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 ؟ اند اي اين جنبش ايستادهكارگران، كج
 

ام را با نقل يك گفتگو آغاز كنم كه در يك  دوست دارم شروع نوشته
در اوضاع واحوال . كارگاه كوچك ساعت ناهاري با همكاران خود داشتم

بعد از انتخابات واعتراضات بعد از آن، من در يك كارگاه كوچك با 
كردم  ع ناهار تالش ميدر موق.  نفر از كارگران آنجا آشنا شدم15حدود 

 بعد از كشته  .كه مسائل سياسي بيرون را بين كارگران به بحث بگذارم
  .شدن ندا نظر آنها را در مورد اين اعتراضات جويا شدم

تفاوت باشيم   به نظر من نبايد نسبت به وضعيت بيرون بي-«الف »كارگر
  .وبايد در اعتراضات شركت كنيم

 ما چه چيزي دارد ايا نفعي براي ما  اين اعترضات براي-«ب »كارگر
  . چرا ما بايد برويم و كشته شويم دارد يا نه؟

رحم هستند و همه را  ها بي ترسم بروم تظاهرات اين  من مي-«ج »كارگر
شود؟   اگر براي من اتفاقي بيافتد تكليف زن وبچه من چه مي .كشند مي

  كند؟ چه كسي از آنها مراقبت مي
. ها بايستي خواهد كه جلوي اين ا شجاعت مي ولي واقع-«دال»كارگر

  . شركت كنيم توانيم برويم و درتظاهرات حيف كه ما نمي! دمشان گرم
اينكه روزبروز اوضاع كارگران  ها در مورد  در ادامه اين گفتگو و تحليل

، يعني 1كه ساعت نزديك  وبعد از اين. شود صحبت كرديم  بدتر مي
. ارگران گفت بحث سياسي را تمام كنيدپايان وقت ناهار شد، يكي از ك

در هر صورت هركسي كه حكومت كند، ما بايد با همين وضعيت كار 
  .شرايط براي ما تغيير نخواهد كرد. كنيم
خواهم با طرح گفتگويي كه در باال آمد، اين نظريات را به كل طبقه  نمي

م كارگاهي كه مثال زدم كارگرانش حتي قراردادي ه. كارگر تعميم دهم
كه با شروع پروژه  يعني اين. كنند نيستند و به شكل پروژه اي كار مي

كند وبا شرايطي كه خودش تعيين  جديد كارفرما آنان را با خبر مي
كند و وقتي پروژه تمام شد با آنها  كند، تا اتمام پروژه با انها كار مي مي

 شب، حتي 8 صبح تا 7اين كارگران از ساعت . كند تصفيه حساب مي
نمونه هاي زياد وبدتري از . كنند ها نيز كار مي وزهاي تعطيل وجمعهر

در اين .  كاري در جامعه ما وجود دارد اين كارگران با اين شرايط
رغم دشواري كار وامكان بيكاري   علي جنبش نيز بودند كارگراني كه

سوال كارگران از اين جنبش .اند  هاي زياد شركت داشته ودادن هزينه
اگر اين . اين جنبش چه چيزي را براي ما به ارمغان دارد. اساسي است

طلبان است كه ما نيش آنها را از همان به قدرت  جنبش، جنبش اصالح
آن زماني . رسيدن خاتمي كه با راي ما به قدرت رسيد تجربه كرده ايم

كه خاتمي رئيس جمهور بود ومجلس نيز در دست اصالح طلبان، 
قلع وقمع فعالين كارگري را . تجربه كرديمقراردادهاي سفيد امضا را 

هاي گسترده وتصويب  هاي دسته جمعي، تعديل شاهد بوديم و اخراج
  هاي ِزير ده نفرازشمول قانون كار را هم واجراي قانون خروج كارگاه

اگر اين جنبش طرفداران رفسنجاني هستند كه ما در اوج . شاهد بوديم 
هاي   شاهد تصويب بخشنامه-اودر زمان رئيس جمهوري -قدرت ايشان 

قرارداد موقت بوديم كه زندگي طبقه كارگر را به نابودي كشاند 
وبازخريدهاي گسترده واجباري وتعديل نيروي ده هزار نفري را تجربه 

  ...هاي سنگين و دستمزدهاي حداقلي و ماليات. كرديم
طبقه كارگر ايران در اين سي سال شاهد همه جور جريانات از 

