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 ۱۲ تجمع و تظاهرات روز شنـبـه       
ــرهــاي                 ــان در شــه ــم ــل ــر مــع ــوامــب ن
سليمانيه، رانيه، گرميان، حـلـبـجـه و          
راپرين، در ادامه اعـتـراضـات قـبـلـي            
يکسال گذشته بار ديگر از سر گـرفـتـه      

ايــن تــجــمــعــات اعــتــراضــي از          .  شــد
يکسال قبل تا کنـون بـتـنـاوب ادامـه            

پيشتر اوايل سـال جـاري     .  داشته است 
 ژانويه  کارمندان، معـلـمـان و      ۲۰ در  

ديگر مزدبگيران در کـردسـتـان عـراق        
در اعتراض به عدم دريافت چهار مـاه     
حقوق معوقه خود به خيابانها آمـدنـد      
و شــهــر ســلــيــمــانــيــه در راس ايــن                  

 ۲۷  روز     .اعــتــراضــات قــرار داشــت      
سپتامبرنيز معلمان با طرح خـواسـت       

پرداخت حقوقـهـاي   :  و مطالباتي چون  
معوقه ماههاي قبل، پرداخت بمـوقـع    
حقوق کارمندان و مزدبـگـيـران، لـغـو         
پس انداز بخشي از حـقـوقـهـا کـه هـر                
ماه از دسترنج معلمان توسـط دولـت          

اقليـم کسـر مـيـشـود، شـفـافـيـت در                  
فروش نفت، لـغـو شـهـريـه صـد هـزار                 
ديناري از داشجويان، لـغـو مـجـازات           
معـلـمـان بـه بـهـانـه عـدم حضـور در                    
ــا و                 ــاهــه ــالل دادگ مــدارس، اســتــق
بسياري مطالبات ديگر طرح گـرديـد         

 اکـتـبـر      ۹ همچنين . و برگزار شده بود 
معلمان ناراضي و معتـرض در شـهـر         
اربيل و شهر کرکوک کردستان عراق و     
در ادامه تجمع و راهپيـمـايـي هـزاران            
نفره مـعـلـمـان، کـارمـنـدان و حـقـوق                  
بگيران که با حمايـت دانـش آمـوزان،            
دانشجـويـان و مـردم، تـحـت عـنـوان                

ــتــي مــردم           ”  ــارضــاي ــه ن ــه ــب ، در   “ ج
شهرهاي، سليمانيـه، رانـيـه، کـه الر،            
حلبجه، راپه رين، سيد صادق، قـلـعـه         
دزي، کويه و بسـيـاري از شـهـرکـهـاي            
کردستان عراق به خيابانـهـا آمـدنـد و          
براي چندمين بار در يکسـال گـذشـتـه         
صـداي اعــتــراض خـود را بــه گــوش              
مقامات احزاب حـاکـم بـر کـردسـتـان            

 .رسانيدند

 مبارزات معلمان کردستان عراق     
 نيازمند رهبري است  

 ۲  صفحه 

 ۴  صفحه  ۳  صفحه  عبدل گلپريان 

 عبدل گلپريان 

 ۶  صفحه 

 

 

  

 

 ۵  صفحه 

 ايسکرا ميپرسد  
 يک سئوال از نسان نودينيان      

  

 منجالب ترامپ و باتالق واشنگتن      : انتخابات آمريکا  
 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران                              

 اتحاديه آزاد کارگران ايران      
اعتراضات خود را بر عليه اليحه اصالحيه دولت بر روي         

 قانون کار و کل وضعيت فالکتبار موجود تشديد خواهيم کرد         

 

 ۲  صفحه 

 ۳  صفحه 

 !" نفت براي افراد، بحران براي همگان                               " 

 خطاب به سرکار خانم عاصمه جهانگير                                 
 گزارشگر ويژه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ايران                                                         

 ۵  صفحه  

صدها کارگر در تهران با تجمع و راهپيمائي                                        
در مقابل مجلس خواهان بازپس گيري                                 

 اصالحيه قانون کار شدند                       اليحه    
 اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 زانيار و لقمان مرادي 



 
858شماره يسکرا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ۱ از صفحه 

مرکز آمار  مـيـانـگـيـن             : ايسکرا
 ١١  را     ١٣٩٤ نــرخ بــيــكــاري ســال        

اين نرخ براي مردان . درصد اعالم كرد  
ــان         ٩.٣   .درصــد اســت   ١٩.٤  و زن

ميانگين رشـد بـيـکـاري در شـهـر و                
 ١١ روسـتـاي کـردســتـان بـيــشـتـر از                

 کارگر  سـد  ٢٠٠ درصد است و اخيرا  
بازي دراز در مـنـطـقـه قصـر شـيـريـن               
اخراج شده  انـد، فـرصـت شـغـلـي در                 

. شهرهاي کردستان در حد صفر اسـت    
تعداد زيادي از تحصيلکردگان دختـر       
و پســر عــمــال در صــف مــيــلـيــونــي             
بيکاران قرار گرفته اند، در اين رابـطـه     

 !نظر نسان نودينيان را پرسيديم
 

دولـت روحـانـي        : نسان نودينيان 
ــکــاري فــارغ                     ــيــق بــي در چــاه عــم

. التحصيالن دانشگاهي گرفتـار شـده      
هرازچند گاهي از اطاقهاي فـکـر ايـن          
دولت، هشـدارهـاي چـالـش بـيـکـاري             

در ظـرف شـش مـاه        .  منتشر ميشود 
گذشته هشدارهايشان با تغييـر ارقـام        

در آخرين آمار مـنـتـشـر       .  مواجه شده 
 آبـان    ١١ "  سـايـت مـهـر      " شده توسط    

آمارهاي دقـيـقـي از        : "  نوشته اند٩٣ 
تعداد فارغ التحصيالن بيکار کشـور        
وجود ندارد اما طبق اعالم وزير کـار          
که جمعيت فارغ التحصيـالن بـيـکـار          

 درصـد دانسـتـه      ٠ ٤ کشور را بيش از   
مي توان احتمال داد تا يک ميليون و       

 هزارنفر از کل بـيـکـاران کشـور       ٢٠٠ 
را در حال حاضر، فارغ الـتـحـصـيـالن         

 ". دانشگاهي تشکيل بدهند
اعـالم کـردنـد      ٩٣ در اوايـل سـال        

شش و نيم ميليون بـيـکـار جـديـد در            
طـبـق   : " نـوشـتـنـد    .  راه بازار کار اسـت   

گفته وزير کـار بـزودي چـهـار و نـيـم                  
ميليون دانشگاهي ديگـر نـيـز راهـي           
بازار کار خواهند شد، بـنـابـرايـن اگـر           
نتوان بـراي اشـتـغـال آنـهـا اقـدامـات                 

 ٦/٥ موثري را انجام داد، سونامـي      
الـتـحـصـيـل         ميليوني بـيـکـاران فـارغ       

". دانشگاهي به وقوع خواهد پيوسـت  
 آبـان    ١١ "  سـايـت مـهـر      "همچنين در  

در عين حال، مسئله : "  نوشته اند٩٣ 
ديگر امروز بازار کار را بايـد کـاهـش        

مـجـمـوعـه     ( جمـعـيـت فـعـال کشـور             
دانست چرا که از   ) بيکاران و شاغالن 

