
  !!آزادی،  برابری،  حکومت کارگریآزادی،  برابری،  حکومت کارگری

 درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ھا منتشر ميشود   -    نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران    

  ١٣٩١ دی ٢٦سه شنبه،  کارگر کمونيست  کارگر کمونيست  ٢٤٣ 
  ٢٠١٣ ژانویه ١٥        

http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm    kargar.komonist@gmail.com 

 

 معموال حزب  : فرامرز قربانی 
کمونیست کارگری در اطـالعـیـه  
ھا و برنامه ھای تلویزیونی و در  
ـقـه   ـیـشـرویـھـای طـب نشریاتش از پ
کارگر در سالھای اخیر صـحـبـت  

ـیـشـرویـھـا  .  میکند  شـواھـد ایـن پ
 کدامست؟ 

 
به نظر من در   :  حمید تقوائی 

دو سطح میشود این پیشـرویـھـا را  
یکی از نقطه نـظـر  .  مشاھده کرد 

کمی و تعداد و وسعت مـبـارزات  

ــن  .  ھســت  ــر ای ــی ــکــســال اخ در ی
ـیـدا   مبارزات  ابعاد بیسابقه ای پ

شما جنبش کارگـری  .  کرده است 
ـر را بـا ھـر دوره   در یکسـال اخـی
ـیـد مـتـوجـه   دیگری مقایسـه کـن
ـیـن سـطـحـی از   میشوید که چـن
مبارزه و اعتـراض و اعـتـصـابـات  
ـر   ـقـه و بـی نـظـی کارگری بیـسـاب

ـتـی شـرایـط  .  است  بـخـصـوص وق
اختناق و فشار پلیسی و سرکـوب  
ـیـن   علیه جنبش کارگری و فـعـال
ــش کــارگــری را در نــظــر   ــب ــن ج

ـر مـتـوجـه   ـیـشـت بگیرید،  آنوقـت ب
اھمیت وسعت مبارزات کـارگـری  

ــد شــد  ــن گســتــردگــی  .  خـواھــی ای
بیسابقه مبارزات کارگری حـتـی  
در آمار و اطالعـات خـود رسـانـه  
ھای حکـومـتـی قـابـل مشـاھـده  

گرچه بخش وسیعی از ایـن  . است 
ــراضــات جــایــی مــنــعــکــس   ــت اع
نمیشود اما در ھـمـان حـدی کـه  
منعکس میشود نشاندھنده آنسـت  
ـر و   که بخصوص اعتراض بـه فـق

ـم زاده،   ـراھـی  چندی پیش بھنام اب
فعال کارگری و مـدافـع حـقـوق  
کودکان در یادداشـتـی کـوتـاه از  
زندان، دل نگرانی اش از سرنوشـت  
ـیـان   مھری و خواھران و برادرانش ب
داشت و گفت که نمیداند اکـنـون  

مـا  . چگونه روزگار را میگذرانند 
اکنون نمیدانیم بـھـنـام در گـوشـه  
ـتـی   زندان در چه حـالـی اسـت وق
شنیده فرزندش به بیماری سـرطـان  
مبتال است و در گوشه بیمارستـان  

به چـھـره مـعـصـوم  .  درد میکشد 
ــر تــخــت   ــام ب ــن ــرزنــد بــھ ــمــا ف ــی ن

ـم، سـوای   ـی بیمارستان  نگاه میکن
درد بیماری، غمی بزرگ چـھـره  

ظاھرا خواب  .  اش را پوشانده است 
است و این بـه کـمـک  داروی  
مسکن ممـکـن شـده اسـت؛ امـا  
ـتـوان حـس کـرد،   وجود غم را مـی
ـیـن، آروزی   ـر بـال غم نبودن پـدر ب
کشیـده شـدن دسـتـھـای زمـخـت   
پدر بر سرش، تـا ھـمـه دلـواپسـی  

ـرطـرف شـود  امـا او از  .  ھـایـش ب
ــای   ــه دنــی ــم ــگــی ھ ــازده ســال ی
کودکانه اش را یکباره فـرامـوش  
ـرای آنـھـا نـمـانـده،   نمود، جایـی ب

وقتی به یکباره پدر را در گـوشـه  
در ایران اکثریت  .  زندان اسیر دیده  

کودکان زودتر از سن شان بـزرگ  
میشوند، با درد و رنجھایی آشـنـا  
میشوند که بزرگان را ھم از پـای  
ـر روح و   می اندازد، زخمھـایـی ب
روان شان می نشیند کـه تـا آخـر  

ـرد،  ـیـام نـمـی پـذی امــا  .  عـمـر الــت
کودکـانـی کـه والـدیـن شـان در  
ــس   ــه ب ــجــرب ــد ت ــن ــدان ھســت زن
ـنـد؛   دردناکتری را تجـربـه مـیـکـن
ـــی کـــه   ـــخـــصـــوص کـــودکـــان ب

 چشمانش منتظر آزادی پدر است
 یاشار سھندی 
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 : مبارزه طبقاتی
پرولتاریا و 
 بورژوازی

 
کمونیسم کارگری اما فـرقـه  
ـرداز و قـھـرمـانـان   ـپ مصلحین خیال
ـیـسـت  . مشتـاق نـجـات بشـریـت ن

جامعه کمونیستی الگو و نسـخـه  
ــه ذھــن   ــه و پــرداخــت ای ســاخــت
ـیـسـت  ـرانـدیـش ن . خردمندانـی خـی

کمونیسم کارگری جنبشی اسـت  
که از بطن خود جامـعـه سـرمـایـه  
داری معاصر برمیخیزد و افـق و  
آرمانھا و اعتراض بخش عظیـمـی  
از ھـمـیـن جـامـعـه را مـنـعـکـس  

 . میکند 
 

تاریخ کلیه جوامع تـاکـنـونـی  
تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتـی  

ــه، گــاه  .  اســت  ــف جــدالــی بــی وق
آشکار و گاه پنھان، میان طبقـات  
ـثـمـار شـونـده،   استثـمـارگـر و اسـت
ـم در ادوار و   ستمگر و تحـت سـت
ـلـف در جـریـان بـوده   جوامع مـخـت

این جدال طبقاتی است کـه  .  است 
ـر در   ـی ـی منشاء اصلی تحول و تـغ

 . جامعه است 
 

ـیـشـیـن کـه   برخالف جوامـع پ
ـقـاتـی   عموما بر سلسله مراتب طـب
ـنـا   و قشربندی ھای پیچیده ای ب
شده بودند، جامعه مدرن سـرمـایـه  
ـقـاتـی را بسـیـار   داری تقسیم طـب

جامعه مـعـاصـر،  .  ساده کرده است 
ـنـوع وسـیـع مشـاغـل و   علیرغم ت
تقسیم کار گسترده، بـطـور کـلـی  
ـقـاتـی   بر مـحـور دو اردوگـاه طـب
ـرار   اصلی که رودرروی یکدیگر ق
: گرفته اند سازمان یـافـتـه اسـت 

ـــه داران،   ـرمـــای ـران و ســ کـــارگــ
 .پرولتاریا و بورژوازی 

تقابل این دو اردوگاه در پـایـه  

ــرمــنــشــاء و   ــریــن ســطــح س ای ت
ـیـه کشـمـکـش ھـای   مبنای کـل
اقتصادی، سیاسی و حـقـوقـی و  
ـنـوعـی   فکری و فـرھـنـگـی مـت
است که در جامـعـه مـعـاصـر در  

ــیــات  .  جــریــان اســت  نــه فــقــط ح
ـتـصـادی جـامـعـه،   سـیـاسـی و اق
بلکه حتی زندگی فـرھـنـگـی و  
فکری و علمی انسان امـروز کـه  
ـقـل و   ـلـمــروھـایـی مسـت بـظـاھـر ق
ـرسـنـد،   ـنـظـر مـی ماوراء طبقاتی ب
ـنـدی مـحـوری در   ـب مھر این صف
ـر   جامعه مدرن سرمایه داری را ب

ــد  ــا،  .  خــود دارن ــاری اردوی پــرولــت
ـنـوع   اردوی کارگـران، بـا ھـمـه ت
افکار و ایده آلھا و گـرایشـات و  
احــزابــی کــه در آن وجــود دارد،  
نماینده تغییر و یـا تـعـدیـل نـظـام  
موجود به نفع توده محروم و تحـت  

ــم در جــامــعــه اســت  اردوی  .  ســت
بورژوازی، باز با کلیه مکاتـب و  
ـفـکـریـن و   احزاب سـیـاسـی و مـت
ــگــش،   ــگــارن ــت ھــای رن شــخــصــی
خواھان حفظ ارکان وضع مـوجـود  
ـــل فشـــار   ـــاب ـق ــ اســـت و در م
ـبـی   آزادیخـواھـی و مسـاوات طـل
کارگری از نظام سرمایه داری و  
ـتـصـادی و   ـیـازات اق قدرت و امـت

 . سیاسی بورژوازی دفاع میکند 
 

کمونیـسـم کـارگـری از ایـن  
ـر مـیـکـنـد  . مبارزه طبقاتی سـر ب
ـتـاریـاسـت  ـرول . صفی در اردوگاه پ

ــبــش   ــن ــری ج ــم کــارگ ــیــس کــمــون
ــرای   ــر ب ــه کــارگ ــق ــب انــقــالبــی ط
واژگونی نظـام سـرمـایـه داری و  
ایجاد یـک جـامـعـه نـویـن بـدون  

 .طبقه و بدون استثمار است 
کمونیسم 
 کارگری

 
ـری،   اما، نه فقط آزادی و براب
ـقـات و   بلکه حتی آرمان محو طب

استثمار، ویژه کمونیسم کـارگـری  
این آرمان ھا پرچم جنبـش  .  نیست 

ـقـات و اقشـار   ـلـف طـب ھای مخت
محروم در جوامع پیشین ھـم بـوده  

آنچه کمونیسم کـارگـری را  .  اند 
بعنوان یک جنبش و یک آرمـان  
ـــالش ھـــای   ـــمـــاعـــی از ت ـت اجــ
ـبـانـه   آزادیخواھانه و مسـاوات طـل
پیشین متمایز میکند، اینست که  
چه از نظر عملی و اجتـمـاعـی و  
چه از نظر آرمانی و فـکـری در  
ــی   ــعــن ــه داری، ی ــای بــرابــر ســرم
ـریـن نـظـام   ـریـن و مـدرن ت متاخرت

 . طبقاتی، قد علم میکند 
 

ـبـش   کمونیسـم کـارگـری جـن
پرولتاریا است، طبقه ای که خـود  
محصول عروج سـرمـایـه داری و  

ـقـه  .  تولید مدرن صنعتی است  طـب
ـروی کــار   ـی ای کـه از فــروش ن
خویـش زنـدگـی مـیـکـنـد و جـز  
ـلـه ای   نیروی کـار خـویـش وسـی
. برای تامین معاش خویش نـدارد 

ــت   ــســت، رعــی ــا بــرده نــی ــاری ـرولــت پ
نیسـت، اسـتـادکـار و صـنـعـتـگـر  
ـیـاد   ـق نیست، نه تحت تملک و ان
کسی است و نـه خـود مـالـک  

ھـم آزاد  .  وسائل کار خویش اسـت 
ـروی کـار   ـی و ھم ناگزیر است تا ن
خویـش را در بـازار بـه سـرمـایـه  

ــروشــد  ــف ــا، مــحــصــول  .  ب ــاری ــت ــرول پ
سرمایه داری و صنـعـت مـدرن و  
طبقه استثمـار شـونـده اصـلـی در  

 این نظام است 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید
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اعتراض به پائین بودن دستمزھا و  
ـنـه ھـای   عدم تناسـب آن بـا ھـزی
ـرای   سرسام آور زندگی و مبارزه ب
ـقـه   ـیـسـاب افزایش دستمزد،  ابعاد ب

ــرصــه دیــگــر  .  ای دارد  یــک ع
ـرای   مبارزات کارگری مـبـارزه ب
آزادی کــارگــران دربــنــد و کــال  
زندانیان سیاسی است که این ھـم  
در ماھھای اخیر گسترش یـافـتـه  

 .است 
ــگـر، رشــد   یـک شــاخـص دی

ــارگــری     ــارزات ک ــی مــب کــیــف
ــش   ــی کــه جــنــب ـت ــی ــف ــی کــی یـعــن
کارگری و مبارزات کارگری از  

بـه نـظـر مـن در  .  آن برخوردارست 
یکسال اخیر و حتی میشود گفت  

ـر  مـا   -در پنج  شـش مـاھـه اخـی
شاھد یک سطح کیفی تـازه ای  
ــیــم  ــش کــارگــری ھســت . در جــنــب

تشکلھای کارگـری، جـمـعـھـای  
ـتـه ھـای   مختلف و نھادھا و کمی
ـیـن سـرشـنـاس   کارگری، و فـعـال
جنبش کارگری، مطالباتی وسیـع  
ـبـات   ـر از صـرفـا مـطـال تر و فـرات
رفاھی و صنفی طبقه کارگـر را  
مطرح میکنند و این به نـظـر مـن  
یک شاخص مھمی در ارزیـابـی  

حـزب مـا  .  جنبش کارگری است 
ھمیشه بر این تاکیـد کـرده اسـت  
که طبقه کارگر میتواند و بـایـد  
ــیــه   ــارزات عــل ــوان رھــبــر مــب ــعــن ب
جمھوری اسالمی و در ھر مبارزه  
ـری و   ـراب ای که برای عدالت و ب
ـقـش   ـر ھسـت، ن آزادی و علیه فـق
ـفـا   مھم و تعیین کننده ای  را ای

خـوشـبـخـتـانـه در یـکـسـال  .  کند 
گذشته و بخصوص در چـنـد مـاه  
اخیر ما شاھد این ھستیم کـه در  
ـبـش   ـیـن جـن ـفـی فـعـال ابعاد مختل
ــا   ــش را ایــف ــن نــق کــارگــری ای

من بعنوان نمونه تنھا بـه  . میکنند 
ـم  یـک  .  چند مورد اشاره مـیـکـن

ــی مــبــارزات   ــف ــه رشــد کــی ــمــون ن
کارگری، فـعـال شـدن کـارگـران  

ــدانــی ھســت  ــران  .  زن ــب ــنــی رھ ــع ی
جنبـش کـارگـری کـه در زنـدان  
ـنـھــا   ــه ت ـرای آزادی ن ـنـد، ب ھسـت
ــارزات   ــب ــیــن م خــودشــان و فــعــال
کارگری بلکه برای آزادی کلیـه  
زندانیان سیاسی فـعـال شـده انـد،  
بیانیه میدھـنـد، نـامـه سـرگشـاده  

مینویسنـد و بـا اسـم و رسـم بـه  
دستگیریھا و زندانی کـردن افـراد  
ــیــدتــی   ــق ــاســی و ع ــی بــدالیــل س

ـتـه ھـای  .  اعتراض میکنند  کـمـی
ـفـی در دفـاع از کـارگـران   مختل
ـنـد رضـا شـھـابـی و   زندانی مـان
شاھرخ زمانی تشکیل شـده اسـت  
ــھــائــی بــرای آزادی   ــن ــی و کــمــپ
ـم زاده   ـراھـی کارگران مثل بھنـام اب
شکل گرفته اسـت کـه نشـانـگـر  
ـراضـات   تعمیق و سیاسی شدن اعت

 . کارگری است 
ــات   ــالــب ــگــر، مــط ــه دی ــمــون ن
عــمــومــی اســت کــه کــارگــران  
بازنشسته ذوب آھـن اصـفـھـان در  
مـبـارزاتشـان مـطـرح کـردنـد کـه  
ــزد،   ــم ــش دســت ــزای عــالوه بــر اف
ـر طـب و  درمـان   مطالباتی نظـی
ـر   رایگان و تحصیل رایگان را در ب

یک نمونه   مسـالـه  .  میگرفت 
وبـالگ    -قتـل سـتـار بـھـشـتـی  

نویس معتـرضـی کـه جـمـھـوری  
اسالمی در نھایـت تـوحـش او را  

ـتـل رسـانـد   و داد    -در زندان به ق
ــواھــی از اوســت  ــش  .    خ جــنــب

کارگری در ایـن مـورد عـکـس  
ـتـل   العمل نشـان داد و بـه ایـن ق

مساله شین آبـاد و  .  اعتراض کرد 
تراژدی فجیـع در آتـش سـوخـتـن  
محصلین نیز مساله دیگـری بـود  
که فعالین حنبـش کـارگـری بـه  
ــد و خــواھــان   ــردن ــراض ک ــت آن اع
ـری مســالـه و مـحــاکـمــه   ـیـگــی پ

ــد  ــن شــدن ــولــی ــگــر  .  مسـئ مــورد دی
مساله زلزله در آذربایـجـان   بـود  
که فعالین و نھادھای کـارگـری  
برای کمک به زلزلـه زدگـان بـا  
ـنـد و   اسم و رسم قدم بجلو گذاشـت

اینھا تنھا چند نمونـه  .  فعال شدند 
ـنـھـا   متاخر است اما مجمـوعـه ای
نشان میدھد که چطور در یـک  
سطح عمومی حنـبـش کـارگـری  
عروج میکند، قد راست مـیـکـنـد  
ـرای   ــ ـــارزه ب ـب ـرصـــه مــ و در عــ
ـران و   مطالبـات تـوده مـردم در ای
ـیـه   علیه فقر و علیه گرانی و عـل
سرکوب، قدم بجـلـو مـیـگـذارد و  

 .  اعتراض میکند 
 

  ٥٧ در انقالب  : فرامرز قربانی 
. ھم کارگران نقش فعالی داشتنـد 

ــا   ــت ب ــه کــارگــران نــف ــمــل از ج
اعتصاب بـزرگ و تـاریـخـیـشـان  

به  .  سھم مھمی در انقالب داشتند 
ـقـه کـارگـر   نظر شما آیا امروز طب

  ٥٧ از لـحـاظ سـیـاسـی از سـال  
 جلوتر است؟  

 
بـه نـظـر مـن  :  حمید تقوائـی 

ـر   امروز جنبش کـارگـری جـلـو ت
البته یک نکته را باید در  .  است 

شرایط انقالبی شرایـط  .  نظر داشت 
ـقـالب  .  استثنائی ای ھست    ٥٧ ان

شــرایــط ویــژه ای بــود و در آن  
ـیـد    ـت شرایط ھمانطور که شما گـف
طبقه کارگر توانست نقش مھمـی  

اما امروز ما ھـنـوز بـا  .  ایفا کند 
ـفـعـل در   یک انقالب جاری و بـال

و مسلمـا اگـر  .  ایران روبرو نیستیم 
ـران رخ بـدھـد، کـه   انقالبی در ای
ھمه فکر میکنند اوضاع بـه ایـن  
ـقـش   سمت میرود، آنوقـت وزن و ن
ـر   جنبش کارگری بسیار برجسته ت
ـر از امـروز خـواھـد   و جشمگیر ت

منتھی در ھـمـیـن شـرایـط  .   بود 
ـبـش   ـتـوان گـفـت جـن امروز ھم می
کارگری جلوتر است چرا کـه در  

ـیـن  ٥٧ سال    این رده وسـیـع فـعـال
سرشناس کارگری شناخـتـه شـده  

ھمان جنبش کارگـران  .     نبودند 
ـر، فـعـال   ـف نفت ھم بجز یکی دو ن

ــداشــت  ــاســی ن االن شــمــا  .  ســرشــن
ـبـش   میتوانید از دھـھـا فـعـال جـن
کارگری نام ببرید که در جامـعـه  

نکته دیـگـر  .  شناخته شده ھستند 
ـبـش کـارگـری در آن   اینکـه جـن
ـبـود  . زمان باندازه امروز متشکل ن

امروز تشکلھائی در سطح فعالیـن  
ـــش   ـب ــ ـن ـــدرکـــاران جــ و دســـت ان
ــه   ــوجــود آمــده کـه ب کـارگــری ب
ـنـی در عـرصـه ھـای   شکـل عـل
ـیـه   ـیـان مختلف فعایت میکنند،  ب
و اطالعیه میدھند، با رسـانـه ھـا  
ـنـھـای   ـی ـپ ـنـد، کـم مصاحبه میکن

ـرنـد و   ـب ـیـش مـی معینی را بـه پ
ـیـن  ٥٧ در دوره انقالب  .  غیره   چـن

ــھــا و نــھــادھــائــی وجــود   ــل تشــک
در ھـر حـال ایـن  .  خارجی نداشت 

یـک واقـعــیـت اسـت کـه   از  
  تا کـنـون، در عـرض  ٥٧ انقالب  

 سال، جنبش کارگری بسـیـار  ٣٤ 
 .جلو آمده است 

از یک زاویه دیگر در یـک  
سطح سیاسی و جـامـعـی مسـالـه  
ـقـه کـارگـر   را ببینیم، یـعـنـی طـب
ـبـش   علی العموم و نـه فـقـط جـن
ـرار   روزمره کارگران را مد نـظـر ق
بدھیم،  آنوقت رشد جنبـش چـپ  
ــن   ــد بــرافــراشــت ــخــصــوص ق و ب
ــری و حــزب   ــم کــارگ کــمــونــیــس
کمونیست کارگری را باید یکی  
از دستاوردھای طبقه کـارگـر در  
این دوره بـحـسـاب آورد  کـه در  

ـقـه کـارگـر از آن  ٥٧ سال     طـب
ـقـطـه نـظـر  .  محروم بود  امروز از ن

حزبی و تحزب، از نقطه نظر رشـد  
ــری و   ــبــش کــارگ ــن ســیــاســی ج
ـبـش   خواستھا و اھـدافـی کـه جـن
کارگری مطرح میکد و از نقـطـه  
نظر درجـه تشـکـل و بـخـصـوص  
ـیـن   ـران و فـعـال سازمانیـابـی رھـب
عملی جنبش کارگری، ھمه ایـن  
شاخصھا نشان مـیـدھـد کـه  در  
تمام این سطوح، جنبش کـارگـری  

 بسیار جلو آمـده  ٥٧ نسبت به سال  
 . است 

 
با تـوجـه بـه  :  فرامرز قربانی 

صحبتھای شما، آیا طبقه کارگـر  
آمادگی آنرا دارد که در تحـوالت  
آتی ایران نقش قابل تـوجـه ای را  
ایفا کند؟ چه گامھای دیـگـری  

 را باید در این جھت برداشت؟  
 

آمادگی یک  : حمید تقوائی 
بـه نـظـر مــن  .  امـر نسـبـی اسـت 

ـنـھـا از   امروز طبقه کـارگـر نـه ت
 بلکه از سـه سـال و دو  ٥٧ سال  

ـنـکـه در یـک   ـرای ای سال قبل ب
ـنـده   طوفان انقالبی نقش تعیین کن
خودش را ایفا کند بسیار آماده تر  

ــچ چــیــز  .  اســت  ــه ھــی ــت ــی الــب ول
ـیـسـت  آیـا حـتـمـا  .  تضمین شـده ن

ـقـه   چنین خواھد شد؟ آیا واقعا طب
ـقـالب   کارگر در راس جامعه و  ان
ـتـوان    ـی ـیـش نـم قرار میگیرد؟ از پ
به این سئواالت پاسخ قطـعـی داد  
: امــا یــک چــیــز روشــن اســت 

ـقـالب بـایـد   رھبری کارگری بر ان
توسط حزب طبقه کارگر متحـقـق  

برای بچالش کشیدن قدرت  .  شود 
سیاسی که مساله مـحـوری ھـر  
انقالبی ھست، طبقه کارگر بیـش  
از ھر چیز به حزب خود نیـازمـنـد  

ازینجا پاسخ بـه بـخـش دوم  . است 
سئوال ھم روشن میشود کـه چـه  
ـرداشـت و   قدمھائی را باید بجلو ب
ـری   ـیـشـت چطور بـایـد آمـادگـی ب

اینجا مساله حزب و  .  کسب کرد 
بـه نـظـر  .  حزبیت برجسته مـیـشـود 

ـیـن کـارگـری و دسـت   من فـعـال
ـبـش   اندرکاران و رھبران عملی جـن
کارگری بـایـد حـول سـیـاسـتـھـا،  
ـیـسـت   پرچم و خـط حـزب کـمـون
کارگری گرد بیاینـد، مـتـشـکـل  
بشوند، و برنـامـه و سـیـاسـتـھـا و  
ـرنـد   ـب اھداف حزب را بمیان طبقه ب

ـنـد  ـنـھـا  .  و در جامعه جاری کـن ت
در چـنــیـن صـورتــی ھســت کــه  
ـتـوانـد در یـک   طبقه کارگر مـی
ـفـا   برآمد انقالبی نقشی اساسی ای
کند و این امید و چشـم انـداز را  
ـقـه   داشته باشیم که بتوانیم از طـب
سرمایـه دار از نـظـر سـیـاسـی و  

