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 ادامه قدرتمند تحصن و اعتصاب پناهجويان

 ! ايراني در ورتسبورگ
 !  درصدي ها ۹۹حمايت جنبش  

 ! حمايت نمايندگان پارلمان و احزاب 
ادامه انعکاس گسترده  اعتراضات در رسانه هاي آلماني،    

 ١٠صفحه  

روز جـهـانـي کـارگـر امسـال            
، ۲۰۱۲۲اول مــــــــــه                     ( 

جـهـانـي    )   ۱۳۹۱ارديبهشت   ۱۱
تر، راديکالتر و نويد بخش تـر از         

.  عـجـيـب نـيـسـت        .   هميشه اسـت  
سال گذشته جهان شاهد انقالبات     
و جنبش هاي عظيم و تـاريـخـي           

درصدي هاي در بـخـش        ۹۹.   بود

 
 بازتاب هفته

 مردم به اعدام " نه"  و طنين ۹۰سال 
  مهراب دشتي 

 !اوباما هميشه با اونا
  ياشار سهندي

 !تروريسم از اسلو تا تولوز
 

 از البالي يک مصاحبه کوتاه
 بهروز مهر آبادي

 
 !درصديها۹۹جهان از آن : اول مه

 : ارديبهشت، روزجهاني کارگر ۱۱روز اول ماه مه، 
 !خيابانها را به تسخير درآوريد"   درصدي ها۹۹همه قدرت به   "با شعار 

عليه جمهوري اسالمي، عليه فالکت و تحريم اقتصادي، عليه تهديد جنگي، براي شادي و رفاه      
 ! و آزادي، براي  بدست گرفتن اختيار زندگي بپا خيزيد   

هفته گذشـتـه سـعـيـد مـرتضـوي             
جالد کهريزک به عنوان مدير سازمان      

سـعـيـد    .   تامين اجتماعي تعييـن شـد     
مرتضوي را همه مردم ايران به عنوان       

او سـمـبـل      .   جالد کهريزک ميشناسند  
. کل حکومت منفور اسـالمـي اسـت         

سعيد مرتضوي دهها قتل و تجاوز و        
شکنجه مستقيم را در کارنامـه خـود         

خرينش طـراحـي و مـديـريـت           آ دارد و   

کشتار فجيع عزيزان مردم در قتلـگـاه        
مـردم ايـران بـارهـا بـه            .   کهريزک بـود   

اشکال مختلف بر خواست مـحـاکـمـه         
سعيد مرتضوي پافشاري کرده انـد و         
زير همين فشارها بود که اين حـيـوان          
خونخوار از دادسـتـانـي تـهـران کـنـار              

امــا ســران جــمــهــوري     .   گــذاشــتــه شــد  
اســالمــي مــيــدانــنــد کــه مــرتضــوي          

 
 جالد کهريزک و همه سران حکومت را محاکمه

  خواهيم کرد 

 سال فالكت بيسابقه،  ٩٠سال  
سال گراني و فقر و تباهي بـيـشـتـر           
براي كـارگـران و كـل مـردم ايـران               

 اقتـصـاد جـمـهـوري         ٩٠سال  .   بود
اسالمي زيـر فشـار تـحـريـمـهـا و                
انــزواي بــيــن الــمــلــلــي جــمــهــوري         
اسـالمــي بــيـش از پــيـش فـلــج و               

اعظم جهان به ميدان آمدند و مسـيـر         
تاريخ قرن بـيـسـت و يـک را تـغـيـيـر                    

در خاورميانه و شمـال آفـريـقـا          .   دادند
ديکتاتورها را به پايين کشيدند و در        

 
  سال اعتراضات گسترده كارگران در ايران٩٠سال 

 ٥-٦صفحات 

بحراني شد و همين بهانـه اي گـرديـد            
کــه ايــن حــکــومــت حــملــه اش  بــه                
معيشت و زندگي مردم را در ابعـادي        
گسترده تر و تكاندهنده تر بـه جـريـان           

 سـال    ٩٠به اين لـحـاظ سـال          .   اندازد
وضعيتي كـه هـمـچـنـان          .  ويژه اي بود 

ادامــه دارد و بــحــرانــي بــا ابــعــادي              

در يـک نـظـر        )   اي. او. وي( صداي آمريـکـا      
 هزار نفـر شـرکـت      ۱۲سنجي اينترنتي که گويا  

را بـرايـمـان مـعـلـوم           " ۱۳۹۰چهره سال "کردند  
ايشان رضا پهلـوي اسـت کـه در رقـابـت                .   کرد

حـدود يـک     )   فيلمساز( نزديک با اصغر فرهادي     
ــدســت آورد و اول شــد                      ــه .   ســوم آراء را ب چ

طبق نظر سـنـجـي صـداي آمـريـکـا              !   پيشرفتي
دنده عـقـب   "   ايرانيان" حاال الاقل اکثريت نسبي     

گرفته اند که پس از بيش از سي سـال جـنـايـت               
آخوند و اسالم و بازجو ولـتـرهـايـش دوبـاره بـه                 

صـد  ( سلطنت و ساواک و گورستان آريامـهـري          
) آن"   دمکراتـيـک  " و  "   حقوق بشري " البته از نوع    

ظاهرا سرنوشت آدميزاد در ايران ايـن       .   برگردند
است که بين حاکميت آخوند و مليون اسـالمـي       
و يا سلطه شاه و  ميليون عظمت طلب ايـرانـي             

فـقـر و     .   راه سومي نيـسـت  .   دست به دست شود 
فالکت و بيکاري و بردگي و بي حقوقي الـبـتـه             

" . مملکت را سـاخـت     " چرا که بايد    .   فرض است 
در اين دوراني کـه ريـاضـت کشـي اقـتـصـادي                 
شعار جهاني بورژوازي است، ممـلـکـت حـتـمـا             

حال بـراي    .   ديکتاتور و مشت آهنين ميخواهد    
اينکه مردم راضي شوند بايد بين انواع مدرنتر         

هرچه اين سـنـاريـو    . . .   شاه و آخوند انتخاب کرد 
از لحاظ تاريخي پوچ باشد و دوره اش سر آمده        

" وي او اي    " باشد، باالخره امثال نظر سـنـجـي           
بـوي  .   قرار است آنرا واقعي و به روز جلـوه دهـد           

الرحمان جمهوري اسالمي بلند شـده و هـر آن               
ممکن است مردم سر آن بريزنـد و پـايـيـن اش                

در نتيجه بايد از پيش آلترناتيو بعدي .     بکشند
. دولت سرمايه در ايران را حاضر و آمـاده کـرد          

 
 بازار مکاره پيغمبر سازي و 

 :رهبر تراشي
مريکا در راه آو صداي  " بي بي سي "

 ! احمدي نژاد

٩صفحه    

٣صفحه    

 شهال دانشفر 

 ٧صفحه  

 مصطفي صابر   

اخبار مـربـوط بـه خـودکشـي           
محمد رهسپار پناهنـده ايـرانـي و         
مباحثات حول و حوش ميتيـنـگ       
عليه سـيـاسـت ضـد پـنـاهـنـدگـي               
دولت آلمان در رسانه هاي فـارسـي        

 اسـم شـهـر        ، از دو ماه پيش    ،زبان

ورتسبرگ را در بين ايرانيان بر سر       
يک ماه تـمـام     .   زبانها انداخته است  

بــحــث در حــاشــيــه اعــتــراض بــه           
سياستهاي ضد پناهندگـي دولـت       
آلمان و مـوقـعـيـت پـنـاهـجـويـان                

 
 يک تحصن و درسهاي فراوان

٩صفحه    

 مينا احدي

٢صفحه    
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١از صفحه    

 بـا تـوجـه بـه خـودکشـي يـک                 ،ايراني
  در مـورد ايـن بـود           ،پناهجو از ايران  

که آيا اعتراض پناهجـويـان سـيـاسـي           
است يا صـنـفـي آيـا بـايـد در مـورد                   
حکومت اسالمي ايران و جنايات اين      
حکومت حرف زد و يـا آنـرا سـانسـور             

 آيا سازمانها و احزاب سـيـاسـي         ،کرد
بايد در اين مبارزات شريک شـونـد يـا        

مــبــاحــثــات کــه    نــوع   هــمــه ايــن      .   نــه
يکسرش به کليسا و دولـت و يـکـسـر             
ديــگــرش بــه تــعــدادي از افــراد و يــا             
جريانات ضد کمـونـيـسـت و طـرفـدار             
اصالحات حکومتي در ايـران وصـل          

 .   در عمل پاسخ خود را گرفتند،بود
پاسخ را يک حرکت اجتمـاعـي در       
مرکز شهر ورتسبرگ اين بار بـا اتـکـا           
به پيشرفت مبـارزات مـردم در دنـيـا             

چادري برپا شد و عکسـهـايـي از      .   داد
ندا و سهراب که در جريان اعتراضات       

 بـه دسـت جـالدان          ،ميلـيـونـي مـردم      
 ،حاکم بر ايـران بـه قـتـل رسـيـده انـد                 

بهـمـراه عـکـس سـمـبـلـيـک سـکـيـنـه                    
 سمبل اعتراض بـه     ،محمدي آشتياني 

ســنــگــســار و جــنــايــات وحشــيــانــه            
 به هـمـراه عـکـس         ،حکومت اسالمي 

محمد رهسپار و با نـوشـتـن شـعـاري             
مبني بـر ايـنـکـه فـراريـان از جـهـنـم                   
جــمــهــوري اســالمــي بــايــد بــعــنــوان           
پناهنده سياسي به رسميت شـنـاخـتـه          

.  مقابل چشم مردم قرار گرفـت      ،شوند
هر کس از اينجا رد شد ديد که اينـهـا           
بدليل وجود يک حکومت فاشيست و       
انسانکش به اينجا آمده اند و هر کس        
آنجا پاي صحبت پناهجويان نشـسـت       
به همراه آنها اشک ريخت و خشم همـه         

خشـم از يـک       .   وجودش را فـرا گـرفـت       
حکومت فاشيست اسالمي در ايـران        
حکومتي که همه چيز را قدغـن کـرده      
و شادي و رقـص و رنـگ و عشـق و                  
بازي و حرف زدن و نفس کشيدن را بـا          
گلوله و شـالق و زنـدان و پـاسـدار و                  

خشـم از    .   خواهر زينب جواب ميدهـد    
رفتار ضد انساني نهادهاي دولتي در       

و در يـک کـالم خشـم از يــک                .   آلـمـان  
ايـن  !   درصديها در ايـران و در آلـمـان            

چادر مرکز اعـتـراض  بـه حـکـومـت                
جنايتکار اسالمي و مرکـز اعـتـراض         
به  سياست ضـد پـنـاهـنـدگـي دولـت                
آلمان و بويژه اعتراض به سيـاسـتـهـاي        

از هـمـان     .   دولت مـحـلـي بـايـرن شـد            

ساعات اول اعـتـراض دهـهـا رسـانـه              
محلي و سراسري سـراغ ايـن جـوانـان            
رفته و حـرفـهـاي آنـهـا را مـنـعـکـس                  

و ايـن فضـا و ايـن اعـتـراض                .   کردند
ميليونها نـفـر در جـريـان          .   ادامه دارد 

خواست ايـنـهـا و هـمـچـنـيـن فضـاي                 
سرکوب وبي حـقـوقـي در ايـران قـرار              

 . گرفته اند
حمايت و سمپاتي به ايـن حـرکـت          

لمان بسيار گسترده و  در ابـعـاد             آ در  
 در   ۹۹پــيــوســتــن   .   هــزاران نــفــراســت  

صديهـا بـه ايـن حـرکـت و هـمـراهـي                   
سازمانهاي مدافع حقـوق انسـانـي از          

از .   آلمان اين حرکت را بسيار جلو بـرد       
هــمــان ســاعــات اولــيــه جــوانــانــي از           

 درصديهـا بـا بـرپـا کـردن             ۹۹جنبش  
چادرها در محل تـحـصـن از حـرکـت              

ايـن يـک     .   پناهندگان پشتيباني کردند 
و .   حرکت سمبليک و بسيار مهم است     

بر اين حقيقت تاکيد ميکـنـد کـه مـا             
 در صــدي هســتــيــم فــرق           ۹۹هــمــه   

نميکند از ايران باشيم يـا امـريـکـا و              
آلمان و ما همه در کنار هـم هسـتـيـم              
براي دسـتـيـابـي بـه  حـقـوق انسـانـي                   

االن چـنـد چـادر ديـگـر در              .   خودمـان 
کنار چادر پناهجويان از سوي جنبـش       

 درصد هست و ميگويند چون جـا  ۹۹
نيست چادرهاي بيشتري برپا نميشود     
واال تعداد زيادي در صف هستند کـه         

 ۹۹جـنـبـش      .   به اين حرکت بپيوندنـد    
ــهــا کــمــک مــيــکــنــد کــه                  در صــدي
متحصنين مجمع عمومي داشـتـه و         

 .کارها بهتر از قبل پيش برود
در يک گوشه چادر ليستـي نصـب         
کرده اند که به وسايل و مـايـحـتـاجـي             
که معترضين الزم دارند اشاره دارد و        
مــردم مســتــقــيــمــا لــيــســت را نــگــاه           

ن بـراي ايـنـهـا         آ ميکنند و با توجه به    
آب و آب مــيــوه و هــر چــه کــه الزم                  

ديروز چـهـارشـنـبـه        .    مي آورند  ،دارند
يک معلم همه دانش آموزان کـالـسـش         
را آنجا آورده بود و گفته بود در عـمـل           
ياد بگيريد که حق پناهندگي چيـسـت        

. و چرا اينها تحصن و  تجمع کرده انـد    
و دانش آمـوزان از مـتـحـصـنـيـن در                 
مورد ايران و زندگي جوانان در آنجا و       
خواستهاي پناهجويان ميپرسيـدنـد و       

با آنها در مورد اينکه چند سال اسـت          
سرگردان هستند و يـا فـرزنـدان و يـا               
ــوال                  ــد س ــده ان ــدي ــزانشــان را ن ــزي ع
ميکردند و با ابـراز احسـاسـات ابـراز            

 ،در مقابل چادر  .   پشتيباني ميکردند 
مردم صف ميکشند تا طومـار دفـاع      
از حق پناهندگي را امضـا کـنـنـد و                

 در صديـهـا عـمـال بـه يـاري ايـن                ۹۹
. جوانان فراري از ايـران شـتـافـتـه انـد              

ديــروز يــک خــانــم مســن آلــمــانــي بــا            
دوچرخـه بـه مـحـل تـحـصـن آمـده و                   
ميگفت که خبر را از راديـو شـنـيـدم               
نگران شدم و آمدم بگويم اگـر کـيـسـه            
خــواب و پــتــو الزم داريــد بــرايــتــان              

 .بياورم
 

 يک واکنش متفاوت
 ماه مارس بـه      ۲۱روز چهارشنبه   

دفتر وزير داخله اسـتـان زنـگ زدم و               
تقاضاي يک نشست با يوآخيم هـرمـن        

. وزيــر داخلــه اســتــان بــايــرن را کــردم          
گفتند در مورد پناهندگان متـحـصـن        
بايد با وزير کار و امور اجـتـمـاعـي و           

  کـريسـتـيـنـه          ،وزير زنان استان بايرن   
 بـه دفـتـر      ،هادرت هاوئرتماس بگيرم   

وزير امور اجتماعـي زنـگ زدم و در             
نهايـت بـا يـکـي از مسـئـولـيـن ايـن                    
وزارتـــخـــانـــه و ظـــاهـــرا مســـئـــول             

بـه  "   خارجيها"   موضوعات مربوط به    
از او ميپرسم کـه      .   اسم ديک حرف زدم   

حتما در جريان تحصـن پـنـاهـجـويـان            
ايراني هست و ميخواهم که وزيـر در           
روز دوشنبه با هيئتـي بـه ديـدار ايـن              
پناهجويان رفـتـه و بـا آنـهـا مـذاکـره                 

ايــن خــواســت پــنــاهــنــدگــان و         .   کــنــد
مسئول فـدراسـيـون پـنـاهـنـدگـان در               

 شهـنـاز مـرتـب اسـت و از او                 ،آلمان
مــيــخــواهــم کــه ايــن خــواســت را بــا             
کريستينه هادرت هاوئر وزيـر کـار و            

. امور اجتـمـاعـي در مـيـان بـگـذارد              
ميگـويـم حـتـمـا انـعـکـاس گسـتـرده                 

  ،مطبوعاتي اين حرکت پنـاهـجـويـان        
خبر را به گوش شما رسانده اسـت کـه           
از چند روز قبل تعدادي از پناهجويان       

