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تاريخ بشـر را اگـر نـگـاه کـنـيـد                   
گواهي مي دهد که در هـيـچ دورانـي            
بشر  در مقابل کشتار وارعـاب قـتـل           
عــام و خــون ريــزي و حــتــي قــتــل                  
عامهاي دست جمعي  سـر تـعـظـيـم              
فرود نياورده است و کشتارو جـنـايـت          
در هيچ زمانه اي انسانهارا مـرعـوب         
نکرده و به  زانـو در نـيـاورده  اسـت                   

ومبارزين و انقالبيون وبرابري طـلـبـان       
جامعه  با افتخار و سربلندي جامـعـه         
را به جلو سوق داده اند، از انسانيت و         
انسان دوستي و تـمـدن بشـري  دفـاع              
کرده اند و پيروز شده اند اين حاکميـن         
ــا  و                      ــاتــوره ــت ــن ديــک ــار ، اي ــب ج
حکومتهاي ديکتاتوري هسـتـنـد کـه         

اگر زبالـه   .   هميشه سرنگون گشته اند     
دان تاريخ را نگاه کـنـيـد  پـر از ايـن                  
ديکتاتورها وپر از اين حکومتهاسـت      
، پراست از همقطاران آقايان خـامـنـه          
اي خاتمي واحمدي نژاد  ودر قـلـب آن        
شرايط ، مردم به آزادي  به رهايي  بـه           
امنيت و رفاه  وبه آن چيزي که برايـش          
مبارزه کرده اند وبرايش جنگـيـده انـد           

 .  رسيده و ميرسند

 
 
 
 
 
 
 

 محمدامين کمانــگر          

 چه افتخاري بزرگتر از                
 تالش در راه انسانيت            

اخباري که از وضعـيـت حـدود          
ــران           ۶۰ ــي در اي ــدان دانشــجــوي زن

. ميرسد بسيار نگران کـنـنـده اسـت         
هــمــيــن چــنــد روز پــيــش يــکــي از            
دانشجويان زنداني در سـنـنـدج زيـر          

. شکنجه دژخيمان بـه قـتـل رسـيـد            
ــيــش از ده دانشــجــوي چــپ و                   ب

. آزاديخواه به تازگي دستگير شـدنـد      
طي نزديک به دو ماه که از زنـدانـي            
شــدن دانشــجــويــان چــپ مــيــگــذرد       

. بسياري هنوز مالقات نداشته انـد      
آنها که مالقات داشتـه انـد بسـيـار            
کنترل شده و تحت نظارت بازجويان      
بوده و همه چيز خبر از زنداني هـاي          

. انفـرادي طـوالنـي مـدت مـيـدهـد             
مقامات قضايي و امـنـيـتـي رژيـم            

اسالمي آشکارا خانواده هـا را سـر           
مــيــدوانــنــد و بــه خــواســت هــا و               
اعتراضات مکرر آنها وقـعـي نـمـي          

همه اين اخبار اين نگرانـي را    .   نهند
بشـدت تـقـويـت مـيـکـنـد کـه ايــن                  

دانشــجــويــان تــحــت فشــار شــديــد         
شکنجـه و بـازجـويـي هـاي وزارت              
مــخــوف اطــالعــات جــمــهــوري             

از سـوي ديـگـر      .  اسالمي قرار دارند 

 : دعوت از مردم ايران و جهان                     
 هفته همبستگي با دانشجويان و زندانيان سياسي                              

 ۲۰۰۸ فوريه       ٩ تا  ٢،   ۱۳۸۶ بهمن      ۲۰ تا  ۱۳
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کتاب زندگي نامه مينا احدي در ماه فوريه 
 !   به زبان آلماني منتشر ميشود

 !من از مذهب رويگردانم: اسم کتاب
 : زير تيتر

 
چرا من براي آزادي و بر 
 عليه اسالم مبارزه ميکنم

 
: نويسندگان اين کتاب

 مينا احدي 
 با همکاري سينا فوگت

 

 ۳صفحه  

 

 به همه سازمانهاي كارگري و نهادهاي طرفدار حقوق بشر      
  هفته همبستگي با دانشجويان زنداني و ديگر زندانيان سياسي      

 مقاومت و اعتراض مردم سنندج در مقابل حمله ماموان شهرداري به دست فروشان   

 نفر از کارگران نيرو رخش از کار خود اخراج و تسويه حساب گرفتند     ۹

 تعرض جديد دولت محلي كردستان عراق به پناهندگان تيپف     

 اعالم حمايت کارگران عسلويه از فراخوان هفته همبستگي با دانشجويان زنداني     

 از ميان نامه ها و سئواالت 

 . . . .  کارگر کيان تاير و ٣٠٠٠ادامه اعتصاب 

 ! اعدام کودکان را متوقف کنيد 
 ۶صفحه   ! ده ها کودک در جمهوري اسالمي منتظر اجراي حکم اعدام هستند    

 ۵صفحه  

 ۳صفحه  

 ۶صفحه   سه روز بيشتر به هفته همبستگي با دانشجويان دستگير شده نمانده است
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 ۱ازصفحه   ۱ازصفحه  

رژيم فاشيستي اسالمي حاکم بـر      
ايران يکي از آن حکـومـتـهـاسـت کـه             
براي تثبيت خود بر روي نهرهـايـي از          
خون کـارگـران وزحـمـتـکـشـان وزنـان              
ومرداني عبور کرد که تن به قـوانـيـن          

سـال، پـيـشـيـن را          ۱۴۰۰کپک زد،       
مردم ايران براي نـابـودي       .     نمي دادند 

اين رژيم عزم جزم کرده اند  واز هـيـچ            
 . تالشي  در اين راه دريغ ننموده اند

چه افتخاري بزرگتر از تـالش در         
 راه انسانيت

قريب به سه دهه است که  سـران           
ديکتاتور اين رژيم  ميليارد ميليـارد       

از رسـانـه     ,   خرج تبليغات مي کـنـنـد       
هاي متنوع تـبـلـيـغـاتـي ، اسـتـادان               
دانشگاهها ، حوضه هاي علميـه، از        
مسجد و منبر ، از احزاب مـخـتـلـف           
تا سپاه و گله هاي چـون انصـاراهللا ،             
جنداهللا ، حزب اهللا  و بسيج و لـبـاس           
شخصي ها وشکنجه گران و اعتـراف       
گيران تا کاسه لـيـسـان جـاسـوس در              
مدارس وکارخانه ها وبيمـارسـتـانـهـا           
گرفتند و کشـتـنـد و مـي گـيـرنـد و                   
ميـکـشـنـد تـا بـزعـم خـود کشـوررا                  

و دانـه وحشـت را در          . اسالمي کنند   
دل انسانها بکارند تا با زور شمـشـيـر           

 . شؤنات اسالمي را رعايت کنند
اسالم هم همان تصويري است که      
طــالــبــان ، الــقــاعــده  و خــوِد رژيــم              

. اسالمي ايران از آن آفريـده شـده انـد           
سه دهه است که با تمـام قـدرت مـي             
کوشند تا دهن ها بسته شونـد، زبـان          
سکوت کند، صـدا خـامـوش بـاشـد،            
احساس دروناً سرکوب شود، نيرو  و         
قــدر قــدرت جــوانــي مــهــار شــود ،             
زيبائي  پوشـيـده شـود، عـاطـفـه هـا                
نبايد تحريک شود  ، و در يـک کـالم             

 !!عشق را بايد کشت 
اما  نه تنها نتوانسته اند  مـردم           
ايران را به زانودر آورنـد و جـوانـان را              
مرعوب کنند ؟  بلکه بر عکـس ايـن           
مردم و اين جـوانـان هسـتـنـد کـه در                
مقابل اين فاشيسـم اسـالمـي اعـالم            
قدرت کرده اند و مي خواهند که ايـن         
سپـاه جـهـل وجـنـايـت وايـن کـاروان                 
وحوش اسالمي که تيغ را بـرگـلـوگـاه           
بشريـت نـهـاده اسـت را در صـحـنـه                  
جامعه  ايران جارو کنند، به نيـسـتـي          
ونابودي بکشا نـنـد و بـه زبـالـه دان                 