 هزارنفري کـه  ٢ ٦ ٨  ميليون و ٣ ٦ کل  
از جمعيت کشـور در سـن کـار قـرار                

 مـيـلـيـون و         ٢٣ دارند، تنها بيش از      
 هزارنفر در آمارهـاي جـمـعـيـت        ٧٠٠ 

فعال اقتصادي قرار گرفته انـد کـه از            
 ٧ ٥ ٢  مـيـلـيـون و           ٢ اين تعداد نـيـز        

 ". هزارنفر بيکار مطلق هستند
روند روز افـزون کـاهـش حضـور             
زنان در بازار کار در ايران، در شـکـل             

 ٩ طـي    .  سيستماتيکي پيش مـيـرود    
 درصـدي    ٢١ سال گـذشـتـه، کـاهـش           

حضور زنـان شـاغـل، زنـگ خـطـر را                
براي بازار کار نسبت به حذف قطـعـي       
نيمي از جمعيت از چـرخـه تـولـيـد بـه             

در شــهــرهــاي     .  صــدا درآورده اســت      
کردستان نداشتن فرصت شغلي بـراي        

. زنان بيـش از سـايـر اسـتـانـهـا اسـت                 
تعداد تحصيلکردهاي زن در شـهـر و          

. روستاهاي کردسـتـان زيـاد هسـتـنـد           
مبارزه عليه بيکاري عرصه اي مـهـم      

 . براي مردم در کردستان است
بيکارسـازي هـاي اخـيـر در سـد               
بازي دراز دز قصر شيرين مسـالـه اي           

در چـنـد سـال گـذشـتـه             .  تازه نـيـسـت    
تعدادي از مراکز توليدي و کـارخـانـه           
ها در شهرهاي کردستان تعطيل شـده     
اند، در اثر تعطيلي مراکز توليد، مـا       
شاهد حضور هـزاران کـارگـر بـيـکـار              

 . هستيم
مبـارزه بـا بـيـکـاري در شـهـر و                  
روسـتـاهــاي کــردسـتــان امــري فــوري           

بيکاري وسيع و هـزاران نـفـري          . است
در چـهـره شـهـرهـاي کـردسـتـان ديـده                 

 . ميشود
جوانان بيکار به مسـالـه مـهـم و             
گريزناپذير دولت روحاني تبديل شـده        

 تـا    ٥ ١ بيالن سني جوانان بيکار .  اند
ــان     .   ســال اســت     ٢٩  بــيــکــاري جــوان

تحصيلـکـرده بـحـران در اقـتـصـاد و                
سازمان اجتماعي در ايران را حـادتـر          

دولـت روحـانـي      .  از گذشته کرده است 
با سونامي بيکـاري در عـمـيـقـتـريـن              

بـرون  .  بحران دولتي قرار گرفتـه اسـت      
رفت از سونامي بيکاري براي دولـتـي    
که بجاي اشتغال روتيـن و بـاز کـردن              
ــار، روزانــه                  دروازه هــاي مــراکــز ک
کـارخـانـه هـا را تـعـطـيـل مـيـکـنــد،                    
کارگران را دسته دسـتـه بـيـکـار مـي               

ــس دشــوار اســت                  ــنــد، کــاري ب . ک
سونامـي بـيـکـاري عـمـال بـن بسـت                 

ايـن  .  برنامه هاي دولت يازدهـم اسـت     
ــان و فــارغ                  خــود کــارگــران و جــوان
التحصيالن دانشگاهـي هسـتـنـد کـه           

بايد بفکر تامين زندگي و مـعـيـشـت         
تشکيل تشکـل بـيـکـاران در          .  باشند

سطح محلي و گستـرش ايـن تشـکـل          
در سطح سـراسـري و طـرح مـطـالـبـه                
پرداخت بيمه بيکاري معادل حـداقـل        
دستمزد رسمي بـه هـمـه افـراد فـاقـد                

 . سال٦ ١ شغل باالي 
به نظر من در شهرهاي کردسـتـان    

ظرفيـت مـبـارزه بـا بـيـکـاري وجـود                 
تشکيل تشکل کارگران بيـکـار   .  دارد

عليه بيکاري امـري امـکـان پـذيـر و               
ــا          .  عــمــلــي اســت     راه حــل مــبــارزه ب

بيکاري در گـرو سـازمـان مـتـشـکـل               
 . جوانان و کارگران بيکار است

ايــجــاد پــاتــوق و مــحــل ديــدار             
جوانان بيکار در هر شهري تبادل نظـر    

و گسترش حوزه هاي فـعـالـيـت حـول             
مـتـشــکـل شـدن عــلـيــه بـيــکـاري از                 

 .اهداف اين پاتوق ها است
 

عليه بيکاري خواهان کار    جنبش  
يا بيمه بيکاري مکفي باالتر از خـط       

 .فقر است
 *** 

 ايسکرا ميپرسد  
 يک سئوال از نسان نودينيان    

 
 
 
 
 

 
 نسان نودينيان          

 

خواست مـحـوري مـعـلـمـان در             
تجمعات اعتراضي شـان عـبـارتـنـد           

پرداخت حقوقهاي معوقه، لـغـو     : " از
ــي از                     ــشـ ــخـ ــداز بـ ــس انـ ــرح پـ طـ
خقوقهايشان از سوي حکومت اقليم      
و بهموقع پرداخت شـدن حـقـوقـهـاي            

روز شـنـبـه      معلمـان نـاراضـي        ".  آنان
 نوامبر اعالم کردند در صـورت      ۱۲ 

عدم پاسخگويي مقامات حکومـت     
به خواستهايشان، آنان از حـکـومـت          
مرکزي عراق و دولت حيدر عـبـادي         
خواهند خواست کـه بـه مـطـالـبـات              
آنان رسيدگـي کـنـنـد و مسـتـقـيـمـا                 
دستمزدمعلـمـان را بـه انـجـمـنـهـاي               

 . استاني حواله کنند
وزارت آمــــوزش و پــــرورش              
حکومت اقليم کردستان نـيـز ضـمـن         
رد اين تقـاضـا کـه در مـغـايـرت بـا                  
موازين و قوانين حکـومـت مـحـلـي           
است اعالم کرد که اگر مـعـلـمـان بـه           
اعتراضات خود پايان ندهـنـد و سـر           
کالسهاي درس حاضر نشوند حـقـوق     
دو ماه آينده آنـان نـيـز بـدلـيـل عـدم                  
حضور بر سر کار پرداخـت نـخـواهـد            

 .شد
در ادامــه حــرکــت اعــتــراضــي           

 نـوامـبـر      ۱۵ معلمان، روز سه شنبه     
بــار ديــگــر مــعــلــمــان مــعــتــرض و             
ناراضي تجمع اعتراضي خـود را بـا          
ــر                ــاه شــه ــطــرف دادگ تــظــاهــرات ب

هـدف از    .  سليمانيـه بـرگـزار کـردنـد         
تجمع در مقابل دادگاه بخاطـر ارائـه       
شکايت از حکـومـت اقـلـيـم در بـي               
ــت و                 ــواسـ ــن خـ ــتـ ــذاشـ ــخ گـ ــاسـ پـ