يکـبـار مـثـل       .   ايراني تحصن کرده اند   
فنر از جا بلند ميشود و ميگويـد بلـه        
انعکاس گستـرده داشـتـه ولـي خـانـم              
احـدي بـرو در وبــالگــهـا پـايــيـن ايــن                
تکستها را نيز بخوان برو ببيـن مـردم          
چه ميگويـنـد بـرو بـخـوان کـه مـردم                 

اگـر  "   هفتاد درصدشان مي نـويسـنـد         
ــد               ــرگــردي ــيــســت ب ــتــان ن ــدل ــمــان ب آل

خشــم " .   هــمــانــجــايــي کــه اول بــوديــد       
از اين طـرف     .   وجودم را فرا گرفته بود    

مـردم ايـنـرا      " خط بـه او جـواب دادم            
اينرا راسيستها ميگويند   .   نميگويند  

" . و شما آنرا به من تحويـل مـيـدهـيـد         
بسيار بـراي مـن      .   گفتگويمان تند شد  

تکان دهنده و شوک آور است کـه يـک            
مسئول دولتي با بيشرمي ايـن حـرف          
را تکرار ميکند و من مـجـددا بـه او              
ميگويم مـيـدانـي کـه بـا کـي حـرف                  
ميزني و ميداني که ايـن حـرفـهـا چـه              
باري دارند؟ او اضافه ميکند کـه مـا           
ميدانيم در راس اين حرکت چه کسـي         

 به آن کسـي کـه در راس ايـن                 ،است
حــرکــت اســت کــه بــارهــا تــقــاضــاي            

 ،پناهندگي داده و اين تقاضا رد شده        
بگوييد وقتي کشور ما ميـگـويـد تـو           
!  نميتواني اينجا بماني پس بايد بـروي      

و من ميگويم شما مـيـدانـيـد کـه در              
ايران هر چهار ساعت يک نـفـر اعـدام             
ميشود و اين فرد کـه اسـمـش حسـن              
حسين زاده است يـک فـعـال سـيـاسـي              
است و يک کمونيست است و باز پـس          
فرستادن او به ايران يعني دادن حـکـم           

او مـيـگـويـد ايـنـجـا يـک               .   اعدام او؟  
کشور آزاد است و ما تـقـاضـاي او را             
بررسي کرده و ميـگـويـيـم نـمـيـتـوانـد               

 او و بـقـيـه پـنـاهـنـدگـان              ،اينجا بماند 
نميتوانند با اين اعتصاب غذا مـا را          
تحت فشار گذاشته و از مـا امـتـيـاز              

مـيـگـويـم ايـنـجـا مـردم بـه                .   بگيرنـد 
خيابان ميروند تظـاهـرات مـيـکـنـنـد            
همين االن آلمان يکپارچه اعـتـراض و      

 پس اين اعتصـابـات      ،اعتصاب است 
در . . . هم از نظر شما محکوم اسـت و       

نــهــايــت بــا عصــبــانــيــت گــوشــي را            
 تنم  ،ميگذارم و از اين همه بيشرمي       

 .ميلرزد
 درسها

دفاع مردم از پناهـجـويـان ادامـه          
آنها اکنون بيشترين اطـالعـيـه        .   دارد  

هايشان به زبان آلماني اسـت چـرا کـه            
. آلماني زبانها به آنها کمک ميـکـنـنـد         

با لبخند  "   مسعود"   حسن حسين زاده    
به من ميگويد االن کارمان بر عکس       
شده اول اطـالعـيـه بـه زبـان آلـمـانـي                   

نـرا کسـي بـه        آ ميدهيم و سپس بـايـد        
روحـيـه هـاي      !   زبان فارسي ترجمه کند   

اعتصاب کنندگان عالي است چرا که      
احترام و همبستگي و توجه جامعه را       

امروز پنج شنبه يـک  .   بخود مي بينند  
هــيــيــت از طــرف حــزب ســوســيــال              

دمــکــرات بــه چــادر رفــتــه و اعــالم              
روزنامـه اسـتـان      .   همبستگي کرده اند  

اين ديدار را منعکس کرده و از زبـان            
 پارلمان نوشته است کـه بـايـد           هنمايند

فورا به خـواسـتـهـاي آنـهـا رسـيـدگـي                 
امروز نماينده پارلمـان و عضـو       .   شود

حزب چپ آلمان کـورنـلـيـا مـولـر يـک                
بيانيه مطبوعاتي داد و از خواستهاي      
پناهندگان اعتصـابـي در ورتسـبـرگ          

پــنــاهــنــدگــان اعــالم يــک     .   دفــاع کــرد  
ميتينگ اعتراضي در روز يکـشـنـبـه         

 مــاه مــارس را داده انــد و ايــن                 ۲۵
ــه دارد         ــت ادام ــرک ــرکــت      .   ح ــن ح اي

اولـيـن درس     .   درسهاي فـراوانـي دارد      
 ۹۹اينست که دنيا بـعـد از جـنـبـش               

.  دنـيـاي جـديـدي اسـت           ،درصديـهـا     
 ،همبستگـي مـبـارزاتـي بـيـن مـردم             

اهميت خيابان و بهم پـيـوسـتـن مـردم            
فارغ از تعلقات مـذهـبـي سـيـاسـي و              

در .    يک امر بسيار مـهـم اسـت          ،ملي
شهر ورتسبرگ ايـن حـرکـت بـه هـمـه               
ناباوران نشان داد که با گرفتـن کـاسـه           
گدايي در دست و غير سياسـي کـردن          
مبارزات پناهندگان نه فقط تـوجـهـي         
به مبارزات جلب نميشود بـلـکـه کـل            
مبارزه از محتوا تهي شده و بـه پـاي             

. اين مبارزات عمال شلـيـک مـيـشـود          
پناهجويان افرادي هستند که از دست     
دولتهاي ديکتاتـور فـرار کـرده انـد و              
بويژه فراريان از دسـت حـکـومـتـهـاي             
جنايتکار و وحشي اسالمي بايد فـورا      
به عنوان پناهنده سياسي به رسـمـيـت        

اين مبارزه باعـث شـد       .   شناخته شوند 
چند نفر ايراني معدود ضد کمونيست      
و طرفدار اصالحات در حکـومـت کـه           
در تظاهرات قبلي در شهر ورتسـبـرگ        
بعد از خودکشي محـمـد رهسـپـار بـا           

 در مـقـابـل        ،فضا سـازي و شـانـتـاژ          
 ،مبارزات پناهجويان ايستاده بـودنـد     

امروز کامـال حـاشـيـه اي شـده و در                 
ايـنـجـا    .   عمل پاسخ خود را بـگـيـرنـد          

آلمان است و پناهجويان بهمراه مـردم        
آلمـان مـيـتـوانـنـد و بـايـد از حـقـوق                     
انساني خود دفاع کنند و عليه دولـت         
آلمان به خيابان رفته و در آنجا عـلـيـه            
حکومت فاشيستي حـرف بـزنـنـد کـه            

. باعث فرار آنهـا از ايـران شـده اسـت              
 در صـديـهـا در آلـمـان بـه يـاري                    ۹۹

پناهجويان آمده اند و پاسخ محکمـي       
به يک در صديها و بـه مـتـوهـمـيـن و               

 .*ضد کمونيستها دادند
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 !جمهوري سوسياليستي، جمهوري انساني است

بيسابقه جـامـعـه را بـه حـد انـفـجـار                   
به عبارت روشنتـر سـال     .  رسانده است 

 سـال بـيـكـارسـازيـهـاي وسـيـع و                 ٩٠
هزاران نفره، سال نپرداختن دستمزدها     
و سال محدودتر کردن و حـرس کـردن           
بيشتر معـيـشـت و هـر گـونـه حـق و                   

 .حقوق کارگران بود
 سـال    ٩٠اما در عين حـال سـال           

. اعتـراضـات گسـتـرده كـارگـران بـود             
بويژه انقالبات شمال افريقا و جـنـبـش          
جهاني عليه سرمايه داري، جـنـبـشـي         
كــه وال اســتــريــت مــي نــامــنــدش و             

ــا                 ــدســت م ــدرت ب  ٩٩شــعــارش ق
درصديهاست، افق جـديـدي در بـرابـر           
كارگران ايران و كل جامعه قرار داده و    
تحرك بيشتري به فضـاي اعـتـراضـي           

چنانكه پژواك اين جنبش    .   جامعه داد 
را  "   والسـتـريـت ايـران      " و زمزمه هـاي      

امروز ميـتـوان در جـنـبـش كـارگـري               
نگاهي به مـبـارزات كـارگـري          .   شنيد

در سـال گـذشـتـه، تصـويـري گـويـا و                   
واقعي از چنين اوضاع را به ما نشـان          

 : ميدهد
 

 بـا اعـتـراضـات هـزاران          ٩٠ سال  -١
نفره كارگران پـتـروشـيـمـي مـاهشـهـر              

و مبارزات بـا شـكـوه ايـن         .   شروع شد 
كارگران مـهـر خـود را بـه مـبـارزات                

رك حـ كارگري در اين سال كوبـيـد و تـ           
جــديــدي در مــيــان كــارگــران و كــل              

بـطـور واقـعـي       .     جامعه بـوجـود آورد      
تظاهرات هزاران نفـره كـارگـران چـنـد            
مجتمع پتروشيمي ماهشهر در يـكـي       
از صنایع کلیدی وابسته به نفـت در         
جنوب ايران، آنهم با خواست تعرضـي       
كوتاه شدن دست پيمانكاران و دالالن       
مــفــتــخــور در مــحــيــط هــاي كــار و            
قراردادهاي مسـتـقـيـم كـارگـري يـك              
نقطه عطف و يك اتفاق سياسي مـهـم         

بـويـژه خـواسـت ايـن          .    بود٩٠در سال   
كارگران خواستي بود كه اساسا بر يك       
معضل اساسي كل كارگران در ايـران         
از جمله كل كارگران صنـعـت نـفـت و             
مجتمع هاي بزرگـي چـون ذوب آهـن            
ــران خــودرو و بــخــش               اصــفــهــان، اي
عظيمي از كارگران كه با اين شـرايـط          
برده وار كار به استخدام درآمده و كـار         

ايـن  .   ميكنند، انگشـت مـيـگـذاشـت        
مبارزه تاثيرات خود را بـر مـبـارزات           
همين بخش از كارگران و نه تنها ايـن          

بلكه معلمان و پرستاران و بخـشـهـاي          
اعتصاب .     ديگر کارگران نيز گذاشت   

قدرتمند هزاران كـارگـر پـتـروشـيـمـي             
 در واقـع      ٩٠ماهشهـر در فـرورديـن          

اعالم پايان دادن بـه شـكـل بـرده وار                
قرار دادهاي پيماني بود و ايـن نـبـرد             

 تـا    . جريـان داشـت    ٩٠در سراسر سال   
ايــنــكــه در بــيــســتــم دي مــاه وقــتــي             
كارگران ديدند كه به خواستشان پاسخ      
داده نميشود، در اقدامي هـمـاهـنـگ          

در .     اولتيماتوم بـه اعـتـصـاب دادنـد           
عكس الـعـمـل بـه ايـن اولـتـيـمـاتـوم                   
مديريت و حـراسـت پـتـروشـيـمـي هـا               
سراسيمه به تقال در آمـدنـد، خـواهـان           
مذاكره با نمايندگان كارگران شدنـد و        
سرانجام هـم بـا قـبـول اضـافـه كـردن                 
مبلغي به دستمزد كـارگـران خـواهـان          
فرصت ديگري براي اجرايي كردن ايـن       

بدين ترتيـب كـارگـران       .   خواست شدند 
پتروشيمي ماهشهـر يـک قـدم دولـت            
اسالمي و کارفرمايان را عـقـب رانـده          
اند و هـمـچـنـان بـر سـر خـواسـتـشـان                   
هســتــنــد و اعــالم كــرده انــد كــه از                
خواست خود كوتاه نـخـواهـنـد آمـد و           
اگر پاسخ نگيرند با قدرت بيشتري بـه        

 .   ميدان خواهند آمد
مبارزات كـارگـران پـتـروشـيـمـي            

ماهشهر تاثيرات خـود را بـر مـراكـز             
ديگر كارگـري و جـلـو كشـيـده شـدن                
خواست كوتاه شدن دست واسـطـه هـا           
در مراكز مختلف كـارگـري گـذاشـتـه           

از جمله  در همين يكسـالـه مـا      .  است
شاهـد جـنـب و جـوش بـيـشـتـري در                   
مراكز وابسته بـه نـفـت و مشـخـصـا                
پــااليشــگــاه آبــادان بــا طــرح هــمــيــن           

بطور مثال در جـايـي       .   خواست  بوديم  
چون شركت مپنا واقع در شهر صنعي   
مورچه خـورت اصـفـهـان در هـمـيـن                

 كـارگـر  قـراردادي        ١٥٠٠اسفند ماه   
اين شركت كه از طريق شركت واسطـه        
اي نيكو سـر بـراي كـارخـانـه رآكـتـور               
سازي مپنا كار ميكردند تـوانسـتـنـد          
بعد از مدتها مبارزه  اين خـواسـت را           
به كرسي نشانده و مديريـت را عـقـب            
برانند و به استخدام مستقيـم شـركـت          

   . مپنا درآيند
كشيده شدن اعتـراض بـه مـراكـز             -٢

جـنـبـه مـهـم ديـگـر            كليدي كارگري       

 اسـت   ٩٠اعتراضات كارگري در سال     
و به اين اعتراضات وزن بيشتري داده         

عالوه بر پتروشيمـي مـاهشـهـر         .   است
ما  شاهـد اعـتـراضـات كـارگـري در               
مــراكــز مــخــتــلــف صــنــعــت نــفــت و           
پتروشيمي هـا در شـهـرهـاي ديـگـر،               
كارگران ذوب آهن اصـفـهـان و غـيـره              

مــحــورهــاي اصــلــي ايــن         .   هســتــيــم 
اعتراضات خواست كوتاه شدن دسـت       
پيـمـانـكـاران از مـحـيـط هـاي كـار،                  
اعتراض عليه اخراج ها و اعتراض به       

يـك  .     تعويق پرداخت دستمزدها است   
نمونه اين مبارزات در پااليشگاه نفت      
آبادان در ارديـبـهـشـت مـاه اسـت كـه                

در .   چندين روز متوالـي طـول كشـيـد          
این حركت اعتراضي كارگران تجـمـع      

با نيروي انتظامي رژيم درگيـر      .   كردند
شده و در برابر آنان با شعارهايي چـون         

مـرگ  " و   "   کارگر کارگر اتحاد اتـحـاد   " 
در تداوم همين   .   ايستادند"   بر استثمار 

اعتراضات در سوم خرداد مـاه وقـوع          
انــفــجــار در يــكــي از قســمــت هــاي             

 كـارگـر،     ١١پااليشگاه و زخمي شدن     
همزمان با افتتاح آن تـوسـط احـمـدي           

فضــاي نــژآد، بــاعــث شــدت يــافــتــن           
اعتراض و مبارزه در مـيـان كـارگـران           

گرچه اين مبارزات هـنـوز بـه           .   گرديد
عملی شدن خواستهای کارگران منجر     
نشده است، اما به روشنـي  نشـانـگـر             
یــک تــحــول در ايــن مــراكــز  مــهــم               

بعد از آن نيـز در طـول          .   کارگری است 
 ما به مناسبتهاي مـخـتـلـف         ٩٠سال  

شاهد اعـتـراضـات كـارگـران در ايـن              
 .مراكز هستيم

 
برگزاري اول مه و نـقـطـه اوج آن               -٣ 

اول مــه ســرخ و راديــكــال در شــهــر                
سنـنـدج يـك اتـفـاق مـهـم ديـگـر در                    

  ٩٠جنبش اعتراضي كارگري در سال     
جنب و جوش براي برگزاري اول   .   است

صفـي از    .   مه در اين سال گسترده بود     
رهبران و فعالين كارگري با قطعنامـه       
اي مشترك جلو آمده و پرچـم اول مـه            

قطعنامه هفت تشكل   .     را برافراشتند 
كارگري بطور واقعـي، كـيـفـرخـواسـت           
كارگران و كل جامعه عـلـيـه تـوحـش             
سرمايه داري بـود و در روز جـهـانـي               
كارگر، در اين روز مهم، كـارگـران بـا            
اين كيفرخواست جلو آمدنـد و اعـالم          
داشتند كه ديگر بـه ايـن بـردگـي تـن                

اين قـطـعـنـامـه و ايـن             .   نخواهند داد 
اتحاد در شكل گيري اول مه بزرگ در        

هـمـچـنـيـن      .   شهر سنندج به ثمر رسيد    
در اين روز كـارگـران كـيـان تـايـر در                  

ــر ســر                  ــراضــات خــود ب ــت ادامــه اع
خواستها و مطالبـاتشـان بـه خـيـابـان             
آمدند و با پـالكـارد گـرامـي بـاد اول                
مــه، زنــدگــي انســانــي حــق مســلــم              
ماست، حرف دل تمام كارگران را بيان       

