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 ۴صفحه  

 ۲صفحه  

خطر حمله نـظـامـي آمـريـکـا و              
فالکت و مشقت ناشي از تحريمـهـاي        

اقــتــصــادي مــردم ايــران را تــهــديــد            
جنگ آمريکا بـا جـمـهـوري         .   ميکند

ــيــســت،            اســالمــي، جــنــگ مــردم ن
خواستها و منافع مردم در اين جنگ       

مـردم ايـران نـه        .   نمايندگي نمـيـشـود    
جمهوري اسالمي را ميخواهند و نـه        

. حمله نظامي و تحريم اقـتـصـادي را         
مردم ايران مدتهاست عليه جمهـوري      

اسالمي و وضعيت غير قابل تحملـي    
که اين حکومت مافوق ارتجاعي بـه         
جامعه تحمـيـل کـرده اسـت مـبـارزه              

جامعه ايست کـه در        ايران.  ميکنند
تــجــمــعــات اعــتــراضــي اش ســرود           

يـک  " انترناسيونال ميخواند و شـعـار         
يک نژاد آنهـم    " و  "   کره زمين يک انسان   

ايـران  .   را فريـاد مـيـزنـد       "   نژاد انساني 

آزادي، " جــامــعــه ايســت کــه شــعــار           
بــر پــرچــم   "   بــرابــري، هــويــت انســانــي    

جامـعـه      مبارزاتش نقش بسته است،   
ايست که روز جـهـانـي کـودک را در                
اجتماعات چندين هزار نفره در ده هـا        
شهر جشن ميگيرد و در بيانيه دقـاع         
از حقوق کودکان کار و خيابان اعـالم         

براي آزادي کودکان بايد ايـن      " ميکند  

ايـران  " .   جهان وارونـه را تـغـيـيـر داد             
جامعه ايسـت کـه مـحـکـومـيـن بـه                 
اعدام از درون زندانها مردم جـهـان را          
به مبارزه براي لغـو مـجـازات اعـدام            

مردم .   در همه کشورها فرا ميخوانند    
ايران در اعتراضات و تـطـاهـراتشـان           
بارها اعـالم کـرده انـد نـه جـنـگ را                  
ميخواهند، نـه پـروژه هسـتـه اي را               

 ۲صفحه  

کارگران کارخانه شاهو بار ديـگـر       
توانستند در يـک مـبـارزه مـتـحـد و                
ــرمــا، اداره کــار و                ــارف ــگــيــر، ک ــي پ
استانداري را بـه عـقـب بـرانـنـد و از                  
اخــراج خــود و تــعــطــيــلــي کــارخــانــه          

کــارگــران شــاهــو   .   جــلــوگــيــري کــنــنــد  
توانستند کارفرما را وادار کـنـنـد کـه        
سرويس اياب و ذهاب کارگران را راه         
اندازي کند، از باال بردن سـاعـت کـار           
توسط کارفرما جـلـوگـيـري کـنـنـد و              
انجام کار خارج از موازين بـرسـمـيـت           
شناخته شـده بـعـنـوان اضـافـه کـاري               
محسوب شود، کارفرما را مـتـعـهـد           
ساختند کـه آخـر هـر مـاه دسـتـمـزد                  

مسـئلـه   .     کارگران را پرداخت نـمـايـد       
 نفر از همکـارانشـان      ۳۰بازنشستگي  

را بر روي ميز کارفرما بـگـذارنـد، از            
سر گيري يک وعده غذاي گـرم را کـه             
قــطــع کــرده بــودنــد دوبــاره بــجــريــان           
بندازند و بالخره اينـکـه کـارفـرمـا را             
موظـف بـه حـل مشـکـل بـهـداشـت                 

 

موفقيتي ديگر براي                 
 کارگران شاهو و نيرو رخش                  

 
 
 
 
 
 

 ناصر اصغري    

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان

  آذر روز دانشجو          ۱۶پيام حميد تقوائي به مناسبت                   
طنين پرصالبت فرياد                "   آزادي، برابري، هويت انساني                   "  

 ! اعتراض جامعه است             

  : پيام حميد تقوائي به مردم آزاديخواه جهان                             
 ! در مقابل خطر حمله نظامي به ايران از مبارزات مردم ايران حمايت کنيد                                                   

 ۳صفحه  
 ! يكي ديگر از نمايندگان كارگران نيشكر هفت تپه دستگير شد      ۳صفحه  

 اعتصاب متحدانه کارگران نيرو رخش با موفقيت به پايان رسيد    
 کارگران شاهو کارفرما را به عقب راندند 

 سارا.          و زماني شده است که بجز انسان هيچ چيز ارزان نيست     ... 
  دالرا دارابي در خطر اعدام

 ! براي نجات جان دالرا متحدانه اقدام کنيم  

 ۵صفحه  

 ۶صفحه  

 ۶صفحه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حميد تقوائي     

"   كمپين عليه جنگ          "
 كمپيني براي جنگ             

 سخني با مهرداد فرهيخته                 

 ۲صفحه  

  آذرعلي رغم همه فشارها و بازداشتها ۱۳آکسيون اعتراضي 
قدرتمندانه و سرخ 

 برگزار شد
 

دانشجويان خواهان 
آزادي بي قيد و شرط 

همه دستگيرشدگان 
 شدند
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 ۱ازصفحه  

 . نه جمهوري اسالمي را و 
  

 !مردم آزاديخواه جهان
براي پايان دادن به تهديـد حـملـه           
نظامي آمريـکـا از مـبـارزات مـردم             

ســرنــگــونــي .   ايــران حــمــايــت کــنــيــد     
جمـهـوري اسـالمـي بـقـدرت و اراده               

تنها راه حـل انسـانـي و               مردم ايران 
متمدنانه ختم تهديـدات جـنـگـي، و            
پايان بخشيدن به مسابقه جـنـايـت و         
توحشي است که تروريسم اسالمي و       
مــيــلــيــتــاريســم و تــروريســم دولــتــي        
آمريکا در ايران و خـاورمـيـانـه و در             

. ســراســر دنــيــا بــه راه انــداخــتــه انــد           
جــمــهــوري اســالمــي مــردم ايــران را         

ايـن حـکـومـت       .   نمايندگي نمـيـکـنـد     
! قاتل مردم است و نه نـمـايـنـده آنـان             

اين حکومتي است که با اعدام ده ها        
هزار نفر و اعمال شنيع ترين شکنجـه   
ها و مجازاتهاي قرون وسطائي نظيـر     
سنگسار و شالق و قـطـع انـدامـهـاي            
بــدن انســانــهــا خــود را ســر پــا                      

جمهوري اسـالمـي    .   نگاهداشته است 
بايد در سطح جهاني طرد و مـنـزوي           

بايد جـهـان بـا ايـن حـکـومـت               .   شود
آپارتايد جنسي همان طور رفتار کند      
کــه بــا حــکــومــت آپــارتــايــد نــژادي           

از دولـتـهـا و        .   آفريقاي جنـوبـي کـرد      
نهادهاي بين المللـي بـخـواهـيـد کـه             

جمهوري اسالمي را بـعـنـوان دولـت            
ايران برسمـيـت نشـنـاسـنـد و کـلـيـه                  
روابط ديپلـمـاتـيـک خـود را بـا ايـن                 

 . قرون وسطائي قطع کنند  حکومت
  

 ! مردم آزاده دنيا
عـلـيـه     مردم ايـران در مـبـارزه            

سياسـتـهـاي جـنـگ طـلـبـانـه، ضـد                 
انساني و وحشيانه دولت آمريـکـا در       
کنار و همراه شما هستند، و از شـمـا        
ميـخـواهـنـد کـه در مـبـارزه عـلـيـه                   
جمهوري اسـالمـي حـامـي و هـمـراه              

به عقب راندن و بـه    براي  !آنان باشيد 
ــدن ســيــاســتــهــاي           شــکــســت کشــان
ميليتاريستي و قلدر منشانـه دولـت        
آمريکا وهـم پـيـمـانـانـش، بـراي بـه                 
شکست کشاندن جنبش ارتجاعـي و       
تروريستـي اسـالم سـيـاسـي و بـراي               
سرنگون کردن جمهوري اسـالمـي از         
ــت               ــاي ــم ــران ح ــردم اي ــارزات م ــب م

     .کنيد
              
  

 حميد تقوائي    
 دبير کميته مرکزي         

 حزب کمونيست کارگري ايران          
   ۲۰۰۷ نوامبر    ۳۰

 پيام حميد تقوائي 
 : . . .به مردم آزاديخواه جهان

 ! دانشجويان آزاده 
جنبـش دانشـجـوئـي در صـف            
مقدم و طاليه دار انقالبي است کـه         
در دل حوادث جاري در حال شـکـل          

حـکـومـت اسـالمـي         .   گيري اسـت   
وحشيانه تر از هميشه مـيـگـيـرد و           
ميـزنـد و مـيـبـنـدد امـا قـادر بـه                    
خاموش کـردن اعـتـراضـات مـردم           

 . نيست
امروز در مـقـابـل مـردم خـطـر             

تـهـديـد       . جنگ را عـلـم کـرده انـد           
بــر بــاالي ســر        حــملــه نــظــامــي را     

جامعه قرار داده انـد تـا مـبـارزات            
مردم را به بهانـه جـنـگ بـه عـقـب                
برانـنـد؛ تـا بـا تـرسـانـدن مـردم از                   

تجزيه و عـراقـيـزه         سناريوي سياه و  
آنـان را بـه سـازش و               شدن اوضـاع  

. تمکين به وضع موجود بکشـانـنـد       
از دوخــرداديــهــاي ورشــکــســتــه تــا        
نيروهاي چپ و راسـت سـردرگـم و             

تــالش    مســتــاصــل و بــي افــق             
ميکنند که صـورت مسـالـه را از             
مبارزه عليه جمهوري اسـالمـي بـه         

