه اخالل ميکننـد  
احکام بعنوان وسيله وابزاري برعلـيـه       
مبارزات حق طلبانه کارگـران وبـراي        
خاموش کردن آنـان بـکـارمـيـرود تـا             
شايد به خيالشان بـتـوانـنـد جـرات و             
جسارت واراده حق طلبي را ازطـبـقـه        

امـا بـه گـواه تـاريـخ             .کارگر بگيرند 
چندصدساله جنبش کارگري جهان با     
همه فراز و نشيب هايش ، کـارگـران           
از سطح زنـدگـي و مـعـيـشـت خـود                 

ــرد          ــدکـ ــواهـــنـ ــاع خـ ــواره دفـ  .هـــمـ

جعـفـرعـظـيـم زاده وسـايـر کـارگـران                
زنداني کـه جـرمـي جـز تـالش بـراي                
بهـبـود شـرايـط زنـدگـي و دفـاع از                  
مطالبات کارگران نداشتـه انـد بـايـد           

 .بي قيد وشرط آزاد شوند
 ٩٤  آذر ١٧ 
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 زندگي شاد، ايمن و خالق 
 ! حق مسلم کودکان است

اخالق پزشکي و بي احترامي به حقـوق        
يک بيمار صحبت ميکنند و ميگوينـد   
ـيـن               هيچيک از کادر درمـانـي حـق چـن

ـه      .  کاري نداشته اند  اما نه مقامات و ن
رســانــه هــاي جــيــره خــوار حــکــومــت           
هيچکدام يک کلمه از هزينه هاي کـمـر           
شــکــن درمــان و بــيــمــارســتــان حــرف          

يک کلمه از علل و زمينه ايـن         .  نميزنند
ـه                   ـتـکـاران عمل تـکـان دهـنـده و جـنـاي

هيچکدام نميگويند  .  صحبت نميکنند 
که چرا چنين رفتاري با يک بيمـار آنـهـم       
يک کودک فقط در ايران تحت حاکميـت    
ـتـد               ـفـاق مـي اف . جمهوري اسالمـي ات

هيچکدام نميگويند کـه چـه شـرايـطـي            
پزشک و پرستار را به چنين رفتـار ضـد           

ـه اسـت      هـيـچـکـدام از       .  انساني واداشت
ـبـال در خـود             نمونه هاي بيشماري که ق
ـر رهـا               ـنـي ب رسانه هاي حکومتي مـب
کردن بيمار در بيابان بدليل عـدم تـوان            
ـتـشـر شـده،           پرداخت هزينه معالجه من

ـنـد    هـيـچـکـدام از هـزاران          .  حرف نميزن
ـه،     ـن مورد بيماري که بدليل نداشتن هزي
ـيـمـارسـتـان هـاي                   بدون مـعـالـجـه از ب
جمهوري اسالمي رانده شده اند، الم تـا     

هــيــچــکــدام  .  کــام حــرفــي نــمــيــزنــنــد       
ـيـمـاري کـه تـوان                ـيـف ب نميگويند تکل
ـرداخــت هــزيــنــه مــعــالــجــه را نــدارد            پ

منشور حقوق بيمار را به خيال   .  چيست
ـنـد در              خود منتشر کرده اند کـه بـگـوي
ـيـمـار چـه حـقـوق                جمهوري اسالمـي ب
ـز                    ـي بااليـي دارد، امـا ايـن مـنـشـور ن
کوچکترين چيزي درمورد حق معالجـه      

اکثريت مردمي که توان پرداخت هزينه      
 .معالجه را ندارند نميگويد

تمام تمرکز رسانه ها و مـقـامـات           
ـرسـتـار                 ـزشـک و پ حکومت مـتـوجـه پ

ـرسـتـار را         .  خاطي شده است   پزشک و پ
علم کرده اند تا حکومت کثيف شان را    
ـر ضـرب و خشـم مــردم نـجــات                  از زي

اما مردم عاملين واقـعـي ايـن        .  بدهند
مردم به درسـت     .  جنايت را ميشناسند  

حکومتي را که پزشک را وادار ميکـنـد       
ـيـمـاران، چشـم             به جاي معالجه چشم ب
ـه              سالم يک انسان را کور کند و از حـدق
در آورد و بجاي معالجه دست آنرا قطع        

