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 کمپین

 کار کودکان در قالی بافیها :  

 به این ننگ پایان دهیم!

 “ایلنا”نشریه و روشن بینی کارگری در تقابل با حشره 

 اوین در تهران، تهران در اوین

  از پینوشه تا رفسنجانی

 طبقه کارگر یک کشور قدرتمند و سرکش را به ارث خواهد برد

 ما کارگران سرنگونی طلب هستیم، نیستیم!

شکواییه: مایه سرافکندگی کارگران 

 
طبقه کارگر در ایران خواه ناخوواه  دیور 
یا زود در تقوابوب بوا وویواووری ا و یو  
تعیین تکلیف خواهد کرد. طوبوقوه کوارگور 
خواه یا ناخواه  یک کشور قودرتویونود در 
ینطقه را به ارث ییبورد. کوکوویوی  تو  
ایران  به هر ییزان که کارگر در اداره 
 ن د ی داشته باشد  قطب بزرگتری از 
 زادگ  و ان انیی در تیام ینوطوقوه و در 
 یا ی بین الیلل  را  به خود اختصاص 
خواهد داد.  طوبوقوه کوارگور نوه ی وخوره 
بازی رقیب بورتور در یوقوابوب تورکویوه و 
 عودی  بلکه کوبای  رکش و اگر الزم 
بداند اتی  را در دب خواوریویوانوه ا و م 
 –زده و ا وویوور تووخووم  ووتوورون  ریووایوو  

  عثیان  شکب خواهد داد.
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مطابق آمار رسمی ساالنه یک میلیون کودک در بیغوله های کارگاهها قالی بافی به استثمار کشیده میشوند. آنچه که 

به نام صنعت فرش ایران شناخته میشود و همواره به عنوان یک تجارت پر سود بر تارک اقتصاد ایران درخشیده 

است، چیزی جز حاصل استثمار کار کودکان نیست. همه ما از شرایط کاری این کودکان خبر داریم. این "صنعت" 

برای موفقیت بهتر به دستانی هر چه کوچکتر و به کودکانی نیاز دارد که کمتر از جای خود تکان بخورند. ترکیب 

این شرایط و محل دارهای قالی، محیط کار را برای این کودکان به بازداشتگاه های کار اجباری شبیه میسازد. 

طبیعی است که این کودکان از تحصیل، از بازی، از رشد و پرورش طبیعی و پایه ای خود برای همیشه باز می 

 مانند. خارج از توجیهات والدین هیچ کس و  به هیچ وجه نباید چنین رفتاری را با کودکان جامعه بپذیرد. 

استثمار این کودکان در ایران قانونی است. این یک ننگ ملی است. این پدیده بر وجدان جمعی جامعه سنگینی 

 میکند. استدالل مسئوالن اداره این کارگاهها و مسئوالن دولتی بسیار مسخره است:

 می گویند: این کودکان دستمزد میگیرند! 

 می گویند: این تنها راه معاش خانواده است!

 میگویند: لطمات سختی بر اقتصاد کشور وارد میشود!

اینها فقط بهانه است و هر کدام دال بر دست اندازی بیشرمانه به جان و حرمت این کودکان و گذاشتن تقصیر بر سر 

 خانواده آنها  میباشد. برنده اصلی در استثمار این کودکان تجار و دالالن دولتی هستند.  

 

 ما خواهان: 

ممنوعیت فوری و بالواسطه کار کودکان در این رشته هستیم. این کودکان باید تحت نظارت پزشکی و درمانی 

 مجانی و تحت پوشش ارگان مستقل دولتی قرار بگیرند. راه بازگشت آنها به مدرسه هموار گردد.

به تمامی این کودکان به ازاء تمامی   سالهای کار معادل حقوق نمایندگان مجلس بعنوان خسارت پرداخت شود. 

 این خسارت تا رسیدن کودک به سن بلوغ باید بدست یک ارگان مستقل غیر دولتی سپرده شود.

همه والدین خانواده این کودکان باید تحت پوشش بیمه  بیکاری شایسته و کافی برای زندگی معادل حقوق 

 وزیران قرار بگیرند. 

 فروش فرشهای بافته شده توسط کار کودک باید بجرم شراکت در یک تجارت غیر قانونی ممنوع گردد.

ما خواهان شکل گیری یک جنبش سراسری و قدرتمندی هستیم که خانواده این کودکان در مرکز آن قرار بگیرند. 

این حرکت باید با حمایت گسترده همه کارگران و زحمتکش محله روبرو شود که اجازه نمیدهند محله آنها به مرکز 

 بیگاری کودکان تبدیل گردد. 

از همه فعالین و نیروها و احزاب سیاسی،  و از همه مدافعین حقوق طبقه کارگر تقاضای حمایت از خواستهای ذکر 

 شده را داریم. 

  

 

 

 ٢صفحه       ——————————–—————————————     ٢٢علیه بیکاری 

 کار کودکان در قالی بافیها : به این ننگ پایان دهیم!



طبقه کارگر   

نه ی خره 

بازی رقیب 

برتر در یقابب 

ترکیه و 

 عودی  بلکه 

کوبای  رکش 

و اگر الزم 

بداند اتی  را 

در دب 

خاورییانه 

ا  م زده و 

ا یر تخم 

 ترون  ریای  

عثیان   –

شکب خواهد 

 داد 
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در چند  اب اخیر از طرف اپوزی ون ویاوری 

ا  ی  شعار "نه غزه  نه لبنان  وانم فدای ایران" به 

 وی طبقه کارگر پرتاب شده ا ی. این شعار در  ایه 

شرکی ویاوری ا  ی  در ونگ  وریه دور تازه ای 

بخود گرفته ا ی. وکدی وریانای رنگارنگ بورژوای  

از چپ تا ینتا  علیه تیای  وریانای را ی 

نا یونالی ت  )به نام نای  یلی ایران  یلی کرد یا 

ترک( کوب این شعار خیره کننده ا ی. این وریانای 

قبله یشترک  یا   خود را یافته اند. شوخ  درکار 

نی ی. هیین ایروز هر وا در قلب اروپا تا ایریکا و با 

تعداد هر چه بیشتری از زبده ترین  خنوران این 

وریانای و ترویکا با طینین طبب  و طبعا زیر 

پرچیاای برافراشته یل  با فریاد  با یشی های گره 

کرده  خیاباناا را به قرق  خود در ورده و با اصرار از 

هر طریق و از  وراخ هر تلویزیون و هر ر انه ای  

صد البته به نیایندگ  از قاطبه یردم ایران به  گاه  

ناادها و یراوع بین الیلل  ییر انند: نه غزه  نه لبنان  

 وانم فدای ایران! 

اشتباه نکنید  ایناا وریانای ابن الوقی و تازه تا یس در 

فضای  یا   ایران نی تند. ویاوری ا  ی  را 

ییشنا لد از  واد خواندن و نوشتن فار   

برخوردارند. ایناا خود را کار کشته  یا ی ایران و 

دشین قاطع ویاوری ا  ی  قلیداد یینیایند. ایناا 

یدع   وانشین  ویاوری ا  ی  با یک دولی ان ان  

و شای ته کریی بشری ه تند. ایناا ادعا دارند اصوب 

یک ککویی یتیدن را فوی  ب ه تند   و از راه و 

چاه ارگاناا و ینا بای یتعارف و یترق  خبر دارند. 

ایناا د ی چپ را ی خود را در  یا ی ییشنا ند  

کزب دارند  کرف نوویده به زبان نییاورند؛ برنایه و 

ا تراتژی دارند و بیخود و ب  وای وقی  خود را در 

خیاباناا به هدر نییدهند. این وریانای به یاری یکدیگر 

و بیش از  ن به ویاوری ا  ی  و بیشتر از  ن به 

بلیر نیاز   – یا تاای د ی را ت  نوای بخش بوش 

دارند تا یک  یا ی ی تاون را در هفی کلیه  ابداع 

کنند  نوبت  در برنایه های تلوزیون   ن دیگری تک ین 

 بشنوند و به خل ه روند.

یک ووان  اکن غزه  یک کودک که تصافا عرب و نه 

ایران  زاده شده  یک زن و یرد فل طین  که "د ی بر 

قضا" خانه و کاشانه خود را در  ن طرف دیوار شارون 

بوا گذاشتند  هیه  ن ک ان  که "شانس  ورده" و 

اپوز یون  یا   خبره ایران نه  فقط  اخبار بلکه عقب 

و شعور و شرافی  یا   شان را با ر انه های "ب  

طرف" ا راییب رصد ییکنند  با شنیدن این شعار از 

شرکی کنندگان در این کِیپین ییپر ند:  قایان و 

خانیاای  ریای   یا کیپوی و شیر خشک ار ال  را 

طلب ییکنید؟  ینی یاد کودکاا  دریانگاهاا  

پناهگاهاای هرگز با اورا در نیایده را  گردن یا 

ییگذارید؟ لطف ییکنید یطابق عرف یک بقال  به یا و 

به یردم دنیا در بلندگوهایتان بگوئید چقدر به شیا 

بدهکاریم؟  به چه کق  ک اب یردم غزه را با کیاس 

یک کا ه ییکنید؟ چرا با رژه در خیاباناا بیب های 

ا رائیل  را روی  ر و کاشانه یا یشروع ولوه 

ییدهید؟ ییخواهید برای کیله ایریکا به ایران راه 

هیوار کنید  ییخواهید یکاصره اقتصادی یردم ایران 

را از پیش به خورد افکار عیوی  بدهید چرا یا باید در 

غزه کفاره  نرا پس بدهیم؟ ییخواهید دولی یشابه شاه 

نوکر ایریکا  ر کار بیاورید و د ی بگردن ا رائیب 

شوید ؛ چرا ورای ندارید کرف خود را بزنید؟ چرا 

نییروید با این ا تدالب یشعشع ارگاناای بین الیلل  

کیک ر ان  به فل طین را از خواب غفلی بیدار کنید؟ 

هیین ارگاناای بین الیلل  ییتوانند خاطرنشان  ازند نه  

طالبال  و "چلب " و نه "ع وی"  و کرزای کاضر 

نشدند  ضرورت  ندیدند از خویشتن و بطریق اول  از 

 یلی خویش چنین تصویر کقیری بوا بگذارند. 

ایناا کوتوله های دنیای  یا ی  ایناا یظار تول  ب  

عرضگ  طبقه کارگر ه تند. طبقه کارگر در ایران 

خواه ناخواه  دیر یا زود در تقابب با ویاوری ا  ی  

تعیین تکلیف خواهد کرد. طبقه کارگر خواه یا ناخواه  

یک کشور قدرتیند در ینطقه را به ارث ییبرد. 

