
جھان این روزھا شاھد موجی  
عظیمی از انسانھـای بـی جـا و  
مکان شده اسـت، در زمـانـه ای  
که وسایل حمل و نقل به وفور و  
به اشکال گونـاگـون وجـود دارد،  
خودشان را به دست مـرگ مـی  
سپارند تا مگر از دسـت مـرگ  
گریخته باشند و شاید به زندگـی  

دل به دریا زده انـد و از  .   برسند 

کوه و دشت میگذرنـد تـا مـگـر  
در گوشه ای از اروپـا مـامـنـی  

ـر امـا از سـوی  .  بیابند  در مسـی
ــتــمــداران بــورژوازی مــورد   سـیــاس
تحقیر واقع میشوند کـه چـرا بـه  
ــد  ــابــن ــت ــمــی ش ! ســوی مــکــه ن

نزدیک چھار دھه است کـه بـه  
موجب حمایت ھمین سیاستمداران  
انواع و اقسام گروه ھای تبـھـکـار  

ـر   اسالمی عـرصـه زنـدگـی را ب
توده مردم در منطقـه خـاورمـیـانـه  

مگر دریا جسـد  .  تنگ کرده اند 
ـنـدازد،   ـی کودکی را بـه سـاحـل ب
ــد آن وقــت ایشــان اشــک   شــای

 . تمساحی بریزند 
ـم انسـانـھـای   این مـوج عـظـی
سرگردان و پریشان بی یار و یـاور  
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ــه   ــی ــان ــی ــرکــزی  " ب شــورای م
ھای صنـفـی فـرھـنـگـیـان    تشکل 

شـھـریـور  " به تاریخ  "  سراسر کشور 
دربـاره بـازداشـت فـعـاالن  "  ١٣٩٤ 

معلمان، گرچه از نارسائی ھـای  
مھمی که در بیانیه ھای پیشین  

ھای معلمـان آمـده بـودنـد    تشکل 
ـرد، امـا یــک گــام   رنـج مــی ب
بسیار مھم در سمتگیری به نـظـر  

ھا و مبارزه    من درست این تشکل 
ـــت  ـــان اس ـــم ـل ــ ـــع ـــن  .  م ـی ــ ـــم ھ

ـیـش  ..."  شورای  " دو سـه مـاه پ
ای منتشر کرد که صـدای    بیانیه 

اعتراض ھمه را در آورد، طـوری  
که تعـداد زیـادی از درون خـود  

ھـا مـجـبـور شـدنـد    ھمین تشکـل 
دست به قلم ببرنـد و نـکـاتـی را  

ـیـه  .  توضیح بدھند  آن بیانیه و بیان
ھای پیش از آن ھـم بـا ھـزار و  
یک زبان به دولت اطمینان مـی  
ـراضـشـان   دادند کـه کـار و اعـت

ـنـان مـی  "  صنفی " ـی است و اطـم
دادند کـه ھـر کسـی کـه طـور  
دیگری عمل کـنـد را از صـف  

امـا  .  اعتراض بیرون خواھند کـرد 
ـر بـه دولـت مـی   ـیـه اخـی در بیان

ـتـی " گوید دولـت   ـی کـه بـا  "  امـن
ــمــان   ــرخــورد  " مــطــالــبــات مــعــل ب

" شـورائـی . " مـی کـنـد "  امنیتی 
که سعی می کرد ھمه چیـز را  
ــودش   ــول خ ــات بــق ــالــب ــط در م

خالصـه کـنـد، در ایـن  "  صنفی " 
ــیـه  ــیـان اش یـکــسـری از    آخـریــن ب

ــی "  ــاس ــالت ســی ــک ــل  "  مش مــث
خصـوصـی  " ،  " فرھنگ امنیتـی " 

محروم کردن کودکان از  " " سازی 
" حق تحصیل رایگان و با کیفیـت 
ـیـسـت کـرده اسـت  ـره را ل . و غی

ــی کــه   مــطــرح کــردن مســائــل
بیخبرترین فرد در آن جـامـعـه ھـم  
ــوجــه آنــھــا شــده اســت گــام   ــت م
مثبتی است که توجه ھمه را بـه  

ھـای    تشکل .  خود جلب می کند 
ــم   ــمــان را در چش ــل مــوجــود مــع
جامعه جدی می کـنـد کـه بـه  
ــبــزی   ــثــل اتـحــادیــه س خـودش م