ها  طلب گراهاي ضد كارگر واصالح هاي اول انقالب گرفته تا اصول ليبرال
هاي  در دوره اوج قدرت اصالح طلبان كه اداره تشكل. بوده است

كارگري وكارفرمايي وزارت كار در دست ِهوشمند رئيس انجمن صنفي 
روزنامه نگاران بود، اين آقايان حتي با انجمن صنفي كارگران نيز كه 

بل شوراي اسالمي خانه كارگر علم كرده بودند، به خود آن را در مقا
كارگر . كه اين تشكل كارگري مستقل بود، آن را نپذيرفتند واسطه اين

ستيزي اين آقايان براي ما كارگران، حال به هر رنگ و لباسي كه در 
اين جنبش با وضعيت فعلي چه آينده اي . بيايند، شناخته شده است

  زند؟  براي كارگران رقم مي
هاي تلويزيوني انتخاباتي، آقاي  در كل مناظره. گوييم هيچ چيز ما مي

موسوي چند بار از حق وحقوق كارگران صحبت كرد؟ آيا درمورد 
قراردادهاي موقت كار كه عامل بدبختي كارگران ايران بوده وهست، 

 آيا در مورد افزايش حقوق كارگران حرفي زد؟  سخني به ميان آورد؟
چون ايشان نماينده قشر خود بودند و هستند، نه ! زد نبايد هم مي

هاي  هاي انتخاباتي، فعالين كارگري در زندان در همان رقابت. كارگران
جمهوري اسالمي به خاطر دفاع از خواستهاي به حق كارگران وايجاد 

  هاي مستقل كارگري در زندان بودند، ايا ايشان واصالح طلبان تشكل
ار آزادي اين زندانيان شده اند؟ حتي حال خواست جنبش سبز، تا به
هاي بعد از انتخابات، شعار آزادي زندانيان كارگر داده  وقتي در تظاهرات
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در اين سي . كردند شد، اقايان با بغض واخم با اين شعار برخورد مي مي
سال حكومت اسالمي در ايران اين كارگران بودند كه در اوج خفقان 

ها، تعطيلي كارخانجات و  عديلها، ت واستبداد درمقابل اخراج
هاي مستقل كارگري  دستمزدهاي عقب افتاده وخواست ايجاد تشكل

اعتراض اعتصاب وتظاهرات كردند وهمين آقايان دستور سركوب 
 11روز . كردند ودستگيري كارگران وفعالين كارگران را صادر مي

  .كردند ارديبهشت، به شكل علني تظاهرات ضد دولتي برگزار مي
دهد وخط   سالي كه اقاي مهاجراني كه امروز از خارج بيانيه ميهمان

كند، در مجلس شوراي اسالمي استيضاح  مشي براي جنبش تعيين مي
شد كارگران از ميدان بهارستان تا جلوي مجلس تظاهرات كردند  مي

روز - 88 ارديبهشت 11.وپشت درهاي بسته مجلس سركوب شدند 
كارگري در پارك الله مراسم علني روز  كارگران وفعالين -كارگر امسال

 نفر با كتك وتوهين دستگير 200كارگر را برگزار كردند كه حدود 
  چرا اين آقايان مدافع حقوق بشر از اين زندانيان دفاع نكردند؟. شدند

واقعيت اين است كه جنبش سبز بايد پا سخگوي سواالت اساسي 
دهد، در  اش را مي دآيا آن آزادي ودموكراسي كه نوي. كارگران باشد

زندگي كارگران تغييري ايجاد خواهد كرد؟ آيا اين ازادي كه مد 
نظرشان است، تحمل وجود تشكالت مستقل كارگران را خواهد داشت؟ 

! گوييم نه آيا به لغو هرگونه قرارداد موقت راي مثبت خواهد داد؟ ما مي

علق خاطر ها ت گرايان و ليبرال طلبان، اصول اگر اين جنبش به اصالح
  چرا كه تجربه به ما نشان داده است كه. دارد، براي ما چيزي ندارد

ما كارگران .همه اين گرايشها دشمن قسم خورده طبقه كارگر هستند
اگر در اين جنبش شركت كنيم، به اميد نشانه رفتن به قلب نظام 
سرمايه داري است وبا پرچم مستقل خود ومطالبات طبقاتي خود 

