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موج نوینی از اعتراضات و اعتصابات کارگری 
صدای جامعه تحت سلطه ما را درنوردیده و 

، فاقد تشکلاما حق خواهانه کارگران مبارز 
که قبل از هر چيز منعکس کننده شرایط 

 همچونمادی وخيم زندگی و کار آنهاست 
ی سرمایه داراسلطه نظام  قدرتمندیفرياد 

را به اش جمهوری اسالمی و رژيم حافظ 
این از آنجا که . است وحشت انداخته

اعتراضات در یکی از سخت ترین شرایط و 
 -فضای سياسی در جامعه تحت سلطه ما 

یک خيزش توده ای در سال گذشته که 
عظيم و یک سرکوب ددمنشانه را از 

 واقعيت، این صورت می گيرد -سرگذرانده
خود بروشنی خبر از حدت تضاد های 
موجودو شرايط نکبت باری می دهد که 

ما  نبورژوازی زالو صفت حاکم بر کارگرا
   .ستتحميل نموده ا

برخی از اعتراضات و اعتصابات کارگری در 
خود به آشکاری مويد  هفته های اخير 

برای نمونه . ت فوق می باشديواقع
در  دور ايران  کارگران کارخانه مخابرات راه

، پس از آنکه تمامی تالشهایشان شيراز
 مقامات  وبرای راضی کردن کارفرمایان 

ماه حقوق معوقه  ١٧برای پرداخت  لتیود
به شکست رسيد، برای رساندن صدای 

آذر  ٦در تاریخ اعتراض حق خواهانه شان 

تجمع يک در محل کار خود دست به ماه 
از کارگران معترض جدا . زدنداعتراضی 

 معوقههای پرداخت حقوق اينکه بر ضرورت 
خواهان حل  خود پافشاری می کردند، 

شان مبنی بر عادالنه شدن سایر مطالبات 
پرداخت حق بيمه و حقوق دوران 

پس از سالها رنج و زحمت ، بازنشستگی
کارگر شرکت  ١٧٠٠همچنين  .بودندنيز 

ماه  ٨جهان فارس به دليل عدم دريافت 
دست به آذر ماه  ٧در تاریخ خود حقوق 

سرریز شدن خشم کارگران . اعتصاب زدند
اعتصابی این شرکت بر عليه اجحافات و  

و دولت  مفتخورظلم آشکار کارفرمایان 
پرداخت حقوق  که بيشرمانه ازحامی آنها 

، سر باز می زنند کارگران پذيرفته شده
باعث شده که کارگران اعتصابی که اکثرا 

روستاهای اطراف  اهل شهر دیلم و
از کارخانه بيرون آمده و جاده های  هستند،

های  به روی تمام ماشين رااطراف کارخانه 
منطقه  ئی که درها شرکت و ديگر خودرو

   .بندندبکنند تردد می 

يکی ديگر از نمونه های اين موج اعتراض 
آارگرا صد ها تن از کارگری تجمع اعتراضی 

هفت تپه و آشت و صنعت  "نی بر" ن
آارون شوشتر در مقابل اداره آل تامين 

اين  .می باشد اجتماعى استان خوزستان

برای  دی ماه ٧در تاریخ کارگران خشمکين 
رسيدن به خواستهای خود و از جمله 

اين ، دریافت و محاسبه حق بيمه خود
 ١٤در تاریخ . تجمع اعتراضی را شکل دادند

 ٢٠٠٠بيش از ه خبر رسيد کدی ماه نيز 
کرمان به دليل " بارز"کارگر الستيک سازی 

تاخير در پرداخت حقوق و مطالباتشان چند 
ز است که در اعتراض و اعتصاب به سر ور

در همين تاریخ اعالم شد که .   می برند
البرز نيز بدليل عدم کارگر صنعتی  ١٢٠٠

  .پرداخت حقوق خود در اعتصاب هستند
 روشن است که اين نمونه ها تنها جلوه

کوچکی از اعتراضات کارگری در چند هفته 
  .دنمی باشاخير 

در شرایطی اعتراضات و اعتصابات کارگری 
که رژیم سرکوبگر ست ااوج گرفته 

در در ماه های اخير جمهوری اسالمی 
، با براه انداختن هر چه سراسر کشور 

بگير و وسيعتر چوبه های دار و با تشدید 
ببند توده های معترض در صدد خفه کردن 
صدای اعتراضات و مقاومت طبقات محروم 