ـنـھـا  .  اقتصادی خلع ید کنیم  نه ت
ـرکـنـار   جمھوری اسالمـی بـایـد ب
ـثـمـار   شود بلکه برکل  نـظـام اسـت
ـران بـایـد   گر سرمایه داری در ای
نقطه پایان گذاشت و این در گـرو  
ـر سـیـاسـی شـدن و   ھر چه بیـشـت
ـیـت   بخصوص تقویت حزب و حـزب

حـزب  .  در جنبش کارگـری اسـت 
ما به سھم خودش تـمـام کـوشـش  
ـبـش   ـرد تـا جـن ـب خود را بکار مـی
کارگری در این جھت قـدمـھـای  

 . بزرگی بجلو بردارد 
   

 پیشرویھا و جایگاه جنبش کارگری  ١  از صفحه   
 در شرایط حاضر
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بھنام ابراھیم زاده از چـھـره ھـای  
ــه   ــارگــری ب ــوب ك "  جــرم " مــحــب

مبارزه در دفاع از حقوق كـارگـران  
 سال حكم در  ٥ و حقوق كودك، با  

ـیـمـا  .  زندان است  اكنون فرزنـدش ن
ـیـمـاری خـطـرنـاك   به خاطر یـك ب
خونی در بیمارستان بستری اسـت  

امـروز  .  و نیاز مبرم به پدرش دارد 
ـتـه  ٢٥  ـب  دیماه جانیان اسـالمـی ال

ـراضـاتـی كـه   آنھم زیر فشـار اعـت
صورت گرفته است، بھنـام را بـه  
ـیـمـارش   بیمـارسـتـان نـزد فـرزنـد ب

ـنـھـا تـوانسـت  .  بردند  اما بـھـنـام ت
نیمساعـت بـا فـرزنـدش بـاشـد و  
جانیان اسـالمـی دوبـاره او را بـه  

ـنـھـا  .  زندان بازگرداندند  البته این ت
بھنام نیست كه چنین زیر فشار و  
شكنجه رژیم جنایتـكـار اسـالمـی  

ـیـز بـا  .  قرار دارد  ـبـل ن دو ھفتـه ق
ـرو   وضعیت وخیم رضا شھابـی روب
ــر فشــار   ــجــام زی ــودیــم كــه ســران ب
اعتراضات گسترده در داخل و در  
سطح جھانی، جمھـوری اسـالمـی  
ـتـا تـحـت   ناگزیر شـد او را مـوق
ــرخصــی از زنــدان آزاد   عــنــوان م

قبال نیز شاھرخ زمانی طـی  .  كند 
نامه ای شرح حـالـش را نـوشـتـه  
بود و از اینـكـه جـانـش در خـطـر  

 . است، سخن گفته بود 
فشــار بــر روی فــعــالــیــن و  
ــران كــارگــری ھــمــواره یــك   ــب رھ
سیاست ھمیشگی رژیم اسـالمـی  

امـا امـروز جـمـھـوری  .  بوده است 
ــصــال و   ــی ــت اســالمــی در اوج اس
ـراضــی   وحشـتـش از فضــای اعـت
جامعه، فشار خود را تشدید كـرده  

بخاطر اینكه رژیم اسـالمـی  . است 
ــه و   ــع ــام ــجــاری ج فضــای انــف
ــراض   ــت ــشــاپــیــش آن صــف اع ــی پ
ـنـد  ـی . جامعه كـارگـران را مـی ب

میتوان و باید جلوی این تعرضـات  
 . را گرفت 

ــم   ــســت كــه رژی ــن ــعــیــت ای واق
ایـن  .  اسالمی وحشت كـرده اسـت 

ـقـالب   جانیان دارنـد آشـكـارا از ان
ــد و بــه   ــن ــیــگــوی مــردم ســخــن م

ــد  ــگــر ھشــدار مــیـدھــن در  .  یـكــدی
بحبـوحـه بـحـث ھـای مضـحـكـه  
انتخاباتشان حسابـی بـه جـان ھـم  

ـنـه  " افتاده و دارند  از   ـت و  "  ٨٨ ف
ـنـه  " اینـكـه   ـت ای بـه مـراتـب  "  ف

  ٩٢ خطرناكتر و پیچیده تر در سال  
در پیش خـواھـنـد داشـت، سـخـن  

نمونه اش سخنان ھمین  .  میگویند 
ھفته شعبانی از فرماندھـان سـپـاه  
ــا   ــت و گــو ب ــف پــاســداران در گ

ــت  ــون اس ــان ــزاری ق او  .  خــبــرگ
ــكــن اســت   ــم ــه م ــد ك ــگــوی مــی

ــاآرامــی  ھــا بــه جــای تــھــران از    ن
ــان  ــھــرســت ــود و    ش ــا شــروع ش ھ

بالفاصله به معضالت معـیـشـتـی  
ھمین سخـنـان  .  مردم اشاره میكند 

به روشنی ابعـاد تـرس و وحشـت  
ــرده   ــت حــكــومــت را از مــوج گس
ـیـش اسـت،   اعتراضاتی كـه در پ

نگاھی به اتفـاقـات  .  نشان میدھد 
ــبــش   ــن مــھــمــی كــه امــروز در ج
كارگری میگذرد به روشنی پایـه  
ھای واقعی این ترس و نـگـرانـی  

ــدھــد  ــارت  .  را نشــان مــی ــه عــب ب
ـراضـی   روشنتر، امروز جنبـش اعـت
كارگری ھر روز بیشتر در جـلـوی  
صحنه سـیـاسـی مـبـارزات مـردم  

ــد  ــن ــك ــا مــی ــش ایــف از جــمــلــه  .  نــق
ــم   ــرچ ــراشــتــن پ ــراف ــران بــا ب كــارگ
اعتراض علیه فقر و گرانـی و بـا  
خواست افزایش فوری دستمزدھـا،  
فریاد اعتراض كل جـامـعـه را بـه  

ـیـه  . صدا در آورده اند  ھمچنین بیان
ھایی كه در ھمین مدت از سـوی  
فعالین و رھبران كارگران از درون  
زندان و یا در قـامـت تشـكـلـھـای  
ــوق   ــاع از حــق ــارگــری در دف ك
انسانی كـارگـران و كـل مـردم و  
علیه زنـدان و اعـدام و سـركـوب  
ــی   ــه روشــن بــیــرون داده شــده، ب

ـرای  .  گویای ھمین حقیقت است  ب
نمونه، در این بیانیه ھـا كـارگـران  
قتل ستار بھشتی را محكوم كـرده  
ـنـی جـھـانـی،   ـی اند، ھمگام با كمپ
ـیـه حـكـم اعـدام   اعتراض خود عـل
لقمان و زانیار را اعـالم كـرده انـد،  
ــه داده  و ضــمــن اعــالم   ــی ــان ــی ب
ھمدردی خود با مـردم زلـزلـه زده  
آذربایجان، خواستـار یـك زنـدگـی  
ـیـه   انسانی برای آنان شده اند، بیـان
ـتـی كـه در مـدرسـه   داده و جـنـای
ـرانشـھـر گـذشـت را   ـی شین آبـاد پ
محكوم كرده اند، بیانیه داده انـد و  
ـراضـشـان را از ابـعـاد   صدای اعت

ـنـد كـرده   ـل تكاندھنده كار كودكان ب
اند، بیانیه داده اند و بـه نـاامـنـی  
ــط كـار و ایــنـكــه ھــر روز   مـحــی
مـحــیـط ھــای كــار از كــارگــران  
قربانی میگیرد اعتراض كرده انـد،  
حمایت خود را از ھم بندان زندانی  
ـره و   خود اعـالم كـرده انـد و غـی

ــی  .  غـیــره  ــه روشــن ــھـا ھـمــه ب ـن ای
ـبـش   بیانگر روند جـدیـدی در جـن
ــش   ـب كـارگـری و جـلـو آمــدن جـن
کارگری و رھبرانـش در صـحـنـه  

 . سیاسی جامعه است 
ــب امـروز مــا در   ـرتــی ــن ت بـدی
شرایطی قرار داریم كه از یـكـسـو  
ـران   ــارگــ ــون ك ــمـــچ ــارگــران ھ ك
ــایــع   ــن ــه ذوب آھــن، ص ــت ــازنشــس ب
ـروشـیـمـی   ـت فلزی، پروفیل ساوه، پ
ماھشھر و صـدھـا مـركـز دیـگـر  
كارگری با تجمعات و اعتراضات  
ھر روزه شان حق و حـقـوقشـان را  
ــارزه   ــخـواھــنـد و بــرای آن مـب مـی

از سوی دیگر، با بیانیـه  .  میكنند 
ــای   ــھ ــواســت ــول خ ــان ح ــا یش ھ
سراسری خود گرد آمـده و دارنـد  
ــراض خــود را شــكــل   ــت صــف اع

حول خواسـتـھـایـی گـرد  .  میدھند 
ــطــور واقــعــی   ــه ب ــد ك مــی آیــن
. خواسـتـھـای كـل جـامـعـه اسـت 

ھمـانـطـور كـه اشـاره كـردم  ایـن  
اتفاقات ھمگی نشانگر موقـعـیـت  
ـران و    امروز جنبش كارگری در ای

در  .  حال و ھوای كل جامعه اسـت 
ـم   چنین شـرایـطـی اسـت كـه رژی
اســالمــی فشــارش را بــر روی  
. رھبران كارگری شدت داده اسـت 

ـم   در چنین شرایطی است كـه رژی
اسالمی حتی از اینكه بـه بـھـنـام  
ابراھیم زاده اجازه مالقات و بـودن  
با فرزند بیمارش را بدھد، وحشـت  

اما در ھمین شـرایـط اسـت  .  دارد 
ـم   ـراھـی كه می بینیم كـه بـھـنـام اب
ــاری   ــم ــكــه از بــی زاده در حــالــی
فرزندش رنج میبرد، نامه مـیـدھـد  
و از اینكه ھمچنان ایستـاده اسـت  
و امیدش به حـمـایـت انسـانـھـای  
آزادیخواه در سراسـر جـھـان اسـت،  

در ھمیـن شـرایـط  .  سخن میگوید 

است كه شاھرخ زمـانـی از زنـدان  
نامه میدھد و ضمـن حـمـایـت از  
بھنام  و دیگر ھم بندانش صـدای  
ــه جــھــانــیــان   اعــتــراض خــود را ب
میرساند و نیز در ھـمـیـن شـرایـط  
است كه از زندان، از آنـجـایـی كـه  
ـرای ارعـاب و   قرار بود ابـزاری ب
ــان   ــی تــرس جــامــعــه بــاشــد، زنــدان
سیاسی دست به اعتراض زده  و  
به طور مثال علیه اعدام  و یا در  
ـم   ـراھـی دفاع از ھم بندانشان بھنام اب
ــه   ــانــی ــی بــی زاده و رضــا شــھــاب

 .میدھند 
ـر   نگاھی بـه كـل ایـن تصـوی
راھكارھـای روشـنـی در مـقـابـل  
كارگران و كل جامعـه در مـبـارزه  
ـم   علیـه سـركـوب و جـنـایـات رژی
ـرای آزادی كـارگـران   اسالمی و ب
ـرار   ـیـان سـیـاسـی ق زندانی و زندان

ــدھــد  ــر  .  مــی ــگ ــھــا ھــمــه نشــان ایــن
ـرای   موقعیت مساعد امروز مـا ب
ــارزه    ــه یــک مــب شــكــل دادن ب
ـر و فـالكـت   ـیـه فـق قدرتمـنـد عـل

ــاشــد  ــب ــی ــمــونــه بــارز از  .  م یــك ن
ـرای   ـیـن ب ـپ موقعیت امروز ما، كم
نجات جان لقمان و زانیـار مـرادی  

در ایـن  .  در ھفته گـذشـتـه اسـت 
كارزار بزرگ جھانی بـه روشـنـی  
ــیــصــال رژیــم   قــدرت مــا و اســت

ــم  ــدی ــی  .  اســالمــی را دی ــن ــی ــپ كــم
ـلـی   ـیـن الـمـل ـتـه ب ـی جھانی كه كم
علیه اعدام پرچمش را برافـراشـت،  
ـقـاط جـھـان   از مریوان تا اقصـاء ن
. ھمگام با آن به حركت در آمـدنـد 

ـیـن مـردم مـریـوان بـا   ـپ در این كـم
اعتصـاب عـمـومـی خـود بـه پـا  
خاست و در دھـھـا شـھـر جـھـان  
ـر پـا   ـراضـی ب آكسیون ھـای اعـت

در این كمپین دھـھـا زنـدانـی  .  شد 
ــامــه   ــدان ن ــاســی از درون زن ــی س
حمایتی دادند و در سطح جـھـانـی  
نیز اتحادیه ھایی كارگـری چـون  
اتحادیه سراسری كـارگـران سـوئـد  
ــه دادنــد و   ــی ــان ــی ــه اعــدام ب ــی ــل ع
ـیـار   ـقـمـان و زان خواستـار آزادی ل

ـنـا احـدی ایـن  .  شدند  به قول مـی
كارزار گسترده جھانـی كـه در آن  

شاعران شعر گفتند و چھره ھایـی  
ـنـز   ـی جـھـانـی چـون ریـچـارد داوك
فعالش بودند و صفحه فیس بـوك  
خود را بـه آن اخـتـصـاص دادنـد،  
ـم   تنھا گوشه ای از قـدرت عـظـی
اجتماعی ما در دفاع از آزادی و  

با ھمین قدرت بـایـد و  .  برابریست 
ـم   ـراھـی میتوان برای آزادی بھنام اب
زاده و نجات جان فـرزنـدش تـالش  

ـم  . كنیم  ـی ـتـوان با ھمیـن قـدرت مـی
جلوی بازگرداندن رضا شھابی بـه  
زندان را بگیریم و با ھمیـن قـدرت  
ـم   ـی ـن میتوانیم درب زندانھا را باز ك
ــان   و بــرای آزادی ھــمــه زنــدانــی

ـم  ـی ـن بـا  .  سیاسی از زندان تالش ك
ـم جـلـوی   ـی ـتـوان ھمیـن قـدرت مـی
اعدام ھا را بگیریم و بـه مـبـارزه  
ای متحد و سراسری علیه فقر و  
فالكت و پایان دادن بـه جـھـنـمـی  
كه رژیم اسالمی بر پا كرده اسـت،  

 .شكل دھیم 
باید این موقعیت قدرتمنـدمـان  
ـم  ـی ـن ـم و بـه آن اتـكـا ك ـی . را ببین

برخواست آزادی فـوری كـارگـران  
ـیـد   زندانی  و زندانیان سیاسی تـاك
ــه قــدرت و   ــكــا ب ــا ات ــیــم و ب كــن
موقعیت امروزمان، صف اعتـراض  
ــاز كــردن درب   خــود را بــرای ب

ــیــم  ــحــد كــن ــھــا مــت ــدان حــول  .  زن
خواستھـای سـراسـری خـود گـرد  
آییم و مبارزات قدرتمندمان را بـه  

 . جلو بریم 

 
نشریه 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید  

 بھنام ابراھیم زاده باید از زندان آزاد شود
 میتوان و باید جلوی تعرضات رژیم را گرفت 

 شھال دانشفر 
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" پریای خط خطی " والدینشان شعر  
 . را در گوش شان خواندند 

 اکنون نیما  سـه سـال اسـت  
ـر شـدت   پدر را ندیده و ایـن درد ب
بیماریش تاثیر گذاشته، چـنـانـکـه  
ــد بــرای اثــر   ــگـویــن پـزشــکــان مــی
ــدردر   ــان، وجــود پ ــخــشــی درم ب

ـیـمـا در  .  کنارش ضروری اسـت  ن
 سالـگـی بـا درد  و رنـجـی  ١١ 

آشنا شده که ستمـگـران در طـول  
تاریخ بی محابا بر سـتـمـدیـدگـان  

ـنـد  .  روا داشتند  اما کسـانـی مـان
ـرون "  بھنام، پدر نیـمـا،   " بـا درد ق

خو نکرد و بـه مـبـارزه بـا آالم و  
دردھا برخواست که میتـوانسـت و  

برای ھمین بـه زنـدان  .  نباید باشد 
افکنده شده و برای اینکه اسبـاب  
ـنـد،   شکنجه بیشتر او را فراھم کن
ـیـمــارش   مـانـع دیـدار بـا فـرزنـد ب

ـرو  .  شدند  مـا بـا حـکـومـتـی روب
ـم کــه در آزار و اذیــت و   ھسـتــی
شکنجه در تاریخ اگر بـی ھـمـتـا  
نباشد، برای خود نمونه کـمـیـابـی  
. از قساوت و بـی رحـمـی اسـت 

بھنام ابراھیم زاده به جـرم دفـاع از  
حقوق کـودکـان و کـارگـران، در  

ــد اســت  ــکــی از  .  بــن ایــن خــود ی
(!) جنایت بارترین احکام قضـایـی 

سوال این است، اصوال چـرا  .  است 
ـتـھـا جـرم   ـی باید ایـن گـونـه فـعـال
ـنـدگـان   شناخته شود؟ از نظر نـمـای
ـتـھـا   ـی خدا و رسول خدا ایـن فـعـال

ـنـان بـا  .  عین جـرم اسـت  چـون ای
قوانین و نحوه حکومتشان مسبـب  
ـبـت بـار زنـدگـی   وضعـیـت مصـی
کارگران و کودکانشـان بـودنـد و  
ـیـه   ھر کس به اعتراض برخیزد عل
ــت  ــام کــرده اس ــدا قــی . خــود خ

ـیـت  " میگویند   اتھام اخالل در امـن
، امـا بـه واقـع،  " ملی واھی است 

اتھامی به شدت واقعی است اگر  
امنیت ملی را ھمان استثمار تـوده  

کار بھنام اخـالل در  .   مردم بدانیم 
ــمـار  بـوده، اخــالل   ـث ـیـت اسـت امـن
. امنیت ملی اسـم رمـز آن اسـت 

ــن ایــن   بــرای بــرقــرار نــگــه داشــت
امنیت، حـکـومـتـگـران اسـالمـی  
سرمایه ھر گونه آزار و شـکـنـجـه  

ـیـمـاری  .  ای را مجاز میشمارند  ب
فرزند بھنام اسبابـی فـراھـم کـرده  
ـر   ـیـشـت ـم زاده را ب که بھنام ابراھـی

شکنجه کنند تا شایـد مـقـاومـت  
نباید گذاشت جالدان  .  اش بشکند 

ـیـا  .  به خواسته شان برسند  بایـد دن
چشـم  .  را بر سـرشـان خـراب کـرد 

امید اما نباید به بـزرگـان داشـت  
. تا شاید رافـت شـان گـل کـنـد 

ـتـی  "  رافت اسـالمـی و مـلـی "  وق
بروز میکند که فشـار عـظـیـمـی  

اگـر در مـورد  .  روی آنـھـا بـاشـد 
رضا شھابی شدنی بود در مـورد  
. بھنام و نیما ھم امکان پذیر است 

ھزینـه  " باید این رفتارھا برای آنھا  
در پی داشته بـاشـد تـا  "  سنگینی 

ــد  ــایــن ــاه بــی ــن  .  کـوت ــکــه ای ــن ھــمــی
ــی   ــع ــح وســی ــط ــوضــوع در س م
ـیـز   منعکـس شـود ایـن جـبـاران ن

چشم امـیـد امـا  .  کوتاه می آیند 
بـزرگ  .  داشـت "  بزرگـان " نباید به  

آن مردمی ھستند که بی محـابـا  
ـیـه ایـن جـنـایـات در حـال   بر عـل

 .مبارزه اند 
 برای اینکه شاھد شـکـنـجـه  
ـم بـایـد   ـبـاشـی بھنام ھا و نیمـاھـا ن
کاری کـرد کـه پـدیـده زنـدانـی  
سیاسی از جـامـعـه مـحـو شـود،  
ـم   ـراھـی مبارزه برای حضور بھنام اب
ـیـمــارش،   ـیـن فـرزنـد ب ــال ـر ب زاده ب
ـیـه پـدیـده   گوشه ای از مبارزه عل
زندانی سیـاسـی اسـت کـه بـایـد  

در این مـیـان  .  پیگرانه دنبال گردد 
کوشش خود زندانیان سیـاسـی در  
ـنـد واقـعـا قـابـل سـتـودن اسـت  . ب

ـر شـکــنـجــه   کسـانـی کـه در زی
ــه   ـی ـنـد از داخـل زنـدان بــیـان ھسـت
ـنـد   میدھند و ھمه را فرا مـیـخـوان
که بھنام ابراھیم زاده و فـرزنـدش  
ـیـمـاری   ـنـد و نـگـذارنـد ب را دریاب
سرطان سبب شکنجه فزونتر بھنـام  

نوشتن نـامـه و  .  و فرزندش گردد 
بیانیه ھایـی از ایـن دسـت ھـمـه  
حاکی از آن اسـت کـه زنـدانـی  
ـرون   ـی سیاسی در بند میـدانـد در ب

ـنـد  . گوش شنوایی وجود دارد  مـان
زانیار که خطاب به جوانان جـھـان  
ـیـسـت   مینویسید از سر ناامیدی ن
بلکه امیدوارانه چشم کمـک بـه  

او نـامـه بـه مـقـامـات  .  آنھا دارد 
ـنـد،   نمی نویسد که او را عفو کن
ـلـکـه   طلب مغفرت نـمـی کـنـد ب
طالب مبارزه برای رھایی خـویـش  

ـم زاده  .  است  ـراھـی ھم بندان بھنام اب
نامه به مقامات زندان ننوشتنـد و  

از ایشان نخواستنـد کـه  "  عاجزانه " 
تا شاید بـھـنـام بـه  " بزرگی کنند " 

ــکــه چشــم   ــدش بــرســد بــل فــرزن
امیدشان به  آزادیخـواھـانـی اسـت  
که زندانی سیاسـی مسـلـه اشـان  
ــد   ــن ــھــا خــواســت ــاشــد و از آن ــب مــی

بـھـمـیـن جـھـت  .  صدایشان باشـنـد 
ـنـد رجـایـی   فراخوان زندانیان در ب
شھر نباید بی پاسخ بـمـانـد و بـه  
شدت باید در جھت رھایی بـھـنـام  
ـیـمـا   جھت حضـورش در کـنـار ن

 .فرزند بیمارش، کوشید 
 

 و یک نکته دیگر
ــام ھــا روی   ــن ــھ ــجــه ب ــن شــک
دیگری ھم دارد  که بایـد حـتـمـا  
ــود  و آن    ــه ش ــه آن پــرداخــت ب

ــری "  ــب رســانــه ھــای  "  ســکــوت خ
ـیـطـرف "  ـنـد "  ب ــی  .  ھسـت از فـرط ب

طرفی به  کسی مانند  مـھـدی  
خزعلی که تا دیروز در ھمکـاری  
ـنـا   با وزارت اطالعات رسما و عـل

را  "  دیـگـران انـدیشـان " زمینه قتل  
ـبـون مـیـدھـنـد   ـری فراھم میکرد، ت
ـیـه اش دفـاع   کماکان از ولی فق

ـبـار نـه ا از رسـانـه  .  کند  اما این
رسمی جمھوری اسالمی بلکه از  
. تریبون مدیا ھای رسـمـی غـرب 

ـری   ـر دسـتـگـی لحظه به لحظه خـب
ــن  "  اکـبــر شــاه " آزادی پســر   از ای

سـردار  " رسانه ھا منتشر میـشـود،  

ـــدگـــی  ـــکـــی از  "  ســـازن کـــه ی
ـران   خونبارترین دوره ھای تاریـخ ای
ـر   ـت ـی را رقم زده است، میشـود سـرت

ـرای نـمـونـه یـک  .  خبرھـا  امـا ب
ـر سـر   اشاره کوچک بـه آنـچـه ب

از  .  بھنام ھا می آورنـد نـمـیـشـود 
نگرانی فرزنـدان جـالدی کـه بـه  

" زاویه " تازگی با وزرات اطالعات  
پیدا کرده  و بـه زنـدانـھـایـی کـه  
ـقـش   خود در تدارک وتداوم آنھا ن
ــاده، مــدام   ــت ــه اف ــت ــم داش ــی ــق مســت
ـنـد   گزارش و خبر منتـشـر مـیـکـن
اما یک کالم از دلواپسی ھـای  
فرزندان بھنام ھا از آنھا نـخـواھـیـد  

اگر یکی از اصالح طلبـان  .  شنید 
ـیـه   ـیـان در بند حکومت متبوعش ب

ـری " ای بدھد و بـه   بـگـویـد  "  رھـب
ـروسـت و یـا در   باالی چشمت اب
ــاری گــردد،   ــم ــار بــی ــدان دچ زن

این رسانه ھـا،  "  خبر یک " میشود  
و در مصاحبه با نزدیکان آنـھـا از  
ـنـد و   نگرانی فرزندانشان مـیـگـوی
ــخــت   ــمــای مــا روی ت امــا نــی
ـیـمـارسـتـان افـتـاده و در آروزی   ب
دیدن پدرلحظه شـمـاری مـیـکـنـد  

