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از قطعه شعر آرزوی بهار - سیاوش کسرائی
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به	مناسبت		سالگرد	مرگ	مارکس

برجای	 آینده	 روزگاران	 همه	 در	 او	 نام	
خواهد	ماند،	ونیز	کار	او.

سخنان	انگلس	در	سوگ	مارکس

درروز	هیفدهم	مارس	1883	مارکس	درگورستان	»های	گیت«	
لندن	درکنار	همسرش		که	پانزده	ماه	پیش	از	او	درگذشته	بود،	

به	خاک	سپرده	شد.

انگلس	پیش	از	به	خاک	سپرده	شدن		او	چنین	گفت.

در روز چهاردهم مارس، پانزده دقیقه مانده به ساعت سه بعد از ظهر، 
بزرگترین اندیشمند روزگار از اندیشیدن باز ایستاد. تنها دو دقیقه ای تنها 
مانده بود، اما، به اتاق او که بازگشتم، دیدم برصندلی راحتی خویش آرام 

به خواب رفته است- برای همیشه.
ضایعه مرگ او برای پرلتاریای رزمنده اروپا و آمریکا و برای علم تاریخ، 
بزودی  است  آمده  پدید  او  مرگ  با  که  خلعی  است.  بزرگ  اندازه  بی 

احساس پذیر خواهد بود.
همچنانکه داروین قانون تکامل طبیعت ارگانیک را کشف کرد ، مارکس 
نیز قانون تکامل تاریخ »جامعه های «انسانی را کشف کرد.او این حقیقت 
ساده را-که تاکنون زیر خاشاک  هرزه روی های جهان نگرانه پنهان ماده 
بود- کشف کرد که انسان  نخست باید آب و نان و پوشاک و سرپناهی 
داشته باشد  تا، آنگاه، بتواند به سیاست، علم، هنر، دین و مانندهای اینها 
ادامه	در	صفحه	10 به پردازد.                

نوروزتان	خجسته	باد!

بهار	فرا	می	رسد	،	با	تمام	زیبائی	ها	یش.

فرا	 دگرگونی	 	 برای	 را	 	 طبیعت	 بهاری	 ونسیم	
میخواند.

آنگاه زمین مستانه از خواب زمستانی برمیخیزد و لباس از تن 
و  برمیخیزد  زمستانی  خواب  از  مستانه  زمین  کندآنگاه  برمی 
لباس از تن برمی کند تا زیر آفتاب نرمتاب بهاری  خود را به 

هزاران گل و سبزه آراسته کند.
بهار با چشم اندازهای دلنواز خود آرزوی دیرینه انسان برای 
و زور و سرکوب   استثمار  و  از ستم  عاری  دردنیائی  زیستن 

وجنگ و آوارگی را نوید میدهد.
الهام بخش توده های کارگر و زحمتکش و همه  نویدی که 
مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم خواهد بود تا در سال نو کوشاتر، 
پرتوان تر، وسرسختانه تر  برای درهم شکستن دستگاه ستم و 
استثمار و زور و سرکوب حاکم بر کشور گامهای اساسی به 
پیش بردارند. دیورا های استبداد و خودکامگی اقلیتی صاحب 
انداز بهار آزادی و  قدرت و ثروت را درهم شکنند و چشم 

برابری را بر روی خود بگشایند.

نوروزتان	خجسته	باد!
																			سازمان					 	 	

																																										اتحاد	فدائیان	کمونیست           
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طبق روال معمول هر ساله  نمایندگان دولت، سرمایه داران و  »کارگران«  
درآستانه نوروز 87 نشستند تا سقف حقوق و دستمزد کارگران را  به 

نسبت نرخ تورم موجود در آخر سال تعیین کنند. 
ترکیب کمیته تعیین دستمزد تشکیل شده  از سه نفر از سوی کارفرما ها  

سه نفر از طرف شورای اسالمی کار وسه نفر از سوی دولت.
با توجه به ترکیب این کمیته ) با احتساب  سه نفر نمایندگان شوراهای 
اسالمی کار وابسته به حاکمیت و عامل فریب و سرکوب کارگران بعنوان 
نمایندگان دولت وکارفرماها و نه کارگران ( از پیش معلوم بود که این 
ارگان تشکیل شده است تا  تصمیمات از پیش مقامات باالتر دولتی را 
تصویب کنند و درعین حال چنین وانمود بکنند که گویا چنین تصمیماتی  
و  کارگران  نمایندگان  مابین  فی  توافقات  و  دموکراتیک  درچهاچوب 

کارفرمایان صورت گرفته است. 
افزایش بیست درصدی حقوق کارگران که آن  بر  از تصمیم  اما قبل  و 
هم بخش بسیار کوچکی از طبقه کارگر ایران را در برمیگیرد که مشمول 
از  که   کارگری  میلیونها  نه  و  هستند  رسمی  دراستخدام  و  کار  قانون 
شمول قانون کار خارج شده اند و یا تحت قراردادهای موقت به بردگی 
پائین تر از حد  کشیده میشوند. دولت تالش کرد نرخ رسمی تورم را 
واقعی آن نشان دهد و با تبلیغ نرخ تورمی 17 درصدی  زمینه را برای 
توجیح  افزایش بیست درصدی حقوق کارگران فراهم کند. حرف دولت 
با  افزایش بیست درصدی حقوق کارگران  و کارفرماها  این است که  
دادن  جلوه  محق  ضمن  براین  بنا  است.  همخوان  موجود  تورم  سطح 
خود شان درمورد تعیین 20 درصدی اضافه دستمزد، هشدار میدهند که 
افزایش  به  کمیته،  این  مصوبه  درصد   20 بر  اضافه  درخواستی  هرگونه 

تورم دامن زده و ضرر وزیان اش به خود کارگران خواهد رسید. 
اما دولت و کارفرماها درحالی به این عوامفریبی دست میزنند که حقوق 
نمیردر  و  بخور  زندگی  مایحتاج  قیمت  به  نسبت  اساسا  کارگران  پایه 
آنچنان سطح نازلی قرار دارد که حتی اگر بپذیریم که نرخ تورم امسال 
بی کم  کارگران هم  است و حقوق  در همان سطح 20 درصد درست 
حقوق  سطح  هم  باز  کرد،  خواهد  پیدا  افزایش  درصد   20 کاست  و 
کارگران از سطح تورم  فاصله بسیار زیادی خواهد داشت. چرا که آنها 
براساس  بلکه  کارگران  واقعی  پایه حقوق  اساس  بر  نه  محاسبه خودرا 
پایه 183هزارتومان قرارداده اند درحالیکه این پایه حقوق اساسا با سطح 
مخارج و هزینه های جاری به هیچ عنوان همخوانی ندارد. امروز با یک 
چنین مبلغی حتی نمیتوان یک مسکن 2 اتاقه کرایه کرد تا چه رسد به 
پرداخت هزینه های سرسام آور مایحتاج زندگی. بنا براین با افزایش 20 
به 219 هزارتومان   به 183 هزاتومان حقوق کارگران درحالی  درصدی 
سطح  از  فقر  خط  دولتی  مقامات  خود  براحتساب  بنا  میابدکه  افزایش 
500 هزار تومان هم گذشته است. بنا براین  این بیست درصد افزایش 
حقوق زمانی میتوانست محاسبه درستی بوده باشد که سطح پایه حقوق 
میبود.  تومان  میلیون  یک  تا  هزارتومان   800 درسطح  اقل  کارگران حد 
حقوق  پایه  براساس  کارگران  حقوق  درصدی   20 افزایش  رو  این  از 
183 هزارتومانی  مشکلی از مشکالت معیشتی کارگران را رفع نخواهد 
کرد. کارگران ناچارند و میباید متحدا برای افزایش حقوق  پایه تا سطح 
معقول و منطقی ومورد قبول نمایندگان واقعی کارگران  مبارزه کنند. تنها 
در یک مبارزه متحد و یکپارچه است که میتوان دولت و کارفرمایان را 

عقب راند.

خاوران	را	به	مکانی	برای	تبلیغ	فعالیت	های	گروهی	خود	تبدیل	
نکنیم!	

 منصوره بهکیش 

نمی دانم چگونه قلم را روی کاغذ بیاورم! برایم خیلی سخت و دردناک 
است که در این شرایط خفقان و فشارهایی که هر روز جمهوری اسالمی 

به ما و مردم تحمیل می کند، اینبار از خودمان بگویم. 
امسال  اینکه  از  خوشحالم  ناراحت،  خیلی  هم  و  خوشحالم  خیلی  هم 
از  زیادی  تعداد  استقبال  با  و  پلیس  حضور  بدون  و  آرامش  با  مراسم 
همراهان، حتی بیشتر از سال های قبل برگزار شد و نارارحتم از اینکه 
مراسم آن طوری که می توانست برگزار شود به دلیل برخی مشکالت به 

خوبی برگزار نشد. 
مساله ی ای که خیلی مهم است و حتمًا بایستی به آن توجه شود اینکه 
خاوران به هیچ گروه و دسته و سازمان و حزبی تعلق ندارد و نیاز به 

لیدر هم ندارد.    
تا  ایم  خورده  دل  خون  که  سالهاست  شدگان  اعدام  های  خانواده  ما 
و  ماست  همه  به  متعلق  خاوران،  جمعی  مراسم  کنیم.  راحفظ  خاوران 
معموالً بر روی کانال هایی برگزار می شود که عزیزان مان را به صورت 

دسته جمعی دفن کرده اند. 
طبق معمول با مادر پناهی و مادر هاشم زاده راهی خاوران شدیم. همیشه 
در راه راجع به مسایلی که طی این سال ها اتفاق افتاده صحبت می کنیم. 
من نیز همیشه تشویق شان می کنم که از خاطرات شان بنویسند. مادر 
پناهی می گوید دیگر خسته شده ام باالخره بایستی کاری کرد. وقتی به 
داد  من دست  به  احساس خوبی  و گل خریدیم،  رسیدیم  فروشی  گل 
چون هر که را می دیدیم آشنا بودند و این یک شادی و شعفی در من 
ایجاد کرده بود. گویی به دنبایی وارد شده ایم که همه درد مشترک دارند 
و زبان هم را می فهمند و آنقدر با هم صمیمی هستند که می توانند کوه 
را از جا بکنند. وقتی سوار ماشین شدم به مادران گفتم: در این روزها 
احساس خوبی دارم چون می بینم که تنها نیستیم. مادر هاشم زاده گفت 
من هم به همین عشق زنده هستم و وقتی به خاوران می آیم جان تازه 
ای می گیرم و تا چند روز انرژی دارم. به خاوران رسیدیم و طبق معمول 
هر یک به سراغ مکان هایی که برای عزیز خود نشان کرده ایم می رویم 
و گلی روی آن و روی عزیزان دور و بر می گذاریم، به گل ها آب می 
دهیم و آب و جارو می کنیم. سپس به سمت جایی که هر سال جمع می 
شویم می رویم، یعنی روی کانالی که در قطعه باالیی قرار گرفته است. 
تعداد زیادی از صبح زود آمده اند و هنوز هم دارند می آیند. امسال باز 
از سال قبل جمعیت بیشتری آمده اند و چهره هایی جدید که شاید تا به 