. مقابلـه بـا جـنـگ عـوض کـنـنـد                
جامعه را به مرگ جنگ گرفته انـد         
که به تب وضـع مـوجـود رضـايـت              

اما نتوانسته اند و نميتوانند     .   بدهد
فرياد اعتـراض مـردم را خـامـوش            

آزادي، برابري، هويـت    " شعار  .   کنند
 آبان در حـرکـت    ۲۱که روز   "   انساني

اعتراضي دانشجويان اصـفـهـان در        
دوسـتـان       اعتراض به دسـتـگـيـري       

دربندشـان و بـراي آزدي زنـدانـيـان              
سياسي سـر داده شـد، طـنـيـن پـر                 
صالبت اين فرياد عتراض جـامـعـه         

     . است
 !دانشجويان آزاديخواه

 آذر سـال گـذشـتـه           ۱۶شما در   
پــرچــم ســوســيــالــيــســم را در بــرابــر         

و .   بربـريـت سـرمـايـه بـرافـراشـتـيـد              
جـــامـــعـــه هـــر روز و مـــدام در                 

بـرايـن    اعتراضات و مبارزات خود     
حقيقت شهادت ميدهد که در برابـر       
بربريت سرمايه بجز سـوسـيـالـيـسـم          

 . راه ديگري وجود ندارد
ــو           ــسـ ــکـ ــروز از يـ اردوي    امـ

بربريت، از جـمـهـوري اسـالمـي و              
اپـوزيسـيـون پـرو          دولت آمريکا تـا   

رژيمي و پرو آمـريـکـائـي، تـهـديـد              
حملـه نـظـامـي و بـهـره بـرداري از                  
فضاي جنگي در جهت به تـمـکـيـن           

را نيز بـه سـيـاسـت             کشاندن مردم 
سرکوب و ارعاب هـمـيـشـگـي اش           

و از سـوي ديـگـر در            .   افزوده است 
ــم و               ــســ ــيــ ــالــ ــيــ ــوســ اردوي ســ

مـبـارزه کـارگـران بـراي             انسانيـت، 

معيشت و منـزلـت، جـنـبـش زنـان             
عليه آپارتايد جنسي، مبارزه عليـه      
ــان                ــي ــدان ــراي آزادي زن اعــدام و ب
سياسي، مبارزه علـيـه بـيـحـقـوقـي            
کودکان و مـبـارزه مـردم بـه سـتـوه               
آمده در ده ها عرصه و نبـرد ديـگـر            
دمي فرو ننـشـسـتـه و پـر تـپـش و                  

اين نبـرد     . بالنده به پبش رفته است    
هــمــه جــانــبــه بــايــد بــيــش از                     

گسترش پيدا کند و با قدرت         پيش
ــود             ــرده ش ــيــش ب ــه پ ــبــش   .   ب ــن ج

دانشــجــوئــي در صــف مــقــدم ايــن         
ــراضــي               ــبــش اعــت ــن حــرکــت و ج

ــيــســتــي اســت        ــال ــگــذار  .   ســوســي ب
 آذر بعنوان سنگر و   ۱۶نيز    امسال

پرچم پر صالبت سـوسـيـالـيـسـم در            
و    بــرابــر بــربــريــت قــد عــلــم کــنــد           

دانشگاهها بار ديگر و قدرتمند تـر       
انعکاس و تريبون فريـاد      از هميشه   

آزدي و    کل جامـعـه بـراي تـحـقـق              
 . برابري و هويت انساني باشد

 آذر سـراسـري،   ۱۶  به اميد يک 
 ! قدرتمند و سوسياليستي

 
 حميد تقوائي  

 دبير کميته مرکزي 
 حزب کمونيست کارگري ايران

   ۲۰۰۷ دسامبر ۳، ۱۳۸۶ آذر ۱۲

  آذر روز دانشجو۱۶پيام حميد تقوائي به مناسبت 
 " آزادي، برابري، هويت انساني" 

 !طنين پرصالبت فرياد اعتراض جامعه است

 آذر،   ١٣طبق خبر ارسالي روز        
دانشجويان بنا بـه قـرار قـبـلـي بـراي               
ــزده آذر در               ــانـ ــداشـــت شـ ــيـ ــرامـ گـ

تهران و اطـراف آن حضـور             دانشگاه
از همان آغـاز صـبـح نـيـروي            .   يافتند

در .   انتظامي در مـحـل حـاضـر بـود            

بــرابــر تــمــام درهــاي ورودي نــيــروي           
حراست مستقر بود و همه را کـنـتـرل           
ميکردند و مـانـع ورود دانشـجـويـان            
ديگر دانشگاهـهـا بـه ايـن دانشـگـاه              

در مواردي بين حـراسـت و        .   ميشدند
. تعدادي از دانشجويان درگـيـري شـد        

اما جمعيت زيـادي در حـال رفـت و               
تــراکـت هـاي مـربـوط بــه           .   آمـد بـود    

تجمع در مـيـان دانشـجـويـان پـخـش              
. شده و بر در و ديوار نصب شـده بـود            

در اين تراکت ها به شرکت در تـجـمـع      
امــروز و حــمــايــت از دانشــجــويــان            
 . دستگير شده فراخوان داده شده بود

جنب و جوش زيـادي در اطـراف          
دانشگاه به چشم ميـخـورد و نـيـروي            
انتظامي مرتب جمعيـت را مـتـفـرق           

جمعي از کارگران و معلمـان      .   ميکند
نيز خود را به دم دانشگاه رسانده انـد           

. و خواهان شرکت در تجمع هسـتـنـد          
افرادي نيز از شهرهاي ديگـر بـه ايـن            

تازمان ارسال گزارش   .   محل آمده اند  
 نفـر رسـيـده       ٧٠٠جمعيت به بيش از     

بيانيه دانشجويان آزاديـخـواه و     .   است
برابري طلب به مناسبت شـانـزده آذر          

خــوانــده شــده و مــتــن آن در مــيــان               
فضـاي  .   دانشجويان پخش شده اسـت     

سه شعار مهم بيـانـيـه       .   پرشوري است 
نه به جنگ، دانشگاه پادگان نـيـسـت         
و زنـــدانـــي ســـيـــاســـي آزاد بـــايـــد             

بعد از خواندن بـيـانـيـه،      .   است   گردد،
کــه    تــريــبــون آزادي تشــکــيــل شــده         

دانشجويان مختلف در آن سخـنـرانـي        
در ايــن ســخــنــرانــي هــا        .   مــيــکــنــنــد

دانشجويان به مسالـه دسـتـگـيـريـهـا            
معترض بـوده و خـواهـان آزادي بـي              
ــيــد وشــرط هــمــه دانشــجــويــان                 ق

ــد        ــن ــي هســت ــازداشــت ــاي   .   ب ــاره ــع ش
راديکالي توسط دانشجويان چـپ در       

هاي اخير و جـو       محکوميت بازداشت 
در ادامه  .   خفقان حاکم داده شده است    

ايـن تـجـمـع اعـتـراضـي تـعـدادي از                  
. دانشجويـان چـپ دسـتـگـيـر شـدنـد              

تــريــبــون آزاد بــه پــايــان رســيــده و                
دانشجويان بـه سـمـت سـردر اصـلـي              
راهــپــيــمــايــي مــيــکــنــنــد و ســرود            

اين تـجـمـع بـا سـر دادن            ! !   ميخوانند

شعار و خواندن سرودهـاي مـخـتـلـف           
 .بپايان رسيد

   
در اين روز دانشگـاه شـاهـد يـک            
تجمـع اعـتـراضـي راديـکـال،سـرخ و              

دانشـــجـــويـــان بـــه    .   وســـيـــعـــي بـــود   
ــازداشــتــهــا، احضــارهــا و فضــاي            ب
ســرکــوب در دانشــگــاه و جــامــعــه             
اعــتــراض کــردنــد و خــواهــان آزادي          

دانشجـويـان بـايـد       .   دانشجويان شدند 
براي آزادي دستگيرشدگان هر روز را       

آذر بدانند و به اعـتـراضـات خـود           ١٦
اين تنها راه مـقـابلـه بـا          .   ادامه دهند 

 .جمهوري اسالمي است
  
  

 مرگ بر جمهوري اسالمي 
 زنده باد آزادي و برابري

 زنداني سياسي آزاد بايد گردد
 زنده باد جمهوري سوسياليستي

  
 سازمان جوانان کمونيست

 ٨٦آذر١٣سه شنبه 
 ٢٠٠٧دسامبر٤

 آذرعلي رغم همه فشارها و بازداشتها                    ۱۳آکسيون اعتراضي           
 قدرتمندانه و سرخ برگزار شد                

 دانشجويان خواهان آزادي بي قيد و شرط همه دستگيرشدگان شدند                                     
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 .محيط کار کنند
همزمان چند صد متر آنطرف تـر        
کارگران نيـرورخـش بـا بـه سـرانـجـام               
رســانــدن مــبــارزه اي مــتــحــد و                   
شورانگيز، خواست و مطالبات خـود       
را با اعـتـصـابـي مـوفـق بـه کـرسـي                   
نشـانـدنـد و مـوفـق شـدنـد پـرداخــت                 
دستمزدهاي بتعويق افتاده را تحميـل     
کنند، تامين امکانات گرمـايشـي و        
بهداشت سلف سرويس و مـهـمـتـر از           

 تن از همکاران خود     ۶همه، از اخراج    
 .جلوگيري کنند

اينها و بسياري از خواست هـا و         
مطالبات کـارگـران شـاهـو و ديـگـر               
کارگران کارخانه ها که طي سـالـهـاي         
اخير به کـرسـي نشـانـده شـده اسـت،                
مديون مبارزه اي متحـد و آگـاهـانـه            
است که بعنوان تجربه اي ارزشمنـد و         
گــرانــبــهــا و بــعــنــوان دســتــاوردهــاي        
جنبش کارگري، بايد ضمن حـفـاظـت        
از آنها هرچه بيشتر آنـرا گسـتـرش و             