 .مطالباتشان به دادگاه بود
ــراضــي                ــاه حــرکــت اعــت ــر گ ه

معلـمـان ابـعـاد گسـتـرده اي بـخـود                 
گرفتـه اسـت، نـيـروهـا و جـريـانـات                  
قومي و اسـالمـي تـالش کـرده انـد               
براي کند کـردن لـبـه تـيـز اعـتـراض                 
معلمان و همچنين تسويه حسابهـاي   
ــر امــواج ايــن حــرکــت                 ســيــاســي ب

حـزب گـوران     .  اعتراضي سوار شوند  
که از سوي حزب دمکرات از قـدرت     
کنار زده شـده اسـت سـرگـرم نـظـاره                 
کردن اوضاع است تـا بـلـکـه جـهـت                
تقابل با حزب دمکرات از آن بـنـفـع           

ــد          ــاده کــن ــات   .  خــود اســتــف ــان جــري
اسالمي هم که در پارلمـان تـعـطـيـل            
شده حکومت اقليم نـمـايـنـده دارنـد             
نيزهمچون گوران در کمين نشسته و     
بارها ضمن شرکـت در اعـتـراضـات           
معلمان، در تالش بـراي سـوار شـدن           
بر آن بعنوان سـکـويـي جـهـت کسـب            
موقعيت از دسـت رفـتـه خـود بـوده              

 . اند
اتحاديه مـعـلـمـان     " از سوي ديگر  

نـيـز کـه تشـکـلـي زرد و               "  کردستـان 
حکومتي است، مدام ميکوشـد کـه        
چوب الي چرخ اعتراضات معـلـمـان        

ايــن اتــحــاديــه در جــريــان         .  بــگــذارد
اعتراضـات و تـجـمـعـات مـعـلـمـان                
نـاراضـي و مـعـتـرض، فـراخـوان بـه                 
حضور در کالسهاي درس را ميدهـد     
و با تحريک دانش آمـوزان و والـديـن         

مـحـصـلـيـن از        " آنان تحـت عـنـوان،         
، " درس مـــحـــروم خـــواهـــنـــد شـــد           

ميکوشد مانع دست يابي مـعـلـمـان          
 .به حقوق پايمال شده خود شوند

بـا ايـن اوضـاف اعـتـراضـات و               
تـجــمـعــات مــعـلــمـان در شــهـرهــاي             
کردستان عراق بدون شـک تـا دسـت             

يابي به خواستهايي کـه اعـالم کـرده           
است همچنان ادامـه خـواهـد داشـت           
اما اين حرکت اعتراضـي کـه هـر از           
چند گاهي هزاران نفره بـراي تـحـقـق             
خواستهايش بميـدان مـي آيـد بـدون            

در .  سازمـان و بـدون رهـبـري اسـت             
ــمــان کــه               مــواردي افــرادي از مــعــل
وابسته به احزاب حـاکـم هسـتـنـد بـا              
شــرکــت در تــجــمــعــات اعــتــراضــي          
ــد ســکــان                 ــان مــيــکــوشــن ــلــم مــع
اعـتـراضــات را بـدســت بــگـيــرنـد و               
حرکت آنان را تحت تاثـيـر سـيـاسـت             
احزاب متبوع خـود قـرار داده و بـا               
تداوم يا عـدم ادامـه آن بـنـوعـي در                
ــراضــات              ــي اعــت ــردان ــجــاد ســرگ اي

 . معلمان نقش ايفا ميکنند
در چنين شرايطي است که جـاي       
خالي يک حزب جـدي، دخـالـتـگـر و              
مسئول در قبال اعتراضات معلمـان       

يک رهبري .  و کل جامعه خالي است   
مصمم به معناي واقعي و در جـهـت         
تقـويـت، ارتـقـاء و گسـتـرش ابـعـاد                 
اعتراضات و نارضايتي معلـمـان در      
سطح اجتماعي آن نـيـازي اسـت کـه             

. نبود آن کـامـال احسـاس مـيـشـود              
شرايط و موقعيت امروز معلمان در     
شهرهاي کردستان عراق نمونه اي از        
وضعيت عمـومـي کـل جـامـعـه اي               
اسـت کـه تـحـت حـاکـمـيـت احــزاب                 
اسـالمـي عشـيـره اي در کـردسـتــان               

 .عراق به آنان تحميل شده است
ــک حــزب چــپ و                 ــاب ي درغــي
کمونيستي، فعالين، شخصـيـتـهـا و         
معلمان روشن بـيـن کـه هـيـچـگـونـه               
وابستگي بـه احـزاب حـاکـم نـدارنـد               
ميتوانند جبهه اي قـدرتـمـنـد بـراي             
هدايت حرکتهاي اعـتـراضـي ايـجـاد          
کـنـنـد و نـمـايـنـدگـانـي در مـجـمـع                     
عـمــومــي گســتــرده خــود انــتــخــاب          

اين امر وظيفه هر نيـرو و هـر       .  کنند
انسان آزاده اي اسـت کـه خـود را در             
مقابل شرايط و وضعيت معلـمـان و        
کل جامعه کردستـان عـراق جـدي و            

 . مسئول ميداند
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 ۱۲  اوايــل صــبــح روز شــنــبــه            
نوامبر معلمان شهرهاي سلـيـمـانـيـه،        
رانيه، حلبجه، گرميـان و راپـريـن در            
ادامه تجمعات و اعتـراضـات هـفـتـه           
هاي گذشته خود دست به تـظـاهـرات        
و تجمعـات هـزاران نـفـره زدنـد و در                 
مقابل آموزش و پرورش اين شـهـرهـا        
تجمع کرده و حول خواستهاي خود بـه   

 سخنراني پرداخته اند
نفـت بـراي افـراد، بـحـران بـراي               " 

يکي از شعارهـاي مـعـلـمـان        "  همگان
معترض است که بر روي بنـر بـزرگـي        
نوشته شده است و به ايـن اشـاره دارد        
کــه هــر يــک از مــقــامــات مســئــول              
حکومت بتنهايي صاحـب چـاهـهـاي         
نفت هستند اما معلـمـان، کـارگـران،         
کارمندان و کل مردم حتي نـه تـنـهـا            
حقوقـهـاي مـاهـيـانـه شـان پـرداخـت                
نميشـود بـلـکـه تـنـهـا چـهـل درصـد                   
حقوقها به آنان پـرداخـت مـيـشـود و              
حـکـومـت اقـلـيـم شـصـت درصـد را                  
بعنوان ذخـيـره نـزد خـود نـگـهـداري                 

 .ميکند
نمايندگان معلمان اعـالم کـردنـد        
کـــه شـــروع دور ديـــگـــري از ايـــن                  

اتـحـاديـه    " اعتراضـات در پـاسـخ بـه             
کــه اتــحــاديــه اي زرد و            "  مــعــلــمــان 

وابسـتــه بــه حــکــومـت اقـلــيـم اســت              

اتحاديه معلمان پيـشـتـر از      .  ميباشد
همه معلمان معتـرض خـواسـتـه بـود           

 .که به سر کالسهاي درس بازگردند
مـعـلـمـان نــاراضـي و مـعـتــرض              
همچنين اعالم کردند که تا دستيابـي   
به خـواسـتـهـاي خـود در کـالـسـهـاي                 
درس حاضر نخواهند شـد و هـر روز             
به تجمعـات اعـتـراضـي خـود ادامـه              