ککویی  ت  ایران  به هر ییزان که کارگر در اداره  ن 

د ی داشته باشد  قطب بزرگتری از  زادگ  و ان انیی 

در تیام ینطقه و در  یا ی بین الیلل  را  به خود 

اختصاص خواهد داد.  طبقه کارگر نه ی خره بازی 

رقیب برتر در یقابب ترکیه و  عودی  بلکه کوبای 

 رکش و اگر الزم بداند اتی  را در دب خاورییانه 

عثیان  شکب   –ا  م زده و ا یر تخم  ترون  ریای  

خواهد داد.  ایران رها شده از چنگاب ویاوری ا  ی  

زنان و دختران تکی  تم در هیه کشورهای ا  ی  

طبقه کارگر یک کشور قدرتمند 

 و سرکش را به ارث خواهد برد



هیانقدر که 

دخالی در 

ی ایب ینطقه 

در وای 

تقویی 

یوقعیی 

نیروهای 

ارتواع   

یورد کیایی 

یک کارگر 

 زاده نییتواند 

باشد  به 

هیان ن بی 

باید دولی 

ویاوری 

ا  ی  را 

وادار کرد به 

کیایی 

ی تقیم از 

یردم قربان  

 بشتابد    
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یک  رزیین این  یک خانه این خواهد بود  بدون 

اینکه در تعلقای یذهب    ناا صوری بگیرد ککویی 

 ت  ایران نییتواند ن بی به ووود و ککویی داعش در 

هی ایگ  خود ب  تفاوی باشد و در گوش یال   ناا یک 

لکظه تردید به خود راه نخواهد داد. طبقه کارگر در 

ککویی بعدی نییتواند از کنار  رکوب اقلیی کرد در 

ترکیه بگذرد. دولی  ت  ایران کیایی گ ترده از  یردم 

فل طین را علیرغم توطئه های ا رائیب و دو تانش 

وظیفه تعطیب ناپذیر خود خواهد دان ی؛ کت  اگر 

خاخام های یبصر گتوهای شیاب غرب  اورشلیم  رو 

ترش کنند. یا  ییدانیم برای ولوگیری  تشبثای کیاس 

از یردم فل طین ییتوان روی هیکاری ارگاناای بین 

الیلل   ک اب کرد. دولی ایران  زاد بخش ثابت  از 

بودوه خود را به کیک به یردم نیازیند اختصاص 

ییدهد   خاوتیندانه در این راه اقدام کرده و هر گونه 

تفتیش عقاید از قربانیان را ننگ خواهد دان ی. یا از 

هیین ایروز به فعالین  یا    رهبران کارگری و 

تیای  زنان گریخته از  رکوب ا  ی  به هیه فعالین 

ویکیلیکس کت  اگر عرب و ی لیان باشند به  غوش 

گرم دولی  ت  ایران خیر یقدم ییگوییم. ایا نه فقط در 

ککویی ات  بلکه از هیین االن طبقه کارگر باید دولی 

ویاوری ا  ی  را وادار  ازد تا گروهاای یختلف 

تکی تعقیب  زنان فراری از ب  کقوق  را تکی کیایی 

قرار دهد. هیانقدر که دخالی در ی ایب ینطقه در وای 

تقویی یوقعیی نیروهای ارتواع   یورد کیایی یک 

کارگر  زاده نییتواند باشد  به هیان ن بی باید دولی 

ویاوری ا  ی  را وادار کرد به کیایی ی تقیم از 

یردم قربان  بشتابد. در ایران پوب و ثروی ه ی. از 

دهاا هزار ی ود ییتوان  برای ایواد یدر ه و 

 یوزشگاه یو یق  و رقص کودکان افغان  باره برد. با 

بکارگیری نیایندگان یولس در ایور نگاداری از یوزه 

با تان شنا   و نگاداری از  اکنان باغ وکش تاران  

ییتوان  اختیان یولس را با افتخار در اختیار هیفکری 

 رهبران باار عرب  قرار داد. 

ایا هنوز باید به طنین "نه غره  نه لبنان  وانم فدای 

ایران"  بازگشی. یک کارگر ووان ایران  شاهد 

اک یون پرشکوه  این اکزاب هاج و واج از خود 

ییپر د چرا  نگ بودوه ییلکی را به  ینه ییزنند؟ از 

ک  تا بکاب بودوه یشترک  پیدا شده ا ی و ویاوری 

ا  ی  کلید دار  ن گشته ا ی؟  یا واقعا این کشور و 

این خزانه ظرفیی یک پوب  یاه کیک به غزه را 

ندارد؟ چرا بوای دل وزی برای این خزانه   خواهان 

اختصاص  خاوتیندانه  کرور کرور از ثروی ییلکی 

که یثب علف خرس برای  رکوب کارگر صرف 

ییشود  وای یردم غزه و یردم یکروم هیه کشورهای 

ا  ی  و چاب ییلیون فقرای ایریکای  نییشوند؟ چرا 

کضرای نییروند ضرب و تق یم بیایوزند تا ببینند  ب 

از  ب خزانه تکان نییخورد. باور کنند الزم به کرص 

و ووش اناا نی ی! یعلوم نی ی چرا کرف در دهان 

ویاوری ا  ی  گذاشته ییشود  گیرم روزی ویاوری 

ا  ی  از تایین بییه بیکاری به باانه کیک به یردم 

غزه  از خود رفع تکلیف کرده باشد. هیه دبدبه کبکبه 

این ویاعی با هیه نفوذ  خنوران  ناا  در ارگاناای 

بین الیلل  و با هیه قدری فشار یورد ادعای  ناا در 

این خ صه ییشود که یردم غزه را غیرتیندانه و ط 

 خیاباناای اروپا به  یخ بکشند!  

این ایران  ایران هر کس باشد  ایران طبقه کارگر 

نییتواند باشد. این خاک از این ره گذر وز نفری و 

دریوزگ  و کقاری در  ن نخواهد روئید. ینی 

کضرای برای وان فشان  شان در راه این وطن بیاوده 

 ا ی.   

 ادامه طبقه کارگر یک.............

طبقه کارگر در ایران خواه ناخواه، دیر یا زود در تقابل با جمهوری اسالمی تعیین تکلیف خواهد کررد      

طبقه کارگر خواه یا ناخواه  یک کشور قدرتمند در منطقه را به ارث میبرد  حکومت آتی ایرران، بره هرر         

میزان که کارگر در اداره آن دست داشته باشد، قطب بزرگتری از آزادگی و انسانیت در تمام منطقره و    

در سیاست بین المللی را  به خود اختصاص خواهد داد   طبقه کارگر نه مسخره بازی رقریرب بررترر در            

مقابل ترکیه و سعودی، بلکه کوبای سرکش و اگر الزم بداند اتمی را در دل خاورمیانره اسرالم زده و         

 عثمانی شکل خواهد داد    –اسیر تخم سترون آریایی 
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این ینویان 

 رکار خانم 

الیا   و 
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تووه بیشتر" 

ریا ی 

ویاوری گره 

  زده اند؟ 

 ۱صفحه    ——————————— —————————————     ٢٢علیه بیکاری 

هزار نفر از کارگران  021اط عیه ای به نیایندگ  تعداد 
از ویله در  ایی  ندیکای  زاد   پییانکاری صنعی نفی

کارگران ایران  ینتشر شده ا ی. در ایران وانف ای یبارزه 
کارگری ککیفریا ا ی  تشکب   هر دروه از اتکاد 
کارگران ایید ی   فریند و به نور چشم ییلیوناا ان ان تبدیب 
ییگردد  اگر خبر از صنعی نفی باشد باد به پرچم 
 زادیخواه  و عدالی ییاندازد. ایا این اط عیه از ونس 
دیگری ا ی. از چند و چون نیایندگ  کارگران خبری در 
د ی نی ی  ایا اگر یک ذره از این ادعا صکی داشته باشد 
 طر به  طر اط عیه گواه این ا ی که صد و بی ی هزار 
کارگر نفی در و تووی راه  به ولو  در و تووی راه  
برای باتر شدن زندگ  خود  خی در اشتباه ه تند. د ی 
اندرکاران تایه این طویار و هر ک   که بر  ن صکه 
ییگذارد  دو ی کارگران نی ی. کارگران نباید به این 
 طویار تن بدهند .                        
با هر  طر از این اط عیه یوو  از  واب وان ییگیرد 

 یا در ییان کارگران ک   ووود نداشی یقه این   که
"نیایندگان" را بگیرد که چرا و به چه کق  کارگران را به 
پابو   روکان  ییبرند؟ در ییان این ینویان  رکار خانم 
الیا   و الریوان  دیگر چه صیغه ای ه تند؟  یا کارگران 
نفی ایید خود را "به تووه بیشتر" ریا ی ویاوری گره 
زده اند؟  یا اط عیه دادخواه  یکصد هزار کارگر صنایع 
کلیدی  با کداقب د تیزد در شرایط دشوار کار در یواواه 
ی تقیم با  رطان در این خ صه ییشود که: "از کلیه شیا 
تصییم گیرندگان دولی ییخواهیم برای این پر نب 
پییانکاری وزاری نفی با تووه به  وابق باال و ی ولیی و 
فعالیتاای یای  که این عزیزان در د ی دارند ؛ ویوضوع 
عدم تبدیب وضعیی ایشان ؛ یک ان  ازی کقوق و رفع 
تبعیضای یووود ؛ به قید فوریی و ک ا یی کار ایشان ؛ 
تیایدای الزم وای رفع این ایرادای و شکاف فاکش و 
چشیگیر کقوق  بین پر نب ر ی  وپییانکاری وزاری نفی 
  اتخاذ فریایید." )به نقب از اط عیه(.

این کدام اعتراض کارگری ا ی که زیر یک خروار از  
زبان کج و یعوج چاپلو انه پناان ا ی؟ این ورق کاغذ 
بیان خوا ی فوری کارگران ا ی و یا وقی خریدن برای 
"هیه تصییصم گیرندگان دولی" که ر یدگ  به ایر 
کارگران را اکتیاال در الویی قرار دهند؟ این اط عیه 
ربط  به اعتراض کارگر نفی ندارد  کت  اگر صد هزار 
کارگر ر یا  نرا ایضا کرده باشند  تصویر خفی  ییزی از 
یک کارگر ا ی شیره تباکارترین ککویی ضد کارگری 
را بر  ر خود یییالد و تادید ییکند اگر خوا تاایش یورد 
تووه هیه یقایای قرار نگیرد  نوقی "ب  انگیزه و   ی 
اییان" خواهد شد! هر چه این  ند در یورد اعتراض و 
خوا تاا یبام ا ی  در دشین  خود با کارگر نفی  نوای  
 نگ تیام ییگذارد که در ا اس برای تفرقه ییان کارگران 
پییان  و ا تخدای  از هیچ چیز فرو گذار نییکند.  یا واقعا 
 خی ا ی  هویی شورای ا  ی  را در نقش این 
  نیایندگان کارگران نفی تشخیص داد؟

به یرور که اعتراض کارگر هر چه بیشتر راه به خیابان  
باز ییکند  هر چه اعتراض کارگر با زبان خود ا فالی 
خیاباناا را زیر چکیه های گردان  رکوب داغ ییکند تعداد 

هر چه بیشتر از این نوع "نیایندگان" پیدا ییشود که 
تخصص شان در طویار و شکواییه نوی   یرزی 
نییشنا د. ایناا  قف فام کارگر را به توهم به قضای و 
یقایای رژیم پایین ی  اورند  یتخصص رشد بنا به تعریف 
 رام اعتراض کارگری در عبور از ییان داالناای یبارزه 
  اقتصادی ولوی صکنه ک  و کاضرند.
اعتراض کارگری هیانقدر که روی پای خود بای تد و با 
 زبان خود  خن بگوید:

هیانقدر که یار خوا تاای اقتصادی را بر خود داشته  - 0
باشد بیشترین خدیی را به کب ونبش  زادیخواهانه به 
اریغان ییاورد. تازه چه ک   گفته کق اعتصاب یک 
 خوا ی  یا   ب یار عییق نی ی؟

اعتراض کارگری هزار بار کق دارد که ن بی به تایین  -2
اینیی صفوف خود ک ا یی بخرج دهد و این تناا راه  
ا ی که تعداد هر چه بیشتری از نیایندگان ی تقیم کارگری 
 را در قلب فضای یلتاب  یا   داشته باشیم.