 . تاريخ بيأندازند
آري کاسه صبر اين جـوانـهـا لـب           
ريز شده اسـت از دوران کـودکـي تـا                

کنون نفرت وکينه از اين رژيـم در دل           
اين انسانها ذخـيـره شـده اسـت وهـم               
اکنون مهار نشـدنـي  بـراي وظـيـفـه                 
بزرگ به ميدان آمده اند  وتـعـرض بـه       
اين وضعيت و باور بـه عـوض کـردن             
اين دوران سياه  و بـرون رفـت از ايـن               
اوضاع دشوار به خـواسـت هـمـگـانـي            
مردم ايران تبديل شده است و چـهـار           
گوشه کشور را با دستهاي گـره کـرده           

اين است کـه  .   خود بهم وصل کرده اند    
سران و دسـت انـدرکـاران ايـن رژيـم                
فاشيستي اسالمي بـر انـبـار بـاروت             
تــکــيــه کــرده انــد و بــر روي ســدي                 
خراميده اند که هر لـحـظـه ديـواره آن             

 . در حال ترکيدن و فروريختن است 
بخصوص وقتـيـکـه دانشـجـوبـان          
دانشگاهها  دگرگونيهاي زنده جـهـان       
موجود را مي بينند  اوضاع جهان را        
بررسي ميکنند و دليل مبـتـال شـدن          
مردم ايران به ايـن فـقـر و فـالکـت و                  
فحشاء وبيکاري را نگاه مي کننـد و         
مصيبتهايي که  بـر خـود وخـانـواده              
خــود بــر هــمــســايــه وهــم مــحلــه اي            
همکالسي وهـمـکـارا نشـان را مـي              
بيننـد  و دقـيـق مـيـشـونـد، اولـيـن                    
مشاهده اين جوانان دانشجو اينـسـت       
که چه عوامل دروني وبيـرونـي بـانـي            
وباعث  اين اوضـاع ضـد انسـانـي و              

 . اين شرايط دردناک شده است
ــاصــلــه،                   ــال ف ــوانــان  ب ــن ج اي
فاشيسمي را در مـقـابـل خـود  مـي               
بينند که بـانـي وبـاعـث فـرو پـاشـي                  
تمام ارزشهاي انسـانـي شـده اسـت ،             
فاشيسمي را مي بيند که بـرادرش را         
خواهرش را هم کـالـسـي اش را  بـه                 
ناحق بردند زبانش را بريدند گـردنـش         
را زدند حلق آويزش  کردند يا ايـنـکـه           
زير شکنجه  شکنجه گران فاشيـسـت        
براثر شدت شـکـنـجـه  جـان بـاخـتـه                  

دانشجويي که آينده  ممـلـکـت        .   است
را طور ديگر مي بيند و مـيـخـواهـد          
که در ساختن  ساختمان آينده جامعه       
شــريــک بــاشــد، چــراغ راه  آيــنــده و               
آموزش دهنده  نسل جديد باشد ، بال        
فاصله با هزاران  سد و مانع رو در رو          
ــرورش                     ــه در راه پـ ــود کـ ــي شـ مـ

 . استعدادهايش گذاشته اند
ــو                  ــل ــد ج ــن ــي ــکــه مــي ب ــي ــت وق

مـغـزش   .   استعدادش گرفته مي شـود    
را مي کاوند که به چه فکر مـي کـنـد          
چهار چوب تنگي را برايش گـذاشـتـه          
اند که نبايد از ايـن گـلـيـم پـايـش را                

تـمـام مسـائـل       .   بيشتـر دراز  کـنـد            
جهاني را از عشـق وعـاطـفـه وعـلـم                
وتمدن بشري همه را در يـک فـرمـول             
اســالمــي جــمــع کــرده  بــه اســتــادان            
دانشگاهها داده اند که آنرا  تـدريـس           
کنند و در هـر بـحـثـي بـا پـيـشـونـد                     
وپسوند اسـالمـي شـروع يـا  پـايـان                 

اين براي جوان امروزي اساسـاً       .   پذيرد
نه تنها قابل قبول نيست بلکه عـلـيـه        
اش طغيان مي کـنـد  چـون شـکـلـي                
ديگر از تدريس و ارزيابي از دانشگاه       
را دارد چون جلو رشـد  اسـتـعـداد و                
افکارش را گرفته اند، حقـش را مـي           
خواهد چون نمي خواهد و نمي گـذارد        
که بالهايش را قيچي کنـنـد تـا جـلـو              

ايـن اسـت کـه        .   پروازش را بـگـيـرنـد        
دانشگاههاي ايران همـيـشـه در حـال           
انفجاراست  جوانان ايران بـخـصـوص         
دانشجويان خود را  از دانشـجـويـان             
وجوانان فـرانسـه وآلـمـان و آمـريـکـا               

. کمتر نمي دانند و نبايد هـم بـدانـنـد         
در نتـيـجـه در اعـمـاق ايـن جـامـعـه                   
اختناق زده جوش وخروشي وسـيـع و          

مداوم در جريان است که علناً عـلـيـه           
اين ديکـتـاتـوري اعـالم مـوجـوديـت             
کرده است و تعرضاتش را عليه  ايـن          
نظام عصر حجري مدتهـاسـت شـروع         
کرده است و شعارهـا و خـواسـتـهـاي             
مشخص خود را بسيار علني بسـيـار        
روشن  در معرض ديد جهانيـان قـرار          

قـواعـد بـازي را بـه نـفــع              .     داه اسـت   
غـول  .   انسانيت دارد عوض ميکـنـد        

از شيشه بيرون آمده ونمي توانـنـد بـه           
سـران   .   درون شـيـشـه بـرش گـردانـنـد             

رژيم بخوبي ابعاد وسيع و عـمـق ايـن           
جنبش مهار نشدني  را مي شناسنـد         
و براي جلو گيري از آن ديوانـه وار بـه             

 . تکاپو افتاده اند 
دست اندر کاران رژيم ديگر نـمـي        
تواننـد مـثـل يـک مـوجـود انسـانـي                 

اينـهـا نـاچـارنـد تـالش           .  زندگي کنند 
کننـد و شـب و روز نـقـشـه و طـرح                     
بريزند، دام بگسترانند تا بـزعـم خـود          
رهبران ايـن جـنـبـشـهـا ومـخـالـفـيـن                 
خودرا شکار کنند، تا در اين جـنـگ          
مرگ وزندگي بتوانند نـفـس ديـگـري          

بکشـنـد وچـنـد صـبـاحـي ديـگـر بـه                   
 امـا    . رزيالنه ترين شيوه زندگي کننـد  

 و اين رژيـم رفـتـنـي           پيروزي باماست 
مسئله مهمـتـر خـانـواده هـاي           .   است

باز داشت شده گان و جانباخته  گـان           
است که بايد  در نـهـايـت عـطـوفـت                 
انســانــي وبــا هــر امــکــانــي  کــه در              
دســـتـــرس داريـــم آنـــهـــارا  مـــورد             
پشتيباني قرار دهيم و نبايد خـانـواده        
اين عزيزان  هيچگاه احساس تنهايي      

 . بکنند
 ما کارگران وزحمتکشان ايـران،      
ما دانش آموزان و دانشجويـان ، مـا        
زنـان وجــوانـان ايــران بـه دسـت انــدر               
کاران رژيم اخطار مي دهيم که با مـا         
و با جامعه متمدن ومترقي جـهـانـي           

وبــه قــول ســازمــان     .     طــرف هســتــنــد  
ما زميـن را زيـر       "   جوانان کمونيست   

 .پايشان داغ خواهيم کرد
 

 زنده باد انقالب
 زنده باد سوسياليسم

 ۲۰۰۸ ژانويه ۲۸
                                                  

 

رژيــم اســالمــي مــوج جــديــدي از           
احضــار فــعــالــيــن دانشــجــويــي بــه        