 .خواهند داد
شايـان ذکـر اسـت کـه مـعـلـمـان                 
معترض گفته اند که حکومت اقلـيـم       
کردستان عراق ليلقت و شـايسـتـگـي          
پاسخ به خـواسـتـهـايشـان را نـدارد و               
ــد خــواســت و                  ــاچــار هســتــن ــان ن آن
مــطــالــبــات خــود را از حــکــومــت              

ايـن  .  مرکزي عراق درخواست کـنـنـد       
تظاهرات و تجـمـعـات هـمـچـنـان در               

  .شهرهاي ياد شده در جريان است
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 منجالب ترامپ و باتالق واشنگتن      : انتخابات آمريکا   
انــتــخــاب تــرامــپ بــه ريــاســت          

جمهوري آمريکـا قـبـل از هـر چـيـز                
نشاندهنده نارضايتي عـمـيـق مـردم          

وضع موجود و سيـسـتـم       آمريکا از   
 . حکومتي در آن کشور است

ترامپ يـکـي ار راسـت تـريـن،               
راسيست ترين، سکـسـيـسـت تـريـن،          
شونيست ترين و عـوامـفـريـب تـريـن          
ــه ريــاســت               اشــخــاصــي اســت کــه ب

. جمهوري آمريکا انتخاب شده است     
اما مردم به اين داليل نبود که به او         

او در کمپين انتـخـابـاتـي     .  راي دادند 
اش خود را عليه سيستم موجود، از    
اليت سياسي و سياستمداران کـهـنـه         
کار از هر دو حزب گرفتـه تـا رسـانـه           
ها و مطبوعات و تـا البـي ايسـم و              

و سيستم تـقـلـبـي     " باتالق واشنگتن" 
او .  انتخابات و غيره، مـعـرفـي کـرد         

تنها کانـديـد ريـاسـت جـمـهـوري در               
تاريخ آمريکا بود که هيچ سـابـقـه و          
مقام سياسي و يا نظامي نـداشـت و        

و "  خـارج از سـيـسـتـم         " بعنوان فردي   
خارج از باتالق واشـنـگـتـن و عـلـيـه             
سيستـم و احـزاب و سـيـاسـتـمـدارن                
کهنه کار پا به مـبـارزه انـتـخـابـاتـي              

راي به ترامپ راي نه بـه   .  ميگذاشت
وضع موجود، و حاصل نـارضـايـتـي        
وسيـع از احـزاب و الـيـت سـيـاسـي                  
حــاکــم و ســيــســتــم حــکــومــتــي در            

اين راي مـردمـي اسـت      .  آمريکا بود 
که از وضع موجود ناراضي انـد امـا       
راه درسـت و انــتـخــاب اصــولـي در               
پيش روي خـود نـمـي بـيـنـنـد و بـه                    

 . بيراهه ميروند
انـتــخــاب تــرامــپ بســيــاري از          

ناظرين و تـحـلـيـلـگـران سـيـاسـي و                  
ــي خــود حــزب                    ــه هــا و حــت رســان
جمهوريخواه را غافـلـگـيـر کـرد امـا            
پديده ترامـپ و مـوفـقـيـتـش امـري               
ابتدا به ساکن و رعدي در آسمان بـي      

ترامپ و عقب مانـدگـي و     .  ابر نبود 
فاشيسمي که نـمـايـنـدگـي        ارتجاع و 

ميکنـد، مـحـصـول بـحـران عـمـيـق                
اقـتـصـادي و بـي افـقـي               -سيـاسـي     

اجتماعي و ايـدئـولـوژيـک بـورژوازي           
حاکم در آمـريـکـا و در کـل غـرب                   

در چنيـن شـرايـطـي احـزاب و            . است

نيروهاي ميانه رو و سنتي بورژوازي     
نفوذ و موقـعـيـت خـود را از دسـت                
ميدهند و زمينه براي بميـدان آمـدن      
احزاب و کاراکترهـاي اولـتـرا راسـت           
از يکسو و احزاب و نيروهاي چپ از      

هم اکنون .  سوي ديگر فراهم ميشود  
در اروپا شاهد فعـال شـدن احـزاب و            
نيروهاي سـيـاسـي از هـر دو قـطـب                 
هستيم و در انتخابات اخير آمريـکـا         

. نيز همين نـيـروهـا بـمـيـدان آمـدنـد               
بـرنــي ســانــدرز بــعــنـوان چــپ تــريــن            
کانديد از حزب دموکرات و يک فـرد      
معترض بـه قـدرت وال اسـتـريـت و                
سـلـطــه يــک درصــديـهـاي حـاکــم بــه               
ــفــوذ و                    ــات وارد شــد و ن ــتــخــاب ان
محبوبيت وسيعي کسـب کـرد امـا            
خط رسمي حزب دموکرات توانست      
با اتکا به مکانيسمهاي داخلـي اش        
از ورود او به مرحله دوم انـتـخـابـات           

و بـه ايـن تـرتـيـب            .  جلوگـيـري کـنـد      
مردمي کـه خـواهـان تـغـيـيـر وضـع                
موجود بـودنـد نـاگـزيـر شـدنـد بـيـن                 
کلينتون، يک سياستمدار کهـنـه کـار       
و چهره و نماينده سيستم حکومتـي،     

منتقـد وضـع مـوجـود از              و ترامپ 
يک موضع راست افـراطـي يـکـي را             

بـه تـغـيـيـر         و مـردم      .  انتخاب کنند 
 . سيستم موجود راي دادند

اما تغييراتي که تـرامـپ قصـد         
انجامش را دارد تماما ارتجـاعـي و         
در جهـت مـنـافـع يـک درصـديـهـاي                 
حاکم و هم پالکـي هـاي مـيـلـيـاردر              
خود اوست و اگر با مقابله قدرتمـنـد      
اکـثــريـت مــحـروم جـامــعــه مــواجــه            
ــان و                      ــران و زنــ نشــــود، کــــارگــ
سياهپوستان و در يک کالم نود و نـه       
درصديهاي آمريکا دوران سختـي را       

تــاثــيــر .  پــيــش رو خــواهــنــد داشــت       
انتخاب ترامپ در سطح جهاني نـيـز       
مطرح شدن بيشتر و سر بلـنـد کـردن            
نيروهاي راست و راسيست بـويـژه در      

 .اروپا خواهد بود
رئـيـس جـمـهــور شـدن تـرامــپ              

نشانه اوج تعفن سرمايه داري عصـر       
اين تجربـه يـک بـار ديـگـر            .  ما است 

نشان ميدهد که در غياب احـزاب و       
نـيـروهـا و جـنـبــشـهـاي اجــتـمـاعــي                

راديکال و چـپ و سـوسـيـالـيـسـتـي،              
حتي ميل و گـرايـش بـه تـغـيـيـر در                  
ميان مردم ميتواند به نفع ارتجاعي     

. ترين نيروهاي بورژوائي تمام بشـود     
اين تجـربـه هـمـچـنـيـن نشـانـدهـنـده                 
آنست که راه رهـائـي از سـيـسـتـم و                  
نظام حکومتي مـوجـود انـتـخـابـات           