برآمدهای تکرار و زحمتکش و جلوگيری از
توده ای عظيمی ست که سال گذشته 
زمين را در زیر پای طبقه حاکم و مرتجعين 

تداوم اعتراضات کارگری با وجود . لرزاند
چنين فضای خفقان باری نمایانگر اوج 

خامت وضعيت کار و معاش طبقه کارگر و
ایران در زیر چرخ دنده های ماشين 

بيانگر و  استثمار و سرکوب نظام حاکم
  . می باشد روحيه مبارزاتی باالی کارگران

  
٢صفحه   

  

  
  

  تعميق بحر ان نظام حاكم و اوج گيري
  اعتراضات كارگري

  پناهجوي ايراني در يونان چهارمرگ غم انگيز 
پناهجوی ایرانی در یک کاميون توسط پليس یونان، بار دیگر توجه افکار عمومی را به شرایط وخيم  ٤ف جسد کشاوایل آذر ماه،در 

. پناهجویان ایرانی جلب کرد که جهنم جمهوری اسالمی را برای نجات جانشان و یافتن یک زندگی سالم و انسانی ترک کرده اند
د بوده اند در یک کاميون ایتاليایی که در کنار جاده متوقف بود کشف شد و پليس یونان اعالم اجساد این چهار پناهجو که همگی مر

این خبر غم انگيز مدت کوتاهی پس از آن انتشار یافته که در . کرد که آنها قصد داشته اند بطور غير قانونی خود را به ایتاليا برسانند
هنگام ترک کشور ترکيه و سفر به یونان غرق شده و جان خود را از دست یک حادثه مشابه چندین پناهجوی ایرانی و افغانی 

سيل فرار جوانان از ایران و وجود هزاران پناهجوی ایرانی که در ترکيه و سایر کشورهای همجوار در سخت ترین شرایط  .دادند
می دهند، یکی از واقعيات تلخ و  تن یخطرگذران می کنند و به اميد سفر به اروپا و تقاضای پناهندگی در یک کشور امن به هر 

  . غم انگيز گره خورده با حيات ضد خلقی جمهوری اسالمی ست
در ماه های اخير و بویژه پس از سرکوب خونين خيزش توده ای یکسال گذشته هزاران تن از جوانان و فعالين سياسی که در 

رک ایران برای نجات جان خود به کشورهای همجوار رفته و معرض تعقيب و پيگرد دستگاه سرکوب جمهوری اسالمی بوده اند با ت
در . به اميد گرفتن کمک از دفتر سازمان ملل و یا انتقال به اروپا در سخت ترین شرایط مالی و جانی و امنيتی به سر می برند

ت به سوی کشورهای امن بسياری از موارد فشار سخت اقتصادی و امنيتی منجر به تالش این پناهجویان به هر قيمتی برای حرک
شده و بر بستر سودجویی های قاچاقچيان انسان و رفتارهای غير انسانی دولتهای ميزبان هر از چند گاهی شاهد قربانی شدن 

   .تعدادی از پناهجویان می شویم

  دي ماه سالروز فرار شاه مزدور 26گرامي باد 
  !1357در سال  توده هاي به پاخاسته در جريان جنبش



  

  ...تعميق بحر ان نظام حاكم و
  1از صفحه  

کارگران تحت ستم ما در اوضاع و احوالی 
صدای مقاومت و مبارزه خود را بلند می 
کنند که طبقه کارگر ایران در زیر یکی از 