ما كارگران به تمامي شهداي اين . وهزينه خواهيم دادمشاركت كرده 
اي  مايه فرستيم واميد داريم كه آرمان اين شهدا، دست جنبش درود مي

نامند  براي معامالت پنهاني بين كساني كه خود را رهبر اين جنبش مي
آزادي ودمكراسي از نظر كارگران يعني عاري شدن جامعه از . نشود

كه انسانها بتوانند بدون هيچ گونه .... ذهبي وهرگونه تبعيض طبقاتي وم
ارعاب وسركوب و ترس از زندان، از حق آزادي بيان و داشتن يك 

و اطمينان خاطر داريم كه اين امكان نه . زندگي انساني برخوردار باشند
گذرد و نه از حاميان نظام سرمايه داري كه  از دروازه اصالح طلبان مي
  .لين كارگري وسياسي، بوده و خواهد بودزندان هايشان مملو از فعا

اين جنبش بدون حضور طبقه كارگر وحذف مطالبات كارگران تبديل 
به ابزار سهم خواهي جريانات درون حكومتي و در بهترين حالت افتادن 

  عليرضا خباز                   . داري ليبرال خواهد شد در دامان سرمايه
   هاي كارگريكميته هماهنگي براي كمك به تشكل

============================================================================================ 

 تشكيل شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصفهان
  
 عده اي از كارگران مجتمع ذوب آهن اصفهان براي پيگيري حقوق •

ي يرعلني تشكيل داده اند كه به طور غ »شوراي موقت «كارگران 
 .فعاليت خود را آغاز كرده است 

 بنا بر يك گزارش دريافتي، عده اي از كارگران مجتمع :اخبار روز
ي  »شوراي موقت «ذوب آهن اصفهان براي پيگيري حقوق كارگران 

. تشكيل داده اند كه به طور غيرعلني فعاليت خود را آغاز كرده است
 يكشنبه منتشر كرده اين شوراي موقت نخستين بيانيه ي خود را روز

. كه گفته مي شود در سرتاسر كارخانه ي ذوب آهن پخش شده است
پيش از اين فعاليت هاي مشابهي در برخي از كارخانه هاي بزرگ كه 
تشكيالت كارگري در آن جا ممنوع است، نظير ايران خودرو، آغاز شده 

زندگي بهتر  «متن اطالعيه ي كارگران ذوب آهن تحت عنوان . بود
  : را در زير مي خوانيد» ق كارگر استح

   زندگي بهتر حق كارگر است
كارخانه ذوب آهن اصفهان همواره يكي از بزرگترين مجموعه هاي 

با اين همه و به رغم حركت هاي . كارگري ايران بوده و مي باشد
كوچك و بزرگ كارگران ذوب آهن براي احقاق حقوق و بهبود شرايط 

 هر گونه تشكل كارگري براي دفاع از حقوق آنان از داشتن, كاري خود
اينك با توجه به شرايط . و پيگيري مطالبات بحق خود محروم بوده اند

 و درحالي كه بحرانهاي ،گران و نيز آينده مبهم در پيش رودشوار كار
 ما ،شكني به قشر كارگر وارد مي كنند اقتصادي فشار مضاعف و كمر

ديم تا در نخستين گام براي دفاع جمعي از كارگران ذوب آهن بر آن ش
 تشكيل ،ام بخشيدن به صفوف پراكنده آنان از حقوق كارگران و انسج

از آنجا . را اعالم نماييم )) شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصفهان(( 
ب آراي كارگران كه اين شورا در شرايط غيرعلني تشكيل شده و منتخ

را براي خود بر مي )) قت شوراي مو((  لذا عنوان ،كارخانه نمي باشد
 شدن گزيند ولي با اين حال متعهد مي گردد كه در صورت فراهم

 انتخاباتي آزاد با شركت تمامي ،شرايط مساعد در اولين فرصت 
ايندگي از تمامي تا آن زمان شورا به نم .كارگران كارخانه برگزار كند

 براي دفاع از حقوق آنان خواهد كوشيد و تصميمات ،كارگران كارخانه
  . آنان خواهد رساندخود را از طريق صدور بيانيه به اطالع 

 ديدگاه ها و مواضع خود را به شرح زير اعالم ،شورا خط مشي 
   :مي دارد

 شورا تمامي كارگران را يكسان و برابر مي داند و بر اين باور است -١
ن ميان كارگران رسمي و قرارداد مستقيم و كه تبعيض هاي پيدا و پنها