انتخابات آمريکا اين را هـم      .  نيست
بيش از پيش ثابت کرد که سـيـسـتـم          
هـاي انـتــخــابـاتــي حــاکــم از اســاس             
طوري طراحي شده که نمـيـتـوانـد بـه          

هـمـانـطـور کـه        .  نفع مردم عمل کنـد   
آزادي از   " جنبش اشغال اعـالم کـرد          
راه حـل  ".  صندوق راي بيرون نمي آيد 

مــردم شــکــل دادن بــه اعــتــراض و             
جنبش اجـتـمـاعـي چـپ عـلـيـه يـک                 
درصديهاي حـاکـم بـا پـرچـم رفـاه و                 

نـفـس ايـنـکـه        .  آزادي و برابري اسـت     
کسي مثل برني ساندرز با گفتمان و      
ادعاي سـوسـيـالـيـسـم وارد مـبـارزه               
انتخاباتي در آمريکا ميشود و نفوذ    
و محبوبيت ميليوني کسب ميکند     
نشاندهنده آنسـت کـه شـرايـط بـراي             
شکل گيري يک جنبش راديـکـال بـا            
نقد و افق سـوسـيـالـيـسـتـي از نـظـر                   

 . اجتماعي فراهم است
ــه اخــيــر در                 در يــکــي دوســال

انگليس و يونان و ديگـر کشـورهـاي        
اروپائي نيز شاهد شکـل گـيـري يـک            
گفتمان و جنبش و جريان اجتـمـاعـي     

اين جنبش ميـتـوانـد و      .  چپ هستيم 
بايد تعميق و گسترده بشود، خود را       
متحزب کنـد و سـلـطـه سـيـاسـي و                  
ــچــالــش             اقــتــصــادي بــورژوازي را ب

در غياب چـنـيـن جـنـبـش و           .  بکشد
نيروئي، بورژوازي بحران زده بيش از    

. پيش جهان را به قهقرا خـواهـد بـرد         
انتخابات اخير آمريکا يکبار ديـگـر       
بر اين حقيقت تاکيـد کـرد کـه دنـيـا               
بدون فراخوان سـوسـيـالـيـسـم، بـدون             

" خـطـر  " اميد سوسيالـيـسـم و بـدون            
مــنــجــالبــي بــيــش        ســوســيــالــيــســم  

  . نخواهد بود
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۵  آبان ۱۹ 
 ۲۰۱۶  نوامبر ۹  

حزب کمونيست کارگري ايران تمام احزاب و نيروهاي ارتجاعي                                    
درگير در صحنه امروز کردستان عراق و افقهاي ضد مردمي آنها را قويا                                             

محکوم ميکند و بار ديگر بر همبستگي خود با طبقه کارگر، کمونيسم                                    
کارگري و مبارزه مردم زحمتکش در کردستان عراق براي آزادي و                                      

 .  برابري تاکيد ميکند          
حزب کمونيست کارگري ايران هر نوع توافق از باال ميان رژيم                                    

عشيرتي کرد براي تعيين تکليف سياسي و                      -عراق و احزاب ملي         
حقوقي کردستان را مردود ميداند و خواهان مراجعه به آراء آزاد و                                         
مستقيم خود مردم کردستان عراق در مورد آينده سياسي کردستان                                      

 .است  

 

 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان           

 دنيا بدون فراخوان سوسياليسم،      
 بدون اميد سوسياليسم و    

 .  منجالبي بيش نخواهد بود    سوسياليسم  " خطر "بدون  
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عليرغم مخالفتهـاي کـم سـابـقـه            
کارگري که بر عليه اليحـه اصـالحـيـه          
دولت بر روي قانون کار در طول بيـش      
از دو مـاه گــذشـتــه صــورت گـرفــتــه               

دولـت و مـجـلـس در اقـدامـي                است  
همسـو و هـم جـهـت از طـريـق وقـت                    
کشي و تـوسـل بـه تـنـاقـض گـوئـي،                   
بررسـي و تصـويـب ايـن اليـحـه ضـد                  
کارگري را همچنان در دسـتـور نـگـاه             

 .داشته اند
همين بيست روز پـيـش بـود کـه              
همزمان با آغـاز بـررسـي ايـن اليـحـه                
ضد کارگري در کميسيون اجتـمـاعـي         
مجلس، جمعي از کارگران تهرانـي بـا      
هماهنگي اتحاديه آزاد کارگران ايـران     
دست به تجـمـع در مـقـابـل مـجـلـس                 
زدند و نماينده هاي آنان با شـرکـت در      
کــمــيــســيــون اجــتــمــاعــي مــجــلــس،          
اعتراض قـاطـعـانـه کـارگـران بـا ايـن                 

نـکـتـه قـابـل        .  اليحه را اعالم نمـودنـد   
توجه در اين جلـسـه ايـن بـود کـه بـال                
استثنا همه نمايندگان شرکت کـنـنـده         
در اين جلسه و منـجـملـه آقـاي هـفـده            
تـن مــعــاون وزيــر کـار کــه اقــدام بــه                 
سخنراني کردند مخالفت خـود را بـا           

 . اين اليحه ابراز داشتند
با اين حال و با وجود مخالفتهاي       
بسيار گسـتـرده کـارگـران در سـراسـر               
کشور با اين اليحه که از طريق رسانـه        
ــيــانــيــه هــا،                هــا و خــبــرگــزاريــهــا، ب
مصـاحـبـه هـا و تـهـيـه طـومـارهــاي                  
اعتراضي از سوي کـارگـران کـارخـانـه         
هــا و نــهــادهــاي مســتــقــل صــنــفــي             
همچون سنديـکـاي کـارگـران شـرکـت            
واحـد تــهـران صــورت گـرفــتـه اســت،             
بررسي آن هـمـچـنـان در دسـتـور کـار                 

مجلس شوراي اسالمـي قـرار دارد و           
هنوز هيچ اقدامي از سـوي دولـت و             
مجلس براي بـازگـردانـدن آن صـورت            

 .نگرفته است
 کارگران و همکاران    

 در سراسر کشور 
چنين برخوردي از سوي دولـت و          
مجلس با اليحـه اي کـه مـخـالـفـتـي                
بسيار گسترده و همگاني بر علـيـه آن         
در جريان اسـت، بـيـانـگـر چـيـزي جـز                 
تالش براي وقت کشي و وجود عزمي   

در  جدي براي بررسـي و تصـويـب آن              
 . مجلس شوراي اسالمي نيست

هــمــانــگــونــه کــه اتــحــاديــه آزاد            
کـارگـران ايــران و ديــگـر تشــکـلـهــاي              
مستقل کـارگـري و کـارگـران آگـاه و                
پيشرو، در افشـاي اليـحـه بـه غـايـت                
ضد کارگري اصالحيه دولـت بـر روي         

اعالم داشته اند اين اليـحـه بـر          قانون  
بستر بردگي و بـي حـقـوقـي ايـي کـه                  
قانون کار موجود بر ما تحميل کـرده     
است در پي سازماندهي بـردگـي قـرن           

ــيــه                ــر عــل ــمــامــي   نــوزدهــمــي و ب ت
است که کارگران و مـردم        حداقلهايي  