ه غارتگرانانه ترین هجوم های وحشي
و سرکوب بورژوازی وابسته حاکم 

وحشتناک رژیم وابسته به امپریاليسم 
. جمهوری اسالمی قرار گرفته است

نهاد پيشبرد طرح های اقتصادی غارتگرانه 
جهت تامين امپریاليستها های وابسته به 

گسترده تر منافع سرمايه داری انحصاری 
توسط سردمداران مزدور جمهوری  جهانی 

سال گذشته که  ٣٠اسالمی در طول 
حذف سوبسيدها و تشدید روند محکوم 
کردن کارگران و خانواده هایشان به فقر و 
گرسنگی و مرگ تدریجی تنها یک قلم آن 
است، گوشه ای از این اوضاع مشقت بار 

  .  را نشان می دهد
  

ابعاد بی سابقه فقر و گرسنگی و بيکاری 
ر ميان کارگران که نتيجه مستقيم تشدید د

روند استثمار و چپاول نيروی کار کارگران 
توسط سرمایه داران زالو صفت وابسته و 

نتايج رژیم مدافع منافع آنان بوده است، 
سياستهای اقتصادی دیکته خراب کن خانه 

شده از سوی سرمایه داران جهانی و 
يش به روشنی به نمارا ایادی آنها در ایران 

سال  ٣٠تجربه بيش از . می گذارد
حاکميت سياه جمهوری اسالمی 
نشان می دهد که چگونه این رژیم با 
تداوم و پاسداری از نظام سرمایه 
داری وابسته به ارث رسيده از دوران 
شاه، با پيشبرد برنامه های اقتصادی 

شرايط دلخواه امپریاليستها در ایران، 
 سرمایه هایفزاینده تاخت و تاز 

 مهيا کرده امپریاليستی در کشور ما را 
و با پر کردن جيب سرمایه داران 
جهانی، در عوض کوهی از فقر و 
فالکت مطلق را برای آحاد زحمتکش 
جامعه و ميليونها تن از کارگران 

  . محروم ما بوجود آورده است
  

شب که  و اقتصاد رقابتی "بازار آزاد"زیر نام 
پس از جنگ با عراق به خصوص  ،و روز

شرايط برای واقع  تبليغ می شود در
 غارتگران جهانی و سرمایه داران وابسته

استثمار آماده شده و امکان  هر چه بيشتر
و چپاول آنان دامنه بی سابقه ای یافته 

بجرات می توان گفت که در طول . است
کارگران ما تا به  ،سلطه بورژوازی در ايران
ار برای حفظ یک این درجه در منگنه فش

   .زندگی بخور و نمير قرار نداشته اند

از سوی دیگر با تشدید بحران گریبانگير 
نظام سرمایه داری جهانی در سالهای 

جهت سرشکن  تالش امپرياليستهااخير و 
کردن بار اين بحران بر دوش توده های 

رژیم ستمديده در کشور های تحت سلطه، 
وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی 
 جهت تسهيل پيشرفت اين سياست

آشکارا گام  ،اش امپرياليستاربابان 
تسهيل شرايط برای  . برداشته است

و کاال های واردات دیوانه وار خدمات 
امپریاليستی و به موازات آن تعطيلی 

که گر چه خود صد ها واحد توليدی 
می باشند اما زائيده همين سيستم 
نابودی هزاران  تعطيلی شان به 

انجاميده و به کارفرمايان امکان شغل 
می دهد تا دسته دسته کارگران را 
بدون پذيرش هر گونه مسئوليتی از 