را شـروع    "   کميته هاي انضـبـاطـي     " 
کرده و دهـهـا تـن از دانشـجـويـان                
سراسر کشور تـحـت تـعـقـيـب ايـن              

انـگـيـزاسـيـون        -ارگانهاي پليسـي     
ايـن اقـدام     .   اسالمي قرار گرفته اند   

تاکيدي بر نقشه وسيع و ددمنشانه      
جمهوري اسـالمـي بـراي سـرکـوب           
دانشجويان و فضاي آزاديخواهي و     

. برابري طلبـي در دانشـگـاه اسـت           
هدف رژيم اين است که دانشجويان      
را در مـوضـع دفـاعـي قـرار دهـد                

مانع شکل گيري يـک اعـتـراض            و
وسيع و سراسري در دانشـگـاه هـا            

  . شود
اخــبــار فــوق بــر ضــرورت يــک         
اقدام فوري، گسترده و پرقـدرت در        
داخل و خـارج کشـور بـراي آزادي             
همه دانشـجـويـان در بـنـد و هـمـه                 

. زندانيان سياسي تاکيد مـيـگـذارد      
نه فقط دانشجويان که بسـيـاري از          
فعالين مدافع حقوق زن و فـعـالـيـن          
کارگري در زندان بسر ميبرند و يـا         
تحت تعقيب ارگانهاي امنـيـتـي و          
قضايي جـمـهـوري اسـالمـي قـرار             

محمود صالحي و مـنـصـور    .   دارند
اسانلو به مراقبت پـزشـکـي فـوري           

نياز دارند و جان و سالمت آنها در         
گـروهـهـاي    .   زندان در خـطـر اسـت         

وسيعي از مـردم بـنـدر تـرکـمـن را               
بدون هيچ پـاسـخـگـويـي بـه زنـدان              

بسـيـاري از فـعـالـيـن           .   انداخته انـد  
معلمين تحت تعقيب قرار دارنـد و        
اخيرا يکي از رهبران آنـهـا بـه سـه              

ايران .   سال زندان محکوم شده است    
تحت حاکميت جمهـوري اسـالمـي        
به معني دقـيـق کـلـمـه يـک زنـدان                
بـزرگ بــراي کــارگــران، مـعــلــمــان،         
زنان، جوانان و همه مردم معتـرض       

   . است
حزب کمونيست کارگري خـود      
را در نــگــرانــي خــانــواده هــاي                 
ــايــر اســيــران                ــان و س دانشــجــوي
سياهچال هاي رژيم عميقا شـريـک        
ميداند و در حـمـايـت از فـراخـوان              
جمعي از خانواده هاي دانشجـويـان       
زنداني و جمع هايي از دانشجـويـان       
دانشگاه هاي مختـلـف کشـور کـه           

)  فـوريـه    ٩ تا   ٢(  بهمن   ۲۰ تا   ۱۳
را بعنوان هـفـتـه هـمـبـسـتـگـي بـا                 
دانشجويان اعـالم کـرده انـد، ايـن             
هفته را بعنوان هفته همبستگي بـا       
دانشجويان و همه زندانيان سياسي     

ما همه مردم آزاده،   .   اعالم ميدارد 
همه کارگران و سازمانهاي مترقـي      

در جهان و ايران را به اقدام مشترک        
و مـــتـــحـــد بـــراي آزادي فـــوري              
دانشــجــويــان و کــارگــران و هــمــه           

. فرا مـيـخـوانـيـم        زندانيان سياسي   
بويژه از همه ايرانيان سـاکـن خـارج          
کشور و همچنين همه جـريـانـات و       
احزاب اپوزيسيون دعوت ميکنيـم     
تا در تـظـاهـرات هـا و اقـدامـات                
هفته همبستگي با دانشـجـويـان و         
زندانيان سياسي در ايـران فـعـاالنـه          
شرکت کنند و خود ابـتـکـاراتـي را           

مـــا از    .   در دســـتـــور بـــگـــذارنـــد       
دانشجويان سراسر کشور، کارگـران     
و زنان و معلمان و همه مـردم آزاده          
ميخواهيم که فـعـاالنـه بـه هـفـتـه                
همبستگي با دانشجـويـان و هـمـه           

حـزب  .   زندانيان سياسي بپـيـونـدنـد      
کمونيست کارگـري بـا تـمـام تـوان             
تالش ميکند که هفته همبستـگـي       
با دانشجويان و زندانيـان سـيـاسـي          
هرچه پرقدرت تر و وسيعتر بـرگـزار        

 .شود
  

زنده باد همبستگي جهاني براي 
آزادي دانشجويان و زندانيان سياسي 

 در ايران
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۰۸ ژانويه ۱۸

 ۱۳۸۶ دي ۲۸ 

 .   .   .   چه افتخاري بزرگتر از                 .   .   . دعوت از مردم ايران و جهان                       
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مروري .   من از مذهب رويگردانم   
بر زندگي  و فعـالـيـت هـاي پـربـار و                 
بسيار آموزنده مينا احدي در ايران و        

کـتـاب   .   در سطح بين الـمـلـلـي اسـت           
زندگينامه مينا احدي از جـانـب يـک          
انتشاراتي معـروف آلـمـانـي بـه اسـم              

. منتشر شده اسـت   "   انتشارات هاينه " 
اين کتاب از شرايط خانوادگي ميـنـا        
احدي ، فعاليـتـهـاي سـيـاسـي او در               

 و نـقـش اسـالم        ۱۳۵۷دوران انقالب   
سياسي در سرکوب خـونـيـن انـقـالب           
مردم، از فعاليت مينا در کـردسـتـان           
و از اوضاع سياسي ايران و جريـانـات         
دخــيــل در ســيــاســت ايــران ســخــن             

 . ميگويد
 

مينا احدي در اين کتاب از نقش       

منصور حکمت در تحوالت عظيمـي      
که در چـپ ايـران ايـجـاد کـرد  و از                    
تاثيرات عـمـيـق او در دامـن زدن و                
شکل دادن به يـک جـنـبـش دفـاع از                
انسانيت و حرمت انسـان تـفـسـيـر و              

او در   .   تحليل خود را بيان کرده اسـت      
اين کتاب از دورانهاي متـحـولـي کـه          
جامعه ايران از آن عـبـور کـرده و از                
اوضاع سياسـي کـنـونـي در ايـران و               

ايــن کــتــاب    .   جــهــان حــرف مــيــزنــد      
همـچـنـيـن تصـويـري جـانـبـدارانـه و                 
خواندني از نقطه عطفهـاي سـيـاسـت          
در ايــران و نــيــروهـاي دخــيـل در آن               

 .  است
 

" من از مذهب رويگردانـم    " کتاب  
از ماه فوريـه در کـتـابـفـروشـي هـاي                

آلمان و کشورهاي آلماني زبـان قـابـل          
 .دسترس است

 
ــســه                   ــل ــک ج ــا ي ــاب ب ــت ــن ک اي
کتابخواني و کنفرانس علني در شهـر       

 بـه    ۲۰۰۸ فـوريـه       ٢٧برلين در روز     
از هـم    .   عموم مـعـرفـي خـواهـد شـد            

ــه هــا و                   ــعــدادي از رســان اکــنــون ت
خبرنگاران براي معرفي اين کتاب بـا        
مينا احدي مصاحبه کرده و يـا وقـت          
مصاحبه را تـعـيـيـن کـرده و از اول                 
فوريه  ايـن مصـاحـبـه هـا مـنـتـشـر                  

از جمله رسانه هايي کـه    .  خواهند شد 
تا کنون در اين زمـيـنـه مصـاحـبـه و               
: گزارش تهيه کرده انـد عـبـارتـنـد از             

Spiegel,           ــتــگــي نشــريــه هــف
WDR,  راديـو  RBB,     راديـو و

SWR        تــلــويــزيــون آلــمــانــي زبــان
ما همينجا ايـن اقـدام بـا           .   ميباشند

ارزش مينا احدي و همکارانش را بـه       
هــمــه انســانــهــاي آزاديــخــواه و ضــد          