حال نیامده بودند و این امیدی را در دل ما زنده می کند. 
سمت چپ خاوران نیز تعدادی نوازننده جوان نشسته بودند که گویا از 
صبح مشغول نواختن بودند. به سمت کانال قطعه ی باالیی رفتیم. خیلی 
از عزیزان قبل از ما آمده بودند و آنجا را گل باران کرده بودند. عکس 
ها را به ردیف کنار یکدیگر گذاشتیم، فارغ از گروه و تشکیالت و بدون 
در نظر گرفتن پست های سازمانی هر یک. هر کسی عکس عزیز خود 
را هر جا که دوست داشته باشد می گذارد و هیچ محدودیتی و یا الویتی 

برای کسی وجود ندارد. 
زهره تنکابنی سکوت داد و مادر لطفی طبق سنت همیشگی مراسم را 
شروع کرد ولی صدایش گرفته بود و بلندگو نیز همراهش نبود. گفت 

بخواند.  یا شعری  کند و  بیاید صحبت  هر که می خواهد 
طرف  آن  نوازنده  گروهی  گفت  و  آمد  دانا  رییس  آقای 
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نشسته اند و می توانیم مراسم را 
آنجا برگزار کنیم، من جلو رفتم و 
گفتم آقای رییس دانا دو دستگی ایجاد نکنیم و 
داشتم حرفم را ادامه می دادم که ما یک ساعت 
همگی  سپس  و  کنیم  برگزار  اینجا  را  برنامه 
ویژگی  مکان  این  زیرا  آمد  خواهیم  آنجا  به 
مخالفت  تاب  ایشان  که  دارد  ما  برای  خاصی 
با پیشنهادشان را نیاوردند و به شکلی نادرست 
جمع را ترک کردند. باالخره مراسم شروع شد 
و چند نفر آمدند و شعر خواند، آقای جباری 

و سپس شعری خواند،  مطلبی 
برنامه،  برگزاری  حین  در 
شروع  طرف  آن  در  نوازندگان 
این  در  و  کردند  نواختن  به 
قسمت صدای کسی که داشت 
خواند  می  را  خودش  مطلب 
از  شنیده نمی شد. من رفتم و 
که  کردم  خواهش  نوازندگان 
برنامه  بگذارید  و  ننوازید  حاال 
آن طرف تمام شود چون صدا 
شنیده نمی شود و برنامه نیز به 
قبول  هم می ریزد که خواننده 
تمرین  داشتیم  گفت  و  کرد 
قسمت  به  برگشتم  کردیم.  می 
برنامه. من نیز یک نوشته کوتاه 

که در پاسی از شب قبل نوشته بودم را با این 
عنوان که »نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم 
ژاله  را خواندم.  تکرار شود«  گذاریم  می  نه  و 
فراموشی مطلبی  با  رابطه  نیز مطلبی در  معینی 
خواند، برنامه در حال اجرا بود که باز نوازدگان 
صدایی  که  دیدیم  و  کردند  نواختن  به  شروع 
می آید و گویا درگیری ایجاد شده است. همه 
بسیار ناراحت بودیم که هدف از این کار چه 
بین  شخصی  اختالف  یک  ظاهراً  است؟  بوده 
مکان  این  در  نبایستی  که  بود  آمده  پیش  افراد 
پیش می آمد. ولی دوستان در آن طرف برنامه 
را ادامه داده بودند و سپس سرود خوان شروع 
به جمع  نیز  ما  از  برخی  پیمایی کردند،  راه  به 
خانواده ها ملحق شدیم و خاوران را دور زدیم 
ایستادیم  و  آمدیم  نوازندگان  نزد  نهایت  در  و 
پایان  مراسم  و  نواختند  را  قطعاتی  نیز  آنها  و 
و  نواختند  می  زیبایی  بسیار  قطعاتی  گرفت. 
بود  این  مساله  ولی  بود  خوشایند  جمع  برای 
که چرا با جمع هماهنگ نبودند و یا چرا محل 
استقرار خود را در محل دیگری انتخاب کرده 
البته  باعث گسستگی جمعیت شود.  که  بودند 
می گفتند که گویا مشکل از نرسیدن سیم برق 
شود  انجام  کار  این  شد  تالش  که  است  بوده 
ولی اگر با درایت بیشتری از ابتدا این کار انجام 
داشته  بسیار خوبی  نتایج  توانست  می شد می 

باشد. 

و  نداشت  حضور  پلیس  امسال  خوشبختانه 
ولی  بود  خوشحالی  بسیار  جای  ما  برای  این 
بی  و  بود  آمده  پیش  که  شخصی  برخورهای 
باالی  موضع  از  برخوردهای  یا  و  تجربگی 
برخی افراد که بسیار هم ادعا دارند، باعث شد 
که مراسم نه آنطور که شایسته و بایسته است 
با دوستان  برگزار شود. حال می خواهم کمی 

صحبت کنم. 

همراهان		 
اینبار روی سخنم با عزیزانی است که به خاوران 
می آیند و یا کسانی که عالقمندند به خاوران 
بیایند و بنا به داللیل مختلف نمی توانند. دیروز 
جمعیت زیادی در خاوران گرد آمده بودند و 
این حضور گسترده برای ما قوت قلبی بود که با 
کمک هم بتوانیم این جا را حفظ کنیم. جمعیت 
بیشتر از سال های قبل بود. ولی امسال مراسم 
شده  ایجاد  دستگی  دو  نشد.  برگزار  خوبی  به 
باعث شد که برنامه آن صفا و آرامش الزم را 
نداشته باشد. و خانواده ها با دلی چرکین به خانه 
بازگردند. برخی اعتراض می کردند که چرا می 
آن  است،  ای  توده  او  بخواند،  فالنی  گذارید 
یکی اکثریتی است، آن یکی راه کارگری است، 
دیگری اتحادیه است و آن یکی فالن و بهمان 
است. ولی متأسفانه این را در نظر نمی گیریم 
شان  سازمان  اساس  بر  نبایستی  را  ها  آدم  که 
خواند  می  مطلب  که  فردی  اگر  کنیم،  بررسی 
تبلیغ کند، من هم  بخواهد در مورد سازمانش 
معتقدم که حتمًا بایستی جلوی او را گرفت ولی 
دیگر  شود  می  خوانده  کلی  مطلب  یک  وقتی 
فرقی نمی کند چه کسی دارد آن را می خواند. 
برآشفتم،  بسیار  که  دیدم  اینترنت  در  گزارشی 
چون اطالعاتی بسیار نادرست در آن درج شده 
نگارش  شیوه ی  این  با  بایستی  حتمًا  که  بود 

برخورد شود. 

یک گزارش زمانی اثر خود را خواهد گذاشت 
که با واقعیت نزدیک باشد و همچنین نویسنده 
باشد.  داشته  نوشته ی خود مسئولیت  به  نسبت 
آن  صلح  »مادران  بود  این  گزارش  این  تیتر 
می  که  تا جایی  کردند«، من  افشان  را گل  جا 
که  هستند  زنان  از  تعدادی  صلح  مادران  دانم 
صورت  به  را  شان  فعالیت  امسال  شهریور  از 
یک فروم در رابطه با دفاع از صلح و مخالفت 
بشر  حقوق  های  برنامه  راستای  در  جنگ  با 
شروع کرده اند و فعالیت های آنها هیچ ربطی 
اعدام  های  خانواده  به 
البته تعدادی  شدگان ندارد، 
مادران  ها عضو  خانواده  از 
برگزاری  ولی  هستند  صلح 
اهداف  خاوران  مراسم 
کند  می  دنبال  را  خودش 
مادران  گوییم  می  وقتی  و 
افشان  گل  را  جا  آن  صلح 
کردند یعنی موجودیت یک 
آن  موجودیت  بر  را  گروه 
با  و  ایم  داده  برتری  جمع 
اصلی  موجودیت  کار  این 
برده  آن جمع را زیر سوال 

ایم. 

این گزارش به نام دادخواهان روی اینترنت رفته 
است که مشخص نیست چه کسی آن را نوشته 
است و اخباری که در این گزارش آمده است 
اساسًا  اینکه  اول  است،  واقعیت  از  دور  بسیار 
آقای زرافشان در این روز در خاوران حضور 
به  مادران صلح چه ربطی  اینکه  نداشتند، دوم 
مادران خانواده های اعدام شدگان دارند و سوم 
مشکل  بدون  مراسم  که  بود  شده  ذکر  اینکه 
بگوییم  ندارد  اشکالی  هیچ  است.  شده  انجام 
این  اینبار  برنامه مان مشکل داشته است و  که 
های  منیت  به  بود  مربوط  خودمان  به  مشکل 
خودمان، به روحیه ی گروه گرایی خودمان، به 
اینکه می خواهیم از خاوران سوء استفاده های 
گروهی بکنیم، به اینکه خاوران به هیچ گروه و 

دسته ای مربوط نیست. 
که  گذاریم  نمی  وجه  هیچ  به  ها  خانواده  ما 
تبلیغاتی گروهی  تبدیل به یک عرصه  خاوران 
بشود. این عزیزان همه به دست رژیم جمهوری 
اسالمی کشته شده اند، حال فرقی نمی کند که 
از چه گروه و دسته ای بوده اند. من با اطمینان 
می گویم که اگر ما بخواهیم نام سازمانی و یا 
گروهی و یا پرچمی را در این جا بیافرازیم، به 
هویت اصلی خاوران صدمه می زنیم و آب به 

آسیاب جمهوری اسالمی خواهیم ریخت. 
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اعتصابات	مجدد	کارگران	نیشکر	هفت	تپه	

ما در دفعات قبل بار ها و بارها گفته و توصیح 
داده بودیم که کارگران  نیشکر هفت تپه  نباید 
فریب قول و قرارهای دولت و کار فرما ها را 
مقاومتی  دادن  ترتیب  با  میباید  بلکه  بخورند. 
خود  مطالبات  کلیه  تحقق  خواهان  پایدار 
شوند. اکنون نیز راهی به جز  اتحاد و تشکل 
شان  حقوق  احقاق  برای  کارگران  مقاومت  و 
نیشکر  کارگران  همه  مااز   . است  نمانده  باقی 
هفت تپه  دعوت میکنم در این ایامی که به سال 
نو نزدیک میشویم  و طبیعتا نیازهای اقتصادی 
بیشتری را برخانواده های کارگری وارد  فشار 
تا  بازوی هم  بازو در  . متحد شده و  میسازد  
تححق همه خواست ها و مطالبات شان از پای 

ننشینند.
هفت  نیشکر  شرکت  کارگر  هزار  پنج  حدود 
در  اسفند   15 روز  از  خوزستان،  دراستان  تپه 
و  حقوق  ماه  دو  نشدن  پرداخت  به  اعتراض 
کرده  اعتصاب  به  اقدام  شان،  عیدی  و  پاداش 

اند.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حدود دو 
مطالبات  سر  بر  بار   11 حداقل  گذشته،  سال 

صنفی شان، دست به اعتصاب زده اند.
هفت  نیشکر  شرکت  در  اخیر  اعتصاب  جرقه 
تپه در روز 13 اسفند زده شد که 1700 کارگر 
بخش نی بر این واحد تولیدی در اعتراض به 
تحویل  و  شان  حقوق  پرداخت  افتادن  عقب 
ندادن جیره روزهای عید، دست از کار کشیدند. 
نیشکر  شرکت  کارکنان  تمام  هم  بعد  روز  دو 
کار  از  اداره حراست، دست  به جز  تپه،  هفت 