یکی از  واقعيتی که تنها. کار بيکار نمايند
عواقب جنایتکارانه سياستهای جمهوری 

تا جایی . در اين زمينه می باشداسالمی 
حتی خود  تهاست که ديگرمدکه 

همه جا هم کاربدستان جمهوری اسالمی 
روند سرسام آور تعطيلی کارخانه در توضيح 

و  ها و واحد های توليدی در سراسر کشور
از عدم پرداخت دستمزد کارکران براحتی 

و در روابط در اقتصاد کشور  "بحران" وجود
در این رابطه  . سخن می گويندکارگری 

عضومجمع  کوجی نژاد جباربطور مثال 
نمايندگان گيالن درمجلس رژیم، در گفتگو 

اعتراف دی  ٣در تاریخ " کلمه"با سایت 
گيالن با بحران شديد کارگری ": نمود که 

مواجه است ودولت بايد هرچه سريعتر 
این روند طبيعی است که  ".رسيدگی بکند

خود بر ابعاد ارتش ذخيره کار متشکل از 
رسنه جویای هر کاری و گ رنجديدهکارگران 

  .بيفزايدهر دستمزدی با 

هجوم وقفه ناپذیر سرمایه  به این ترتيب،
داران زالو صفت حاکم به سطح زندگی و 
معاش کارگران که با حمایت بی چون و 
چرای ماشين سرکوب رژیم حفاظت می 
شود، کارگران را در موقعيتی قرار داده که 
عدم دریافت ماه ها دستمزد به جنبه 
معمول زندگی مشقت بار آنها تبدیل شده 

  .است
  

ر یک نمونه می توان به به عنوان تنها ذک
خانه "سخنان دبير اجرایی به اصطالح 

در اوایل دی اشاره کرد که " کارگر شيراز 
من وحشت از اعتراضات خشمگينانه ضماه 

رآود گسترده در " :کردمطرح کارگران 
هاي شيراز و پايدار ماندن  آارخانه

ها باعث شده   مشكالت اين آارخانه
 ١۵تا  ١۴است تا برخي آارگران حدود 

وی . "ماه حقوق معوقه داشته باشند
در حال حاضر ميزان بيكاري "اضافه کرده که 

درصد است و اين  ١۵در اين شهر بيش از 
در حالي است آه مسؤوالن هيچگونه 
راهكاري براي آاهش آمار بيكاري ارائه 

چند روز پس از این نيز در تاریخ  ".اند نداده
نه آارگر دبير اجرايي خادی ماه از قول  ١١

" که اعالم شد " ایلنا"در سایت  آبادان
ماه  ١٨سازي خوزستان  آارگران لوله

  ."حقوق و مزايا طلبكار هستند
  

در چنين اوضاع و احوالی ست که سران 
جمهوری اسالمی با آگاهی به خطر 
عظيمی که در نفس وجود و گسترش 
اعتراضات کارگری و خشم روزافزون ارتش 

در کارگران برای نظام استثمارگرانه حاکم 

، با حساسيت ضد انقالبی خود هر بر دارد
را هم کارگران گونه اعتراض کوچک صنفی 

زندان و شکنجه فعالين  با بگير و ببندو
هم اکنون تعداد . کارگری پاسخ می دهد

 اتهامیقابل توجهی از فعالين کارگری که 
بجز پيگيری خواستهای عادالنه صنفی 
کارگران نظير، پرداخت دستمزدهای عقب 

و افتاده، حق بيمه، امنيت کاری، 
عادالنه برای کارگران، و باالخره  قراردادهای

حق داشتن تشکلهای کارگری مستقل و 
در  ندارندغير وابسته به دولت را 

سياهچالهای جمهوری اسالمی بسر برده 
و حياتشان در معرض تهدید دائم دستگاه 

اما عليرغم همه اين . سرکوب است
موج جدید سرکوبها شاهديم که چگونه 
ات کارگری در مبارزات و اعتصابات و اعتراض

  . چنين شرایط بغرنجی پدیدار شده است
  

این واقعيات منعکس کننده شرایط مادی 
زندگی و کار طبقه کارگر محروم و مبارز ما 
در زیر سلطه یکی از وحشی ترین حکومت 
های وابسته به امپریاليسم یعنی 
جمهوری اسالمی ست که شرایط 

اروپا را  ١٩دهشتبار زندگی کارگران قرن 
قرن بيست و یکم با ماشين سرکوب ته الب

  . برای طبقه کارگر ایران بوجود آورده است
  

دفاع  اوضاع و احوالی ست کهدر چنين 
پيگير از مبارزات روزمره طبقه کارگر 
ایران و رساندن صدای حق خواهانه 
کارگران به افکار عمومی و همچنين 
دفاع از مطالبات عادالنه صنفی و 