قـطـعـأ    .   مذهب تـبـريـک مـيـگـويـيـم            
انتشار اين کتاب بيش از پيش نـقـش         
و جايگـاه جـنـبـش ضـد مـذهـبـي و                  
جنبش سکوالريسم نو را به جهانـيـان        

 . معرفي ميکند
 

        دراينجا عکس روي جـلـد        
 ! اين کتاب را مالحظه مي کنيد

 

 !      کتاب زندگي نامه مينا احدي در ماه فوريه به زبان آلماني منتشر ميشود                                           
 !من از مذهب رويگردانم: اسم کتاب

 چرا من براي آزادي و بر عليه اسالم مبارزه ميکنم                                : زير تيتر
 مينا احدي با همکاري سينا فوگت : نويسندگان اين کتاب

 

Ahadi, Mina  Vogt, Sina 
Ich habe abgeschworen 

Warum ich für die Freiheit und gegen den Islam kämpfe 
آلمان    -شوراي مرکزي سازمان اکس مسلم             

http://www.ex-muslime.de/ 

اخبار رسيده از شرايط بـيـش از          
 تن از دانشجويان زنداني در ايران      ۵٠

هـفـت   .   بسـيـار نـگـران كـنـنـده اسـت              
گذشته در شهر سنندج، ابراهيم لطف      

نزديـك  .   اللهي زير شكنجه جان باخت   
به دو ماه از بازداشت اين دانشجويان       
ميگذرد اما بسياري از آنها همچنان      

گـزارشـات   .   ممنوع المالقات هستند  
هـاي     رسيده، حـكـايـت از بـازجـوئـي            

طوالني و شـديـد تـوسـط مـقـامـات               
وزارت مخـوف اطـالعـات دارنـد؛ و            
بسياري از دانشجويان زير شـكـنـجـه          

هـاي انـفـرادي         قرار دارند و در سـلـول       
 .نگهداري ميشوند

عالوه بـر دانشـجـويـان زنـدانـي،             
بسياري از فعالين كارگـري و حـقـوق           
زنــان هــمــچــنــان در بــازداشــت بســر           
ميبرنـد و مـورد اذيـت و آزار قـرار                 

شرايط جسـمـي مـحـمـود          .   ميگيرند
صالحي، يكي از رهبران كارگري كـه        

اش    عليرغم وضع بسيار بـد جسـمـي         
همچنان در زندان نـگـه داشـتـه شـده              

. است، بسـيـار نـگـران كـنـنـده اسـت               
هنوز دبير سنديكاي كارگران شـركـت     
واحد تهران و حومه، منصور اسانـلـو        
نيز، بعد از ربوده شدن غيرانسـانـي و          
خشن توسط مأموران اطالعات، در      

عــلــيــرضــا  .   زنــدان بــه ســر مــيــبــرد         
هاشمي، يكي از رهبران اعتـراضـات       

 ٣معلمان، چندي پيش حـكـم زنـدان           
هـاي كـارگـري         سالـه بـراي فـعـالـيـت          

همچنين بسياري  .   دريافت كرده است  
از هـمـكـارانـش بـخـاطـر شـركـت در                 
ــر                 ــه سـ ــتـ ــذشـ ــال گـ ــراض سـ ــتـ اعـ
دستمزدهايشان، مـورد اذيـت و آزار          

 .قرار گرفته اند

ــطــه جــمــهــوري              ــر ســل ــران زي اي
اسالمي، به معناي واقعي كـلـمـه بـه           
ــراي كــارگــران،               ــزرگ ب ــدان ب يــك زن

معلمان، زنان، دانشـجـويـان و هـمـه             
 . مخالفين تبديل شده است

بــراي بســيــج حــمــايــت بــراي               
هاي آنـهـا      دانشجويان زنداني، خانواده  

 ٩ تـا      ٢فراخوان هفته همبستگي از    
اين فـرصـت بسـيـار        .   اند  فوريه را داده  

مهمي براي نشان دادن حـمـايـت، نـه            
تنهـا بـراي دانشـجـويـان زنـدانـي در                

ايران، بلكه اصرار كردن بـر خـواسـت           
آزادي بـدون قــيـد و شــرط مـحـمــود               
صالحي، مـنـصـور اسـانـلـو و تـمـام                 
فعالين بازداشت شده و كليه زندانيـان       

 .سياسي در ايران ميباشد
ــهــاد شــمــا                 مــا از تشــكــل و ن
ميخواهيم كه به هر طريقي كـه بـراي          
شــمــا مــقــدور اســت، از ايــن هــفــتــه            
همبستگي حـمـايـت كـنـيـد و بـه آن                 

اخبار ايـن كـمـپـيـن را در              .   بپيونديد
مطبوعات خود منتشر و مـنـعـكـس        

هــاي اعــتــراضــي بــه        كــنــيــد و نــامــه    
. مقامات دولتي ايران ارسـال كـنـيـد          

اين هفته همبستگي كـه در سـراسـر            
اروپا و آمريكاي شمالي برپا خـواهـد         
شد، بدون شك با شركت شما قوي تـر          

 .خواهد شد
  

 شهال دانشفرـ 
هماهنگ كننده كميته همبستگي 
 كارگري حزب كمونيست كارگري ايران

 : بهرام سروش
مسئول روابط عمومي 

 همبستگي بين المللي کارگري   کميته
 ٢٠٠٨ژانويه    ٢٤  

 به همه سازمانهاي كارگري و نهادهاي طرفدار حقوق بشر 
  هفته همبستگي با دانشجويان زنداني و ديگر زندانيان سياسي

 )٢٠٠٨ فوريه ٩ تا ٢(در ايران  

 

 برنامه حزب را بخوانيد و در سطح وسيع توزيع کنيد         يک دنياي بهتر    
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 بـهـمـن    ۷بعدازظهرروز يكشنبه  
 ماشين كنترل شهرداري بـه       ۸۶ماه  

يكي از ماشينهـاي دسـت فـروشـان           
كنار خيابان فردوسي حمله ور شدنـد       
و قصــد مصــادره اجــنــاس دســت             

 . فروش كنار خيابان را داشتند
ــرداري قصــد           ــه ــن ش ــوري ــام م
داشتند كه با زور و اجـبـار مـاشـيـن             
دست فروش را توقيف و اجناس آنرا       
بغارت ببرند كه با مقاومت مردم و         
اعتراض دسته جمعي آنها در دفـاع         
از دستفروش ناچار شدنـد مـحـل را           

هــر از چــنــد گــاهــي         .   تــرك كــنــنــد   

مامورين شهرداري به دسـتـفـروشـان        
حمله ميکنند و حد اقل امکـانـاتـي         
که راه امرار معاش آنها است را بـه           

 . غارت ميبرند
عالوه بر اين گشتهاي خيابـانـي       
و گشت منکرات مرتـب بـا ايـجـاد            
مزاحمت جوانان را مـورد آزار قـرار          

 .ميدهند
مــامــوران رژيــم در شــهــرهــاي         
كردستان ابزار و اهـرمـي در ايـجـاد            
مزاحمت براي كار و كسب كـارگـران        
ــخــشــهــاي             دســتــفــروش و ديــگــر ب

كـمـيـتـه     . مختلف جـامـعـه هسـتـنـد         

كردستان حزب كمونيسـت كـارگـري        
از همگان مي خواهد كه با اتحاد و         
يكپـارچـگـي خـود مـانـع از دسـت                
درازي ماموران دولـتـي نسـبـت بـه             
كار و زندگي دستفروشان و مانـع از         
ــب               ــمــتــي از جــان ــه مــزاح ــون هــرگ
مامورين منكرات به جوانان دخـتـر      

 . و پسر شوند
 

 كميته كردستان 
 حزب كمونيست كارگري ايران

 ۸۶ بهمن ماه ۷
۲۰۰۸ ژانويه ۲۷  

 مقاومت و اعتراض مردم سنندج 
 در مقابل حمله ماموان شهرداري به دست فروشان

براساس گـزارشـات رسـيـده بـه            
دبــيــرخــانــه فــدراســيــون صــبــح روز         