کشیدند.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتصابات 
بندی  طبقه  طرح  اجرای  خواستار  گذشته، 

مشاغل و حق تشکیل سندیکا شده بودند.
رادیو  به  اعتصابی،  کارگران  از  یکی  کوروش، 
مطالبه  بر  عالوه  ما  های  گفت:»خواسته  فردا 
حقوق معوقه و پاداش و عیدی، شامل تشکیل 
بندی  طبقه  طرح  اجرای  کارگری،  سندیکای 
کارگران  از  تعدادی  کردن  رسمی  و  مشاغل  
قبلی  اعتصاب  در  آنان  از  بخشی  که  موقت 

رسمی شدند، از دیگر خواسته های ما است.«
درخواست  از  یکی  گذشته،  های  اعتصاب  در 
های کارگران، جلوگیری از فعالیت مافیای شکر 
زالی،  عباسعلی  ارتباط،  در همین  بود.  درایران 
وزیر پیشین کشاورزی و رییس سابق مرکز آمار 
انتقاد از سیاست های  با  ایران، روز 15 اسفند 
دولت محمود احمدی نژاد در زمینه واردات، به 
شکر،  رویه  بی  گفت:»واردات  اعتماد  روزنامه 

از  32 کارخانه قند و هفت کارخانه نیشکر را 
چرخه تولید خارج کرده است.«

این حال، شایعاتی نظیر فروش زمین های  در 
اخراج  احتمال  همچنین  و  تپه  هفت  زراعی 
نگرانی  بر  جاری،  سال  پایان  تا  کارگر   2000
کارگران این شرکت از آینده شغلی شان افزوده 

است.
عامل  مدیر  شفیعی،  آقای  کوروش،  گفته  به 
شرکت، چندی پیش گفته بود که برای این به 
شرکت نیشکر آمده است که شاخ و برگ های 
اضافی در اینجا را قطع کند و این به معنای آن 
است که می خواهد نیروی کار شرکت را کم 
کند و آن را تحویل پیمانکار یا بخش خصوصی 

دهد.«
این کارگر اعتصابی دراین مورد به تجربه های 
به  دولتی  های  شرکت  واگذاری  در  گذشته 

پیمانکاران یا بخش خصوصی اشاره کرد.
وی بر این باور است که در صورت رسیدگی 
نکردن مسئوالن جمهوری اسالمی به مشکالت 
بزرگ  واحد  این  تپه،  هفت  نیشکر  شرکت 
و  شود  می  تعطیل  نزدیک  آینده  در  تولیدی 
بیکار  کارگر  هزاران  صورت،  این  گفت:»در 
شهرستان  اقتصادی،  بحران  و  شد  خواهند 
شوش را که از نظر اقتصادی وابسته به شرکت 

نیشکر هفت تپه است، فرا خواهد گرفت.«
برخورد  از  حاکی  ها  گزارش  حال،  این  در 
فعاالن کارگر  نمایندگان و  با  قضایی   – امنیتی 

شرکت نیشکر هفت تپه است.

نجاتی،  علی  احمدی،  جلیل  نیکوفر،  فریدون 
نجات دهلی و محمد حیدری، قربانعلی رمضان 
ابوالفضل  همراه  به  مهر  حیدری  محمد  و  پور 
عابدینی، خبرنگاری که اعتصاب های کارگران 
را تحت پوشش خبری قرار داده بود، چند ماه 
پیش بازداشت شدند و پس از سپردن وثیقه، د 
رانتظار حکم دادگاه انقالب جمهوری اسالمی 

هستند.

اتهاماتی  مورد  در  اعتصابی،  کارگر  کوروش، 
که شنیده است به نمایندگان کارگران و فعاالن 
کارگر وارد شده است، گفت:»اتهاماتی از قبیل 
اقدام  و  منافق و سلطنت طلب  و  انقالب  ضد 

علیه امنیت ملی به این گروه وارد شده است.«
وی این پرسش را طرح کرد که چگونه می توان 
و  می  نگرفته  ماه حقوق   که سه  کارگری  به 
گوید زن و بچه هایش نباید گرسنه بمانند، ضد 

انقالب گفته می شود.

هفت  نیشکر  شرکت  کارگران  حال،  همین  در 
تپه با انتشار بیانیه ای در روز همبستگی جهانی 
با کارگران ایران، که در ۴1 کشور در پنج قاره 

برگزار شد، خواستار پایان برخوردهای امنیتی – 
قضایی با کارگران ایران، آزادی منصور اسانلو، 
رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت 
اتوبوس رانی تهران و حومه، و محمود  واحد 
و  کردستان،  استان  در  کارگری  فعال  صالحی، 
کارگران  پرونده  شدن  اعالم  مختومه  همچنین 

نیشکر هفت تپه و ابوالفضل عابدینی شدند.
ما در دفعات قبل بار ها و بارها گفته و توصیح 
داده بودیم که کارگران  نیشکر هفت تپه  نباید 
فریب قول و قرارهای دولت و کار فرما ها را 
مقاومتی  دادن  ترتیب  با  میباید  بلکه  بخورند. 
خود  مطالبات  کلیه  تحقق  خواهان  پایدار 
شوند. اکنون نیز راهی به جز  اتحاد و تشکل 
شان  حقوق  احقاق  برای  کارگران  مقاومت  و 
نیشکر  کارگران  همه  مااز   . است  نمانده  باقی 
هفت تپه  دعوت میکنم در این ایامی که به سال 
نو نزدیک میشویم  و طبیعتا نیازهای اقتصادی 
بیشتری را برخانواده های کارگری وارد  فشار 
تا  بازوی هم  بازو در  . متحد شده و  میسازد  
تححق همه خواست ها و مطالبات شان از پای 

ننشینند.

****
       

پیام	نوروزی	کمیته	کردستان	سازمان!

ساَلي	نوَیتان	لَی	ثَیروز	بَیت	!
سرووشتی بةهار وةبیر هیَنةری و موذدة بةخشی 
وةرزیَکی نویَة لة ذیانی سرووشت و ئینسان و 
کؤتایی  موذدةی   . ئةو  دةوروبةری  موحیتی 
هاتنی سةرما و ذیانی خاو و سةرهةلَهیَنانی ذیان 
ی طةرم و بة تین لة سرووشت و ثةیوةندیةکانی 
لةودا  بةشیکة  مرؤظیش  کة  ئةو  دةوروبةری 
بةخشی  موذدة  بةهار  هاتنی  کة  هیوایة  بة   .
دةسثیَکردنی ذیانی نوآ بؤ خةلَکی ستةم لیَکراو 

و ضةوساوة بیَت.

لَیكراوی	وآلتی	 کؤمةآلنی	ضةوساوة	و	ستةم	
لة	زنجیری	کوَیالیةتی	ئَیمة	:

سةرمایةداری  نطریسی  و  رِةش  دةسةآلتی 
نةهامةتی  و  نکبةت  هةموو  بة  ئیَران  مةزهةبی 
رِاکیَشاوة  وآلتةکةمان  سةر  بة  خؤی  سیَبةری 
مافیای  حکومةتی  دةیة  سآ  بة  نزیک  دیاری   .
جطة  شتیَک  سامان  و  سروةت  و  دةسةآلت 
و  ئةشکنجة  و  طرتن   , ویَرانی  ماأل  و  شةرِ  لة 
ئیعدام و تیَرور و تؤقاندن , هةذاری و بیَکاری 
, لةش فروشی و موخةدیرات , نةخویَندةواری 
و هةزاران دةرد و مةینةتی کؤمةآلیةتی نةبووة 
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نةهامةتة  هةموو  ئةم  رؤذ  دوای  لة  رؤذ  و 
کؤمةلَطای ئیَمةی بةرةو مةرط و نةمان دةبات و 
تووشی هةزاران مةیَنةتیتر دةکات کة جطة لة 
شؤرشی کؤمةآلیةتی واتة مانطرتنی سةرانسةری 
و خةباتی ضةکدارانةی طشتی جةماوةری ستةم 
لة  بنةرةتی  ئالَوطؤری  و  بةش  بآ  و  لیَکراو 
و  ئابووری  و  سیاسی   _ کؤمةآلیةتی  ثیَکهاتی 
فةرهةنطی کؤمةلَطا و بة دةستةوة طرتنی هیَز و 
دةسةآلتی سیاسی و داسةثاندنی ئیَرادةی طةل, 
دةرمانیَکیتر بؤ ضارةسةری ئةم هةموو نکبةت 
و  ئیرادة  ئةطةر  ناکرآ.  ضاوةروان  نةهامةتة  و 
ویستی دذی طةلی و دذی شؤرشی ضةوسیَنةرانی 
حاکیم بة سةر ضارةنووسی خةلَکی لة زنجیری 
وآلتةکةمان لة سةر ئةساسی ئیهانة و سووکایةتی 
کردن بة خةلَکی ضةوساوة دانراوة و لة مةودای  
سةرکوتطةرانة  حکومةتی  دةیة  سآ  بة  نزیک 
و  درو  و  سةرکوت  دةزطای  و  دام  هؤی  بة 
وآلتةکةمان  خةلَکی  توانیوة  خؤی  دةلَةسةی 
و  بکات  دیل  ضةساندنةوة  و  کار  زنجیری  لة 
دةرةوی  و  ناوخؤیی  ثیالنطیَرانةی  یارمةتی  بة 
یارمةتی  ئیمثریالیستی  وآلتانی  و  حکومةت 

بة  خؤی  دةری 
کردنی  طةآللَة 
ثیالنی  سةدان 
دذی  و  طةآلو 
فریوکارانة  طةلی 
و  ساأل  ضةند 
ضةند رؤذیَک بة 
تةمةنی حکومةتی 
نکبةت باری خؤآ 
زیاد بکات , ئیَستا 
ثاش  ئةم ساآلنةدا 
سةرکوت و فریو 
درو  و  کاری 
دةلَةسةی  و 
نی  ا ر ا سةآلتد ة د
کؤماری ئیسالمی 
یارمةتی  و 
لة  ئةو  دةرانی 
طوشةی  هةر 
 , جیهانةدا  ئةم 
طةلی  ئیرادةی 

ئیَمة بؤ شؤرشی کؤمةآلیةتی  دیلکراوی وآلتی 
و رووخاندنی سیستةمی ضةوسیَنةرانةی حاکیم 
دانراوة  بطرآ  بة خؤوة  کة  هةر سةرخانیَکی  بة 
ئیَرادةیة  و  ویست  ئةم  هیَزی  بة  ثشتوانةی  و 
لة  مةزن  رِاثةریَنی  بایةخی  بة  ثِر  ئةزموونةکانی 
رِیبةندانی سالَی 57 و بةردةوامی هةل و مةرجی 
شؤرشطیَرانةیة لة مةدوای ئةم ساآلنة تاکو ئیَستا 
. و نیشانةکانی ئةم ویست و ئیرادةیة شکستی 
شوورای  مةجلیسی  هةلَبذاردنی  شانؤطةری 

سةرجةم  الیةن  لة  دةورةیةدا  لةم  ئیسالمیة 
خةلَکی ذیَر ستةمی وآلتی ئیَمة.