كارگران پاكدشـت نـيـز اعـالم          .   كردند
داشتند كه با مجوز، بي مجـوز بـراي          
اول مه روز جهاني به خيابان مي آينـد       

 .و اين روز را گرامي ميدارند
 

 اعتراض به تهاجم رژيم به زندگي        -٣
و معـيـشـت كـارگـران تـحـت عـنـوان                 
تغيير در قانون كار يك موضوع مهـم         
ديگر در اعتراضات كارگري در سـال         

از جمله در ايـن رابـطـه        .     گذشته است 
اعــتــراضــات گســتــرده اي از ســوي             
كارگران به صورت بيانيه و قطعنـامـه        

. و تجمعات اعتراضي صورت گـرفـت      
تشكلهايي كه به همت خود كـارگـران         
ايــجــاد شــده اســت، اتــحــاديــه آزاد              
كـارگـران ايـران، سـنـديـكـاي شـركــت               
واحد، كميته هـمـاهـنـگـي ، انـجـمـن                
صنفي فلـزكـار و مـكـانـيـك و جـمـع                  
هايي از كارگـران بـه ايـن مـنـاسـبـت                
بيانيه دادند و اعتراض خود را اعـالم         

همچنين حدود سه هزار كارگر  .   كردند
 آبان در اعـتـراض بـه ايـن             ٢٩در روز   

امر مقابل مجلس اسالمي دسـت بـه         
در ايـن روز كـارگـران بـا             .  تجمع زدند 

شعارهـاي مـرگ بـر سـرمـايـه داري،               
تغيير در قانون كار والستريـت ايـران،         
اعتراض خود را به كل اين نظام و اين         

در ايـن تـجـمـع       . بربريت اعالم داشتند 
اعتراضي كارگران با در دست داشتـن       
پالكاردهايي كه بر رويش نوشته شـده        
بود، كارگر، كارگر اتحاد اتحاد، وزيـر      
بي لياقت استعفا استعـفـا، مـرگ بـر            
سرمايه دار، و با شعارهاي مجلس به       
اين بيغيرتي هـرگـز نـديـده مـلـتـي و                 
اشاره به والستريت در واقع بـه نـوعـي           
اولتيماتوم خـود را دادنـد و مـقـابـل                
مجلس اسالمي را كه همـواره مـحـل          
تجمعات اعتراضي كارگران و بـخـش        
هاي مختلف جامـعـه بـوده اسـت، را             
محل تـجـمـعـات بـعـدي خـود اعـالم                

 .كردند
نظير چنين حركتي را در تـبـريـز            
نيز شاهد بوديم و در همان روز در اين         
شــهــرهــزاران نــفــر از کــارگــران و                   
بازنشستگـان آذربـايـجـان شـرقـي در              
اعتراض به برده وارتـر شـدن شـرايـط             
حاكم بر كارشان تـجـمـع كـردنـد و بـا                

کارگر اوياخدي اوز   " شعارهایی نظير   
كارگر بيدار است،   "   ( حققينه داياخدي 

وزيـر بـي     " و   )   از حق خـود آگـاه اسـت        
 . سر دادند" لياقت استعفا استعفا

 
مقابل مجلس اسالمي به محـل    –  ٤

تجمعات اعتراضي هر روزه كـارگـران        
و بخش هاي مختلف جامعه تـبـديـل          

سـال گـذشـتـه مـا شـاهـد              .   شده اسـت  
نمونه هاي جالبي از چنين تـجـمـعـات          

عـالوه بـر تـجـمـع          .   اعتراضـي بـوديـم     
 ٢٩نزديك به سه هزار كارگـر در روز            

ــه                  آبــان در ايــن مــحــل، مــيــتــوان ب
ــران                  ــارگ ــي ك ــي در پ ــعــات پ ــجــم ت
بازنشسته ذوب آهـن در ايـن مـحـل               

حــتــي در يــك مــورد در         .   اشـاره كــرد   
آذرماه سال گذشته كارگران بازنشسته     

 ،از شهرهاي مختلف شمال و خراسان     
خــود را بــه ايــن مــحــل رســانــدنــد و              
اعـــتـــراض خـــود را بـــه تـــعـــويـــق                

از .     دستمزدهايشـان اعـالم داشـتـنـد         
جمله ديگر تجمعات كارگري مـقـابـل         
مجلس اسالمي، تجمـعـات كـارگـران        
از شهرهاي مـخـتـلـف  اسـت كـه بـه                   

ايـن نـوع حـركـات         .   تهران مـي آيـنـد       
اعتراضي را اساسا در ميان كـارگـران        
نساجي هاي قزويـن و شـمـال بسـيـار              

 . ميتوان ديد
 

مورد ديگـر حـائـز اهـيـمـت در                -  ٥ 
ــارگــري در ســال               ــارزات ك ، ٩٠مــب

تبدیل شـدن مـراكـزي در شـهـرهـاي              
معين به كانون هاي دائمي اعـتـراض         

این مراکز اعتصابـی    .   و مبارزه است  
و در حال اعتراض، تاثـيـرات خـود را            
بر ديگر كارخانجات و حتي بعضا در        

نمونـه هـايـي از        .   كل شهر گذاشته اند  
اين كارخانجات، مخابرات راه دور در      
شيراز، لوله سازي خوزستان، نسـاجـي      
هاي قزوين، نساجي قائم شهر و ذوب        

 .آهن اصفهان  است
ذوب آهن اصفهان يكي از مراكـز       

.  بـود   ٩٠دائمـي اعـتـراض در سـال             
هند بارها و بـارهـا در         آ كارگران ذوب   

رابطه با دستـمـزدهـاي مـعـوقـه خـود              
از .   دست به تجمـع و اعـتـراض زدنـد            

جمله در آذرماه سال گذشتـه دو هـزار           
نفر از اين كـارگـران در مـقـابـل درب               
ذوب آهن تجمع داشـتـنـد و در طـول               
اين ماه مرتبا تجـمـع كـردنـد ، جـاده               
بستند، پيكت اعتراضی برپا داشتنـد      
و شعار دادند و فرياد زدند تا دو مـاه            
دستمـزد عـقـب مـانـده خـود را نـقـد                   

اعتراضاتي كه نهايتا مقامات    .   كنند
ذوب آهن و دولت را به عقب نشـيـنـي           
واداشت و نـاگـزيـر شـدنـد بـخـشـي از                

 
 سال اعتراضات ٩٠سال 

 ...گسترده 

٤صفحه    

 

 شهال دانشفر  



 4 ١٣٩١ فروردين ٤  انترناسيونال 
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!انقالبي انساني، براي حكومتي انساني  

انـعـكـاس    .   طلب كارگران را بـپـردازنـد    
گسترده اين اعتراضات، مـوضـوع را        
به صدر اخبار روزنامه هاي حكومتي      

 ١٤ و     ١٣همچنين در روزهاي    .   برد  
 كارگر شاغـل در ذوب      ٤٠٠٠اسفند  

آهن اصفهـان در عـكـس الـعـمـل بـه                 
نقض وعده مديريت و اطالعيه اي كه       
در آن اعالم شده بود كـه بـعـد از ايـن                
كارگران قـرارداد مسـتـقـيـم بصـورت             
ساالنه تسويه حسـاب خـواهـنـد شـد،            

 ١٥دست بـه اعـتـصـاب زدنـد و در                 
اسفند مديريت عقب نشينـي كـرده و          
! کال اين اطـالعـيـه را تـكـذيـب كـرد                

همزمان كارگران بـازنشـسـتـه در ايـن            
مركز كارگري به علت دو ماه دستمزد    
عقب مانده خود اولتيماتوم به تـجـمـع         
داده بودند كه  نهايتا در آخـر اسـفـنـد              

يـك نـمـونـه       .   طلب آنها پـرداخـت شـد        
جالب ديگر از اعتراض در ذوب آهـن         
اصفهان در همين ماه تحصن كارگران    
اخراجي شـركـت تـولـيـد مـنـگـنـه در                 

مـديـريـت ايـن       .   محوطه كارخانه بـود    
 نفر از كـارگـران را از كـار          ٥٠شركت  

بـيـكـار كـرد و در اعـتـراض بـه ايــن                    
موضوع كارگران اخـراجـي بـه هـمـراه            
خانواده هايشان در مـحـوطـه شـركـت           
چادر زدند و به تحصن نشستند و بعد        
وقتي كه كارگران معترض اخراجي از      
سوي اطالعـات رژيـم مـورد تـهـديـد              
قرار گرفتند، باقي كارگران شاغـل در       
حمايت از هـمـكـاران اخـراجـي خـود               

 .  دست به اعتصاب زدند
در مخابرات راه دور نيز كـارگـران        
بــعــضــا هــر روزه تــجــمــع اعــتــراضــي         

و بـا پـالكـاردهـايشـان و بـا               .   داشتند
شعار زندگي ، معيشت ، حـق مسـلـم       
ــيــان                مــاســت، اعــتــراض خــود را ب

ايــن اعــتــراضــات بــطــور     .   مــيــكــردنــد
واقعي باعث شده است كه هم اكـنـون          
اين كارخانه و مبـارزات كـارگـران بـه            
مركـز تـوجـه مـردم در شـهـر شـيـراز                   

 .تبديل شود
هــمــچــنــيــن در قــزويــن كــارگــران        
ريسندگي همين نقش و موقـعـيـت را          
در اين شهر دارند و ما بـارهـا شـاهـد              
تجمعات همزمان چندين كارخانـه در       

كارخـانـجـات    .   مركز اين شهر بوده ايم    
ريسندگي قزوين نظير ناز نخ و مه نـخ         
و فــرنــخ و غــيــره از جــملــه مــراكــزي             

 در   ٩٠هستند كه در طول تمام سـال          
حال تجمع، بسـتـن جـاده و اعـتـراض              
بوده اند براي اينكه حق و حقـو قشـان           

 .را بگيرند
 ٩٠نساجي قائم شهر نيز در سال     

همواره مركز اعتراض كارگران در اين      
در آذر مـاه امسـال         .     شهر بوده اسـت   

بود كه كارگران اين كارخانه هنگامي      
كه از حضور احمدي نژآد در اين شـهـر          
به مناسبت سالگرد مرگ علی کردان      
وزیر سابق کشور با خـبـر شـدنـد، بـا              

. راهپيمايي خود را به آنجـا رسـانـدنـد        
در همانجا بود كه يـكـي از كـارگـران              
معترض با پرتاپ لنگه كفشي بطـرف   
احمدی نژاد خشم و اعتـراض خـود را           

كــارگــري كـه بــعــدا خــبــر        .   بـيــان كــرد   
دستگيری او در سايتـهـاي جـمـهـوري           

اين كـارگـران    .   اسالمي انعكاس يافت  
دستمزد بيش از يكماه خود را طـلـب           

 .دارند
نمونه ديگـر از چـنـيـن مـراكـزي               

خوزسـتـان   .   لوله سازي خوزستان است   
منطقه اي اسـت كـه خـود حـكـومـت               
بارها و بـارهـا از بـرگـزاري جـلـسـات                
بحران در رابطه با اعتراضات كارگري      
و مشخصا مبارزات کـارگـران لـوـلـه             

اين كـارگـران     .   سازی سخن گفته است   
.  ماه دستمزد خود را طلـب دارنـد    ٢٩

اين كارگـران چـنـديـن سـال اسـت كـه                 
بــطــور مــرتــب بــا تــجــمــع كــردن و                 
راهپـيـمـايـي و اعـتـراض تـكـه تـكـه                   
دستمزدهاي معوقه خود را تـوانسـتـه         
اند از حلـقـوم مـفـتـخـوران جـمـهـوري                
اسالمي بيرون بكشند و همچـنـان بـر          
خواست كاراندازي دوباره كـارخـانـه و          
پرداخت بموقع دستمزدهايشان تاكيـد     

 .دارند
و باالخره ميتوان در رديف هميـن       
كارخانه ها از كشت و صنعت شوشتر       

در اين كارخانه در دي مـاه و          .   نام برد 
اسفنـد مـاه مـا شـاهـد اعـتـراضـات                 

. گسترده اي در ميان كـارگـران بـوديـم        
بــطــوريــكــه در ديــمــاه كــارگــران ايــن           
كارخانه با نيروي سـركـوبـگـر درگـيـر             
شده و كارخانه را تحت كنترل خود در        

 ٣٠٠٠در اسفند ماه نـيـز           .     آوردند  
کارگر ني بر کشت و صـنـعـت کـارون             

 ٢٢ و     ٢١شـوشـتـر کـه در روزهـاي              
اسفند در اعتصاب بودنـد، سـرانـجـام          
پس از اعالم عقب نشيني مديريت و        

 بـه    ،وعده عملي کردن خواستهايشـان    
اما اعالم داشتـنـد   .   سر كار بازگشتند  

كه در صورتي که خواست آنها مبـنـي         
بر اجراي طرح طبقه بـنـدي مشـاغـل            

 کارگـر ايـن     ٥٠٠٠اجرا نشود، اينبار    

شــرکــت دســت بــه اعــتــصــاب و                    
 .راهپيمائي خواهند زد

از نمونه هاي ديگري از اين دست       
ميتوان كارخانجات نساجي كاشـان ،       
كشت و صنعت كارون، آوانگان اراك،       
كارگران سد گتوند، كيان تاير، پـارس        
متال، نورد لـوـلـه صـفـا، ريسـنـدگـي               
پــرريــس ســنــنــدج، پــرهــون طــرح در           
نیروگاه سیكل تركیـبـی سـنـنـدج و           

   .صنايع فلزي در تهران، را نام برد
وجــه مــهــم ديــگــر اعــتــراضــات          -  ٦

، نسبتـا طـوالنـي      ٩٠كارگري در سال  
بودن  ايـن اعـتـراضـات و پـافشـاري                
متحدانه كارگران بر خـواسـتـهـايشـان          

نمونه هايي چـون پـتـروشـيـمـي            .   است
ماهشهر، و نمونه هاي مـخـتـلـفـي از            
اعــتــراضــات كــارگــري در شــهــرهــاي        

مـوارد  .   مختلف را جلوتر اشاره كـردم      
ديگر آن، اعتراضات كارگران متـروی      
ــادان،              اهــواز، مــخــابــرات راه دور آب
شرکت آهنگری تراکتورسـازي تـبـريـز         

در مــتــروي اهــواز اعــتــصــاب       .   اســت
 روز   ٢٢كارگـران در شـهـريـور مـاه،              

در مـهـر مـاه نـيـز            .   بطول انـجـامـيـد      
كارگران شرکت پيمانکاري پتروسيـنـا      
در پتروشيمي آبادان يـكـمـاه تـمـام در             

 .اعتصاب بودند
 

 هـمـچـنـيـن نـمـونـه             ٩٠ در سال      -٧ 
هايی از تـجـمـع كـارگـران بـيـكـار و                   
جــوانــاي جــويــاي كــار در آبــادان را               
داشتيم كه به نوبه خود الگوي خـوبـي          
از اعتراض و مبارزه عليه بيـكـاري و          
  .براي خواست بيمه بيكاري بدست داد

تــجــمــع خــانــواده هــاي كــارگــران          -٨
زنداني و حمايت بخش هايي از مـردم        
از اين تجمعات براي آزادي كـارگـران           
زنداني شريف سـاعـد پـنـاه و مـظـفـر                
ــيــن كــارگــري                ــيــا از فــعــال صــالــح ن
سرشـنـاس و اعضـاي اتـحـاديـه آزاد               
كارگران ايران يك حـركـت اعـتـراضـي           

حــركــتــي .    اســت  ٩٠مــهــم در ســال        
اعتراضي كـه بـعـد از دو هـفـتـه بـه                    
موفقيت رسيد و كارگران تـوانسـتـنـد          
اين دو فعال كارگري را از زنـدان آزاد            

ــنــد  ــن ــتــي كــه               .   ك ــهــم وق ــعــد از آن ب
ســركــوبــگــران حــكــومــت دســت بــه            
دستگيري هاي ديگري در ايـن شـهـر           
زدند، بـاز بـا تـجـمـعـات اعـتـراضـي                  
خانواده هاي اين كارگـران و حـمـايـت            

ــد         ــدن ــرو ش ــن حــركــت      .   مــردم روب اي
اعتراضي بطور واقـعـي الـگـويـي در             
مقابل همه كارگران و كل جامعه قرار       
داد تا با تجمعات اعتـراضـي خـود و            

همراه با خانواده هاي كارگران زنـدانـي        
و زندانيان سياسـي، زنـدان ايـن ابـزار             
سركوب را از دست جمهوري اسالمـي    