تا بر ورده شدن یلزویای شرایط فوق اوازه ندهیم به ا م  
دل وزی تیر به پای کارگران شلیک شود. باید ینتظر بود و 
دید کارگران نفی با این نیایندگان و دو تان کذای  خود چه 
 خواهد کرد.                      
  
   

متن اطالعیه نمایندگان کارگران پروژه ای به نقل از سایت  

 اتحادیه آزاد کارگران ایران، ضمیمه است               

* * * * * * * * * * * * * * * * 

هوزارکوارگورپویویوانوکواری صونوعوی نوفوی 0211نیایندگان

 خواهان تبدیب وضعیی و یوکو وان  وازی کوقووق شودنود!

هزارکارگرپییانکاری صنوعوی نوفوی بوا 0211نیایندگان 

انتشار نایه ای  رگشاده خووا وتوار وایوانودهو  و توبودیوب 

وضعویوی و یوکو وان  وازی کوقووق پور ونوب نویوروهوای 

پییانکاری وزاری نفی با کاریندان ر ویو  در شورایوط 

 کوواری بوورابوور  شوودنوود.                    .

 در ایوون نووایووه بووه گووزارش نووفووی ازووویوولووه  یووده ا ووی:

نوفور نویوروی  0211111اینوانبان به نیایندگ  از  وی 

پییانکاری وزاری نفی وبا هیفکری ویع  کثیر از ایون 

پر نب زکیتکش که اکثرا دارای تکصی ی دانشگاه  و 

توارب کاری یفید ؛با  وابق کاری یختلف) ییانگیون از 

 اب( یشغوب به کار ییباشیم این یتن را تایه و  ۰۲تا  ۵

 وتووووووووووونوووووووووووظووووووووووویوووووووووووم نووووووووووویووووووووووووده ایوووووووووووم.

یقینا هیانطور که از اخوبوار روزنوایوه هوا ؛  وایوتواوای  

خبری ؛ اع ییه ها و شکواییه هوایو  کوه از  ووی ایون 

پر نب خدوم ینتشر ییگردد یطولوع ه وتویود ؛ یوتوا وفوانوه 

هنوز با نام پییانکاری نفی از یا یاد یویوشوود و قورارداد 

 الیانه ینعقد ییگردد؛ قراردادی بدون در نوظور گورفوتون 

پ ی  ازیان  ؛ ضرایب قانون   وخوتو  کوار؛ بودی  ب 

وهوا ؛ دوری از خانواده با کواری یشوابوه یوک کواریونود 

ر ی  در هیان شرایط ول  با اخت ف فاکش و تبعویوض 

 شکواییه: مایه سرافکندگی کارگران نفت !                                  



اعتراض 

کارگری هزار 

بار کق دارد که 

ن بی به تایین 

اینیی صفوف 

خود ک ا یی 

بخرج دهد و 

این تناا راه  

ا ی که تعداد 

هر چه بیشتری 

از نیایندگان 

ی تقیم کارگری 

را در قلب 

فضای یلتاب 

 یا   داشته 

  باشیم.
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این کدام اعتراض کارگری است که زیر یک خروار از زبان کج و معوج چاپلوسانه پنهان است؟ ایرن ور  کرا ر          

که رسیدگی بره امرر       “  همه تصمیصم گیرندگان دولت” بیان خواست فوری کارگران است و یا وقت خریدن برای 

کارگران را احتماال در الویت قرار دهند؟ این اطالعیه ربطی به اعتراض کارگر نفت ندارد، حتی اگر صد هرزار کرارگرر      

رسما آنرا امضا کرده باشند، تصویر خفت آمیزی از یک کارگر است شیره تبهکارترین حکومت ضد کارگری را برر      

بی انگیزه و سرسرت     ” سر خود میمالد و تهدید میکند اگر خواستهایش مورد توجه همه مقامات قرار نگیرد آنوقت 

خواهد شد! هر چه این سند در مورد اعتراض و خواستها مبهم است، در دشمنی خود با کارگر نفت آنجایی  “  ایمان

سنگ تمام میگ ارد که در اساس برای تفرقه میان کارگران پیمانی و استخدامی از هیچ چیز فرو گ ار نمیکند  آیا  

  واقعا سخت است، هویت شورای اسالمی را در نقش این نمایندگان کارگران نفت تشخیص داد؟

فراوان کق یا را نادیده ییگیرند . باگذشی پونوج  واب از 

وعده های  که از  وی یدیوران ارشود نوفوی ) یوعواونوی 

یووبوونو  بور  ووایوانوودهوو   ۲۰نویووروی ان ووانوو  ( در  وواب 

نیروهای پییانکاری به پر نب داده شده بوود ؛ هونووز بوه 

شکب اولیه و با کداقب کقوق و د تیزد ؛ بدون در نوظور 

گرفتن طرح طبقه بندی یشواغوب ؛ یودرک توکوصویولو  ؛ 

 ابقه کار یفید در نفی ؛ و بوا انوووام کوارهوایو  یشوابوه 

پر نب ر ی  وبعضا  خی تر و ک ا تر ؛ یشوغووب بوه 

کار ییوبواشویوم . هویوانوگوونوه کوه ی وتوکوضور ه وتویود یوا 

ت شگران چرخه صنعی کشوریان در کواب کواضور بوا 

تیام وان و   یت  خود در برابر هر نوع  خت  کار و 

نای ییی های نفت  اعم از انواع گازهای  ویو  و یوواد 

 تش زا و  رطان  و با دوری از خانواده انوووام وظویوفوه 

 یووووویووووونووووویوووووایووووویوووووم.              . 

به هیین دلیب از شیا انتظار داریوم بوه نویوروی ان وانو   

نفی ؛ که عظیم ترین  ریایه صنعی وانرژی کشوور را 

در د ی دارند و ام زیادی در تولیود ثوروی اقوتوصوادی 

کشور دارند تووه بیشتری فریایید.لذا تقاضا داریم دیدگاه 

یک ان  ازی کقوق دریافت  بویون تویوایو  پور ونوب نوفوی 

اورا گردد تا از طریق عدالی یکوری و شورایوط بورابور 

بین افراد در ی ایب کقوق  و رفاه  افراد ؛ راه  بواشود 

برای ایواد انگیزه های از بین رفته ایون پور ونوب کوه بوا 

فعالیتاای شبانه روزی خوود در کونوار پور ونوب ر ویو  

وزاری نفی با  ابقه کاری ؛ تکصویو ی وکواری کوایو  

 یشابه انوام وظیفه ییونویوایونود.                    .

شایان ذکر ا ی تداوم بر انوام این روش وزاری نوفوی  

چیزی وز ؛ کور شدن خ قیی کاری؛ فقر ؛ ا وتورس ؛ 

ب  انگیزگ  ؛ اف ردگ  ؛ ایواد یشک ی خانوادگ  ؛ ب  

اعتیادی ؛   ت  در اییان و  رخوردگ  با عدم ایونویوی 

 شووغوولوو  نووخووواهوود بووود .                        .

و نیز ی تدعی ی با تووه به صکبتاای وونواب روکوانو  

یوبونو  بور  ۲۹و تواکویود ایشوان در فوروردیون یواه  واب 

 ایانده  نیروهای پییانکاری در د تگاه های دولوتو  و 

نایه یعاونی تو عه یدیریی و  وریوایوه ان وانو  ریویوس 

 ۲۷۵۷/۲۱/۰۲۲به شیاره  ۳۲/۷/۲۱ویاور در یورخ 

یوبونو   ۲۵و نیز تاکید وناب الریوان  در یار یاه  واب 

بر اط ع از وضوعویوی نواب وایوان پور ونوب پویویوانوکواری 

وزاری نفی و نیز یوددا تاکید  رکار خانم الویوا و  در 

 بان یاه  اب واری هم یبن  بور یوکو وان  وازی کوقووق 

پر نب ر ی  و غیر ر ویو  صونوعوی ؛ از کولویوه شویوا 

تصییم گیرندگان دولوی یویوخوواهویوم بورای ایون پور ونوب 

پیویوانوکواری وزاری نوفوی بوا تووووه بوه  ووابوق بواال و 

ی ولیی و فعالیتاای یایو  کوه ایون عوزیوزان در د وی 

دارند ؛ ویوضوع عدم تبدیب وضعیوی ایشوان ؛ یوکو وان 

 ازی کقوق و رفع تبعیضای یووود ؛ به قید فوریوی و 

ک ا یی کار ایشوان ؛ تویواویودای الزم وواوی رفوع ایون 

ایرادای و شکاف فاکش و چشیگیر کقوق  بیون پور ونوب 

 ر ی  وپییانکاری وزاری نفی اتخاذ فریایید.

 ادامه شکواییه .........



اعتراض 

اینترنت  

کارگری باید 

عار باشد. هیچ 

چیز 

شرافتیندانه تر 

از ابراز 

انزوار از یک 

پدیده ضد 

کارگری 

نی ی. این 

ابراز انزوار 

کق  دیاا ی. 

هیچ ایرادی بر 

نفس یک 

صفکه 

اینترنت  در 

کیایی و 

هیدردی ن بی 

به یک فعاب 

کارگری 

نییتوان بر 

  زبان  ورد
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دنیای ارتباطای الکترونیک ایر نشریه و شبکه ارتبواطو  

ییان طبقه کارگر را بشدی تکی تاثیور قورار داده ا وی. 

بدون لزوم وارد شدن به بوکوث هوای توکولویولو  و کشواف 

نکای اصل  که قطب نیای کار یا در علیه بیکاری ا وی 

 را برییشیاریم.

ن خه ک  یک دوی ی  یصد  اله بقوی خود باقی ی. 

نشریه کیونی ت  هیواره ابزار پویوونودهوای اووتویواعو  و 

طبقات  و یبارزات  کارگران به ک اب  یده ا ی. نشریه 

را باید کضورا د ی بد ی چرخاند. به این ترتیب نوفوس 

پخش نشریه عایل  برای پیوند ییان  کاد طبقه ییشود که 

هیچ چیز وانشین  ن نییشود. یک اعتصواب کوارگوری و 

یک اقدام یتکدانه کارگران در یک یکله یا یک کارخانوه 

کاصب ویع وبری  گاه  و اط عای و اشراف   ناا بور 

این یا  ن درد طبقات  و  اعتراض بور عولویوه  ن نویو وی. 