اما این رسانه ھا زمان شان را بـا  
گزارش از آقای سگ اوبامـا در  

بـه نـظـرم  .  کاخ سفید پر میکننـد 
ـیـه   به ھمـان انـدازه کـه بـایـد عـل
جالدان شالق بدست مبارزه کرد و  
ـنـی وادارشـان کـرد،   به عقب نشی
ـیـز رسـوا   باید این رسانـه ھـا را ن
کرد چون با سکوت شـان عـمـال  
ـنـد  . ھمدست شکنجه گـران ھسـت

این سکوت فقط بخاطر این اسـت  
که پدر نیما کارگر آزادیـخـواھـی  
ــوق کـارگــران   اسـت کـه  از حـق
ــن ھــمــان   دفــاع کــرده اســت و ای
ـیـسـت   جرمی که بخاطـر آن بـه ب
سال زندان محکوم گردیده است و  
بخاطر آن بدترین شـکـنـجـه ھـای   
ممکن را در حـق او روا داشـتـه  
اند، چرا که نمیگذارند که بر سـر  
. بالین فرزند بیمارش حاضر بـاشـد 

این رسانـه ھـا  "  بی طرف " در مغز  
ــال   ــام فــع ــدارد کــه ن ــی ن مــعــن
ـتـد،   ـف ـی کارگری  بر سر زبـانـھـا ب

را  "  تصمیم سـازان " چون قرار است  
ھمه کاره جلوه دھنـد نـه آن تـوده  
ـروت جـامـعـه را   تھیدستی  که ث

ایـن رسـانـه ھـا در  .  می آفریننـد 
ـقـمـان  و   ـیـار و ل مورد اعدام زان
ـیـه آن، در کـمـال بـی   کمپین عل
شرمی سکوت کردند، ھمانگـونـه  
ـم زاده و   ـراھـی که درمورد بھنام اب

ـیـن  .  نیما ھم الل ماندند  ـپ ایـن کـم
ــد    ــای ھـا یـک جـھــت دیـگــرش ب

 . رسوا ساختن این رسانه ھا باشد 
بھنام ابراھیم زاده بـایـد  ...... و 

ــود  ــوچــک  .  آزاد ش ــان ک دســت
فرزندش را در دستان بزرگ خـود  

ـیـگـنـاه " بگیرد و بر   " گونه ھـای ب
: او بوسه زند و تو گوشش بخوانـد 

ــو شـھــر مـا "  ! آخ ...(  عـوضـش ت
ـــا  ـری ــ ـــن پ ـی ــ ـــی دون ـــم در  !)/  ن

برده دارا رسـوا مـی  .  برجاوامیشن 
ـرونـه  .  غلوما آزاد می شـن / شن  وی

ھر کـی غصـه  /  ھا آباد می شن 
قـالـی  ./  غمشو زمین میذاره /  داره 

ــشــن حصــیــرا  ــشــن  /  مــی آزاد مــی
/ تو قلب شب که بد گله /... اسیرا 

مـا  !... آتیش بازی چه خـوشـگـلـه 
ـلـه  /  ظلمو نفله کردیم  ـب آزادی را ق

ـم  ـتـی خـلـق پـاشـد ./  کردی / از وق
ازشـادی  ./  زندگی مـال مـا شـد 

ـر نـمـی  /  سیر نمی شیم  دیگه اسـی
 )شعر پریا شاملو /..."( شیم 

 

 چشمانش منتظر آزادی پدر است ١  از صفحه  

 

مبارزه برای حضور بھنام ابراھیم زاده بر بالین فرزند بیمارش، گوشه 
زندانی سیاسی است که باید پیگرانه دنبال گرددای از مبارزه علیه پدیده   
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: اطالعیه شماره یک
كمپین برای آزادی 

 بھنام ابراھیم زاده
به بھنام ابراھیم زاده 
فقط نیمساعت اجازه 
مالقات با فرزندش 

بیمارش را دادند، بھنام 
ابراھیم زاده باید فورا 

 از زندان آزاد شود
ـتـشـر   بنا بر گزارش ھـای مـن
ـم زاده از چـھـره   ـراھـی شده بھنام اب
ھای سرشناس كـارگـری، عضـو  
ـرای ایـجــاد   ـری ب ـیـگـی ـتـه پ ـی كـم
تشكـل ھـای كـارگـری و فـعـال  
دفاع از حقوق كـودكـان امـروز در  
ــان جـمــھــوری   ــدانــبـان ھـمــراھــی زن
اسالمی برای مالقات بـا فـرزنـد  
ـرده شـد  . بیمارش به زندان محك ب

او فقط موفق شد نیـمـسـاعـت بـا  
فرزندش نیما كه از بیماری سخت  
خونی رنج میبرد مالقـات داشـتـه  
باشد و پس از آن جانیان اسـالمـی  
دوباره وی را به زندان اوین منتقـل  

ــردنــد  ــن در حــالــیــســت كــه  .  ك ای
ـم   پرشگان معالج وجود بھنام ابراھـی
زاده را در كنار فرزندش به لـحـاظ  
جسمی و روحی و تسریع معالجـه  
اش ضروری دانسته و بر آن تاكیـد  

 .كرده اند 
اینكه بھنام نمیتواند در چنیـن  
ـنـار جـگـر گـوشـه   شرایطی در ك
ــق و   ــاشــد، دردی عــمــی خــود ب
ـتـكـارانـه از سـوی   اقدامی جـنـای
جمھوری اسالمی برای شـكـنـجـه  

ـم زاده  .  بیشتر اوسـت  ـراھـی ـیـمـا اب ن
نیاز به پدرش دارد، با تمام قـدرت  

 .برای آزادی او تالش كنیم 
ــم زاده در   ــی ــام ابــراھ ــن ــھ   ٢٢ ب

ــخـاطــر  ٨٩ خـرداد   ـر و ب  دســتـگــی
ــقــوق   ــارزاتــش در دفــاع از ح ــب م

  ٥ كارگران و حـقـوق كـودكـان بـه  
 .سال زندان محکوم شد 

نگاھداشتن بھنام در زندان یـك  
ـلـب ھـر   جنایت بزرگ اسـت و ق
انسان آزادیخواھی را به درد مـی  

ـم  .  آورد  ـراھـی در حمایت از بھنـام اب
ـرای آزادی فـوری او از   زاده و ب

ـنـی   ـی ـپ زندان ما فـراخـوان بـه كـم
ـم  ـیـن  .  جھانی داده ای ـپ بـه ایـن كـم

ــه ھــر شــكــل كــه   ــد و ب ــدی ــون ــی ـپ ب
ـرد ایـن   ـیـشـب میتوانید ما را در پ
كارزار جھانی حمایت و پشتیبانـی  

ـیـد  ـن ــه  .  ك ــامـه فـراخـوان ب مـتـن ن
ــرای آزادی كــارگــران   ــن ب ــی ــپ كــم

 .زندانی ضمیمه است 
 کودکان مقدمند 

ـــدی  ـــم ـــح ـــم ـــاھ ـم ش ــ ـری : کــ
 ٠٠٤٦٧٠٨٥٢٦٧١٦ 

childrenfirstnow@hot
mail.com 

barnenforst@hotmail.
com 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 

ـر   ـــــــ ـف ــــــ ـــــــال دانش ـــــــھ ش
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 

FreeThemNow ٢@
gmail.com 

h t t p : / / fr ee-t h em -
now.blogspot.com 
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نامه ی زندانی سیاسی 
دربند بھنام ابراھیم 

رنج زندان را  : زاده
تحمل می کردم، ناگھان 

کوھی از اندوه بر من 
 . آوار شد

  ٩ -٨ نمی دانم کـی، شـایـد   
روزی است، شنیده ام تنھا فـرزنـدم  
نیمای سـیـزده سـالـه ام کـه غـم  
دوری از پدر و محرومیت از ھمـه  
حیث او را فـرا گـرفـتـه بـود بـه  
بیمارستان کودکان محک اعـزام  
ــان   ــمــارســت ــجــا بــی شــده اســت، آن

تـجـربـه  .  کودکان سرطـانـی اسـت 

ای تلخ و لحـظـات تـکـان دھـنـده  
ـفـوذ   ای که تا عمق روح و روانم ن

من از وضع این امیـد  .  کرده است 
ـم، ھـمـسـرم   دلبندم چیزی نمی دان
به روشنی بیان نمی کـنـد فـقـط  

ـر بـه   آرزو دارد کـه ھـر چـه زودت
ـم  ـیـای . مرخصی برای دیدن آنـھـا ب

ــظــور درخــواســت   ــن مــن بــرای ای
مـرخصـی کـرده ام کـه مسـلـمــا   
ـری   ـی موافقت با این درخواست تـاث
عمیق بر من و فرزند بیمـارم مـی  

این تنـھـا لـحـظـه ای در  .  گذارد 
زندگی یک پدر است که مـایـل  
نیست تحت ھیچ شرایـطـی آن را  

به ھمـیـن مـنـظـور  .  از دست بدھد 
به لطف دوستان وثیقه ای ملـکـی  
دست و پا کرده ام و مثل ھمیـشـه  
که برای رفع محرومیت ھا اقـدام  
می کردم جـواب مسـاعـدی ھـم  

ـیـز  .  شنیده ام  اما شاید ایـن بـار ن
. فقط حرف تحویل گرفـتـه بـاشـم 

در این شرایط و بـا ھـزاران خـیـال  

که درباره فرزندم نیما در سـر دارم  
یــادآوری وعــده ھــای تــوخــالــی  
ــه   ــوالن رنـج مـرا ب گـذشـتـه مسـئ
. دردی جانکاه تبدیل کـرده اسـت 

ـیـمـارم   من باید در کنـار فـرزنـد ب

باشم این حق من است مـن یـک  
زندانی سـیـاسـی ام کـه اکـنـون  
نگرانی بیماری فرزندم ھمه چـیـز  
را در برابرم تیره و تار کرده اسـت،  
ـرار   ـر مـن ق ـراب چندین اقـدام در ب
دارد که یکی از آنھـا اعـتـصـاب  

شاید  .  غذای خشک کامل است 
خودم صبر و تحمـل  .  جوابی بگیرم 

را می پسندم ھـمـراه بـا فشـار و  
مقاومت، اما ھمه چـیـز مـمـکـن  

ـتـد  ـف ـی بـا ایـن ھـمـه  .  است اتفاق ب
ــت از غــذا، مـرخصــی،   مـحـرومـی
مالقات مناسب و تلفن، امکانـات  

حاال مـحـرومـیـت از  ...  درمانی،  
ــد   ــودن در بـاالی سـر فـرزن حـق ب
بیمارم می خواھد مرا از پـای در  

ـم  .  آورد  ـر درخـواسـت من با تاکید ب

برای مرخصی و دیدار بـا فـرزنـدم  
ایستادگی می کنم اما در ھمـان  
ـرای دفـاع از   حـال از ھـمــگـان ب
حقوق فرزندم و بـھـبـود وضـعـیـت  

ـم  چـه  .  ایشان اسـتـمـداد مـی کـن

کسی گمان می کرد کسی که  
ــرصــه کــودکــان و   ســالــھــا در ع
کارگران تـالش و مـبـارزه کـرده  
است برای عقیده اش و در دفـاع  
ـتـد و   ـف ـی از کـودکـان بـه زنـدان ب
بشنود که مردم دلسوز دوسـتـان و  
رفقا گروه گـروه بـه دیـدن فـرزنـد  
بیمارش می روند اما خـودش در  
ـیـشـانـی   حسرت کشیدن دست بر پ

مـن  .  داغ فرزندش مـحـروم بـمـانـد 
ـم   ایستادگی و مقاومت مـی کـن
که تا به حال کـرده ام، امـا چـه  
کسانی باید پاسخ ایـن ھـمـه بـی  
عدالتی و رنج را بدھد چه کسی  
ـرای   ـیـش آمـده ب مسئـول وضـع پ

من امیدوارم بـه  .  فرزندم نیما است 
ھمت دستان تـوانـمـنـد و مـھـربـان  

به بھنام ابراھیم زاده فقط : كمپین برای آزادی بھنام ابراھیم زاده
 نیمساعت اجازه مالقات با فرزندش بیمارش را دادند
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پزشکان و پرستاران و امـیـدوار بـه  
ـم   ھمت دوستان و رفقا و ھـمـکـاران
و مردمان خوب و دلسوز کشـورم،   
من  از ھمـه کسـانـی کـه طـی  
این چند روز جویای حـال فـرزنـدم  
ــدار خـانـواده و   بـوده انـد و بـه دی
فرزندم رفته اند نھـایـت تشـکـر و  

من از تمامی  .  قدردانی می کنم 
ـیـمـارسـتـان   ـرسـتـاران ب پزشکان و پ
ـرای   محک و ھمه کسانی که ب
بھبودی وضـعـیـت فـرزنـدم تـالش  
ـر   کرده و قدمی برداشـتـه انـد و ب
می دارند قدردانی و سپاسگزاری  
می کنم به امـیـد بـھـبـودی ھـر  
ـم   ـراھـی ـیـمـا اب چه سریعتر فرزندم ن

) اسـعـد ) زاده و تـمـامـی کـودکـان 
ــم زاده   ــراھــی ــام اب ــن ــھ زنــدانــی    –ب
زنـدان    -٩١ سیاسی دربند دی ماه  

 ٣٥٠ بند   –اوین  
 
 

کمپین برای آزادی 
 بھنام ابراھیم زاده

ـیـان سـیـاسـی  ٩  ـر از زنـدان  نف
طی بیانیه ای از مـردم خـواسـتـه  
اند به حکـومـت اسـالمـی فشـار  
بیاورند که بھنام ابراھیـم زاده آزاد  
شود و در کنار فرزندش نیما کـه  
ـیـمـاری سـرطـان   متـاسـفـانـه بـه ب
مبتال شده و در وضـعـیـت بسـیـار  
ـرد، بـاشـد  ـب . سخـتـی بـه سـر مـی

ـیـش از   جانیان اسالمی بھنام را ب
ــیــل دفــاع از   دو ســال اســت بــدل
ــدان   ــه زن کـودکــان و کــارگــران ب

 سـال دارد  ١٤ نیما  . انداخته است 
 سالگی پدرش در زنـدان  ١١ و از  

ـیـمـارسـتـان  . به سر میبرد  نیما در ب
ـم   ـیـان رژی بستری اسـت امـا جـان
اسالمی اجازه نمیدھند پـدرش در  

ـرای  .  كنارش باشد  خانواده بھنـام ب
ــمـا در   ـی تـامــیـن دارو و درمـان ن

ـم  .  شرایط دشواری قرار دارنـد  رژی
اسالمی با اجازه ندادن بـه بـھـنـام  

برای دیدار فرزندش نه تنھا بھـنـام  
را كه یك زندانـی سـیـاسـی اسـت  

ـیـمـای     ١٤ شكنجه میكند بلكه ن

ـر   ساله را نیز كـه چـنـد سـال اخـی
كودكیش را با غـم نـدیـدن پـدرش  
سپری كرده است، مورد شـكـنـجـه  

 .قرار میدھد 
نگھداشتن بھنام در زندان یـك  
جنایت بزرگ است و ھـر انسـان  

بـایـد بـا  .  شریفی را تكان میـدھـد 
ـیـن جـھـانـی، جـمـھـوری   ـپ یك كـم
ـم   اسالمی را تحت فشـار بـگـذاری
كه بھنام را كه تنھا جرمـش دفـاع  
از حقوق كودكان و كارگـران اسـت  

ـنـد  ـن مـا از فـراخـوان  .  فورا آزاد ك

ـیـان   صمیمانـه و مسـئـوالنـه زنـدان
ـم   ـی سیاسی قاطعانه حمایت میکـن
و از ھمه مردم آزادیـخـواه، احـزاب  

ـیـن   و سازمانھای سیـاسـی، فـعـال
مدیای اجـتـمـاعـی، رسـانـه ھـا،  
جوانان، مدافعین حقوق کـودک،  
سـازمـانـھـای کــارگـری و ھـمــه  
نھادھای مدافع حـقـوق انسـان در  
ـم   ایران و در سراسر جھان میخواھـی
از این فراخوان پشتیبانی کننـد و  
ـرو و امـكـانـاتشـان ایـن   با تمام نی
ــرای   حــکــومــت ضــد انســان را ب
ـم زاده تـحـت   ـراھـی آزادی بھـنـام اب

 .فشار قرار دھند 
 دیـمـاه  ٢١  (٢٠١٣  ژانویه  ١٠ 
 ١٣٩١( 
 

 زندانی ٩متن نامه 
سیاسی از زندان رجائی 

مرخصی حق :  شھر
مسلم بھنام برای دیدار 

از جگرگوشه بیمارش 
 است

ما جمعی از زندانیان سیاسـی  
رجایی شھر مطلع شدیم نیما پسـر  

ـم  ١٤  ـراھـی  ساله تنھا فرزند بھنام اب
 سـال  ٥ زاده فعال کارگری که به  

ـیـمـاری   حبس محکـوم شـده بـا ب
ــان   ــمــارســت ــدخــیــم در بــی سـرطــان ب
بستری شده است، پزشکان معالـج  
نیمـا اعـالم کـردنـد وی از نـظـر  
روحی برای اثر بخشـی مـعـالـجـه  
ــام در   ــھــن ــاز دارد  ب بشــدت نــی
کنارش باشد اما مسئـوالن زنـدان  

اوین با ھماھنگی اداره اطـالعـات  
ـرای   از دادن مرخصی به بـھـنـام ب
ـنـدش خـودداری   ـب دیدار فـرزنـد دل
ـیـکـه  حـتـی   می کنند در حـال
ـم   طبق قوانین موجود این حق مسل

حـاال  "  بھنام می باشد مخصـوصـا 
که پاره تنش در شرایـطـی بسـیـار  

ـرد  مـا ضـمـن  .  سختی بسر می ب
ـرانسـانـی   محکوم کردن عمـل غـی
رژیم جمھوری اسالمی از تمامی  
نھـاد ھـا و مـجـامـع جـھـانـی و  
ـم   انسانھای آزادیخواه مـی خـواھـی
به ھر طریـق مـمـکـن فشـارھـای  
ــر حــکــومــت در دادن   خــود را ب
ـنـد   ـر کـن ـیـشـت مرخصی به بھنام ب
بھنامی که جرمش فقط دفاع از  
حق تشکل، حق اعـتـصـاب،حـقـوق  
طبقه کارگر و دفاع از کـودکـان  
کار و خیابان است، بھنام پدریست  
ــھــا   ــھــاســت تــن ــی، کــه ســال زنـدان
فرزندش را در آغوش نـگـرفـتـه و  
ــار   ــط بســی ــون در شــرای او اکــن
خطرناکی بیمار و تحت معالجـات  

ــمــی درمــانــی اســت  ــی امضــا  .  ش
وحـیـد اردالنـی،رضـا  :  کنندگان  

دھقانی، افشین عنایتیان، افشـیـن  
ـلـو، شـاھـرخ زمـانـی، عـلـی   اسان
ـثـاق   جباری، فیروز منصوری، مـی
ـم   ـیـسـت یزدان نژاد، صالح کھندل  ب

 ١٣٩١ دیماه  
 

 

نامه واحد ساختمانی عمومی اتحادیه 
ساختمان، جنگل، معدن و انرژی نیوسات 

ولس در اعتراض به وضعیت افشین اسانلو و 
دیگر کارگران زندانی به سازمان جھانی 

 کار
در پی کمپینی  جھانی در پاسخ به نامه افشین اسانلـو  
ـرای آزادی   از کارگران زندانی که از سوی کمیته مبارزه ب
ـرای آزای کـارگـران زنـدانـی   ـیـن ب ـپ زندانیان سیاسی و کـم
اعالم شده بود، واحد ساختمانی عمومی اتحادیه ساختـمـان،  
جنگل، معدن و انرژی نیوسات ولس با ھزاران کـارگـران در  
سراسر استرالیا طـی نـامـه ای بـه سـازمـان جـھـانـی کـار  
ـران   ـلـوو دیـگـر رھـب نگرانی خود را از وضعیت افشیـن اسـان

 :در بخشی از این نامه ھا آمده است . کارگران اعالم داست 
اتحادیه  ساختمان، جنگل، معدن و انرژی نسـبـت بـه  "  

رفتار در قبال فعالین کارگری زنـدانـی، شـکـنـجـه آنـان و  
ـرای عـدالـت   تھدید  خانواده ھای فعالین کـارگـری کـه ب

اجتماعی، شرایط بھتر کاری و حـقـوق پـایـه ای انسـانـی  
 .مبارزه می کنند، انزجار خود را اعالم میدارد 

ما ھمراه با ھمه کسانیکه در سراسر دنیا نگـرانـی خـود  
ـم و  از   را به رفتار دولت ایران اعالم داشته اند می پیـونـدی
ـرای   ـران ب سازمان بین المللی کار میخواھیم که به دولت ای
ــال   ــی  فشــار اعــم ــگــر کــارگــران زنــدان ــو و دی ــل ــن اســان آزادی افشــی

 ."نماید 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 
متن کامل نامه اتحـادیـه سـاخـتـمـانـی را در زیـر  

 :میخوانید 
 به سازمان جھانی کار 

از طرف واحد ساختمانی عمـومـی اتـحـادیـه سـاخـتـمـان،  
ـا ھـزاران عضـو در   جنگل، معدن و انرژی نیـوسـات ولـس ب
ـیـت   ـیـق خـود را در مـورد وضـع سراسر استرالیا نگرانی عـم
کارگر زندانی افشین اسانلو و دیگر رھبران کارگران زنـدانـی  

 .شده ابراز می داریم 
اتحادیه  ساختمان، جنگل، مـعـدن و انـرژی نسـبـت بـه  
رفتار در قبال فعالین کارگری زندانی، شکنجه آنان و تھدیـد  
ـتـمـاعـی،   خانواده ھای فعالین کارگری که برای عدالـت اج
ـارزه مـی   ـایـه ای انسـانـی مـب شرایط بھتر کاری و حقوق پ

 کنند، انزجار دارد 
ما ھمراه با ھمه کسانیکه در سراسر دنیا نگرانی را خـود  
ـیـونـدیـم و  از   را به رفتار دولت ایران اعالم داشته اند مـی پ
سازمان بین المللی کار میخواھیم که بـه دولـت ایـران بـرای  
آزادی افشین اسانلو و دیگر کارگران زندانی  فشـار اعـمـال  

 .نماید 
عمل غیر از این قصور از وظایف انسانی محسوب می  

 شود 
 ارادتمند شما ریتا ملییا رئیس استان 

 :رونوشت به 
INFO_LEADER@LEADER.IR 

CATHERINE.ASHTON@EC.EUROPA.EU 
NPILLAY@OHCHR.ORG 

ACTION@OHCHR.ORG URGENT 
FREEPOLITICALPRISONERS@GMAIL.COM 

 
ـرای آزادی  :  ترجمه    ـیـن ب ـپ ارسالن ناظری ھمکـار کـم

 کارگران زندانی، استرالیا 

در اعتراض به وضعیت افشین اسانلو و دیگر 
 کارگران زندانی 
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ــل   ــرك ــی ــی دب ــران مــوضــوع ســخــن
ھـای    فدراسیـون جـھـانـی اتـحـادیـه 

ــــــری   ـارگ ـــــ WFT)ك U)  
، جورج ماوریكـوس  ) یو   تی   دبلیواف ( 

،  ٢٠١٢ در كپنھاك در نوامبر سـال  
استقالل و بی  " حول تز و تئوریھای  

. ھای كارگری بود   اتحادیه "  طرفی 
اشـاره  "  واقعیات جدید "او به اسطوره  

می كند و به نكات مھمـی اشـاره  
مـروری بـر ایـن سـخـنـرانـی  .  دارد 

ــات درخــور تــوجــه ای بــرای   ــك ن
خواننده فارسی زبان و بـخـصـوص  
برای فعالین جنبـش كـارگـری در  

 .بر دارد 
یو در سطح جھان از    تی   دبلیواف 

نھادھایی چون خانه كـارگـر رژیـم  
ـتـی   اسالمی، اتـحـادیـه ھـای دول
ــی   چـیـن و اتـحـادیـه ھـای حسـن
مبارك دفـاع كـرده؛ امـا اتـحـادیـه  
ھای رادیكال و چـپـی ھـم عضـو  

جـدا از  .  این فدراسیون می باشـنـد 
ــادھــایــی عضــو   ــكــه چــه نــھ ــن ای

ــواف  ــی ــل ــن    تــی   دب ــد و ای ــن ــت یــو ھس
فدراسـیـون چـه مـواضـعـی كـجـا  
گرفته است، جورج ماوریكوس در  
سخنرانی مزبورش بر نكات مھمی  

ـاز جـدا  .  انگشت گذاشته است  و ب
از نوستالـژی ایشـان بـرای اتـحـاد  
جماھیر شوروی و قطب فروریخـتـه  
ـات   ـی ـل ـا ك بلوك شـرق، مـن امـا ب
تئوری ای كـه وی و نـكـات و  
مثالھای كه او برای روشـن كـردن  
بحثش در این نوشته مـطـرح كـرده  