بة  ئیَران  ضةوساوةی  و  لیَکراو  ستةم  طةالنی 
ئیمانی ثتةو بة هاتنی بةهار و ذیانی نوآ بآ طومان 
ضةوساندنةوةی  و  سةرکوت  دةزطای  و  دام 
ـَکی  ذیـانی و  دةرووخیَـنن  دةسـةآلتداران 
بـةختةوةری  و  خـؤشی  بـةهـةمـوو  نـوآ 
کة  رِاستیةکة  ئةمة  دادةمـةزریَنن.  خـوآ 
دیَر  و  زانستیة  واقعیکی  کؤمةآلیةتی  شؤرشی 
مةرجانةی  بةوز  بةآلم   ، دةدات  روو  زوو  یان 
لة  شؤرشة  ئةم  دانی  روو  هةلومةرجةکانی  کة 
بة  و  بکرآ  ئامادة  شؤرشطیَر  ثیَشرةوی  الیةن 
بؤ ریَکخستنی خةباتی  لةم هةلومةرجانة  باشی 
مةبةستی  بة  طشتی  ئامیزی ضةکدارانةی  قةهر 
بةدةستةوة طرتنی دةسةالتی سیاسی کةلَکی لَی 
وةر بطیردرآ . هةلَبةت خةلَکی ضةوساوةیش دةبآ 
باش بزانن کة بة بآ خةباتی ریَک خراو و ریَک و 
ثیَک ناتوانن خةباتیَکی ئوسولی بةرةو ثیَش بةن 
و لة حالَةتی خةباتی ثةرتةوازةی رِؤذانة فةراتر 
دةضآ  خسار  بة  ئةوان  توانای  و  هیَز  و  ناضن 
و دةسةآلتی 
سةرکوتیش 
هةر  لة 
و  شکست 
سةرکةوتنی 
بؤ  خؤی  
آ  نو لة ر سة
نی  ا د ز سا
و  خؤی 
ش  هیَر
سةر  بؤ 

جووآلنةوةی 
نارةزایی ئةوان خؤی ریَک دةخات . ئیَستا تةنها 
شةریَکی  هةلَطیرسانی  وةک  دیکة  بیانویَکی 
هةر  تاکو  ثیویستة  رذیم  بؤ  ناودةیی  دیکةی 
دةستیَوةردانی  بیانوی  بة  نارةزایی  دةنطیَکی 
دةرةکی لة کاروباری ناوخؤیی بة درندانةترین 
خةلَکی   . بکات  سةرکوت  مومکین  شیَوةی 
ئةزموون  بة  و  کراوة  داوی  بة  دةبآ  ضةوساوة 
لة  ثیَشوو  شةری  تةجرووبةی  لة  وةرطرتن 
بؤ  رذیم  حةربةیَکی  هةر  60دا  سالَةکانی 

ببةن  کار  بة  ئةو  دذی  بة  جةماوةر  سةرکوتی 
شةریَکی  هةر  بوونی  بةرثا  کة  ئةوةی  وةک 
بة شةری  لة طةأل وآلتانی دیکة  دةرةکی رذیم 
رووخاندنی  بؤ  ناوخؤیی  شؤرشطیَرانةی 

دةسةآلتی ئةوان بطؤرن.
دذایةتیةکانی  ضارةسةری  ئامرازی  ئاخیر  ئةمة 
ضةوساوةکان و ضةوسیَنةرانة کة دةبآ بة ریَطای 
قةهرئامیز دذایةتیةکان ضارةسةر بکریَت. وآلت 
رؤذ  و  بیَکاری  و  فیساد  و  فةقر  مةنجةآلبی  لة 
شةری  کورةکانی   . دةبات  سةر  بة  دا  رةشی 
مةزهةبی  سةرمایةداری  دواکةوتووی  رذیمی 
خةلَکی  و  الوان  جنازةی  بة  دةبآ  هیَشتا  ئیَران 
بکرآ،  خؤش  ئاطرةکةی  وآلتةکةمان  ئةسیری 
ببنة  دةستة  دةستة  هةذار  آلوانی  دةبآ  هیَشتا 
شةرِخوازی  ستةمکارانی  توثی  دةمی  طؤشتی 
خةونی  تاکو  ضارةنووسیان  سةر  بة  حاکیم 
بیَتة  حاکیم  مةآلکانی  ئیسالمی  ئیمثراتوریةتی 
دی . کضانی ئیَرانی بؤ بة دةس هیَنانی سروةت 
و  دةسةآلت  مافیای  الیةن  لة  زیاتر  سامانی  و 
سروةت دةبآ کؤمةأل کؤمةأل لة الیةن باندةکانی 
شیَخة  بدریَنة  دیاری  بة  رذیم  فرؤشی  ئینسان 
دةستة  فارس،  کةنداوی  قةراخ  عةیاشةکانی 
دةستة آلوان و خةلَکی ضةوساوةی ئیَمة دةبآ بؤ 
تیَر کردنی زکی ذن و مندالی خؤیان خةتةراتی 
تیَثةربوون لة سنوورةکانی عیَراق تةحموأل بکةن 
بة  مانطةها  عیَراق  کوردستانی  شارةکانی  لة  و 
خالَی  دةس  ئاخیریش  و  بطةرن  کار  دوای 
مندالةکانیان.  الی  بؤ  بطةرنةوة  شةرمةزار  و 
تةحمولَی ئةم وةزعة و ئةم سووکایةتیة بة راستی 
لة فیکر و میَشکی هیض مرؤظیکی ئازادیخواز 
ناطونجآ . تةنیا دةبآ بة طورینی بنةرةتی کؤمةلَطا 
فیکر بکةین تاکو شایستةی بةهار و ذیانی نوآ 

بین.

برووخآ	رذیمی	کؤماری	ئیسالمی	ئَیران	 
                                                         
دامةزرآ	کؤماری	فیدراتیوی	شوورایی	ئَیران	!	 

رَیكخراوی	یةکَیتی	فیدائیانی	کؤمؤنیست

کومیتةی	ئةیالَةتی	کوردستان

ِرةشةمةی	1386

ناونیشانی ثؤستی ئةلةکترونیکی کومیتةی 
کوردستان  

                                                      
kurdistan@fedayi.org
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بیانیه	
سازمان	اتحاد	فدائیان	کمونیست 

درباره	نمایش	انتخاباتی	رژیم	اسالمی
آنكه	ناموخت	از	گذشت	روزگار	

هیچ	ناموزد	زهیچ	آموزگار!

شرکت در بازیهای »انتخاباتی« رژیم همانا کمک 
به تداوم حاکمیت ارتجاع  بر سرنوشت مردم  
ویاری رساندن به مافیای قدرت و ثروتی است 
که  از راه  فریب و سرکوب  به چپاول دسترنج 

توده های زحمتکش مردم مشغولند.
دیگر بار شعبده ای بنام» انتخابات« برای مجلس 
انداخته  براه  اسالمی  جمهوری  نظام  فرمایشی 
شده  انداخته  براه  نمایش  این  است.  شده 
الظاهر   علی  سالهای گذشته  تا  همچون  است 
زده  ارتجاع  مملکت  این  در  که  بکنند  وانمود 
هم  انتخاباتی وجود دارد. در اینجا هم  هرچند 
میروند.  پای صندوقهای رای  یکبار مردم  سال 
نمایندگان  خود را به پارلمان میفرستند.  همچون 
سایر کشورها رئیس جمهور انتخاب میکنند. باز 
رقابت  دموکراسی   مدعی  کشورهای  مثل  هم 
نفر،  دو  بین  رقابت  جای  به  دارد!  وجود  هم 
یکی از حزب جمهوریخواه و دیگری از حزب 
دموکرات آنهم با پیش شرط تحمل هزینه بسیار 
باال  و کسب پشتیبانی شرکت های گردن کلفت، 
اینجا زیر سایه اسالم  ده ها نفر کاندید میشوند 
که بعضی از آنها  آهی در بساط ندارند. تا مردم 
یک نفر از بین آنها را برای ریاست جمهوری 
سفارش  هم  امامشان  چون  کنند.  انتخاب«   «
کرده است که میزان رای مردم است. پس باید 
بازی  آنها  نشان دهند که در حکومت اسالمی 

دموکراسی و حقوق بشر رعایت میشود.
اگر دموکراسی بورژوائی را میتوان به شکل و 
پینوشه،  پرویز مشرف، شیلی  پاکستان  شمایل، 
ها  مبارک، عربستان سعودی وده  مصر حسنی 
قالب  اله  خلق  به  دیگر   زده  استبداد  کشور 
کرد. چنین شکل و شمایلی از دموکراسی چرا 
برازنده جمهوری اسالمی نباشد. رژیم حاکم و 
در  را   این کشور  ثروت  و  قدرت  که  مافیائی 
بازی  چنین  یک  از  به خوبی  اند  گرفته  چنگ 
خود   نظام  به  دادن  مشروعیت  برای  انتخاباتی 

سود برده و میبرند.
 آنها از یک طرف جواب هر اعتراضی وانتقادی 
جوانان  زنان،  کارگران،  دانشجویان،  سوی،  از 
و سایر اقشار مردم را با دستگیری، شکنجه و 
ادعا  دیگر  سوی  از  و  میدهند   جواب  اعدام 
میکنند که جمهوری اسالمی» آزاد ترین« کشور 
جهان است !! آنها از یک طرف به سبک خود 

»انتخابات« میگذارند ومدعی هستند که انتخابات 
در ایران آزاد است. و از مردم میخواهند در این 
انتخابات شرکت کنند. از طرف دیگر نه تنها هر 
مخالفی را، حتی آنهائی را که شک و شبهه ای 
در اصل والیت فقیهه و اسالمیت نظام   داشته 
باشند  رصد صالحیت میکنند بلکه  مدافعین پرو 
پاقرص نظام ارتجاعی جمهوری اسالمی و یاران 
خود را نیز از صافی صالح و مصلحت خویش 
میگذرانند. آنها درواقع با این بازی انتخاباتی به 
ارگانهای مورد لزوم و انتصابی خود مشروعیت 
میدهند. وسرپوشی میسازند برای ادامه سرکوب 
و  غارت و چپاول ثروت ملی و دسترنج توده 
های مردم، اشاعه بیکاری فساد اعتیاد، آوراگی 
ورنج و عذابی که هم اکنون میلیونها نفر از مردم 
با آن دست به گریبان هستند. با این وجود هنوز 
کسانی هستند که یا بخاطر منافع کالن اقتصادی 
و موقعیت شغلی و سیاسی خود  مشوق شرکت 
درچنین نمایشی هستند و یا هنوز درس کافی 
از سه دهه حاکمیت فریب و سرکوب ارتجاع  

چیزی نیاموخته اند.
هیچ  روزگار  گذشت  از  ناموخت  آنکه  اما 
دهه  سه  بعداز  اکنون  آموزگار  زهیچ  ناموزد 
برهمگان  انتخاباتی  نمایش  چنین  ماهیت 
روشن و واضح است. شرکت در این بازیهای 
انتخاباتی رژیم  همانا کمک به تداوم حاکمیت 
رساندن  یاری  و  مردم  سرنوشت  بر  ارتجاع  
راه  از  که   است  ثروتی  و  قدرت  مافیای  به 
فریب و سرکوب به چپاول دسترنج توده های 
مبارز،  و  آگاه  مردم  مشغولند.  مردم  زحمتکش 
توده های رنج و کار میباید از سه دهه حاکمیت 
فریب و سرکوب رژیم و نمایش های انتخاباتی 
با  میباید  و  باشند  گرفته  را  الزم  درسهای  آن 
تحریم شرکت در بازیهای انتخاباتی رژیم نشان 
با کاربست عملی تجربیات گذشته،  دهند که  
و  دم  تمام  و  رژیم  سرنگونی  راه  میخواهند 
هموار  را  آن  وقدرت  ثروت  مافیائی  دستگاه 
جوانان،  شوند.  حاکم  خویش  سرنوشت  بر  و 
احزاب  و  سازمانها  و  روشنفکران  دانشجویان، 
انقالبی  میباید ضمن ارتقای سطح آگاهی مردم 
از هدف ترتیب دادن چنین نمایشاتی از سوی 
چنین  در  عدم شرکت  به  آنها  تشویق  و  رژیم 
امکان  و  انداز  چشم  ای،  فریبکارانه  بازیهای 
واقعی  اقدار  درارگانهائی  را  آنها  سازمانیابی 
خویش  و تشکیل  نهاد های آلترناتیو  درمقابل 
مجالس فرمایشی  و قدرت فاسد ماقیائی کنونی 
تبلیغ  راه  در  و  دهند  توضیح  برکشور  حاکم 
گام  ارگانهائی  چنین  سازماندهی  و  ترویج   و 

بردارند. 
   