 .بگيرند و درب زندانها را بگشايند
اينها همه گوشه هايي از اتـفـاق           

 در جنبش ٩٠مهمي است كه در سال  
و .   كارگـري ايـران شـاهـدش هسـتـيـم             

تصويري گويا از يك فضاي فـعـال در           

جنبش كـارگـري و رشـد و گسـتـرش                
جنبش كـارگـري در سـال گـذشـتـه را                

در چـنـيـن شـرايـطـي           .   بدست ميدهـد  
 آغـاز    ٩١است كه سال جـديـد، سـال           

به اميد سالي پر از موفقيـت    .   ميشود
 .*و پيروزي

 

 
١از صفحه   ... سال اعتراضات گسترده ٩٠سال   

سياست کل حکومـت را پـيـاده کـرده             
ميدانند که قتل و شـکـنـجـه و            .   است

کهريزک و جنايات ديگر جزئي جدايـي       
ناپذير از سياستهاي حکومت اسـت و        
محاکمه سعيد مرتضوي بـه مـعـنـاي           
محاکمه کل جمهوري اسالمي و هـمـه      

از همين رو حـکـومـت         .   سران آن است  
تالش ميکند اين جالد را از زير فشار        
اعــتــراضــات مــردم و خــانــواده هــاي           

. جــانــبــاخــتــگــان کــهــريــزک در بــبــرد         
انتـصـاب ايـن شـخـص بـه مـديـريـت                  
سازمان تامين اجتماعي با اعـتـراض        
بحق بازنشستگان تاميـن اجـتـمـاعـي          
مـواجــه شــد کــه عــالوه بـر کــارنــامــه             
جنايت او به موارد متعدد و مشخص       
  .دزديــهــاي او نــيــز اشــاره کــرده انــد              

محاکمه سعيد مرتضوي و ساير سران      
و دست اندرکاران جمـهـوري اسـالمـي          

خواست بحق همه مردم و يـک مـحـور           
جنبش سرنگوني طلبانه مردم است و       
در روند به زير کشيدن اين حـکـومـت،          
همه آنها به جرم جنايت عليه بشـريـت          

  .به محاکمه کشيده خواهند شد
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري از         

ــازنشــســتــگــان تــامــيــن           مــبــارزات ب
اجتماعي حـمـايـت مـيـکـنـد و هـمـه                  
کارگران و مردم را به گسترش مـبـارزه         
براي سرنگوني جـمـهـوري اسـالمـي و            
برپا کردن جامعه اي انسـانـي، آزاد و            

 .برابر و مرفه فرا ميخواند
 مرگ بر جمهوري اسالمي 

زنده باد انقالب انساني براي حکومت       
 انساني

 زنده باد سوسياليسم
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ٢٠١٢مارس ١٩، ١٣٩٠اسفند ٢٩

 
١از صفحه   ... جالد کهريزک و همه سران حکومت را   

جــمــهــوري اســالمــي بــار ديــگــر          
حمالت سركوبگرانه خـود را مـتـوجـه           

. فعالين جنبـش كـارگـري كـرده اسـت            
ــيــن                 ــعــال ــعــداد زيــادي از ف هــنــوز ت

هـاي   تشكلهاي كارگري و ديگر جنبش 
اعتراضي در زنـدانـنـد كـه ايـن رژيـم                
سرمايه داري سركوبـگـر هـمـزمـان بـا             
تشديد فقر و فـالکـت در جـامـعـه در                
عرض كمتر از يك ماه چـنـديـن فـعـال             
كارگري ديگر را نيـز دسـتـگـيـر كـرده              

 .است
ــنــبــش                 ــان ج ــامــي ــوم ح از عــم
مبارزاتـي کـارگـري در ايـران دعـوت              
ميکنيم كه با شرکت در ايـن مـراسـم،           
همبستگي خود را با كارگران زنـدانـي      
و جنبش کارگري ايران اعالم داريـد و          
بر آزادي بي قيد و شرط کليه فعـالـيـن           
كــارگــري و انســانــهــايــي كــه تــنــهــا              
جرمشان دفاع از منفعت طبقه كارگـر       

 .است تاكيد كنيد
سخنراني و پيامهاي همبستگـي،    
شعرخواني، اجراي مـوسـيـقـي و آواز،           

 نمايش ويدئ

 
، ٢٠١٢يکشنـبـه، اول آوريـل          :   زمان

  شب٩ تا ٦ساعت 
سالن كتابخانه مـرکـزي نـورت      :   مكان

 خــيــابــان   ٥١٢٠يـورك، طــبــقــه دوم،        
 يانگ

 :برگزارکنندگان
تشـــكـــيـــالت خـــارج كشـــور حـــزب           

 كمونيست ايران ـ کانادا
تشـــكـــيـــالت خـــارج كشـــور حـــزب           
 كمونيست كارگري ايران ـ شرق كانادا

شوراي پشتيباني از مـبـارزات مـردم          
 كانادا -تورنتو -در ايران 

اتحـاد بـيـن الـمـلـلـي در حـمـايـت از                     
ــ كانادا  كارگران در ايران 

براي اطالعات بيشتر با شماره تـلـفـن          
 .ها و ايميل زير تماس بگيريد

 
Phone: 647- 298-0409 
& 416-997-2945 
E-mail: 
shora.poshtibani@yahoo.c
om 

 شب همبستگي با کارگران زنداني در ايران 
در پشتيباني از مبارزات کارگري در ايران براي آزادي کليه کارگران   
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 !اساس سوسياليسم انسان است

 ظهـر   ۱۲دو دقيقه بعد از ساعت      
 مـارس وزيـر کشـور          ۲۲پنجـشـنـبـه       

 ۲۳فرانسه خـبـر کشـتـه شـدن جـوان                
عضو القـاعـده را     "   محمد مراح " ساله  

در شهر تولوز اعالم کرد و پرونده يـک          
رشته عمليات تروريستي که به مـدت       

 روز در کشور ادامه داشت، بستـه        ۱۲
 مارس يک سربـاز عـرب        ۱۱روز  .   شد

 ۱۵تبار فرانسوي کشـتـه شـد و روز              
مارس دو سرباز عرب تبار ديـگـر بـه            

در همان روز يک سـربـاز       .   قتل رسيدند 
خارجي تبار ديگر توسـط گـلـوـلـه بـه              

 مـارس    ۱۹روز   .   شدت مـجـروح شـد      
 ســالــه اســرائــيــلــي ـ        ۳۰يــک مــعــلــم     

 ساله او در     ۵ و ۴فرانسوي و فرزندان    
مقابل يک مدرسه يهودي هدف گلوله      

 سـالـه     ۷يک دختر بـچـه      .   قرار گرفتند 
نيز قرباني عمليات تروريستي در ايـن      

 ساله زخمي   ۱۵روز بود و يک نوجوان      
اين جنايات کشور فـرانسـه را        .   گرديد

تکان داد و موجي از خشـم و انـزجـار             
ــا وحشــت و عــدم                 نســبــت هــمــراه ب
احساس امنيت در بيـن مـردم بـه راه             

بـعـد از چـنـديـن روز بـاالخـره                .   افتـاد 
پليس فـرانسـه تـوانسـت عـامـل ايـن               
حمالت را شاسائي کـنـد و از اولـيـن              

 مـارس    ۲۱ساعت روز چـهـارشـنـبـه           
در "   مـحـمـد مـراح      " محل مسکـونـي      

شهر تـولـوز بـه مـحـاصـره نـيـروهـاي                 
به ادعاي سـخـنـگـويـان        .   پليس درآمد 

پلـيـس و مـقـامـات دولـتـي فـرانسـه                  
مذاکرات براي به تسليم وادار کردن او       

به گـفـتـه      .   چندين ساعت ادامه داشت 
وزير کشور فـرانسـه در مـذاکـرات بـا              

خـود را مـجـاهـد و           "   مـحـمـد   " پليس   
عضو گروه القـاعـده مـعـرفـي کـرد و               
کشتن سه سـربـاز، يـک مـعـلـم و سـه                  
ــان                   ــودک ــل ک ــت ــام ق ــق ــت ــودک را ان ک
فلسطيني و اقدامات نظـامـي کشـور         
فرانسه در ساير کشورها اعالم کـرد و        
از ايــنــکــه نــتــوانســتــه اســت تــعــداد            

بيشتري را به قـتـل بـرسـانـد، اظـهـار                
 .پشيماني کرد

 
مــحــمــد " اعــالم شــده اســت کــه          

الــجــزايــري االصــل و مــتــولــد       "   مــراح
آنـدرس  " نام او در کـنـار        .   فرانسه است 

قـرار گـرفـت کـه در           "   برينـگ بـرويـک     
تــابســتــان گــذشــتــه بــا انــگــيــزه هــاي          
راسيستي و مسيـحـي گـري افـراطـي            

 کــودک و     ۸۵ نــفــر و از جــملــه             ۹۲
. نوجوان را در نـروژ قـتـل عـام کـرد                 

هـر دو سـربـازان        "   آنـدرس " و   "   محمد" 
خدا در يک جنگ صليبي بـودنـد، بـا            
دو اونيفرم متـفـاوت و در دو لشـگـر               

بيشترين قربانيان ايـن نـبـرد      .  مختلف
مردم بيدفاعي هستند که هيچـگـونـه        
ــبــرد و هــيــچ                  مــنــفــعــتــي در ايــن ن

. دلبستگي به اين دو لشـگـر نـدارنـد            
قساوت اين دو گروه تروريست نه فقط       
از روي عــقــب مــانــدگــي فــکــري و               
ارتجاعي بودن آنهـا بـلـکـه بـه دلـيـل                
شـکـسـت، انــزوا و مـنــفـور بـودن در                 

. افکار عـمـومـي مـردم جـهـان اسـت              
آنـچــه بـه ايــن دو ارتــش تــروريســتــي             
امــکــان بــقــا و حــيــات داده اســت،               
حــکــومــت هــاي اســالمــي و اســالم            
سياسي از يک سـو و بـحـران عـمـيـق                 
سرمايه داري در کشورهاي اروپايي و       

 . آمريکا، از سوي ديگر است
مــحــصــول "   آنــدرس" و   "   مــحــمــد" 

سياست نسبيت فرهنگي، گتو سـازي      
حـاکـم بـر      "   چند فـرهـنـگـي      " و جامعه   

جـامـعـه و      .   فرانسـه و نـروژ هسـتـنـد           
ســيــاســت حــاکــم بــر ايــن دو کشــور              
نتوانسته چيزي بجز نفرت مذهـبـي و         
قومي و تفکر برتـري نـژادي بـه آنـهـا               

انــتــخــابــات ريــاســت     .   عــرضــه کــنــد   
جمهوري فرانسه در ماه آپريل امسـال        

ــزار مــي شــود         ــرگ ــده      .   ب ــخــش عــم ب
تبليغات انتخاباتي نيکالي سارکوزي    
رئيس جمهور فعـلـي در مـورد وضـع             
کردن قوانين سختگيرانه تر در مـورد        
مهاجران و پـذيـرش پـنـاهـنـدگـان بـه                
فرانسه و همچنين برقراري حـکـومـت        

. نظم و قانون در اين کشور بوده اسـت         
او تالش کرده اسـت تـا مـهـاجـران را                
مسئول بحران عمـيـق سـرمـايـه داري           
فرانسه وانمود کند  و مصمم است تـا          

را مقابل جنـبـش     "   نظم و قانون  " سالح  
" اشغال وال استريت" ضد سرمايه داري 

اين سياست مـي تـوانـد         .   صيقل دهد 

عــقــب مــانــده تــريــن گــرايــش هــاي             
اجتماعي را پشت سر سارکوزي جـمـع     
کند و در عين حال بسـتـر مـنـاسـبـي               

و "   مــحــمــد مــراح  " بــراي بــاز تــولــيــد       
 .فراهم کند" آندرس برويک

وقايع تروريستي تابستان گذشـتـه      
در نروژ و چند روز اخـيـر در فـرانسـه                
نشان داد که تا زماني که زمينه هـاي         
زندگي و رشد تـروريسـم وجـود دارد،            
مردم نمي توانند امـنـيـت و آسـايـش             

مـقـابلـه بـا سـيـاسـت            .   داشته بـاشـنـد    
نسبيت فرهنگي، تالش بـراي ايـجـاد          
جوامعي که همگان مستقل از رنـگ         
پوست، محل تولد و انديشه خـود، از         
حقوق و امـکـانـات بـرابـر و انسـانـي                 

 زدودن هـر گـونـه          �برخوردار بـاشـنـد    
دخالت مذهب در امور اجـتـمـاعـي و           
سـيـاسـت و تـقـويـت سـکـوالريسـم و                  
مــــنــــزوي ســــاخــــتــــن گــــرايشــــان          
ناسيوناليـسـتـي مـي تـوانـد کـابـوس               
تروريسم را از زندگي مردم دنيـا بـراي       

  .*هميشه برطرف کند
از البالي يک مصاحبه 

 کوتاه
 بهروز مهر آبادي

 
خبرگزاري ايسنا مصلحت نـديـده      

 اسفند بيش از دو سطـر  ۲۷که در روز  
از مصاحبه جانشين فرمـانـده نـيـروي          

ــد             ــن ــظــامــي را درج ک ــت ــن    .   ان در اي
مصاحبه کـوتـاه سـردار احـمـد رضـا               

طــرح :   " رادان اعــالم مــي کــنــد کــه            
امنيت اخالقي را تعطـيـل نـخـواهـيـم            

هر فشـاري هـم کـه صـورت            " و  . "   کرد
" . بــگــيــرد آن را تــحــمــل مــي کــنــيــم           

مردمي که تجربه بـيـش از سـه دهـه               
توحش جمهوري اسالمي و نـيـروهـاي        
سرکوبگر آن را دارند مخاطب واقـعـي     

گفته هاي ايـن    .   سردار را مي شناسند   
سردار اسالم پاسخ به رئيـس جـمـهـور           
رژيمشان است که سه روز قـبـل از آن             
ــردن اعضــاي                ــد ک ــن ريشــخــن ضــم
مجلس، تالش کرد خود را مـخـالـف           
اين طرح وانمود کـنـد و مسـئـولـيـت               
سرکوب ها را به گردن بانـد مـخـالـف            

طرح امنيت اخالقي در    .   خود بيندازد 
ادامه کوشش هـمـيـشـگـي جـمـهـوري            
اسالمي براي به نهايت رساندن ابـعـاد        
ســرکــوب و اخــتــنــاق و دخــالــت در              
کوچکتريـن زوايـاي زنـدگـي و حـتـي               
انديشه مـردم، از اواخـر خـرداد سـال              

ايـن طـرح در       .   قبل بـه اجـرا در آمـد           
" ارتقاي امنيت اجتماعي  " ادامه طرح   

ــقــالب               اســت کــه تــوســط شــوراي ان
فرهنگي و در راس آن محمود احمدي       
نژاد، به تصويب رسيد و اجراي آن بـه           
عهده نيروهاي انـتـظـامـي، بسـيـج و              

. چندين نهاد ديگر رژيم گذاشـتـه شـد         
زنان و جوانان اصلي ترين اهداف ايـن         
طرح هستند ولي حتي کودکان هـم از         
اين طرح در امان نمانده انـد و حـتـي              
مهد کودک ها و کودکستان ها هـم از          
حمالت قشون اسالم براي اجـراي ايـن         

 .طرح، مصون نمانده اند
هر چند که به توصيه ولـي فـقـيـه             
باندهاي مختلـف نـظـام، سـعـي مـي              
کنند در مـقـابـل مـردم بـه روي هـم                   
چنگ نيندازند اما انتشار دو سطر از        

مصاحبه محمد رضا رادان اختالفات     
و درگيري هـاي درون نـظـام را نشـان               
مي دهد و يک بار ديگر مـي خـواهـد           
به همه دست اندرکاران نظـام يـادآوري       
کــنــد کــه هــر گــونــه کــوتــاه آمــدن از              
سرکوب و جنايت مي تواند به قيـمـت         
موجوديت جمـهـوري اسـالمـي تـمـام            

در البالي کـلـمـات هـمـن خـبـر              .   شود
کوتاه خبرگزاري ايسنا به روشني مـي       
توان تالطمات و مـعـضـالت رژيـم را            

بــراي مشــاهــده لــجــنــزاري کــه          .   ديــد
جمهوري اسالمي در آن غـوطـه مـي            
خورد، يک روزنـه کـوچـک هـم کـافـي                

 .*است
  

 

 بازتاب هفته

 بهروز مهر آبادي

 
 تروريسم از اسلو 

 !تا تولوز

اخراج کارگران شرکت نو 
آرنده و عدم پرداخت 

 دستمزدها
در آخرين روزهاي پاياني سال بنـا       
به دستور مديرت شرکت وارداتـي نـو         

 نفر از کارگران از کار اخـراج       ١٩آرنده  
اخـراج کـارگـران در        .   و بيکار شده اند   

حاليسـت کـه دسـتـمـزدهـا و پـاداش                
 اسـفـنـد    ٢١پايان سال کارگران تا روز      