ايــران در يــکــصــد ســال گــذشــتــه در              
مبارزه عليه بردگي و ديکتاتـوري بـه          

  . آن دست يافته اند
اما مبارزه بر علـيـه ايـن اليـحـه،           
نبايد ما را در موضع دفاع از قـانـون        

. کار ضد کارگري موجود قرار بـدهـد        
چرا که اگر امروز سرمايه داري حـاکـم      
بر ايران جرات و جسارت چنين هجـوم     
بي سابقه اي را بر عليه تـمـام هسـتـي             
ما کارگران به خود داده است، تمـامـا      
از اين روست که قانون کار موجود بـا     
رسميت دادن به قراردادهـاي مـوقـت،       

مــمــنــوعــيــت بــر پــائــي تشــکــلــهــاي          
مسـتــقـل کــارگـري، نـهــاديــنـه کــردن             
شرکتهاي پيمانکاري در همه صـنـايـع     
کليدي و ميان دستي و پايين دسـتـي           

امکان هر گـونـه دفـاعـي        ...  کشور و 
از ما کارگران را از حـقـوق صـنـفـي و           

 .انساني مان سلب کرده است
لذا ما کارگران بـراي پـايـان دادن           
به وضعيت فالکتبار کنوني، نه تـنـهـا     
بايد در همه تجمعاتي که بر عليه ايـن      
اليحه به غايت ضد کـارگـري بـرگـزار            

بلکه بسيار   ميشود، به ميدان بيائيم     
مهم تر از آن، مي بايست براي ايـجـاد      
سد محکمي در برابر چنين تعرضـات     

زندگي و هسـتـي        خانمان براندازي به    
مان، اعتـراضـات خـود را بـر عـلـيـه                 
وضعيت فالکـتـبـار مـوجـود تشـديـد             

در صفي متحد و يکپارچه خواهان    و  
مـحــو و بـرچــيــده شــدن قــراردادهــاي            

حذف و امـحـا شـرکـتـهـاي               -موقت  
 -پيمانکاري در کليه صـنـايـع کشـور         

عقد قراردادهاي دائمي، مسـتـقـيـم و          
به رسـمـيـت شـنـاخـتـه              -دسته جمعي 

شدن بـر پـائـي تشـکـلـهـاي مسـتـقـل                   
قرار گرفتـن هـمـه کـارگـران            -کارگري

کشــور بــدون هــيــچ اســتــثــنــايــي در              
اعــمــال   -شــمــول قــانــون کــار      تــحــت   

 سـازمـان     ۹۸  و ۸۷ مقاوله نامه هاي  
جهاني کار در قانـون کـار مـوجـود و              
تـغــيـيــر فـوري ايـن قــانـون بـا هــدف                  
ــن                   ــدن ايـ ــن و بـــرآورده شـ ــيـ تضـــمـ

 .خواستهاي بنيادين بشويم
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ۱۳۹۵  ابانماه ۲۲  

 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران      
اعتراضات خود را بر عليه اليحه اصالحيه دولت بر روي قانون           

 کار و کل وضعيت فالکتبار موجود تشديد خواهيم کرد        

 

 خواهم من نمي
 خواهم من نمي

 بوسه را بفروشند،
 خون را بفروشند،

 و نسيم خريداري شود
 .و باد را به اجاره دهند

 
 خواهم من نمي

 ها سرما باشد، که در خانه
 ها ترس در کوچه

 .ها خشم و در چشم
 

 خواهم من نمي
 ها حقيقت دربند باشد، که در ميان لب
 ها ثروت ها ميليون در گاوصندوق

 .ها، آزادگان گرفتار باشند و در زندان
 

 خواهم من نمي
 که روستايي بدون آب کار کند،

 در کارخانه از نشاط خبري نباشد،
 دم در نگاه ننشيند و در معادن، سپيده

 .و در مدرسه معلم نخندد
 

 خواهم من نمي
 که مادرها بي عطر باشند،

 عشق بمانند دخترها بي
 .و پدران بي توتون

 
 خواهم من نمي
 ها را از فراز سر مردم سرزمين

 تقسيم کنند،
 در درياها امپراتوري تشکيل دهند

 ها برافروزند ها پرچم و در آسمان
 .ها، نشان بدوزند و بر لباس

 
 خواهم من نمي

 پسرم رژه برود،
 و پسران ديگر مادرها

 رژه بروند
 .دوش بکشند و تفنگ و مرگ را به

 
 خواهم من نمي

 اي شليک کند، کسي گلوله
 .و تفنگي ساخته شود

 
 خواهم من نمي

 نهاني دوست بدارم،
 نهاني بگريم

 .و در خفا آواز سر دهم
 

 خواهم تا دهانم را ببندند، من نمي
 «خواهم من نمي«: گويم آن زماني که مي

 
    .شاعر اسپانيايي.فيگونه امرريچ

 خواهم    من نمي 
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لغو اتهام امنيتي يعني آزادي اعتصاب و تجمع، آزادي تشکل،                                                        
اين يک خواست محوري در مبارزات بخش                                    .  آزادي بيان و اعتراض                

 هاي مختلف مردم عليه فقر و محروميت و بيحقوقي                                               
 .  عليه مفتخوران و جنايتکاران حاکم است                                     

 مرگ کارگر کولبر           
 در اثر ايست قلبي         

اهالي شهر نودشه، جسد کـولـبـر         
جوان حسين کوهي ساکن سروآبـاد را     

 ســاعــت پــيــدا      ٧٢ پــس از گــذشــت        
 حســيــن کـوهــي در مســيــر           .کـردنــد 

دچـار ايسـت قـلـبـي          "  دزآور" روستاي  
 .شده است

ضمن تسليت و ابراز همدردي بـا      
خـانــواده حســن کــوهــي مــردم شــهــر           
ســروآبــاد را بــه اعــتــراض بــه نــظــام              
ظالمانه  جمهـوري اسـالمـي دعـوت           

 . ميکنيم
مسبب مرگ حسين کوهي نظـام    

در اين نـظـام   .  حمهوري اسالمي است 
ظالمانه هزاران نفر بدليل بـيـکـاري و           
نداشتن بيمه بيـکـاري در مـرزهـا بـه              
کار پر از خطر و ريسک مرگ کولبري     

 . مشغولند
 

 گردهمايي معلمان مريوان                 
 در حمايت از اسماعيل عبدي               

گردهمايي معـلـمـان مـريـوان در             
حمايت از اسماعيل عبدي دبـيـر کـل         

 ٦ کانون صنفي معلمان تهران که بـا          
 آبــانــمــاه    ١٩ ســال حــکــم زنــدان در           

هـم اکـنـون کـارزاري         .  دستـگـيـر شـد      
براي آزادي او از زنـدان، اعـتـراض بـه            
احــکــام امــنــيــتــي بــراي کــارگــران،            
مــعــلــمــان و مــردم مــعــتــرض و بــا               
خـواســت بــاطــل شـدن تــمــامــي ايــن             
احکام و خـاتـمـه دادن بـه آمـوزش و                

بــه کــارزار بــراي      .  پـرورش جــاريســت   
آزادي اســمــاعــيــل عــبــدي و عــلــيــه            