مـردم  .  کند، عامل اين فاجعه ميداننـد    
ـراي              ـريـن حـقـي ب نظامي را که کوچکـت
معالجه مردم قائل نيست عـامـل ايـن          
فاجعه و هزاران فاجعه پزشـکـي ديـگـر           

تحـت حـاکـمـيـت جـمـهـوري             .  ميدانند
مـادر  .  اسالمي کارگر بودن جـرم اسـت       

صدرا پرستار سالمندان و پدرش راننـده       
ـنـد          .  تاکسي هستند  هر دو کار مـيـکـن

هر . اما توان يک معالجه ساده را ندارند
ـه                 ـزشـان را ب دو بخشي از درآمد نـاچـي
عــنــوان بــيــمــه بــه ســازمــان تــامــيــن            
ـه          اجتماعي ميپردازند اما موقع نياز ب
ـرحـمـي مـواجـه                 ـي مداوا اينچنيـن بـا ب

چرا که بيمه اي که ميپردازنـد   .  ميشوند
صرف مفتـخـوري و دزدي مـقـامـات             
سـازمـان تــامـيـن اجـتـمـاعــي امـثــال               

ــشــود      حــق کــارگــر و       .  مــرتضــي مــي
ـقـدر          ـن ـي زحمتکش در نظام اسالمي هم

ــن             .  اســت ارزش جــان مــردم بــراي اي

حکومت و مفتخوران و جنايتکارانـش      
ـري                    ـيـت رهـب در مجـلـس و دولـت و ب

 .همينقدر است
نظام غير بهداشتي، غير انساني و      
ـران،      فاسد و تبعيض آميز پزشکي در اي

طـب بـايـد تـمـامـا           .  بايد زير و رو شود    
مقامات بيمارسـتـان هـا       .  رايگان شود 

بايد توسط کادر درماني و کـارمـنـدان          
ـنـان   .  بيمارستان ها انتخاب شوند    کارک

بيمارستان ها بايد از حق متشکل شدن 
و اعتراض و اعتصاب برخوردار شـونـد     
ـه اي کـه بـا                  ـرحـمـان ـي تا بتوانند رفتار ب
خانواده هاي فقير و زحمتکش ميشـود       

 .را در هم بشکنند
امروز بايد پرچم طـب رايـگـان در            
تمام سطوح و براي عموم مـردم را بـاال         

اين خواست را بايد در اعتراضـات    .  برد
کارگران و دانشجويان و در هر شـهـر و            
محله اي به يک خـواسـت عـمـومـي و               

کارکنان شريـف و    .  سراسري تبديل کرد 
ـرسـتـاران و                   آزاده بيـمـارسـتـان هـا از پ
پزشکان و ساير کارکنان بيمارستان هـا       
ـيـن نـظـام           در افشا و محکوم کردن قوان
ـر              ـي ـق پزشکي و رفتاري که با بيـمـاران ف

 .ميشود، سهم مهمي دارند
اکنون کـه جـمـهـوري اسـالمـي و               
ـيـش بـي           سيستم پزشکي اش بيش از پ
آبرو شده و مقامات خودشان را تـحـت           
فشار ميبينند، زمينه براي عقب راندن      
. آنها بيش از گذشته فراهـم شـده اسـت           

ـه             ـه ب اين حکومت فقط و فقط شـايسـت
زير کشيدن است و جاي مقاماتـش در         

ـر ضـرورت            .  دادگاه اسـت   ـفـاق ب ايـن ات
ـراي سـرنـگـونـي ايـن                 تشديد مـبـارزه ب
. حکومت تاکيد صد چنـدان مـيـکـنـد          

حکومتي که براي جان انسانها در نظام       
پزشکي و سيستـم قضـائـي و در کـل               
سياستهايش ارزشي قائل نيست بـايـد        

 . شود بزير کشيده 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،۱۳۹۴  آذر ۱۸ 

 ۲۰۱۵  دسامبر ۹ 

 ... رفتار با صدرا چهارساله نمونه اي         
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و دست نکـشـيـدن او از قـدرت در               
حالي که مهلت رياستش بـه پـايـان           

 ماه آگوست آغـاز  ۱۹ رسيده بود در   
شد و بعد در ماه سپتامـبـر احـزاب           
حاکم با اعتراضات کـوبـنـده مـردم           