 ! فروشان نمی نگرد 
ـیـن بـطـور   این بیانیـه ھـمـچـن
ضمنی از ایـن مـی گـویـد کـه  
صبرش سر آمده و در چـارچـوب  

ـنـد  بـه مـعـلـمـان  .  قانون نمی مـان
می گویـد کـه بـه وعـده ھـای  
ــتـی دل   ــیـن دول دروغـیـن مسـئـول

قول می دھد که ارعـاب  .  نبندند 
و فشار به معلمان باعث سکـوت  

ـنـکـه  .  آنھا نخواھد شد  ـر ای مھمـت
بخشی از مطالبات خانواده ھـای  

تامین عـدالـت  "دانش آموزان مثل  
آمــوزشــی و امــکــانــات روزآمــد  
 برای دانش آموزان سراسر کشور  

 ھای معلمان؛ بیانیه تشکل
 یک گام به پیش

 ناصر اصغری
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 .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 .تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

ـلـی    با بازگشایی سال تحصی
جدید در اول مھر، از یک طـرف  
موجی از شور و انرژی و امـیـد،  
میلیونھا خانواده و میلیونھا دانـش  
ـم را بـه   آموز و دانشـجـو و مـعـل
حرکت و تکاپو در مـیـاورد و از  
ــال   ــا شــروع س ــگــر ب طــرف دی
تحصیلی مـوجـی از نـگـرانـی و  
ــونــھــا   ــی ــل ــی ــراض، م ــت خشــم و اع
خانواده را در بر میگیرد، خـانـواده  
ھایی که توان فرستـادن فـرزنـدان  
خود به مدرسه را ندارند، خـانـواده  
ــتــی و بــا   ھــایــی کــه بــه ســخ
کمترین امکانات کودکانشـان را  
ـنـد و نـگـران   ـرسـت ـف به مدرسه مـی
ایمنی و کیفیت آموزش پاییـن و  
ــه کــودکــان   ــه ب ــس خــراف ــدری ت

 .ھستند 
ـلـی جـدیـد، امـا    سال تحصـی

ــقـامــات   سـال نـگــرانـی شـدیــد م
میداننـد ایـن  .  حکومت نیز ھست 

ــر از ایــن   ـف ــن ــت ــم م ــروی عــظـی ـی ن
ـر،   حکومت و این نظام، مصـمـم ت
ـر از ھـمـیـشـه   روشن تر و آماده ت

بـه  .  وارد میدان مـبـارزه مـیـشـود 
ھمین علت ھنوز اول مھر نرسـیـده  
ـرض را   ـر مـعـلـمـان مـعـت فشار ب
ـرش   تشدید کرده اند تا جلو گسـت

ـرنـد  امـا ایـن  .  مبارزاتشان را بگـی
نیروی عظیم طبقاتی، معلـمـان و  
نسل جوانی که وارد دانشگاھـھـا  
ـیـون ھـا خـانـواده   ـل میشوند و مـی
کارگر و زحمتکش، این وضعیـت  
را میتوانند زیر و رو کنند و ھـر  
ـتـخـور   خواستی را به حکومت مف
ـنـد  . سرمـایـه داران تـحـمـیـل کـن

ـرش   ـتـوانـد سـال گسـت امسال مـی
اعتراض معلـمـان، دانشـجـویـان و  
خانواده ھای دانش آموزان و سـال  
. اتـحـاد مسـتــحـکــم آنــھـا بـاشــد 

میتواند سال دفاع پرشور معـلـمـان  
ـر   نه تنھا از افزایش دستمزد بـاالت

ـر خـواسـتـھـای   از خط فقر و سـای
ـیـن سـال   بحق آنھا، بلکـه ھـمـچـن
دفاع پرشور از تحصیل رایگـان و  
ـیـت   ـف ایمنی مدارس و ارتقاء کـی

ـتـوانـد سـال  .  آمـوزشـی بـاشـد  مـی
ـیـونـھـا خـانـواده   ـل دفاع پرشـور مـی
دانش آموز از خواستھای صنـفـی  
ــلــه   ــلـمــان از جـم ــیـاســی مــع و س
خواسـت آزادی فـوری مـعـلـمـان  
ــی و آزادی اعــتــراض و   ــدان زن

 .متشکل شدن معلمان باشد 
سال تحصیلی جدیـد را بـایـد  
ـرای   به دور جـدیـدی از تـالش ب
ــیـابــی بــه یــک آمــوزش و   دسـت
پرورش شاد، علمی و انسانی بدل  
کرد و بساط دخـالـت مـخـرب و  
مسموم مذھب و مسجد و آخـونـد  
را از آمــوزش و پــرورش جــمــع  