ه تمام سياسی این طبقه وظيف
نيروهای آزادیخواه و مترقی و بویژه 

است که هويت سياسی ی ئنيروها
طبقه کارگر خود را با آرمانها و اهداف 

حمایت از مبارزات  .تعريف می کنند 
در واقع حمایت از جنبش کارگران 

وضع نکبت انقالبی مردم ما بر عليه 
تجارب مبارزاتی مردم . حاکم استبار 

مبارزه برای روند  ما نشان داده که
سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی 
و محو سلطه امپریاليستها و نظام 

نحو ه سرمایه داری وابسته در ایران ب
انقالبی وابسته جدایی ناپذیری به 

است که کارگران  بخش بزرگی از 
نيروی آنرا تشکيل داده و پيروزی آن 

سازماندهی و مشارکت هر چه به 
آنها در  و توانائیمتشکلتر کارگران 

چرا که  .است گره خورده رهبری آن
طبقه کارگر ایران بخاطر شرایط مادی 
زندگی خود بيشترین انگيزه را برای نابودی 
این نظام استثمارگرانه و  محو قطعی 

و به داشته سلطه امپریاليسم در ایران 
خاطر موقعيت مادی خود طبقه اصلی 
انقالب بر عليه وضع موجود را تشکيل می 

بکوشيم تا اعتراضات و مبارزات جاری  .دهد
کارگران را هر چه وسيع تر به جنبش 
انقالبی توده های تحت ستم برای 

زده و سرنگونی جمهوری اسالمی گره 
شرايط را برای متشکل شدن کارگران مهيا 

. نمائيم



  

   
درتسخير  جمهوري اسالمينقش  

  ٤صفحه   از            ... بازارهاي

از سوی دیگر، تشدید سيل صدور 
اسلحه به کشورهای خليج فارس و 
سود سرشار آن برای دول 
امپریاليستی، بویژه آمریکا اساسا با 

وجود یک جمهوری " خطر"بهانه 
" هسته ای"و " بنياد گرا"اسالمی 

صورت می گيرد و اینجاست که بار دیگر 
یکی از عرصه های آشکار خدمت 

مپریاليسم اری رژیم وابسته به اذگ
به قدرتهای جمهوری اسالمی 

امپریاليستی و بویژه امپریاليسم آمریکا 
و این نقشی ست . برجسته می گردد

که این رژیم در تشدید ميليتاریسم و 
فضای جنگی و ناامن در یکی از مناطق 

به استراتژیک جهان یعنی خاور ميانه 
  . ایفا می کندنفع امپرياليسم 

ق در شرایطی که بحران عمي
اقتصادی جهان سرمایه داری را 
درنوردیده است ماشاهدیم که 
دولتهای امپریاليستی و در راس 
آنها آمریکا تالش دیوانه واری را 
برای تشدید غارت و چپاول کارگران 
و خلقهای تحت ستم در تمام 

یکی از . عرصه ها سازمان داده اند
برجسته ترین جبهه های فعاليت 

ی جنگی امپریاليستها تشدید فضا
و گسترش ميليتاریسم و گرایش به 
راه حلهای نظامی برای نجات 
سيستم گندیده سرمایه داری از 

با تشدید . بحران کنونی ست
فضای ناامنی و جنگ است که 
سرمایه داران جهانی و دولتهای 
مدافع آنها قادر می شوند با سيل 
 ،صدور اسلحه به نقاط بحرانی

درآمدها و سودهای نجومی برای 
صنایع اسلحه سازی و بخشهای 
وابسته به آن در کشورهای متروپل 

و در جهت تخفيف . را تضمين کنند
بحران گریبانگير نظام خویش گام 

در پاسخ به چنين ضرورتی . بردارند
ست که ما شاهدیم مقامات 
آمریکایی با نشان دادن مترسک 
جمهوری اسالمی در حال تسليح 
به سالح اتمی، ميلياردها دالر 
اسلحه و تجهيزات به کشورهای 
خاورميانه می فروشند و از احتمال 