ــود         ــرداخــت نشــده ب ــراض و     .   پ ــت اع
پيگيري کارگران براي بازگشت به کار      
تاکنون بي نتيجه بوده و مديـريـت در          
جواب کارگران مـعـتـرض و اخـراجـي            

من که تعهـد نـداده ام تـا          :   گفته است 
شغـل و هـزيـنـه هـاي زنـدگـي شـمـا                    

 تـا امـروز بـه         ،کارگران را تامين کنم   
شماها نياز کاري داشته ام از ايـن بـه            

 ،کار ما واردات است   .   بعد نميخواهم 
بــه دلــيــل مــحــاصــره اقــتــصــادي و             

. تحريمها ديگر به ما جنس نميدهنـد      
شرکت در حال ورشکستگـي و رکـود          

 .شما کارگران هم به سالمت. است
 

اعتصاب کارگران خدماتي 
 بيمارستان بعثت سنندج

بــنــابــه خــبــري كــه کــمــيــتــه ي              
هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل      

 اسفند منـتـشـر      ٢٩هاي کارگري روز    
 نفر از کـارگـران     ٣٢كرده است، تعداد    

خدماتي بيمارستان بعثت سنندج کـه      
ارمغان جـوانـان    " با شرکت پيمانکاري    

طـرف قـرارداد بـودنـد بـه            "   کردسـتـان  
 مــاه   ٢دلـيــل عــدم دريــافــت حــقــوق          

 ٢٧گذشته و عيدي خـود، از تـاريـخ             
اسفند به مدت دو روز وارد اعتصـاب      
شده و خواهان دريافت حقوق مـعـوقـه         

 .ي خود شدند
 

 اعتراض پرسنل نيروگاه رامين
بــه گــزارش خــبــرگــزاري رژيــمــي         

 اسـفـنـد،      ٢٧فارس از اهواز بـتـاريـخ         
تعدادي از کارکنان نـيـروگـاه رامـيـن،           

) بـخـاري  ( بزرگترين نيروگاه حـرارتـي       
 جـاده اهـواز ـ         ٢٠ايران در کيلومتـر      

مسجدسليمان در نـزديـکـي رودخـانـه          
کارون و شـمـال شـرقـي اهـواز، بـراي                
تحقق مطالبات خود اعتصاب غذاي     

. چند روزه اي در هفته گذشته داشتند      
: داليل اين اعتصاب غذا، عبارتنـداز     

 درصـد حـقـوق        ٤٠ تـا      ٣٠کسر    -١
پرسنل بابت ماليات است که گـاهـي          

 هزار تـومـان هـم مـيـرسـد و             ٤٠٠به  
پرداخت آن از عهـده کـارکـنـان خـارج             

اجرايي نشدن قانون تبديـل       -٢.   است
بـه  ( وضعيت نيروهـاي پـيـمـانـکـاري            

گفته اعتصـابـيـون بـا وجـود دسـتـور               
اکــيــد دولــت، نــيــروگــاه رامــيــن بــه             

هاي مختلف از اجراي اين قانون        بهانه
اين در حالـيـسـت کـه         .   زند  سر باز مي  

اين نـيـروگـاه، مصـوبـه وزارت نـيـرو                
مبني بر تبديل وضـعـيـت نـيـروهـاي             
پيمانکاري با بيش از پنج سال سابـقـه      

مـحـقـق      -٣. )   گيـرد   را نيز ناديده مي   
 ٢٥ تـا      ٢٠نشدن مصـوبـه افـزايـش          

درصدي حقوق کارمندان خوزسـتـانـي       
در ( به دليل بدي شرايط آب و هوايي         

حالي که اين مصوبه از بهمن مـاه در          
تمام استـان اجـرا شـده امـا نـيـروگـاه                 

-٤. )   رامين به آن عمل نکـرده اسـت        
عدم نـظـارت صـحـيـح بـر عـمـلـکـرد                  
پيمانکاران به ويژه در محاسبه سوابق      
کارکنان و تبعيض در اعطاي حـقـوق          
و مزايا و پاداش بين پرسنل رسمي و         

 .پيماني
 

 
 چند خبر از اعتراضات كارگري در ايران



 6 ١٣٩١ فروردين ٤  انترناسيونال 

 مـردم ايـران در        ۸۸تابستان سال   
خيابان با يک شعار ساده تمام دستگاه       
ديــپــلــمــاســي امــريــکــا را بــه چــالــش          

اوباما يـا    " شعار اين بود که     .   کشيدند
پـرزيـدنـت اوبـامـا        " .   با اونا يـا بـا مـا         

سکوت همراه با رضايت داشت که بـا         
 هـم    ۸۸عـيـد     .   است تا با مردم"  اونا" 

به خامنه اي پيغام داده بود که بياييـد         
 ظـاهـرا     ۸۹عيد   .   با هم مذاکره کنيم   
فاصله گرفت  "   اونا" اوباما يک کمي از     

فـرهـنـگ بـاسـتـانـي          " و پيامش رو به      
امســال کــه دو ســال از            .   بــود"   ايــران

 گذشـتـه و هـنـوز          ۸۸سرکوب خونين   
کسي چهره ندا را بـه عـنـوان سـمـبـل                

 از ياد نبـرده     ۸۸کشته شدگان انقالب    
" اونـا " اوباما هنوز نشان ميدهد که با       

راديو فردا گـزارش کـرده اسـت           .   است
باراک اوباما، در پيامي اخـتـصـاصـي         

 اعالم کـرد کـه       ۹۱به مناسبت نوروز  
اگر حکومت جمهوري اسـالمـي پـاي          

هايش بـگـذارد      در راه انجام مسئوليت   
بار ديگر در ميان جامعه جهاني جاي       

آقاي اوباما در عـيـن      " . "   خواهد داشت 
اشاره به تنش ميان دو کشور ايـران و           
آمريکا که در سـال گـذشـتـه افـزايـش              
يافت به دستاوردهاي ايرانيان آمريکـا      
و جايزه اسکار بهترين فـيـلـم خـارجـي            

اشـاره  »   جدايي نادر از سيمين   « براي  
دليـلـي بـراي جـدايـي          " کرد و گفت که     

بـعـد هـم      "   ايران و آمريکا وجود نـدارد     
سر مردم ايران منت گذاشت و گـفـت           

" پرده الکترونيکي " سعي خواهند کرد    
را بشـکـنـنـد و خـدمـات ايـنـتـرنـتـي                   
! راحتتر در دسترس مردم ايران بـاشـد        

سرکوب " پرزيدنت اوباما تاکيد کردند     
آرا و عقايد باعث از ميان رفتن آنـهـا           

پـرزيـدنـت اوبـامـا ضـمـن            . "   شـود    نمي
تاکيد گستـرش تـحـريـمـهـا گـفـت بـه                 
شرکتهاي امريکايي دستور داده است     

. که خدمات اينترنتي را تسهيل کنند     
پرزيدنت اوبامـا خـيـلـي سـاده شـعـار               
مردم ايران را برعکس اجـرا مـيـکـنـد            

است ولـي حـرفـش       "   ما" پيامش رو به    
به در ميگويد تا ديـوار  .   است"  اونا"با  

از گسترش تحريمها ميگويـد     !   بشنود
که اين خـود زنـدگـي مـردم ايـران بـه                  
شدت تهديد ميکند و هميشه يادشان      
نميرود که تاکيد کنند که گزينه هـاي         

روي ميـز   )   يعني حمله نظامي  ( ديگر  
است، اين يعنـي تـهـديـد بـه نـابـودي                
کــامــل زنــدگــي مــردم ايــران، بــعــد              
ميگويد براي ارتبـاط بـيـشـتـر مـردم             
ايران سفارت مجازي راه انداخـتـه انـد          
تا مردم ايران و امريکـا هـمـديـگـر را              

 !بيشتر بشناسند
البته  خانم کلـيـنـتـون، آقـاي بـان            
کي مون، و وزيـر دفـاع انـگـلـيـس و                  
جناب نخست وزير انگليس و شيمـون       

مـلـت   " پرز هم پيام نوروزي خطاب بـه         
دادنــد و از صــلــح و دوســتــي            "   ايــران

فرهنگ باستاني نوروز گفتند و البتـه       
در طول سال هميشه يادآوري ميکنند      

. " گزينه هاي ديگر روي ميز است     " که  
خامنه اي هم البته جواب هميـشـگـي         

تـهـديـد    " خود را به ايشان داده است و         
ــد         ــهــدي ــا ت ــاســخ داده اســت       "   را ب . پ

جمهوري اسالمـي نـمـيـتـوانـد کـوتـاه              
تا بارديگر وارد مـنـاسـبـات          " بيايد و   
شود، اوبـامـا و ديـگـران هـم             "   جهاني

هيمنقدر ميخواهند که ايشـان کـمـي          
مسائـل  " رام شود تا مجبور نشوند در   

جمـهـوري   .   دخالت کنند "   حقوق بشري 
اسالمي حکومتي بسيـار وحشـي تـر          
از جمهوري آپارتايد افريقـاي جـنـوبـي          
است اما هيچگاه اين کشور تهديد به        
حمله نظامي نشد بلکه خـيـلـي سـاده            
وقتي دولتها غربي نتوانستنـد ديـگـر         
به روي اين شيوه آشکارا ضد انسـانـي         
حکومت وقت آفريقاي جنـوبـي مـالـه          

تـحـريـم    " بکـشـنـد ايـن حـکـومـت را                
امـا جـنـايـتـکـارانـي          .   کردند"   سياسي

مانند محمد جواد الريجاني، يکي از      
سه برادر الريجاني، به شوراي حـقـوق         
بشر دعوت مـيـشـود مـيـکـروفـن در               
اختيارش قرار ميگيرد کـه از حـقـوق           
بشر اسالمي دفاع کند که نتيجه اش         
شکنجه و تجاوز و اعدام و سنـگـسـار          
و چشم در آوردن و از بـلـنـدي پـرتـاب               

. کــردن و نــقــص عضــو کــردن اســت            
ميگويند باالخره يک کسي بايد باشـد       

 !که با آنها مذاکره کرد
مـلـت   " پيامهاي نوروزي به اسـم        
اسـت امـا بـه کـام دولـتـمـردان                "   ايران

ايشان هميشه بـا    .   ايران اسالمي است 
" . ملـت ايـران    " اونا حرف داشتند نه با      

مردم ايـران از نـظـر سـران دولـتـهـاي                 
غربي هيچگاه نه سر پياز بوده انـد نـه          
ته پياز و وقتي هم صدايشان در آمـده         

عـلـيـه مـا       "   با اونـا " دول غرب هميشه  

نـه تـحـريـم اقـتـصـادي الزم              .   بوده اند 
خـيــلــي  .   اسـت، نـه سـفــارت مـجــازي          

ساده؛ سفارت خـانـه هـاي جـمـهـوري              
اسالمي را ببندند، نـمـايـنـدگـان ايـن              
حکومت را به هيچ نهاد بين الـمـلـلـي           

حقيقت اما ايـن اسـت کـه          .   راه ندهند 
اين اقدامات نهايتا در جهت تـقـويـت          
جنبش سرنگوني و انقالب مردم ايران      
است و اوباما ها دقيقا همين را نـمـي          
خواهند براي همين تا جا داشته باشـد       

 "*.خواهند بود" اونا"با 
 

" نه"  و طنين ۹۰سال 
 مردم به اعدام 

 مهراب دشتي 
 ازلــحــاظ جــنــايــت      ۱۳۹۰ال   ســ

دولتي اعدام، يکي از سال هاي سـيـاه         
دوران حـاکـمـيـت نـنـگـيـن جـمـهـوري                 

آمـارهـاي   .   اسالمي به شمار مـي رود      
چندين ساله ي مجامع ونهادهاي بين      
المللي  نشان مي دهـد کـه رژيـم آدم               

 ۲۱کش جمـهـوري اسـالمـي درقـرن             
هنوز در شمار نخـسـتـيـن کشـورهـاي            

نهـم بـر     آ اعدام  .   اعدام کننده قرار دارد   
اساس عقب مـانـده تـريـن سـنـتـهـاي                
اسالمي نظير قصاص يک ابزار مـهـم          

. حکومت اسالمي عليه مـردم اسـت        
، درمــقــابــل اعــدام     ۹۰امــا در ســال       

 چـنـد اتـفـاق         ،صدها نفر در زنـدانـهـا       
معني دار در زمينه ي نه به اعدام، از         
سوي خانواده ي کشته شدگان صورت      

تعداد اين اتـفـاقـات در بـرابـر            .   گرفت
اتفاقات تلخ اعدام و کشتـار دولـتـي،          
بسيار کم است و قابل قياس با شـمـار          

امـا  .   اعدام و جنايت حکومت نيسـت     
کيفيت اين اتفاقات مردمي، به حـدي       
است که مي توان وبايد آن را درمقابل        
جانيان بزرگ کرد و مانند يک پـرچـم،          
باالي دست گرفت و به دنيا نشـان داد       
و تالش نمود تا آن را بـه صـورت يـک              
رفتار پسنديده  و يک فرهنگ انسانـي        

بـه زبـان ديـگـر، اگــر           .   نـهـاديـنـه کـرد       
کميت جنايات رژيم در پروژه ي اعدام       

 نسبت به سال و سال هـاي   ۹۰در سال   
گذشته، افزايـش يـافـتـه درعـوض در             
جبهه ي مقابل نيز اگـرچـه بـه تـعـداد               
کمتر ، ولي ازلحاظ کيفي تالش هـاي   
خوبي ازسوي مردم بـوقـوع پـيـوسـتـه             

خالصه درسـالـي کـه گـذشـت            .   است  
خانواده چند مقتول و قرباني ، با عفو        
و بخشش قاتلين فرزندان و بسـتـگـان         
خود، دست رد بر عطش سيري ناپذيـر   
جانيان حکومت زدند و درنـوع خـود           
توانستند تيغ تيز کشتار حکومـت را        

در عين حال اعالم کردنـد   .   کند سازند 
که عليرغم فجايعي که بـرايشـان روي         
داده حاضر به تاييـد سـنـت اسـالمـي             
انـتـقـام و شـريــک شـدن در جـنـايــات                  

روشـن  .   حکومت اسـالمـي نـيـسـتـنـد          
است که اين حد از مقاومت در بـرابـر           
اعدام هـنـوز کـافـي نـيـسـت و بـايـد                    
فعاالنه همچون مردم سيـرجـان چـوبـه          
هاي دار و اعدام را به همراه حکومـت         

ن در هم شـکـسـت و جـنـبـش              آ مدافع  
عليه اعدام را در سراسـر جـامـعـه بـه              

اما امتناع از شـرکـت      .   جريان انداخت 
در سياست انتقام و جنايت حـکـومـت         
خود يک گام مهم از گـامـهـاي بـزرگ             

به عنوان نمونه مي تـوان       .   بعدي است 
 : به موارد زير اشاره کرد 

ــهــرامــي کــه تــوســط               –  ۱  آمــنــه ب
خواستگار خود مورد اسيدپاشي قرار     
گرفته و بينايي و زيبايي چهره اش را          
از دست داده بود ، با عفو و بـخـشـش        
ضارب خود ضمن نشـان دادن جـنـبـه            
اي از بزرگي روح انساني و احـتـرام بـه       
حق حيات انساني به عنوان مهم ترين     
و عزيز ترين حق انساني ، داغ انـتـقـام           
را بـر دل کـارگـزاران رژيـم خـونـخـوار                 

او حتا خواستار اين نشد که      .   گذاشت  
 .مثلن ديه بگيرد و وارد معامله شود

دو برادر که در يـک نـزاع ،           –  ۲ 
جواني به نام محسن را کشته بودند ،         
از سوي پدر و مادر محسن بـخـشـوده          

پدر و مادر محـسـن فـقـط از            .   شدند  
خانواده ي قاتلين خواستند که به يـاد         

 . محسن ، مدرسه اي بسازند 
اتــفـاق مشــابــهــي در جــنــوب          –  ۳  

کشور افتاد که خانواده ي مـقـتـول از            
خانواده ي قاتل خواستند تـا بـه جـاي           

يـک  !   کشته شدن فرزندشان و خون بها       
باب مدرسه ساخته شود تـا کـودکـان           

 . در چادرها و کپرها درس نخوانند 
قاتليـن يـک رانـنـده ي آژانـس                –  ۴  

مسافربري ، توسط خانواده ي رانـنـده        
، بخشوده شـدنـد و از مـرگ نـجـات                 

 .يافتند 
قاتل پسر جواني کـه در زرنـد             –  ۵  

کــرمــان کشــتــه شــده بــود ، تــوســط             
خانواده ي مقتول از اعدام نجات پيدا        