 . ارتقا داد
 امــروز ديــگــر کــارگــران شــاهــو        
بعنوان سمبل اسـتـقـامـت، اتـحـاد و             
ثابت قديمي در ميان ديگر بخشهـاي       
ــنــهــا در شــهــرهــاي                ــه ت کــارگــري ن
کردستان بـلـکـه در سـطـح سـراسـري               

اعتراض .   کامال شناخته شده هستند   
و مبارزه پيشرو کـارگـران شـاهـو بـه              
الگويي در ميان کارگران رشتـه هـاي       
مختلف توليدي تبديل شـده اسـت و           
اين يعني اندوخته بسيـار بـااليـي در           
ــدســت آوردن تــجــارب دورانــي از              ب
مــبــارزه مــتــحــدانــه بــراي جــنــبــش           

 . کارگري
الزم اســت بــراي حــفــظ ايــن                 
دستاوردها و مجهز نمـودن کـارگـران         
به قدرت و توان بيشتـري در مـقـابـل             
مشــکــالت  و مــزاحــمــتــهــايــي کــه           
کارفرما و حاميان دولتي آنان بعد از        

هر مـوفـقـيـت در مـبـارزه کـارگـران                 
ايجاد مـي کـنـنـد اشـاره اي کـوتـاه                  

 . داشته باشيم
کارگران خوب مي دانند که بـعـد        
از کسب هر موفقيتـي در مـبـارزه و             
اعتراض متحدانـه و دسـتـه جـمـعـي              
شان، بالفاصله و بعد از گذشت چـنـد       
روز، تـرفـنـدهـا و انـواع حـرکـتـهـا و                   
دسيسه هاي ضد کـارگـري از جـانـب            
کارفرما و در همدستي با اداره کـار،          
اطالعات و نهادهاي سرکوبگر ديگـر      
به بهانه هاي مختلف به مـيـدان مـي           

از شانه خالي کـردن در مـقـابـل             .   آيد
تعهدات و توافقات انجام شده مابيـن       
نمايندگان کارگران و کارفرما گـرفـتـه        
تا بازداشت و زنداني کردن و تـهـديـد            
فعالين کارگري ، روشي اسـت کـه از           
جانب کارفرمايان و نهادهاي دولـتـي        
حامي آنان شرايط و موقعيت مبارزه      
کارگران را دچار اختالل و نـا امـنـي              

 .مي سازد
فعالين و رهبـران کـارگـري بـايـد            
آمادگي از پيشي را در مـقـابـل هـر               
گونه توطئه اي عليه کارگران داشـتـه         

بدين منظور الزم است که در       .   باشند
جلسات مجمع عـمـومـي کـارگـران،           
اين مسئله به بحث و بررسي گذاشتـه         
ــن                  ــا اي ــه ب ــابل ــق ــهــاي م شــود، راه
ترفندهاي ضد کارگري را دست نشان      
ــتــا در مــورد چــه                  ــهــاي ســاخــت و ن

 . بايدکردها تصميم گرفت
مجمع عمومي کارگران بهـتـريـن       
و مهمترين ظـرف مـبـارزه کـارگـران             
است که با اتـکـا بـه آن مـيـتـوان بـه                   
مــقــابلــه بــا دســيــســه هــاي دولــت و           

 . کارفرما پرداخت
در جريان يک مبارزه معين که بـا        
تــالش وفــعــالــيــت زيــادي از جــانــب          
کارگران و بويژه فعالين کارگري بـراي        
دست يابي بـه مـطـالـبـات مـعـيـنـي                 

صــورت مــي گــيــرد و مــنــجــر بــه                
طـرف  .   موفقيت کارگـران مـي گـردد        

مقابل که شامل کارفرما، اداره کـار،       
استانداري، اطالعات و ديگر خـدم و        
حشــم دولــت مــي شــود، شــکــســت            

ايـن  .   فاحشي را مـتـحـمـل شـده انـد             
جبهه شکست خورده در يک مبارزه و       
اعتراض معين کارگري، نمي خواهـد      
براحتي شکست خود را بپـذيـرد و از           
آنجا که قدرت تام االختيار قانونـي و         
سرکوب را نيز در دست دارد، چـنـيـن          
شکست و عقب نشيني تحميـل شـده        
از جانب کارگران به اين جـبـهـه بـراي           
آنان بـه ايـن مـفـهـوم اسـت کـه ايـن                     
موفقيتها ممـکـن اسـت وسـيـع تـر،              
قوي تر و گستـرده تـر بـه سـراغشـان               

در نتيجه در تـالش بـراي بـاز            .   بيايد
پس گيري آنـچـه کـه ايـن اعـتـراض،               
اعتصاب و مبارزه کارگران توانسـتـه        
است به کرسي بنـشـانـد بـر خـواهـنـد               

 .خواست
اين ترفندها بر عـلـيـه کـارگـران،           
عــبــارت اســت از اذيــت و آزار،                   
بازداشت و زنـدانـي کـردن فـعـالـيـن                 
کارگري بويژه بعد از هر موفقيتي کـه        
نســيــب کــارگــران مــي شــود، ايــن              
سياست ضد کارگري به ميـدان آورده        

ــان اعــتــصــاب        .   مــي شــود    در جــري
کارگران شرکت واحـد، اعـتـصـاب و            
مبارزه کارگران نيشکر هـفـت تـپـه و            
اعتصاب کارگران رشته هـاي ديـگـر          
در شهرهاي کردستان، چنين سياست     
سرکوبگرانه اي از جـانـب نـهـادهـاي             

 . دولتي اتخاذ شده است
دولت و کارفرما مي کوشـنـد بـا          
زنداني و بازداشت رهبران و فـعـالـيـن          
کارگري، تداوم مبارزات کـارگـران را        
مسدود و بعدا بتوانند به راحتـي آنـرا       

 .سرکوب و دچار تفرقه نمايند
مسئله اي کـه در ايـنـجـا حـائـز                
اهميت است اين است کـه در چـنـيـن            
مواقعي بالفاصله دفاع و پشتيبـانـي       
از فــعــالــيــن کــارگــري، مــقــابلــه بــا            

بــازداشــتــهــاي مشــابــه در پــس هــر           
موفقيت که تا کـنـون مـوارد زيـادي             
شــاهــد آن بــوده ايــم، بــايــد بــعــنــوان            
سياست کارگران و جلـب حـمـايـت از            
کارگران رشته هاي ديگر حول شـعـار         
دفاع از فعالين کارگري و مـقـابلـه بـا          
دسيسه هاي دولت و کارفرمـا مـورد         

 . توجه جدي قرار گيرد
همانگونه که براي دسـتـمـزدهـاي        
پرداخت نشده اعتصاب مـي کـنـيـم،          
همانگونه که براي جلوگيري از اخـراج    
و تعطيلي کارخانه، متـحـدانـه دسـت          
به اعتصاب و اعـتـراض مـي زنـيـم،             
بايد براي دفاع از رهبران و فـعـالـيـن             
کارگري هـم بـه ايـن ابـزارهـا تـوسـل                 

اگر کارگري بازداشت ميشود    .   جست
براي  آزادي و بازگشـت بـه کـار نـيـز                
همين مبارزه در اشکال اعتـصـاب و         
اعتراض در صفي يکدست و مـتـحـد         

جـنـبـه ديـگـري از          .   بايد انجام بگيرد  
همين مبارزه و در راستـاي حـفـاظـت          
از رهبران و فـعـالـيـن کـارگـري مـي                 
تواند اين باشد که در جريان مـذاکـراه         
با کارفرما و ديگر نهادهاي دولتي بر       
سر خواست و مطالبـات، امـنـيـت و            
حفاظت کارگران  و بـويـژه رهـبـران و             
فعالين کارگري بعنوان يک بند و يـک         
خــواســت مشــخــص در مــذاکــرات           

 . مطرح شود
همانطوري که مـي گـويـيـم اگـر             
دستمزدهاي پرداخت نشده در مـوقـع        
ــه                 ــرداخــت نشــود دســت ب ــرر پ مــق

خـواهـيـم    . . .   راهپيمايي، اعتصـاب و    
زد، بــايــد ايــن را هــم بــه مســئلــه و               
خواست عمومي خود تبديل کنيم که      
اگر فـعـال کـارگـري يـا هـر کـدام از                    
کارگران بـازداشـت و زنـدانـي شـونـد              
ــه اعــتــصــاب و                ــيــم دســت ب ــگــوي ب

تصميم اخـيـر    .   راهپيمايي خواهيم زد  
کارگران نيرو رخش و شاهـو در دادن          
التيماتوم به کار فرما مبني بر اينکه        
اگر تا روز مقرر به خواست هـاي مـا            
جواب داده نشـود، در سـطـح شـهـر                

دســت بــه راهــپــيــمــايــي و اعــتــراض         
خــواهــيــم زد، بــدرجــات زيــادي در            
پيشبرد حرکت اعتصابي اخير مـوثـر       

درست در مقطعي که    .   و کار ساز بود   
فعال کارگري را بـازداشـت و زنـدانـي            
مي کنند بايد با صدايي متحد و يک        
دست چنيـن افـدامـي را در دسـتـور               

 .  گذاشت
ــويــژه فــعــالــيــن و              کــارگــران و ب
نمايندگان کارگران امروز بهتر از هـر        
زماني اين را بخوبي دريافته انـد کـه           
اتحاد و همـبـسـتـگـي آنـان طـي هـر                 
مبارزه، اعتراض يا هـر اعـتـصـابـي،           
قادر شده است کارفرمايـي را کـه از            
پشتيباني تـمـام و کـمـال نـهـادهـاي                
دولتـي، اسـتـانـداري، اطـالعـات، و             
مزدوران دولتي برخوردار است، وادار     
بــه پــذيــرش خــواســت و مــطــالــبــات          