ـنـكـه  .  است، توافق دارم  علیرغـم ای
غلبه  " شاید تحلیل و برداشت ما از  

ـتـدای  "  ارتجاع بر دنیا  كـه او در اب
ـنـد   سخنرانـی اش مـطـرح مـی ك
ـاشـد، امـا بـحـث   كامال متفـاوت ب
وی ـ به نظر من ـ جھتـگـیـریـھـای  
ـاه   درستی دارد كه ھمین اشاره كـوت
و معرفی بحث ایشـان، بـه فـعـال  
ـیـن   ـال ـان و فـع كارگری فارسی زب
جنبش كارگری ایران كمك خـواھـد  

 .كرد 
 

جورج ماوریكوس به این اشـاره  
ـیـرات ارتـجـاعـی  " می كند كه   تغی

 سال گذشته در سطح جھان كه  ٢٠ 
به غلبه موقت سرمایه و رفرمیسم  
در سطوح سیاسی و ایـدئـولـوژیـك  
ـنـه   ـئـوریـھـای كـھ منجر شد، بـه ت

ـقـالل " درباره   " بـی طـرفـی " و  "  اسـت
ــانــی تــازه   ــارگــری ج ــادیــه ك اتــح

بـرداشـتـھـای فـوق  .  بخشیده اسـت 
مدعی اند  که ھماھـنـگ كـردن  
ـــك   ـارگـــران در ی ــ ـارزات ك ــ ـب مــ
ـارزات   جھتگیری طبقاتی، این مـب
ـتـھـای   را محدود و آن را تابع اولـوی
ــھــای   ــال ــه كــان سـیــاســی كـرده و ب

ـافـع  ) سوئی (  می اندازد كه به مـن
كارگران در كشـورھـای مـربـوطـه  

ــد  ــن ـن ــمــی ك ــعــتــا  .  كـمــكــی ن ـی طــب
نیروھای سرمایه و خدمه آنـھـا در  
اتحادیه ھای كارگری رفرمـیـسـت  
ـیـن بـرداشـتـھـایـی   ـا چـن نه تنھـا ب
موافق اند، بلكه آنھا را تبلیغ كـرده  
و ادعا دارند كه به اصـطـالح ایـده  

." ھای مدرن و مترقی ای ھستند 
نمونه ایران كه جورج ماوریكوس به  
ـبـل   ـا ق آن اشاره می كند، حداقل ت
از فروپاشی دیـوار بـرلـن، حـاشـیـه  

ـال  .  ای تر از حاشیه ای بودند  ـب بدن
ـبـش   عقب نشینی ھایی كه به جـن
ـقـه كـارگـر عـلـی   كارگری و طـب
ـلـه   العموم تحمیل شد، و بدنبال حـم
ـقـه، ایـن   به دستآوردھای ایـن طـب
تئوریھای پاخورده كه ما مـرتـب و  
به مناسبتھای مختلف سرمـنـشـاء  
ـاره   ـادآوری كـرده ایـم، دوب آنھا را ی
جان گرفتند و ھر جا ھر كسی كه  
می خواست از آرمانـھـای بـرابـری  
طلبانه خود دست بردارد، پرچم این  
تئوریھا را با خزیدن بـه زیـر چـتـر  
دفاع از كارگـر بـی طـرف و بـی  
ـبـران و   ـلـه بـه رھ سیاست و با حـم
تشكلھایـی از كـارگـران كـه مـی  
ـفـی كـارگـر از   گفتند منفعت صن
ـیـسـت، آن   منفعت سیاسی او جدا ن
پرچم بر زمین افتاده را دوباره بلنـد  

ھر جا كسـی خـواسـت  .  می كردند 
ـنـد و   سیاست كمونیستی را رھـا ك
ـای   ــ ـــھ ـت ــ ـاس ــ ـی ــ ـاعـــش از س ــ دف
رفسنجـانـی، دوخـرداد خـاتـمـی و  
ـنـد،   سپس احمدی نژاد را توجیه ك

ـارگـــر روی آورد  ــ ـــه ك جـــورج  !  ب
: ماوریكوس به درست می گـویـد 

ـئـوریـھـا،  "  در ھیچ مـوردی ایـن ت
ـنـد  ـیـسـت ـیـن  .  تئوریھا جدیدی ن چـن

ــل   ــمــان اوای ــی در ھ ــھــای ــوری تــئ
ـیـن   WFTUشكلـگـیـری   در اول

  ١٩٤٥ در سـال   WFTUكنگره  
و مشـخـصـا  .  در پاریس بیان شدند 

نمایندگان اتحادیه ھای كـارگـری  
ـلـی   ـی ـا آوردن دل انگلیس و ھلند، ب

این مسئله ربطی به  " ساختگی كه  
ـنـد  ."  اتحادیه كارگری ندارد  خواسـت

ــه   ــه   WFTUك ــل ـئ دربــاره مسـ
ـانـد  امـروز  ."  استعمار بی طـرف بـم

دیگر مسئله استعمار، بـه شـكـلـی  
كـه در دورانـی كـه جـورج بـه آن  
ـبـش   اشاره می كنـد، مـعـضـل جـن
كارگری نیـسـت، امـا دخـالـت در  
جنبش ضدجنگ و غـیـره، جـای  

را  "  مسئله استعمـار " مسائلی چون  
گرفته اند و ھیچ تشكل كارگری  
نمی تواند بدون اظھار نظـر رسـمـی  
ــگــذرد  ــل ب ــن مســائ ــار ای . از كــن

ھمتاھای اتحادیه ھای انگلیـس و  
ھلند كه جورج ماوریكوس به آنـھـا  

ـنـد،  ١٩٤٥ در مقطع    اشاره مـی ك
در آمریكا، در خیابانھای نیـویـورك  
ـا سـنـگ و قـمـه و   و شیكاگو ب
ـیـن و تـظـاھـر   پنجه بوكس به فعال
كنندگان ضد جنـگ آمـریـكـا بـر  
ـلـه كـرده و مـورد   علیه ویتنام حـم

 .ضرب و شتم قرار می دادند 
ــگـری از   جـورج در بـخــش دی

در ھـر  : " سخنرانی اش می گویـد 
ـنـی بـه   تحول تاریخی و عقب نشـی
جنبش كارگری، جنبش كـارگـری  
ـتـد كـه   ـاف ـی بایستی با نظریاتی درب
ـبـش كـارگـری   اصرار داشته اند جن

ـا   ـایـق جـدیـد " بایـد خـود را ب ـق " ح
ـنـد  ھـیـچ دوره ای بـه  .  منطبق ك

ــه  ــحــادی ھــای    انــدازه امــروز كــه ات
ــمـامــا بــقـول مــعــروف   كـارگــری ت
ـیـو   ـات ـتـرن ورشكستـه شـده انـد و آل
ـال دمـكـراسـی   سیاسی آنھا، سوسی
ـبـول كـرده و   منطق بازار آزاد را ق
پرچم سفید را به معنی واقعی در  

داری ھار بازار آزاد بـه    برابر سرمایه 
ـایـق  " اھتزاز در آورده است، ایـن   ـق ح

امـا  .  حق بجانب نمی نمایند "  جدید 
تـجـارب  " بقول جـورج مـاوریـكـوس  

تاریخی ثابت كرده اند كه بیشتـریـن  
ــه ھــای   ــحــادی ــآوردھــای ات دســت
كارگری و طبقه كارگر زمانی بـه  
ــمــای   ــد كــه راھــن دســت آمــده ان
ـارزه   اتحادیه ھای كارگری در مـب
شان بر سر مسائل اقتصـادی، یـك  
ــری روشــن در راســتــای   ــگــی جـھــت
اھداف نھایی مبارزه طبقاتی و در  
ـیـن   مواقعی است كه ھماھنگـی ب

ـیـروھـای   ـیـه ن المللی خود را بر عل
ــه داری و   ــای ــی شــده ســرم ــان جــھ
ھمچنین عوامل آنھا در اتـحـادیـه  

ـنـد  ." ھای كارگری تقویت می كن
سوسیال دمكراسی ای كـه پـرچـم  
ـابـل   ـق ـیـد و شـكـسـت را در م سف
مقاومت كارگران بلند كرده است و  

كه نمی تـوانـد  "  كارگركارگریسمی " 
ـقـالل و بـی  " نشان بدھد كجـا   اسـت

تشـكـلـھـای كـارگـری دو  " طرفی 
ـیـشـتـر بـر سـر سـفـره   ـان ب قـرص ن
كارگران آورده اسـت، در بـرابـر آن  

ــاریــخــی "  ــارب ت مــورد اشــاره  "  تــج
 . جورج ماوریكوس درمانده است 

جورج در ادامه سخـنـرانـی اش  
ـا   ـی ـال به نمونه ھایی از فرانسه و ایت
ـا   ـنـد كـه چـگـونـه ب اشاره مـی ك

ـقـالل " اتخاذ   بـه  "  بی طرفی و اسـت
ـابـل روی   ـق ـبـھـه م ـا ج ھمكاری ب

او در ادامه بـه سـه مـورد  .  آوردند 
مشخص در مورد پیشنھاد سیاست  

به اتحـادیـه  "  استقالل و بی طرفی " 
) الـف : " ھای كارگری می پردازد 

ـابـل  "  استقالل و بی طرفی "  ـق در م
ـارزه كـارگـران   اھداف نھایی و مـب
برای برانداختن نظام سرمایـه داری  
. و الغاء استثـمـار انسـان از انسـان 

ـقـالل و بـی طـرفـی ) " ب  در  "  است
مقابل كارگران دیـگـر كشـورھـا و  
ــھــای   ــاتــی تشــكــل ــق ــارزه طــب مــب

" بی طرفـی ) " كارگری آنھا، و پ 
یك تشكل كارگری كه جھتگیـری  
ـــه   ـــت ب ـب ـــی دارد نســ ـات ــ ـق ــ ـب طــ

او  ."  یـوسـی   تـی   یو و آی   تی   دبلیواف 
در مورد برانداختن نـظـام سـرمـایـه  
ـثـمـار انسـان از   داری و الغـاء اسـت

ــن  : " انسـان مـی گـویـد  گـرچـه ای
وظیفـه اتـحـادیـه ھـای كـارگـری  
ـانـدازنـد و   ـی نیست كه این نظام را ب
ـقـط   استثمار را ملغی كنند، امـا ف
با برانداختن این نظام است كه مـی  
توانند ھدف اصلی خود را بـدسـت  

جورج به انداختن بار بـحـران  ."  آورند 
سرمایه بر دوش طبقه كارگر اشـاره  
ـیـجـه مـی گـیـرد  ـت : می كند و ن

ثابت كـرده انـد كـه  )  این حمالت "( 
ـتـصـادی ای كـه   ـآورد اق ھر دسـت
كارگران در این نظـام بـدسـت مـی  
آورند، فقط دفاعی و موقتـی انـد  
ـنـد،   و در خطر برگردانده شدن ھسـت
ــاتــی   ــق ــب ــارزه ط اگــر بــه یــك مــب

وسیعتری كه دنبال اھداف دیگـری  
ـیـجـه  ."  ھستند، مرتبط نباشند  ـت و ن

ـیـن  "می گیرد كه   اگر از یـك چـن
ـانـد،   ـاسـی ای جـدا بـم مبارزه سـی
ـقـط مـی   تشكلـھـای كـارگـری ف
توانند آگاھی صنفی كـارگـران را  
باال ببرند؛ كه آنھم فقط می تـوانـد  
تابع ایدئولوژی طبقه سرمـایـه دار  
ـتـر كـردن   باشد، چرا كه رسالتش بھ
ـیـشـتـی كـارگـران در   وضعیت مـع
چھارچوب جامعه سـرمـایـه داری  

بـه  : " او در ادامه می گوید ." است 
ھمین دلیل، ماركس و انگـلـس در  

 میالدی بر ضرورت  ١٩ میانه سده  
ـیـه   مبارزه كارگران نه تنھـا بـر عـل
عـواقـب سـیـسـتـم سـرمـایـه داری  
تاكید كردند، بلكـه در عـیـن حـال  
مبارزه بر علیه خود این سیستـم را  

ـیـد قـرار دادنـد  ـأك او  ."  نیز مـورد ت
ـنـد كـه   سپس به این اشاره مـی ك
شواھد تاریخی نشان می دھد كـه  
ـا   نزدیكی تشكـلـھـای كـارگـری ب
ـقـه كـارگـر را   احزاب سیاسی، طـب
ـاسـی را   قادر ساخته كه قدرت سـی
بدست بگیرد و زنجیرھای استثمـار  

 .را بگسلد 
ــی  "" در مــورد   ــقــالل و ب ــت اس

در مقابل كـارگـران دیـگـر  "  طرفی 
ــی   ــات ــق ــارزه طــب كشــورھــا و مــب

، جـورج  " تشكلھای كارگـری آنـھـا 
ـارزه   ماوریكوس ویژگی ھـای مـب
ـنــبـش كـارگــری در ھـر كشــور   ج
ـنـد و   مشخصی را یادآوری می ك
ـاسـد؛ امـا بـه   به رسمیت می شـن
ـیـروھـای   جھانی شدن سرمایـه و ن
ھماھنگ كننده این جھـانـی شـدن  
اشاره می كند و مـی گـویـد كـه  
ھمین مسئله یك وظیفه ھمیشگی  

كـارگـران جـھـان  " جنبش كارگری،  
را جـلـو مـی رانـد و  "  متحد شوید 

ـفـه    تشكلھای كارگری  ای كه وظـی
دفاع از كارگران را بر عھده دارنـد،  

ـقـل " نمی توانند   " بی طرف و مسـت
ــگــر   ــھــای كــارگــری دی ــل از تشــك

 .كشورھا بمانند 
ماوریـكـوس سـپـس در مـورد  

ــواف  ــی ــل ــات دب ــالف ــی   اخــت ــو و    ت ی
یوسی می گوید كـه كـدام    تی   آی 

 اتحادیه ھای كارگری" استقالل و بی طرفی"درباره تئوری 
 ناصر اصغری 
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یكی جھتگیری كارگری و كـدام  
ــی   ــگــیــری ھــمــزیســت یـكــی جــھـت

او به پیشنھاد عـده  .  طبقاتی دارند 
ـیـوسـتـن ایـن دو   ای كه خواھان پ
نھاد بین المللی كارگری ھستنـد،  
اشاره می كند و می گوید مـثـل  
این می ماند كه كسـی خـواھـان  
ــی   ــالب ــزب انــق ــن دو ح ــوســت پــی
ـرا راسـت و یـا   ـت كمونیستی و اول

یا متـحـد  !  سوسیال دمكرات بشود 
ــت " كــردن   وی مــی  ".  آب و نــف
كارگران باید متـوجـه ایـن  : " گوید 

و   WFTUموضوع بـاشـنـد كـه  
ITUC   ـــخـــی ـــاری دو ریشـــه ت

ـفـاوت،   متفاوت، دو استراتـژی مـت
اھدافی متفاوت، ایـدئـولـوژیـھـای  
ــك   ــوری ــاس تــئ ــاوت و اس ــف مــت

غیرمـمـكـن اسـت  .  متفاوتی دارند 
كه بشود این دو خطوط را بـا ھـم  
ـقـاتـی   متحد كرد؛ یكی مبارزه طب
ـیـسـم را   ـریـال بر علیه سرمایه و امپ
ــكــه   ــج مــی كــنـد، در حــالــی ـروی ت
ــابــع كــردن   ــرف ت ــه ط دیــگــری ب
جنبش كارگری به اھداف سرمایـه  

ـیـسـم مـی رود  ـریـال او در  ."  و امپ
ــه یــك   " ســئـوال فـرضــی " ادامـه ب

ـرای مــا   جـواب مـی دھـد كـه ب
ــوم اســت  ـل ! ریشـه آن فــعـال نـامــع

ـر  : " گوید   می  اما اگر فـرض را ب
ـری   این بگیریم كه روزی یك رھـب

ـیـك   ـرات ـیـواف ( بـورك ـل بـه  )  یـو   تـی   دب
طرف پروسه ساختگی جوش دادن  
این دو قطب برود، این نیز حـتـمـی  
ـروسـه یـك   خواھد بود كه سریعـا پ
ــلــی جــدیــد كــه   ــل ــم ــھــاد بــیــن ال ن
جھتگیری طبقاتی داشـتـه بـاشـد  
شروع خواھد شد؛ چرا كه بودن آن  

 ."یك ضرورت عینی است 
ـیـجـه  " ماوریكوس به عنوان   ـت ن

ــد "  گـیــری عــمـومــی  : مــی گــوی
ـنـد و  "  ھمه این تئوریھا كه می آی

می روند، یك ھدف اصلـی دارنـد  
ـنـی، سـازشـھـا، راه   كه عقب نشـی
دیگر رفتن و ترك مبارزه طبقاتـی  

ھدف اصلی آنـھـا  .  را توجیه كنند 
ـرای ھـمـكـاری   ـیـل ب تراشـیـدن دل
رھبران اتحادیه ھای كارگـری بـا  

 ."انحصارات و دولتھایشان است 
 ٢٠١٣  ژانویه  ١٣ 
 

 
 دیدار با رضا شھابی 
 یکی از مادران پارک الله 

 
این روزھا، یکـی از خـانـه ھـای اطـراف  
خیابان جیحون، پی در پی پذیرای کسانیـسـت  
ـرا ی دیـدن   ـلـف کشـور ب ـقـاط مـخـت که از ن
کسی می آیند که در مقابـل زر و زور سـر  
فرود نیاورده و با ھر فشاری کـه بـه او آورده  
ـرحـقـش   اند، ھمچنان طالـب خـواسـتـه ھـای ب

ـبـار کـار و  . است  رضا شـھـابـی مـردی از ت
مبارزی که با در دست گرفتـن جـانـش مـی  
خواھد جلـوی خصـم بـایسـتـد و حـق خـود و  

انسانی که خصم را بـه  . ھموطنانش را بگیرد 
زانو در آورده ولی در مقابل انسانیت به سـجـده  

ـر دسـت و  .  می افتد  خم می شود تا بوسـه ب
ـنـھـا یـار و   پای مادری بزند که فـرزنـدش، ت

یاورش را ھمین چند وقت پیش شکنجه گران  
ـنـد  ـت سـتـار بـھـشـتـی کسـی کـه  .  از او گرف

شکنجه گران را بـه زانـو در آورد و بـه حـد  
و حـتـی  .  و لب از لب باز نـکـرد .  جنون رساند 

با مرگش ھم در مورد جنایتکاران افشـاگـری  
آقای شھـابـی از لـحـظـات آخـری کـه  .  کرد 

ستار را می بردند، می گـفـت و اشـک در  
ـیـت  .  چشمانش حلقه زد  رضا شھابی که انسان

ـریـز   ـب و عشق به مردم، سـرتـاسـر وجـودش را ل
به مادر ستار قول مـی دھـد کـه  .  کرده است 

و نگذارد که خون ستار پایـمـال  .  ستار او باشد 
مادری دیگر، از فـرزنـد گـم شـده اش  .  شود 

ـنـالـی کسـی کـه  .  می پرسد  مادر سعیـد زی
 سال است او را ربوده اند و ھیـچ نشـانـی  14

مادر سـتـار و مـادر سـعـیـد  .  از او نمی دھند 
 .انگار فرزندان خود را در چھره او می بینند 

ـیـل   مسئولین جـمـھـوری اسـالمـی بـه دل
ـیـن   محبوبیت بسیار زیاد آقـای شـھـابـی در ب
زندانیان و در میان مردم، تمام سـعـی خـود را  

ـرای مـرخصـی   کردند که بی سروصدا او را ب
ـنـد  ـرسـت ـف ـرون ب ـی بـا  .  برای معالجه از زنـدان ب

ـرای   ـقـه را ب ـی اینکه خانواده چند روز بـود وث
ـتـظـر بـودنـد،   مرخصی آماده کرده بودند و مـن

ـیـان در حـال  11ساعت    شب که اکثر زنـدان
ـرای   استراحت بودند او را صـدا کـردنـد کـه ب
رفتن به بھداری آماده شود ، آقـای شـھـابـی  

 بـھـداری رفـتـه  7می گوید من که ساعت  
ام، ولی آنان اصرار می کنند، مـی رود کـه  
لباس بپوشد که ھم بندی ھایش متوجـه مـی  
ـراض   ـردن اعـت شوند و به این گونه بـھـداری ب

ـرای  .  می کنند  مامور می گوید که بـایـد ب
ـرود ولـی بـدون سـر و صـدا و از   مرخصی ب

ولی آقای شـھـابـی  .  کسی خداحافظی نکند 
می گوید روزھای اعتصابم ھم بندان ھمیـشـه  

ـم از آنـان  .  نگران من بودند  چگونه مـی تـوان
و ھم بندی ھا که مـتـوجـه  .  خداحافظی نکنم 

ـنـد بـدرقـه   رفتن او می شوند او را تا دم در ب
مسئولین که وحشت کـرده بـودنـد  .  می کنند 

حتی او را نمی گردند و طبق برنامه ای کـه  
داشتند و از اینکه مردم به پیشوازاو نیاینـد او  
را نزدیک نیمه شب و در یکی از شـبـھـایـی  
ـر   که ھوا ناجوانمـردانـه سـرد بـود و بـدون خـب
ـنـده   ـر ران خانواده از زندان بیرون میفرستند کمـت
ای برای مسافر نمیه شب و آنـھـم در یـک  
ـنـکـه   اتوبان خلوت ترمز میکند، غـافـل از ای
برای کسی کـه ھـمـراه مـردم اسـت و دلـش  
برای مردم می تپد، ھمه مانند خانواده ی او  

ـرون از زنـدان مـی  .  ھستند  رضا شھابی به بی
ـری   آید در انتظار خانواده و دوستان، ھـیـچ خـب

به اتـوبـان چـمـران مـی آیـد و  .  از آنان نیست 
تا خـالـصـه  .  منتظر، تا شاید ماشینی بایستد 

راننده ای ترمز می کنند و آرام کمی شیشـه  
را پایین می کشد و با دیدن آقای شھابی او  
را می شناسد، سوار می کند و با افتخار از  
اینکه یار خلق، مسافرش است او را به مـنـزل  

 .می رساند 
ــصــاب و ادامــه   ــازجــوھــا کــه از اعــت ب

اعتصـاب او کـالفـه شـده انـد بـا وعـده ی  
ــصـاب او را   ــد اعـت ـن مـرخصــی مــی خـواســت

و سعی داشتند که او را راضـی بـه  .  بشکنند 
این کنند که در زندان اعتصابش را بشـکـنـد  
ـتـی بـه مـنـزل رسـیـدم   ولی او می گـویـد وق
ـرجـا   اعتصابم را می شکنم و مصـمـم و پـا ب
می ماند، تا خالصه در منزل اعـتـصـابـش را  

جسمش بسیار نحیف شـده اسـت،  .  می شکند 
ولی ھمـچـنـان از روحـیـه ای بـاال و مـقـاوم  

ھمسرش ربابه رضایی ھـم بـا  .  برخوردار است  
ـبـود او بـا سـخـتـی روزگـار مـی   اینکه در ن
ـرسـتـی از   گذراند و به تنھایی مسئولیت سـرپ
دو فرزند را بر دوش می کشد و برای گـذران  
زندگی بی وقفه کار می کند، ماننـد آقـای  

ایـن  .  شھابی از روحیه ای باال برخوردار اسـت 
خـنـده از روی  . دو چه زیبنده ھمدیگر ھستند 

ـرای  .  لبانشان کنار نمی رود  با چھره بـاز پـدی
ـنـد  . این خیـل تـمـام نشـدنـی مـھـمـانـان ھسـت

ـرای صـرف نـاھـار و   مھمانان حتی فرصتی ب
 .شام را ھم به آنان نمی دھند  

ـرای مـداوا بـا گـرفـتـن   به رضا شھابی ب
وثیقـه ای مـعـادل یـک مـنـزل مسـکـونـی،  
مرخصی چند روزه داده اند تا به خرج خـودش  

روزی کـه او را  .  به معالجه اش ادامه دھـد 
. گرفتند دفترچه بیمه اش را ھم باطل کردنـد 

ـیـسـت بـه چـه   با این ھمه گـرانـی مـعـلـوم ن
صورت می تواند از پـس مـداوای ایـن ھـمـه  

 .ارثیه ای، که از زندان به او داده اند، بر آید 
ـرون مـی   ـی وقتی از منزل آقای شھـابـی ب
آمـدم، شــادی خــاصـی تـمـام وجـودم را فــرا  

ـر از  . گرفته بود  از این که در ایـن مـکـان پ
ـیـدم و   عشق و صمیمیت بودم به خود مـی بـال

ـیـسـت  .  پیش خود فکر می کردم  ایـن مـھـم ن
که چند سال زندگی کنی، بلکه این که در  
ـری روی اطـرافـیـان داشـتـه   ـی زندگی چه تاث

 یاشاسین آقا رضا . باشی، ارزش دارد 
 

25/10/91 
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: ھدفمندی یارانه ھا
اختالف دولت و مجلس 