سرنگون	باد	رژیم	جمهوری	اسالمی	ایران	

برقرار	باد	جمهوری	فدراتیو	شورائی	ایران 

زنده	باد	سوسیالیسم	
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 
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آنانكه	گذشته	را	به	خاطر	نمی	آورند	محكوم	
به	تكرارند

به نام آزادی که به آن ایمان داریم و برای به 
احتزاز درآوردن پرچم آن در سراسر این مرز 

و بوم مبارزه میکنیم 

آزادی  همیشگی  پاسدار  که  دموکراسی  نام  به 
است . این اندیشه انسانی که رژیمهای استبدادی 
و  تالشند  در  آن  نابودی  برای  ارتجاعی  و 
در  را  انسانی  تابناک  حقیقت  این  تا  میکوشند 
برابر چشمان دوستداران دموکراسی در کشور 
اعالمیه   28 ماده   . بکشند  و خون  به خاک  ما 
دارد  میگوید هر کس حق  بشر  جهانی حقوق 
چنان  جهانی  و  اجتماعی  سطح  در  تا  بکوشد 
و  حقوق  که  گردد  حکمفرما  سامانی  و  نظام 
بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  در  که  آزادیهائی 
کامل  نتیجه  به  سطح  آن  در  است  شده  اعالم 
برسد پس باید در این هدف واال همه آستین را 
باال بزنیم تا آفت دیوان فتنه انگیز و سودپرست 
و ریاکار از دودمان بشر دور گردد . آزادگان و 
ایران دست در دست هم همگام  آزادیخواهان 
و هم آواز با آزاده گان جهان زیر درفش دفاع 
از حقوق بشر نگذاریم بت سازی و بت پرستی 
دشمنان  و  ستیزان  آزادی  نگذاریم   ، گیرد  پای 
مردم به حریم پاک آزادی و حقوق بشر تجاوز 
نمایند و اجازه ندهیم دیو استبداد در این بوم و 

بر بیش از این ریشه دواند .
بودن  پیش  در  به  توجه  با  گرامی  میهنان  هم 
مجلس  اعضای  تعیین  برای  انتخابات  نمایش 
تنویر  منظور  به  اسفند   2۴ در  رژیم  فرمایشی 
افکار عمومی و بیدارسازی وجدان مردم خفته 
اطالع  به  را  ذیل  موارد  کشور  دیده  ستم  و 

میرسانیم :

باشد  ملت  رای  میزان   ، انتخابات  در  اگر   -1
و  رای  حق  ایجاد  جهت  مناسب  بستری  باید 
اعمال اراده سالیق مختلف مهیا شود یعنی باید 
به گرایشها ، سالیق و عقاید گوناگون فرصت 



مشروعیت  تا  شود  داده  انتخابات  در  حضور 
میزان  به  توجه  با  گروهها  مشروعیت  عدم  یا 
مقبولیت آنان نزد مردم حاصل شود و به تعبیر 
باالتر  مشروعیتی  فلسفی  و  سیاسی   ، دینی 
این  اگر  و  ندارد  وجود  مردم  رای  و  اراده  از 
فرصت به گروهها و سالیق مختلف داده نشود 
انتخابات  برای  مشروعیتی  هیچگونه  نمیتوان 

قائل گردید.

محسوب  عادالنه  و  آزاد  زمانی  انتخابات   -2
امنیت کامل و  میشود که تمامی شهروندان در 
فارغ از هر نوع سوء استفاده کارگزاران حکومتی 
زیرا  نمایند  انتخاب  را  خود  نامزدهای  بتوانند 
که مجلس ایده ال بر اساس آرای آزاد ملت و 
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزاد استوار 

میباشد.

3- مشارکت سیاسی باید آگاهانه باشد از اینرو 
مشارکتهایی که به واسطه عدم آگاهی و اطالع 
برای  امنیتی  شدیداً  فضایی  در  کافی  رسانی 
اعمال سانسور خبری در جامعه و از روی اجبار 
، اکراه ، ترس و فشار صورت پذیرد ، ناآزاد ، 

ناعادالنه و نامشروع خواهد بود.

۴- بر کسی پوشیده نیست که نه تنها مخالفان 
حق شرکت در انتخابات را ندارند  بلکه شورای 
موافقان حکومتی  و  کارگزاران  میان  از  نگهبان 
در  خود  رقبای  حذف  به  نفوذ  اعمال  با  نیز 
نتیجه  در  دستکاری  و  رژیم  دیگر  جناحهای 
انتخابات میپردازد به طوری که نتایج انتخابات 
قبل  از  حاکم  جناح  برای  نیز  حکومتی  درون 
قابل پیش بینی میباشد در واقع شورای نگهبان 
را  استصوابی شرایط حضور کسانی  نظارت  با 
گوی  قربان«  »بله  که  میکند  فراهم  مجلس  در 
حکومت باشند نه حافظ منافع و حقوق ملت .

نمایندگان  اساسی  قانون   86 اصل  طبق   -5
نمایندگی  مقام  وظایف  ایفای  مقام  در  مجلس 
در اظهار نظر و رای خود کاماًل آزادند و نمیتوان 
اظهار  مجلس  در  که  نظراتی  سبب  به  را  آنان 
وظایف  ایفای  مقام  در  که  آراءی  و  اند  کرده 
 . داد  قرار  تعقیب  تحت  دادند  نمایندگی خود 
که  دوره حکومت رضاخان  در  تاریخ  گواه  به 
حتی مسئوالن همین نظام  هم از او به عنوان 
یک دیکتاتور یاد میکنند هیچ یک از نمایندگان 
مجلس در دوره نمایندگی خود تحت بازداشت 
و دستگیری قرار نگرفته و از مصونیت قانونی 
در  آنکه  حال  اند  بوده  برخوردار  نظر  اظهار 
جمهوری اسالمی چنین مصونیتی وجود نداشته 
حقوق  از  دفاع  خاطر  به  مجلس  نمایندگان  و 
ملت تحت تعقیب و پیگردهای غیرقانونی قرار 

میگیرند 

انتخاباتی نسبتًا  باشد که  این  بر  6- اگر فرض 
افراد  تمام  برای  برابر  نسبتًا  فرصتهایی  با  آزاد 
و گروههای سیاسی در کشور برگزار شود که 
البته چنین فرضی کامال محال است و مجلسی 
قوی از نظر پشتوانه آرای مردم هم انتخاب شود 
آن  تصمیمات  و  لوایح  که  است  بدیهی  کاماًل 
براحتی با حکم حکومتی از دستورکار مجلس 
خارج شده و یا با اعمال سلیقه شورای نگهبان 
و مجمع تشخیص مصلحت نظام وتو میگردد .

به  از دولت اصالحات  ده سال  با گذشت   -7
که  گردیده  مشخص  حضرات  صریح  اعتراف 
اصولگرایی همان اصالح طلبی و اصالح طلبی 
تر  ساده  عبارت  به  و  است  اصولگرایی  همان 
با چوب و  را  ما  ، سالها  آشنا  گله  با  گرگهای 
که  طلبی  اصالح   ، اند  فریفته  شبانی  رخت 
زردی  سگ  است  اصولگرا  دست  در  دستش 
است برادر شغال که سالهاست با جنگ زرگری 
و  اند  گرفته  بازی  به  را  مردم  سیاسی  شعور 
به  را  مملکت  های  سرمایه  چپاول  و  غارت 
اسم دفاع از منافع ملی و هرگونه انتقاد فعاالن 
سیاسی ، دانشجویی و مدنی را اقدام علیه امنیت 
شکنجه  و  حبس  و  سرکوب  به  و  نامیده  ملی 
دلسوز  و  جامعه  مصلحین   . میپردازند  منتقدان 
مردم نه بر خوان هفت رنگ مسئولین نظام که 
اند و کسانی  در گوشه زندانهای رژیم نشسته 
اصالحات  دار  پرچم  و  دار  داعیه  را  خود  که 
میدانند فرصت طلبانی میباشند که در 1۴ بهمن 
1355 در گروه شصت و شش نفره سپاس برای 
شادی اعلیحضرت شعر وسرود خواندند و برای 

سالمتی ایشان دست به دعا برداشتند.

8- آقای خمینی در 12 بهمن 57 صرحتًا اظهار 
خودش  با  سرنوشتش  کسی  هر  که  اند  کرده 
مگر   . هستند  ما  ولی  ما  پدرهای  مگر  است 
اشخاصی که صد سال پیش از این بودند میتوانند 
سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا میکنند 
را تعیین بکنند. امروز 28 سال از رفراندوم سال 
58 میگذرد و بیش از 60 درصد جمعیت آماری 
کشور شامل افرادی که یا در آن زمان از لحاظ 
سنی واجد شرایط رای دادن نبوده اند و یا هنوز 
به دنیا نیامده بودند با توجه به ادعاهای اقلیت 
و  ملت  به  شمار  بی  خدمات  بر  مبنی  حاکم 
پشتوانه عظیم مردمی خود از حکومت انحصار 
از  پس  میکنیم  دعوت  خواه  تمامیت  و  طلب 
گذشت 29 سال با برگزاری یک رفراندوم دیگر 
بدیهی  برساند.  اثبات  به  را  خود  مشروعیت 
میباشد  مشروع  انتخابات  تنها  رفراندوم  است 
و اطمینان کامل داریم که اکثریت خاموش که 
قربانی ظلم و جور حکومت خودکامه اند پیروز 

و سربلند از این انتخابات بیرون خواهد آمد.