 ژانويه ماموران نظامي    ٢٨دوشنبه  
كردستان عراق در شهر اربيل عـراق        
ــامــت                   ــحــل اق ــاي م ــل ه ــت ــه ه ب

اعضـاي سـابـق      ( پناهندگان تيـپـف      
يورش برده و كلـيـه      )   مجاهدين خلق 

اسناد اين پناهندگان از جمله ليـسـه        
پاس هاي عراقي آنها را گرفته و تـا          
چندين ساعت مـحـل اقـامـت آنـهـا             
تحت محاصـره نـيـروهـاي نـظـامـي             

مامـوران نـظـامـي كـردسـتـان            .   بود
كه تـعـداد   ( عراق به كليه پناهندگان   

، )  تن گـزارش شـده      ٥٠آنها بيش از  
كه همه فـردا سـاعـت            دستور دادند 

اداره (  صبح در محـل آسـايـش           ١٠
  . اربيل حضور بهم رسانند) امنيت

همزمان با اين يورش نـيـروهـاي        
نظامي كردستان عراق كنسولـگـري       
جمهوري اسالمي در شمال عراق بـا        
تعدادي از پناهندگان تماس گـرفـتـه        

  . و آنها را تهديد نمودند

ايــن تــعــرض جــديــد نــيــروهــاي        
نظـامـي كـردسـتـان عـراق بـه نـظـر                  
ميرسد توطئه اي براي بـازگـردانـدن         
اين پناهجويان به جمهوري اسالمـي   

  .باشد
 

همبستگي فدراسيون سـراسـري     
پناهندگان ايرانـي ضـمـن مـحـكـوم            
ــي               ــرانســان ــي ــورش غ ــن ي ــردن اي ك
نيروهاي نظامـي كـردسـتـان عـراق،           
تالش ميكند خبر اين يـورش را بـه           
اطالع نهادها و سازمان هـاي بـيـن           
المللي مدافع حقوق پـنـاهـنـدگـي و            

ــد           ــرســان مــا .   انســانــي در جــهــان ب
همچنين از همه نهادها و جـريـانـات     
مدافع حقوق انساني ميخواهيم كـه       
با اعتراض به دولت كردستان عـراق       
خــواهــان تــامــيــن امــنــيــت كــلــيــه          
پناهندگان و جلوگيري از بـازداشـت        

نبايـد  .   يا استرداد آنان به ايران شوند     
اجازه داد دولـت كـردسـتـان عـراق،             
ــل                ــاب خــوش رقصــي خــود در مــق

معاملـه بـر      جمهوري اسالمي را با     
ســر مــخــالــفــيــن رژيــم جــمــهــوري           

كليه ايـن افـراد     .   اسالمي انجام دهد 
بر اساس قوانـيـن و تـعـهـدات بـيـن                
المللي پناهـنـده مـحـسـوب شـده و              
هيـچ نـيـرو و دولـتـي اجـازه دسـت                  

مـا  .   درازي و تعرض به آنها را نـدارد     
كـمـيـسـاريـاي         همـچـنـيـن سـكـوت        

پناهندگان سازمان مـلـل در قـبـال            
زندگي اين افراد را نيز محكوم كرده       
و خواهان دخالت فوري اين سازمـان       
براي تامين امنيت جاني و زنـدگـي          

  .آنان ميابشيم
فدراسيون سراسري پناهـنـدگـان      
ايراني دولت محلي كردستان عـراق       
و كميسارياي پناهنـدگـان سـازمـان         
ملل را مسئول هر اتفاقي براي ايـن         

 .پناهندگان ميداند
  

همبستگي فدراسيون سراسري 
 پناهندگان ايراني

 ٢٠٠٨ ژانويه ٢٨

 تعرض جديد دولت محلي كردستان عراق 
 به پناهندگان تيپف

 

 در هيـئـت   ۸/۱۱/۱۳۸۶روز   
 نـفـر از       ۹تشخيص اداره کار سنندج     

کارگران نيرو رخش بـا کـارفـرمـا بـه              
توافق رسيده و با وي تسويـه حسـاب          

 .کردند
بنا بر گزارش رسيده به اتـحـاديـه        
سراسري کارگران اخراجـي و بـيـکـار           
سه از نفر از اين کـارگـران بـا سـابـقـه                

 مـاه کـار در ايـن کـارخـانـه                ۷حدود  
پيشاپيش و قبل از اينکـه کـارفـرمـا           
قرار داد آنان را تمديد نـکـنـد از کـار              
درکارخانه نيرو رخش منصـرف شـده        

 ۷بودند، سه نفر از آنـان نـيـز حـدود                
ماه بود که در ايـن کـارخـانـه بـطـور                 
آزمايشي مشغول بکار شده بودنـد و        
سه نفر باقيمانده نيز هـر کـدام حـدود           

 .دوسال و نيم سابقه کار داشتند
اخــراج ايــن کــارگــران در حــالــي         
صورت مي گـيـرد کـه مـاه گـذشـتـه                
کارفرما ابتدا اقدام به تمديد قرار داد       
ايــن کــارگــران نــکــرد امــا بــدنــبــال             
اعتراض متحدانه کارگران، کارفرمـا     
قرار داد اين کارگران را تمديد و بيمـه    
آنان را رد کرد امـا اعـالم نـمـود کـه                
بدليـل نـبـود سـفـارش تـولـيـد، ايـن                  

. کارگران بر سر کارهاي خود نيـايـنـد        
بدنبال اين توافق، اين کـارگـران طـي           
ماه گـذشـتـه بـر سـر کـارهـاي خـود                   
نيامدند و کارفرما در بهمن ماه قـرار        
داد اين کارگران را تمديد نکرد و در          

 نفـر و     ۹نهايت با توافقي که بين اين       
کـارفـرمـا بـعـمــل آمـد آنــان تسـويــه                

 .حساب خود را گرفتند
اين کارگران با قبول شرايـط زيـر         
از ســوي کــارفــرمــا در هــيــئــت                   
تشخيص، عدم تمديد قرار داد خـود         

 :را قبول کردند
سه نفر از اين کارگران که هر        -۱

 ماه سـابـقـه کـار        ۸ الي   ۷کدام حدود   
در کارخانه داشـتـنـد و پـيـشـاپـيـش                
اعالم کرده بودند که ديـگـر در نـيـرو             
رخــش کــار نــخــواهــنــد کــرد ضــمــن          

بـر  ( دريافت حقوق ماه گـذشـتـه خـود         

، عــيــدي   ) ســر کــار نــيــامــده بــودنــد       
 .امسال خود را نيز دريافت کردند

سه نفر از اين کارگران که بـا          -۲
 هـزار تـومـانـي بـطـور             ۸۰دستمـزد    

 مــاه در ايــن        ۷آزمــايشــي بــمــدت       
کارخانـه مشـغـول کـار شـده بـودنـد                 
ضمن دريافـت حـقـوق مـاه گـذشـتـه               
خود، حداقل دستمزد قانوني را بطور      
کــامــل، بــعــالوه عــيــدي امســال را           

به اين معني که طـي    . دريافت کردند 
توافقي، توافق اوليه اين کارگـران کـه      

 هزار توماني بود، کـنـار       ۸۰دستمزد  
گذاشته شد و آنـهـا مـابـه الـتـفـاوت                 

 هزار توماني را نسـبـت       ۸۰دستمزد  
 هزار تومان در طول    ۱۸۳به دستمزد   

ماههايي که در ايـن کـارخـانـه کـار               
کــرده بــودنــد از کــارفــرمــا دريــافــت          

 .کردند
سه نفر ديگر از اين کـارگـران        -۳

که هـر کـدام حـدود دو و نـيـم سـال                    
سابقه کار داشتند به ازا هر سال، سـه         
ماه و نيم حـق سـنـوات، حـقـوق مـاه              
گذشـتـه و عـيـدي امسـال را بـطـور                  
کامل دريافت کردند و توافق شد کـه         