 بر سر چیست؟
 

ـراخـتـالفـات   در ھفته ھای اخی
و کشمکش ھای دولت و مجلـس  
بری سرادامه و یا تـوقـف اجـرای  
فاز دوم ھدفمندی یارانه ھـا بـاال  

در واکنش به اصرار  .  گرفته است 
ـراجـرای فـاز دوم،   ـنـی ب دولت مب
مجلس با رجـعـت دادن دولـت بـه  

 «تـوصـیـه ھـایـش »مصوبات و  
ـبـعـات اجـرای   ـرات و ت پیرامون اث
ــدی، از دولــت   فــاز دوم ھــدفــمــن
خواستـه اسـت کـه ایـن طـرح را  

الریجـانـی  .  فعال به اجرا در نیاورد 
ـیـش گـفـت   دراین رابطه دو ھفته پ
که اجرای فـاز دوم ھـدفـمـنـدی،  

 ھزار تومـانـی و گـرانـی  ٥ بنزین  
ـبـال   ـررا بـه دن ـیـشـت ھای بـازھـم ب

ــژاد و  .  خـواھــد داشــت  احــمــدی ن
ـر   ـر تـاکـیـد ب دولتی ھـا عـالوه ب
اجـرای فــاز دوم، وعــده افــزایــش  

ـر شـدن  ٥ یارانه ھای نقدی و    براب
جر و بحث مجـلـس  .  آن را داده اند 

ھفته گذشـتـه  .  و دولت ادامه دارد 
مجلسیـھـا اعـالم کـردنـد کـه از  
آنجا که دولت برطبق مـفـادی از  
قانون ھدفمنـد کـردن یـارانـه ھـا،  
فعال اجازه افزایش قیـمـت حـامـل  
ـرایـن   ھای انرژی را ندارد، عالوه ب
ـرات و   بازار و اقتصاد ھم نگران اث
تبعات فاز دوم ھـدفـمـنـدی مـی  
ـــود   ـب ـــا کـــمــ ـــت ب ـــاشـــد، دول ب
ـرو خـواھـد شـد و   اعتبارمالی روب
دوباره به مـجـلـس فشـار خـواھـد  
آورد تا مجوزافزیش قیـمـت ھـای  
حامل ھای انرژی را بگیرد، کـه  
ــاکــی   ــطــرن ــود اثــرات خ ــن خ ای

درواکنـش  .  براقتصاد خواھد داشت 
به سخنان مجلسیھا پیرامون نـحـوه  
و چند و چـون اجـرا و یـا عـدم  
ــدی،   ــمــن ــدف ــاز دوم ھ اجــرای ف
ـتـه اسـت کــه   احـمـدی نـژاد گــف
وقتـی بـه مـجـلـس آمـد در بـاره  

ـرای فــــاز دوم   ـــوضــــوع اجـــ م
ھدفمـنـدی، تـوضـیـحـات الزم را  

متقابالن الریجـانـی و  .  خواھد داد 
مجلسی ھا اعالم کـرده انـد کـه  
موضوع بحث یارانه ھا در دسـتـور  

 .نیست 

پیرامون اصرار احمدی نـژاد و  
دولتی ھا مبنی براجرای فاز دوم  
ھدفمندی و مخالفت مجلسی ھا  
ـرای   با اجرای آن، سود و زیان آن ب
باندھای حکومـتـی گـردآمـده در  
دولت و مـجـلـس، الزم اسـت بـه  
چند نکتـه مـحـوری اخـتـالفـات  

اســاســا جــنــگ و  .  اشــاره کــردد 
ـر   دعواھای باندھای حکومـتـی ب
ـنـه   سر تصاحب درآمدھا، نحوه ھزی
ـریـن سـھـم از ایـن   و داشتن بیـشـت

درآمدھا، برای غـارت و چـپـاوول  
ثروت ھای جامعه، تحمیل فقـر و  
ــرانــی ھــای بــازھــم   فــالکــت، گ

اسـاس دعـوا  .  بیشتـر مـی بـاشـد 
که چه کسـی و چـه  .  اینجاست 

باندی از رژیم، چقدر و چـگـونـه  
بـه  .  میتواند بدزد و به جیبب بـزنـد 

عبارتی، دعوای دولت و مـجـلـس  
ــاز ھــم   ــه کــردن ب ــس بــرســرکــی
بیشترمردم و تحمیل فقر وفـالکـت  
ـرنـج   ـرو دزدیـدن دسـت ـیـشـت بازھـم ب
ـروتـھـای جـامـعـه مـی   مردم و ث

ــی ھــا شــروع  .  بـاشـد  ـت اول از دول
ـم  ـی دالیـل  »سـوال ایـن اسـت  .  کن

ــادی  ـــص ـرای فـــاز دوم   «اقــت اجــ
ھدفمندی برای دولـت چـیـسـت؟  
چرا دولتی ھا اصـرار بـه اجـرای  
فـاز دوم ھــدفـمـنـدی یـارانـه ھــا  

 دارند؟ 
. ابتدا یک توضیح الزم اسـت 

کل قانون ھدفمند کردن یارانه ھا  
که نزدیک به دو سال پیـش کـه  
ــا   ــارت اجــرای آن را ب دولـت اسـت
رضایت خـامـنـه ای و مـوافـقـت  

مجلس آغاز کرد، تضمـیـن یـک  
منبع سرشار درآمـدھـای افسـانـه  
ـرد   ـیـشـب ای برای دولت، به بھانه پ

ـتـصـادیـش » ، تـامـیـن  «انقـالب اق
ـیـدات  »منابع مالی   حمایت از تـول

برای تقویت تولیـد داخـلـی   «ملی 
ــمــار   ــصــاد بــی ــدازی اقــت و راه ان

ـراسـاس ایـن  . حکومت اعالم شد  ب
طـرح، دولـت اجـازه حـذف یـارانـه  
ـیـمـت   حامل ھای انژری، تعیین ق
ـراسـاس الـگـوھـای   این حاملـھـا ب
رشد و توسعه، در راستای برنـامـه  
ـتـصـادیـش،   ھا و سـیـاسـتـھـای اق
ــژری   ھـدفـمـنـد کـردن مصـرف ان

دراقدام بعدی بـه  .  را گرفت ... و  
ـری   ـرای جـلـوگـی ادعای دولـت ب
ـتـایـج   ازافزایش قیمتھـا، کـه از ن
طبیعی حذف یارانه ھای سـوخـت  
ـرداخـت یـارانـه   بود، مجلس اجازه پ
نقدی از محل درآمدھای حـاصـل  
ـرژی، بـه   از حذف یارانه ھـای ان

 «تقویت قدرت خرید مردم »بھانه  
و جلوگیـری از فشـار مضـاعـف  
ـر مـردم   سیاست ھای اقتصادی ب

درسـال اول  .  را به دولت داد ...  و  
ھدفمندی، درآمدھای دولت فقـط  
از محل حذف یارانه حامـل ھـای  

ــرژی، نــزدیــک بــه    ھــزار  ٨٠ ان
دیـوان  .  میلیارد تومـان بـوده اسـت 

ـم درھـمـیـن رابـطـه   محاسبات رژی
ــن   ــه ضـمــن ارائـه ای سـال گــذشـت
گزارش تاکیـد کـرد کـه از ایـن  

 ھـزار  ٥٠ مبلغ نزدیک به تقریبـا  
میلیارد تومان تحت عنوان یـارانـه  
ـرداخـتـه شـده و   نقدی بـه مـردم پ

ـیـارد تـومـان،  ٣٠ بقیه   ـل  ھـزار مـی
پا بـه  .  معلوم نیست چه شده است 

پای اعالم این موضـوع، مـجـلـس  
از دولت خواست تامنبـع و مـحـل  
ـلـغ را ارائـه   ھزینه شـدن ایـن مـب

پائین تر بـه ایـن مـوضـوع  .  نماید 
 .دوباره پرداخته میشود 

ــه گــزارشــات   ــاد ب ــن ــا اســت ب
حکومتی، ھدفمندی یارانه یـک  
منبع درآمد مھم برای دولت مـی  

در کنار ھدفمندی، فـروش  .  باشد 
ـرداشـتـھـای    «قـانـونـی »نفت و ب

ـفـت بـا   دولـت از مـحـل فـروش ن
استناد به قانـون ھـدفـمـنـد کـردن  
یارانه ھا، مـوضـوع فـروش ازر و  
ـیـاردی   ـل در آمـدھـای صـدھـا مـی
دولت از این طریق، کل بـانـدھـای  

از   «دفاع »دولتی را حول و حوش  
ــدی   ــمــن ــدف ــاز دوم ھ اجــرای ف

ـلـی کـه  .  گردآورده است  بنابر دالی
در بـاال بـه آن اشـاره شـد، دولـت  
خــواھــان ادامــه اجــرای فــاز دوم  

ـتـی ھـا  .  ھدفمندی می باشد  دول
با استناد به قانون ھدفمنـد کـردن  
یارانه ھا، سوراخ سنبه ھایی کـه  
در آن تعبیه شده، شانس تضـمـیـن  
درآمـدھـای افسـانـه ای شـان را  
ــی   دیـده  و بـا حـمـایـت تـاکـنـون
خامنه ای؛ مبنی بر باز گذاشتـن  
دست دولت در اجرای طرح ھـا و  
ــصــادیــش، ایــن   ــھــای اقــت ــاســت ســی
امکان را ھنوز دارند که فـاز دوم  
ھدفمندی را به اجرا گذاشته کـه  
معنـای آن تضـمـیـن درآمـدھـای  
بازھم بیشتر برای دولت وباندھـای  

ـبـصـره  .  دولتی می باشد  براساس ت
ھای قانون مربوط به حذف یارانـه  
حامل ھای انرژی، دولـت مـجـاز  
ـیـمـت   ـیـن ق می باشد، نحـوه تـعـی
ــزان و   ــی حــامــل ھــای انــرژی، م
درصد افزایش قیمتھا را با تـوجـه  

ـتـصـاد  »به   ـریـھـای اق جـھـت گـی

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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اصـرار  .  تعییـن نـمـایـد  «مقاومتی 
ـرای فــــاز دوم   ـراجـــ ـــ دولــــت ب
ـنـجـاسـت  ـقـا ای ـی . ھدفـمـنـدی، دق

اینجاست کـه دولـت دسـتـش بـاز  
ـرای حـداقـل   بوده و مـی تـوانـد ب
ــای   ــگــر درآمــدھ یــک ســال دی
ــد  ــای ــم ــن ن ــامــی ــش را ت ــالن . ک

درآمدھایی که جایگاه اقتصـادی  
ـفـوذ و   ـتـی را در ن بانـدھـای دول
ــصــادی   ــای اقــت ــافــی ــتــرل م کــن
حکومت، در برابر مجلسیـھـا بـاال  

ـرد  ـتـصـادی  .  می ب تـوجـیـھـات اق
ــت اجــرای   دولـت پــیــرامــون اھــمــی
فازدوم و اینکه این سیـاسـتـھـا در  
راستای سیاستھای رشد و توسعـه  
اقتصادی حکـومـت مـی بـاشـد،  
یک دروغ و شـیـادی اسـالمـی  

دولت مـدعـی اسـت  .  بیش نیست 
که ھنوز مشغول ایـجـاد اشـتـغـال  

بسته حمایتی از  ».  میلیونی است 
را تـھـیـه کـرده،   «تولیدات مـلـی 

حفط اشتغال کرده و بخش اعـظـم  
درآمدھای حاصل از ھـدفـمـنـدی  
یارانه ھا را در اینجا ھزینـه کـرده  

ـنـاد  .  است  ھمه این ادعاھا با اسـت
ـتـی و   به سـخـنـان بـانـدھـای دول
ـبـوده و   ـیـش ن مجلسی دروغـی ب

اما واقعیت در ایـن مـورد  .  نیست 
گرانی بـاالی  . چیز دیگری است 

 درصد، تحمیل دسـتـمـزدھـای  ٦٠ 
ـر اعـالم شـده   سه برابر زیر خط فق
ــر کــرده کــارگــران، اخــراجــھــا،   ب
بیکارسازیھای گسترده میلیـونـی،  
از ثمرات اجرای طرح ھدفـمـنـدی  
ـیـونـھـا   ـل بوده است که زندگی مـی
نفررا به ویرانی و فالکت کشـانـده  

 .است 
ـــه دوم  ـت ـــس و  :  نـــکــ ـل مـــجــ

ـــه ھـــا و   ـــدی یـــاران ـن ھـــدفـــمــ

مخالفتھایش با اجـرای فـاز دوم  »
مجلس حدود بیـش از  .  ھدفمندی 

ـر   ـنـاب دوسال پیش ایـن قـانـون را ب
توصـیـه خـامـنـه ای تصـویـب و  

در  .  برای اجرا به دولت ارجـاع داد 
ــرغــم   ــی ــل یــک ســال گــذشــتــه ع
اختالفات کم و زیاد مجلسی ھـا  
با نـحـوه، شـیـوه و زمـان اجـرای  
قانون ھدفمنـد کـردن یـارانـه ھـا،  
ــای   ــت ــس عــمــومــا در راس ــل مــج
ـتـی از دولـت،   سیاستـھـای حـمـای
ـــدی و   ـن ـــویـــژه حـــول ھـــدفـــمــ ب
سیاستھای ناظر دولت براین طـرح  

ازاواخـر سـال  .  حرکت کـرده اسـت 
مجلسی ھـا بـه  "  نق زدنھای  "٩٠ 

ــعــات   ــه اثــرات و تــب ادامــه  " بـھــان
ــادرســت  ــی  "  اجــرای ن ــاگــھــان و ن

. ھدفمندی توسط دولت شروع شد 
مجلسی ھا متوجه شده بودند که  
در طـول ایـن مـدت سـرشـان بـی  
ــان از   ــش ــم ــھ ــده، وس ــان ــاله م ک
درآمدھای حاصل از اجرای طـرح  
ھدفمند کردن یـارانـه ھـا تـوسـط  
ــه   ــت ب ــده و دول ــت، کــم ش دول
ـرامـون بـه   ـی پیشنھادات مجـلـس پ
ـرح ھـــای   ـتـــن طــ ـرا گـــذاشــ اجــ
اقتصادی و مصوبه ھای مجـلـس  
ــداده و کــار   ــشــی نشــان ن ــن واک

ــد  ــار  .  خــودش را مــی کــن فش
 در ادامـه  ٩١ مجلس از اوایل سال  

عدم واکـنـش دولـت بـه مـجـلـس  
پیرامون بازنگری در اجرای طـرح،  

الریجانی چندین طـرح  .  باالگرفت 
ــال   ــم ــت اع ــھ ــه در ج و مصــوب
محدودیت بردولت تصویب واعـالم  

ــه ای پــیــرامــون  .  کـرد  ــه خــامــن ب
موضوع ھدفمندی وسـیـاسـتـھـای  
غلط احمدی نژاد، نامه نوشـت و  
ــا   از وی خــواســت کــه دولــت ب

در واکـنـش  .  مجلس ھمراه بشـود 
به این اقدامات مجلـس، احـمـدی  

از  .  نژاد به کـار خـود ادامـه داد 
اینجا به بعد مـجـلـس اھـرمـھـای  
اعمال فشار به دولت را بـه کـار  

اولین کاری که مـجـلـس  .  گرفت 
ـبـار   کرد مخالفت با درخواست اعت
دولتی ھا از مجلس برای تـامـیـن  

 ھزار میلیاردتومان پول  ١٥ کمبود  
ـقـدی بـود  . برای پرداخت یـارانـه ن

ــت   مـجــلـس اعـالم کـرد کـه دول
ـیـاردتـومـان درآمـد   ـل دھھا ھـزارمـی
داشته و از مـحـل ایـن درآمـدھـا  
می تواند پرداخت یارانه نقـدی را  

ــدھــد  ــر ایــن،  .  ســازمــان ب عــالوه ب
ـیـاتـی ھـم   درآمدھای نفتی و مـال
در ایـن مـقـطـع زمـانـی افـزایـش  

این مخالفت مـجـلـس  .  یافته است 
بھانه ای در دست دولـت شـد تـا  

ھـر  " احمـدی نـژاد اعـالم نـمـایـد  
ـم   موقع خواستیم به مردم پول بدھـی

." صــــدای عــــده ای درآمــــد 
ـرای   کشمـکـش مـجـلـسـی ھـا ب
ـرای   ـتـی ھـا ب اعمال فشار به دول
رو کردن درآمدھای دولـت ھـنـوز  

در ھمین رابـطـه و در  .  ادامه دارد 
ـفـت ھـای بـانـدھـای   ادامه مـخـال
ــس، مــرکــز   گــرد آمــده در مــجــل
ــس رژیــم،   ــل پــژوھــش ھــای مــج
ـرامـون   ـی گزارش پشـت گـزارش پ
اجرای نادرست ھدفمـنـدی تـھـیـه  
. کرده و به دولت فشار وارد کـرد 

در اقدامی دیگرمجلـس سـیـاسـت  
ـیـه   اعمال فشار و افشـاگـری عـل
. باندھای دولتی را پیـش گـرفـت 

ــس مــدعــی شــد  ــزان  :  مــجــل مــی
درآمدھای دولـت از ھـدفـمـنـدی  
شفاف نیست، منبع وھزینه ھـایـی  
ـیـسـت  . که دولت کـرده مـعـلـوم ن

درآمدھای ھدفمندی صرف خریـد  
ــــھــــای   ـــذاری ـروش و واگ و فـــ
کارخانجات وشرکت ھای دولتـی  
ـر   در بازار بـورس شـده، عـدم وازی
ــه، گــم شــدن   پـول نــفـت بـه خـزان
ـفـت، دسـت   میلیـاردھـا دال پـول ن
داشتن مدیران دولتی در مـاجـرای  

٣ دزدی   ٠ ٠ ـــــــــاز  ٠  ھ
میلیاردتومانی، و مورد جدیـدعـدم  

.  می باشـد ٩٢ شفافیت در بودجه  
ایــنــھــا عــمــده تــریــن فشــارھــای  
ــرای   ــســی ھــا بــه دولــت ب ــل مــج
متقاعد کردن بانـد احـمـدی نـژاد  
ـرای کـنـار آمــدن بـا بـانـدھــای   ب
ـری   ـیـت رھـب مجلسی ھا وبخشا ب

فشـارھـایـی کـه در  .  می بـاشـد 
ـیـسـت جـز   اساس چیزی نبوده و ن
دادن سھم بیشتر، شـریـک کـردن  
باندھای مـجـلـسـی در غـارت و  
ــروت ھــای جــامــعــه  ــاوول ث ــپ . چ

ــای   ــدھ ــان ــگــر ب ــک دی ــاکــتــی ت
پـز دفـاع از  " مجـلـسـی گـرفـتـن  

ـبـعـات  "  مردم  ـرات و ت به بھـانـه اث
مـجـلـسـی  .  ھدفمندی می بـاشـد 

ـتـصـادی   ھا، دولت وسیاستھای اق
ـیـھـا،   دولت را عامل افزایش گـران
گسترش بیکاری معرفی کرده و  
تالش می کنند برای حمـالتشـان  
ــه   ــای ــت، پ ــھــای دول ــاســت بــه ســی

ھـمـه  .  اجتماعی دست و پا نمایند 
ــھــانــه ھــا و ادعــا ھــای   ایــن ب
مجلسی ھا، عـیـن بـھـانـه ھـا و  
ادعا ھای دولتـی دراسـاس دروغ  
. و شارالتانیزم اسالمی می بـاشـد 

ــردم و   ــر م ــس بــه فــک ــل ــه مــج ن
. مشکالت مردم است و نه دولـت 

اختالفات و دعواھای دولتـی ھـا  
و مجلسی ھا پیرامون اجـرا و یـا  
عدم اجرای فاز دوم ھـدفـمـنـدی،  

فعال تا روشن شدن سھم باندھـا و  
دار و دسته ھـای حـکـومـتـی از  
درآمدھای افسانه ای نـاشـی از  
ــوت   ــن طــرح، مســک اجــرای ای

ــه شــده اســت  در کــنــار  .  گــذاشــت
ــانــدھــای   دعــواھــای ســیــاســی ب
حکومتی، جنگ و دعوایی بـس  
ــاوول و   ــپ ــرغــارت،چ ــر س ــزرگ ب ب
دزدی و بـاالکشـیـدن درآمـدھـای  

یکـی  . جامعه در جریان می باشد 
از عرصه ھای اصلی و مھم ایـن  
دعواھا، عرصـه ھـدفـمـنـد کـردن  
یارانه ھا و درآمدھای حـاصـل از  

عـرصـه ای کـه  .  آن مـی بـاشـد 
طرح قانون اجرای ھدفمنـد کـردن  
ــر دو بــانــد   ــارانــه ھــا، دســت ھ ی
قدرتمند حکومتـی را در اجـرای  

ھر دو بـانـد  .  آن باز گذاشته است 
ــورد دســـت   ــت  در م ــوم ــک ح
ــاال   گـذاشـتـن روی درآمـدھــا و ب
ـیـارد تـومـان   ـل کشیدن ھـزاران مـی

خامنـه  .  پول، به جان ھم افتاده اند 
ای که مدیریت دعوای باندھا را  

" تـوصـیـه " در دست دارد، تا کنون  
به کنار آمـدن بـانـدھـایـش کـرده  

در پشت پرده موافقت و یـا  .  است 
ـر   مخالفت باندھای حـکـومـتـی ب
سر موضوع ھدفمند کردن یـارانـه  
ھـا، جـنــگ حـکــومـت دزدان و  
قاتالن مردم برای تصرف ھـر چـه  
ـتـصـادی   بیشتر منابع مالـی و اق

ـرار دارد  کـل نـظـام،  .  کل نظـام ق
سازمان مافیای عظیـم اسـالمـی  
دزدی، غارت و چپاوول، تـحـمـیـل  
ـر   گرانی، فقروفالکت و بیکاری ب
. گرده مردم بـوده  و مـی بـاشـد 

ــد   حـکـومــت دزدان و قـاتـالن بـای
 .گورش را گم کند 
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زندان و كارخانه  در ھفته گذشتـه  
. عرصه مبارزه كارگران بوده اسـت 

ـلـب  ده ھـا و   ـتـه، ق در ایـن ھـف
صدھا نفر از زندانیـان سـیـاسـی و  

بـھـنـام  " فعالین جنبش كارگری با  
اطـالعـیـه  .   زده است "  ابراھیم زاده 

زندانیـان سـیـاسـی و تـعـدادی از  
ــن كــارگــری در دفــاع از   فــعــالــی
تقاضای بھنام ابراھیـم زاده جـھـت  
رفتن به مرخصی و حـاضـر شـدن  
ــمــارش، بــا   ــی ــد ب ــرزن بــر بــالــیــن ف
انعكاس و حمایتھای وسیـعـی در  
داخل و خارج از كشور روبرو و از  
طرف نھاد و تشكلھای كـارگـری  

ـرار گـرفـت  ـبـال ق ـق بـا  .  مورد اسـت
ـیـن و   دستگیریھـای وسـیـع فـعـال
سخنگویان فعال كارگری تـوسـط  
ـتـی در   ـی جمھوری اسـالمـی امـن
ــش   ــه، جــنــب ــد ســال گــذشــت ــن چ
كارگری اجبارا خارج از مـحـیـط   
ـیـدی،   كارخانه و مجتمع ھای تـول
در میحط  زنـدان ھـم در رو در  
ـرار گـرفـتـه   روی رژیم اسالمی ق

ـراضـی و  .  است  نـامـه ھـای اعـت
ــداوم   ــش م ــخ ــه ب ــی ب ــایــت ــم ح
ـنـد و   ـراضـات كـارگــران در ب اعـت
. فعالین سیاسی تبدیل شـده اسـت 

پــس بــه مــرخصــی آمــدن رضــا  
ــارزه   شـھـابـی بـه یـمـن یـک مـب
ـتـی   وسیع، اینبار نامه ھای حـمـای
از بھنام ابراھیم زاده اسـت كـه در  
ـیـن   محافل كارگـری در سـطـح ب
المللی و داخل كشور دست بدسـت  

ــشــود  ــا فــعــالــیــن  .  مــی ــدان ت از زن
ـبـار   کارگری از داخل تا خارج این
با احساس مسئولیت انسـانـی بـه  
ــام ابــراھــیــم زاده   ـن ــھ حـمــایــت از ب

 . برخاستند 
ــه   ـب ـتـه گــذشـتـه دوشـن در ھـف

ـبـه  ١٨  دی  ٢٥ دی مـاه تـا دوشـن
ماه، اعتراضات كارگری كـمـاكـان  
ـیـدی   ـل در بخشھایی مركـزی و ك

ــ كـارگـران   ١ .  ادامه داشتـه اسـت 
نورد لوله صفا در سـاوه دسـت بـه  
ـرای رسـیـدن بـه   اعتصاب زده و ب

خواستھایشـان از جـمـلـه دریـافـت  
ـرداخـت نشـده، بـه   دستمـزدھـای پ
ـرامـون ایـجـاد   بحث و تبادل نظر پی