9- شرکت در انتخابات به معنای مهر تائید زدن 
در  که  است  حکومتی  غیرانسانی  اقدامات  بر 
فرصت 29 ساله خود عالوه بر سرکوب آزادیهای 
فردی و سیاسی و اجتماعی، دست آوردی جز 
ای،  زنجیره  قتلهای  اعتیاد،  فحشا،  فساد،  فقر، 
غیره  و  تاراج سرمایه  غارت،  تبعیض، خفقان، 
اساسی  مشکالت  به  توجه  جای  به  و  نداشته 
جامعه به نام دین به دخالت در خصوصی ترین 
نوع  سبکسرانه  و  پرداخته  مردم  زندگی  امور 
پوشش زنان و جوانان را معضل ملی می انگارد 
و برای دختران محروم از کمترین امکانات به 
اسم بدحجابی پرونده سازی میکنند و به نام امر 
به معروف آنان  را محکوم به سنگسار و اعدام 

و حلق آویز مینماید. 

حضور  با  چند  هر  سیاسی  زندانیان  ما    -10
خود در زندان موضع خود را در قبال انتخابات 
میکنیم  اعالم  بدینوسیله  اما  ایم  کرده  مشخص 
و  نیست  انتخابات  مسخره  نمایش  این  نام   «
ضمن تحریم آن هرگونه سکوت و بی تفاوتی 
در خصوص تحریم انتخابات را بی توجهی و 
و  آزادی  راه  جانباختگان  آرمانهای  به  خیانت 
آزادیخواهان دربند میدانیم و از تمام هم میهنان 
سیاسی،  دانشجویی،  فعاالن  به خصوص  عزیز 
تمام  با  تا  میخواهیم  غیره  و  اجتماعی  مدنی، 
توان با تحریم انتخابات به حمایت از آرمانهای 

آزادی، دموکراسی وحقوق بشر برخیزند«

انسانی  شرف  به  را  شما  اندیشان  آزاد   -11
چه  هر  انتخابات  تحریم  با  میدهیم  سوگند 
رساتر فریاد اعتراضتان را در حمایت از یکایک 
ایرانیان بویژه زندانیان سیاسی دربند ، دانشجویان 
ممنوع التحصیل و ممنوع الورود به دانشگاهها ، 
خانواده های رنج کشیده جانباختگان راه آزادی 
جهانیان  گوش  به  انزوا  به  محکوم  افکار  و 
بند  به  را  استبداد  دیو  که  امید  این  به  برسانیم 
کشیده و تابوت بیداد و ستم را برای همیشه در 

قعر تاریخ ایران مدفون نمائیم .

کوهها	با	همند	و	تنهایند	همچوما	با	همان	تنهایان

جمعی	از	زندانیان	سیاسی	زندان	اوین

	)اندرزگاههای	7	و	8(

86/12/20
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تمام	 به	 را	 بخش	 نوید	 نوروز	 رسیدن	 فرا	
زندانیان	و	خا	نواده	های	عزیزشان	تبریک	می	

گوییم

سر  از  و  نو  زندگی  گر  نمایان  که  بهار  آمد  بهار 
گرفتن و دوباره آغاز کردن آن است . هر کدام از 
زندگی  مختلف  مراحل  از  نشان  سال  فصل  چهار 
طبیعت را دارد زمستان زمین را در خوابی منجمد 
و یخ زده فرو می برد و بهار با آمدن خودانجماد را 
از بین برده و و گل ها با توانی شگرف مایه گرفته 
از عشق و دوست داشتن که در ذات طبیعت است 
بر سرما پیروز شده و از ال به الی یخ های شکسته 

بیرون می آیند.
انسان هایی هستند که هم چون گل های بهاری در 
تالش برای شکستن یخ های سرد ولی البته  اینبار 
نه یخ های طبیعی بلکه یخ های سرد و سیاه سرمایه 

می باشند.
بهار فصل شکستن یخ و زنجیر است  وبوته های 

گل های این بهار عزیزان در بند ما می باشند.
بوته های گل های سرخ ما را  سرمایه و مذهب به 
زنجیر می کشند ولگد مال می کنند   و برای  آن 
که فریاد آزادی خواهانة آنان را نشنویم آنها را در 
زندان محبوس می کنند . ولی این عامالن جنایت 
کار سیستم سرمایه نمی دانند که بهار را نمی توان به 
بند کشید نمی دانند که این بوته های گل در قفس   
گل هایشان با نیروی عشق و دوست داشتن شکوفا 
خواهد شد    همان طور که بوته ها و شاخه های 

گل به سرما و یخ زمستانی چیره می شوند.
آری رفقا نسیم بهاری از پشت پنجره های زندان می 
آید نسیم فریاد آزادی رفقای زندانی را  با اتحاد و 
یک پارچه گی به طوفانی بر ضد جمهوری اسالمی  
تبدیل کنیم و با طنین فریادمان نرده ها را شکسته و 

دیوارهای زندان ها را از هم فرو بپاشیم.

آری.... آزادی....آنـــگاه  بــــهار مــی آیــــد. 
 

بر	قرار	باد	جمهوری	فدراتیو	شورایی	ایران.

بـهار  می آیــد.

از پشت پنجره   صدا می آیـد 
از پشت پنجره   صدای رعـد می آیـد.

نــــه !
از پشت نرده های پنجره   فـریـاد رعـد 

می آیـد 

در پشت پنجره 
کسی زاییـده می شود

از پشت نرده ها  صدای فریـاد می آیـد 
.

از این اطاق بیرون بایـد رفت
زمان زایش فرا رسیده اسـت.

آری   صدای فریاد نوزادی 
به رنـگ  ســرخ

به رنـگ   لبـخند 
به رنـگ   آزادی

آزادی 
آزادی 

آری  آزادی 
       آری صدای رعد انقالب می آیـد 

.

در پشـت پنجره   زندان است
از پشـت پنجره   بهـار می آیـد

از پشت پنجره 
در پشت نرده ها 

      صدای  رعد می آید 
      صدای  شکستـن زنجیر

      صدای تـوفان انقالب.

در پشت پنجره 
گلوله  با سینه همراه است

از پشت نرده ها
صدای رعـد می آید .

از پشت پنجره  بهـار می آید 
از پشت نرده ها 

بـهــار  مــی  آیــد .
                                                                 

گلهای  در بند  نوروزتان  پیروز .

م. ایزدیار

از درون شب تار، می شکوفد گل صبح

خنده بر لب گل خورشید کند، جلوه بر کوه بلند

نیست تردید، زمستان گذرد، و ز پی اش پیک بهار، با هزاران گل سرخ،

 بی گمان می آید در گذرگاه شب تار،

 به دروازه نور، گل میناِی جوان، خون بیفشانده تمام، روی دیوار زمان

الله ها نیز نهادند به دل، همگی داغ سیاه

گرچه شب هست هنوز، با سیه چنگ بر این بام آونگ

آسمان غرق ستاره ست و لیک خوشه ها بسته ستاره، گل گل

توده ها گشته شراره هرجا خوشه اختر سرخ

با تپش های سترگ

در تکاپو تمام 

عاقبت، کوره خورشید گدازان گردد!

سعید سلطانپور
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ماهی	سیاه		کوچولو!
چه	ابتکار	جالب	و	هدیه	معنی	داری	

و  زور  و  استثمار  و  ستم  دربند   مردم   برای 
سرکوب آمده است که : روز گذشته در ضلع 
شمالی پارک الله، هزار ماهی سیاه کوچولو به 

شهروندان تهرانی هدیه شد. 

یک  در  و  گذشته  روز  ادوارنیوز  گزارش  به 
اقدام خودجوش، توسط جمعی از دانشجویان، 
در یک اجرای خیابانی در قالب هنر اعتراضی، 
پخش ماهی های سیاه، نظر رهگذران را به خود 
جلب کرد و هر کدام متناسب با برداشت های 

خود، از این حرکت استقبال کردند. 

سیاه  های  ماهی  هدیه  گزارش،  این  بر  بنا 
شهر،  سطح  در  ها،  برگه  همراه  به  کوچولو، 
آشنایی زدایی از شهروندان تهرانی داشت، که 
شعر موجود درتراکت ها این واکنش را نمایان 

تر ساخت.

شعری از محمد رضا شفیعی کدکنی: 

هیچ می دانی چرا چون موج 
در گریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟ 

زان که بر این پرده تاریک 
این خاموشی نزدیک 

آنچه می خواهم نمی بینم 
آنچه می بینم نمی خواهم

نوشیم	به	شادمانی	آن	دم	شراب	سرخ	
کز	شرق	انقالب	دمد	آفتاب	سرخ	

چهارشنبه	سوری

امکان  هر  از  جوانان   توده  بویژه  ایران  مردم 
انزجار  و  نفرت  تا  میکنند  استفاده  ای  ووسیله 
خود از  ستم و سرکوب حاکم بر  زندگی شان 

را اعالم کنند. 
نیز  سوری   چهارشنبه  بازیهای  آتش  و  جشن 
امر  این  از  ایرانی  دیرینه  سنت  یک  بعنوان 
مستثنی نیست. مردم بویژه جوانان  اخرین شب 
و  میروند  ها  بام  پشت  به  هرسال   چهارشنبه 
و ضمن  میشوند  خیابانها جمع  و  درمیادین  یا 
به   آن  روی  از  پریدن  و  آتش  کردن  روشن 

رقص و شادی میپردازند.

رژیم جمهوری اسالمی ازهمان روز سرکارآمدن 
اش خیلی تالش کرد تا با سرکوب و تبلیغ و 
در  شرکت  از  را  مردم  مختلف  موانع  ایجاد 
هرگز  اما  بازدارد.  سوری  چهارشنبه  جشنهای 
این هدف خود نرسید و هرچه تالش کرد   به 
با  رژیم  به  کجی  دهن  بمنظور  مردم   درعمل 
شرکت  جشنها  این  در  بیشتری  شوق  و  شور 
درعین  پرداختند  پایکوبی  و  رقص  به  کردند  
و  ها  شعار  و  کرده  استفاده  فرصت  از  حال 

مطالبات خود را مطرح نمودند.
در این روزها بویژه شعار های سرنگونی رژیم و 
افشای ماهیت آن و نیز شعارهای آزادیخواهانه 
و برابری طلبانه  به ابتکار جوانان  و نوجوانان  
بخود  تری  و جنبه عمومی  رفته  مردم  میان  به 
میگیرند. امسال نیز رژیم با بسیج بیشترین نیرو 
ارگانها  مختلف  دستورالعملهای  و  اخطارها  و 
ایجاد رعب و  با  ی سرکوب خود، سعی کرد 
چهارشنبه  مراسم  برگزاری  از  مانع  وحشت 
نیز  همچون سالهای  امسال  اما   سوری شود. 
قبل مردم و بویژه جوانان دختر و پسر  با برپائی 
ودادن شعارهای ضد  جشن چهارشنبه سوری 
رژیمی و آزادیخواهانه اعالم کردند که  مرعوب 
فضای رعب و وحشت و به گیر و ببند رژیم 
جمعی  دسته  و  بلند  صدای  با  آنها  نمیشوند. 
خواستار آزادی زندانیان سیاسی  و آزادی بیان، 

اجتماعات و مطبوعات شدند.
تهران  از  منطقه  ها  ده  منتشره  گزارشات  طبق 
و شهرستانهای مختلف شاهد درگیری ماموران 
رژیم با جوانان  و نوجوانان دختر پسربودند که 
ضمن رقص و پایکوبی و پریدن از روی آتش 
شعارهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه و ضد 

ارتجاع را فراموش نکرده بودند.   