 . کرد 
وموارد ديگري کـه عـلـي رغـم              

تالش هاي بيدادگـاه هـاي جـمـهـوري            
اسالمي ، خانواده هـاي قـربـانـيـان از             
صحه گذاشتن بر کشته شدن کسـانـي         
که بنا برعلتي مـوجـب مـرگ کسـان             

. ديگري شده اند، خودداري کرده انـد         
همان طور که گفته شد شـايـد تـعـداد             
اين اتفاقات نيک در برابر وقايع تلخ و         
جنايتکارانه ي اعدام ، کم باشـد ولـي          
اثر مثبت و مفيدي که عدم رضـايـت           
خانواده هـا ي مـقـتـولـيـن بـر اعـدام                   
قاتلين دارد بسيار بيشتر از هر انتقـام        

چرا که در انتقام کـه سـيـاسـت         .   است  
اصــلــي حــکــومــت اســالمــي و هــمــه          
حکومتهاي طرفدار اعدام اسـت، جـز        
رواج کينه و کشت و کشتار و دائـمـي           
کردن اين مسابـقـه ي کـور جـنـايـت،               
حاصل ديگري عـايـد جـامـعـه نـمـي               

اتفاقا به دليل اثرات سازنـده و        .     شود
افشاگرانه اي که اين نه گفتن به اعدام        
دارد ، اخبار ايـن رفـتـارهـاي زيـبـا و                
هستي بخش و زندگي ساز ، در رسانه  
هاي رژيم منعکس نمي شود واگر هم       
بناگزير منعکس مي شود، در کادر و      
فرمتي بسـيـار کـوتـاه و کـوچـک ودر                
صفحات مياني روزنامه ها درج مـي        

اما همين قدر نيز ، فرياد بلنـد        .   شود  
انسانيـت اسـت کـه از وجـدان بـيـدار                 
انسان هاي شريف و جان هاي شيـفـتـه          

بايد که اين فرياد بلـنـد،       .   برمي خيزد   
و .   در گوش جهانيان طنين انداز شـود      

همانگونه که اشاره شد با بـرپـاداشـتـن      
جــنــبــش گســتــرده و فــعــال بــه دوره              
جــنــايــات دولــتــي و هــمــه دولــتــهــاي          

. *               جنايتکار براي هميشه پـايـان داد        
  

 بازتاب هفته
 

 !اوباما هميشه با اونا

! به حزب كمونيست كارگري ايران بپيونديد                        

 ياشار سهندي



 ٤٤٥شماره    -دوره  دوم   انترناسيونال 

 
 تلفن تماس با حزب از ايران

 
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨دبير كميته سازمانده       : شهال دانشفر

 :  آدرس پستي
I.K.K , Box: 2110 ,  127 02 Skärholmen - Sweden 

 
 دفتر مرکزی حزب

 
Tel: 0046-739318404 
 Fax: 0046- 8 6489716 

com.gmail@wpi.markazi  

١از صفحه    

 
 انترناسيونال 

  را بخوانيد و  وسيعا تكثير و پخش كنيد

 
 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 

کمک مالي خود را ميتوانيد آنالين از هر جاي دنيا با مراجعه بـه سـايـت زيـر                     
لطفا قيد کنيد که کـمـک ارسـالـي شـمـا             .   ارسال کنيد)   paypalاز طريق ( 

 : براي کانال جديد است
http://www.countmein-iran.com 

 : سوئد      
Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 
فواد روشن با      براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با                 

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره حساب خود          ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣شماره تلفن   
 .  اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته شود            

 : لمانآ   
Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 

Bankleitzahl: 37010050, Post Bank  
  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 : هلند 
Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 

Shomare hesab: 15 13 50 248 
Adres: EINDHOVEN 

IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 
 : آمريکا 

Bank of America 
277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 
Account number :   99 - 41581083 
wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
: شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  
IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779  81 

BIC: NWBK GB 2L 
  :  سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد             

 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري  :   از اروپا 
  ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧   : فاتح بهرامي  : کانادا و آمريکا    

 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر
  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠  عبدل گلپريان :از ايران
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  و اعتـصـابـات       ۵۷زماني که انقالب    
و شوراهاي کـارگـري گـريـبـانشـان را              
گرفت و شـاه رفـتـنـي بـود، زيـر بـال                    
خميني را گرفتند و به پاريس بردند و         

تـبـديـلـش     "   رهبر روحانـي انـقـالب      " به  
حاال که انقالبي ديگر در افـق         .   کردند

است و جمهـوري اسـالمـي آيـنـده اي              
" چـهـره سـال     " ندارد، پسـر شـاه را بـه             

تبديل مـيـکـنـنـد تـا مـگـر بـه وقـت                    
وقــتــش اوضــاع پــس از جــمــهــوري             

. اسالمي را برايشان جمع و جور کـنـد        
لبته اگر بتواند، چـون مـقـايسـه سـاده           
موقعيـت خـمـيـنـي در آن سـالـهـا و                    
موقعيت رضا خان دوم نشان ميـدهـد        

 .که ايشان حال چندان خوبي ندارد
طبق معمـول قـدري      "   بي بي سي  " 

عميق تر و خـط دارتـر بـه ايـن نـيـاز                   
سياسي و فـوري بـورژوازي در ايـران              

اين بنـگـاه  نـيـز نـظـر              .   پرداخته است 
سنجي اي به سبک خـود راه انـداخـتـه             

کـلـي خـرج      " .   بزرگان ايران زمين  " بنام  
کرده اند و تبليغات سنـگـيـنـي را بـه              

مـوثـرتـريـن     " پيش ميـبـرنـد تـا شـمـا              
را پـيـدا     "   شخصيت تاريخ ايران زميـن    

شــش نــفــر را هــم جــلــويــتــان          .   کــنــيــد
زرتشــت، کــوروش،     :   گــذاشــتــه انــد      

. مصدق، فردوسي، حافظ و ابن سينـا      
احتماال تـه فـکـر طـراحـان و شـوراي                
نگهبان اين نظر سنجي اين اسـت کـه           

" داغ" رقابت بين کـوروش و مصـدق            
يعني همان سرنـوشـت مـحـتـوم          .   شود

ــران کــه قــرار اســت                 آدمــيــزاد در اي
بـه  ( بين مـلـي اسـالمـيـون           "   انتخاب" 

و ناسيـونـالـيـسـت       )   نمايندگي مصدق 
به نـمـايـنـدگـي        ( هاي پروغرب ايراني    

باشد را تحـت عـنـوان نـظـر            )   کوروش
امـا  .     سنجي بخورد جامـعـه بـدهـنـد         

حتي اگر شمـا بـه شـخـصـيـت هـايـي                 
نظير حافظ و ابن سينا که باالخـره در          
زمينه هنر و علم کاري بـراي بشـريـت       
کرده اند نيز راي بـدهـيـد بـاز بـي بـي                 

چـون از پـيـش قـالـب            .   سي برده است  
فکري و چهارچوبه ايدئـولـوژيـک خـود          

شـمـا   .   را براي شما تعيين کـرده اسـت        
قرار است در اين نظرگاهي نـگـاه تـان           

" ! بزرگان ايران زمين  .   " به گذشته باشد  
شما قرار است نـگـاه تـان بـه دنـيـا و                   

" خـودي " و   "   مـلـي  " و   "   ايراني" بشريت  
شما قرار است بـراي پـيـغـمـبـر             .   باشد

ايراني که به زبان اصيل فارسي گـفـتـه         
ما همه بندگان يـک مـوجـود مـوهـوم             

که  در دنياي واقعي مـظـهـر          ( هستيم  
، اگر هم راي     ) اراده طبقه حاکمه است   

. ندهيد باالخره  احـتـرام قـائـل شـويـد           
يعني خداترس و خرافاتي فـرض شـده         

اهللا و دين اسالم بدجوري مـنـفـور    .   ايد
شده و بي بي سـي دارد گـرد و خـاک                 
پيغمبر ايراني را ميزدايد و دوبـاره او          
را از سوي خدا مامور نجات بـنـدگـان          

مــمــکــن اســت بــه     .   ايــرانــي مــيــکــنــد  
ــراي                   ــد امــا  ب ــدهــي کــوروش راي ن
کشورگشـايـي کـه مـثـل اسـکـنـدر و                 
چنگيز و محمد و ديگران خون ريخته        
و جهاني را زير سلطه شمشير خـود و           
طبقه حاکمه زمـان خـود در آورده نـه             
فقط احساس بدي نداشته باشيد بلکـه     

" ايــران زمــيــن   " بــه يــمــن ايــنــکــه از            
بـرخــاســت و  گــويــا بــه انــدازه بــقــيــه              
همقطارانش چشـم در نـيـاورده و آدم              
زير پاي فيل له نـکـرده و بـه مـذهـب                

گـذاشـتـه بـه او         "  احترام"قربانيان خود  
يـا اگـر بـخـواهـيـد           .   جايزه هم بـدهـيـد     

معاصـر فـکـر کـنـيـد از چـهـارچـوبـه                   
جنـبـش مـلـي اسـالمـي کـه مصـدق                 

آنســت ولــي پــايــه مــادي و            "   چــهــره" 
اجتماعي همين جـمـهـوري اسـالمـي           

هـمـه   .   بوده نمي توانيـد خـارج شـويـد          
هنر مصدق ظاهرا اين بوده کـه نـفـت            

داشــت و   "   اســتــقــالل" را مــلــي کــرد،        
شعارهايي که الاقل جـمـهـوري        .   غيره

اسالمي و خميني صدبار بيشترش را     
به اجرا درآورده و نشـان داده کـه چـه                
جنايت و استثـمـار و انـحـطـاطـي در                

 .پس آن نهفته است
بـي  " خالصه آنکه مي بينـيـد کـه           

وي او   " نه به سـطـحـي گـري            "   بي سي 
اما دقيقا در هـمـان راسـتـا دارد             "   اي

زمينه فکري و فرهـنـگـي آلـتـرنـاتـيـو              
بعدي بـورژوازي در ايـران را بـه اسـم                

بـطـور   .   نظر سنـجـي فـراهـم مـيـکـنـد             
ظريفتري دارد سـعـي مـيـکـنـد دائـره              
انتخاب و تفکر مخاطـب خـود را بـه             
دنيايي مـحـدود کـنـد کـه هـمـچـنـان                 
گــذشــتــه بــر حــال حــاکــم اســت،                    
نــاســيــونــالــيــســم و مــلــي گــرايــي بــر           
انترناسيونالـيـسـم و جـهـانـي گـري و                
انسانيت حاکم است، از ما بـهـتـران و           
نمايندگان طبقـه حـاکـمـه قـرار اسـت              
درست مثل کوروش کبير بـا مـهـر و             
عطوفت و عنايـت حـقـوق بشـري کـه              

است بـر    "   سايه خدا بر زمين   " شايسته  
مردم يا همان بندگان خـدا حـکـومـت           

يــعــنـي هـمــيــن آش و کــاســه           .   کـنــنـد  
جمهوري اسالمي بعالوه قـدري پـيـاز          

و "   حـقـوق بشـر     " و   "   ايران زمـيـن    " داغ  
 . کذايي" نظر سنجي"و " صندوق راي"

براي اينکه نشان داد اين سنـاريـو        
تا چه حد مضحک و تا چد ارتـجـاعـي           
و در عين حال پوچ است، خوبست بـه          
اين توجه کنيم که حتي از درون خـود           

هايي نـظـيـر    "   چهره" جمهوري اسالمي   
احمدي نژاد و مشايي کامال مـتـوجـه         
آن هستند و مـيـکـوشـنـد جـمـهـوري                
اسالمـي را بـا ايـرانـيـت و مـنـشـور                   
کوروش و حتي متعارف کردن رابـطـه         
با غرب و غيره بزک کـنـنـد تـا مـگـر                 
دايره شموليت ايدئولوژيک جـمـهـوري        
اسالمي را گسـتـرش دهـنـد و  آنـرا                  

بي بـي    " و "   وي او اي.   " باقي نگهدارند 
در همان راه احمدي نژاد قـدم بـر       "   سي

احمدي نـژاد مـيـکـوشـد از            .   ميدارند
درون جمهوري اسالمي و تغـيـيـر گـام         
به گام  به آن برسد، اينها بـراي انـجـام             
هــمــان کــار از خــارج از حــکــومــت               

 .اسالمي دارند تدارک مي بينند
سوال واقـعـي ايـن اسـت کـه آيـا                 

عـلـيـا    " و   "   نـدا " نسلي که قـهـرمـانـش         
است، نسـلـي کـه در عصـر             "   المهدي

اينترنت زنـدگـي مـيـکـنـد و بـه کـل                   
تاريخ تمدن و تـفـکـر بشـر دسـتـرسـي               
دارد و خود را شهروند جهان ميـدانـد،         
نسلـي کـه خـود در تـظـاهـرات هـاي                  
ميليوني شرکـت کـرده و مـي بـيـنـد                 
منشاء تغيير واقعي انقالب و جنبـش     

 ۹۹الــتــحــريــر و بــه مــيــدان آمــدن               
درصدي هاسـت، اجـازه مـيـدهـد کـه              

گـنـديـده    چنين سناريوهاي مسخره  و      
 متحقق شود؟ واضح است که ايـن         اي

نسل و همه مردمي که زير دسـت  و              
پاي شاهان و مالها و سـرمـايـه داران           
له شده اند نهايتا ناگزيرند که در دفاع        
از نفس زندگي و انسانيت بسـاط ايـن          

امـا ايـن خـود        .   حضرات را برچيـنـنـد     
بـا تـوجـه      .   بخود متحـقـق نـمـي شـود          

برتري مالي و تبليغاتي و سـازمـانـي           
بورژوازي اين امـر تـالش و کـوشـش              
زيادي بويژه از سوي نـيـروهـايـي چـون            

بايد با تـمـام قـوا        .   حزب ما مي طلبد   
به ميدان آمد و  اينگونه نظر سـنـجـي           
ها و تشبثات امثال بي بي سي و وي      
او اي را افشاء کرد و تضمين کـرد بـه            
همان جايي ختم مـيـشـود کـه تـالش              
هاي احمدي نـژاد و مشـايـي مـنـجـر               

 )* ۲۰۱۲ مارس ۲۲. (شده است
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ــهــاد کــودکــان مــقــدمــنــد در              ن
استکهلم بمناسبت سال نـو جشـن بـا            
شکوهي  براي کودکان در روز شـنـبـه            

 ۲۰ الـي         ۱۷ مارس از ساعت      ۱۷
بـرگـزاري   .   در هوسبي ترف برگزار کرد   

جشــن يــکــي از مــجــمــوعــه کــار و               
فعاليتهايي نهاد کـودکـان مـقـدمـنـد            
مي باشد که به مناسبتهاي گونـاگـون        

معموال رسـم بـر ايـن         .   انجام مي دهد  
بوده است که برگـزاري جشـنـهـا بـراي             

نـهـاد کـودکـان       . بزرگساالن بوده اسـت    
مقدمند تصميم گرفت که ايـن سـنـت          
را بشکند و به مناستهايي کـه شـادي      
آور است جشـنـهـايـي را بـر کـودکـان                 

 مارس يکي از     ١٧جشن  . ترتيب دهد 
در اين جشـن تـعـداد        .   اين جشنها بود  

قابل مالحظه اي از کودکان ،مـادر و          
پدران  به استقبال آن رفـتـنـد و در آن                

  .شرکت داشتند
ــامــه هــاي                  ــرن ــا ب ــن جشــن ب اي

مختلفي از جمله  موسيقي ، رقص ،         
تاتر کودکان ، جايزه ، کـادو ، غـذا و              

  .نوشيدني به اجرا در آمد
اين جشن با هـمـکـاري فـعـالـيـن              

نهاد کودکان مقدمند در استکهـلـم و         
دوستان عزيزي که عالقه بـه کـار  بـا              

تعداد زيـادي    .   کودک دارند برگزار شد   
از  راديوها و سايتها در اين رابطه مـا          

فــعــالــيــن نــهــاد    . را هــمــراهــي کــردنــد    
کودکان مقدمند از جمله ودا، گـلـشـن      
و نوا  با راديوها در تماس بودند و يـا             
آفــيــشــهــا را در ســطــح وســيــعــي در              

. محلهاي پر رفت و آمد پخش کردنـد        
و تعدادي ديگر از رفـقـا بـا عـالقـه و                
شور و شوق در بـخـشـهـاي مـخـتـلـف               

جشن شرکت داشتند از جمله، پـخـش         
مــوســيــقــي و رقــص، کــيــان آذر و                 
ورونيکا ، عکس وفيلم رضـا ،تـهـيـه            
غذا گلشن و سيما، ورودي گـيـتـي و             
ترتيب کادوها و جايزها، ودا و  تزيين        
سالن، مرجان و افسانه و گـروهـي کـه           
مخصوص نقاشي روي صـورت بـچـه          

ــا                  ــد، مــهــديــس و روي ــودن و .   هــا ب
. . . همچنين سفره هفت سيـن، نـوا  و           