تـالش  .  شورای كارگری پرداختند 
كارگران برای رسیـدن بـه تشـكـل  

یـكـی  "  شورای كارگـران " قدرتمند  
از نتایج اعتصـابـات كـارگـران در  

ــخـش اســت  در اعــتـصــاب  .  ایـن ب
 نفر از  كارگران نورد لـولـه  ١٢٠٠ 

ــا در ســاوه،    نــفــر از  ٢٥٠ صــف
مھنـدس و كـارشـنـاسـان بـه ایـن  

ـ در اھـواز  ٢ .  اعتصاب پیوسته اند 
ـنـد اھـواز "  نفر از كارگران  ٢٠٠  " ق

در اعتـراض  "  كاغذسازی كارون " و  
ـیـن بـه   به بـی تـوجـھـی مسـچـول
خواست و مطالباتشان در مـقـابـل  

ــانــداری تــجــمــع كــردنــد  ــت ـ  ٣ .  اس
ـرورش،   بازنشستـگـان آمـوزش و پ
ــه   ــمـاعــی و ارتــش ب ــن اجـت تـأمـی
ـبـات   منظور عـدم دریـافـت مـطـال
خود، مقابل مـجـلـس بـه مـنـظـور  
ـیـار   دریافت مطالباتشان كه در اخت
ــه   بـخــش خصـوصــی قــرار گــرفــت

ـ  ٤ .  است، دست به اعتـراض زدنـد 
و جمعی از كارگران الیـاف پـارس  
نیشابور به نحوه رفتار كارفرما در  
ارتباط بـا مـرخصـی كـارگـران و  
اجحافات كارفرماھا در دفتر ایلنا  
ـراض و   به این بی حقوقی ھا اعـت
خواھان خبر رسانی در این رابـطـه  

ـیـاف  .  شدند  ما كارگران كارخانه ال
پارس نیشابور را فرا میخوانیـم در  
مقابل اجحاف و رفـتـارھـای ضـد  
انسانی كارفرماھا و بـه مـنـظـور  
ــاق   ـبـات و احـق رسـیـدن بـه مـطـال
ــام   ــای خـود در ای حـقـوق و مـزای
مرخصی، به ابـزار  تـعـرضـی از  
جملـه تـجـمـع تـمـام كـارگـران در  
مقابل مجلس و صدور قطـعـنـامـه  

ــرگــزاری مــجــمــع عــمــومــی   و ب
ـ تـجـمـع  ٥ .  كارگران، متكی شوند 

رانندگان شركـت واحـد تـھـران در  
مقابل اداره كـار شـمـال غـرب در  
ــكــرد شــواری   ــه عــمــل اعــتــراض ب

ــار  ــی ك ــالم ــن اعــتــراض  .  اس ای
ـر از  ٧٠  ـف نفری  كه باشكایت دو ن

كاركنان این شركت علیـه شـورای  
اسالمی شكـل گـرفـتـه بـود، بـه  
ــر و   ــمــات مــوث ــی ــایــج و تصــم ــت ن
سازمانیافته تری در این مجـتـمـع  

ـر از  .  كارگری منجر شـد  ـف یـك ن
اعضای شورای اسالمی شـركـت  
واحد بنام مـحـمـد رضـا جـورابـی  
استفعا داد و از عملـكـرد شـورای  

ـراض و  .  اسالمی انتقـاد كـرد  اعـت
ـرای انـحـالل   مطالبه كارگران نیز ب
شورای اسالمـی در ایـن تـجـمـع  
ـبـه فـوری كـارگـران   بعنوان مـطـال

 . مطرح شده است 
ھفته گذشته، ھفته به نمایـش  
درآمـدن مـاھـیـت ضـد كـارگــری  
تعدادی از انـجـمـن و كـانـونـھـای  
وابسته به رژیم جمھوری اسالمـی  

کــانــون عــالــی شــوراھــای  .  بــود 
ــون   اســالمــی کــار کشــور، کــان
ــه و   ــت ــران بــازنشــس عــالــی کــارگ
مستمری بگیران سراسر کشـور و  

ــجــمــن  ــون ان ــی    کــان ھــای صــنــف
کارگران اسـتـان تـھـران و ده ھـا  
ـر در نـامـه   تشکل ھای کوچکـت
ای خطاب به خامـنـه ای ضـمـن  
ــد مــرتصــوی در   ــی دفــاع از ســع
ــاعــی،   ــم ــن اجــت ــامــی ــان ت ســازم
ـر ریـاســت   ـقـاء وی ب خـواسـتـار اب

این تشکل ھـا در  .  سازمان شدند 
نامه شان، مرتضـوی را مـدیـری  

ــق،  ”  ــدان، الی ــوق ــت، حــق ــای ــاکــف ب
مـعـرفـی  “ کاردان، متعھد و دلسوز 

كانون عالی شـوراھـای  .  کرده اند 
اسالمی و تشكلھای وابسـتـه بـه  
رژیم جمھوری اسالمی و از جمله  
خانه كارگر، كانون و تشـكـلـھـای  
ضد كارگری شـنـاخـتـه شـده ای  

رفتار این كانونھا در سـه  . ھستند 
دھه گذشته بـویـژه بـا داغ شـدن  
بحث قـانـون كـار و مـقـاومـت و  
ـبـش كـارگـری بـه   اعتراضات جـن
این قانـون ضـد كـارگـری در دو  
دھه گذشته كامال آشنا و جنـبـش  
ـــن و   ـی ــ ـــال ـری و فــــع ــ ـــارگ ك
سخنگویانش ھیگـچـونـه ابـھـام و  
ــی ای در مــورد كــانــون   ــاروشــن ن
شوراھای اسالمی و خانه كـارگـر  
ـقـه   و دیگر تشكلـھـای زرد و حـل
بگوش دولت و كارفرماھـا و كـل  

نـامـه ایـن  .  نظام اسالمـی نـدارنـد 
ـتـكـاری مـثـل   كانـونـھـا بـه جـنـای
خـامـنـه ای ذره ای در فضـای  
اعتراضی و اعتصابات كـارگـری  

 . تاثیر ندارد 
ـتـه   و اقـدام مـھـم در یـك ھـف
گذشته دفاع بخشھایی از جنـبـش  
ــه ھـــای   ــحـــادی ـری و ات ــارگــ ك
كــارگــری در داخــل و خــارج از  
ـیـار و   كشور از كمپین دفاع از زان

زانیار و لقـمـان  .  لقمان مرادی بود 
ـــدانـــی   ـرادی دو جـــوان و زن مــ
سیاسی ھستند كـه در دادگـاه و  
نھادھای امنیتی جمھور اسالمـی  

ـیـار  .  به اعدام محكوم شده انـد  زان
ـــق نـــامـــه و   ـری ـرادی از طــ مــ
ـبـانـی   فراخوانھایش حمایت و پشتی
ـران   وسیعی از جامعه و مردم در ای
و خارج از كشور را بـخـود جـلـب  

ـتـه گـذشـتـه  .  كرده است  و در ھـف
كارزار بسیار وسیـعـی كـه اسـاسـا  
ــت   ــھـاد و شـخــصــی تـوســط سـه ن
ـیـن   ـپ ـیـار مـرادی، كـم اصلـی، زان
ـنـا احـدی ــ و   علیه اعدام ــ مـی
ـراه   خانواده زانیار و لقمان مـرادی ب
ـیـن   ـر از فـعـال ـف افتاد، نظر ده ھا ن
كارگری، تشكل و اتحادیـه ھـای  
كارگری و در خارج از كشـور ده  

ھا سازمان و حزب را بخود جـلـب  
و در حمایت و برای لغو مـجـازات  
ـیـار و   اعـدام و آزادی فـوری زان
ـنـگ   ـی ـت لقمان مرادی كمپین و می
ھای وسیعی سازماندھی و انجـام  

مردم شھر مـریـوان در ابـعـاد  .  شد 
وسیع این شھر را تبدیل به سنـگـر  
ـیـه اعـدام   یـك مـبـارزه جـدی عـل
ـر   كردند و  علیه پدیده شـوم و غـی

ــی   ــا  "  مــجــازات اعــدام " انســان بــپ
ـیـن كـارگـری در  .  خواستند  فـعـال

داخل زندان و در محلھای كـار و  
ـرای   در شھرھا از این اقدامات و ب
حمـایـت از فـراخـوان خـانـواده دو  
ـقـمـان   ـیـار و ل زندانی سیاسـی زان
ــانــی   ــب ــی مــرادی حــمــایــت و پشــت

به یمن فراخوان ھای آنھـا،  .  كردند 
ـیـن لـغـو مـجـازات اعـدام در   كمپ
ابعاد سیاسی در جـامـعـه مـطـرح  

ــد  ــھــم و  .  ش ــارزار م ــن ك در ای
تاریخی، بـخـشـھـای وسـیـعـی از  
جنبش كارگری بی تفاوت نبود و  
با اطـالعـیـه و فـراخـوانـھـایشـان،  
رادیكالیسم انقالبی و سلبـی خـود  
. را به جامعه تسـری بـخـشـیـدنـد 

ــش مــا در   ــطــه قــدرت جــنــب نــق
دخالتگری بخشھای وسـیـعـی از  
ـیـن سـیـاسـی و كـارگـران و   فعـال
ـتـه اسـت كـه بـه   نھادھـایـی نـھـف
ـتـه ایـن   اعتبار و نفوذ كالم و اتوری

 .  جنبش میفزاید 
 دی  ٢٠  ــ  ٢٠١٣ ژانویـه  ١٤ 

 ١٣٩١ ماه  
 
 
 
 

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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 اعتراضات كارگری
 

 اعتصاب كارگران نورد لوله صفا
با تداوم اعتصاب مـتـحـدانـه  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 مـھـنـدس و کـارشـنـاس ایـن  ٢٥٠ کارگران نورد لوله صفا  
ـنـد  ـیـوسـت در چـھـارمـیـن روز  !  کارخانه نیز به اعتصابیـون پ

  ٢٥٠  کارگر کـارخـانـه نـورد لـولـه صـفـا  ١٢٠٠ اعتصاب  
ـیـز بـه کـارگـران   مھنـدس و کـارشـنـاس ایـن کـارخـانـه ن
اعتصابی پیوستند بنا بر گزارشھای رسیده به اتحـادیـه آزاد  
ـیـز   کارگران ایران، کارگران اعتصابی نورد لوله صفا امروز ن
ھمچون روزھای دیگر بـا تـجـمـع در مـقـابـل درب ورودی  
کارخانه و روشن کردن الستیک مانع تردد خودور به داخـل  
کارخانه شدند و بطور دسته جمـعـی بـحـث ایـجـاد شـورای  

ـر  .  کارگری را به تبادل نظر گذاشتند  ـنـا ب از سوی دیگـر ب
ـر حضـور   ـنـی ب وعده ای که فرماندار ساوه به کارگران مـب
رستمی صفا کـارفـرمـای کـارخـانـه در فـرمـانـداری ایـن  

ـنـده ھـای کـارگـران در  ١٥ شھرستان داده بود ساعت    نـمـای
محل فـرمـانـداری حـاضـر شـدنـد امـا رسـتـمـی صـفـا بـه  
فرمانداری نیامده بود با اینحال فرماندار ساوه طی نشستـی  

 ساعته با نماینده ھای کارگران به آنان اعالم کـرد مـا  ١/٥ 
روز شنبه در رابطه با مشکالت شما جلسه شـورای تـامـیـن  
استان را تشکیل خواھیم داد و رستمی صفا را مـتـعـھـد بـه  
پرداخت دستمزدھایتان خواھیم کـرد و چـنـانـچـه ایشـان بـه  
تعھد خود عمل نکند این اختیار را داریم تا حتـی اقـدام بـه  

 . بازداشت وی نیز بکنیم 
فرماندار ساوه  در ادامه تالش کرد با این صحبـت کـه  
ـرداخـت   من تضمین میکنم روز شنبه دسـتـمـزدھـای شـمـا پ
ـنـده   شود کارگران را ترغیب به بازگشت بکار کند اما نمـای
ھای کارگران اعالم کردند کارگران تا دریافـت شـش مـاه  
دستمزد معوقه خود حـاضـر بـه پـایـان دادن بـه اعـتـصـاب  
ـر   نیستند و به محض اینکه دستمزدھای ما پرداخت شـود ب

بنا بر آخـریـن گـزارشـھـای  . سر کارھایمان باز خواھیم گشت 
ـران اعـتـصـاب مـتـحـدانـه   رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ای
کارگران کارخانه نورد لوله صفا ھمچنان ادامه دارد و ایـن  
کارگران اعالم کرده اند با ھیچ وعده ای جز تحقق عـمـلـی  
پرداخت شش ماه دستمزد معوقه خود بر سر کارھایشـان بـاز  

دوازدھم دی    –اتحادیه آزاد کارگران ایران  .  نخواھند گشت 
  ١٣٩١ ماه  

  
کاغذسازی »كارگر کارخانه ٢٠٠بیكاری 
 «قند اھواز»و  «کارون

و   «کـاغـذسـازی کـارون »جمعی از کارگران کارخانه  
ـراض بـه  ١٨ صبح  دوشنبه   «قند اھواز »  دی مـاه، در اعـت
شـان، در مـقـابـل    ای مسئـوالن در رفـع مشـکـالت   توجه   بی 

کـاغـذسـازی  .  استانداری خوزستان دسـت بـه تـجـمـع زدنـد 
 بـه  ٨٥ کارون پس از واگذاری به بخش خصوصی در سـال  

ـم بـه   دالیل نامعلومی تعطیل شد و کارفرمای جدید تصـمـی
 دوبـاره کـارگـران  ٨٩ در سـال  .   کارگر گـرفـت ٢٠٠ اخراج  

اخراجی دعوت بکار شدند اما پس از گـذشـت چـھـار مـاه  
 کارگـر تـا امـروز  ٢٠٠ دوباره کارخانه تعطیل شد و مجددا  

ـیـدی  ٢٠٠ . اند   بیکار و بالتکلیف مانده   کارگر این واحد تـول
عالوه بر اینکه خواستار دریافت مطالبات سنـواتـی خـود از  

ـیـت مـجـدد ایـن واحـد  ٨٥  تا  ٨٠ سالھای   ـنـد، فـعـال  ھسـت
 .تولیدی و بازگشت به کار را خواستارند 

 
تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش، تأمین 
اجتماعی و ارتش دربھارستان دراعتراض به 

 عدم پرداخت مطالباتشان
دی جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش، تأمـیـن  ١٩ 

ـبـات خـود   اجتماعی و ارتش به منظور عدم دریـافـت مـطـال
ـنـدگـان .  مقابل مجلس تجمع کردند  :  یـکـی از تـجـمـع کـن

ـیـون  ٨٦ مطالبات ما از سال   ـل  است و مبلغ آن بین یک مـی
ـر اسـت؛ یـکـی دیـگـر از تـجـمـع  ٤ تا    میلیون تومان متغی

کنندگان در این رابطه می گوید چرا مطالبات ما باید بـه  
بخش خصوصی داده شود تا آنھا این اعتبـارات را بـه کـار  

 .گیرند 
 

کارگران کارخانه نساجی پارس حق 
 مرخصی ندارند

ـیـشـابـور بـه   جمعی از کارگران کارخانه الیاف پـارس ن
 کارگر این کارخانه با مراجعه بـه خـانـه  ١٦٠ نمایندگی از  

ـریـت کـارفـرمـای   کارگر این شھرستان نسبت به نحـوه مـدی
بـه گــفــتـه کــارگــران،  .  مـحــل کـارشــان مــعـتــرض شــدنـد 

ـنـکـه بـا درخـواسـت   ـر ای کارفرمای این کارخـانـه عـالوه ب
کـنـد و در صـورت    مرخصی ھیچ کارگری موافقت نـمـی 

 ھـزار تـومـان از حـقـوق كـارگـر  ٣٠ غیبت به ازاء ھر روز  
این عمل کارفرما در حالیسـت كـه  .   کند   غائیب کسر می 

ـبـت یـک کـارگـر بـه سـه روز در مـاه   اگر تعداد ایام غی
 ھزار تومان از دسـتـمـزد، آن كـارگـر   ٩٠ برسدعالوه بر کسر  

ـیـز مـی  کـارگـران ایـن کـارخـانـه  .  شـود   تھدید بـه اخـراج ن
ـلـی    ازامکانات تعطیلی  ھا برخوردار نبـوده ودر ھـیـچ تـعـطـی

ـتـه کـارگـران   حتی در ایام رسمی ھم تعطیل نیستند وبه گف
ـنـی اسـت کـارخـانـه  .  آنان فاقد مزایای قانونی ھستند  گفت

الیاف پارس نیشابور واقع در شھرک صنعتی عـطـار حـدود  
 . کارگر دارد ١٦٠ 
 

 فعالین كارگری
 

 جھت اطالع عموم
ـبـه    به اطالع می  ـنـجـشـن  دی مـاه  ٢١ رسانیم که روز پ

 بعد از ساعت یک شب، شخص یـا اشـخـاصـی بـه  ١٣٩١ 
ـر زمـیـن خـانـه مـا را بـه آتـش   منزل ما حمله کردند و زی

. بالفاصله عاملین این آتش سـوزی فـرار کـردنـد .  کشیدند 
ـر زمـیـن در   درب زیر زمین و مقداری وسایـل در داخـل زی
آتش سوختند ولی خوشبختانه آتش شعله نکشید و خـود بـه  
خود خاموش شد و ھـیـچ کـدام از اعضـای خـانـواده مـا  

کارگران، مردم زحمتکش، انسانھـای آزادی  .  آسیبی ندیدند 
خواه و تشکل ھای کارگری؛  این اولین بار نیست کـه در  
ـلـه   چند ماه گذشته کسانی می خـواھـنـد مـا را بـه وسـی

 و    ما ھمراه با خانـواده .  ماشین و یا آتش سوزی از بین ببرند 
ـم کـه ایـن   ھمچنین با پیشنھاد دوستان به این نتیجه رسیـدی
گزارش را به اذھان عمومی برسانیم و از طـریـق رسـانـه ھـا  

ـفـاقـات چـنـد  .  انعکاس دھیم  ـیـه ات ما در چند روز آینده کل
ـرگـزاری ایـن   ماه گذشته یعنی بعد از اول ماه مه سقـز و ب
ـم رسـانـد  . روز در میدان کارگران به اذھان عمومـی خـواھـی
   ٢٢ نجیبه صالحزاده، محمود صالحی، سـیـامـنـد صـالـحـی  

 ١٣٩١ دی  
 

 تشكلھای كارگری
 

تجمع رانندگان شركت واحد تھران در مـقـابـل اداره كـار  
 شمال غرب در اعتراض به عملكرد شواری اسالمی كار 

ـر از  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران  ـف در پی شکایـت دو ن
کارگران سامانه یک شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  

ـر از  ٧٠ حومه از شورای اسالمی این شـرکـت، حـدود   ـف  ن
رانندگان شرکت واحـد بـا خـواسـت انـحـالل نـھـاد شـورای  
اسالمی کار و حمایت از ھمکاران خود دست به تـجـمـع در  

ـر گـزارشـھـای  .  مقابل اداره کار شمال غرب تھران زدند  بنا ب
رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، آقایان وحید فـریـدونـی  
ـراض بـه عـمـلـکـرد ضـد   ـنـی در اعـت ـلـه حسـی فر و عبـدال
ـتـی را   کارگری شورای اسالمی شرکت واحد تھران شکـای
ـم کـردنـد  ـی . علیه این نھاد به اداره کـار شـمـال غـرب تسـل

رسیدگی به این شکایت قرار بود دو ھفته پیش انجام گیـرد  
اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای ھـیـات مـوضـوع  

 دی مـاه  ١٧  ، رسیدگی به این شکایت به امروز  ٢٢ ماده  
بنا بر این گزارش ھـمـزمـان بـا حضـور آقـایـان  .  موکول شد 

ـنـی در اداره کـار شـمـال   وحید فریدونی فر و عبدالله حسی
ـیـز در  ٧٠ غرب تھران حدود    نفر از رانندگان شرکت واحـد ن

ـراض بـه عـمـلـکـرد ضـد   حمایت از ھمـکـاران خـود و اعـت
کارگری شورای اسالمی کار شرکت واحد دست به تجمـع  
در مقابل این اداره زدند و خـواھـان انـحـالل ایـن نـھـاد ضـد  

  ٢٢ در جلسه امروز ھیات موضوع مـاده  .    کارگری شدند 
در حالی که این ھیات مشغول رسیدگی به شکایت آقایـان  
وحید فریدونی فر و عبدالله حسینی بود یکی از اعضـای  
شورای اسالمی شرکت واحد به نام محمدرضا جـورابـی در  
حمایت از کارگران شاکی در حضور ھیات مـوضـوع مـاده  

 استعفای خود را از این نھاد  اعـالم کـرد و سـپـس بـا  ٢٢ 
حضور در میان کارگران تجمع کننده به انتقاد از عـمـلـکـرد  
شورای اسالمی کار پرداخت و در ھمبستگی با ھـمـکـاران  
خود اعالم نمود از آنجا که ما در شورای اسالمی شـرکـت  
واحد جھت صدور رای بر علیه کارگران تحت فشار ھستیـم  
ـم داده انـد کـاری   ـرای و من نمیتوانم به رایی که کارگران ب
بکنم بدینوسیله از شورای اسالمی کار شرکت واحد تـھـران  

بنا بر اظھار کارگران تجمع کننده در مقابـل  .  استعفا میدھم 
اداره کار شمال غرب تھران، شورای اسالمی شـرکـت واحـد  
تھران راسا و بطور مداوم دست به اخراج کـارگـران و تضـیـع  
ـر   حقوق آنان میزند و  مستقیما به عنوان عامل کـارفـرمـا ب

آقایان حسـن سـعـیـدی، وحـیـد  . علیه کارگران اقدام میکند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـنـکـه   فریدونی، ناصر محرم زاده و علی نوریانـی پـس از ای
شورای اسالمی کار شرکت واحد در تبعیت و ھمکاری بـا  
کارفرما  کاری  برای اعمال ده درصد حق جذب کارگـران  
ـیـابـی بـه   شرکت واحد انجام نداد و این کارگران  برای دست
حقوق حقه خود دست بـه جـمـع آوری امضـا و تـجـمـع در  
مقابل شورای شـھـر تـھـران زدنـد تـوسـط کـارفـرمـا و بـا  
ھمکاری شورای اسالمی شرکت واحد از کار خـود اخـراج  

الزم به یادآوری است بدنبال این اعتراضات از سـوی  .  شدند 
کارگران شرکت واحد تھران در مورد ده درصـد حـق جـذب،   

 درصـد حـق  ٨ بخشنامه اعمال ده درصد حق جـذب بـعـالوه  
ـرار اسـت بـزودی بـه   طبقه بندی مشاغـل صـادر شـد و ق

اتـحـادیـه آزاد  .   حساب کارگران شرکت واحـد واریـز شـود 
 ١٣٩١  دی ماه  ١٧  –کارگران ایران  

 
ھای فعالین کارگری  تجمع خانواده

 بازداشتی در مھاباد
ی     خـانـواده ٩١/١٠/٢٠ به گزارش رسیده روز چھارشنبه  

فعالین کارگری بازداشتی در مھاباد مقابل اداره اطـالعـات  
آنان خواھان آزادی مـحـمـد مـوالنـایـی، واحـد  .  تجمع کردند 

سیده و یوسف آب خرابات شدند؛ اما با برخورد توھین آمـیـز  
و تھدید مامورین روبرو شدند و تنھا واحد سیده طی تـمـاس  

. اش درخواست لباس نـمـوده اسـت   تلفنی کوتاھی با خانواده 
بر اساس این گزارش فعالین کارگری بازداشتـی ھـنـوز در  
ـم اتـھـام   ـفـھـی اداره اطالعات ھستند و مشخص نیست کـه ت

ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد    اند یا نه؟ کمیته   شده 
ھای کارگری ضمن محکومیت بـازداشـت اعضـای    تشکل 

خود در مھاباد آقایان محمد موالنایی، واحد سیده و یـوسـف  
قیـد و شـرط آنـان و    آب خرابات خواھان آزادی فوری و بی 

ـیـان سـیـاسـی و   ـیـن و زنـدان ھمچنین سایر کارگران، فـعـال
 .باشد   عقیدتی می 

 
از ) ھمسر علی نجاتی(تبرئه شھناز سگوند 

 سوی دادگاه انقالب دزفول
ـبـه    حـکـم  ٢٠/١٠/٩١ به گزارش رسیده، روز چـھـارشـن

عضـو   «عـلـی نـجـاتـی »ھـمـسـر   «شھناز سـگـونـد »برائت  
ـقـالب دزفـول   سندیکای نیشکر ھفت تپه، از سوی دادگاه ان

ـرای سـومـیـن  .  صادر گردید  این در حالی است که ایشان ب
ـقـالب شـوش و دزفـول بـه   بار پیـاپـی در دادگـاه ھـای ان