 .امنيتي کردن مبارزاتمان بپيونديم
  

تجمع عتراضي کارگران              
  !بيکارشده سد بازي دراز              

 آبان،کـارگـران سـد بـازي         ١٩ روز  
درازدراعتراض به تعطيلي اين پـروژه        

ايـن  . وبيکارشدن دست به تجمع زدنـد    
سد که در چارچوب طرح ملي کنـتـرل    
آبهاي سطـحـي گـرمسـيـري اسـت بـه               
دلـيـل ديــده شـدن لــکـه هـاي نـفـتــي                  
متوقف شـده اسـت وبـا تـوقـف ايـن                 

 کارگر بيکار شـده  ٢٠٠ طرح بيش از  
گفته شده که تعطيلـي مـقـطـعـي        .  اند

اما کارگران کار و زنـدگـيـشـان      .  است
کارگران بيکـار  . را در خطر مي بينند 

شده اند بدون اينکه تامـيـنـي داشـتـه             
از درمـان رايـگـان، و بـيـمـه               .  باشنـد 

هــاي اجــتــمــاعــي ديــگــر بــرخــوردار           
و ايـن داسـتـان زنـدگـي هـمـه              .  باشند

کـارگـران سـد      .  کارگران بيـکـار اسـت      
بــازي خــواســتــار بــازگشــت بــکــار و            

 .پرداخت حقوقشان هستند
 

  مريوان اهداي کتاب            
 يک کتاب هر شهروند          

کمپين اهداي کـتـاب در قـفـسـه             
کتابخانه روباز در پارک  « هاي کتاب   

 در شهر مريوان بـا اسـتـقـبـال             » شانو
اين اقـدام مـردمـي        .  مردم روبرو شده 

ــي و                   ــدل ــطــرف هــم گــامــي اســت ب
همکاري و در عين حال تشويق مردم     

 .بخواندن کتاب است
 

 اعدام   
ماه، در زندان    بيست و چهارم آبان   

 . نفر  اعدام شدند٥ دريا در اروميه      
شــده    هــويــت افــراد بــه دار آويــخــتــه            

زاده، مـحـکـوم         کرم قـلـي  :  عبارتند از 
ايــژک، عــارف اســمــاعــيــلــي، فــايــق           

اجسـاد ايـن      .عابدي و جواد اصغـري    
زندانيان به خانواده آنان تـحـويـل داده          

 .شد

: اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران        
سـاعــت ده صــبــح امــروز بــيــش از              
هفتصد کارگر تهراني از کارخانه هـا    
و مــراکــز کــارگــري مــخــتــلــف در              
اعتراض به اليحه اصالحيه دولت بر     
روي قانون کار در مـقـابـل مـجـلـس            
شوراي اسالمي دست به تجمع زدنـد    
و بارها در محوطه ضلع شـمـالـي آن       

 .اقدام به راهپيمائي نمودند
در ايــن تــجــمــع کــارگــري کــه               
اعضاي سنديکاي کـارگـران شـرکـت         
واحد تهران و اتحاديه آزاد کـارگـران          
ايران حضـوري چشـمـگـيـر داشـتـنـد              
شعارهاي مختلفي در مخـالـفـت بـا          
اليحه اصالحيه دولت بر روي قـانـون     
کار و شعارهـايـي در مـخـالـفـت بـا                 
قــراردادهــاي مــوقــت، شــرکــتــهــاي         
پيمانکاري و حق برپائي تشکـلـهـاي        
مستقل کارگـري از آغـاز تـا پـايـان               

هــمــچــنــيــن  .  تــجــمــع ســر داده شــد        
جمعهايي از دانشجويـان دوشـادوش       
کارگران در اين تجمع شـرکـت کـرده            

نيروهاي امنيتي و انتظامـي   .  بودند
نيز کـه در مـحـل حضـور داشـتـنـد                  
ــفــر از                  ــه دســتــگــيــري دو ن اقــدام ب
دانشجويان شرکت کننده در تـجـمـع         
ــار                    ــا ســر دادن شــع ــد امــا ب کــردن

دانشجو را رهان کن، فکري به حـال    " 
از سـوي تـجـمـع کـنـنـدگـان               "  ما کن 

   .ناچار به آزادي آنان شدند
در جايگاه سخنراني اين تـجـمـع         

که مسـئـولـيـن شـوراهـاي اسـالمـي              
قرار داشتـنـد بـا اصـرار و خـواسـت                

جعفر عـظـيـم زاد و           تجمع کنندگان 
پروين مـحـمـدي نـيـز حضـور پـيـدا                 
کردند و هر کدام براي دقايقـي اقـدام        
به سـخـنـرانـي نـمـودنـد و در ادامـه                  
بنرهايي از اتـحـاديـه آزاد کـارگـران              
ايران و سنديکـاي کـارگـران شـرکـت             
واحد در جايگاه سخنراني در دسـت        

 .فعالين اين تشکلها گرفته شد
عمده ترين شعارهاي اين تجـمـع       

قـرارداد  :  کارگري عبـارت بـودنـد از        
قـرار داد      –موقت بـردگـي کـارگـر           

کـارگـر     –دائمي احـيـا بـايـد گـردد              
کـارگـر مـعـلـم          –معلم اتحاد اتحاد   

اليـحـه ايـن        –دانشجو اتحاد اتحاد    
 –دولت تضـمـيـن ايـن بـردگـيـسـت                

معيشت منزلت حق مسلـم مـاسـت        
اصالح قانون کار به نفع سـرمـايـه        –

 -کارگران ايران اتحـاد اتـحـاد       –دار  
اعتصاب تجمع تشکل حـق مسـلـم           
ماست وزيـر کـارفـرمـايـي خـجـالـت              

کـمـيـسـيـون اجـتـمـاعـي              –خجالت   
کـارگـر زنـدانـي         –اليحه را پس بـده     

شرکت پيمانکـاري    –آزاد بايد گردد  
 ...بردگي کارگر و

در اين تجـمـع وحـيـد فـريـدونـي              
بيانيه سنـديـکـاي کـارگـران شـرکـت             
واحــد تــهــران را در مــورد اليــحــه               
ــون               ــر روي قــان اصــالحــيــه دولــت ب

قرائت و جـعـفـر عـظـيـم زاده و                  کار

پروين محمدي در سخنراني خود بـا       
تاکيد بر بازپس گيري فـوري اليـحـه          
ــد             ــت اعــالم کــردن : اصــالحــيــه دول

شــرايــط بــرده وار مــوجــود کــه بــر               
کارگران ايـران تـحـمـيـل شـده اسـت                 
حاصل و نتيجـه قـانـون کـار فـعـلـي                
اسـت و در ادامـه خـواهـان تـغـيـيــر                  
قانون کار فعلي در راستـاي بـرچـيـده        
شدن قراردادهاي موقت و شرکتهاي      
پيمانکاري، احيا قراردادهاي دائمـي   
و مستقيم و حق برپائي تشـکـلـهـاي        
مستقل کارگري در تمـامـي مـراکـز           

 .توليدي صنعتي و خدماتي شدند
با برگزاري اين تجمـع کـارگـري،         
مسئولين مجلس شـوراي اسـالمـي         
اعـالم کـردنـد بـعـد از ظـهـر امــروز                  
کميته اي تخصصي تکليف نـهـايـي         
اليحه اصـالحـيـه دولـت را بـر روي                