در اين جشن عـزيـزانـي چـون پـي پـي              
لونگسترم،فاني و عمو نوروز، حـمـيـد        

   . نيز حضور داشتند
اين جشن به زبانـهـاي فـارسـي و             

سويدي تـوسـط مـجـريـان، افسـانـه و               
 حميد برگزار شد 

ــقــي شــاد و                 ــا مــوســي جشــن ب
دلنشيني شـروع شـد وبـعـد از چـنـد                 
دقيقه گروه رقص کـلـمـبـيـايـي کـه از                

 سال تشکيل   ۱۶تعدادي دختران زير      
اين دخـتـران  بـا          .   شده بود شروع شد  

لــبــاســهــاي بســيــار زيــبــا و بــلــنــد بــا           
رنگهاي مختلف و شـاد بـه رقـص و               
پايکوبي شروع کـردنـد کـه يـک گـروه              
موسيقي مخصوص نيز همراهـيـشـان       
ميکرد، اين رقص به دفعات مختلـف      

. و نوعهاي مخـتـلـف انـجـام گـرفـت                
دختراني که لبخند بر لـبـانشـان و بـا              
احساسي شگفت انگير  کودکان عزيز      

  .را شاد کردند
بــعــد از ايــن رقــص زيــبــا و پــر               

هيجان و يک قطعه موسـيـقـي شـاد ،             
تاتر براي کودکان عـزيـز داشـتـيـم کـه              
اسمش رقص کـاله بـود کـه يـکـي از                 
هنرمندان عـزيـز مـا حـمـيـد نـخـعـي                 
اجرايش کرد که رقصـي بسـيـار زيـبـا             

  .يي براي کودکان بود
بعـد هـم زمـان شـام رسـيـد کـه                   

همزمان موسيقي زيبا يي هـم پـخـش          
البته از ياد نبريم که پـي پـي       . ميشد  

لــونــگــســتــرم عــزيــز مــا هــم در حــال            
شيطوني وسرو صدا با کودکان و دادن       

در همـيـن   .   سکه هاي طال به آنها بود   
ميان عمو نوروز  با دو کيسـه بسـيـار            
بزرگ پر از کادو براي کـودکـان آمـد،            

عمـو  .   که بي صبرانه منتظرش بودند      
نــوروز بــا عصــايــي کــه او را کــمــک               
ميکرد در آوردن کادوهاي رنـگـارنـگ     
و سنگين رسيد از راه رسيـد و وقـتـي             
که کودکان منتظر را ديد چهره اش پر        
از لبخند شد و بـا کـودکـان خـوش و                
بش کرد و شروع به دادن کادوها نمود        
، در اين لحظات زيبا بچه ها با عـمـو           
نوروز عکس يادگـاري انـداخـتـنـد بـا             
سرو صـدايشـان جشـن را بسـيـار پـر                 
هيجان و جالبتر از آن کـردنـد کـه مـا              
فکرش را ميکرديم و از طرفي پـدر و           
مادر ها مشغول گرفتن عکس و فيلم        
از کودکانشان با عمـو نـوروز در ايـن             
لحظات جالب و بياد مانـدنـي بـودنـد           
که شـبـي شـاد را بـرايشـان بـيـادگـار                  

 ميگزارد 
بعد از دادن کادوها عمو نوروز و        

کودکـان بـا هـم رقصـيـدنـد و شـادي                   
ــان                    ــودک ــال از ک ــد و او ســرح ــردن ک
خداحافظي کرد و محل جشن را تـرک         

 کرد 
حاال اگر نوبتي هم بـاشـه نـوبـت             

جايزه ها بود که پي پـي لـونـگـسـتـرم              
زحــمــت کشــيــد  در طــي             )   فــانــي ( 

برگزاري جشن تمام لوتو ها را فروخت       
و به بچه ها سکه هاي طال داد و هـر         
کسي برنده مي شد  جايزه اش را  از            

 پي پي لونگسترمپ ميگرفت 
در آخر جشن  کريم شاه محمـدي         

مسئول نهـاد کـودکـان مـقـدمـنـد در               
استکهلم از تمام مهمـانـان و شـرکـت            
کــنــنــدگــان در ايــن جشــن ســپــاس و            
قدرداني کـرد و آرزوي دنـيـايـي شـاد               
،ايمن و خالق را براي کـودکـان عـزيـز            
داشت و همچنين سپاس و قـدر دانـي          

از فعالين حقوق کودک و و عـزيـزانـي            
که با عالقه مندي به کار بـا کـودکـان          

 در اين جشن ما را ياري کردند 
ــهــاد کــودکــان مــقــدمــنــد در              ن

استکهلم  آرزوي زندگي بهتر و بهـاري        
  نو براي شما عزيزان را خواهان است

 
 گزارشي از جشن نهاد کودکان مقدمند در استهکلم

 ودا ايلکا: گزارشگر 

در اعتراض  "   رفاه، نه سود  " شبکه  
به فروش بيمارستان سنکت يـوران بـه         
بخش خصوصي تظاهراتي را در روز         

 در اســتــکــهــلــم       ٢٠١٢ مــارس     ٢٧
اين بيمارستان کـه    .   سازمان داده است  

ويژه پذيرش بـيـمـاران اورژانـس اسـت            
قــبــال در مــالــکــيــت شــوراي اســتــان          

ارزش ايــن   .   اســتــکــهــلــم بــوده اســت       
 مـيـلـيـارد       ٢٠ تـا     ١٥معامله حدود   

کرون برآورد شده است ولـي جـزئـيـات           
آن بطرز عجيبي محرمانه نگه داشتـه       

واحـــد ســـوئـــد حـــزب        .   شـــده اســـت   
کمونيست کارگري ايران از اين حرکت      
اعتراضي قويا پشتيباني مي کـنـد و         
همه را بـه شـرکـت در ايـن اعـتـراض                 

  .فراميخواند
ما هميشه شاهديم که کمونها در      
راستاي سـيـاسـتـهـاي دسـت راسـتـي               
چوب حراج به بخش خدمات عمومي      

اين خـدمـات را خصـوصـي           .   ميزنند
کـرده و بــه دســت بــيــرحــم بــازار آزاد              

 درصـد   ۲۰در حال حاضر    .   ميسپارند
از خدمات درماني سوئد در اخـتـيـار          

در اسـتـکـهـلـم       .   بخش خصوصي است  
 ۷۵ درصد از خدمات درماني و         ۶۰

درصد از خانه هاي سالمندان تـوسـط         
. شرکت هاي خصوصي اداره ميـشـود      

در واقعيت امر کمون ها بـا واگـذاري           
اين موسسات بـه بـخـش خصـوصـي             
وظيـفـه تـامـيـن بـهـداشـت و درمـان                  

مناسب بـراي شـهـرونـدان را از روي               
از طرف ديگر   .   دوش خود برمي دارند   

با انتقال خدمات درمـانـي بـه بـخـش             
خصوصي اولين چيزي که مـا شـاهـد           
بوده ايم کـاهـش نـيـروي کـارکـنـان و                 
متعاقبا افزايش شدت کـار اسـت کـه           
هر دو اثرات مخـربـي بـر کـيـفـيـت و                 

چرا که در اينـجـا      .   نتيجه درمان دارند  
فقط سوددهـي شـرکـتـهـا حـکـم مـي                

در نتيـجـه سـالمـت شـهـرونـدان            .   راند
 .آشکارا قرباني سود مي شود

حذف سود از رفاه اجتماعي بدين      
معناست که تامين نيازهـاي رفـاهـي         
شهروندان در درجه اول اهـمـيـت قـرار            

ــيــرون کشــيــدن             .   دارد ــعــنــي ب ايــن ي
خدمات بهداشتـي و سـايـر خـدمـات             
اجتماعـي از دسـت بـازار و رايـگـان                

يــعــنــي .   کـردن آن بــراي هــمــه اهـالــي          

تامـيـن مسـکـن و خـدمـات شـهـري                 
يعني تامـيـن کـار      .   مناسب براي همه  

براي شهروندان و يـا پـرداخـت بـيـمـه                
بيکـاري مـکـفـي بـه هـمـه بـيـکـاران                   

امــا کســانــي کــه بــر مســنــد          .   کشــور
قــدرت نشــســتــه انــد بــه ســود فــکــر             
ميکـنـنـد نـه بـه نـيـازهـاي پـايـه اي                     

 .شهروندان
در زمينه رفاه اجتماعي، مشکـل   

. خصوصي و يا دولتي بـودن نـيـسـت           
مشکل نظام سرمايه داري اسـت کـه           
در آن همه چيز کاالست و بهـداشـت و           
درمان انسانها کسـب و کـاري اسـت             

مشکل آنـجـاسـت کـه         .   براي سودبري 
يک درصدي ها دارند بر ما حکـومـت         

هر چهار سال يکبار از مـا        .   مي کنند 
راي مي گيرند تا به نفع سرمايه داران        
حقوق و معيشت ما را مورد تـعـرض          

بـنـابــرايـن تـامـيـن رفــاه           .   قـرار دهـنـد     
اجتماعي بدون سود در گرو اين اسـت         

 درصدي ها قدرت را از چنـگ        ٩٩که  
اينان درآورنـد و امـکـانـات و ثـروت               
جامعه را در خدمت تامين نـيـازهـاي         
ــاه                 ــد و رف ــرن ــي ــکــار گ ــدان ب شــهــرون
اجتماعي را بدون توجـه بـه سـودآوري         

بر سردر چنين جامعـه     .   سازمان دهند 
ايـنـجـا سـود       :   ايي نوشتـه شـده اسـت        

حکومت نميکند، بـلـکـه اسـاس کـار            
 .جامعه تامين نيازهاي انسان است

تشــکــيــالت خــارج از کشــور حــزب            
 سوئد -کمونيست کارگري ايران 

 در مقابل -استکهلم  : مکان
Landstingshuset - 
Hantverkargatan 45 

 افسانه وحدت: تلفن تماس
 0702468454 
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١از صفحه    

در آمريکا مردم سراسر جهان را به اعتراضي جهانـي فـراخـوانـده          "   جنبش اشغال 
در اين فراخوان از جهانيان خواسته شده است كه در اول مه كار را تعطيـل                .   است

 :كنند و به خيابانها بيايند و در آن چنين آمده است
رفتـن بـه     .   کالس درس تعطيل است.   ، کار تعطيل است  ٢٠١٢روز اول مه    " 

ساکـنـان کـره زمـيـن          .   خريد و مراجعه به بانک و هرگونه داد و ستد تعطيل است      
 .خيابان ها را به تسخير در مي آورند

از هم اکنـون  )   در آمريکا"   ( اشغال النگ بيچ" و  "   اشغال لس آنجلس  " جنبش  
 "تمام مردم جهان را به تدارک برپايي يک اعتصاب جهاني فراميخواند

در اين فراخوان از جهانيان خواسته شده است كه به اين حركت ملحق شـونـد             
و با ترجمه فراخوانشان به زبان كشور خود در شكل دادن به شبكه اي جهاني در                 

كميته همبستگي بين المللـي بـا كـارگـران            .   " حمايت از اين حركت ياري رسانند     
بعنوان جزيي از اين جنبش عليه نظم موجود و توحش سـرمـايـه داري از                "   ايران

فراخوان جهاني جنبش اشغال براي اول مه وسيعا حمايت كرده و از طريق تمـاس            
هاي خود در كشورهاي مختلف و با ترجمه و خـبـر رسـانـي در جـلـب حـمـايـت                           

كميته همبستگي بين المللي با كـارگـران        .   " جهاني از اين فراخوان تالش ميکند     
از همه جهانيان ميخواهد كه وسيعا به اين حركت بپيوندند و در تـرجـمـه                  "   ايران

لينك ترجمه هاي انجام .   فراخوان جنبش اشغال به زبانهاي مختلف ياري رسانند       
 .شده تا كنون به زبانهاي مختلف را در زير مالحظه ميكنيد

http://www.kargaran.org/international%20labor%
20solidarity/1may2012/1may2012.htm  

 كميته همبستگي بين المللي  با كارگران ايران
International Labour Solidarity Committee-Iran 

 شهال دانشفر
Shahla_daneshfar@yahoo.com 

 بهرام سروش 
bahram.soroush@googlemail.com 

 ٢٠١٢ مارس ١٩

 فراخوان اول مه جهاني 
حمايت کميته همبستگي بين المللي با کارگران ايران از فراخوان       

 جهاني اول مه 

احضار و بازجويي تعدادي از 
کارگران شرکت کشت و صنعت 

 بر ني
 تن از کارگران شـرکـت کشـت و             ٨

بر يک روز قـبـل از بـرگـزاري              صنعت ني 
 اسفنـد سـال      ٢٠اعتصاب در روز شنبه     

 به اتهام برنامه ريزي براي بـرگـزاري         ٩٠
ــوســط اداره اطــالعــات             اعــتــصــاب ت
شوشتر احضـار، بـازجـويـي و بـا اخـذ                  

برغم احضار بـرخـي      .   تعهد آزاد شده اند   
از کارگران به اداره اطالعات، بـيـش از           

 کارگر اين شـرکـت در روزهـاي            ٢٠٠٠
يکشنبه و دوشنبه به دليل عـدم اجـراي          
طرح طبقه بنـدي مشـاغـل اعـتـصـاب             
خــود را در مــحــوطــه صــنــعــتــي ايــن             

پــس از ايــن      .   کــارخــانــه آغــاز کــردنــد      
اعتصاب تعداد ديگري از کـارگـران بـه           
اداره حراست و برخي به اداره اطالعـات        

 .شوشتر مجددا احضار شده اند
کارگران شر کـت کشـت وصـنـعـت            
نيشکر کارون در ديماه گذشـتـه نـيـز بـه             
دليل تاخير در پرداخـت دسـتـمـزدهـا و             
عــدم پــرداخــت حــق بــيــمــه اعــتــصــاب          

 .مشابهي برگزار کرده بودند

برگزاري دادگاه شريف 
 ساعدپناه و مظفر صالح نيا

بــنــابــر خــبــري كــه اتــحــاديــه آزاد           
 اسـفـنـد      ٢٥كارگران روز چـهـارشـنـبـه          

 و نـيـم صـبـح جـلـسـه              ١٠ تا   ٩ساعت  
دادگاه شريف ساعدپناه و مظفر صالـح       
نيا از اعضاي هيئت مـديـره اتـحـاديـه             
آزاد کــارگــران در شــعــبــه يــک دادگــاه            

در ايـن    .   انقالب سنندج برگـزار گـرديـد       
جلسه وکيل شريف ساعد پناه و مظـفـر         
صالح نيا دفاعيه و مستندات خـود را         

دادگاه اعـالم کـرد نـتـيـجـه           .   ارائه نمود 
تصميم دادگاه بعدا بـه اطـالع شـريـف             
ساعد پناه و مظفر صالح نـيـا خـواهـد             

 .رسيد
 

فشار بر شاهرخ زماني و 
 هايش ادامه دارد همبندي

کميته حمايت از شاهرخ زماني بـا       
 اسفند، از    ٢٣انتشار بيانيه اي در روز      

فشار بيشتر بر زندانيان سـيـاسـي و از             
شـاهـرخ   .   جمله شاهرخ زماني خبـر داد      

زمــانــي را از هــم خــرجــيــهــايــش کــه              
عبارتند از محـمـد جـراحـي ،جـمـهـور              

اووزگون و نيهات تونـچـر بـه بـهـانـه ي              
اينکه جمع شما تأثير مـنـفـي بـربـقـيـه               
زندانيان مي گذارد و بـاعـث تـحـريـک              
آنها مي شويد جدا کـرده و بـه طـبـقـه                  
پايين بند مالي منتقل کردند و تهـديـد       
کردند که اگر باز هم شما با هم ارتبـاط          
داشته باشيد به بندهاي بدتـري انـتـقـال           

 .داده مي شويد
 

مهرداد امين وزيري، صديق 
كريمي و فرشاد فاتحي آزاد 

 شدند
بنا به خبري كه به كميته كردستـان        
حزب كمونيست كارگري رسـيـده اسـت          

 اسـفـنـد دو تـن از             ٢٨روز يكـشـنـبـه        
فعالين كارگري شهر سنندج به نامهاي      
فرشاد فاتحي و مهراداد امـيـن وزيـري          

يقه ده ميليوني براي فرشاد و       ثبا قرار و  
 ميليوني بـراي مـهـرداد از زنـدان              ١٥

 .مــركــزي شــهــر ســنــنــدج آزاد شــدنــد           
همچنين کميتـه ي هـمـاهـنـگـي بـراي               
کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري روز       

 اسفند با انتشـار خـبـر ديـگـري از               ٢٩
 روز   ٤٥آزادي صديق كريمـي بـعـد از            