ـرار گـرفـتـه اسـت  شـایـان  .  اتھامات واھی مورد محاکمه ق
در ادامه ی سیاست ھای ضـد   «شھناز سگوند »ذکر است  

ـیـن کـارگـری   کارگری حافظان سرمایه بر کارگران و فعال
و خانواده ھای آنان، به اتھام نشر اکـاذیـب و مصـاحـبـه بـا  

 .رسانه ھای خارجی مورد دادگاھی قرار گرفت 
کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  

 ١٣٩١  دی  ٢٢ -ھای کارگری 
 

بازداشت كومار خدری راننده شركت جھاد 
 توسعه

ـبـه    یـکـی از  ١٦/١٠/٩١ بنا به خبر ارسالی، روز شـن
رانندگان شرکت پیمانکاری جھاد توسعه  بـه نـام کـومـار  
خدری به اداره اطالعات سنندج احضار و تا ایـن تـاریـخ از  

الزم  .  سرنوشت نام برده ھیچ اطالعی در دست نـمـی بـاشـد 
به ذكر است كه رانندگان شركت جھاد توسعه در سال جـاری   

چندین بار برای دریافت مطالبات خـود از جـمـلـه گـرفـتـن  
ـتـه ی  .  حقوق ھای معوقه دست به اعتصاب زده بودند  كمـی

  ٢٠ -ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھـای كـارگـری 
 ١٣٩١ دی  
 

  ٨٦اطالعیه شماره 
اتحادیه سراسری کارگران سوئد خواھان 

آزادی کارگران زندانی، زندانیان سیاسی، 
توقف اعدامھا و نجات زانیار و لقمان 

 !مرادی شد
بخش بین المللی کنفدراسیون اتحادیه ھـای کـارگـری  

ـیـه ای جـمـھـوری اسـالمـی را  )  ال او (سوئد   با انتشار بیان
ـران شـدیـدا   ـر انسـانـی نسـبـت بـه مـردم ای بخاطر رفتار غی
ـیـان سـیـاسـی،   ـیـه زنـدان محکوم کرد و خواستار آزادی کـل
ـران و   ـیـن تـوقـف اعـدامـھـا در ای کارگران زندانی و ھمچن

ـیـه از  .  نجات جان زانیار و لقمـان مـرادی شـد  ـیـان در ایـن ب

جامعه جھانی خواسته شده است که برای بھـبـود وضـعـیـت  
اتحادیه سـراسـری کـارگـران سـوئـد  . مردم ایران تالش کنند 

خواسته است که رضا شھابی و ھمـه کـارگـران زنـدانـی و  
ـیـان سـیـاسـی از زنـدان آزاد شـونـد  از  .  ھمچنین کلیه زندان

سوی دیگر این سازمان در بیانیه خود خواھان توقـف اعـدام  
زانیار و لقمـان  " ھا در ایران شده است و اعالم کرده است که  

در بیانیه ال او کـه  ".   مرادی، باید از چوبه دار نجات یابند 
منتشر شده و نسـخـه ای از   Keth Thapperبه امضای  

ـرای آزادی   ـیـن ب ـپ آن برای یوران گوستاوسون ھـمـکـار کـم
کارگران زندانی ارسال شده است، از  جـنـایـات جـمـھـوری  
اسالمی علیه مردم ایران بعنوان اعمالی وحشیانـه یـاد شـده  

ـیـسـت  اعـالم  .    است که از چشم جامعه جھانی پوشـیـده ن
ـران از   توقف اعدام ھا و آزادی کلیه زندانیان سیاسـی در ای
ـرای   سوی اتحادیه سراسری کارگران سـوئـد بـدون شـک ب
مردم ایران، برای طبقه کارگر ایران و کـارگـران زنـدانـی و  
کلیه زنداینان سیاسی و برای ھمه کسانی که در مـعـرض  

ایـن  .  خطر اعدام در ایران قرار دارند خبر مسرت بخشی است 
پشتوانه دلگرم کننده ای است که عزم و مبارزه ھمه ما را  
برای سرنگونی رژیم اعدام و کشـتـار جـمـھـوری اسـالمـی  

جا دارد که از ھـمـکـارمـان یـوران  .  صد چندان خواھد کرد 
ـم کـه در روزھـای   ـی گوستاوسون صمیـمـانـه قـدردانـی کـن
گذشته در تماس فشرده با ال او و تعدادی از اتحادیه ھـای  
کارگری مختلف آنـھـا را در جـریـان وضـعـیـت کـارگـران  

ـقـمـان گـذاشـتـه و سـازمـان   زندانی و خطر اعدام زانیـار و ل
ـتـی کـرده   سراسری کارگران سوئد را تشویق به نامه حـمـای

ـم  .  است  ـی ما به سھم خود به کارگران سوئد درود می فرسـت
و خود را در کنار آنھا  برای عقـب زدن حـمـالت سـرمـایـه  
ـقـه کـارگـر مـی   داران و دولتشان به حقوق و زنـدگـی طـب

 !زنده باد ھمبستگی بین المللی کارگری .  دانیم 
  کمپین برای آزادی کارگران زندانی  

 ١٣٩١  دیماه  ٢٢ ،  ٢٠١٣  ژانویه  ١١ 
  Shahla_daneshfar@yahoo.comشھال دانشفر  
  Bahram.Soroush@gmail.comبھرام سروش  

 
اطالعیه  برای جلوگیری از اعدام زانیار و 

 لقمان مرادی
برای جلوگیری از اعدام زانیار و لقمان مرادی از ھـیـچ  
ـر   ـر خـب اقدامی فروگذار نکنیم در پی انتشار اخبار مبنی ب
ـقـمـان مـرادی دو   ـیـار و ل اجرای حکم اعـدام در مـورد زان

ـر انسـانـی و   زندانی سیاسی بی گناه که تحت شرایط غـی
شکنجه علیه شان پرونده سازی نموده و  محکوم بـه اعـدام  
کردند بطوری که  بار ھا خـود امـام جـمـعـه مـریـوان کـه  
اکنون تحت فشار ماموران شاکی پرونده است اعالم نـمـوده  
که پسرش را ماموران دولت جمھوری اسالمی کشتـه انـد،   
ـر   اما جمھوری اسالمی  برای گم کردن سر نخـھـا و از زی
ضرب و شکایت خارج کردن قاتالن و جنایت کاران واقـعـی  
ـرور   که از ماموران اداره اطالعات ، که مخصوص قتل و ت
ـیـش دو انسـان بـی گـنـاه را   می باشند ، طبق سـنـت ذات
دستگیر و در دادگاه نمایشی مـحـکـوم بـه اعـدام کـرد در  
ھمین حال برای تکمیل پروژه خود امـام جـمـعـه مـریـوان را  

و اکـنـون  .  تحت فشار مجبور به شکایت و ادامه آن نـمـود 
لقمان و زانیار مرادی دو بیگاھی که در زندان گـوھـردشـت  

خـانـواده  .  کرج  انتظار اجرای حکم ناعادالنه را می کشـنـد 
  ٢٠ ھای این دو زندانی در پیامی که در تاریخ چھارشنبـه  

دی ماه منتشر شد، خواستار کمک و یاری متـحـدانـه ی  
مردم مریوان و حومه در اعتراض به این احکام شـدنـد، ایـن  

ـتـه انـد  مـردم آزاده مـریـوان و  :  خانواده ھا در پیام خـود گـف
ھمانگونه کـه  !  کمک کنید عزیزان ما اعدام نشوند ! حومه 

ـقـمـان مـرادی در خـطـر   میدانید فرزندان عزیز ما زانیار و ل
ـنـکـه عـزیـزان مـا اعـدام  .  اعدام شدن ھستند  ما از فکر ای

ـم  ـرار نـداری از دسـت دادن ایـن دو  .  شوند لحظه ای آرام و ق
ـیـل از شـمـا   جوان برای ما جبران ناپذیر است و به ھمیـن دل
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می خواھیم کمک کنید تا جان و زندگی این دو جوان را  
 کسـبـه و     کارگران    محصلین   ما از دانشجویان .  نجات دھیم 

ـم   ـی بازاریان و عموم مردم مریوان و حـومـه دعـوت مـی کـن
برای کمک به نجات جان زانیار و لقمان در یـک حـرکـت  

ـبـه    دی مـاه بـا دسـت  ٢٣ دست جمعی و متحدانه روز شن
ـنـد جـان عـزیـزان مـا   کشیدن از کار و فعالیت کمک کـن

ـراض  .  نجات یابد  تجربه ی موفق اعتصاب سراسری در اعـت
 زنـدانـی سـیـاسـی  ٣ به اعدام دسته جمعی فرزاد کمانگر و  

دیگر نشان گر عملی بـودن ایـن درخـواسـت خـانـواده ھـای  
زانیار و لقمان مرادی دارد، ضمن ایـن کـه امـروز ضـرورت  
ـرانـه مـطـرح   ـیـشـگـی این حرکت که به عنوان یک حرکت پ

کمیته ی حـمـایـت  .  است بیش تر از قبل احساس می شود 
از شاھرخ زمانی ضمن حمایت از خواست این خانواده ھـا و  
ـقـالبـی و کـارگـران شـھـر   دعوت از عموم مردم و جوانان ان
مریوان برای یاری به این خانواده ھا از مردم سایر شھرھـای  
کردستان و دیگر نقاط ایران نیز می خواھد تا متحـدانـه بـه  

تنھا راه جلوگیـری از اجـرای حـکـم  .  این اعتصاب بپیوندند 
ـیـان   ـر زنـدان ضد انسانی اعدام در مورد این دو زندانی و سای

فـراخـوان خـانـواده  .  اتحاد عمل و مبارزه ی متحـدانـه اسـت 
ھای مرادی برای اعتصاب یک گام عملی در این جـھـت  
است لذا با تمام قوا بایستی از خواسـت ایـن خـانـواده ھـای  

!!! پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتـر .  حمایت کرد 
ـرده و مـتـحـدانـه بـا شـعـار   : پیش بسوی اعتراضات گست

کمیتـه ی  .  کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد 
  ١٣٩١ . ٢١.١٠ . حمایت از شاھرخ زمانی 

 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
  

 نفر از کارگران این ٤٠شرکت جھاد نصر 
 شرکت را اخراج کرد

 شـرکـت  ٩١/١٠/٢٠ بنا به خبر ارسالی، روز چھارشنبه  
ـراردادی ایـن شـرکـت را  ٤٠ جھاد نصر    نفر از کـارگـران ق

اخراج و بقیه کارگران قراردادی را نیزتھدید به اخراج دسـتـه  
این شرکت وابسته به سپاه بوده و دارای  .  جمعی کرده است 

ـروژه  ـرھـایـی ھـمـچـون جـاده    ی راه   چندین پ سـازی در مسـی
....  جـاده مـریـوان سـروابـاد   مریوان، جـاده گـاران، –سنندج  

صاحبان این شـرکـت عـلـت اخـراج کـارگـران را  .  باشد   می 
کارگران شرکت جھـاد  .  اند   نداشتن بودجه کافی عنوان کرده 

 در اعتراض بـه  ٢١/١٠/٩١ شنبه    اند روز پنج   نصر اعالم کرده 
اخراجشان در مقابل شرکـت مـزبـور واقـع در جـاده بـھـشـت  

انـد     آنان ھمچنین تـھـدیـد کـرده .  محمدی تجمع خواھند کرد 
در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان از جملـه بـازگشـت  

ھای خود در مقابل درب اسـتـانـداری    به کارھمراه با خانواده 
 .دست به تجمع زده و به اعتراض خود ادامه خواھند داد 

 
 درصد کارگران طال و ٨٠بیش از 

 .جواھرسازی در سال جاری بیکار شدند
 کـارگـاه فـعـال در کشـور  ٧٦  تا  ٧٠ براساس گزارشھا  

ــن  ١٢  الـی  ١٠ وجـود دارد و بـطـور مـتـوسـط   ـر در ای ـف  ن
کارگاھھا مشغول بکار بودند اما امسال با توجه به شـرایـط  

ـیـت  ٣  تا  ٢ موجود، در ھر کارگاه   ـر مشـغـول بـه فـعـال ـف  ن

 .ھستند و مابقی بیکار شده اند 
 

اتاق صنعت، معدن و "به اذعان رئیس 
 درصد واحدھای ٦٠" تجارت کردستان

 .صنعتی این استان راکد ھستند
کمبود نقدینگی، مھمترین مشکل واحدھای صنـعـتـی  " 

کردستان است که باعث توقف فعالیت یا نیمه فـعـال شـدن  
ـرای   این واحدھا شده است و بانک ھا ھمـکـاری الزم را ب

 ."رفع کمبود مالی واحدھای صنعتی انجام نمی دھند 
 

ممانعت از بازگشت به کار کارگران اخراج 
 ١٠شده کارخانه آجر شل واقع در کیلومتر 

 جاده سنندج ـ کامیاران 
بر پایه خبر دریافتی با وجود رای شورای حل اخـتـالف  
ـر بـازگشـت بـه کـار کـارگـران   شمار یک سنندج مبنی ب
اخراجی به کار، ولی کارفرمای جـدیـد ایـن کـارخـانـه از  

ـبـال  .  بازگشت کارگران جلوگیری به عمل مـی آورد  بـه دن
ـلـی بـه   ـب واگذاری کارخانه آجر شل از سوی کارفرمـای ق

ـقـه ایـن  ١٨ بخش خصوصی و اخراج    تن از کارگران با سـاب
کارخانه، کارگران اخراجی بطور دسته جمعی با مراجعه بـه  
اداره کار سنندج و طرح شکایت از کارفرما، باالخره مـوفـق  

ـری، رای بـازگشـت بـه کـار و  ٣ شدند پس از   ـیـگـی  ماه پ
احتساب دستمزد ایام بیکاری را از شـورای حـل اخـتـالف  

ولی علیـرغـم ابـالغ رای  .  شمار یک سنندج دریافت کنند 
ــه کــارگــران و کــارفــرمــا،   ــن شــورا ب صــادره از ســوی ای
ـری   کارفرمای جدید از بازگشت به کار کارگـران جـلـوگـی

 . می کند 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

یوسف آب خرابات فعال کارگری سه شنبه 
 از طرف اداره اطالعات ١٩/١٠/٩١مورخ 

 .مھاباد احضار شد
ـرده در سـاعـت    صـبـح خـود را بـه اداره  ٣٠/١٠ نـام ب

ـر   اطالعات مھاباد معرفی کرده که تا لحظه ارسال این خـب
 .ھنوز از سرنوشت او اطالعی در دست نیست 

 
محمد موالنایی فعال کارگری در پی 

احضار به اداره اطالعات مھاباد بازداشت 
 . شد

به گزارش کمیته  ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد  
 دی مـاه سـال جـاری  ١٦ ھای کارگری، روز شنبه    تشکل 

محمد موالنایی عضو کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه  
ھـای کـارگـری بـه اداره اطـالعـات مـھـابـاد    ایجاد تشکل 

 ظھـر بـه  ١٢ احضار شده و بعد از مراجعه نام برده در ساعت  
ـنـی اسـت،  .  اداره مزبور تاکنون به منزل بازنگشته است  گفت

بتازگی برخورد با فعالین کارگری در اسـتـانـھـای غـربـی  
 .شدت گرفته است 

 
واحد سیده فعال کارگری به اداره 

 .اطالعات مھاباد احضار شد
بنا به گزارش کمیته  ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  

ـبـه    تشکل   دی مـاه سـال  ١٧ ھای کارگـری، روز یـکـشـن
ــه  ١٠ جـاری سـاعــت   ــت ـی  صــبـح، واحــد ســیـده عضــو کــم

ھای کارگـری بـه    ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 
 سـاعـت مـورد  ٢/٥ اداره اطالعات مھاباد احضار و مـدت  
نام برده قرار اسـت  .  بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد گردید 

 صـبـح خـود را  ١٠  دی ماه ساعت  ١٨ مجددا روز دوشنبه  
 به اداره اطالعات مھاباد برای ادامه بازجویی معرفی کند 

 
 نا امنی محیط كار 

 
 جان باختن کارگر درنورد فوالد مالیر          

ـراردادی  ٢١   سـالـه  ٢٩ دی  یاسر می آبادی کـارگـر ق
 سال در ایـن شـرکـت مشـغـول کـاربـود در حـال  ٢ ای که  

شرکت نـورد  .  جابجائی کالف نورد جان خود را از دست داد 
 کیلومتری مالیر بروجرد واقع شده اسـت  ٢٥ فوالد مالیر در  
ـیـدی  ٣٠٠ و درحال حاضر    کارگر قراردادی در این واحد تول

 .مشغول کار ھستند 
 

 ساله در مشھد٢٩سقوط مرگبار کارگر 
سالـه ای بـه نـام مـحـمـد، روز نـوزدھـم دی،  ٢٩ جوان  

ـروزی   ـی ھنگام کار در ساختمانی تازه ساز واقع در خیابـان پ
متری به داخل چاله آسانسور سقوط کـرد و  ١٠  از ارتفاع  ٨ 

 .جان خود را از دست داد 
 

   کارگر جان باختند٩
 طی دو ھفته گذشته در نتیجه حوادث کـار در سـطـح  

 کـارگـر دیـگـر مصـدوم  ٩  کارگر جان باختند و  ٩ کشور،  
 .شده اند 

بر اساس آمارھای رسمی سـازمـان پـزشـکـی قـانـونـی  
جمھوری اسالمی در ھفت ماه نخسـت سـال جـاری روزانـه  
ـران جـان   بطور متوسط پنج كارگر بر اثر حوادث شغلی در ای

 .خود را از دست می دھند 
 

 زنان
ـری  ١٢٧ ایران تحت حاکمیت رژیم اسالمی رتبه   ـراب  نـاب

 کشور جھـان بـه خـود اخـتـصـاص  ١٣٥ جنسیتی را در بین  
ـتـه  .  داده است  یک پژوھشگر حقوق زنان در این ارتباط گـف

ـتـی سـال     ٢٠١٢ است که براساس گزارش، شکاف جـنـسـی
مجمع جھانی اقتصـاد در مـقـولـه شـاخـص ھـای تـوسـعـه  

 را در خصـوص  ١٢٧  کشور رتبه  ١٣٥ انسانی، ایران در بین  
نابرابری جنسیتی در بین زنان و مردان بـه خـود اخـتـصـاص  

 .داده است 
 

 معلمان
 

  عضو انجمن صنفی معلمان١١احضار 
یازده عضـو  "  آژانس خبری موکریان "دی؛ به گزارش  ٢٠ 

انجمن صنفی معلمان کـردسـتـان از سـوی اجـرای احـکـام  
ـیـا . " دادگاه رژیم در سنندج احضار شدند   بـھـاء    رامـیـن زنـدن

ـریشـی، کـمـال فـکـوریـان   ملکی       پیمان نودینیـان، عـلـی ق
ـرویـز نـاصـحـی   مـحـمـد    مصطفی سربازان، عزت نصرتـی، پ
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از جمله احضـار  "   ھیوا احمدی و رضا وکیلی   صدیق صادقی 
یادآور می گردد این افـراد آذرمـاه سـال  .  شدگان می باشند 

ـنـدج بـه اتـھـام   جاری از طرف شعبه اول دادگاه رژیم در سـن
، ھر کدام به چھار ماه حبس بـه مـدت دو  " تبلیغ علیه نظام " 

 .سال تعلیق محکوم شده بودند 
تـوسـط  "  آزاد رسـول نـژاد " یک معلم اھل اشنویه به نام  
 .نیروھای امنیتی بازداشت شده است 

ـم و دانشـجـوی کـارشـنـاسـی ارشـد   آزاد رسول نژاد معل
حقوق بین المـلـل دانشـگـاه مـراغـه از طـرف حـراسـت اداره  
آموزش و پرورش اشنویه احضار و پس از مـراجـعـه بـه ایـن  
اداره دستگیر و به بازداشتگاه اداره اطـالعـات در ایـن شـھـر  

ـم  .  انتقال یافته است  بر اساس گزارش مزبور، اتھام ایـن مـعـل
ـقـل   ـت که پس از چنـد روز بـه اداره اطـالعـات ارومـیـه مـن

 .گردید، امنیتی عنوان شده است 
 

 بازنشستگان 
 

تجمع جمعی از بازنشستگان کشوری در 
 مقابل مجلس

به گزارش رسیده جمعی از بـازنشـسـتـه ھـای كشـوری  
 دی مـجـددا  ١٩ شنبه    سه )   ھای آموزش و پروش   بازنشسته ( 

ـر  ١٢٠ در این تجمع حدود  .  در مقابل مجلس تجمع كردند  ـف  ن
ـرورش و تـعـداد مـحـدودی از   از بازنشستگـان آمـوزش و پ
ــنــد  ــمــاعــی شــركــت داشــت ــن اجــت ــه ھــای تــامــی ــازنشــســت .  ب

حقوق بازنشسـتـه پـول   " بازنشستگان با دادن شعارھایی مانند  
حقوق بازنشسته با ریاله ھزینه ھـا بـا  " ،  "  آب و برق نمی شه 

 درصد افزایـش  ١٠ اعتراض خود را نسبت به خبر  " ... دالره  
در پی این تجمع تـعـداد  .  حقوق برای سال آینده اعالم نمودند 

 نماینده از طرف بازنشستگان انتخاب و بـه درون مـجـلـس  ٣ 
در  .  رفته و خواسته ھای آنان را به نمایندگان اعالم نـمـودنـد 

ــمـودنـد در صـورت عــدم   ـنـدگـان اعـالم ن پـایـان تـجـمـع كــن
پاسخگویی به خواسته ھای آنان مجددا در مقـابـل مـجـلـس  

الزم به ذكر است كه ایـن بـازنشـسـتـگـان  . تجمع خواھند نمود 
ـراض  ١٢ در ھفته گذشته    دی نیز در مقابل مجلـس در اعـت
ـنـده  ١٠ به خبر افزایش   ـرای سـال آی  درصد اضافـه حـقـوق ب
بعضی از خـواسـتـه ھـای بـازنشـسـتـگـان  . تجمع كرده بودند 
ـریـت کشـوری    -١ :  عبارت است از  اجرای کامل قانون مـدی

تعدیل و ترمیم حقوق و مزایای بازنشستگی مـطـابـق بـا   -٢ 
ـبـات     -٣ سایر سازمانھای دولتـی   ـرداخـت مـعـوقـه مـطـال پ

 ٨٧  و  ٨٦ سالھای  
 
 ماه حقوق معوقه ومشکل بازنشستگی ٤٠

کارگران نساجی کاشان ووعده ھای 
 توخالی دولت و وزیرکارش

ـتـشـره، حـقـوق کـارگـران کـارخـانـه   ـرگـزارشـات مـن بنـاب
مـاه اسـت کـه  ٤٠ ریسندگی، بافندگی  و نساجـی کـاشـان 

ـر  ٢٥٠ برپایه این گزارشات،سال پیش  .  پرداخت نشده است  ـف  ن
ـنـھـا     ٢  یـا  ١ از کارگران این کارخانه که با بازنشستگی ت

سال فاصله داشتند، با توجه به شرایط نـابسـامـان کـارخـانـه  

ازجمله عدم پرداخت حقوق کارگران، به صورت داوطلبانه بـه  
ایـن  .  کارشان خاتمه دادند و از بیمه بیکاری استفاده کـردنـد 

ـر  ٢٥/٥/٩٠ کارگران باتوجه به مصوبه    ھیئت وزیران مبنی ب
ـقـه   ـیـکـاری در سـاب ـیـمـه ب احتساب مدت زمان استفاده از ب

 اما اکنون با سپری شـدن    بازنشستگی این تصمیم راگرفتند، 
ـرای   ـیـمـه ب یکسال ورجوع تعدادی ازاین کارگران بـه اداره ب
ـیـمـه   ـفـاده از ب بازنشستگی، روشن شد که مدت زمـان اسـت
بیکاری برای آنھا جز سابقه کاریشان محسوب نشده است و  
ـنـد بـازنشـسـتـه   ـتـوان می بایست آن مدت را کار کننـد تـا ب

این گزارشات حاکیست، سال گـذشـتـه مشـکـل ایـن  .  شوند 
، کار و رفاه اجتمـاعـی گـزارش شـد    کارگران به وزیر تعاون 

امـا  .  ومقرر شد حل مشکالت این کارخانه دردستورقرارگیرد 
ـرطـرف شـدن ایـن مشـکـل  .  اقدامی صورت نگـرفـت  قـول ب

، کار و رفاه اجتـمـاعـی    کارگران نه تنھا از سوی وزیر تعاون 
داده شده بود، بلکه رئیس جمھور در دیدار بـا مـردم کـاشـان  
این وعده را دادند که مشکالت این کارخانه برطرف خـواھـد  