ــرد  مــغــزشــویــی کــودکــان و  .  ک
نوجوانـان بـا انـواع خـرافـه ھـای  
ــیــاســی   ــراتــژی س ــت ــبــی، اس مـذھ
آموزشی در مـدارس جـمـھـوری  

ـیـل  .  اسالمی است  بـه ھـمـیـن دل
ھزاران آخوند به مدارس روانه شده  

ــانــداردھــای آمــوزشــی  .  انــد  اســت
ــقــوط کــرده اســت  در  .  بشــدت س

عین حال ناامن و غیر اسـتـانـدارد  
بودن کالسھای درس، بحق مـایـه  
نـگـرانــی جــدی خــانـواده ھـا در  

در کنار ایـن  .  سراسر کشور است 
مسائل، گرانی سرسام آور شھریـه  
ــد   ــا رون ــه ب ــدارس ک ــای م ھ
ــب   خصــوصــی ســازی ھــا مــرت
ـری مـی یـابـد و   ـیـشـت افزایش ب
گرانی کتابھای درسـی و لـوازم  
التحریر برای میلیون ھـا خـانـواده  
ـرای   کارگر و زحمتکش یعـنـی ب
ـثـمـار و   تمام اقشاری که در اسـت
دزدی و مفتخوری نقشی ندارنـد،  

ـیـکـاری  .  کمرشکن است  فقر و ب
و حاشیه نشینـی سـبـب گـردیـده  
ـیـونـھـا کـودک و   ـل است که می

نوجوان از چـرخـه تـحـصـیـل بـاز  
ـرحـم کـار   ـی ـنـد و بـه بـازار ب بمان

 .پرتاب شوند 
 :مطالبات ما روشن است  

آموزش در تمام سـطـوح بـایـد  
کامال رایگان و اجباری بـاشـد و  
ــر نــوع شــھــریــه و اخــاذی از   ھ

کـتـب  .  خانواده ھا ممنوع  گـردد 
یـک  .  درسی باید رایـگـان شـود 

ـیـت و   ـف وعده غذای گرم، با کـی
رایـگــان بـایــد در تـمــام مــدارس  

خصـوصـی  .  کشور معمول گـردد 
کردن مدارس باید فورا متوقف و  
ممنوع شود و کیفیت آمـوزش و  
ایــمــنــی مــدارس در ھــمــه جــا  

ــیــن شــود  کــتــب  .  بســرعــت تضــم
درسی باید غیـر مـذھـبـی شـود،  
اسالمی کردن مدارس و مسـجـد  
سازی در مدارس ممنوع شـود و  
طلبه ھا و آخـونـدھـا از مـدارس  

ــرون انــداخـتــه شــونــد  ـی خــانــواده  .  ب
ھایی که امکان مالی فرسـتـادن  
کودکان خود را به مدارس ندارند  

ـنـد  در  .  کمک ھزینه دریافت کن
تمام محالت باید به اندازه کافـی  
مــدرســه بــاشــد و تــعــداد دانــش  

ـر    ٢٢ آموزان کالس از   ـیـشـت ـر ب نف
ــاب و ذھــاب مــدارس  .  نشــود  ای

بخشی از وظایف مدرسه اسـت و  
. باید کامال ایمن و رایگان بـاشـد 

ـرسـی   ـر و دسـت حق شھروندی براب
ـیـه   ـرای کـل یکسان به آمـوزش ب
واجدین تحصیل، افغـانسـتـاتـی و  
عراقی و سایر مھاجـریـن کـامـال  

در یـک کــالم،  .  تـامـیـن گـردد 
یک آموزش و پرورش سـکـوالر،  
ـبـعـیـض   شاد و انسانی و بـدون ت
حق کودکان و مردم است و بـایـد  

 .برقرار شود 
این خواسـت ھـا و خـواسـت   

 اطاعیه حزب کمونیست کارگری ایران
  

 بمناسبت شروع سال تحصیلی جدید
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 معلم زندانی آزاد باید گردد 
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 از انتشارات حزب کمونیست کارگری ایران

 
کـافـی اسـت بـه  .  درک آمال و اھداف حزب کمونیست کارگری کار ساده ای است 

این فکر کنید که انسان موجودی اجتماعی است و اساسا و بطور تاریـخـی انسـانـھـا دور  
ھم جمع شده اند تا در امنیت و رفاه و منزلت زندگی کنند و نه اینکه برده و بنده بـاشـنـد  