ايــن اتــحــاد و         .   کــارگــران کــنــنــد       
همبستگي بدون هـمـفـکـري، تـبـادل            
نطر و تصـمـيـم گـيـري در مـجـامـع                  
عمومي کارگري بـر سـر چـگـونـگـي              
پيشبرد اين مبارزات عليه چـپـاول و        
اسـتــثـمــار کــارفـرمــايـان و دولــت از             
کــارگــران، بــه آســانــي قــابــل حصــول         

 .نيست
اين همان نقطه کليـدي اسـت کـه           
کــارگــران شــاهــو تــاکــنــون و اخــيــرا           
کارگران نـيـرورخـش بـا اتـکـا بـه آن                  
توانستند به خواستـهـاي خـود دسـت           
يابند و دستاورد مهم و بزرگي  در بـه          
نمايش گذاشتن قاطـعـيـت و حـرکـت            
متحدانه را به بخشهاي ديگر جنبـش       

به هر مـنـاسـبـتـي        .   کارگري بيافزايند 
بـــايـــد تـــالش کـــرد کـــه ابـــزار و                  
مکـانـيـزمـهـاي مـبـارزه کـارگـري و                
راهـهــاي مـقــابلــه بـا دســيـســه هــاي             
کارفرما و دولت را تاکيـد و بـاز هـم              
تاکيد کرد تا هرچه بيشتر بـه سـنـتـي            
قوي و جا افتاده در جنبش سـراسـري          

 . کارگري تبديل شود
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 . .  . موفقيتي ديگر براي کارگران شاهو و                     

بنا به گزارشي که روز يـكـشـنـبـه           
 آذر مـاه بـه حـزب کـمـونـيـسـت                  ١١

کارگري رسيده، علي نجاتي، يكي از      
تـپـه      نمايندگان كارگران نيشكر هفـت    

كه توسط اطالعات رژيم احضار شده      
بود، پس از مراجعه دسـتـگـيـر و بـه               
اطالعات شوش تحويل داده شـد كـه         

. هم اكنون در بازداشت به سر ميـبـرد        
بنا به اين گزارش قرار است دوشـنـبـه          

 آذرماه علي نجاتي را بـه دادگـاه        ١٢

احضـار و دسـتـگـيـري عـلـي              .   ببرنـد 
نــجــاتــي بــه دنــبــال احضــار فــريــدون          
نيكوفر، رحيم بساك، جليل احـمـدي،       
محمد حيدري مصر و قربان عليـپـور        

 تن با   ۵انجام ميگيرد كه همگي اين      
مبارزه و اعتراض كارگران و بـا قـرار          
ــرون از                   ــيـ ــون در بـ ــنـ ــه اكـ ــقـ ــيـ وثـ

هاي جـمـهـوري اسـالمـي            بازداشتگاه
كارگران اين بار نيز بـايـد بـا          .   هستند

فشار اعتراضـشـان خـواسـتـار آزادي           

فوري و بدون قيد و شرط همكـارشـان         
 . علي نجاتي بشوند

ــري             ــارگ ــســت ک ــي ــون ــم حــزب ک
دستـگـيـري و پـرونـده سـازي عـلـيـه                  
نمايندگان کارگران حق طلب نيشـکـر       

تپه را مـحـکـوم مـيـکـنـد و از                   هفت
کارگران ميخواهد که نـگـذارنـد ايـن           

. مساله بيشتر از اين ادامه پيدا کنـد       
كارگران بايد زمان تعيين كنند و اگـر        

شـان را آزاد         رژيم فـورا نـمـايـنـدگـان          

نكرد، اعتراض كنند؛ با نوشتن نامـه       
اعتراضي به سـازمـانـهـاي جـهـانـي،             

. الـمـلـلـي بشـونـد         خواهان حمايت بين 
كارگران همچنين بايد با نوشتن نامـه    

اي هــايشــان از هــمــه          بــه هــم طــبــقــه    
كارگران و مـردم مـعـتـرض خـواهـان             

 .حمايت باشند
حزب از کارگـران، دانشـجـويـان،         
زنان و همه مردم ميخواهد در مقابل       

هـا رژيـم        ها و سرکوبـگـري      اين توطئه 
تـپـه      قاطعانه از کارگران نيشکر هفت    

حمايت کنند و جمهوري اسـالمـي را         

بـــخـــصـــوص بـــخـــاطـــر اقـــدامـــات        
. سرکوبگرانه اخيرش محکوم کـنـنـد       

هـاي     تنها راه مقابله بـا سـركـوبـگـري          
رژيم، مقـابلـه قـاطـع بـا ايـن رفـتـار                   
شرورانه و دست زدن به اعـتـصـاب و            

 .اعتراض جمعي و وسيع است
 
 

 آزادي، برابري، حكومت كارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب كمونيست كارگري ايران
  ١٣٨٦ آذرماه ١١
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مطلبي "   كارگران ايران " در سايت   
از مهرداد فرهيخته درج گـرديـده كـه           
الزم ديدم به يـك نـكـتـه از آن اشـاره                 

مهرداد فرهيختـه در جـائـي از           .   كنم
ايـن فـراخـوان      :   " گـويـد     مطلبـش مـي    

حـزب  )   بـيـانـيـه    ( منظـور فـراخـوان        ( 
عـلـيـه    " حكمتيست كورش مـدرسـي        

 .) است" جنگ
تواند نقطه عطفي در روابـط          مي

بسيار تيره و غـيـراصـولـي دو حـزب              
كمونيست كارگـري و حـكـمـتـيـسـت             
باشد تا به خصـومـت بـا يـك ديـگـر                 

خـواهـم بـه         اينـجـا مـي     . "   پايان دهند 
همين نكته اشاره كنم كه آنچه را كـه           

خواند   دوستمان رابطه غيراصولي مي   
 .چيست

جريان كـورش مـدرسـي در ايـن             
دوره دو موضوع را بار ديـگـر عـمـده           

 جـامـعـه ايـران بـه            –  ١.   كـرده اسـت    
 ٢رود؛ و        مـي "   سناريوي سياه " سوي  

اگـر  ) .   بـا احـزاب    (  دولت ائتالفـي      –
اجازه بدهيد با هم بـه ايـن دو نـكـتـه                

پردازيم و اتفاقا اگر اختالفات مـا     مي
با حزب حكمتيست كورش مـدرسـي        
را از ايــن ســر بــبــيــنــيــد، مــتــوجــه               

شويد كه اين اختالفات خيلي هـم         مي
 .اصولي هستند

هـاي     كورش مدرسي با سـيـاسـت      
ــي   ــون ــن ــه                 ك ــان روزي ك ــم اش از ه

هايش را در حـزب كـمـونـيـسـت               نطفه
بست، پايش را تـوي يـك          كارگري مي 

كفش كرد كه اال بال جامعه ايـران بـه            
بـراي  .   ( رود   مـي "   سناريو سيـاه  " سوي  

اثبات اين ادعايم شما را به مـواضـع          
ايــن جــريــان در قــبــال اعــتــراضــات           
خوزستان، كـردسـتـان، آذربـايـجـان و            
حــتــي بــه مضــحــكــه هــخــا رجــوع             

و اين را هم ظاهرا از بحثـي     )   دهم  مي
از منصـور حـكـمـت اقـتـبـاس كـرده                

رجوع به اين بحث از مـنـصـور        .   است
  اي   حكمت يك كالهبرداري نـاشـيـانـه        

است كه توسط دوسـتـان ديـگـري از             
حزب كمونيست كارگري افشـاء شـده        

 .است
خواهم يك نـكـتـه       اما من هم مي   

هـمـان   .   را به اين بـحـث اضـافـه كـنـم             
همـراه ايـن     :   " گويد  ي كذائي مي    بيانيه

هاي اسـالمـي       كشمكشها، دارودسته 
و قومي كه مورد حمايت ايـن يـا آن             
طرف نزاع هستند ايـران را در خـطـر             
پاشيدن شيرازه زندگي مدني و تبديل      

شدن به عـراق ديـگـري در ابـعـاد بـه                 
. " تر قرار داده اسـت       مراتب وحشتناك 

ــد،            ــدي ــه درســت دي ــب     " بل ــه مــرات ب
به نـظـر مـن اگـر ايـن              " !   تر  وحشتناك

جريان جدي بود و كسـي حـرفـش را              
كـرد، بـا پـيـش            شنيد و قبول مي     مي
اي كه از وضعيـت ايـران دارد و              بيني

اي كه بـه       بخصوص با وحشت پراكني   
آن روي آورده است، تمام مردم ايـران،         
حتي آنهائي هم كـه از تـرس هـمـيـن               
حكومت به خارج از ايران مـهـاجـرت          

اند، براي دفـاع       كرده و يا پناهنده شده    
از وضـعـيـت مـوجـود و مـقـابلـه بـا                   

رفتند تفنـگ بـرداشـتـه و            جنگ، مي 
از نظر اين جـريـان     .   شدند  بسيجي مي 

وضعيت دارد به سـوي خـانـه خـرابـي             
رود، هيچ اميدي نيست، در ايران        مي

از اعتراض خبري نـيـسـت، هـر چـي              
هـا     پرستان و ناسيوناليسـت  هست قوم 
تـر     وضع از عراق هـم خـراب      .   هستند

خواهد شد، چرا كه اگر در عراق فقـط       
ما با اكراد و اعراب مواجه هستـيـم،         

هــا قــوم       هــا را بــه ده          در ايــران آدم     
بـا ايـن     .   انـد، و غـيـره          منتسب كـرده  

وضع، هر آدم عاقلي اگر دنيا را ايـن           
چنين ببيند و اين منطق را بـپـذيـرد،           
ــراي                 ــد ب ــاي ــا ب ــحــق اصــوال و مســت
جلوگيري از اين سنـاريـوي بـاالتـر از            

. نـژاد بـايسـتـاد        سياهي، كنار احمدي  
اگر وضعيتي پيش بيايد كه از آنـچـه           

آيـد   كه در ايران امروز به سر مردم مي     
اي    هم بدتر بشود، هر چهارراه و تـپـه          