سال	نو	درکنار	زندان	اوین

ممانعت از آزادی دانشجویان و فعاالن سیاسی 
دانشجویان  از  تن  چند  خانواده  تا  شد  باعث 
کنار  در  را   1387 سال  تحویل  هنگام  سیاسی 
دیوار های زندان اوین بگذرانند. به این ترتیب 
بود که آنان سفره های هفت سین خود را در 
کنار زندان اوین چیدند، سفره های هفت سینی 
که با عکس دانشجویان سیاسی مزین شده بود. 
این در حالی است که با وجود تودیع قرار وثیقه 
امکان  یا  و  دانشجویان  این  از  تعدادی  برای 
آزادی مشروط، آنان همچنان در زندان به سر 
می برند. محمد ملکی که به همراه تعدادی از 
خانواده  در جمع  دانشجویی  و  سیاسی  فعاالن 
دانشجویان زندانی حاضر شده بود، در سخنان 
در  خود  بازداشت  دوران  به  اشاره  با  کوتاهی 
حال  که  گفت  گذشته  های  سال  در  و  زندان 
خوب  را  زندانی  های  خانواده  همه  و  شما 
کسانی  به  خطاب  ادامه  در  او  کنم.  می  درک 
نگه  زندان  های  میله  پشت  را  دانشجویان  که 
تا  پیام این است که تا کی و  اند گفت:  داشته 
چند باید دانشجویان و دوستان عزیز ما دارای 
اندیشه هستند باید در پشت میله ها  و به دور 
از خانواده خود به سر برند. به کدامین گناه این 

بچه ها را اسیر کرده اید؟! آنها چه کرده اند؟
اوآنگاه چند شعری را که در دوران زندان خود 

سروده بود، قرائت کرد.

زندانی	سیاسی	آزاد	باید	گردد!
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به	مناسبت		سالگرد	مرگ	مارکس

مادی  وسایل  تولید  که  ست  معنا  بدین  این 
الزم برای زیستن و، از همین رو، میزان تکامل 
بنیادی  همانا  هردورانی  یا  هرجامعه  اقتصادی 
است که نهادهای حکومتی، نگرشهای قانونی، 
برداشتهای هنری و حتی اندیشه های دینی، همه، 
بدین معناست  اند. واین  برای آن ساخته شده 
که دومی هارا باید درپرتو اولی ها روشن کرد، 

نه – چنان که تاکنون میکرده اند- برعکس.
اما این کل کار اونیست. 

مادی  وسایل  تولید  که  ست  معنا  بدین  این 
الزم برای زیستن و، از همین رو، میزان تکامل 
بنیادی  یا هر دورانی همانا  اقتصادی هرجامعه 
است که نهادهای حکومتی، نگرشهای قانونی، 
دینی،  های  اندیشه  حتی  و  هنری  برداشتهای 
بدین  این  و  اند.  شده  ساخته  آن  برای  همه، 
معناست که دومی ها را باید در پرتو اولی ها 
روشن کرد، نه – چنان که تاکنون میکرده اند- 

برعکس.

اما	این	کل	کار	اونیست	.	
حرکت  از  ای  ویژه  قانون  همچنین،  مارکس 
دارانه  سرمایه  تولید  برشیوه  که  کرد  کشف  را 
شیوه  این  که  بورژوا  جامعه  بر  و  امروزین  ی 
کشف  است،  حاکم  است  آورده  پدید  تولید 
ارزش اضافی  ناگهان براین مشکل نور افشاند؛ 
حال آن که پژوهشگران پیشین، هم اقتصاددانان 
کور  همه  سوسیالیست،  منتقدان  وهم  بورژوا 

ماالن ، درتاریکی راه می رفته بودند.
برای یک عمر  این گونه کشف ها   از  دوتای 
بس است. شادا کسی که بخت آن را داشته باشد 
برسد.  ها  اینگونه کشف  از  یکی   به  که حتی 
مارکس، اما، در هر گستره ای که پژوهش کرد 
میکرد   پژوهش  بسیاری  های  در گستره  او  )و 
درگستره  حتی  سرسری(  به  نه  هیچیک  در  و 
دست  مستقلی  کشفهای  به  نیز،  ریاضیات 

یافت.
چنین بود این مرد علم. اما این مرد علم  بیش از 
نیمی از مارکس نبود. برای مارکس، علم همانا 
یک نیروی انگیزاننده ، یک نیروی انقالبی تاریخ 
بود. گرچه دربرخورد با هرکشف نظری ناب، 
که شاید هیچگاه نیز کاربرد عملی نمی یافت، 
دیگرگونه  او  شادی  اما  میشد،  شادمان  سخت 
بود آنگاه که به کشفی برمی خورد که بی درنگ 
درصنعت،  انقالبی  دگرگونیهای  ی  پیشاورنده 
درتکامل تاریخی به طور کلی باشد. برای نمونه 
او از زنجیره کشف ها در زمینه نیروی برق  و 
دراین اواخر، کشف های» مارسل،دپرز « را از 

نزدیک دنبال میکرد.

انقالبی  یک  هرچیز  از  پیش  مارکس،  که  چرا 
در  باشد،  که  راهی  هر  از  داشتن،  سهم  بود. 
نهادهای  و  داری  سرمایه  جامعه  برانداختن 
حکومتی که این جامعه پدید آورده است؛ سهم 
داشتن در آزاد ساختن پرولتاریا، که او نخستین 
کسی بود که آن را ازموقعیت و نیاز و از شرایط 
رهائی خویش آگاه کرد- این بود که ماموریت 
راستین او در زندگانی. جنگیدن همانا عنصر او 
بود. کم بوده اند انسانهائی که با این همه شور، 
پیروزمندانه جنگیده  و چنین  چنین سرسختانه 
روزنامه   دوره  درنخستین  های  نوشته  باشند. 
راین تزونگ 18۴2 و در روزنامه های پاریس 
18۴۴ و نئو بروسسل 18۴7  راین ۴9-18۴8 
ونیویورک تریبون 1852-61 و افزون بر اینها، 
انبوهی از جزوه ها و کتابچه های رزمجویانه، 
پاریس  در  کمونیستی  سازمانهای  در  کارکردن 
و بروکسل و لندن، و سرانجام و باالتر ازهمه  
المللی کارگران  اتحادیه های بین  بنیاد گذاری 
انترناسیونال نخست(- این است کارنامه او،   (
بنیاد گذاری انترناسیونال  دست آوردی بود که 
مارکس، که اگر هیچ کار دیگری نکرده بود نیز، 

میتوانست به راستی از آن برخود ببالد.
دیگری  ازهر کس  پیش  مارکس  رو،  وازهمین 
بود.  تهمت  و  کینه  آماج  خویش  درزمانه 
هم  و  جمهوری  هم  گوناگون،  حکومتهای 
راندند.  می  خویش  قلمرو  از  را  او  سلطنتی، 
ابر  تا  گرفته  کاران  محافظه  از  بورژواها، 
زدن  دربرچسب  تا  میکوشیدند  آزادیخواهان، 
اینهارا  به او از همدیگر پیشی بگیرند. او همه 
کناری  به  عنکبوت،   تار  از  ای  پرده  همچون 
به  هنگامی  تنها  و  گرفت،  می  نادیده  و  میزد 
پاسخ گوئی بر می خواست که ضرورتی حاد 
ناگزیرش می کرد. با این همه، او درحالی مرد 
که میلیونها کارگر انقالبی، از معدن های سیبری 
آمریکا،  و  اروپا  سراسر  در  کالیفرنیا،  تا  گرفته 
دوست اش  می دارند، به او احترام میگذارند 
و در مرگ اش سوگوارند. وبه جرات می توانم 
یک  حتی  بودند،  بسیار  مخالفانش  که،  بگویم 

دشمن شخصی نیز نداشت.
برجای خواهد  آینده  او در همه روزگاران  نام 

ماند، ونیز کار او.
*****

از	شصت	و	سه	هزار	کودک	 بیش	 همدان	
کارگر	دارد	

سکوت کودکانه در برابر سرمایه از شش صد 
هزار کودک محروم از تحصیل زیر پانزده سال 
حدود  مشغولند  دائمی  کار  به  که  ایران  در 
در شهر  کودکان  این  از  هزارتن  شصت و سه 
همدان زندگی می  کنند. در حالی که به موجب 
ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک برخورداری 

از آموزش و پرورش حق کودک است و دولت 
باید امکان آموزش ابتدایی و رایگان و اجباری 
 32 ماده  طبق  و  آورد  فراهم  کودکان  برای  را 
کاری  برابر  در  باید  کودکان  کنوانسیون  همین 
که رشد و سالمت او را تهدید می  کند، حمایت 
شوند و به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال 
اسالمی  جمهوری  کار  قانون   79 ماده  طبق 

ممنوع است.
این درحالی است که بیشتر کودکان مشغول به 
کار در شهر همدان کمتر از 15 سال دارند. بیشتر 
کودکان حاشیه شهر به کارگری و شاگردی در 
سازی  سفال  کارگاههای  می  پردازند؛  کارگاهها 
شهر اللجین که در قسمت مرکزی استان همدان 
و در شهرستان بهار قرار دارد شاهد دختران و 
پسران نوجوانی است که آثار درد و خستگی در 
چهره شان نمایان است کودکانی که تمامی روز 
کارگاههای  در  آفتاب  روشنی  دیدن  بدون  را 
تاریک سپری می  کنند تا شاید فنون کوزه گری 

را بیاموزند.
ساله  سیزده   نوجوانی  محمدخانی«  علیرضا   «
شده  ساخته  کوزه های  از  انبوهی  میان  در  که 
مشغول کوزه گری است، می  گوید: کار در این 
کارگاه تمام وقت است و باید تمامی سال را در 

این کارگاهها به کار بپرداریم.
و  سن  کم  کارگران  حقوق  می  دهد:  ادامه  وی 
با ما قرارداد  سال نصف بزرگساالن است.آنان 

نمی بندند و حقوق را خودشان تعیین می  کنند.
» سید محمد رازی« هشت ساله که فشار کار 
او را نحیف و ضعیف کرده است، می  گوید: در 
اینجا باید زودتر از همه ساعت پنج  صبح به 
صبحانه  بزرگتر  کارگران  برای  و  بیایم  کارگاه 
آماده کنم و ساعت دوازده شب باید کارگاه را 

تمیز کنم.
او در ادامه در حالیکه با لکنت حرفش را ادامه 
می  دهد، می  گوید: در صورت کم کاری عالوه 
بر کم شدن حقوق, کارفرما تنبیه بدنی هم در 
نظر می  گیرد؛ این در حالی است که در کشور 
ما طبق مواد 75 و 76 قانون کار اگر کارفرمایی 
کودک زیر 15 سال استخدام کند تخلف کرده 

و جریمه می  شود.
» فاطمه محمدی«, دختر نوجوانی که در همین 
کارگاه کار می  کند، می  گوید: این کارگاه نه نور 
دارد و نه هوا, نه دستگاه تهویه, هوا در زمستان 
اینجا سرد و در تابستان داغ می  شود. کارفرمایان 