 .به بيمه بيکاري نيز متصل شوند
الزم به يادآوري است کـه بـنـا بـر          
قانون کار دولت جـمـهـوري اسـالمـي           
کارگراني که کمتر از يک سال سـابـقـه          
کار داشته باشند بـه بـيـمـه بـيـکـاري             

 .متصل نميشوند
بنا بر اظهار کـارگـران کـارخـانـه            
نيرو رخش ايـن اخـراجـهـا بـه دلـيـل                 
اعتصاب کارگران ايـن کـارخـانـه در            
آذر ماه نمي باشد و کارفرما بـدلـيـل            
نبود سفارش اقدام به عدم تمديد ايـن        
کــارگــران کــرده اســت و تــا کــنــون               
هيچيک از نماينده ها و يا کارگـرانـي         
که در اعتصاب آذر ماه نقش داشتند       

 .از کار خود اخراج نشده اند
 

اتحاديه سراسري کارگران 
 ۹/۱۱/۱۳۸۶اخراجي و بيکار 

 
www.ettehade.net 

 
k.ekhraji@gmail.com 

نفر از کارگران نيرو رخش از کار خود  ۹
 اخراج و تسويه حساب گرفتند

بنا بر خبر رسيـده بـه اتـحـاديـه             
سراسري کارگران اخراجي و بـيـکـار         

 ۸/۱۱/۸۶امروز دوشنبه مورخه  
جمعهايي از کارگـران عسـلـويـه در           
حمايت از دانشجويان در بـنـد و بـه            
مناسبـت هـفـتـه هـمـبـسـتـگـي بـا                  

دانشجويان دربند، اقدام بـه پـخـش          
فراخوان جـمـعـي از خـانـواده هـا و                
دانشجويان دانشگاههاي مختلـف،    

در ميان کارگران پـااليشـگـاهـهـاي          
ــاي      ــازه و شــرکــت     ۱۰و۹،   ۳و۲ف

 . عمران ساحل عسلويه کردند

 اعالم حمايت کارگران عسلويه از فراخوان هفته همبستگي با دانشجويان زنداني                                         

 اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار
۸/۱۱/۱۳۸۶ 

http://www.ettehade.net/index.php 
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دستتان درد نکند براي           
 منطقي که بکار مي گيريد              

 سايه از سنندج
با سالم به شما دسـت انـدركـاران          

. برنامه هاي تلويزيـون كـانـال جـديـد           
چند ماهي است كه تلويزيون شما در        

. هات برت برنامه پـخـش مـي كـنـد             
من از آن دسته از كساني هسـتـم كـه           
تمام كانالهاي مختلف تلويـزيـونـي و         
بويژه مـخـالـفـيـن رژيـم اسـالمـي را                 
تعقيب مي كـنـم امـا حـقـيـقـتـش را                
بخواهي بايد بگويم كه واقـعـا كـانـال           
جديد براي مردم و براي ايـن جـامـعـه            

مـتـانـت    .   حرف درست و حسابي دارد    
و قدرت استدالل شما را در هيـچـيـك          

بـدرسـت   .   از كانالهاي ديگر نـديـده ام       
زخم را نشان مي دهيد و درست تر از         

كم .   آن دواي زخم را معرفي مي كنيد      
كم به اين نتيجه رسيده ام كه نشستـن         
و وقت هدر دادن در پاي برنامه هـاي          
ديگر بجز كانال جـديـد، واقـعـا وقـت             

در هـر زمـيـنـه اي           .   تلف كردن اسـت   
مشكالت جامعه  .   كارشناس هستيد 

را خوب مي شناسيد و راه حلهايـتـان         
پاسخ درست و در خـور بـه دردهـاي              

اگر بخواهم احساسم را   .   جامعه است 
بيان كنم، شماها گردانندهگان كانـال      
جديد و بقيه كسانيكه در ايـن كـانـال           
صحبت مي كنند، انسـانـهـاي دانـا،           

حـقـيـقـاتـا      .   فهميده و مدرن هسـتـيـد       
شايستـه اداره امـور ايـن مـمـلـكـت                

به هـمـيـن خـاطـر بـه            .   شماها هستيد 
. هــمــگــي شــمــا تــبــريــك مــي گــويــم         

دستتان درد نكند براي مـنـطـقـي كـه         
 . بكار مي گيريد

 
سايه عـزيـز مـمـنـون از            :   ايسکرا

احسـاس  .   ابراز لطف و محـبـت شـمـا        
شما و دركي كه نسـبـت بـه خـطـوط،             
اهداف و سياستهـاي اعـالم شـده در            
كانال جديد ابراز كرده ايد، احساس و        
درك ميليونها انسان در آن جـامـعـه            

شما درست مي گوييـد، حـزب        .   است
كمونيست كـارگـري بـا بـيـان افـق و                
اهدافش و با پرداختن بـه مسـائـل و             
معظالت عديده جامعه امروز ايـران،      
دارد حرف دل انسانهاي اين جـامـعـه          

حزب كمونيست كـارگـري   . را مي زند 
از طريق تلويزيون كانال جديد، آرمـان       
و آرزوهاي انسانها را بروشني و بـدون        
تخفيف، از اين دريچه نيز در نـهـايـت       

تالش ما ايـن  .   شفافيت بيان مي كند   
است كه با اتكا به تودهاي ميليـونـي         
مردم در آن جامـعـه و در راس آنـهـا                
طبقه كارگر، اين بخـتـك اسـالمـي و            
ضد بشري جمهـوري اسـالمـي را بـه             
زير كشيده و همان آرمان و آرزوهـاي          

 .مردم را جامه عمل بپوشانيم
باز هم براي ما نامه بنويسـيـد و          

نظرات خود را پيرامون مـوضـوعـات        
مطروحه در برنامه هاي تلويزيون، بـه       

دســتــتــان را    .   اطــالع مــا بــرســانــيــد      
 . بگرمي ميفشارم

 
 پذيرايي با کانال جديد

 كژال از مريوان
 

اي كـاش مـي       .   با سالم به شـمـا      
توانستم اسم واقـعـي خـودم را بـيـان               

. همه شـمـا را دوسـت دارم          .   ميكردم
تعـدادي از مصـاحـبـه شـونـده هـاي                

. تلويزيون ايسـكـرا را مـي شـنـاسـم              
تقريبا ديگر عادت كرده ام كه برنامـه       
هاي ايسكرا را بر روي كاست ويـدئـو          
ضبط كنم و هر وقت مهامـان داريـم           

مـيـدونـيـد     .   برايشان پخش مـي كـنـم       
واقعا حيف است كه اين صحبـتـهـاي         

چـكـار كـنـم       .   شيرين را همه نشنـونـد     
. من هم همين از دستم ساختـه اسـت         

به كارتان ادامه دهـيـد واقـعـا چـراغ              
اميد و آرزوي اين مردم بتـنـگ آمـده           

 .از دست اين خون آشامها هستيد
 

كژال عزيز با تشكر از : ايسکرا  

نامه بسيار زيبايت ما هم همه       
شماها مردم آزاديخواه و برابري طلب         

ابتكار جالبي بخرج        .  را دوست داريم 
داده ايد كه مهمانهايت را با برنامه           
هاي كانال جديد يا بخش ايسكرا      

فكر   .  مورد پذيرايي قرار مي دهيد     
نكن كه كار ساده اي انجام مي         

همين تالش شما يعني همه        .  دهيد
گير شدن اهداف و سياستهاي       
منعكس شده حزب کمونيست      
کارگري در تلويزيون كانال جديد كه      
چيزي نيست بجز آرزوهاي واقعي      

به  .  ميليونها انسان در آن مملكت     
اميد روزي كه همه با هم بتوانيم     
دست در دست هم رژيم سراپا نكبت         
جمهوري اسالمي را سرنگون كنيم و      
بجاي آن جامعه اي آزاد وبرابر بنا          
نهيم، جامعه اي كه شايسته زندگي        
انسان باشد و اين تنها در برقراري     
سوسياليسم كه اساس آن انسان و       
براي زندگي انسان است، قابل تحقق         