یبارزه کارگری کاصب غیرتاوای بووووش  یوده نویو وی. 

یشارکی در یک کرکی اعتراض  ی وتولوزم اعوتویواد بوه 

یکدیگر و شناخی از شبکه  ازیاندهنوگوان ا وی. پوخوش 

د ی بد ی نشریه در عین کاب اوازه ییدهد از نوظورای 

هیدیگر یطلع شد. هر تیاس و هر د ی بوه د وی شودن 

نشریه کوه  از بینش ن بی به یکدیگر را به هیراه دارد 

 که غیر قابب چشم پوش  ا ی.

شبکه پچ پچ کنوان انوتوقواب  گواهو  کوارگوری بوه ووایو  

نییر د! برای یک فوعواب کوارگوری بوکوار گویوری یودرن 

ترین و یله های ارتباط ویعو  از نوان شوب واووب تور 

ا ی. طبقه کوارگور ایوران یوک وویوعویوی عوظویوم پونووواه 

ییلیون  را بوا یوک  ووخوی و  واز شوگورف را شوایوب 

ییشود. در دب طبقه کارگور  ویو بو  از خوبور فوعوالویوی  

یبارزه  ابتکار و شبکه های یتنوع ارتباطو  در ووریوان 

 ا ی که باید دیده شود  شنیده شود و طنین انداز گردد. 

طبقه کارگر ایران یک تکوب عظیم اوتیاعو  را پشوی 

 ر گذاشته ا ی. این طبقه چند پله در ییوان خوود را بوه 

 طوح فن  و تکنیکو  در  وطوه وواوان ر وانوده ا وی. 

بخوش اصولو  طوبوقوه کوارگور ایوران را شواورونودانو  بوا 

تکصی ی دبیر تان  و بواالتور شوکوب یویودهونود. از ایون 

یایتر به راکت  ییتوان یشواهوده کورد کوه بوکوار گویوری 

اینترنی نه فقط در د تر   به اط عای روزیوره بولوکوه 

با هدف یبارزات  در ییان طبقه کارگر با هویوچ کشووری 

نه فقط در ینطقه بلکه در تویوام دنویوا ابودا قوابوب یوقوای وه 

نوویوو ووی. شووبووکووه هووای الووکووتوورونوویووک یووک درد قوودیوویوو  

 ازیاندهندگان یبارزای کارگری را کب کورده ا وی  و 

 ن اینکه بیکاری به راکت   ابق بوه یوعونوای پوراکونودگو  

شبکه های کارگری نییوشوود. وونوبوه یواوم در ایون یویوان 

این ی که خوانوواده هوای کوارگوری بوه شوریوک نوزدیوک 

 هیفکری طبقات  کارگری پیو ته اند. 

یک طبقه در دیگ کلیم اینترنتو ! شوایود بواور کوردنو  

نباشد که ع رغم توضیکای فوق چگونه ایلنا بر اخبار 

کارگری ایران چنگ انداخته ا ی.  ایلنا یونوبوع خوبوری 

کارگری ایران نی ی. این ک ه گشادی ا وی کوه هویوه 

شبکه های کارگری در ایران کوم یوا بویوش بورای خوود 

دوخته اند.  لطه انکصاری ایلنا بر اخوبوار اعوتوراضو  

کارگری در ایران  ایناک ا ی. ایلنوا فوعواالنوه اخوبوار 

اعتراضای و ی ایب یام یربوط به طبقه کارگر را بوه 

ییب خود بازگو و تعریف ییکونود  و از ایون انوکوصوار 

خووود از قوودری تووکووریووف و فووریووب ب وویووار زیووادی 

برخوردار ا وی. یووارد قوایوم بواشوک بوازی ایولونوا بوا 

اکزاب و  وازیوانواوای کوارگوری در صوکوی و  وقوم 

خبرهای ینتشره در  الاای اخیر کم نیو وی کوه بوخوشوا 

کیتر از یک ر وای  نی تند. طبوقوه کوارگور در ایوران 

باید خود را از کشره اینترنت  ایلنا خ ص کونود. ایولونوا 

هوووم اکووونوووون بوووه شووواخوووص گوووویوووای نوووفووووذ واقوووعووو  

کارگری در کارخانه ها و یوراکوز   –وریانای . یا   

کارگری  و از  ن یایتور  وطوه اگواهو  و ک وا ویوی 

فعالین کارگری در تشخیص ی ایب گره  گوریوبوانوگویور 

طبقه خویش شده ا ی.   بخصوص کوه بوخوش اصولو  

نفود و کارای  ایلنا و  ازیان چرخاننده  ن نه روزنایه 

چاپ   ن  نه نفود فعالین ان  بلکوه توکویوه بوه خواصویوی 

اینترنت  ان ا وی. بوایود تووووه داشوی انوکوصوار ویوژه 

خبری ایلنا با هیکاری  گاهانه دولی یدتاا ی از بویون 

 رفته ا ی.

اعتراض اینترنت  کارگری باید عار بواشود. هویوچ چویوز 

شرافتیندانه تر از ابوراز انوزووار از یوک پودیوده ضود 

کارگری نی ی. این ابراز انزوار کق  دیاا وی. هویوچ 

ایرادی بر نفس یک صفوکوه ایونوتورنوتو  در کویوایوی و 

هیدردی ن بی به یک فعاب کارگری نییتوان بور زبوان 

 ورد. در عین کاب با وقوف یشترک عایه بور "اظواور 

ین الشیس" ب  تاثیری این لی ی ها بر  رنوشی فعاب 

و یا کرکی کارگری یربوطه در عین کاب  هور گوونوه 

تراشیدن ارزش یبارزات  برای  ن بوایود عوار بوکو واب 

بیاید. ارزش واقع  این هیب تگ  های دیوژیوتوالو   در 

 دقی کاف  برای در کاشیه نگه داشتن  ن ا ی.

 نشریه و روشن بینی کارگری در تقابل

 “ایلنا” با حشره  



یک کارگر به 

ککم عقب  اده 

نییتواند 

خواهان ویع 

شدن ب اط نه 

فقط این 

ککویی بلکه 

کب این نظام 

نباشد. کدام 

عقب  الم 

ییپذیرد که 

 اب بعد از 

 اب  برنایه 

پنج  اله به 

پنج  اب  از 

این رئیس 

ویاور تا 

وانشین بعدی 

فقط تداوم 

 یکب یعیوب  

از قواانین 

ا اری بار و 

کوله بار هر 

چه بیشتری از 

  یکنی باشد؟ 
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 ین  واب بنیادی کشیکشاای وایعه یا ی. وواب این 

 واب برای هر کارگری بطرز ی خره ای  اده و در 

عین کاب بطرز اعواب  وری پیچیده ا ی. این  وال  

ا ی که روزی هزار بار تخی  ینه کارگر کوبیده 

ییشود  هیان کارگر به  ادگ  یک کرکی  ر بطرف 

باال یا پایین به این  واب وواب ییدهد. کارگر از این 

 واب گریزی ندارد. کت  اگر خود نخواهد در داینش 

ییگذارند. زندگ  روزیره کارگر به پا خ او به این 

 واب گره خورده ا ی. به ییزان طفره کارگر  این 

 واب با هیین زیخت  با لوبازی هر چه بیشتر از هر 

طرف در یقابب کارگر قرار ییگیرد. ی اله یایتر 

این تکه طبقه با وواب به این  واب تکلیف ب یاری از 

ی ایب ا ا   در ینطقه را در یک چشم انداز طوالن  

 روشن ییکند. 

یک کارگر به ککم عقب  اده نییتواند خواهان ویع شدن 

ب اط نه فقط این ککویی بلکه کب این نظام نباشد. کدام 

عقب  الم ییپذیرد که  اب بعد از  اب  برنایه پنج  اله 

به پنج  اب  از این رئیس ویاور تا وانشین بعدی فقط 

تداوم  یکب یعیوب  از قواانین ا اری بار و کوله بار 

هر چه بیشتری از یکنی باشد؟ دنیا و ر انه ها پر از 

عکس و شواهد فقر فاقه کارگر  ن وایعه ا ی. ک   که 

هزار برابر این "کقایق" را با عکس و شواهد در یقابب 

انظار عیوی  قرار بدهد  هنوز به یک قطره از یک 

اقیانوس نزدیک نشده ا ی  چرا که دریچه ای به 

واقعیی عظیم  پشی پرده غرور این ان اناا فقر را 

پناان یی ازد و صوری های  که نا با  یل  بلکه به 

هیی کار و فداکاری و فریاد ر    اف انه وار  کاد این 

طبقه برای خود و خانواده و هیکار نزدیک هم نشده 

ا ی. ی اله گره  یربوط به طبقه کارگر در اینوا ی 

که این تصاویر در د ی ر انه ها و وریانای و 

یف ران بصوری قربانیان خایوش و ی تاصب و نادان 

یعرف  ییگردند. این عکس ها هر چند واقع  و از  ر 

دل وزی بدون  نکه به یک  واب  اده کک شده در 

پیشان  این  دیاا بپردازد ییتواند  ر از یک دروغ و 

کت  دشین   گاهانه و یا نا گاهانه در بیاورد: کدام 

  رنگون ؟

فضای  یا   ایران به یک  یرک پر شکوه از اکزاب 

 یا   تبدیب شده ا ی که با هیه تنوع هیگ  از چاه  

ییگویند که کارگران با ویاوری ا  ی  در  ن افتادند. 