. عليه دزدي و چپـاول روبـرو شـدنـد           
حزب دمکرات که مـقـرهـاي آن در            
چندين منطقه مورد تـعـرض مـردم          
واقع شد، عليه مردم معترض دست  
به اسلحه برد و دهها نفر از تـظـاهـر         
کنندگان را کشته و زخمـي کـردنـد،          
پس از آن حزب دمکرات بـه بـهـانـه            
دســت داشــتــن جــنــبــش گــوران در          

خـود سـرانـه رئـيـس           اعتـراضـات،     
پارلمان و چهار نمايـنـده پـارلـمـانـي            
گوران را از کـار بـرکـنـار کـرد و از                 

. ورود آنها به اربيل جلـوگـيـري کـرد          
و دولت کارتنـي شـان          احزاب حاکم 

چندين ماه اسـت در تـالـشـنـد کـه                
اوضاع را به قبل از اعتراضات مـاه       
سپتامـبـر بـرگـردانـنـد، امـا حـزب               
دمکرات به رهبري مسعود بارزاني     
ظاهرا حـاضـر بـه کـوتـاه آمـدن در                
مقابل رقيبان خود نمي باشـد و بـه           
هــمــيــن خــاطــر اکــنــون ايــن عضــؤ          

دولت قومـي مـذهـبـي         رهبريشان،  
خودشان را دولتي شکـسـت خـورده          

 . اعالم مي کند
 

رياست اقليم بخش کوچکي از       
 بحران حاکميت در     

 ! اقليم کردستان است 
روز نهم دسامبـر بـرهـم صـالـح            
ــه مــيــهــنــي             مــعــاون دوم اتــحــادي
کردستان عراق در گفتگو بـا کـانـال         
سکاي نيوز عربي در باره اختالفات    
ــم                 ــي ــل ــحــران اق احــزاب حــاکــم و ب

مسـئلـه ريـاسـت       : "  کردستان گـفـت   
اقلـيـم بـخـش کـوچـکـي از بـحـران                  

". حاکميت در اقليم کردستان اسـت      
در اين مصـاحـبـه بـرهـم صـالـح از                
مسعود بـارزانـي بـعـنـوان ريـاسـت              
اقليم دفاع کرد و همچنيـن از ورود          

. نيروهاي ترکيه به عراق انتقاد کـرد      
برهم صالح در باره بحران حاکمـيـت        
به مسله دو اداره اي اقـلـيـم و جـدا               
بودن نيروهاي امنيتـي و سـيـاسـي            
پرداخت و آنرا بعنوان بحران اصليتر      

الزم به ذکـر اسـت     .  حاکميت نام برد 
که برهم صالح گرچه بخوبي بـحـران         
حاکميت احزاب ناسـيـونـالـيـسـت و           
مذهبي را دريافته و آنرا در بـحـران        
رهبري و دو اداره بودن اقليم خالصه 
مي کند، اما همگان مي دانند کـه         
يـک دلـيـل اصـلـي و مـهـم بـحــران                   
کنونـي اعـتـراض وسـيـع مـردم بـه                
حاکميت مشتي دزد و چپاولگـر بـر      

 ۲۴ اقليم کردستان است حاکـمـيـت         
ساله اين احزاب بجز فقر و فـالکـت،         
جنگ و بيکـاري بـراي تـوده مـردم             
عاصي از وضع مـوجـود چـيـزي بـه           

 . ارمغان نياورده است
 

کارگر ديگري در حين کار     
 ! جانباخت 

 دسامبر در شهر اربيـل      ۱۳ روز  
 ساله اي به اسـم هـه فـال          ۲۷ کارگر  

مصطفي حمزه در حين کـار بـر اثـر            
. گرفتگي برق جانش را از دست داد     

روز هشتم دسامبر نيز باز در شـهـر          
اربيل دو کارگر در حين کار جانشان 

ــم  .  را از دســت مــي دهــنــد             ــي ــل اق
کردستان تـحـت حـاکـمـيـت احـزاب             
قومي مذهبي از طـرفـي مـکـانـي             
براي دزدي و چپاول سرمايه داران و       
سودهاي باد آورده آنهـا واز طـرفـي           
مکاني نا امن براي کارگران و مردم 
کارکن آن جـامـعـه اسـت کـه روزي               
نيست تعدادي از کـارگـران بـخـاطـر          
سودجوئي سـرمـايـه داران و نـبـود              
امنيت محيط کـار جـانشـان را از             