شركت هاي پيمانكاري را نه كارگران بلكه تصميم گيرندگان جامعه به 
شورا ايجاد تبعيض . وجود آورده اند و همانان در برابر آن مسئول اند
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ميان كارگران را سياستي در جهت ايجاد تفرقه و تشتت در صفوف 
  . آنان ارزيابي مي كند

 و در ، كه اعتصاب حق مسلم كارگران است اد دارد شورا اعتق-٢
شرايطي كه بسياري از كارگران شركت ها دو تا شش ماه از حقوق 
. خود را دريافت نكرده اند ، اعتصاب را تنها سالح كارگران مي داند

شورا با كارگران شجاع احيا گستران اسپادان، نسوز آذر، ايثارگران 
راني كه طي اين مدت دست به نصير بنياد و تمامي كارگ حديد،

  . اعتصاب زده اند اعالم همبستگي مي كند 
 شورا نسبت به تاخير در پرداخت حقوق و پاداش ماهانه كارگران -٣ 

رسمي و احتمال كاهش يا حذف پاداش ها هشدار مي دهد و درصورت 
كم  (اعتصاب سفيد توسل اين كارگران به اعتصاب غذا ، چنين اتفاقي ،
و در نهايت اعتصاب كاري را مجاز و ) ل در روند توليدكاري و اخال

  . مشروع مي داند
 شورا سياست كارخانه را در كليه حوادث ايمني، يعني سرشكن -۴

كردن تمام تقصيرها ميان كارگران، به ويژه حوادث منجر به فوت و 
سياستي ضد انساني قلمداد مي كند و علت عمده حوادث  نقص عضو ،

تكنولوژي فرسوده و شتاب و فشار   سخت كاري ،ايمني را شرايط
  . مديريت بر كارگران براي توليد هر چه بيشتر مي داند

  
هزار توماني را براي كارگران قرارداد  ۴٠٠ شورا حقوق حداكثر -۵

مستقيم و شركتهاي پيمانكاري در شرايطي كه طبق آمار رسمي خط 
است را ستمي هزار تومان اعالم شده   ٨٠٠فقر يك خانوار شهري 

آشكار به كارگران و خانواده هاي شان مي داند و خواهان برداشته 
شدن گام به گام تبعيض ميان كارگران رسمي و ساير كارگران مي 

  . باشد

تاثيراتي مصيبت بار ، ا معتقد است خصوصي سازي ذوب آهن  شور-۶
بر زندگي و كار كارگران خواهد گذاشت و تجربه خصوصي سازي در 

 سازندگي و تاثير آن بر معيشت و شرايط كاري كارگران را دوران
تجربه اي كه همه ما كارگران هر روزه در  .گواهي بر اين ادعا مي داند
  . ذوب آهن شاهد آن هستيم

 شورا هزينه هاي ميلياردي و قراردادهاي چندصد ميليوني در -٧
ي با در وضعيتي كه حقوق و پاداش كارگران رسم فوتبال ذوب آهن را ،

تاخير پرداخت مي شود و حقوق ساير كارگران در زير خط فقر 
بي عدالتي محض مي  قراردارد كه آن هم به موقع پرداخت نمي شود،

  . داند
 شورا هفته نامه داخلي آتشكار را تريبوني براي خودستايي مديران - ٨

 مي و تحويل ريل ملي به شركت راه آهنو ادعاهاي گزافي مانند توليد 
شورا خواستار .  كه دروغ بودن شان بر همه كارگران آشكار استداند

درج گزارش وضعيت پرداخت حقوق كارگران شركتي و اعتراضات 
پوشش كامل حوادث منجر به فوت و نقص عضو، اعالم نام  كارگري ،

و نيز ارايه آمار  كارگراني كه در اثر حوادث كاري جان مي سپارند
  . مه آتشكار مي باشدماهانه حوادث كاري درهفته نا

 شورا با توجه به نبود امكان فعاليت علني ، تمامي كارگران را به -٩
تشكيل خودجوش هسته هاي كارگري در سرتاسر ذوب آهن فرا مي 
خواند و بر اين باور است كه بدون تشكيل اين هسته ها توسط خود 