اکزاب  توای بخش از بردگ  و بیچارگ ! اوازه دهید 

از این یتخصصان ککویی توتالیتر یخوف ا  ی  

داعش  انتظار بیاوده را بخود را ندهیم که به هیین دلیب 

باید راه یبارزه یوثر ولوی یردی  که کق دارند 

بتر ند  بگذارند. اگر یردم با دیدن فیلم های یوتوب 

اکخافای ا  ی  باید عاص  شوند و خون به ووش  یده 

و ککویی  رنگون کنند  دیگر کزب و رهبران  یا   

شیا  را چه  نیازی ا ی؟  یا واقعا نباید اکتیاط ایروز 

طبقه کارگر را دقیقا بخاطر وب.کیری از تگرار 

"اشتباه"  ر کار  یدن ویاریی ا  ی  با اکترام 

 هیراه  کرد و نشانه درایی و عقب دان ی؟ 

  عادی یعکوس طبقه کارگر در ایران

اینرا باید بک اب بدشان   یطلق طبقه کارگر و طنز 

تاریخ نوشی. در دب  یاه ترین  الاای  رگذشی 

خویش  در یقابب  خی ترین شرایط یبارزه  بخش 

یای  از انرژی تک تک رهبران کارگری صرف 

یبارزه علیه " م  رنگون " شده ا ی! یبارزه علیه 

وکاوری ت  ی  ییلو تز طنز تله ا ی. بت  صدر از 

یاند ین اانفقاب رژیم ا  ی  که تازه ایروز از 

خاطراتش ییتوان از عیق خئیاتش برای برقراری رژیم 

خبر دار شد  به طبقه کارگر و  زادیخوواه ایران  تشر 

ییزند که چرا به یوقع در دفاع از او در خیباناا وان 

فشان  نکرذه ا ی. کاش خود او قبب از اعزام به خارج  

کداقب در یک فیلم  اختگ  دو دقیقه ولوی یک تاتک 

یشی های گره کرده خود را در ویب به کیتیش 

ییگداشی. کیف شد   گر نه ییشد در یوتوب ییتوان ی 

در و توو در پ  "یلت ین ایران" قاریان  بیب قیطان  

کزبش باشد!  در تاریخ شاه فراری کم نییتوان  راغ 

گرفی. پ ر شاه  که تناا فضیلی او در عدم  کاه  او 

از ووود با تیب بوه باشد را هم بار کاب ییشود یافی  

گیریم  یک پادشاه زاده الورم پادشاه گردد   بیخ ریش 

یردم ایران گیر کرده ا ی. در نیویورک به وانم  

ایشان هنوز در صف  رنگون  ا ی! اف وس پس از 

نایه های  شت  وویانه ایشان برای خاتی  ده نفر در 

یقابب دفتر ریا ی کیاوری در تاران با فریاد "یا یرگ 

یا شازده" تاریخ ونبش  زاددیخواهانه ایران را به گب 

 را ته یی اختند.    کزب ایشان هنوز هم کنفرانس 

یبارزای بر  ر یبارزای  کوالر دیکراتیکک یردم 

در ایرای را برگزار ییکند و بقیه هم ییروند برایشان 

بازار گری  ییگنند! این هنوز یگ قطره از خدیای کب 

 این اپوز یون ا ی. 

هیچ ننییتواند و نباید تاریخ ده  اله ایران اخیر ایران را 

کیرنگ و یا فرایوش کند. از بازار کم رونق این 

 ما کارگران سرنگونی طلب هستیم، نیستیم!



توربه 

ویاوری 

ا  ی  برای 

یردم 

زکیتکش 

توربه دردناک 

و وانکاه  

بود. از ویله 

به این خاطر 

که  قف 

ارزشاای 

ان ان  و 

توقعای بزرک 

و  طه اخ ق 

 یا   در ان 

وایعه را 

بشدی نزوب 

 داد.  
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اکزاب از چپ تقوای  تا را ی پالوی  از یل  یذهب  

ها تا انواع وریان قوی  یل   نباید در یورد ظرفیی و 

تونای  این اکزاب قضاوی گیرد. در داغ ترین 

کشیکشش ها ی ییا   ایران در یقطع وریان  بز و در 

بابوهه رژیم چنج ایریکا این اکزاب تب و تاب  داشتند. 

هیچ کزب  در هیچ تاریخ  و در هیچ کشوری اینقدر 

برای اهداف خود به این اندازه در خیاباناای یرکزی 

اروپا و ایریکا ولوی  فارتخانه ها در کاب  یاده باش 

نگاه نداشته ا ی. هدف تصرف تاران بود. هیچ زیان  

به این انذاره ارکاناای بین الیلل  یقایای اپوز یون هبچ 

کشوری را به کضور نپذیرفته بودند. هیچ وقی 

اپوزی یون هیچ کشوری باه این اندازه یتکد نبوده اند. 

هیچ وقی این تعداد از رو ای اکزاب در د ترس یردم 

 اعته عزم  22قرار نداشته اند.  بی ی کاناب تلوزیون  

وزم عاالونابان را به  گاه  یردم ر انده ا ی و بقوب 

خودشان رژیم هرگز ورای نکرد یزاکیت  در پخش 

برنایه ها ایواد کند. رهبران این اکزاب که ایروز 

خ تگ  در ییکنند  اگر بد شان   اوازه داه ییداد و به 

یکعبه  یاب خود ییر یدند ی  بای ی چلب  و طالبان  

ایران ییبودند  ایران  رنوشی عراق با یکاصره 

اقتصادی و  رنوشی لیب  با عیلیای یوثر  نظای  با 

کیک نیروهای یخالف دولی ذاله را یک وا از  ر 

 ییگذراند. 

از  ن کیا و بیا ایروز خبری نی ی. صادق ترین این 

وریانای به شک ی خود اقرار دارد. یابق  به روی خود 

نییاورند. ایا هیگ  از ب  تفاوت  کارکران و عدم 

دخالی طبقه کارگر شاک  ه تند. این کقیقی ندارد. این 

وریانای واقعا در داینه ت ش  که کردند شک ته نف   

به خرج ییدهند. در دب تاریخ ایران باید ثبی کرد که 

برای یو وی و کروب  راه باز شد. روی قلندوش 

وریانای  یا   بخصوص  رنگون  طلب برایشان 

بازار گری  شد.  در دب ویران  عراق دهاا وریان 

 یا   ایران از کیله ایریکا و از یکاصره اقتصادی 

از یدینه فاضله  اختند. کعبه  یالشان بود.  در تیام 

لکظای این کشیکش فعالین و رهبران کارگر در خنث  

شیشیر ییزدند.     کردن  م  رنگون  این وریانای

کارگران و بخش بزرگ  از یردم  زادیخواه از نزدیک  

این وریانای   را برانداز کردند. نپ ندیدند. کق داشتند. 

رهبران کارگری در ان زیان با چنگ و دندان رفقای 

خود را از   افتادن در دام این یوج بر کذر داشتند.  ناا 

در رهبری و پ تفرم  بز و رژیم چنج هیچ چیز یثبت  

 وز تباه  بیشتر را ندیدند.   یا کق نداشتند؟

توربه ویاوری ا  ی  برای یردم زکیتکش توربه 

دردناک و وانکاه  بود. از ویله به این خاطر که  قف 

ارزشاای ان ان  و توقعای بزرک و  طه اخ ق 

 یا   در ان وایعه را بشدی نزوب داد. "هر کس بیاید 

از این  باتر ا ی" یک یعدن عفونی  شده ا ی که  

دهاا  اب ا ی  ان وایعه را به زباله دان انواع 

شخصیتاا و ایده ها و روشاای  شکارا خرد و یادون 

اکترام ان ان  تبدیب  اخته ا ی.  یا کارگر کق نداشی 

از خود بپر د اگر قرار باشد یکاصره اقتصادی ایریکا 

کار از باشد  اگر قرار باشد ارتش ایریکا نیروی 

رهای  بخش باشد  پس هنر  یا ی شیا در چی ی؟ ایا 

یک کارگر با قلب ییلو از نفری از ویاوری ا  ی  

کق نداشی در خلوی خود عقب بخرج بدهد و ب ادک   

از ایناا بپر د اگر قرار ا ی تبلیغای و پ تفرم و 

شخصیتاا و روشاای یبارزات  و قاریانان تان با 

بنگاهاای ر ی  تبلیغات  رادیو ایریکا یو نزند پس هنر 

 شیا چی ی؟ 

در تاریخ چه در ایران و چه در هر وای دیگر 

"فداکاری در راه ارزشاا" با شخصیتاای ویژه با اییان 

را خ و با  رزوهای بلند گره خورده ا ی. ویاوری 

ا  ی  این پدیده را به خیاباناا  ورد  با  زندگ  عادی 

یردم گره زد. ویاوری ا  ی  کیا ه های دخیه های 

زندان اوین را به دا تان زندگ  هیکار  برادر و خواهر 

در یک روزی از روزهای هیین زندگ  لعنت  تبدیب 

 اخی. کق انتخاب  در تعلق یذهب  یکتب  یا   و 

اعتقادای و کت  لباس  کق شاروندی و اینیی و کریی 

به عرصه های  تبدیب شد که ابراز  ن و پافشاری بر  ن 

ی تلزم فداکاری و از وان گذشتگ  به یعنای دقیق کلیه 

را بایراه داشی. به این یعنا باید از زنداناای  یا   به 

خیاباناا رفی و عزی ازادی را در دب یک ی و 

 نگفرش خیاباناای ان وایعه و توو کرد. قلب ان 

وایعه برای ازادی ییطپد  ییلو از نفری از ککویی 

یذهب   ا ی   ن وایعه در ا تانه انفوار ووانان  ا ی 

که کلیه کق را با شیر یادر به دهان گرفته اند؛ ایا در 

هیان وایعه "هر کس بیاید باتر از این ا ی" و وعبه 

 یاه  " رنگون " ب ی وان  ن وایعه شده ا ی. این 

"وعبه  کر اییز " ا ی. یردم در خیاباناا ایا از 

خوا تاای خود دورتر ییافتند. وایعه ییلو از کزب و 

یبارزه ووی  ایا زبان بزدالن و پراگیاتی تاا درازتر 

ا ی و یردم در یقابب رژیم ب  دفاع تر ییگردند. 

 ادامه ما کارگران..........



کارگر به 

ونبش 

 رنگونگون  

یک  ر  وزن 

بده  ندارد. 

کارگر ایر 

 رنگون  را 

بنا تعریف با 

خود دارد  

اتاام  رنگون  

را با هوا 

ا تنشاق 

ییکند  دو ت  

های او  

ییایان  و 

 رگری  

هایش  رفاقی 

ها و دشین  

هایش  اییان و 

کفرهایش  با 

یعیار 

 رنگون  

یکک خورده 

و پا خ گرفته 

 ا ی.  
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وایعه در پ  کفر در پ   زادی از یذهب پنوه بدیوار 

ییکشد ایا هیان وایعه به برکی وعبه  رنگون  به 

ی تراح تاریخ یبارزه بشری علیه خرافه تبدیب شده و 

 خاتی  و کروب  پس ییاندازد.  

  رنگون  و دروغاای بزرگ

هیچ چیز باندازه یبارزه طبقات  کارگران گویای تناقض  

کاکم بر فضای  رنگون  نی ی.  رنگون  یثب هر 

چیز دیگر یک تاریخ دارد. بر خ ف روایتاای واری  

یبارزه با ویاوری ا  ی  با بازرگان  وباه یل   

کزب دیکرای  فروهر  شریعتیداری و بن  صدر و 

یواهدین و کت  غالب نیروهای چپ شروع نشد.  ن 

زیان هیه ک ان  که ایروز فخر درایی  یا   

ییفروشند یا در صف دولی بودند   و یا روزگار را با 

د ت  در  تش  یطلوبیی ویاوری ییگذراندند. برای 

هیین ککویی ن خه دیکراتیک و ا تق ب اقتصادی ئ 

هیزی ت  یل  و قوی  ییپچیدند. طبقه کارگر  ر 

 وزن  به  نچه بعدها بعنوان  رنگون  شناخته شد 

ندارد. کلیه کق  پدیده گرفتن یقه ویاوری ا  ی  

برای وعده های ضد دیکتاتوری و ضد  ریایه داری 

دوران انق ب با یبارزه طبقه کارگران گره خورده 

ا ی. کارگران نه فقط کق و عدالی را یطالبه که خود 

در یصارده کارخانه ها و ایاکن ی کون  به اورا 

دراوردند. اولین یبارزای کارگران بیکار در هیان 

به این  واب وان دادند کدام انق ب؟  75ا فند  اب 

انق ب برای کدام اهداف؟ این تظاهرای را پا داران به 

گلوله ب تند و ناصر توفیقیان بعنوان اولین قربان  

شک ی توهم در یک انق ب هیه با هم و یوهوم شناخته 

شد.  یردم زکیتکش کرد تان در یبارزه ای که ایروز 

با تاکید بر کفظ تیاییی ارض  تخطئه ییشود  وباه ای 

را گشودند که  نندج  رخ با اوب یه  ندیکای 

 صنعتکاران در یرکز  ن ییدرخشید. 