. آن روز چندان دور نيست    .  است  

 
 از ميان نامه ها و سئواالت                 

در  هفته گذشته دو نامه از ايـران         
دريافت کرديم که به خـاطـر هـمـرنـگ            
بودن محتواي آن، هـر دو را در ايـن               

 شماره چاپ کرديم

 
اعتصاب كارگران شهرداري   

 بوشهر كارفرما را عقب نشاند
گزارشهاي منتشره از اعـتـصـاب       
كارگران پيمانكاري شهرداري بوشـهـر    

 بهمن حكايت از ايـن دارد          ٦در روز   
كه به دنبـال اعـتـصـاب کـارگـران در               

 ماه دستمـزد پـرداخـت        ٢اعتراض به   
نشده، پيمانكار مجبور بـه پـرداخـت          
دستمزدهاي پرداخت نشـده كـارگـران        

 .شد
 

اعتصاب كارگران تصفـيـه     
خانه آب طبس به دستمزدهاي     

 پرداخت نشده
طــبــق اخــبــار رســيــده، كــارگــران       
شركت تصفيه خانه آب طبس صـبـح          

 بـهـمـن در اعـتـراض بـه عـدم                 ٨روز  
 مـاه دسـتـمـزد، دسـت بـه              ٤پرداخت  

هـمـيـن خـبـر مـي           .   اعتـصـاب زدنـد     
تـن از    ١٨افزايد كه پيمانكار تاكنون    

كارگـرانـي را كـه بـه عـدم پـرداخـت                  
دســتــمــزدهــاي خــود اعــتــراض كــرده       

 كـارگـر     ٢٠بودند را اخـراج و بـراي            
ديگر پرونده سازي كـرده كـه آنـهـا را              

 .نيز اخراج كند
 

اعتصاب كارگران الستيـك    
 البرز همچنان ادامه دارد

قبال به اطالع رسانده بـوديـم كـه           
السـتـيـك    ( كارگران شركت كيان تاير      

ــق      ــرز ســاب ــب ــاه    ٢٦از روز      )   ال ــم  دي
ــه               مــاه    ٤امســال، در اعــتــراض ب

دســتــمــزد پــرداخــت نشــده دســت بــه          
طبق خـبـري کـه      .  اعتصاب زده بودند 

يکي از گزارشگران حزب ارسال کـرده       
ــات                ــع ــم ــج ــصــاب و ت ــت اســت، اع
اعتراضي کارگران هـمـچـنـان ادامـه           

ــيــروهــاي         .   دارد عــلــيــرغــم حضــور ن
انتظامي در محل کارخانه، کـارگـران       
حاضر بـه تـرک مـحـل کـار نشـده و                   
هرروزه براي جلب توجـه آتـش روشـن           
ميکنند و دست به تجمع اعـتـراضـي         

کـارگـران   .   " ميزنند و شعار ميـدهـنـد      
اتحاد اتحاد، دولت بي کفايت انـرژي        
هسته اي رو رها کن، فکري بـه حـال             
ما کن و وزير کار خائن اخـراج بـايـد             

از جملـه شـعـارهـاي کـارگـران            "   گردد
آخرين اخبار حاكي از ايـن      .   بوده است 

است كه كارگران همچنان در محوطه      
كارخانه در حال تـحـصـن هسـتـنـد و              
ــه را بــا                    ــي كــارخــان ــوار بــيــرون دي

مسـئـول بـي      " شعـارهـائـي از جـملـه            
لياقت اين آخرين پيام است، جـنـبـش         

تـزئـيـن    "   كارگـري آمـاده قـيـام اسـت           
كارگران در محوطه كارخانه    .   اند  كرده

ــارهــاي                  ــع ــش روشــن كــرده و ش آت
گـزارشـات   .   اعتراضي سر مي دهـنـد      

خبر از اخالل در رفت و آمد خودروها        
در مسير جاده تهران ـ اسالمشهـر بـر          
 . اثر اعتصاب اين كارگران مي دهند

 
قطع گاز باعث بيكاري بيش     

 تن از كارگران كـوره      ١١٠٠از  
 پزخانه هاي استان تهران شد

بنابه اخبار منتشـر شـده در روز           
 بهمن ماه، به دنـبـال قـطـع گـاز و                 ٨

ــه                 ــي ب ــازرســان ــد گ ــالل در رون ــت اخ
واحدهاي توليدي و صنعـتـي اسـتـان          

 تن از كارگـران  ١١٠٠تهران، بيش از  
كوره پزخانه هاي محمود آباد و آجـر          
ماشيني در قرچك و وراميـن نـزديـك          

. به يك  ماه است كه بيكـار شـده انـد             

در اطالعيه هاي قبلي خبر بـيـکـاري       
هزاران کارگر ديگر را منـتـشـر کـرده           

 . بوديم
 

تجمع اعتراضي كـارگـران     
كارخانه هاي آجر ماشـيـنـي       
استان گلستان به بيكار شدن در      

 اثر قطع گاز
بــيــش از صــد تــن از كــارگــران             
اخراجي كـوره هـاي آجـر مـاشـيـنـي                
استان گلستان با تـجـمـع اعـتـراضـي            
خواستار رسيدگي بـه مشـكـل قـطـع            

بـنـا   .   گاز اين واحدهاي توليدي شدنـد   
 بهمن منتشر   ٩به اين خبر كه در روز       

 مـاه اسـت كـه گـاز             ٢شده، بيش از     
مصرفي دهها كوره آجرپزي سـفـال و          
كارخانجـات تـولـيـدي مصـنـوعـات            
ساختماني قطع بوده و صدها كـارگـر         

ايـن  .   كار خـود را از دسـت داده انـد              
 سـال سـابـقـه كـار          ١٠كارگران داراي   

 .هستند

 
طومار اعتراضي كارگـران    

 "بافت بلوچ"كارخانه 
طبق اخبار رسيـده در چـنـد روز            
گذشته صدها نفر از كارگران كارخانه      

بــا امضــاي طــومــار      "   بــافــت بــلــوچ   " 
اعتراضي به تصرف زميـن كـارخـانـه          
ــداري ســيــســتــان و              ــان تــوســط اســت
بــلــوچســتــان، كــه بــاعــث بــيــكــاري           
کارگران شده است، اعتراض كرده اند      
و تهديد كرده اند كه اگر به مطالبـات         
آنها رسيدگي نشود، دست به تحصـن       

 .خواهند زد
 

 آزادي، برابري، حکومت کارگري
 مرگ بر جمهوري اسالمي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٢٠٠٧ ژانويه ٢٩

 ١٣٨٦ بهمن ماه ٩ 

  کارگر کيان تاير ٣٠٠٠ادامه اعتصاب 
 اعتراض كارگران تصفيه خانه آب طبس و شهرداري بوشهر 

 "بافت بلوچ"طومار اعتراضي كارگران كارخانه 
 اعتراض به بيکاري ناشي از قطع گاز در استان گلستان 

 از سايت هاي         
 حزب کمونيست کارگري ايران                

 ديدن کنيد       

www.wpiran.org 
www.rowzane.com 

www.iskraa.net 
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!   مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی   

برطبق گزارشات مـنـتـشـر شـده،          
سعيد جِزي را خطر اعدام تهديد مـي         

 سالگي بـه  ۱۷سعيد که در سن     .   کند
اتهام قتل مرتضي دستگير شده بـود        

 به اعـدام مـحـکـوم          ۱۱۸۳در شعبه   
 .شد است

محمد مصطفايي وکيـل سـعـيـد         
در  طي نامه اي غـيـر عـمـدي بـودن             
قتل مرتضي را توضيح داده اسـت و          
بــه کــنــوانســيــون حــقــوق کــودک کــه           
جمهوري اسالمي هـم آن را امضـاء            
کرده است اشاره کرده اسـت و خـاطـر            
نشان ساخته است که سعيد در حـيـن          
ارتکاب قـتـل کـودکـي بـيـش نـبـوده                
است، صدور حکـم وي غـيـرقـانـونـي             
است و خواسـتـار لـغـو حـکـم اعـدام                