 نقش .كارگران، امكان پيشبرد خواسته هاي آنان وجود نخواهد داشت
ايجاد وحدت و همبستگي ميان كارگران  اين هسته ها آگاهي بخشي ،

اين هسته . و انتخاب افرادي براي رهبري فعاليت هاي آنان خواهد بود
صندوق هاي  تفريحات گروهي، ها مي توانند بر محور محافل دوستانه ،

  . شكل بگيرند... قرض الحسنه كارگري و 
  .دستتان را مي فشاريم

 ٢٠١٠ ژانويه ١٧  -   ١٣٨٨ ي د٢٧  يكشنبه
 ٨٨  دي ماه-شوراي موقت كارگران ذوب آهن اصفهان

  

    دولتي به دليل پرداخت نشدن حقوق كاركنان خطر توقف فعاليت بزرگترين پروژه
  

ل پرداخت نشدن حقوق دولتي كشور به دلي بزرگترين پروژه: هم ميهن
به . قرار گرفته است كاركنان در خطر اعتصاب عمومي و توقف فعاليت

 گزارش خبرنگار هم ميهن، پروژه احداث پااليشگاه ستاره خليج فارس
 ميليون ليتر بنزين آغاز شد، اما ٣۵ و با هدف توليد روزانه ٨۶از سال 

 فني  درصد پيشرفت١٧و در شرايطي كه تنها  با گذشت سه سال
بر پايه گزارش هاي رسيده     .داشته در آستانه توقف قرار گرفته است

اين پروژه  ، دو پيمان كار اصلي»بينا«و » تهران جنوب«شركت هاي 

بيش از سه ماه است كه دستمزد كاركنان و مهندسان خود را پرداخت 
 پيمان كار ١٠همچنين به دليل پرداخت نشدن مطالبات  .نكرده اند
كاران نيز براي سه تا پنج ماه است كه  پروژه، اكثر اين پيمانخرد اين 

شرف ورشكستگي  از پرداخت حقوق مهندسين خود عاجز مانده و در
 تعدادي از مهندسين مشاور پروژه ستاره خليج    .كامل قرار گرفته اند

فارس در گفت و گو با خبرنگار هم ميهن اظهار داشتند با توجه به 
دهاي معوقه، قصد دارند تا از ادامه فعاليت دستمز پرداخت نشدن
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داشتند نام آنها فاش نشود  اين متخصصين كه اصرار. خودداري كنند
مديران  طي چند ماه گذشته بارها تالش كرده ايم تا از«مي گويند 

شركت در مورد وضعيت دستمزدهاي خود اطالع كسب كنيم، با اين 
 ايم، بلكه حتي كسي پاسخ مشخصي دريافت نكرده حال نه تنها هيچ

روز پرداخت خواهند  حاضر نيست تعهد دهد كه اين دست مزدها يك
  «شد
است كه  پااليشگاه ستاره خليج فارس، بزرگترين پروژه دولتي كشور  .

حتي از آن به عنوان بزرگترين پروژه پااليشگاهي خاور ميانه نيز ياد 
  مي شود

يورو سرمايه گذاري، كشور را  ميليارد ۶اين پروژه قرار بود با بيش از   .
در واقع به پشتوانه ساخت همين . بنزين بي نياز سازد از واردات

نژاد مدعي شد به زودي كشور در  پااليشگاه بود كه محمود احمدي
    .برابر تحريم هاي احتمالي بنزين مصون خواهد شد

با اين حال و در شرايطي كه اخبار پراكنده، از افزايش روزافزون 
محمداسماعيل «بنزين عليه ايران حكايت دارد،  ل تحريماحتما

ستاره خليج فارس روز  ، مديرعامل شركت پااليش نفت»كراچيان
 ١٧ احداث اين پااليشگاه در بندرعباس« دي ماه اعالم كرد ١٢شنبه، 

 ميليون يورو تجهيزات ۴٠٧درصد پيشرفت فيزيكي داشته و تاكنون 
  .     ريداري شده استپااليشگاه خ خارجي مورد نياز اين

 خرداد ١٠تاريخ   ماه پيش از اظهارات كراچيان و در۶گفتني است 
هاي نفتي ايران  ماه امسال، مديرعامل شركت پااليش و پخش فرآورده