گذرد و ھیچ وعده ای عـمـلـی    شد اما بیش از یکسال می 
 . نگردید 
 

 گزارش
 

 گزارشی از وضعیت كارگران در مازندران
گزارشات منتشره حاکی از وضیعت نامناسب معیشتـی  

ـلـسـر،  "کارگران کارخانه ھای   نساجی مـازنـدران، فـرش بـاب
ـره   در اسـتـان  "  لبنیات کاله آمل و شـرکـتـھـای تـعـاونـی پ

برپایه این گزارشات، کارگران کارخانـه  .  مازنداران می باشد 
نساجی طی چند ماه اخیر اعتصابات متعددی را علیه بـی  
حقوقی ھای تحمیل شده از سوی کارفـرمـایـان و سـرمـایـه  
ـیـه   داران این کارخانه برای دریافت دستمزدھای معوقه و عل
ــد  ــا کـردن ـرپ ــشـت خــود ب ــدگـی و مـعـی . شـرایـط ســخـت زن

کارفرمای کارخانه لبنیات کاله آمل نیز به بـھـانـه تشـدیـد  
  ١٠٠ تحریمھای بین المللی علیه ایران طی دو ماه گذشـتـه  

ھمچنین وضـعـیـت  . نفر از کارگران خود را اخراج کرده است 
کارگران شرکتھای تعاونی پره نیـز بـا کـم شـدن صـیـد در  

 .دریای خزر بسیار ناگوار می باشد 
 

گزارشی درباره وضعیت کارگران سد ژاوە 
 !در کردستان 

ـیـمـانـکـار سـد  ٢٢ به گزارش  دی ک ردپـا، دو شـرکـت پ
ـنـدج، مشـکـالت فـراوانـی را   مخزنی ژاوه در شھرستان سـن
. برای کشاورزان و کارگران ک رد در منطق ب وجود آوردەانـد 

ـر " و  "  ژیـان " بر پای این گزارش، دو شـرکـت   ـب ک ب  "  مـعـت
در نـزدیـکـی  "  ژاوە "  سال است در حـال احـداث سـد  ٤ مدت  

ـر اذیـت و    می "  دوالب " و  " درە کول "روستای   باشند، عالوە ب
آزار کارگران این شرکت معضالتی را برای شـھـرونـدان ایـن  

ـرای تـعـیـن  :  منبعی مطلع گـفـت .  مناطق ب وجود آوردەاند  ب
قیمت زمین کشاورزان از کارشناسان نزدیک ب حـکـومـت  

ـرای    استفادە می  ـر از ارزش واقـعـی ب شود ک قیمتی کـمـت
ـرنـد و در صــورت    ھـای کشـاورزان در نـظـر مـی   زمـیـن  گـی

ـرار    اعتراض، از سوی نھاد  ھای دولتـی مـورد بـازخـواسـت ق
ـیـکـاری  .  گیرد   می  این دو شرکت ب علت شرایط منطق و ب

ـنـد    شھروندان از کارگرانی ک در این شرکتھا کـار مـی  کـن
ـراضـی بـا اخـراج کـارگـران   سواستفادە نمودە و ھرگـون اعـت

  ٢ گزارش حاکی از آن اسـت ک طـی  . شود   پاسخ دادە می 
از  .   کارگر در سد ژاوە اخراج شدەانـد ٢٠ ماه گذشت بیش از  

 مـاه اسـت  ٤ دیگر سو نیز کارگران این دو شرکت بیـش از  
ب بھان نبود بودج کافی، دستمزد ماھیان خود را دریافـت  

  ٢  کـارگـر ایـن  ١٠  سال گذشت بیـش از  ٤ طی  .  نکردەاند 
ھـا بـی    شرکت در حین کار جان باختانـد ک ایـن شـرکـت 

 .احتیاطی خود کارگران را دلیل مرگ آنھا اعالم کردەاند 
 
 

گزارشی از وضعیت كارگران كارخانه 
 پروفیل ساوه

ـرداخـت  ٦ به كارگران كارخانه پروفیل ساوه    ماه حقوقی پ
ـرار دارد    –این كارخانه درجاده ساوه  . نشده است   اصـفـھـان ق

 ماه حـقـوق كـارگـران ، كـارگـران از  ٦ وجدا از عدم پرداخت  
بیش از یك سال اسـت  . ھیچ امتیاز وحقوقی برخوردار نیستند 

كه كارگران درخواست بررسی وضعیت كـارشـان را كـه جـزو  
ـرغـم   ـی كارھای سخت و زیان آور است را كرده اند،  ولـی عـل

لوله سـازی صـفـا  . پیگیری ھای مستمر جواب نگرفته اند  
بجز یك سالن كه شروع به كار كرده بقیه در اعـتـصـاب مـی  

ـر ایـن شـركـت   ـبـال وعـده ھـای مـدی مـھـدی  ( باشد بـه دن
مبنی بر پاسخ مثبت به خواسـتـه ھـای كـارگـران  ) رستمی  

ـنـد ویـك سـالـن   ـرگشـت اعتصابی ،برخی از كارگران به كار ب
تولید لوله صفا كار را شروع كردند اما سایر سالن ھـای ایـن  
شركت كما كان تعطیل است وكارگران آن در اعـتـصـاب مـی  

ـنـد  .  باشند  سیصد كارگر كارخانه پروفیل ساوه مستأجـر ھسـت
كـارخـانـه  . وكارگران در وضعیت معیشتی بدی بسر می برنـد 

 كـارگـر آن  ٣٠٠  كارگر دارد بیش از  ١٠٠٠ پروفیل ساوه كه  
 ھـزارتـومـان جـھـت  ١٨٠ مستأجر ھستند كه ماھیانه حـدود  

ـیـل  . اجاره مسكن خود می پردازد  یكی از كارگران گفت بـدل
 ماه حقوق وافزایش قیمتھـا مـا ھـمـگـی در  ٦ عدم پرداخت  

وضعیت معیشتی بدی بسر می بریم درساوه تولید كـارخـانـه  
 ھزار تن بوده،  علیرغم اینكه كـارگـران  ٨٥٠ پروفیل ساوه كه  

 ھـزار تـن  ٨٥٠ آن به یك دوم تقلیل پیداكرده كما كان ھـمـان  
به عبارت دیگر مدیر كارخانه دنبال سـود  . تولید خود را دارد  

خودش می باشد وفقط فشار روی كارگران را دو برابر كـرده  
  ماه عقب انداخته است ٦ ولی حقوق آنھا را  

 
 اخبار بین المللی

 
اعتصاب کارکنان خدمات حمل و  -اسپانیا 

 نقل عمومی
به گزارش یوئو نیوز کارکنان وسایل نقلیه عمومی شھـر  

ـراض بـه  )     دی ١٥ (  ژانـویـه  ٤ مادرید از روز جمعه   در اعـت
سیاست ھای سختگیرانه اقتصادی دولت به مدت چـھـل و  

ـنـدگـان  .   ھشت ساعت دست به اعتصاب زدند  اعتصاب کـن
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ـنـد   خواستار پرداخت یک ماه اضافه حقوق آخـر سـال ھسـت
که پیش تر دریافت می کردند اما در پایان سـال گـذشـتـه  
میالدی به دلیل اجرای سیاست ھـای ریـاضـتـی بـه آنـھـا  

این اعتـصـاب کـه در آسـتـانـه یـک  .   پرداخت نشده است 
انجام می شود، رفـت و  "  رژه سه پادشاه "جشن سنتی به نام  

ـرو کـرده    آمد در اغلب نقاط شھر را با اشکاالت اساسی   روب
اگـرچـه اعـتـصـاب  : " یکی از شھروندان مـی گـویـد .  است 

وسایل نقلیه مردم را به دردسر مـی انـدازد، امـا اعـتـصـاب  
ـیـه عـمـومـی  ."  حق معترضان اسـت  ـل ـق کـارکـنـان وسـایـل ن

)    دی ٢٨ ( ھمچنین اعالم کرده اند که روز ھفدھم ژانـویـه  
نیز در دو نوبت از شش تا نه صبح و از پنج بعد از ظھـر تـا  

 .ھشت شب اعتصاب خواھند کرد 
 

اعالم بانک سانتاندر برای اخراج  -اسپانیا 
  ھزار کارمند٣

 بـانـک    به گزارش رویترز بزرگترین بانک اسپانیا یعنی 
اعالم کـرد کـه در  )    دی ١٥ ( ژانویه  ٤ سانتاندر روز جمعه  

.  ازنیروی کار خود را اخـراج بـکـنـد    ھزار تن ٣ نظر دارد تا  
در حالی که از ھر چھار اسپانیایی یک نفر بیـکـار اسـت،  
ـیـا مـی   اخراج کارمندان بیشتری در سیستم بـانـکـی اسـپـان

بانـک  .  تواند به تشدید بحران بیکاری این کشور دامن بزند 
بانکیای اسپانیا نیز پیش از این اعالم کرده بـود قصـد دارد  

ایـن در  .   ھزار نفر از کارمندان خود را اخراج کند ٦ بیش از  
ـرنـامـه   حالی است که سایر بانکھای ملی شده اسپانیا نیز ب
ـرار داده   ـتـھـای خـود ق کاھش تعداد نیروی کار را در اولوی

ـنـی کـرده انـد  .  اند  ـی ـیـش ب ـیـا پ اتحادیه ھای بانکی اسپـان
 ھزار نفـر  ١٢ امسال، تنھا در بخش مالی این کشور بیش از  

  ٢٠٠٨ از اواسـط سـال  . شغل خود را از دست خـواھـنـد داد 
ـر در بـخـش مـالـی  ٣٥ میالدی تا کنون، بیش از   ـف  ھـزار ن

اسپانیا از کار اخراج شده اند بانک سانتانـدر مـاه گـذشـتـه  
ـقـه  ١١٠ اعالم کرد قصد دارد بانک بانستو را با    سـال سـاب

ـیـش  .  فعالیت در خود ادغام کند  در پی اجرای این اقـدام، ب
ایـن مسـالـه  .   شعبه این بانک تعطیل خواھنـد شـد ٧٠٠ از  

موجب کاھش ھزینه ھا و اخراج تعداد زیادی از کارمـنـدان  
 .این بانک خواھد شد 

 
تھدید کارگران کشتیرانی به  -بنگالدش 

 اعتصاب
ـبـه   New Ageبه گزارش   کارگران کشتیرانی روز شـن

اعـالم کـردنـد کـه در صـورت عـدم  )     دی ١٦ (  ژانویه  ٥ 
دسـت بـه  )    دی ٢٠ (  ژانـویـه  ٩ ھـا از روز    افزایش دستـمـزد 

ـم   .  اعتصاب سراسری و نامحدود میزنند  محمد جھانگیر اعـل
ـرانـی    BSWFرئیس ھیأت مدیره اتحادیه کارگران کشتی

ـرانـس مـطـبـوعـاتـی کـه بـه مـنـظـور اعـالم    در   ـف یک کن
بـا  : "  اولتیماتوم برای اعتصاب تدارک دیده شده بود، گفت 

افزایش روز افزون قیمت کاالھای ضروری، ھزاران کـارگـر  
ھـایشـان بـا    خـود و خـانـواده   کشتیرانی برای تامین زنـدگـی 

روبرو ھستند، ما خواھـان افـزایـش دسـتـمـزد    مشکل اساسی 
 ."خود ھستیم   ھا، تامین ایمنی و امنیت شغلی 

 
 کارگر معدن بر اثر ٨جان باختن  -ترکیه 

 مسمومیت
)    دی ١٨ (  ژانـویـه  ٧ به گزارش یورو نیوز روز دوشنبه  

ـنـشـاق گـاز   ھشت کارگر بر اثر مسمومیت نـاشـی از اسـت
در شمال ترکـیـه    Zonguldakمتان در معدن ذغال سنگ 

نیروھای امدادی اجسـاد ایـن ھشـت تـن را  .  کشته شدند 
خارج کردند و توانستند جان شش معدنچی دیگر را نـجـات  

عملیات استخراج این معدن در اختیار یک شـرکـت  .   دھند 
ـررات  .  خصوصی است  رسانه ھای ترک عـدم رعـایـت مـق

ـیـن  .   ایمنی کار را عامل این حادثه دانسته اند  این نـخـسـت
ـرکـیـه مـوجـب مـرگ   بار نیست که حـادثـه در مـعـادن ت

 تـا کـنـون نـزدیـک بـه  ١٩٩٢ از سال  . کارگران می شود 
 .سیصد معدنچی جان خود را از دست داده اند 

 
اعتصاب و تظاھرات بر علیه  -بنگالدش 

 افزایش قیمت مواد مواد سوختی
ـر   ـنـی ب ـبـال اعـالم دولـت مـب به گزارش خبرگزاریھا بدن

ـبـه  ٩ افزایش     ٦  درصدی قیمت مواد سوختـی روز یـکـشـن
ھزاران نفر دست به اعتصاب و تـظـاھـرات  )     دی ١٧ (ژانویه  

ـیـس    زدند و در خیابان  ـل ھای داکا پایتخت ایـن کشـور بـا پ
پلیس برای متفرق کردن معترضین از بـاتـون،  .  درگیر شدند 

ـفـاده کـرد کـه    گاز اشک آور و گلوله  ھای پالستیکی است
ایـن اعـتـصـاب  .  زخمی شـدنـد    تن ٢٥ در نتیجه آن دست کم  

 میلیونی داکـا  ١٥ ھا در شھر    مدارس و مغازه   باعث تعطیلی 
 میالدی این پنجمین بار است که دولـت  ٢٠٠٩ از سال  .  شد 

آنھا با افـزایـش  .  دست به افزایش قیمت مواد سوختی میزند 
ـنـد   ھا سعی   قیمت   تدریجی  . دارند تا خشم مردم را کنترل بـکـن

ناظرین اقتصادی معتقدند که این افزایـش بـاعـث افـزایـش  
ـرخـوردار  ( بیشتر تورم   که در حال حاضر ھم از نرخ بـاالیـی ب

ـیـدات کشـاورزی و صـنـعـتـی،  ) است  ، افزایش قیـمـت تـول
ــطــور   ــل عــمــومــی و ب افـزایــش نــرخ وســایــط حــمــل و نــق

 .خواھد شد   ھای زندگی   افزایش ھزینه   کلی 
 

 رشد بیسابقه نرخ بیکاری -اروپا 
ـر گـزارش اداره آمـار اروپـا،   ـنـاب به گزارش یورو نیـوز ب
ـر   یورواستات، میزان بیکاری در منطقه یورو در مـاه نـوامـب

ایـن  .   درصد رسیده اسـت ١١.٨  به رقم بی سابقه  ٢٠١٢ سال  
لسـلـو  .   درصـد بـوده اسـت ١١.٧ میزان در ماه قبل از آن،  

ـبـعـات   آندور، کمیسر اروپا در امور اشتغـال، بـا اشـاره بـه ت
بحران اقتصادی و رکود اشتغال، تـاکـیـد کـرد کـه مـیـزان  
ـریـن مـیـزان در دو دھـه   بیکاری در اتحادیه اروپا بـه بـاالت

ـیـز در حـال تـخـریـب  " گذشته رسیده و   وضعیت اجتماعـی ن
 سـال  ٢٥ میزان بیکاری در میان جوانان اروپایی زیر  ."  است 

نیز در چھار سال گـذشـتـه رونـدی صـعـودی داشـتـه و از  
 درصد در نوامبر سـال  ٢٣.٧  به  ٢٠٠٨  درصد در سال  ١٦.٢ 
به این ترتیب، تعداد افراد جـویـای کـار  .   رسیده است ٢٠١٢ 

  ١٨ در منطقه یورو در ماه نوامبر سال گذشته میـالدی بـه  
  ١١٣  ھزار نفر رسید که نسبت به ماه اکتبـر  ٨٢٠ میلیون و  

ـیـا و  .  ھزار نفر افزایش نشان می دھد  در این مـیـان، اسـپـان
ـریـش بـا  ٢٦ یونان ھر یک با بیش از   ـریـن و ات  درصد بیشت

 . درصد کمترین تعداد افراد جویای کار را داشته اند ٤.٥ 
 

اعتراض کارگران برای  -آفریقای جنوبی 
 افزایش دستمزد و حمله پلیس به آنھا

)    دی ٢٠ (  ژانویـه  ٩ به گزارش رویترز روز چھار شنبه  
کـارگـران کشـاورزی کـه در مـزارع کشـت انـگـور کــار  

میکنند برای افزایش دستمزد دست به اعتصاب و اعتـراض  
ـر دسـتـمـزد  ٢ زدند و خواھان افزایش دستمزد خـود بـه   ـراب  ب

ـیـک      آنھا با بستن جاده .  کنونی شدند  ھا و آتـش زدن السـت
این اعتـراض در شـھـر  . اعتراض خود را به نمایش گذاشتند 

 کیلومتری شرق کیپ تاون واقع شـده  ١٠٠ دا دورنز که در  
ـیـکـی    پلیس با استفاده از گلوله .  صورت گرفت  ھای پالـسـت

حس کننده به معترضین حـمـلـه کـرد و    ھای بی   و نارنجک 
ـتـه مـیـشـود  .  را بازداشت کرد    تن ٤٤ دست کم   از     تـن ٤ گـف

ـقـل شـده انـد  . معترضین بدلیل مصدومیت به بیمارستان منت
ـنـدگـان    این اعتراضات بدنبال بی  نتیجه ماندن مذاکرات نـمـای

ـیـز  .  گیرد   کارگران و کارفرمایان صورت می  ماه گذشـتـه ن
ـراض زدنـد و   ھمین کارگران با خواست مشابه دست به اعـت

در اعتراضـات  . ھا را به آتش کشیدند   انبار و وسایل کارخانه 
 کارگر در اثر حمله پلیـس جـان خـود  ٢ ماه گذشته دستکم  

 . را از دست دادند 
 

ھا به  اعتراض کارکنان بانک -اسپانیا 
 اخراج سازی ھا

ـر از کـارکـنـان   ـف ـرگـزاری ھـا صـدھـا ن به گزارش خـب
در  )     دی ٢٠ (  ژانویه  ٩ ھای اسپانیا روز چھار شنبه    بانک 

حذف ھـزاران فـرصـت شـغـلـی در بـخـش    اعتراض به برنامه 
ـر آن .  بانکداری تظاھرات کردنـد  ـیـشـت ـرضـان کـه ب ھـا    مـعـت

ـیـا و نـمـاد  " بانکیا " کارکنان  چھارمین بانک بزرگ اسـپـان
ـر   بحران بانکداری این کشور ھستند، با تجمع در مقابل مـق
این بانک در مادرید و دیگر شھرھا از جـمـلـه بـارسـلـونـا و  
ـرنـامـه اخـراج کـارکـنـان   والنسیا، مراتب خشم خـود را از ب

بانکیا که دو سال قبل در پـی  .  بانکھا به نمایش گذاشتند 
 مـیـالدی  ٢٠١٢ اقدام دو نھاد مالی تاسیس شد، در نوامبر  

  ٤٠  ھزار کـارمـنـد و کـاھـش  ٦ ا ش برای اخراج    از برنامه 
ـر داد  ھـای    اتـحـادیـه .  درصدی حقوق دیـگـر کـارکـنـان خـب
ھای کارکـنـان و    کارگری مھم اسپانیا موسوم به کمیسیون 

ـراضـات    اتحادیه  ھای عمومی کارگران، برای برگزاری اعـت
ھـای مـذکـور    اتـحـادیـه .  روز چھارشنبه فراخوان داده بـودنـد 

ـرنـامـه  ـری از اجـرای ب ـرای    ھمچنین به منظور جلوگـی ھـا ب
ھای شغلی و کـاھـش حـقـوق کـارکـنـان بـا    حذف فرصت 

ـیـا سـرگـرم رایـزنـی    نمایندگان بـانـک  ھـای بـزرگ اسـپـان
این اعتراضات در حالی برگزار شد که مرکز آمـار  .  ھستند 

بـا  )   دی ١٩ ( ژانویه  ٨ اتحادیه اروپا، یوروست، روز سه شنبه 
ـیـا در   ـیـکـاری در اسـپـان انتشار گزارشی اعالم کرد، نرخ ب

ـقـه ٢٠١٢ نوامبر     ٢٦.٦ ای افـزایـش و بـه     به طور بی سـاب
ـتـصـاد بـزرگ  .  درصد رسیده است   اسپانیا که چھارمین اق

  ٢٠١٣ منطقه یورو، باید کسری بـودجـه خـود را در سـال  
 درصـد  ٢.٨  بـه  ٢٠١٤  درصد و در سـال  ٤.٥ میالدی به  
ـنـد،    این درحالی است که اقتصاددانان می .  کاھش دھد  گوی

دستیابی به این اھداف با توجه به دورنمای ضعیـف بـھـبـود  
ـیـمـه دوم  .   اقتصادی اسپانیا، دشوار خواھد بود  اسپانیا در ن

 میالدی با رکود شدید اقتصادی روبرو شد کـه  ٢٠٠٨ سال  
 . ھا نفر شغل خود را از دست دادند   به دلیل آن میلیون 
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 اعتصاب عمومی در مریوان نقطه 
 درخشانی در مبارزه علیه اعدام است

ـقـمـان   ـیـار و ل در حمایت از فراخـوان خـانـواده ھـای زان
ـقـمـان، مـردم   مرادی و در محكومیت حكم اعدام زانیـار و ل
آزادیخواه مریوان دست به اعتصاب عـمـومـی زدنـد و گـام  

 .بلندی جنبش علیه اعدام را به جلو بردند 
 طبق گزارشاتی که به کمیته کردستـان حـزب رسـیـده  

ـقـاط  ٣ است از ساعت   ـر فـروشـگـاھـھـا در ن  بعدازظھر اکـث
مختلف شھر از جمله مـیـدان جـھـاد، پـاسـاژ حـاج ویسـی،  
ـرنـگ تـا   پاساژ کردستان، سه راه بھزیستی، چھـار راه شـب
ـیـمـارسـتـان، مـیـدان نـادری،   چھار راه اصلـی، چـھـار راه ب
ـبـانـی، خـیـابـان   روبروی اداره اطالعات، اداره راه قدیم، جنگل
جمھوری، شھرک صنعتی، بلوار رسـالـت، مـیـدان سـربـاز،  
چھار راه بایوه و خیابان عبادت بسـتـه شـد و شـھـر حـالـت  

جوانان در چند نقـطـه شـھـر بـا بسـتـن  .  تعطیل بخود گرفت 
 .خیابان علیه اعدام شعار دادند 

اقدام مردم مـریـوان در ادامـه اعـتـصـاب عـمـومـی در  
شھرھای کردستان در اعتراض به اعدام فـرزاد کـمـانـگـر و  
ھمراھانش یکی از نقاط درخشان مبارزه آزادیخواھانـه مـردم  

ـیـه اعـدام و جـنـایـات جـمـھـوری اسـالمـی اسـت  ایـن  .  عل
ـیـه   ـیـمـان اعتصاب که با مییتینگ ھای اعتراضـی در سـل
عـراق و در تـعـداد قـابـل تـوجـھـی از شـھـرھـای اروپـا و  
ـیـت ھـای   آمریکای شمالی ھـمـراه بـود و در کـنـار فـعـال
ـر، نشـانـه فضـای   گسترده سیاسی تبلیغی در روزھای اخـی
سیاسی چپ و پرباری است که در جامعه شکـل گـرفـتـه  
و پتانسیل باالئی از یک مـبـارزه تـوده ای مـوفـق را بـه  

 .نمایش گذاشت 
کمیته کردستان حزب کمونیـسـت کـارگـری بـه مـردم  
ـر   آزاده مریوان و ھمه مخالفین اعـدام کـه در روزھـای اخـی
ـرسـتـد  ـف . فعالیت ھای گسترده ای را به پیش بردند درود می

تـا  .  اما خطر از باالی سر زانیار و لقمان برطرف نشـده اسـت 
لغو حکم اعدام زانیار و لقمان و آزادی آنھا از زندان بایـد بـه  
. این تالش ھا در ایران و عراق و در سراسر جھان ادامـه داد 

اعتصاب عمومی در مریوان زمینه مبارزه گسترده تـری را  
با تمام قوا باید با استفاده از ایـن فضـای  .  فراھم کرده است 

ـقـمـان مـرادی و   اعتراضی، برای لغو حکم اعدام زانیار و ل
ـرای لـغـو   لغو کلیه احکام اعـدام جـمـھـوری اسـالمـی و ب
ـیـه   مجازات اعدام، تالش ھایـمـان را در مـریـوان و در کـل

 .شھرھای کردستان و در ھمه جا گسترش دھیم 
ـقـالبـی و   جا دارد که خطاب به صدھا جوان پرشور و ان
انسان ھای آزاده شھر مریوان که در یک ھفته اخیر نـمـونـه  
ـیـت   ـق ای از یک مبارزه توده ای و سازمان یافته را با موف

ـم  ـی شـمـا عـزیـزان کـار  .  عملی کردند عمیقا قـدردانـی کـن
ـبـت   بزرگی انجام دادید که در تاریخ مبارزه عادالنه مـردم ث

برای تداوم ایـن مـبـارزه، مـا بـا تـمـام قـوا در  .  خواھد شد 
 .کنارتان ھستیم 
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