. قانون کـار مشـخـص خـواهـد کـرد             
کارگران تـجـمـع کـنـنـده نـيـز اعـالم                  
کردند که چنانچه اليـحـه اصـالحـيـه           
دولت بر روي قانون کار همچنـان در       
دستور کار مجلس شوراي اسـالمـي       
ــده                   ــن ــفــتــه هــاي آي ــد طــي ه ــمــان ب
اعتراضات خود را تشديد و اقدام بـه   
تحصن در مقـابـل مـجـلـس شـوراي            

 .اسالمي خواهند کرد
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران 
 ١٣٩٥  آبانماه ٢٥  

 

صدها کارگر در تهران با تجمع و راهپيمائي در مقابل مجلس          
 اصالحيه قانون کار شدند      خواهان بازپس گيري اليحه    
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 با احترام
ايـن نـامـه از طـرف ايــنـجـانـبــان                
زانــيــار و لــقــمــان مــرادي دوتــن از                 
زندانيان سـيـاسـي کـرد مـحـکـوم بـه                 

ما قصـد گـاليـه و        .  اعدام نوشته شده  
شکوه و شکايـت از هـمـه رنـج هـا و                  
مصيبت هايي که در اين سالها بـرمـا      

ما دوتن بـه مـدت       .  رفته است نداريم  
هشت سال است که قرباني يـک بـازي            
سياسي و سناريـوي سـاخـتـگـي اداره            

تنـهـا   .  اطالعات شهر سنندج شده ايم   
يک اعدامي مي تواند درک کـنـد کـه           
اين همه سال زير حکم اعـدام بـودن و           
رنگ باختن معناي زنـدگـي و امـيـد             
در دل ما چه رنجي بر ما هموار کـرده        

 .است
ما از بـازجـويـي هـا و شـکـنـجـه                 
هاي فراوان هرچه بگـويـيـم کـم گـفـتـه             

 هنوز کـابـوس آن روزه و شـبـهـا               .  ايم
بر خاطر ما سنگيني مي کند و آثـار        
ناشي از شکنجه ها بر بدن مـا وجـود           

آثار ضربات مشـت و لـگـد در           .دارد
بازداشتگاه اداره اطالعـات سـنـنـدج،        
بصورت صـلـيـب بسـتـن، شـالق زدن              
هاي پـيـاپـي بـه تـمـام اعضـاي بـدن،                  

شـکـنـجـه     .  همچنان باقي مانده اسـت    
هايي که پا را از حد خشونتي رذيالنـه    

تهديد هاي جنسـي  .  فراتر گذاشته بود 
و فحاشي هاي وقيـحـانـه بـا نـمـايـش                
دادن شــيــشــه هــاي نــوشــابــه کــه بــه               

صندلي هاي محل نشستن ما بسـتـه       
بودند و تهديدهاي مـکـرر بـه تـجـاوز            
جنسي، وحشت و کابوس روز و شـب       

ــادآوري فــحــاشــي هــا و            .مــا بــود    ي
تهديدهاي فراوان که بيشـتـر مـتـوجـه            
خانواده هاي ما بوده است روح مـا را      

 .همواره عذاب مي دهد
اکــنــون هشــت ســال از هــنــگــام            

دوراني کـه  .  بازداشت ما گذشته است  
هر روز و هر سـاعـت آن بـا شـکـنـجـه               
هاي جسمي و روحـي، بـا تـوهـيـن و                 

گذر اين سالـهـا بـا      .  تحقير همراه بوده  
آگاهي از حکم اعدام در واقـع عـذاب          

. و شکنجه اي مضـاعـف بـوده اسـت           
اين درحالي است که بي گـنـاهـي مـا              
در اين پرونده حتا نزد خود مـقـامـات        

در ايـن    .  قضايي ايران محـرز گـرديـده       
خصـوص در سـالـهــاي گــذشـتـه نـيــز                
توضيحات مـفـصـلـي پـيـرامـون بـي               
قانوني ها و بي عدالت هـايـي کـه در            
ــراي               رونــد دادرســي رخ داده اســت ب
اطالع آقاي دکتر احمد شهيد نـوشـتـه          
ايـم و از ايشــان درخــواســت يــاري و                

 .کمک نموده ايم
الزم بــه ذکــر اســت کــه جــلــســه               
ــح              دادگــاهــي بــا حضــور آقــاي صــال
نيکبخت وکيل ما در تـاريـخ پـنـجـم             

 جـهـت رسـيـدگـي          ١٣٩٣ مردادمـاه    
مجدد به پرونده تشکـيـل گـرديـد کـه             
بنا به اعتراف قاضي دادگـاه، پـرونـده        

نـاقـص بـوده و فـاقـد شـواهـد کـافـي                    
 .است

در طي چندسال اخير پـرونـده مـا         
از طرف شعبه بازپرسي در چند نوبـت      
براي تکميل و رفع نـواقـص بـه شـهـر               

امـا بـه     .  مريوان انتقال داده شده است    
دليل فقدان وجود مـدارک و شـواهـد،           

 .پـرونـده نـاقـص بـاقـي مـانـده اسـت                 
حــقـــيــقـــت ايــن اســـت کـــه وزارت                 
اطالعات جمهوري اسالمي به دلـيـل        
احتمال رسوايي خود پس از اعالم بـي      
گناهي و تبرئه ما از اتهامات واهـي،    
تا به حال مانع رسيدگي به اين پرونـده    

از .  در دادگاهي عـادالنـه شـده اسـت           
ابتداي دستـگـيـري بـه داليـل بسـيـار               
زيادي مشخص بود که علـت نسـبـت          
دادن چنين اتهامي به مـا چـيـزي جـز           

. يک تسويه حساب سـيـاسـي نـيـسـت            
کــيــنــه تــوزي هــا و دشــمــنــي هــاي                
حکومت ايران نسبت به پدر يـکـي از        

کـه از فـعــاالن       )  زانــيـار مــرادي   ( مـا    
سياسي و از اعضاي يـکـي از احـزاب         
کرد مخالف جمهوري اسـالمـي مـي          
باشد علت اصلي چنين پرونده سـازي         

حـتـا   .  نمايشـي بـراي مـا بـوده اسـت             
جمهوري اسـالمـي تـاکـنـون چـنـدبـار              
اقدام به ترور شخص يادشده نموده کـه   

 .همگي نافرجام بوده است
ــود، از               ــرايـــض خـ ــان عـ درپـــايـ
جنابعالـي در مـقـام گـزارشـگـر ويـژه                
ــم کــه                  ــنــدي ــوق بشــر خــواهشــم حــق
درخواست دادخواهي مارا قـاطـعـانـه         
پــيــگــيــري فــرمــايــيــد و از تــمــامــي             
سازمان ها و نهاد هاي حـقـوق بشـري       
بخواهـيـد کـه در جـهـت حـمـايـت از                   
بــرگــزاري دادگــاهــي عــادالنــه و در             

 .نهايت آزادي ما اقدام نمايند
 

 با سپاس 
 زانيار و لقمان مرادي   

 زندان رجايي شهر    
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