به این " تسليحات اتمی"فروش 
کشورها دم می زنند و درست در 
همان حال رژیم وابسته به 
امپریاليسم جمهوری اسالمی با 
نقش آفرینی در راستای پيشبرد 
سياستهای بحران زا و جنگ طلبانه 
آمریکا و شرکا عمل می کند و با 

از  خود  مردمیياستهای ضد س
" پرونده اتمی"ا جمله در رابطه ب

پيشبرد بزرگترین توجيهات را برای 
و نظامی امپریاليستها سياستهای 

در فروش سالح های مرگبارشان 
  . فراهم می نمایدمنطقه، 

  چند خبر كوتاه
آذر ماه  اتومبيل حامل فرماندار  ٢٧در شامگاه  " آتی نيوز"به گزارش 

مزدور شهر صحنه توسط دو موتور سوار مورد حمله قرار گرفت و 
اما .مهاجمان با شليک دو گلوله به اتومبيل وی در صدد ترور وی بر آمدند

از صحنه اتومبيل فرماندار صحنه موفق شد تا با پرت کردن خود به بيرون 
در  معرفی نمود که" افراد ناشناس" را این خبرگزاری مهاجمان  .بگريزد

وی را فرماندار صحنه از جایگاه های سوخت این شهر " بازدید"هنگام 
  . مورد حمله قرار داده بودند

 ٨اعالم شد که در صبح روز " خبر آنالین"در خبری دیگر از قول خبرگزاری 
تهران اهالی را " شهيد بهشتیميدان دانشگاه "در  یآذر صدای انفجار

" مشکوک"این خبرگزاری بدون توضيح بيشتر، انفجار را . کرد" وحشتزده"
  . اعالم کرد

" کشف"دی ماه از  ٣نيز در تاریخ "ریيس پليس امنيت عمومی تهران بزرگ"
و دستگيری " تهران"به " مهاباد"و " بوکان"یک باند بزرگ ورود اسلحه از 

به ادعای این مقام . خبر داد" ماهه ٣عمليات "اعضای آن در جریان یک 
قبضه  ٢٥مرد و یک زن بودند  ٧حکومت از اعضای باند مزبور که شامل 

این عده از شهرهای . گرفته شده استسالح جنگی و چند خودرو 
 .  کردستان سالح های جنگی را به تهران وارد می کردند
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گذشته به برکت وجود رژیم ضد  چند سالبازار تسليحات خليج فارس در 

هر چه بيشتر از قبل به  خلقی جمهوری اسالمی و سياستهای ارتجاعی آن،
 تبدیل گشتهسود برای امپریاليستها و در راس آنها آمریکا از سرشار  یمنبع
با انتشار آماری اعالم کرده است " صلح بين الملل"موسسه تحقيقات . است

دولت آمریکا بازار تسليحاتی کشورهای  ٢٠٠٩تا  ٢٠٠٥که در فاصله سالهای 
با در در سال گذشته نيز و  به در آوردهخليج فارس را از دست رقبای دیگر 

درصد از کل فروش سالح در این منطقه، در راس  ٥٤دست داشتن بيش از 
 .ليست صادرکنندگان محصوالت نظامی  به کشورهای خليج فارس قرار گرفت

  .قرار دارند آمریکا، فرانسه، روسيه، انگليس و چينبه ترتيب، در اين ليست 
مواجه است یک بحران شدید  ی که اقتصاد آمريکا بامطابق این آمار در شرایط

حجم قراردادهای نظامی آمریکا با دولتهای عرب خليج فارس در چهار سال 
که خود کمک  ميليون دالر بالغ می گردد ٨٨٠ميليارد و  ١٢٢آینده به رقم 

این رقم بيانگر یک رشد چشمگير . به اين اقتصاد بحران رده می باشدبزرگی 
  .در فعاليت بخشهای نظامی آمریکا در سالهای اخير است