 . دست ندهند
 

تجاوز عضو رهبري جنبش      
 !  ساله۱۸ اسالمي به يک دختر  

بر اساس گزارش ديلي تلگراف،   
احسان علي عبدلعزيز عضو رهبري   
و مسئول روابـط خـارجـي جـنـبـش             
اسالمي کردستان به جرم تجـاوز بـه        

 ساله در انگـلـيـس بـه       ۱۸ يک دختر   
گـزارش ديـلـي      .  دادگاه کشيده شـده    

تلگراف مي افزايد که اين اتفاق در         
روي داده     ۲۰۱۴ هشــتــم آگــوســت      

است و دختري که مورد تجاوز قـرار       
گرفته، ادعا مي کـنـد کـه او بـدون              
رضـايــت خـود تــوســط ايــن عضــو           

رهبري جنبش اسالمي مورد تجاوز 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه             .  قرار گرفته 

جنبش اسالمي يکي از پنـج حـزب         
تشکيل دهنده دولت کارتني اقـلـيـم       
کردستان است و احسان اين مـتـهـم        
به تجاوز يـکـي از مـيـلـيـونـرهـا و                  
دزدان شريک حاکـمـيـت ايـن دولـت            
است که سـالـهـا اسـت تـالش مـي                
کنند که سايه شوم اسالم و قـوانـيـن          
کثيف آن را نيز بر اقلـيـم کـردسـتـان         

 . بگسترانند
 

جنگنده هاي ترکيه بار ديگر     
مناطق اقليم کردستان را بمباران    

 ! کردند 
شب يازده دسامـبـر بـار ديـگـر            
جنگنده هاي تـرکـيـه مـنـاطـقـي از              

بـر  .  اقليم کردستان را بمباران کردند    
اسـاس گــزارشــهــاي مـنــتــشــر شــده         
نيروهاي ترکيه مناطق برواري بـاال،      
گاره و متين را بـمـبـاران کـردنـد و                
خساراتـي بـه مـردم مـنـطـقـه وارد                

ــد  ــردن ــه              .  ک ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
نيروهاي سرکوبگر دولت ترکيـه هـر        
از گاهي به بهانه حضـور نـيـروهـاي           
پ ک ک مناطقي از اقليم کردسـتـان    
را بمباران مي کنند و بدليل روابـط        
حسنه حزب دمـکـرات بـه رهـبـري             
مسعود بـارزانـي بـا دولـت تـرکـيـه               
هچيگاه به سـرکـوبـگـريـهـاي دولـت           
فاشيسـت تـرکـيـه در خـاک اقـلـيـم                  
کردستان کوچکترين اعتراضي نمي    

 .شود
  

اتحاديه ميهني از پارلمان    
عراق خواست که پ ک ک را      

 ! برسميت بشناسد 
 دسامبر ئاال طالـبـانـي      ۱۳ روز  

رئيس فراکسيون اتحاديه مـيـهـنـي         
در پارلمان عراق از رئيس پارلمان و       
وزير دفاع عراق خواست کـه دولـت          
عراق حزب کارگران کردستان ترکيه      

ــيــروي       )  پ ک ک        (   ــعــنــوان ن را ب
سياسي اپوزيسيون رژيـم تـرکـيـه را          

الزم به ذکر اسـت  . برسميت بشناسد 
که دولت عـراق هـنـوز پ ک ک را                 
بعنوان يک نيروي سياسي برسمـيـت       
نمي شناسد و هيچ رابطه اي با ايـن          

 .حزب ندارد
 ***  
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ولي هيچ گاه مزدوران موفق بـه زانـو      
زني زحمـتـکـش    .  درآوردن ما نشدند  

که حتي به فـرزنـدانـم رحـم نـکـردنـد                
فرزندم را جلوي چشمانم کتک زدند و     
غرور آنها را خورد کردند و بـه آنـهـا              
بي احترامي و بي حـرمـتـي و حـتـي              
دست درازي کردند و دختر حاملـه ام      

که موجب تـرس و    ,  را هم کتک زدند  
  . وحشت فرزندانم شده

من کارگري بي مـزد و زنـدانـي            
سياسي که کتک و شکنجه و تحـقـيـر        
را در سياه چالهاي جمهوري اسالمي      
با چشم هاي بسته با تمام سلول هـاي    
بدنم تجربه کـردم و ظـلـم و سـتـم و                   