اي مسلح به جـان مـردم افـتـاده              دسته
پـرسـتـي       اي قـوم  باشند، در هر ده كوره  

هـاي     دارد مردم منتسـب بـه مـلـيـت           
كـنـد و غـيـره،           ديگر را پاكسازي مي   

نژاد در چنين وضعيتي نـاجـي         احمدي
 ! بشريت است

اما خوشبختانه صحنه سيـاسـت       
مـبـارزات   .   ايران اين چـنـيـن نـيـسـت          

بينيـم؛ اخـبـار آن را هـر               مردم را مي  
روزه حتي از مطـبـوعـات خـود رژيـم           

شنويم و اين را درست بـر عـكـس             مي
تصويري كه كورش مدرسي و حزبـش       

مـبـارزه مـردم      .   دانـيـم     دهند، مي   مي
. يك لحظه هم فـروكـش نـكـرده اسـت           

تنها راه جلوگيري از جنـگ، تشـديـد          
مبارزات بر عليه جمهوري اسـالمـي        

بـه نـظـر مـن         .   تا سرنگونـي آن اسـت       
موضع حـزب حـكـمـتـيـسـت كـورش              
مدرسي به بـقـا جـمـهـوري اسـالمـي               

شود؛ و حزب كـمـونـيـسـت            منجر مي 
كارگري اصوال بر عـلـيـه يـك چـنـيـن               

ايـنـكـه يـك       !   دهـد    چيزي مـعـنـا مـي       
جرياني با نام كمونيست و حكـمـت و          
ــخــواهــد جــمــهــوري               از در عــقــب ب
اسالمي را به بهانه و تصـويـر كـردن             
سناريوئي فقط و فقـط سـيـاه سـيـاه،             

 .تقويت بكند
دوم اينكه كورش مدرسي مدتـي      

گــفــت كــه در          نــه چــنــدان دور مــي        
هـاي ضـدجـنـگ در خـارج              تظاهرات

كشــور شــعــار مــرگ بــر حــكــومــت           
اكـنـون در بـرابـر         .   اسالمي را ندهـيـد    

فشار كمونيسم كارگـري، در درون و          
بيرون از حزب خودش، ظاهـرا عـقـب          

ايـن يـك قـدم مـثـبـت             .   نشسته است 
امـا بـحـث اسـتـراتـژي ايشـان              .   است

بدون كم و كـاسـت سـر جـاي خـودش              
ي كذائي،    است منتها در همان بيانيه    

دزدكي و پـاورچـيـن پـاورچـيـن دارد               
همان حكومت ائتالفـي بـا مـجـلـس            

احـزاب،  " مؤسسان و از طريق امضاء      
بـه  "   نيروها و شخصيتهاي اپوزيسيون   

مردم و حتي به اعضاء حزب خـودش        
 .اندازد مي

مهرداد عزيز؛ اگر بدانم كه شـمـا         
هم مثل كورش مدرسي دلـتـان بـراي          

تان تـنـگ      گذشته خلقي و پوپوليستي   
شده است، چـنـيـن بـحـثـي را اصـال                  

اما مطمئن نـيـسـتـم     .  كردم شروع نمي 
كــورش مــدرســي   .   كــه چــنــيــن بــاشــد    

هاي زيادي را با فريب و حيله سـر            آدم
او مـتـأسـفـانـه در          .   كار گذاشته است  

ارائه بحثش و طـرح نـظـراتـش اصـال             
دانــد كــه طــرح        مــي.   صــادق نــيــســت  

ها آبـرويـش را         صريح بعضي سياست  
دانـــد كـــه ايــنـــهـــا            مــي .   بــرد     مــي 

هـائـي رد شـده و شـكـسـت                  سياست
بـا ايـن حـال آنـهـا را              . خورده هستند 

كند؛ اما از در عقـب و بـا             مطرح مي 
ــده      ــوشــي ــيــات ســرپ ــه     .   ادب ــوشــت در ن

" وظــايـــف مـــا در خــارج كشـــور              " 
براي مقابله با خطر حـملـه       :   " گويد  مي

آمريكا به ايـران بـايـد تـوده هـر چـه                  
هاي شرافتـمـنـد و         وسيعتري از انسان  

آزاديخـواه را در خـارج كشـور حـول               
خواست ساده نـه بـه جـنـگ افـروزي               

اضـافـه كـردن هـر         .   آمريكا گرد آورد   
اي بـه ايـن خـواسـت سـاده و                   تبصـره 

روشن صف اعـتـراض را مـحـدود و              
مـنـظـور ايشـان از         . "   كنـد   متفرق مي 

اين اسـت    "   اي  اضافه كردن هر تبصره   " 
مــرگ بــر جــمــهــوري       " كــه تــبــصــره       

را بــه ايــن شــعــار اضــافــه         "   اســالمــي
دانـد كـه        كورش مدرسي مـي   .   نكنيد

اين بحثي است كه وي را در صنـدلـي          

بـغــل طــوفــان و فــرخ نــگــهــدار قــرار            
ــه آن را           .   دهــد   مــي ــان ــاصــادق امــا ن

سرپوشيده و زير لواي ديگري مـطـرح         
 .كند مي

همين شيوه را در هـمـان بـيـانـيـه             
هــم در بــخــصــوص      "   عــلــيــه جــنــگ   " 

.  بـكـار بـرده اسـت          ٦ و     ۵بنـدهـاي     
گويد كه با مجاهديـن و طـوفـان             نمي
خواهيم دولـت مـوقـت تشـكـيـل               مي

فرسـتـد كـه        هايش را مي    پياده.   بدهيم
در تشــريــح بــيــانــيــه و فــراخــوان بــه             

. پيوستن به آن، اين يكي را بـگـويـنـد          
ايــن را چــنــد ســال پــيــش در حــزب               
كمونيست كارگري گفت، اما هو شـد       

 .و فرار را بر قرار ترجيح داد
مهرداد فرهيخته عـزيـز؛ كـورش        

داند چه سياسـتـي غـلـط           مدرسي مي 
است، امـا بـا ايـن هـمـه بـراي آنـهـا                    

در فــراخــوان بــه      .   ريــزد   بــرنــامــه مــي  
هـا و نـيـروهـاي            احزاب و شخـصـيـت     

: گـويـد     مي)   نه در بيانيه( اپوزيسيون  
هـــاي اول و دوم حـــزب                 كـــنـــگـــره" 

حـكـمـتـيـسـت       -كمونيست كارگري       
ضمن هشـدار مـكـرر در ايـن مـورد               
احزاب و نيروهاي سياسي اپوزيسيون     
را به توجه به اين واقعيت جلـب كـرده           
است و رهبري حزب مـا در يـكـسـال             
گــذشــتــه تــالش كــرده اســت تــا بــا               
نيروهـاي مـخـتـلـف اپـوزيسـيـون بـه                
پالتفرمي براي ممانعت از جـنـگ و          
حفظ مدنيت در فضاي سياسي ايـران      

متأسفانـه ايـن تـالش مـوفـق            .   برسد
امروز بـا تشـديـد خـطـر            .   نبوده است 

جنگ و چشم اندازي كـه در مـقـابـل              
جامعه ايران قرار گرفته است ناچاريـم      
بطور علني و بار ديگر همه احزاب و         
شخصيتـهـاي مسـئـول را بـه تـالش               
براي سد بستن در مقابل چنين چشـم         

كورش مـدرسـي    . "   اندازي فرا بخوانيم  
در كنگره اول، كه مصوبـات كـنـگـره           

شـان هـم شـدنـد، چـنـيـن چـيــزي                    دوم
آنجا چيز ديـگـري گـفـتـنـد،            .   نگفتند

ــقــل قــول بــاال صــراحــتــا                 امــا در ن
گويد كه ما مجبوريم بگوئيم كـه          مي

. بر عليه هر دو طرف جنگ بايستـيـم        
گوئيم؛   گويد كه ما دروغ مي      دارد مي 

چــنــيــن چــيــزي    "   ايــم   مــجــبــور شــده   " 

گويـد كـه مـجـبـور            دارد مي .   بگوئيم
دانيم سـيـاسـت       ايم آنچه را كه مي      شده

. درستـي اسـت ايـنـجـا بـيـان كـنـيـم                  
مهرداد فرهيخته عزيز؛ كسي كـه در         
سيـاسـت دروغ بـگـويـد، بـايـد ازش                

بقول مهرنـوش مـوسـوي، بـه         .   ترسيد
پــلــيــس دروغ گــفــتــن و يــا بــه اداره              

شــود    مـالـيـات دروغ گـفــتـن را مـي              
فهميد، اما به مردم در سياست دروغ       

 !گفتن، باالتر از توطئه است
 وقـتـي كـه        ۵٧در زمان انقـالب      

ائتالف براي تشكيل حكومـت را بـا          
جريانات بورژوائي نقد كـرديـم، كـرور         

هاي خلقي يا به      كرور از افراد سازمان   
اتحاد مبارزان كمونيست روي آورنـد       

ها زيرجلكي بـه نـقـد       و يا اين سازمان   
. مواضع گذشته خودشان پـرداخـتـنـد        

كورش مـدرسـي ايـن يـكـي را ديـده                
داند كه دارد با چه غـولـي           است و مي  

مــجــبــور اســت    .   گــيــرد   كشــتــي مــي  
نــاصــادق بــاشــد و مــتــأســفــانــه بــا              

هـاي زيـادي        سرنوشـت سـيـاسـي آدم        
بيانيـه    " ١اميدوارم كه بند    .   بازي كرد 

و فقط هم بـنـد يـك آن         "   ( عليه جنگ 
هـاي زيـادي را          آدم)   غلط انداز است  

كورش مدرسي عقب نشينـي     .   نفريبد
ظــاهــري كــرده كــه بــراي نــبــردهــاي           

 .ديگري خودش را آماده كند
بــــه نــــظــــر مــــن بــــرخــــالف              

پراكنـي و خـود را آشـفـتـه و                  وحشت
پريشان نشان دادن، جرياني كه دنبـال        
دولت ائتالفي است، بيشـتـريـن سـود          