  
که  نشان می دهدبررسی ليست کشورهای عمده خریدار سالح در منطقه  

 ٦٠قطر در انحصار آمریکا ست و  دولت درصد خریدهای نظامی  ٩٨هم اکنون 
اری شده توسط امارات متحده عربی نيز توسط درصد تسليحات خرید

تسخير بازار تسليحات امارات درحالی . شرکتهای آمریکایی تامين شده است
ست که تا چند سال پيش، فرانسه بزرگترین صادر کننده سالح و تجهيزات 

ميليارد دالری است که تحت  ٦٧ارقام فوق جدا از بسته . نظامی به امارات بود
 ، در اختيار عربستان قرار داده شده و در آمریکا به عنوان"یکمک نظام"عنوان 

. این کشور نام گرفته است" صنایع دفاعی"فروش سالح در " بزرگترین قرارداد"
نکته قابل توجه در این رابطه این است که سيل فروش سالح به کشورهای 
خليج فارس و غارت دالرهای نفتی از کيسه مردم ستمدیده این کشورها در 
حالی ست که به تصدیق اکثر کارشناسان نظامی دولتهای وابسته این منطقه 

این  استفاده موثر ازالزم برای  تکنيکیو انسانی و ارتشهای آنها حتی توان 
               ! تجهيزات را ندارند

 ٣صفحه

  سال زندان به خاطر شركت  5
  خيزش توده اي دريك كارگر 

در جریان خيزش يکی از ادعا های کذبی که 
عظيم توده های در بند بر عليه نظام 

در سال استثمارگرانه و رژیم سرکوبگر حاکم 
زياد شنيده می شد اين دروغ بزرگ بود گذشته 

ه شتاخيزش شرکت ند نکارگران در ايکه از قرار 
هر روز عليرغم اين ادعا اما  .و فعال نبوده اند

 یرانکارگراجع به وضعيت شمار زیادی از  اخباری
دستگير شده و یا جان در جریان این خيزش که 

قبل که  شده استمنتشر  خود را از دست دادند
کذب ادعای مزبور را به نمايش  از هر چيز،

در هفته   در همين چهارچوب.  گذاشته است
های اخير اخبار منتشره از تشدید فشار و 

در بند  رنجديدهاحتمال مرگ یکی دیگر از کارگران 
خبر می دهد که در جریان خيزش توده ای سال 
گذشته بر عليه جمهوری اسالمی توسط 
مزدوران حکومت دستگير و به سياهچال اوین 

 ،بر اساس اين گزارشات. منتقل شده است
ساله زحمتکش  ٢٠ایوب قنبر پوریان یک جوان 

اهل کوهدشت لرستان است که به عنوان کارگر 
به جرم  می کرده ور ساختمانی در تهران کا

شرکت در تظاهرات ضد حکومتی دستگير و در 
زیر شکنجه ها و فشارهای شدید جسمی و 
روحی دژخيمان حکومت ماه ها در حالت 

سال  ۵بالتکليفی به سر برده و سر انجام به 
در طول یک . حبس تعزیری محکوم شده است

بدليل   اين کارگر زندانی ،سال گذشته
نی و جسمی و همچنين فشارهای روحی و روا

نگرانی از بابت سرنوشت خانواده محرومش، 
چند بار دست به خودکشی زده است که تنها 

کمک به موقع هم بندی هایش از وبه همت 
جدا از فشار هائی که . مرگ نجات یافته است

جالدان جمهوری اسالمی بر زندانيان سياسی 
کارگر يکی از مسائلی که اين  ،اعمال می کنند

را رنج می دهد اين واقعيت می باشد که  جوان
نان تنها ، به دنبال از دست دادن پدرشنامبرده 

و با دستگيری اش  شده بودآور خانواده خود 
قادر و  ماندهبدون سرپرست  ویخانواده محروم 

خانواده ای . خود نمی باشندبه تامين زندگی 
قادر به عدم استطاعت مالی که به دليل 

بوده و ن فرزندشانبا مسافرت به تهران و مالقات 
بر ابعاد فشارهای روحی و روانی  همين امر هم 

  .افزوده استزندانی  به این کارگر 
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