. نابرابري و تحقير را احساس کـردم          
بدنم را زير لـگـد و شـکـنـجـه خـورد                 
کردند اما من براي رسيدن بـه آزادي         
و دنياي بهتر مصمم تر و محـکـمـتـر         
شدم و هرگز تسليم نشدم و تا رسيدن         
به آرمان هاي انساني از پاي نخواهـم    

  . نشست
من از تک تک شمـا انسـان هـاي           
آزاديخواه و چپ از صميم قلبم تشکر     
و قدر داني ميکنم که صـداي مـن و         
ديگر کارگران در بـنـد و حـتـي نـالـه              
فرزندانم و ديگر بچه ها را بـه گـوش            
جهانيان مي رسانديد نهايت تشـکـر        
رو دارم و دسـتـانـتـان را بـه گـرمـي                   

مــن در خــانــواده اي         .  مــيــفــشــارم    
سياسي بزرگ شدم و در همان بچگي     
مردساالري و نابرابري را در جـامـعـه        

از همان بچگي مبارزات . درک کردم 
را از پـدرم آمـوخــتـه بـودم و اوائــل                 

 پـا    ۶۰  و     ۵۹ نوجوانيم در سال هاي  
به پاي پدر عزيز و مـبـارزم و بـرادر               
جانباخته ام و ديگر آزاديخواهـان در        
 شهر سنندج مبارزات رو آغاز کـردم      

و در اين راه هـرگـز از شـکـنـجـه و                  .
تهديد هاي مزدوران نهـراسـيـدم و از           

از ايـن کـه     .  هيچ کمکي دريغ نکردم     
زن خانه دار باشم خوشنـود نـبـودم و            

مغازه باز ميکردم تا از اين طريق از      
دنـيــاي بــيـرون بـا خـبــر بــاشـم ولــي                
مزدوران مرتب به مغازه مـن حـملـه           
ميکردند و ميگفتند که مـغـازه ات          
پاتوق ضدانقالبيون شده و به دختـران       
فراري کمک ميکنـي و مـغـازه ام را             
ميبستند  و خودم را هر بار تهديد و          

  . تحقير و آزار ميدادند
من هر چند از شما دور بـودم و            
حتي در سـيـاه چـالـهـاي جـمـهـوري                 
اسالمي يک لحظه هـم از مـبـارزات           
شما غافل نبودم و هـمـيـشـه وجـود               
شما و مبارزاتتان به من دلگرمـي و         
اميد ميداد و خود را در صـف شـمـا       

با درود به شما انسـانـهـاي        .  ميديدم  
آزاديخواه و انساندوست و درود هـاي       
فراوان به تشکل هاي کـارگـري و بـه             
شــمـــا مـــبـــارزان احـــزاب چـــپ و              

درود به همه شمـا کـه      . مارکسيست
ــه                   ــک جــامــع ــه ي ــدن ب در راه رســي
سوسياليستي يعني يک زندگي بهتـر      
و برابر براي همه انسـان هـا مـبـارزه              

من هميشه در هـمـه حـال           .  ميکنيد
براي رهايي طبقه کارگر همراه و هـم       

در .  گــام شــمـــا خــواهــم مــانــد                   
مبارزاتتان براي رسيدن به يک دنياي       

  . بهتر من را در کنار خود بدانيد
بار ديگر براي تمام تـالش هـا و           
ــراي آزادي مــن و                 زحــمــاتــي کــه ب
کارگران و زندانيان سيـاسـي در بـنـد          
مي کشيد تشکر و قدرداني ميـکـنـم     
و از راه دور دستانتـان را بـه گـرمـي               

 ميفشارم 
به اميـد رسـيـدن بـه آرمـانـهـاي               
ــر و                  ــراب ــي و يــک جــامــعــه ب انســان
سوسياليستي به اميد روزي که هيـچ       
زندانـي سـيـاسـي نـبـاشـد بـه امـيـد                   
نــابــودي کــودک آزاري زنــده بــاد                 
سوسياليست و يک دنياي برابر و آزاد 
زنده باد مبارزات کارگري و تشـکـل         

 .*هاي کارگري

 ...بدنم را زير لگد و شکنجه          