برد؛ كه بپـرد وسـط و           را از جنگ مي   
با دوستاني كه يـك جـبـهـه تشـكـيـل               

بـه  "   بيـمـه بـيـكـاري       " داده و قرار است     
بيكاران بدهند، اعالم يك حـكـومـت         

امـا در هـمـيـن يـك            .   ائتالفي بكنند 
. شـان غـلـط اسـت           نكته هم محاسبه  

چـــرا كـــه مـــبـــارزات راديـــكـــال و             
سوسياليستي مردم قـرار نـيـسـت بـه            
هيچ حزب و شخصيتي اجـازه بـنـد و           

. بست از بـاالي سـر مـردم را بـدهـد                
شان هماننـد مـحـاسـبـه هـر              محاسبه

حــزب و جــريــان بــورژوائــي ديــگــري          
 .كاسبكارانه است

 
 ٢٠٠٧ دسامبر ٢

 كمپيني براي جنگ             "   كمپين عليه جنگ          "
 سخني با مهرداد فرهيخته                 

 ناصر اصغري     
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ــه             طــبــق گــزارشــي کــه اتــحــادي
سراسري کارگران اخـراجـي و بـيـکـار            
منتشر کرده اسـت، کـارگـران شـاهـو            
بعد از يک دوره کشمکش و جـدال بـا            
کارفرماي ايـن کـارخـانـه، کـارفـرمـا             

 ۷روز چـهـارشـنـبـه          .   عقـب نشـسـت     
 کارگران شاهـو در ادامـه         ۸۶آذرماه  

مبارزه اي متحدانه براي جلـو گـيـري          
از اخراج دسـتـه جـمـعـي کـارگـران و                
بستن کارخانـه از جـانـب کـارفـرمـا،              
توانستند کارفرما را به عقب نشينـي      
وادار کنند و مـطـالـبـات خـود را بـه              

 .کرسي بنشانند
بـدنــبــال مــذاکــرات نــمــايــنــدگــان      
کارگران با اسـتـانـداري، اسـتـانـداري            
ناچار به قبول خواست کارگران شـد و         
رسيدگي فوري  آنرا به مدير کل اداره        

در جـريـان     .   کار سـنـنـدج ابـالغ کـرد          
مــذاکــراه نــمــايــنــدگــان کــارگــران بــا         
کارفرما و مدير کارخـانـه، کـارفـرمـا           
خواسته هاي کارگران را به شـرح زيـر          

 :پذيرفت
داير شدن سرويسهاي ايـاب        -۱ 

و ذهاب کارگران که طبق معمـول بـر          
 . سر کارهاي خود حاضر شوند

توافـق بـر سـر سـاعـت کـار                 -۲
کارگران بر اساس قانون کار و هـفـتـه           

 ساعت و چـنـانـچـه کـارگـران             ۴۴اي  
بيش از اين ساعت کار کنند اضـافـه          

 .کاري محسوب شود
کارفرما متعهد شد سـر هـر         -۳

ماه و بـمـوقـع دسـتـمـزد کـارگـران را                 
 پرداخت نمايد

کارفرما متعهد شد مسـئلـه        -۴
 نفـر از کـارگـران را          ۳۰بازنشستگي  
بر اساس اين تـوافـق و        .   فورا حل کند  

پــس از پــايــان مــذاکــره بــالفــاصــلــه           
کارفرما دو تن از نمايندگان کارگـران       
را بــراي پــيــگــيــري و حــل مســئلــه              

 نفر از کارگـران ايـن       ۳۰بازنشستگي  
کارخانه به اداره تـامـيـن اجـتـمـاعـي              

 .سنندج فرستاد
کارفرما از چـنـد مـاه پـيـش              -۵

غذاي گرم کـارگـران در کـارخـانـه را               
قطع و به جاي آن پول يک وعـده غـذا             

در اين مـذاکـرات   .   را پرداخت ميکرد  
توافق شد يـک وعـده غـذاي گـرم در                

 .کارخانه به کارگران داده شود
کارفرما قـول داد در اسـرع             -۶

وقت مشکل بهداشت کارخانه را حـل    
 .کند

 روز   ۶از طرف ديگر و بـدنـبـال            
اعــتــصــاب و اعــتــراض مــتــحــدانــه         
کارگران نيرو رخـش کـردسـتـان، روز            

 کـارگـران ايـن        ۸۶ آذر ماه   ۱۰شنبه  
کــارخــانــه تــوانســتــنــد خــواســتــهــا و         
مطالبات بر حق خود را به کـارفـرمـا           

 .تحميل کنند
خــواســت کــارگــران نــيــرو رخــش        

تــعــبــيــه دســتــگــاه        -۱مــبــنــي بــر       
ــايشــي،      ــرم ــع مشــکــالت        -۲گ رف

 ۳پـرداخـت       -۳بهداشتي محل کـار      
ماه دستمزد بتعويق افتاده کارگران و       

 نـفـر از       ۶جلـوگـيـري از اخـراج             -۴
کارگران رسمي کارخانه که از جـانـب         
همـه کـارگـران مـورد حـمـايـت قـرار                 

. گرفتند بـه کـارفـرمـا تـحـمـيـل شـد                
کارگران اعـتـصـابـي نـيـرو رخـش بـا                
تحميل مطالبات خـود بـه کـارفـرمـا            
اعتصابشان را با موفقيت بـه پـايـان           

 .رساندند
موفقيت کارگران اين دو کارخانه     
يک بار ديگر قـدرت هـمـبـسـتـگـي و               

. اتحاد کارگران را به نمايش گـذاشـت       
کميته کردستـان حـزب کـمـونـيـسـت             
کارگري موفقيت کارگران شـاهـو  و           
نــيــرو رخــش را بــه هــمــه کــارگــران              

 . صميمانه تبريک مي گويد
 

 کميته کردستان 
 حزب کمونيست کارگري

 ۸۶ آذر ۱۰
 ۲۰۰۷ دسامبر ۱

 
کارگران نيرو رخش            

پس از شش روز با موفقيت               
به اعتصاب خود پايان             

 دادند    
  

 کارگران نـيـرو     ۱۰/۹/۸۶روز    
رخش با رسيدن به خواسـتـه هـايشـان           
به اعتصـاب شـش روزه خـود پـايـان               

در تداوم اعتصاب و پافشـاري   .   دادند
کارگران نـيـرو رخـش در رسـيـدن بـه                
خواست هايشان و  در پنـجـمـيـن روز          
اعتصاب، کارفرماي اين کارخانـه از       
روز پنج شنبه اقدامات الزم را بـراي          
نصــب وســايــل گــرمــايشــي و رفــع             
مشکالت بهداشت محيط کار شروع     
کرد، با اينحال به خـواسـت پـرداخـت            
دستمزدهاي عـقـب افـتـاده کـارگـران            

 نفـر از     ۶تمکين نکرده و حکم اخراج      
کارگران رسمـي را نـيـز صـادر کـرده               

به همين دليل کارگران تا امـروز       .   بود
به اعتصاب خود ادامه دادنـد و روز           
پنج شنبه عليرغم تن دادن کـارفـرمـا         
به دو بند از خواسته هايشان، حـاضـر         
بــه پــايــان دادن بــه اعــتــصــاب خــود           

 .نشدند
 نفر از کـارگـران رسـمـي          ٦اخراج  

اين کارخانه در عـيـن نصـب وسـايـل             
گرمايشي در روز پنج شـنـبـه و رفـع              
مشکالت بـهـداشـت مـحـيـط کـار،              
تــرفــنــدي از ســوي کــارفــرمــا بــراي            

امـا  .   ترساندن کارگران قرار دادي بود    
 ٦کارگران قراردادي متحدانه از ايـن        

کـارگـر رسـمــي حـمـايـت کـرده و بــه                  
 .اعتصاب خود پايان ندادند

کارگـران نـيـرو رخـش در ادامـه              
اعتصاب خود، امروز نيز همچنان بر      
معلوم شدن تکليف دستمـزدهـايشـان       
اصرار کردند و عالوه بـر آن خـواهـان            

 نفر از همکـارانشـان      ٦بازگشت بکار   
شده و حاضر به شکستـن اعـتـصـاب           

خود نشدند تا اينکه نماينده کارفرما      
با کارگران و نماينده هـاي آنـان وارد            
مذاکره شد و در پايان مذاکـره مـقـرر           
گرديد نماينده کارفرما با حسـن زاده         
مالک کارخانه در تهران تماس گرفتـه       
و خواسته هاي کارگران را بـه ايشـان           

پـس از ايـن تـمـاس و             .  منتقل نمايد 
مذاکراتي که انجام شد مقـرر گـرديـد         
تا دستمزدهاي کارگران در دو نـوبـت         
طي روزهاي يکشنـبـه و سـه شـنـبـه               
هفته آينده پرداخت شود اما کارفرما      
از قــبــول بــازگشــت بــکــار کــارگــران          

با پيش آمـدن  .   اخراجي خودداري کرد 
اين وضعيت،کارگران نـيـز مـتـقـابـال            
اعــالم کــردنــد تــا بــازگشــت بــکــار             
همکاران خود به اعتصابشـان پـايـان          

بـدنـبـال ايـن تصـمـيـم            .   نخواهند داد  
کارگران و تداوم کشمکش، در نهايت      
کارفرما از موضع خود عقب نشينـي   

 نـفـر از       ٦کرده   و متعهد گرديد تـا           
کارگران اخرج شده را  بر سر کـارشـان           

 ماه دستمـزد مـعـوقـه         ٣بازگردانده و   
کارگران را نيز  بصورت يکجا در روز        

 .يکشنبه پرداخت نمايد
ــق،                ــواف ــن ت پــس از حصــول اي
کارگران بـه کـارفـرمـا اعـالم کـردنـد               
چنانچه حـتـي يـک نـفـر از کـارگـران                  
اخراجي پس از بازگشـت بـکـار و يـا              
بقيه کارگران  پس از پايان اعتـصـاب          
به هر بـهـانـه اي اخـراج شـونـد و يـا                    
دستمزد آنان در مـوعـد تـوافـق شـده              
پــرداخــت نشــود مــجــددا دســت بــه            