کمتر به کارگاه می  آیند.
وی در رابطه با حقوق و مزایای خود می  گوید: 
به ازای ساختن هر کوزه یا گلدان 200 تومان 
یا  گلدان  تا   5 بتوانیم  روز  در  اگر  می  گیریم 
کوزه درست کنیم روزانه 1000 تومان دستمزد 

می  گیریم و باید از خانه غذا بیاوریم .
می  گوید:  کارگاه  نوجوان همین  کرمی«  » رضا 



					شماره	82		صفحه	11	 				 	 	March	2008	//	1387	فروردین	اول کارکمونیستی				نشریه	سازمان	اتحاد	فدائیان	کمونیست	

می  دانیم کار این کارگاه برایمان زیان آور است, 
ما حتی از نور خورشید محروم هستیم, دست 
و پاهایمان همیشه درد می  کند, کارما زیان آور 
است اما باید تحمل کنیم و حق هیچ شکایتی 

را نداریم.
کودکان بدون توجه به شرایط سنی و جسمی 
در کارهای ساختمانی و سنگین مشغول به کار 
باید پشت  که  »امین محمدی« 8 ساله  هستند؛ 
فرغون  دادن  هل  مشغول  باشد  مدرسه  میز 
هنگامی  داشت.  الغری  و  ضعیف  بدن  بود؛ 
که از او سوال کردم چرا کار می  کند و چقدر 
می  گیرد, ترسید و با لکنت و دستپاچگی جواب 
نداریم  پول  کنم,  کار  مجبورم  ندارم,  پدر  داد: 
درس بخوانم, اینجا کارگری می  کنم, اشک در 
گویی  کرد  سکوت  شد,  جمع  امین  چشمهای 

نباید حرف می  زد.
درست  مشغول  که  دیگری  ساله   15 نوجوان 
بود،  ساختمان  در  کاری  گچ  برای  گچ  کردن 
است  غیرقانونی  ما  کردن  کار  می  دانم  گفت: 
کارفرما هم می  داند, اما چون احتیاج داریم تن 

به هر کاری می  دهیم.
ما,  کار  بودن  غیرقانونی  خاطر  به  افزود:  وی 
نباید  و  می  گیریم  را  دیگران  حقوق  نصف 

اعتراض کنیم زیرا از کار بیکار می  شویم.
» علی جاللوند« نوجوان شاغل در ساختمان نیز 
گفت: چون کار کردن ما غیرقانونی است هیچ 
اعتراضی نمی کنیم, کارفرمایان هم سوء استفاده 

می  کنند و حقوق نمی دهند.
اکثر  می  گوید:  کارفرمایان  از  یکی  رضایی«   «
کودکان و نوجوانانی که به کار دائمی در کارگاه 
کننده  اداره  یا  و  سرپرست  هستند  مشغول 
خانواده های خویش هستند و چاره ای جز کار 

کردن ندارند.
وی اظهار داشت: بسیاری از نوجوانان برای به 
با وجود سن  آمد حتی  در  منبع  آوردن  دست 
نتیجه  در  می  پردازند؛  هم  مواد  قاچاق  به  کم 
خانواده ها حاضرند کودکان آنها سختی کار را 
تحمل کنند اما به کار غیر قانونی آلوده نشوند.

مطابق ماده هشتاد قانون کار مصوب سال هزار 
بین  سنش  که  کارگری  نه,  و  وسیصدوشصت 
15 تا هیجده سال باشد کارگر نوجوان است و 

در حمایت قانون قرار دارد.
نوجوانان  گرفتن  کار  به  برای  قانون،  براساس 
حاضر  حال  در  که  شده  بینی  پیش  مقرراتی 
اکثر  این مقررات اجرا نمی شوند,  از  هیچ یک 
کارهای کودکان برای آنها مضر است وسالمت 

روحی و اخالقی آنها را به خطر می  اندازد.
» فاطمه سالکی« 15 ساله که در کارگاه قالیبافی 
مشغول به کار است، می  گوید: هوای کارگاهها 
قالیچه  بافت  برای  کافی  نور  است حتی  آلوده 
تا  بیاییم  کنار  مسائل  این  با  باید  اما  نداریم, 

کارفرما از کارمان راضی باشد.
از  بعضی  در  اصلی  مشکالت  از  یکی  وی 
کارگاهها را که در اطراف استان قرار داد، فساد 
و  کودک  دختران  برای  که  دانست  اخالقی 
نوجوان مشکالت بسیاری بوجود آورده است.

دیدگان  آسیب  امور  کارشناس  ارتباط  این  در 
سازمان بهزیستی همدان می  گوید: کودکان زیر 
هیجده سال که در سطح خیابان کار می  کنند از 
نظر ما کودکان کار و یا کودکان خیابانی هستند 
و در معرض انواع آسیب های جسمی و جنسی 
دارای  یا  کودکان  این  می  گیرند  قرار  روانی  و 
خانواده نیستند و یا سرپرست آنها متواری شده 
و یا معتاد هستند و کودکان منبع در آمد خانواده 

می  شوند .
» ناصر شایگان«  افزود: این کودکان و نوجوانان 
هر  به  و  باشند  خانواده  سرپرست  نمی توانند 
نحوی تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته 
سطح  در  کار  کودکان  می  گیرند,  قرار  امداد 
خیابان به مشاغل کاذب می  پردازند تا به وسیله 
آن منبع در آمدی برای خانواده داشته باشند اما 

به عنوان سرپرست خانواده تلقی نمی شوند .
کودکان  ساماندهی  و  آوری  جمع  گفت:  وی 
و  می  شود  انجام  سیار  تیم  طریق  از  خیابانی 
خانوادگی  و  روانی  نظر  از  کودکان  خانواده 
باشند  خانواده  دارای  اگر  و  می  شود  بررسی 
از ورود  تا  می  شود  داده  آموزش  به خانواده ها 

کودکان به خیابان ممانعت کنند .
وی در خصوص کودکانی که خانواده ندارند، 
قانونی  غیر  نیز  کودکان  این  کار  کرد:  تصریح 
شبانه  مراکز  به  آوری،  جمع  از  بعد  و  است 

روزی انتقال داده می  شوند.
و  کودکان  این  با  مشاوره  و  آموزش  وی 
خانواده ها را یکی از وظایف آموزش و پرورش 
دانست و افزود: آشنایی کودکان با حقوق خود 
باعث می  شود که آسیب آنان به حداقل کاهش 

یابد.
مادی  نیاز  علت  به  کودکان  این  افزود:  وی 
وارد بازار می  شوند و سپس مورد استثمار قرار 
می  گیرند که باباال بردن سطح فرهنگی و تامین 

نیاز مالی می  توان این آسیب ها را از بین برد.

تنظیم از جواد عقیلی   

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

سال	نو	درگلزار	خاوران
های  خانواده  نوروز،  مناسبت  به  جمعه  روز 

جمع  همراه  به   ،67 سال  کشتار  جانباختگان 
از مردم، در گورستان خاوارن گرد هم  کثیری 

آمدند.
با  جوانان،  بخصوص  مردم،  گسترده  حضور 
گلستان  این  به  زیبای  جلوه  گل،  های  دسته 
داده بود. مراسم با یک دقیقه سکوت و خواندن 
از  یک  توسط  نوروز  بمناسبت  شعری  قطعه 
اعضای خانواده جانباختگان شروع شد و پس 
از آن چندین تن از اعضای این خانواده ها با 

خواندن شعر و مقاله مراسم را ادامه دادند.
عده ای از جوانان که از اعضای همین خانواده 
و  نواختند  زیبای  موسیقی  قطعات  بودند،  ها 
آن عزیزان، که کمتر خاطره  یاد  به  ترانه هائی 
سرودند.  است،  مانده  ذهنشان  به  آنها  از  ای 
فرزندان جانباختگان، با حضور فعال در گلزار، 
این  تا  بودند  تکاپو  و  تالش  در  لحطات  تمام 
مراسم به نحو پسندیده ای برگزار شود. آنان با 
دقت، ظرافت و وسواس خاصی، گل و سبزه بر 

خاک می افشاندند و می نشاندند.
پایان  در  و  شد  خوانده  شعر  و  مقاله  چندین 
خواندن  با  همگی  همیشه،  رسم  به  مراسم، 
سرود، سرتاسر خاوران را، آنجائی که دلبندانشان 
مادرانی  حضور  کردند.  باران  گل  اند،  آرامیده 
تا  شدند،  می  کمک  خود  های  نوه  توسط  که 
بتوانند این مسیر را طی کنند، آمیخته از غرور 
و صالبت و پایمردی بود. آخر آنان برای حفظ 
این خاک مرارتها کشیده اند. خواهر یکی از این 
جانباختگان قطعه زیر را به مناسبت این روز در 

مراسم سروده است.
به مناسبت بیستمین نوروز

فراموش  را  تان  حماسه  تاریخ  خواهند  می 
کنیم

های  حلقه  از  که  برود  یادمان  اهند  خو  می 
یادبود همسرانتان هم گذشت نکر دند

لباسها، نو شته ها، عکسها و وصیت نا مه ها 
یتان را هم ندادند

گویی بس نبود که پیکر بی جانتان را با آهک 
متال شی کردند

می خو اهند ، استخوانهای شالق خورده اتان 
را مخفی کنند

می خواهند تاریخ، جسم بی نیاز به کفن تان 
را

کرد  می  مصممش  سپید  ی  ها  اندیشه  که 
فراموش کنیم

می خواهند گلستان را گورستان کنند
پیراهن چهار خانه، اندام استخوانی، مو های 

سیاه، سفید و جو گندمی
که از البه الی دوغاب ماسه و آهک

ادامه	در	صفحه	12 	 	
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سال	نو	درگلزار	خاوران

با سیال ب های بارا ن بیرون زده بود فراموش کنیم
و قار قار کالغ های نفرینی تابستان ۶۷ را بر فراز گلستان خا وران

برای سیرابی چند ساعته ی  آ هکین  رفته در زمین  فرو  بطری های 
گلهای گلستان

و عطش فرزندان مات ومبهوت تان را در آن بیابان بی آب و علف
که می گشتند تا به تکه زمینی حس یابند و بر آن سنگی نشان کنند و 

گور خیالی بابا را عالمت بزنند
می خواهند این سند خاکی را از ما بگیرند

خاک پر از برکه و زر را

تا تبدیل به گورستانی عادی نمایند
آنها غافلند که ما نزدیکان به خون خفتگان گلستان تا زنده ایم
آ رزوی این رذالت را بر دل سیاه کور دالن باقی خواهیم نهاد

ما امسال را هم بهار با تجدید عهد با عزیزانمان شروع می کنیم و با 
درسی که از مقاومت ، شهامت و پایداریشان آ موخته ایم ، تا اثبات 

بی گناهیشان از پای نمی نشینیم
باشد که دیگر این جنایت ها در تاریخ تکرار نگردد

راه  جانباختگان  تمامی  تابناک  ی  خاطره  باد  زنده  آزادی،  باد  زنده 

آزادی و دمکراسی دادخواهان کشتار ۶۷
جمعه ۲۴ اسفند ۱٣٨۶ برابر ۱۴ مارس ۲۰۰٨
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