کارگر به ونبش  رنگونگون  یک  ر  وزن بده  

ندارد. کارگر ایر  رنگون  را بنا تعریف با خود دارد  

اتاام  رنگون  را با هوا ا تنشاق ییکند  دو ت  های 

او  ییایان  و  رگری  هایش  رفاقی ها و دشین  

هایش  اییان و کفرهایش  با یعیار  رنگون  یکک 

خورده و پا خ گرفته ا ی. چه ک   گفته ا ی پا خ 

یبارزه اقتصادی طبقه کارگر نه الغای ا تثیار بلکه  

چند درصد اضافه د تیزد ا ی؛ چه ک   کفته ا ی 

 خر خط و دایره عیب و هیفکری های یک  ندیکا 

ی ایب خرد غیر  یا   ا ی؟ چه ک   گفته ا ی پا خ 

یبارزه علیه بیکاری کارگر نه تودید نظر در نفس 

یالکیی کارخانه بلکه "اشتغاب" ا ی؟ چه ک   گفته 

ا ی  خر خط بییه بیکاری به وای تودید  ازیان 

اوتیاع  کار و خلع ید کارفریا از اختیار اخراج  

 یک ا به بییه بیکاری بر ا اس نرخ تورم ا ی؟ 

ایروز در ک ادی بازار  رنگون  طلبان طبقه کارگر 

ییتواند با اعتیاد بنقس و بلندی از دفع خطر  رنگون  

طلبان بخود ببالد. ایا هر چقدر این نبرد بزرگ بوده 

باشد؛ این یصاف دفاع  بود و در یصافاای تازه پیش 

رو نار ا ا ی. ایروز ایر راه اندازی اقتصاد در 

یراکز بزرگ صنعت  ی تلزم شک تن بی های عدالی 

اوتیاع  و کارگر پناه  و یبارزه با ایریکاا ی. هر 

یک از این فاکتورها برای  الاا  ا باب د ی دولی و 

فل فه ووودی یک دو وین کزب اپوز یون بوده ا ی. 

ایروز با براه افتادن چرخ صنعی یک اعتصاب 

کارگری دولی را به یصاف ب یار ودی تری ییطلبد. 

پا خ به این شرایط ودید ی تلزم این ا ی که طبقه 

کارگر از یبارزه دفاع  تکییل  و از فشار " رنگون " 

خ ص کند. با تیام قایی خود و برای ککویی کارگری 

 خیز بردارد. 

ایروز در دب تکوالی ودید ینطقه ای ایر رهای  از  

ویاوری ا  ی  کیاکان ایر  ن وایعه ا ی. طبقه 

کارگر یک ویاوری ا  ی  در قایی یک قدری 

ینطقه ای را پیش رو دارد. این بار طبقه کارگر ی تقییا 

بخشاای دیگر از طبقه خود در کرد تان  در عراق  

 وریه و لبنان را ایر و در کنار یبارزه خود علیه  

ویاوری ا  ی  یییابد.  یفاهیم قدیم از ویله 

نا یونالی م با هیبی دیگری در یقابب او قد علم خواهد 

کرد. این شرایط ییتواند نه هزینه بلکه "ینافع اقتصادی" 

برای بودوه به هیراه بیاورد.   یا ی بین الیلل  از 

فاصله نزدیک و از زاویه ودیدی به ایر چاره ووی  و 

د تور ول ه تشکب های کارگری تبدیب ییگردد. در 

یقای ه با یصافاای " رنگون  و رژیم چنج" دور ودید 

یبارزه علیه ویاوری ا  ی  بیراتب پیچیده تر ا ی و 

قبب از هر چیز ی تلزم این ی که هر کارگری در 

وایعه خود را یک یدع  پر انرژی و یکق برای 

 ککویی کارگری ببیند. 

 ادامه ما کارگران



سنبلهای خود 

از اوین را 

تازه سازیم و 

بیاد بیاوریم 

که برای 

رهایی از 

کابوس اوین 

نه تنها به 

شوالیه های 

شجاعت 

بلکه در 

تشابه با 

باستیل 

فرانسه به 

یک انقالب 

 نیاز داریم  
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زندان اوین برعکس باستیل، برای مردم شهر 

خود، زندان دور از دسترس و ناشناخته ای 

نیست. یک ساختمان ساده و دیوارهای کوتاه، در 

دسترس عموم مردم که میتوانند یروند 

گوشهایشان را به دیوار بچسبانند، دروازه 

فرسوده که با یک دق الباب بر روی مراجعین 

باز میشود. بر عکس باستیل کروکی زندان و 

ساکنین این سلولها و سرگذشت آنها تقریبا همیشه 

آشکار و شناخته شده بوده است. در یک مقایسه 

ساده سرنوشت زندانیان باستیل با سرنوشت 

زندانیان اوین را میتوان در قالب یک داستان از 

بدشانی همنشینی گذرا با یک غریبه زشت و 

بدطینت بدست داد. و فرق دیگر اینکه باستیل در 

زمان خود قسم خوردگانی داشت که قلعه دست 

نیافتنی را فتح میکنند. بارها و بارها پاریس با 

امید و وسوسه و شایعه سقوط باستیل بیدار شد. 

تهران در حسرت قهرمانان فتح باستیل خود 

میسوزد. هیبت کابوس اوین در شکنجه هایش 

نیست. ترسناک ترین بعد آن در سلولی باندازه 

یک قبر است که در ان هر بالیی بخواهند را 

سرت میاورند، جسم و روح زندانی بازیچه 

دست زندانبان است. هیج چیز غیر ممکن نیست، 

میتوانند از سرما، گرما، گرسنگی و یا زیر 

ضربات باطوم و شالق، با سنگ، با چوب تو را 

از پا در بیاورند، به تو تجاوز کنند، هر اتهامی 

دلشان بخواهد به تو بزنند و جنازه ات در بیابان، 

سر چهارراه، توی جوی کنار خیابان، بغل 

ایستگاه اتوبوس یا قبری مشابه سلول زندان سر 

به نیست شود. زنده ای اما ارزوی مرگ داری، 

آزادی میخواهی اما در تنهایی خودت قدرت 

نزدیک شدن به آن را در خود نمیبینی. تو 

میتوانی هر کسی باشی، یک زن، یک مادر، یا 

یک کودک فقط بخاطر "جرم" والدین خودت. 

جرم تو هر چیزی میتواند باشد، یک فکر، یک 

عقیده، یک حرف، یک مشت گره کرده. در 

اوین شرافت و عزم و تعهد به عدالت ممنوع 

است کفر است، بیگانه است. تو در اوین دیگر 

نه انسان نه شهروند بلکه یک رقم، یک اسم شده 

و به یک عکس نزول پیدا میکنی. به محض 

ورود به اوین ه ه زندگی، شغل و ماسبق فردی و 

اجتماعی تو دود شده و بجایش درد و زخم هایت 

هویت تو را شکل میدهد. در زندان اوین تنها 

حق تو این چهاردیواری است که در آن حق 

داری بلرزی، گرسنه بمانی، به زخمهایت خیره 

بمانی، و بپوسی. زندان اوین بخش بزرگی از 

زندگی مردم آن شهر را شکل داده است. مردم 

تهران از زبان دهها هزار نفر دوست و همکار 

و از زبان خانواده زندانیان از زندان و واقعیتها 

را خبر دارند ولی هنوز کسی شایعه به اتش 

کشیده شدن اوین را نشنیده است. با انتشار 

گزارش گورنشینان نه بطرز سمبلیک بلکه به 

معنای دقیق کلمه اوین به محله های مختلف شهر 

تهران منتقل شده است. این شهر مملو از سر 

پناههای کوچکی است که بیش از هر چیز به 

سلولهای اوین شباهت دارد. در این سلولها سرما 

و گرسنگی و زخمها به همان اندازه کشنده است. 

ساکنانش همانقدر آزادند که پناه دیگری ندارند. 

بسیاری و در بسیاری از نقاط تهران با تنوع 

چشمگیری اما در یک تشابه ساده سرگذشت 

اوین را تداعی میکنند؛ زیر تیر چراغ برق 

پاتوق تن فروشی، مربع نیم متر در نیم متر در 

پیاده رو برای گدایی، تمام چهار راه متعلق به 

کودک گل فروش، مساحت یک کارتن و یا 

نیمکت یک پارک، بیغوله های خانواده 

کارگری، پاتوق کارگران بیکار همه جا اوین، 

یک اوین آزاد اسیر سرمایه را به شبکیه چشم 

هر رهگذر حک میسازد. اگر در اوین همه چیز 

در خفا میگذرد، حدیث تهران اوین یک حدیث 

آشکار است. همه ذجه های این "زندانیاِن" درد 

و لرزیدن و پوسیدن مرگبار این جمعیت میلیونی 

را می بینند ولی به روی خودشان نمی آورند،؛ 

چرا که اینها "کارتن خواب" هستند. کارتن 

خوابی به هویت انسانها تبدیل شده است. گدایی و 

تن فروشی هویت صدها هزار نفر انسان است. 

این آدمها درست مثل زندانیان اوین، کسی نبوده 

اند، کسی نیستند، سرما و گرما بخش قابل انتظار 

از زندگی آنهاست. جنازه آنها را در آشغالدانیها 

 در همسایگی سگهای ولگرد میشود پیدا کرد. 

زندان اوین یک ساختمان در میان ساختمانهای 

دیگری و با ساکنینی نگون بخت نیست. اوین 

خار چشم و زخم عمیق بر وجدان همه ماست. 

حتی اگر اوین را اعماق دریا ببرند، عاملین و 

شکنجه گران و توجیه کنندگان آن، کسانی که 

 اوین در تهران، تهران در اوین



نشریه 

کیونی ت  

هیواره ابزار 

پیوندهای 

اوتیاع  و 

طبقات  و 

یبارزات  

کارگران به 

ک اب  یده 

ا ی. نشریه 

را باید 

کضورا د ی 

بد ی چرخاند. 

به این ترتیب 

نفس پخش 

نشریه عایل  

برای پیوند 

ییان  کاد طبقه 

ییشود که هیچ 

چیز وانشین 

   ن نییشود. 
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برای بقیه الالیی وجدان سر میدهند، ترس را در 

دل مردم میکارند و لجنزار تسلیم و بی تفاوتی را 

توجیه میکنند، تازیانه ای بر گرده کل جامعه 

است که اوین زندان اسارت همگی ما است. به 

ازا هر آزادیخواه در زندان هزاران تن از 

کثیفترین عاملین حماقت و بردگی در لباس 

مسئولین نظم و قاضی و مقامات حکومتی و 

اساتید و ژورنالیستها در جامعه وول میخورند، 

پستی میافریننند و به ریش تک تک ما میخندند. 