 .اعتصاب خواهند زد
به اين ترتيب کارگران نيرو رخـش   
پــس از شــش روز اعــتــصــاب و                    
مقاومت متحدانه در مقابل تحمـيـل       
شرايط برده وار از سـوي کـارفـرمـا،              
موفق شدند به تمامي خواسـت هـاي          
خود دست يافته و پـيـروزمـنـدانـه بـه              

 .اعتصاب خود پايان دهند
الزم به يادآوري است که کارگـران       

از روز يـکـشـنـبـه        کارخانه نيرو رخش    
 در اعـتـراض بـه          ۴/۹/۸۶مورخه  

عــــدم پــــرداخــــت ســــه مــــاه از                  
دستمزدهايشان و عدم وجود وسـايـل        

ــبــود               ــه و ن گــرمــايشــي در کــارخــان
بــهــداشــت مــحــيــط کــار دســت بــه             
اعتصاب زده  بودنـد و تـا روز پـنـج                

 کارفرما در   ۸/۹/۸۶شنبه مورخه   
عين بي توجهي به خواسته هاي ايـن          
کارگران، حکـم اخـراج شـش نـفـر از               
کارگران رسمي را نيز صـادر کـرده و            
اعالم نموده بود که وضعيـت هـمـيـن           
است، هر کس ميخواهد کار کـنـد و           

ــرود            ــمــيــخــواهــد ب امــا .   هــر کــس ن
مقاومت مـتـحـدانـه کـارگـران نـيـرو               
رخش در رسيدن به خواسته هايشـان،       
نهايتا کـارفـرمـا را وادار بـه عـقـب                 
نشيني کرده و امروز اين کارگـران بـا          
موفقيت بـه اعـتـصـاب خـود پـايـان               

 .دادند
ــران            ــارگ ــه ســراســري ک ــحــادي ات
اخراجي و بيکار پـيـروزي اعـتـصـاب           
کارگران  نيرو رخش را صميـمـانـه بـه            
يکايک اين دوستان تبريک ميگـويـد،       
به مقاومت متحدانه آنان در مـقـابـل          
تحـمـيـل شـرايـط بـرده وار از سـوي                   
کارفرما درود مي فرستـد و از هـمـه           
کارگران در سراسر ايران ميخواهد تـا       
هــمــچــون کــارگــران نــيــرو رخــش بــه           
تحـمـيـل شـرايـط بـرده وار از سـوي                  
کافرمايان تن نداده و اجـازه نـدهـنـد             
کارفرمايان، همکاران معتـرض آنـان       
را به راحتي اخراج نموده و با دسيسـه         
هايي همچون کارگر موقت و رسمي،      
صــفــوف مــتــحــدانــه آنــان را در هــم            

کاري که کـارگـران مـوقـت          .   بشکنند
نيرو رخش موفق به انجام آن شدنـد و          
متـحـدانـه اجـازه نـدادنـد هـمـکـاران                
رســمــي و هــمــراهــانشــان در طــول              
اعتـصـاب تـوسـط کـارفـرمـا اخـراج               

 . بشوند
 
 

 زنده باد همبستگي کارگري
اتحاديه سراسري کارگران 

 ۱۰/۹/۱۳۸۶اخراجي و بيکار 
 

com.ettehade.www 
 

k.ekhraji@gmail.com 

 اعتصاب متحدانه کارگران نيرو رخش با موفقيت به پايان رسيد
 کارگران شاهو کارفرما را به عقب راندند

  .ندارد
دالرا دارابــي، يــکــي از ده هــا              
نوجواني است که حکم اعدام گـرفـتـه          
اند و در زندانهاي جمهوري اسـالمـي         

در .   به انتظار اجراي حکم نشسته انـد      
حال حاضر يک کمپين بزرگ، بـا يـک           

حمايت گسترده بـيـن الـمـلـلـي بـراي               
توقف و لغو احکام اعدام نوجوانان و        
جواناني که در حين جرم و يا اتهام بـه          

 سال سن داشته انـد، در        ١٨جرم، زير   
نمايندگاه پارلمان اروپا،   .   جريان است 
د و کشـورهــاي بســيــار        ئ آلـمــان، ســو   

ديگري از اين کمپين اعالم حـمـايـت          
کميته بين الـمـلـلـي عـلـيـه             .   کرده اند 

اعدام به عنوان يکي از بنيـانـگـذاران         
اصلي اين کمپين تمام تالش خـود را         
مي کنـد کـه ايـن خـواسـت انسـانـي                 
مردم ايران و جهـان را بـه جـمـهـوري               

شـمـا هـم مـي         .   اسالمي تحميل کند  
توانيد در کنار ما، اين کمپيـن را بـا            

 .تالشهاي خود تقويت کنيد

کمـيـتـه بـيـن الـمـلـلـي              به سايت    
اعدام کودکان را     اعدام و سايت     عليه

، مـراجـعـه کـنـيـد و             متوقف کـنـيـد     
پتيشن هاي عليـه اعـدام را امضـاء            

لينک اين پتيشـن هـا را بـراي            .   کنيد
. دوستان و آشنايان خود ارسال کـنـيـد    

اخبار اعدام ها در ايران را براي هـمـه      
براي مقامات سـازمـان      .   ارسال کنيد 

ملل، عفو بين المـلـل، پـارلـمـانـهـاي             

و پارلمان اروپا ، نامـه هـاي         اروپايي
اعتراضي خود بـه احـکـام اعـدام را              

 . ارسال کنيد
  

 کميته بين المللي عليه اعدام
  ۲۰۰۷ /۱۲ /۰۲ 

net.adpi.www 
 

com.yahoo@manochermasori 
 

Tel:00467049494 
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!   مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

همـه شـاهـد داسـتـان آن قـدرت               
گيري بوديم که با پايـان يـافـتـن دوره             
خاتمي به اصطالح آخوند امـروزي و         
خنده رو و جناح اصالح طـلـب او  و               
شکست رفرميستها درمقـابـل مـردم       
ــا،                    ــه ــده شــدن آن ــزوا کشــي ــه ان و ب
درانتخاباتي فـرمـايشـي و نـمـايشـي            
مــثــل ســايــر انــتــخــابــات جــمــهــوري        
اسالمي، جـلـوي چشـمـان بـهـت زده              

" عـدالـت  " مردم احمدي نژاد مـدعـي         
ــده                  ــرون ــا پ ــه قــول کســانــي کــه ب وب
جناياتش آشنا هستند تيرخـالص زن        

. زندان اوين به رياست جمهوري رسيد     
ــر                 ــدن او مــثــل ســاي ــدرت رســي ــق ب
نــمــايشــات قــدرت گــيــري ســران                
اسالمي، توهين به شـعـور سـيـاسـي            

در واقع مـردم بـه نـتـيـجـه           .  مردم بود 
منزجر کننده و فرمال بودن انتخابات      
واقف بودند بـه هـمـيـن دلـيـل در آن                 
هنگام ستادهاي انتخاباتي خـالـي از        
جمعيت بود و فقط تعـدادي از افـراد           
مزدور خودشان دور و بـر صـنـدوقـهـا            

مـردم بـراي تـمـاشـاي          .   مي پلکيدنـد  
رسوايي آنـهـا از مـقـابـل سـتـادهـاي                
انتخاباتي خـالـي از جـمـعـيـت مـي                
گذشتند و بـا نـگـاهـهـاي سـرشـار از               
اعتراض و انزجار و تنفر، آنها را مـي         
پاييـدنـد و در واقـع بـا اعـتـراض و                   
بايکوت کردن انتخابات مثل هميشه     

. گفتند) )   نه  ( ( به حکومت اسالمي    
ولي باالخره دکـتـر احـمـدي نـژاد کـه               
دکتراي شکنجه را در نتيجـه سـالـهـا           
شکنجه زندانيان در زندان اوين گرفته      
بود و بنا به محاسبات رژيم  مهـارت     
خاصـي در ايـجـاد رعـب و وحشـت                

داشت،  قرعه به نـامـش افـتـاد ولـي               
مــعــادالت رژيــم درســت از آب در              
نــيــامــد و از هــمــان ابــتــداي ظــهــور            
احمدي نژاد، با موجي از اعتراضـات       
مــردم بــخــصــوص در شــهــرهــاي               

روبـرو  . . .   کردستان و تبريز و نـقـده و          
ــودن                     ــره ب ــه خــب ــوجــه ب ــا ت شــد و ب
درتخصصي که دکترايـش را گـرفـتـه           
بود از کشتن و شکنجـه کـردن مـردم          

بـا ارائـه يـکـي پـس از              .   دريغ نـکـرد   
ديگري طرحهاي عجيب و غـريـبـش          
که تمامـا ضـد انسـانـي بـود سـعـي                 
درتثبيت پايه هاي قدرتش را داشـت         
که هر بار طرح هايش با اعـتـراض و            

او .   مبارزه مردم به شکست انجاميـد     
که بعنوان نماينده حکومـت مـغـزش          
را انگار از عصرحجـر بـا خـود آورده             
اســت طــرحــهــايــي ارائــه مــيــدهــد و          
کارهايي مي کند که نه تـنـهـا مـردم            
در ايران بلکه درتمام دنيا از تـعـجـب           

بـراي  . انگشت بـه دهـان مـانـده انـد                
نمونه همان نـامـه دعـوت بـه اسـالم               

يــا !   بــراي ســران کشــورهــاي غــربــي         
سخنراني اش درسازمان ملل متـحـد       
کـه بـقـول خـودش هـالـه اي نـورانـي                   