 . درصد پيشرفت داشته است١٩شده بود كه اين پروژه بيش از  مدعي
   

 شانا، شهنازي همچنين مدعي شده بود اين به گزارش خبرگزاري
امري كه بدون در نظر   راه اندازي خواهد شد؛٩١پااليشگاه تا سال 

 گرفتن احتمال اعتصاب كاركنان و تنها با نگاهي ساده به سرعت
    .پيشرفت كار دور از ذهن به نظر مي رسد
 به عنوان ١٣٩٠پروژه، سال  بنابر پيش بيني هاي اوليه در زمان آغاز

    . گرفته شده بودسال راه اندازي اين پااليشگاه در نظر
برخي گزارش ها حاكي از آن است كه علت توقف پرداخت دستمزد 

پااليشگاه ستاره خليج فارس، تغيير سياست دولت  متخصصين ساخت
    .براي اجراي پروژه هاي كالن كشوري است

بر پايه اين گزارش ها، به دليل شرايط ويژه كشور، دولت از سرمايه 
 اقتصادي كه تضمين كننده دورنماي زيرساخت هاي كالن گذاري در

معدود سرمايه گذاري هاي خود  كشور است منصرف شده و قصد دارد
متمركز  را بر روي پروژه هايي كه بازدهي سريع و كوتاه مدت دارند

    .كند
 در همين راستا خبرگزاري ايسنا در تاريخ اول مهر از تشكيل جلسه اي

به گزارش . ي خبر داددر شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفت
هاي نفتي درصد هستند كه  پخش فراورده ايسنا مسووالن پااليش و

توسعه ظرفيت  سازي و هاي بهينه بيشتر توجه خود را به طرح
    .هاي موجود معطوف كنند پااليشگاه

هستند آنچه از جانب مسوولين  هرچند برخي كارشناسان نفتي مدعي
هاي  رفي مي شود، غالبا طرحمع» بهينه سازي«به عنوان طرح هاي 

است؛ به اين معنا كه دولت براي جبران كمبود شديد » تغيير كاربري«
گرفته است تا از پااليشگاه هاي موجود خود بخواهد  بنزين تصميم

بنزين بگذازند و توليد ديگر فرآورده  تمامي تمركز خود را بر روي توليد
  ندهاي نفتي را متوقف كرده و يا دست كم كاهش ده

23/10/88 
  كميته هماهنگي براي كمك به تشكل هاي كارگري

========================================================================================================================  
 

اري دومين نشست خانواده برگز
ياسي محكوم به اعدام در  سزندانيان

  سنندج
گزارش خبرگزاري هرانا تعدادي از بنا به   

را با موضوع خانواده هاي زندانيان محكوم به اعدام نشست هايي 
  . و درخواست آزادي فرزندان خود آغاز كرده اند مخالفت با حكم اعدام

شماري از خانواده هاي زندانيان سياسي محكوم به اعدام با برگزاري 
ميت آن، به بيان نشست هايي ضمن محكوم كردن حكم اعدام در تما

موارد حقوقي نقض شده در پرونده فرزندان خود و نهايتا درخواست 
  . آزادي آنان پرداخته اند

 ديماه در شهر كامياران و جلسه دوم آن 23جلسه اول اين نشست روز 
در اين نشست .  ديماه در شهر سنندج برگزار گرديد24روز پنجشنبه 

ديد مستمر خانواده ها و فقط كه به دليل فضاي امنيتي كردستان و ته

با حضور خانواده هاي زندانيان برگزار شده بود، مادران و بستگان با 
  .آوردن تصاوير فرزندان محكوم به اعدام خود ياد آنان را گرامي داشتند

خانواده هاي مورد اشاره در اقدامي نمادين با استفاده از تصاوير 
شور و همچنين تصاويري از زندانيان محكوم به اعدام در ساير نقاط ك

جان باختگان وقايع اخير به اعالم همبستگي و اتحاد با ساير خانواده 
هاي زندانيان سياسي محكوم به اعدام و جان باختگان وقايع اخير 

  .پرداختند
مادران زندانيان محكوم به اعدام حاضر در نشست تصميم خود بر تداوم 

گي براي سفر به تهران جهت و گسترش فعاليت هاي خود از اعالم آماد
پيگيري وضعيت فرزندان خود و همبستگي با ساير زندانيان محكوم به 

  .اعدام در اولين زمان ممكن را اعالم كردند
nu.payam.www  
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