به ازای هر کارگر زندانی هزاران سرمایه دار و 

مواجب بگیر در هر کوی و برزن سر گردنه را 

گرفته از همگی ما شیره جانمان را، استعداد و 

نیروی کار و خالقیتمان را به یغما میبرند؛ زنان 

ما، مردان و کودکانمان را به اسارت و استثمار 

میکشند و دست اخر ضعیف ترین بخش های ما 

را بصورت بیکار و فقیر و کارتن خواب به 

دست گرگهای طبقه خود می اندازند. آیا تشخیص 

برادران، خواهران، همکاران و همسایه های 

خود در البالی "لیست" ساکنان اوین در 

همسایگی هر یک از ما دشوار است؟ اگر 

زندانیان بدرستی قهرمان به حساب می آیند اما 

برای همسرنوشتان آنها در خارج زندان اوین 

کرکسکهای فاضل بسیاری صف کشیده اند که بی 

عرضگی خود در اشاره به مسبب این شرایط را، 

در کشف راه حل های اجتماعی و موثر بودن 

اختگی بر روی چهره قربانیانش استفراغ کنند. 

گوش این فیلسوفان برای شنیدن داستان زن و 

مرد قربانی از زمان از دست دادن شغل تا عدم 

 شمول بیمه بیکاری، همیشه کر است.

اگر تا کنون تصویر زندانیان سیاسی بصورت 

یک شقایق سرخ بیشتر از امید، احترام 

برانگیخته است؛ اگر تصاویر خیابانهای خلوت 

کناره اوین ترس را تداعی کرده است، با تصویر 

تظاهرات پنجم ژانویه ورق برمیگردد. آرامش و 

اعتماد بنفس و شجاعت موجود در این جمع 

مبشر شمارش معکوس برای فتح اوین بود. 

سنبلهای خود از اوین را تازه سازیم و بیاد 

بیاوریم که برای رهایی از کابوس اوین نه تنها 

به شوالیه های شجاعت بلکه در تشابه با باستیل 

فرانسه به یک انقالب نیاز داریم که نه فقط برای 

آزادی زندانیان سیاسی بلکه برای ریشه کن 

 کردن کل نظام موجود خیز بردارد. 

زندان اوین یک ساختمان در میان ساخرترمرانرهرای دیرگرری و برا               

ساکنینی نگون بخت نیست  اوین خار چشم و زخم عمیق بر وجردان   

همه ماست  حتی اگر اوین را اعما  دریا ببرند، عاملین و شرکرنرجره        

گران و توجیه کنندگان آن، کسانی که برای بقیه الالیی وجدان سرر    

میدهند، ترس را در دل مردم میکارند و لجنزار تسلیم و بی تفاوتری  

را توجیه میکنند، تازیانه ای بر گرده کل جامعه است که اوین زنردان  

 اسارت همگی ما است  

 ادامه اوین در .......



 ۵۹صفحه     —————–———–—————————————     ٢٢علیه بیکاری 

 

  

                                                                                  1اطالالالالالالالالالعالالالالالالالالیالالالالالالالاله شالالالالالالالالمالالالالالالالالاره 
دار بخشیده   زندانی محکوم به قصاص در سنندج در پای چوبه

 شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد                                  

های استان کردستان گفت: یک زندانی مدحدکدوم  مدیرکل زندان

به قصاص در زندان مرکزی سنندج با رضایدت اولدولدیدای دم 

دار بدددخدددشدددیدددده شدددد و ندددجدددات یدددافدددت                                                            در پدددای چدددوبددده 

. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، اسحاق ابدراهدیدمدی بدا 

اشاره به بخشیده شدن این زندانی اظهار داشدت: در سدحدرگداه 

امروز یکی از زندانیان زندان مرکزی سنندج که به جرم قدتدل 

کرد، برای اجرای حکم قصداص در پدای  عمد تحمل حبس می

چوبه دار حاضر شد و مدرگ را در ندزدیدکدی خدود احسداس 

کرد اما خانواده مقتول هرچند کده هدندوز داغ مدرگ تدندهدا  می

گونه توقعی طدنداب دار  داد بدون هیچ پسرشان آنان را آزار می

را از گردن او بیرون آوردند و برای رضای خداوند و شدادی 

هدای ایدن  روح فرزندشان امید به زندگی مجددد را در شدریدان

 .جددددوان مددددحددددکددددوم بدددده قصدددداص جدددداری سدددداخددددتددددنددددد

سدال پدیدش و  5وی گفت: این مددجوی زندان مرکزی سنندج 

سالگی طی یک نزاع خیابداندی بدا ضدربدات چداقدو  71در سن 

مدددددوجدددددب قدددددتدددددل جدددددوان دیدددددگدددددری شدددددده بدددددود                                                               

.    

های استان کردستان تصریح کرد: ایدن زندداندی  مدیرکل زندان

بدرد کده  ها در انتظار اجرای حکم اعددام خدود بده سدر مدی ماه

هدای مدددکداران زنددان و گدروه صدلدح و  سرانجام با پیگیدری

سازش و در لحظه اجرای حکم، پدر مقتدول در یدک حدرکدت 

جوانمردانه طناب دار را از گردن قاتل فرزندش بیرون کشدیدد 

  .و او را بخشید                                             

وی ضمن تقدیر و تشکر از مددکاران، گروه صلدح و سدازش 

 سنندج در سیطره اسالمی قصاصشهر 

 

( 971اى خردمندان! قصاص براى شما مایه حیات و زندگى است، باشد که تقوا پیشه کنید . )بقره  "

و با توجه به اینکه حکم قصاص مشروط به عدم عفو است، دریچه دیگرى به حیات و زندگى گشوده 

 شود. )مکارم شیرازی در سایت خبرگزاری فارس  مى

دو اط عیه  یک  از یدیر کب زنداناای ا تان کرد وتوان و 

دیگری از طرف اتکادیه  زاد کارگران ایوران  هور دو در 

بازگوی  و ارزیاب  از یک رویداد یعین در شواور  ونونودج 

در روز دوازدهم و  ویوزدهوم دیویواه انوتوشوار یوافوتوه ا وی. 

اط عیه اوب  از یک نواواد ضود یوردیو   ایوا وفوادار بوه 

واقعیی و ییلو از اکترام به کریی یردم شار؛ از طورف 

یک نااد ی تقییا درگویور پودیوده اعودام  ایوا بویوراتوب ضود 

اعدای  تر و بدون نیاز به بووق و کورنوا و بودون نویواز بوه 

 لوده  اختن  زادیخواه  و ان انیی قلب  یردم شار  ننودج 

 ا وی                                         . 

اط عیه دوم  تا ف بار ا ی. کیتر ک   ییتووانود )کوداقوب 

یدیر کب زنداناای ا تان کرذ وتوان بوا دقوی ایوتونواع کورده 

ا ووی کووه( از پوواراگووراف یوواوووع "بووخووشووش" در هوونووبووونووه 

ارتواع  قصاص فضیلی یبارزه علیه اعدام ب ازد و فخور 

 ازیان دادن صف توده ای دفاع از "کق کیاِی" بفوروشود. 

یردم شار  نندج بیگناهئد. گرهو  کوه هوفوده بوار قوبوب تور 

بدون یاب و کوپاب طبقات  کارگری  یک گروه ریش  وفویود 

یتخصص در رام کردن لوبازی اکیقانه ا  ی  فرد یلقب 

به اولیای دم  بدر ت  و  نطور که شای ته ا ی در خفا باز 

ییشد اینبار به "دندان" نیاز داشی. دو یا  ه هوزار نوفور از 

یردم وقی گذاشتند توا بوا هویواهوو و فضوا  وازی و  ووی 

کشیدن و کت  وای  که الزم شد با الوتویواس دب والودیون را 

نرم کنند. در این اط عیه اثری نییوتووان و وی  ایوا غویور 

ییکن ا ی که خون یوردم از کوب ایون نویوایوش بوه وووش 

نیآیده باشد  از کب این نیایش کقاری و ت لیم و دریانودگو  

ییبارد. فقط کاف  ا ی به کلیای کلیدی یشترک به نوقوب از 

قران و یکارم شیرازی و اط عیه ها و روش کار و نتیکه 

 یورد انتظار ویلگ  اناا دقی کرد                      . 

هر کس یختار ا ی از  ر هم کردن عوبوارای "عواطوفوه و 

ان انیی و کیوای و زنودگو " بورای خوود کویوا وه "نوه بوه 

اعدام" ب ازد  ایا این برازنده شار  نندج نی وی. بورازنوده 

کارگران  نندو  نی ی. بورازنوده اتوکوادیوه ازاد کوارگوران 

نی ی. کتیا ک   ت ل  خشم فروخته  ه هزار یوردم بووده 

ا ی که: قانون و قصاص و زنودانوبوان  وایور پور وونواژهوا 

شکر زیادی ییب ییفریایند! اینوا  نندج ا ی  هیین را از 

 !                              کلقوم زندان بیرون ییکشیم 

کارگر باید باور کنند با اط عیه یودیور   رفقای اتکادیه ازاد

کب زنداناا ا تان کرد تان  ب از  ب تکانن نویویوخوورد. بوا 

اط عیه این اتکادیه  ایا  بوا هور تصوویوری کوه از دایونوه 

تاثیر گزاری از  ن ووود داشته باشد بورای نوفوس یوبوارزه  

برای شنا اندن شناعی یووود در قصاص و نفوری از  ن 

در ییان یردم و برای تصویر از شار  نندج کوه ب ویواری 

 رخ  شای توه  ن کووشویوده یشترکا و خود این اتکادیه برای 

                                      اند  یخرب ا ی 



 ۵4صفحه     —————–———–—————————————     ٢٢علیه بیکاری 

های مدداوم و دلسدوزانده خدود  و تمامی کسانی که با پیگیری

مانع از مرگ حتدمدی ایدن جدوان شددندد گدفدت: ایدن حدرکدت 

جواندمدردانده پددر مدقدتدول نشدان داد کده روحدیده گدذشدت و 

فداکاری در مدیدان مدردم کدردسدتدان هدمدچدندان پدابدرجداسدت                                          

.   