يا انـکـار   ! اطرافش را احاطه کرده بود 
که بدنبالـش   !   همجنسگرايان درايران   

خنده دانشجويان دانشگاه کلمبيا بود     
که از اوج  نـااگـاهـي وي مـتـعـجـب                  
بــودنــد و نــمــونــه هــاي ديــگــري از               

 ...رفتارحماقت آميز و مضحکش
به راستي آدم متعجب مـي شـود        
و اين سوال پيش مي آيد که آيا واقعاً         

 ۲۰۰۷او خبر دارد که اکنون درسـال      
ميالدي زندگي مـي کـنـد يـا هـنـوز               

غرق در روياهايش  احساس مي کند       
که با علي شيرخدا که از او به عنـوان          
الگوي خود ياد مي کـنـد، سـوار بـر              
شتر و شمشيربه دسـت در راه اسـالم            

 !!!مي جنگد
جــدا از آن هــمــه افــتــضــاحــات            
سياسي مـوجـود درايـران، بـا آمـدن               

، افـتـضـاحـات چـنـد          " حاذق" اين دکتر 
برابر شد، وضعيت اقتصـادي بـکـلـي          
به هم ريخته تر از پـيـش خـود را بـه                 

 نمايش گذاشت 
به حقـيـقـت اگـر ايـن حـکـومـت                
اسالمي  فاشيست با حمايتهاي  دول       
غربـي ،آن دوره مـوقـعـيـت را نـمـي                  
قاپيدند و انقالب سوسيالـيـسـتـي بـه           
وقوع مي پيوست  بدون شک نه تنـهـا          
اين افتضاحات به بار نمي آمد بـلـکـه        
آن انقالب سمبلي بـراي تـمـام جـهـان             

 .ميشد
دراين بحث قصد براين اسـت کـه         

" ! دلسـوز " ادعاهاي رئـيـس جـمـهـور           
تداعي شوند و وعـده هـايـي  کـه او                 

به آنهـا عـمـل کـرده اسـت را              !   واقعاً  
 .يادآورشويم

او که الـگـويـش را ازحـکـومـت               
علي شير خدا گرفته است و گفته بود        

را "   ! ! !   عــدالــت" کــه مــانــنــد آن دوره         
برقرار خواهد کـرد و از اقـدامـاتـش              
براي مردم آوردن پول نـفـت سـرسـفـره             

خواهد بـود، نـه      ! واشتغال زايي   !   آنها  
تنها امروز وضـعـيـت اقـتـصـادي را              
بيش از پيش به قـهـقـرا سـوق داده و               
مي دهد بـلـکـه قصـد دارد بـخـاطـر                 
سياستهاي ضد انساني حـکـومـتـش          
مردم را درگير جنگ با آمريکا کـنـد          

و آمريکا هم که بـه دنـبـال رام کـردن               
درجـهـت   )   نه ازبين بردنش( اين رژيم    

سياستهاي ضدانساني خود و تـقـديـم        
سناريوي خـود بـعـنـوان ابـرقـدرت و               
آقاي جهان، با  آغاز تحريم اقتصادي        
برگي ديگر از صفحـات تـاريـخ ضـد            
بشري  خود را رقم زد ، درواقع تحريم         
اقتصادي مردم ايران که براي احمـدي       
نژاد به قـول خـودش کـاغـذ پـاره اي                 
بيش نيست امروز تأثير بارزش را بـر         

 .زندگي مردم مي بينيم
 از همان آغاز وحتي پـيـشـتـر از            
آن، مردم بـا کـمـبـود وتـورم وگـرانـي                
روبرو بـودنـد کـه هـيـچ بـلـکـه تـورم                    
وگراني تشديد يافتـه و قـيـمـتـهـا دو              
برابر وچندبرابر شـده اسـت و رئـيـس              
جمهوري هم که از اقتصاد هيچ نـمـي         

انشـاهللا بـه     : داند به مردم گفته اسـت        
. " ! ! ! اميدخدا قيمتها کاهش مي يابد    

واينگونه بجاي معادالت اقـتـصـادي       
وتــوضــيــح بــه مــردم، ســيــاســتــهــاي         

. ضدبشري خود را الپوشاني ميکـنـد      
از اينها که بگذريم  چـون جـمـهـوري              
ــيـــتـــش هـــمـــيـــن           ــاهـ اســـالمـــي مـ

ميرسيم به اشـتـغـال زايـي از            . است    
 ...وعده هاي توخالي ديگر ش

مي بينم کـه بـا چـه زحـمـتـي و                  
چقدر درجهت اشتغال مردم  گامهـاي   

يـکـي از آن       ! ! !   موثري براشـتـه اسـت      
اشتغال زاييها که ايجاد کـرده اسـت،          
ايستادن مردم درصفهاي طويل پمـپ      
بنزين و دريافت کـمـتـر از يـک سـوم                
مايحتاج آنها ست و روز بـه روز بـه               
ايجاد صفهاي طويل وايستادن مـردم      

حـاال  .   درآن صفهـا افـزوده مـي شـود           
ديگر ايسـتـادن در صـفـهـاي طـويـل               
نانوايي و دويدن هر روزه بـراي لـقـمـه             

قبالً کـه    .   اي نان هم اضافه شده است     
هرخانواده اي به تعدادنفراتش بنـا بـه         
سهميه ناني که دريکي از نـانـوائـيـهـا         

داشت وسهميه اش را دريـافـت مـي            
کرد، حاال ديـگـر ايـن روش بـخـاطـر               

حـذف شـده و       ! !   اشتغال زايي مـردم       
بجاي آن هرخانواده فقـط مـي تـوانـد            
چند قرص نان محدود از هر نـانـوايـي     
که خواست بگيرد و بيشتر  خـانـواده           
ها ايـن مـقـدار مـحـدود قـرص نـان                  
کفاف مصرف روزانـه اشـان را نـمـي             

بنابراين در هرخانواده اي بـايـد         .   کند
 ۵ و     ۴حداقل دو سه نفر، از سـاعـت       

صبح براي خريد نان ، آن هم به قيمت         
افزايش يافته و در صـفـهـاي طـويـل              
ــا نصــف روز                ــي، حــداقــل ت ــواي ــان ن
بايستند تا بالخره نان مصرفي روزانه      
اشان را با هـزار درد سـري دريـافـت                

 . کنند 
از ابـتـداي حـکـومـت اسـالمـي،             
انسان بطور واقعي ارزش انساني اش       
ــيــشــتــر از دســت داد و ارزش                  را ب
هرچيزي ازخود انسان بيـشـتـر شـد و            
امروز باز هم تحت حاکمـيـت اسـالم،          
بي ارزشي انسان بيشـتـر وبـيـشـتـر و              

 .بيشتر ميشود
حاال که از اين اشـتـغـال زايـيـهـا              
گفتيم حيف است اين يکي را از قـلـم           
بيندازيم که از اشتغال زايـي مـهـم او           
محسـوب مـي شـود آنـهـم اعـدام و                 
ســرکــوب و زنــدانــي کــردن و دويــدن           
مردم دنبال سند و وثيقه بـراي آزادي          
عزيزانشان و هـزارهـا از ايـن نـمـونـه               

که به مردم وعـده اش        "   اشتغال" هاي  
 .را داده بود

حاال همـه اش بـگـويـيـد رئـيـس               
جــمــهــور دلســوز نــيــســت وبــه وعــده         

 !!!هايش عمل نکرد
! رئيس جمهور از اين متـعـهـدتـر        

 !!مگر ميشود
 

 *  * * 

 .و زماني شده است که بجز انسان هيچ چيز ارزان نيست... 
 

 سارا  

وکيل دالرا، آقـاي مصـطـفـايـي            
اظهار داشت کـه پـرونـده دآلرا بـراي              

تاييد اجراي حکم اعدام وي بـه دفـتـر           
اگـر  .   شاهرودي فـرسـتـاده شـده اسـت          

شاهرودي دستور حکـم اجـرا بـدهـد،           
 . خطر اعدام دآلرا جدي است

دالرا کــه هــفــده ســال بــيــشــتــر             
نداشت، به اتهام قتل دستـگـيـر شـد،           

 سالـه دارد و در         ۲۱اکنون نزديک به    
 در شـهـر رشـت      ۲زندان نسوان شماره    

ــبــرد     ســرگــذشــت دالرا و       .   بســر مــي
فشارهاي روحي و رواني بـر او،  وي            
را بارها بسوي خودکشـي سـوق داده          

بر طبق اظهارات پدر و وکـيـل         .   است
دآلرا داليــل زيــادي وجــود دارد کــه            

امـا تـا بـه حـال           .   دآلرا بيگنـاه اسـت     
قضات مسؤل پرونـده بـه ايـن داليـل             

وکيل دآلرا امـيـدوار     .   توجه نکرده اند  

است که دفتر شـاهـروي و مشـاوريـن           
وي به داليل و نـقـايـص پـرونـده دآلرا              

  .توجه کنند
دالرا که نقاش و هنرمنـد اسـت،         
در زندان هم نقاشي ميکند و آثـار او           
در تهران و در يک نمايشگاه در هلـنـد        
به نـمـايـش درآمـده اسـت کـه مـورد                 

. بازديـد تـعـداد زيـادي قـرار گـرفـت               

نقاشي هاي دآلرا هم اکنون در اکـثـر           
. سايت هاي بين المللي ليـنـک دارنـد         

پدرش مي گويد موضوع کاردالرا تـا     
قبل از زندان عمدتأ طبـيـعـت بـود و             

اليستي بود اما آثارش    ئ کارهاي وي ر  
در طول زندان به انسان به ويـژه زنـان،           
خودش و هم بندي هايش و دردهـاي          

وي مي گـويـد،   .   آنان، اختصاص دارد  
دالرا روحي ظريف و هنرمندانه دارد       
و تاب تحمل اينهمه سختي زنـدان را         

  دالرا دارابي در خطر اعدام
 !براي نجات جان دالرا متحدانه اقدام کنيم

 
 
 
 
 
 
 

 دالرا دارابي     

 ۵صفحه  