  كمپين براي آزادي كارگران زنداني
/p/com.blogspot.now-them-free://http 

کشورهاي غربي عليـه حـاکـمـيـت يـک             
اعــالن "   وال اســتــريــت  " درصــدي هــا و       

نـظـم نـويـن       " بر دوره سياه    .   جنگ دادند 
، " بــازار آزاد  " ، يــکــه تــازي           " جــهــانــي

" جـنـگ تـروريسـتـهـا        " و   "   راست نويـن  " 
جهان بعد از سـال      .   خط بطالن کشيدند  

اول مـه،    .   جهـان ديـگـري اسـت        ۲۰۱۱
اين وجدان شـريـف       -روز جهاني کارگر  

بشريت معاصر نـيـز، اول مـه ديـگـري              
 .خواهد بود

اولين فراخوان چند ماه جـلـوتـر از           
درصدي هـا    ۹۹اول مه از سوي جنبش      

همانجـا کـه روز       .   در آمريکا اعالم شد   
جــهــانــي کــارگــر تــاريــخــا از آن ريشــه           

ايـن اسـت     " !   اعتصاب جهـانـي   .   " گرفت
شــهــرونــدان ســراســر   .   فــراخــوان امســال  

کار را تعـطـيـل    !    درصدي ها۹۹!  جهان
تمام خـواسـتـه      !   به خيابان بياييد  !   کنيد

از دسـتـمـزد      .   هاي خود را مطرح کنيـد     
در خور زنـدگـي و بـرابـري جـنـسـيـتـي                  

از حـق    .   گرفته تا حـقـوق پـنـاهـنـدگـي            
تحصيل و مسـکـن و بـيـمـه درمـانـي                 
گرفتـه تـا الـغـاء دولـت پـلـيـسـي يـک                     
درصــدي هــا و بــرقــراري حــاکــمــيــت             
مستقيم مجامع عمومي و ارگـانـهـاي         

ايـن در واقـع       .   قدرت مسـتـقـيـم مـردم        
يورش به عـرش    " و  "   کمون پاريس " نداي  
و در اخــتــيــار گــرفــتــن زنــدگــي          "   اعــال

توسط خود مردم است که از نـيـويـورک          
. و اوکلند و النگ بيچ شنيده مـيـشـود          

ندايي که قبل از آن در تظـاهـرات هـاي            

هاي ايران، در تن سوخته     " ندا" ميليوني  
هاي تونس و واضـح تـر از            "   بوعزيزي" 

همه در اجتـمـاعـات عـظـيـم مـردم در                
مجددا فريـاد زده مـيـشـد و           "   التحرير" 

 .گوش سنگين تاريخ را باز ميکرد
ما، حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري               
ايران، بـا تـمـام قـوا بـه ايـن فـراخـوان                     

درصدي ها براي اول ماه مه      ۹۹جهاني  
و اين گامي است  .     مي پيونديم ۲۰۱۲

در تداوم مبارازت سي سـالـه کـارگـران           
هـزار نـفـر        ۵۰۰از رژه حدود     .   در ايران 

در تهران تا به امـروز       ۱۳۵۸در اول مه    
جدال سخت و سنگيني بين جـمـهـوري          
اسالمي و صف اول مه و رهـايـي بشـر            

انـقـالب   .   در ايران در جريان بـوده اسـت        
گرچه توسـط اسـالمـي هـا بـخـون               ۵۷

کشيده شد اما اوضاع يک درصدي هـا         
بورژوازي .   در ايران را کامال آشفته کرد     

اختيار خود را به مشتي مالي مرتجـع        
و از گور برآمده و مشـتـي شـارلـتـان و               

" اصـالح طـلـب     " که حاال بعضا     ( جاني  
سپرد تا با شمشير اسالم سـر  ! )   شده اند 

. انسان و آزادي و اول مه اش را بـبـرنـد             
بيش از سي سـال اسـت کـه ايـن جـدال                
ادامه دارد و اکنون جهان علـيـه هـمـان            
چيزي بپـاخـاسـتـه کـه عـلـيـه اش بـپـا                    

کافي اسـت قـطـعـنـامـه           .   خاسته بوديم 
هاي کارگران در ايران در اول مـه هـاي            
سالهاي گذشته را با فـراخـوان جـنـبـش            

درصدي ها مقايسه کرد تا ديد کـه         ۹۹
نداي يک اول مه عمومي و وسيع ، يـک          

اعتصاب جهاني عليه يک درصدي هـا        
که از لس آنجلس و نـيـويـورک شـنـيـده               
ميشود، از قلب طبقه کارگر در ايران و        

طبقه کـارگـري کـه      .  حزبش خبر ميدهد 
ــصــابــات و                    ــتــه اعــت در ســال گــذش
اعتراضات بـيـشـمـاري عـلـيـه فـقـر و                  
فالکت برپا داشت و اکنـون در اوضـاع           
وخيم و اضطراري ايران بايد بعنوان يـک        
نيروي سياسي پيشتاز و رهبري کنـنـده        
مــبــارزه مــردم بــراي رهــايــي از شــر               

 .جمهوري اسالمي به ميدان بيايد
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري تـمـام              
کــارگــران، مــعــلــمــان، پــرســتــاران،              
دانشجويان، تمام زنان و مردان سـراسـر         
ايران و همچنين ايرانيان سـاکـن خـارج           
از کشور را فرا ميـخـوانـد تـا بـا تـمـام                  
قدرت از فراخوان اعتصاب جهـانـي در         

ارديـــبـــهـــشـــت ۱۱  ( ۲۰۱۲اول مـــه       
اين روزي اسـت  .   حمايت کنند)   ۱۳۹۱

که از زن و مرد، از پـيـر و جـوان بـايـد                   
عليه يک درصـدي هـاي ايـران، عـلـيـه               
آخـونـد هـاي مـيـلــيـاردر و کـل نـظــام                   

ايـن روزي    .   اسالمي شان به ميدان آمد    
است که بايد صفوف مان را زيـر پـرچـم            
رهايي بخـش اول مـه مـتـحـد کـنـيـم؛                   
براي گرفـتـن قـدرت سـيـاسـي تـوسـط                

درصدي ها در ايران و پـايـان دادن            ۹۹
فوري فقر و فالکـت و خـطـر جـنـگ و                  
ناامني که اکنون زنـدگـي مـردم را بـه               
تباهي کشانده،  و براي بـرقـراري آزادي      

 .و برابري و سوسياليسم آماده شويم
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۱فروردين ۳ -۲۰۱۲مارس۲۲

 
 ...جهان از آن :  اول مه

 

اسارت در زندان مركزي سنـنـدج خـبـر           
 .داد

 
يک معلم ساکن شهريار 

 بازداشت شد
 سـالـه     ٣٦امير يقين لـو، مـعـلـم            

 سال سابقـه کـار       ١٨مدارس شهريار با    
در آمـــوزش و پـــرورش بـــه دلـــيـــل                 
نامعلومي اول اسفند از سوي نيروهـاي       
امنيتي دستگير و در بـازداشـت بسـر             

وي دســتــکــم دو هــفــتــه در          .   مــي بــرد  
انفراديهاي زندان رجايي شهر بسر بـرده        
و سپس بـه بـنـد عـمـومـي ايـن زنـدان                   

ــتــقــل شــده اســت         ــهــامــات     .   مــن از ات
انــتــســابــي بــه او اطــالعــي در دســت             

 .نيست
 فرشته و سرگل آزاد شدند

بنابر اخبار منتـشـر شـده فـرشـتـه             
همسر فـرزاد احـمـدي فـعـال کـارگـري               
بازداشت شده به همراه سـرگـل کـه روز            
سه شنبه در جـريـان حـملـه نـيـروهـاي                 

 ١٢انتظامـي مسـتـقـر در کـالنـتـري                
سنندج بازداشت شده بـودنـد، بـعـد از             
چندين ساعت اذيت و آزار و تـهـديـد،             

 .شب سه شنبه آزاد شدند
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  نشريه حزب کمونيست کارگری
 کاظم نیکخواه: سردبیر
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 انترناسیونال هر هفته روز جمعه منتشر میشود

 مارس تحصن   ۱۹از روز دوشنبه    
و اعتصاب پناهجويان ايراني در شهر       
ورتسبورگ دراستان بايرن آلمان آغـاز       

ايـن اعـتـراض از ابـتـداي            .   شده اسـت  
شروع انعکاس وسيعي در رسانه ها و        
ــهــا و                افــکــار عــمــومــي و ســازمــان
گروههاي مدافع حـقـوق بشـر داشـتـه             

ايــن مــبــارزه دراعــتــراض بــه          .   اســت
سياست هاي ضد پـنـاهـنـدگـي دولـت            
محلي استان بايرن و دولت آلمان آغاز       

خواستهاي معترضان بـرسـمـيـت        .   شد
شناختن متقاضـيـان پـنـاهـنـدگـي بـه              
عنوان پـنـاهـنـده سـيـاسـي، بـازشـدن                 
پرونده هاي بسته شده، پايـان دادن بـه           
بالتکليفي متقاضيان در رسيدگي بـه       
تقاضاهاي پناهندگي و بهبود شرايـط      
زيستي در کمپ هاي پناهندگـي مـي         

 .باشد
 از همان روز اول اين اعتـراض بـا          

 ۹۹حــمــايــت هــمــه جــانــبــه جــنــبــش          
درصديهاي شهر ورتسـبـورگ مـواجـه         

 مـارس    ۱۹روز دوشنبـه     .   گشته است 
 درصديهـا درشـهـر      ۹۹فعالين جنبش  

ــا حضــور در مــحــل                ورتســبــورگ ب
برگزاري تحصن پـنـاهـجـويـان ايـرانـي            
ــراضــات                 ــت خــود را از اعــت ــاي حــم

. پــنــاهــجــويــان ايــرانــي اعــالم کــردنــد       
ــه                 ــه نشــان ــيــن ايــن جــنــبــش ب فــعــال
همبستگي با مبارزات پـنـاهـجـويـان،         
اقدام به برپايي چادر در محل تحصـن         

روز چهارشنبـه فـعـالـيـن ايـن           .   نمودند
جنبش پالکاردي به ايـن مضـمـون در           
: محل چـادر تـحـصـن نصـب کـردنـد               

ساکنان شهر ورتسبورگ از مبـارزات      " 
دســت " .     شــمــا حــمــايــت مــي کــنــنــد       

اندرکاران اين حرکت بـا تـمـام قـوا در              
تمام فعاليتهاي اين حرکت اعتـراضـي       

 ۲۲تا روز پـنـجـشـنـبـه           .   شرکت دارند 
مـارس دهــهــا مصـاحــبــه، گــزارش و           
خبراز اين تحصن توسط رسـانـه هـاي          
مختلف آلماني تهيه و مـخـابـره شـده            

چندين مصـاحـبـه بـا شـهـنـاز              .     است
مرتب دبـيـر فـدراسـيـون در آلـمـان و                  
حســـن حســـيـــن زاده ســـخـــنـــگـــوي           
مــعــتــرضــان تــوســط ايــن رســانــه هــا          

در اطـالعـيـه هـاي        .   منتشر شده است  
قبلي اخبار اين فعالـيـتـهـا بـه اطـالع              

 .عموم رسيده است
شرايط در ورتسـبـورگ آلـمـان بـه            
نفع مبارزه براي حقـوق انسـانـي و بـه              
نفع صف اعتراض و مـبـارزه تـغـيـيـر              

از اوايـل ايـن هـفـتـه            . پيدا کرده اسـت    
ــدن               ــا دي مــردم شــهــر ورتســبــورگ ب
نــمــايشــگــاه عــکــس جــنــايــات رژيــم          
جمهوري اسـالمـي، دسـتـه دسـتـه بـه               
محل برگزاري تحصن آمده و حمـايـت        

. خود را از اين اعتراض اعالم کـردنـد         
 درصديها چادر بـه      ۹۹فعالين جنبش   

پا کرده اند در تمام کار وفـعـالـيـتـهـاي             
 . جاري و روزانه شرکت دارند

تا زمان تهيه اين گـزارش يـعـنـي            
 مـارس نـيـز        ۲۲ظهر روز پنجشـنـبـه        

از جـملـه     .   اعالم حمايتها ادامه داشت   
شخصيتها و نهادهاي زير از مبارزات    

 : پناهجويان حمايت کرده اند
کورنيال مولر نماينده حزب چـپ در      -

پارلمان استان بايرن با صدور اطالعيه     
مطبـوعـاتـي ضـمـن مـحـکـوم کـردن                
سياستهاي ضـد پـنـاهـنـدگـي اسـتـان              
بايرن در مورد پناهـجـويـان، حـمـايـت            
خود را از مبارزه و تحصن پناهجويان       

 .ايراني در ورتسبورگ اعالم کرد
ـ آنجليکا وايکرت نمايـنـده حـزب         
سوسيال دموکرات در پارلمان اسـتـان        
بايرن به همـراه هـيـاتـي از ايـن حـزب                  
روز پنجشنبه ضمن حضور در مـحـل          
تحصن پناهـجـويـان ايـرانـي حـمـايـت              
خــود را از تــحــصــن و خــواســتــهــاي             

ايـن هـيـات      .   پناهجويان اعالم کردنـد   
اعالم کرده که در تالش است موضوع       
خواستهاي پناهـجـويـان را پـيـگـيـري             

هيات مذکور پتيشن حـمـايـت        .   نمايد
از خواستهاي پـنـاهـجـويـان را امضـا             

 .کرد
ـ يوليان وبر يکـي از مسـئـوالن گـروه              
آلماني عليه راسيسم در شـهـر کـاسـل           
آلمان روز گذشـتـه بـا صـدور پـيـامـي                
حــمــايــت ايــن گــروه از اعــتــصــاب و             
مــبـــارزه پـــنــاهـــجــويـــان در شــهـــر              

 .ورتسبورگ را اعالم کرد

 
 !ادامه قدرتمند تحصن و اعتصاب پناهجويان ايراني در ورتسبورگ

 !  درصدي ها   ۹۹حمايت جنبش   
 !حمايت نمايندگان پارلمان و احزاب        

 ! ادامه انعکاس گسترده  اعتراضات در رسانه هاي آلماني            

 

ـــ راديــو گــونــگ، راديــوي شــهــر          
ورتسبورگ ضمن حمايت از اعتـراض      
پناهجويان، ظهر روز پنجـشـنـبـه  بـا             
حســـن حســـيـــن زاده ســـخـــنـــگـــوي          

 .معترضي مصاحبه کرد
فـــدراســـيـــون    -هـــمـــبـــســـتـــگـــي 

پناهندگي  واحد  آلمـان  اعـالم مـي              
کند که با تـمـام قـوا از خـواسـتـهـا و                  
مطالبات برحق پناهجويان معـتـرض      
در ورتســبـورگ حـمــايـت کـرده و تــا               
رسيدن بـه ايـن خـواسـتـهـا در کـنـار                   

 .معترضين مي باشد
فدراسيون سراسري پناهندگان ايرانـي      

 واحد آلمان –
  ٢٠١٢مارس ٢٢، ١٣٩١ فروردين٣

 :آدرس هاي تماس
ــيــر فــدراســيــون              شــهــنــاز مــرتــب دب

 :پناهندگان ايراني در آلمان
 015774650186 

حسن حسين زاده سخنگوي اعتـراض      
 پناهجويان ورتسبورگ

Tel: 17677009092 

 
 زادي انتخاب محل سکونتآ

آزادي بي قيد و شرط انتخاب محل سکونت، آزادي سفر و نقل مکان براي همه افراد بـاالي شـانـزده                        -
ممنوعيت هر نوع کنترل دائمي عبور و مرور در داخل کشـور تـوسـط دولـت و           .   سال اعم از زن و مرد 

صدور بي قيد و شرط و فوري گـذرنـامـه    .   لغو هر نوع محدوديت بر خروج از کشور       .   مقامات انتظامي 
  . و جواز ورود و خروج

اعطاي تابعيت کشور بـه    .   ممنوعيت اعمال هر نوع محدوديت بر ورود و خروج اتباع ساير کشورها             -
صدور بي قيد و شرط اجازه اقامت و کـار          .   هر فرد متقاضي که تعهدات حقوقي شهروندي را ميپذيرد        

  . براي متقاضيان اقامت در ايران
مصونيت زندگي خصوصي افرادـ مصونيت محل زندگي، مکاتبات و مراسالت و مکالـمـات فـرد                   -

ممنوعيت گـردآوري  .  ممنوعيت استراق سمع، تعقيب و مراقبت. از هر نوع دخالت توسط هر مرجعي 
حـق هـر فـرد سـاکـن کشـور بـه                  .   اطالعات در مورد زندگي افراد بدون کسب اجازه رسمي از خود آنها         

 . دريافت و مطالعه کليه اطالعاتي که مراجع دولتي از او در اختيار دارند
 )از برنامه يک دنياي بهتر(