 .سعيد شده است

 
محمد لـطـيـف يـکـي ديـگـر از                
موکلين آقاي مصطقايي است کـه او        

 سـال    ١٧هم در هنگام دسـتـگـيـري           
داشته و محـکـوم بـه اعـدام اسـت و                
طبق گفته وکيل وي اعدام وي قـريـب         

در کنار اين نـوجـوانـان،    . الوقوع است 
ــر              ــه در       ١٨ده هــا کــودک زي  ســال

زندانهاي سراسر جمهـوري اسـالمـي،        
محکوم به اعدام هستند و مـنـتـظـر            

رضا علي  .   اجراي حکم اعدام هستند   
نــژاد، عــلــي مــهــيــن تــرابــي، دالرا            
دارابي، حسين حقي، سينا پـايـمـردي        
و  امير امرالهي تنها تعدادي از ايـن          
نوجوانان هستند که به جاي اينکه در       
مدرسه و دانشگاه، پـارک و سـيـنـمـا             
وقتشان را بـگـذارنـد، در سـلـولـهـاي              

تنگ و تاريـک زنـدانـهـاي جـمـهـوري              
يـه هـاي انـتـظـار را در              اسالمي ثـانـ   

 .وحشت اعدام مي گذرانند
جمهوري اسالمي به خاطر اعدام     
کودکان در سالهاي اخير به شـدت از          
سوي سازمان ها و گـروه هـاي بـيـن               
المللي دفاع از حقوق بشر، مـحـکـوم          

دنيا اعدام کـودکـان را در       .   شده است 

جـمـهـوري    .   جهان تـقـبـيـح مـي کـنـد            
ــا     ۲۰۰۷اســالمــي در ســال           ــه ــن  ت

حکومتي بـوده اسـت کـه هـمـچـنـان               
کودکان را به اعدام محکوم و اعـدام          

 .مي شوند
کمپين نـجـات جـان کـودکـان از             

اعدام " اعدام در ايران که تحت عنوان       
در سـال    "   کودکان را متـوقـف کـنـيـد         

گذشته موفـقـيـت هـاي گسـتـرده اي              
بدست آورده اسـت را بـيـاد بـيـش از                

کميته بين الـمـلـلـي       .   گسترده تر نمود  
عليه اعدام از مردم، وکالي متـرقـي،        

فعالين و مدافعان حقوق بشر دعـوت       
مي کند که به اين کـمـپـيـن جـهـانـي                

بايد جمهـوري اسـالمـي را        .  بپيوندند
بيش از پيش زير فشار بين الملـلـي و        
داخلي قرار داد و جان سعيد، محـمـد         
لطيف و ده ها کودک و نوجوان ديـگـر          

 .را از مرگ حتمي نجات داد
 

 کميته بين المللي عليه اعدام
 ۲۰۰۸ /۰۱ /۲۹ 

net.adpi.www 
 

 ٠٠٤٦٧٠٤٩١٧٤٩٤: تلفن تماس 

 !اعدام کودکان را متوقف کنيد
 !ده ها کودک در جمهوري اسالمي منتظر اجراي حکم اعدام هستند

 زندگي شاد، امن و خالق       

 !                 حق مسلم کودکان است      

سه روز بيشتـر بـه شـروع هـفـتـه               
همبستگي با دانشـجـويـان دربـنـد و            

 ٢٠ تـا      ١٣زندانيان سياسي، هفـتـه       
، نـمـانـده اسـت،         )  فوريه٩-٢( بهمن  

کميته مبارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان            
سياسي بار ديگر از همه خانـواده هـا          
و همه دانشجويان ميخـواهـد کـه بـه             
فراخوان دوستان خود پـاسـخ مـثـبـت           
دهند و با تمام قـوا از ايـن فـراخـوان               

طـي ده    .   حمايت و پشتيبانـي کـنـنـد        
روزي که از اين فراخوان ميگذرد، تـا         
کنون فعاليتها و تالش هاي بسـيـاري    

تــعــدادي از   .   صــورت گــرفــتــه اســت     
خانواده هاي دانشجويان زنداني جـلـو       
آمده و در مصاحبه هايشان با رسـانـه     
هـاي مـخــتــلـف کـل جــامـعــه را بــه                

. حمايت از اين هفتـه فـراخـوانـده انـد            
دانشجويان در آلمان قدم جلو گذاشته       

شـب  )    بـهـمـن     ١٢( و روز اول فـوريـه        
کمـيـتـه    .   همبستگي سازمان داده اند   

مبارزه براي آزادي زندانيان سـيـاسـي         

نيز در پاسخ به اين فراخوان در سـطـح          
ــجــمــعــات و                  ــايــي ت ــر پ ــي ب جــهــان
آکسيونهايي را در دسـتـور گـذاشـتـه            
است و سازمـانـهـاي انسـانـدوسـت و             
آزاديــخــواه در ســراســر جــهــان را بــه            
پيوستن به ايـن کـمـپـيـن فـراخـوانـده                

الزمست يادآور شـويـم کـه در          .   است
 ژانويـه، از سـوي        ٢٧اطالعيه اي در    

دوستاني که تحت عنوان دانشجويـان      
آزاديخواه و بـرابـري طـلـب فـعـالـيـت               

روز "  فـوريـه بـعـنـوان            ١٦دارند، روز   
اعــتــراض ســراســري بــه جــمــهــوري           
اسالمي براي آزادي همه دانشجـويـان       

اعالم شده است، مـا ضـمـن          "   زنداني
حمايت از اين فراخـوان و تـالـشـهـاي             
ديگر براي آزادي دانشجويان زنـدانـي        
و زندانيان سياسي، ايـن دوسـتـان را            
نــيــز بــه حــمــايــت قــاطــع از هــفــتــه              
همبستگي بـا دانشـجـويـان زنـدانـي             

 .فــــــــرامــــــــيــــــــخــــــــوانــــــــيــــــــم     
 ٢٠ تـا      ١٣بياييد تا بـا هـم هـفـتـه              

، هــفــتــه      )  فــوريــه    ٩-٢( بــهــمــن      
همبستگي با دانشجويـان زنـدانـي و          
زندانيان سياسي را هر چه قـدرتـمـنـد           

امروز ما در مـرحلـه     . تر به پيش بريم 
ــراي آزادي                ــارزه ب ــب حســاســي از م
دانشجويان زنداني و بـاز کـردن درب          

ــم               ــرار داريــــ ــا قــــ ــهــــ ــدانــــ  .زنــــ
بدون شک بدنبال يـک هـفـتـه مـبـارزه               
قدرتمند در هـفـتـه هـمـبـسـتـگـي بـا                 

دانشجويـان زنـدانـي، در مـوقـعـيـت              
بســيــار مســاعــدتــري در تــداوم ايــن          
مبارزه تا آزادي تک تک اين عزيزان و         
باز کردن در زنـدانـهـا قـرار خـواهـيـم                

بـــراي آزادي تـــمـــامـــي            .   گـــرفـــت 

دانشجويـان دسـتـگـيـر شـده و بـراي                
آزادي بــدويــن قــيــد و شــرط هــمــه               
زندانيان سياسي قدرتمنـد و مـتـحـد           

ــم                ــيــــ ــاشــــ ــم بــــ ــار هــــ ــنــــ  .کــــ
 

 

 ايسکرا     برنامه اي از يدي محمودي                   
 

 شما مي توانيد از طريق تلويزيون کانال جديد             
 روزهاي سه شنبه، پنج شنبه و يک شنبه        

   بعدازظهر به وقت تهران       ۵  تا ساعت   ۴ :  ۳۰ از ساعت  
 . برنامه هاي ايسکرا را نگاه کنيد       

 .  بعدازظهر تکرار خواهد شد     ١ تا   ١٢:٣٠ اين برنامه ها روز بعد از ساعت         
 برنامه هاي ايسکرا را به دوستان و آشنايانتان معرفي کنيد و              

 .  براي ايسکرا گزارش و خبر بفرستيد      
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