ابراهیمی با اشاره به اینکه چندیدن سدال اسدت کده بدا هدمدت 

هدای سدرشدنداس  فعاالن مدنی، خیرین، هدندرمدنددان و چدهدره

تشدکدیدل  «گروه صلح و سدازش»استان گروهی تحت عنوان 

شده است افزود: این گروه با ایجاد صلح میان طرفین دعوی 

های قصاص، سعی در جلب رضدایدت اولدیدای دم  در پرونده

                                                                        .دارندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 «گروه صلح و سازش در کردسدتدان»وی با اشاره به اینکه 

 71اندد مداندع از اجدرای حدکدم  در سه سال گذشتده ندوانسدتده

زندانی محکوم به قصاص شوند اظهدار کدرد: خدوشدبدخدتدانده 

های کردستان با حضور مسدتدمدر  گروه صلح و سازش زندان

های محکوم به قصاص، فدرهدندگ گدذشدت را در  در پرونده

 اند. )خبرکزاری تسنیم( میان مردم نهادینه کرده

 2اطالعیه شماره 

 از اتددددددددحددددددددادیدددددددده ازاد کددددددددارگددددددددران ایددددددددران                                                       

 تددالش واراده مددردم عددلددیدده اعدددام وادامدده حددیددات وهسددتددی                                      

 گددزارشددی از رهددانددی جددوان سددنددندددجددی درآسددتدداندده اعدددام                                            

ازمدتها قبل تعدادی از فعالین کدارگدری و اجدتدمداعدی مدردم 

سنندج اراده و تالش خودرا برای جلوگیری از اعددام جدوان 

این شهر بنام "هیمن اورامی نژاد" که در یک نزاع خیابداندی 

با پوریا ابوالقاسمی مرتکب قتل شده وطبق قدواندیدن شدرعدی 

 قصدداص، مددحددکددوم بدده اعدددام شددده بددود، افددزایددش دادنددد.                                        

دیماه جداری کده قدراربدود اعددام ایدن  71با نزدیک شدن به 

سدال داشدت( اتدفداق  71جوان )که در زمان وقوع حادثه فقط

بیفتد، فعالیتهای مردمی برای جلب رضایت والددیدن مدقدتدول 

ابعاد گسترده تری بخودگرفت. با فراخوان فعالین اجدتدمداعدی 

شنبه، شب قبل از اعدام، مردم تجمعی حددود  12:02ساعت 

نفری در مقابل منزل خانواده ابوالقاسمی برگزار کدرده  152

و بدینوسیله از دل وجان جامعه به تنگ آمده از ادامه قدتدل و 

اعدددام، ازخددانددواده مددقددتددول بددرای رهددانددی جددان ایددن جددوان 

                  درخدددددددواسددددددددت بددددددددخدددددددشددددددددش مددددددددیدددددددکددددددددندددددددنددددددددد                                                                                                          

پدر بزرگ مقتول درمقابل تمایل و اراده و درخواست مردم، 

قول میدهدکه تالشش را برای جلب رضدایدت والددیدن اندجدام 

 دهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد.              

از ساعات اولیه بامداد روز بعد ده ها نفر از اقشار مدخدتدلدف 

مردم به همراه خانواده "هیمن اورامی نژاد" بدمدندظدورجدلدب 

رضایت خانواده مقتول، روبدروی زنددان مدرکدزی سدندنددج 

 تددددجددددمددددع نددددمددددودنددددد               .                               

حضور پرشورو اراده مردمی برای درخواست بدخدشدش از 

طرف خانواده مقتول باالخره بر غم جداندکداه از دسدت دادن 

تنها فرزند غلبه کرد و پدرخاندواده بدا بدخدشدیددن و گدذشدت، 

"هددیددمددن" را کدده در پددای چددوبدده دار آخددریددن لددحددظددات 

عمرکوتاهش را با احساسی غدیدرقدابدل وصدف ، مدیدگدذراندد 

ازمرگ رهانید. تا برای چندمین بار، خداندواده ای عدلدیدرغدم 

درد فقدان عزیزشان، با نیاز و اراده و خدواسدت جدامدعده در 

مددددددطددددددالددددددبدددددده "ندددددده بدددددده اعدددددددام " هددددددمددددددراه 

 شددود                                        . 

دی ماه به پاس این گذشت و فداکاری و ایدن 70روز دوشنبه 

ندفدراز مدردم در  0222موفقیت بدزرگ انسداندی، بدیدش از 

 0حالیکه هر یک شاخه گلی سرخ در دست داشتدندد سداعدت 

بعدازظهربرمقبره مقتول حضور یافته و ابتدا بدا یدک دقدیدقده 

سکوت مراسم عاطفی باشکوهی را بوجدودآوردندد. در طدی 

مراسم با خواندن متن دیدکدلدمده ای در وصدف ایدن حدرکدت 

انسانی و با قدر دانی ویژه از گذشت خانواده ابوالقاسمی ایدن 

همبستگی مردم را در نه به اعدام به ندمدایدش گدذاشدتدندد. ایدن 

مراسم عاطفی و انسانی بزرگ هنگامیکده پددران " قداتدل و 

مقتول" هر دو یکدیگر را درآغوش گدرفدتدندد، بده اوج خدود 

  رسدددددددددیدددددددددد.           

"هیمن" و "پوریا" هر دو قدربداندیدان شدرایدط و مدنداسدبدات  

ظالمانه ای هستند کده درآن بدزرگ شدده اندد. دریدک ندزاع 

اینچنینی هرآن ممکن ست جای قاتل و مقتدول عدوش شدود. 

 هر دو از یک جنسند و به یک طبقه اجتماعی تدعدلدق دارندد.

خشم ونفرت متراکم شده از شرایط زندگی و عصیدان جدوان 

به تنگ آمده از ادامه این زندگی نکبتبار هر لدحدظده مدمدکدن 

است بهر بهانه ای روزنه و مفری برای طغیان پیدا کدرده ، 

 فددوران کددنددد و حددادثدده ای دردندداک را بددوجددود بددیدداورد.

ناهنجاریهای اجتماعی محصول مناسبات نابرابر و ظدالدمدانده 

درجامعه و ریشه درسوخت وسازهای بنیادی تری دارند کده 

متاسفانه مانند همیشه قربانیان خودرا اغلب ازطبقات محروم 

 اجددتددمدداعددی مددیددگددیددرد                              . 

                                              اتحادیه آزاد کارگران ایران

 ادامه شهر سنندج.......



بازیاندگان 

رف نوان  

د ی 

بازیاندگان 

پینوشه را از 

پشی ب ته اند. 

نه به این 

خاطر که از 

وربزه بیشتری 

برخوردارند 

بلکه بخاطر 

برکای دیگری 

از رف نوان  

ا ی که در بند 

بعدی نوشته 

گنوانده شده 

                                                                      ا ی.

 ۵۱صفحه     —–—–———————–—————————————     ٢٢علیه بیکاری 

 
ایروز ب یارند که بر یزار رف نوان  ییگریند. ایا  

تشییع ونازه او یک ییتینگ  یا   ا ی. هییشه 
بورژوازی قاریانانش را عزیز داشته ا ی. این تازه 
اوب کار ا ی. در یورد او صدها کتاب خواهند نوشی 
به ا م او اکزاب خواهند  اخی و او را به عرش اعل  
ییبرند. یگر او از رضاشاه و یکید رضا شاه چه کم 

   دارد؟

دو تصویر زیر ییتواند  ینده   اوب: در یک یقای ه  اده 
صف بندی و ودالاای  یا   ایران در  ینده نزدیک را 
تر یم کند. یرگ پینوشه یکرک ابراز ووود طبقه 
 ریایه دار و ویعیی زنان طبقای باال در راس  ن در 
خیاباناا گردید. گ تاخ  و دهن کو   شکار به قربانیان 
شکنوه و اعدایاای د ی ویع  )با تشابه خیره کننده با 

( تناا یک ووه نیایش  01زندان اوین و کشتار خرداد 
خیابان  را شکب ییداد. پینوشه تیام  ثار کیایی های 
اوتیاع  که با  لنده تداع  ییشد را با خاک یک ان کرد. 
زنان بورژوا عکس ژنراب را برای یک نیایش قدرتیند 
 یا   در دفاع از ککویی د ی را ت  و برای اتیام 
کاری که پینوشه بوا ییگذاشی در د ی داشتند. این 
زنان با عکس پینوشه ازنابرابری اوتیاع  از یییون 
بودن نفس فقر و یکنی و بیکار ازیاا از یک طرف و 
                        از یوقعیی برتر و ثروتاای فردی خود دفاع ییکردند.

 نچه رف نوان  برای طبقه بورژوای ایران کرده ا ی  
 ب یار گ ترده تر ایا یطابق هیان نقشه بود. شکب ده  

 

و  ر و  ایان دادن به  رایش  ازیان    یا    یادی  
فرهنگ  و روانشنا انه یک طبقه بشدی یتشتی  زبون و 
یذبذب شخصیی رف نوان    پیوشه ایران را بد ی 

بازماندگان رفسنجانی دست بازماندگان پینوشه ییدهد. 
را از پشت بسته اند. نه به این خاطر که از جربزه 
بیشتری برخوردارند بلکه بخاطر برکات دیگری از 
رفسنجانی است که در بند بعدی نوشته گنجانده شده 

                                                                     است.
دوم: رفسنجانی دست بر قضا شخصیت "جنبش  

اصالحات" هم شد. این نعمت آسمانی راه رفسنجانی را 
از پینوشه جدا میسازد. او اعچوبه سیاست ایران نام 
گرفت نه بخاطر آنچه میکرد بلکه بخاطر آنچه به آن 
سر سوزنی اعتقاد نداشت، نامش بر تارک اصالحات 
نصب بود. ارث سیاسی رفسنجانی باید در خیل 
اپوزسیونی دید که "حاج اکبر با آنها حال میکرد". حاج 
آقا بخاطر هیچ و پوچ در یک شهر هرت عیاشانه 
امروز ولتر و فردا منتسکیو از آب در میامد. اینها انتر 
لوطی اکبر، کریم شیره ای ایام خلوت حجت االسالم 
بودند. اکنون که ایشان نیستند باید دید این احزاب قطب 
نمای سیاسی شان را با چگونگی حرکات عبای چه 
کسی تنظیم خواهند کرد. هر چه رفسنجانی مفهوم دست 
راستی "اصالحات" مد نظرش را بیان میداشت تعداد 
مریدان "ازادیخواه" وی بیشتر برایش غش میکردند. 
این دسته از نیروهای سیاسی بجایی نرسیدند. اما آنقدر 
وقت خریدند که در دوره های متعدد فضای آزادیخواهی 
در ایران را با کارناوالهای بدون اجرت ضد کارگری و 
ضد کمونیستی بشدت مسموم نمایند. در غیاب حاج آقا 
انتخاب بعدی این جماعت، از چریانات سبز تا 
ناسیونالیستها و اکثریت و غیره چه کسی خواهد بود: 
خاتمی، موسوی، کروبی؟ راستش برای اصالح طلبان 
ما و به این اصالح طلبی که قامت شان برازنده است 
هیچ چیز مهم نیست؛ فقط اینکه لولهنگ رفسنجانی 
جدید همانقدر آب بردارد که از این انتخابات تا مورد 
بعدی امام را تنها نگذارد و گاهگاهی هم این احزاب را 

 به بازی بگیرد و اگر الزم شد توی سرشان بزند.

 

 

  از پینوشه تا رفسنجانی

 علیه بیاکری نشریه

 مدیر مسئول: سیوان رضایی

 مصطفی اسدپور سردبیر:

 تماس: آدرس ایمیل

 bikari.com-info@a 

مقاالت این شماره توسط مصطفی اسدپور نوشته شده 

 است. است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد 

https://www.facebook.com/al.bikari/photos/pcb.1299966213411927/1299965843411964/?type=3
mailto:info@a-bikari.com