از نـظـر مـا  .  ھمین منطق انسانی پایه سیاستھای ایـن حـزب را مـیـسـازد .  و رنج بکشند 
ـر و نـداری و بـی   کمونیستھا سلطه یک اقلیت بر جامعه و محکوم کردن اکثریت به فـق

انسانھا یعنی ھمه مـردم بـایـد آزاد و  . اختیاری از ھیچ منطق قابل قبولی برخوردار نیست 
ما آنھایی ھستیم کـه ایـن اسـتـدالل را  .  برابر و بدون تبعیض و رنج و مذلت زندگی کنند 

ـر مـردم   ـنـاچـار کسـانـی بـایـد ب که دنیا ھمین است که ھست و کاری نمیشود کرد و ب
ما آنھایی ھستیم که سلطه اقلیت بی خاصیت سرمـایـه دار و  .  حکومت کنند قبول نداریم 

مفتخور بر اکثریت مردم را قبول نداریم و مطلقا فکر نمیکنیم بشر بـایـد ھـمـیـشـه بـه ایـن  
برعکس ما جمع شده ایم و متشکل شده ایم و میخواھیم ھمگـان را  .  وضعیت تمکین کند 

ـر و مـرفـه   ـراب ـتـوانـد و بـایـد آزاد و ب قانع کنیم و در این جھت سازمان دھیم که بشر مـی
بـه ایـن حـزب  .  زندگی کند و وبویژه در شرایط دنیای امـروز کـامـال امـکـانـش را دارد 

ـیـن و    بپیوندید تا دست در دست ھم کاری را کـه عـده ای  ـیـس و قـوان ـل بـه کـمـک پ
ـنـسـت کـه   نھادھای سرکوب شغلشان اینست که نگذارند انجام شود و عده ای کارشان ای
مردم را قانع کنند که نمیشود انجام داد را با ھم و با اقناع و مـتـحـد کـردن بـخـش ھـای  

و آن برپا کردن یک جامعـه شـاد و انسـانـی و  .  ھرچه وسیعتری از مردم به انجام برسانیم 
ـقـل از جـزوه  ... (   . بدون رنج و تبعیض و فقر و بھـره کشـی انسـان از انسـان اسـت  بـه ن
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ھای متـعـدد مـعـلـمـان بـایـد بـه  
خواسـت مشـتـرک ھـمـه مـردم،  
خانواده ھا و معلمان و دانشجویان  
و دانش آموزان در سراسـر کشـور  

سال تحصیلی جـدیـد  .  تبدیل شود 
را به سال اتحاد و ھـمـبـسـتـگـی  
ـلـمـان و   ـر مـیـان مـع ھرچه بیشـت
خانواده ھـای دانـش آمـوزان، بـه  

سال دور ھم جمع شدن و متشکل  
شدن و گسترش مبارزه برای ایـن  

 .خواستھا تبدیل کنیم 
  

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ، ١٣٩٤ شھریور    ٣٠ 
 ٢٠١٥ سپتامبر    ٢١  

    2از صفحه  
 بمناسبت شروع 

 سال تحصیلی جدید

 1 از صفحه 

و پـایـان دادن بـه خصـوصـی  
ـیـز  "  سازی مراکـز آمـوزشـی  را ن

 . منعکس کرده است 
ـیـه گـام   ـیـان گفتم کـه ایـن ب
ـری کـه   ـتـی اسـت در مسـی مثب

ـلــمــان را قــوی    تشـکــل  ھـای مــع
خواھد کـرد کـه مـعـلـمـان مـی  

امـا  .  توانند به آن امـیـدوار شـونـد 
ھا ھنوز احتیـاج بـه آن    این تشکل 

ـری را   دارند که فشارھای بیـشـت
ـر سـر آزادی مـعـلـمـان   به رژیم ب
زندانی، ایـجـاد فضـای رعـب و  
ــر   ــلــمــان، و دیــگ ــر مــع وحشــت ب
مطالبات معلمان و جـامـعـه، کـه  

ـیـه مـزبـور   ـیـان بخشی از آنھا در ب
این تنھـا راه  . آمده اند بیشتر کند 

جلوی جنبشھای اعتراضی اسـت  
که بـا رژیـمـی ھـار کـه حـرف  
ـیـســت، طــرف   ـیـش ن حسـاب حــال

 .است 

 
 ھای معلمان؛ بیانیه تشکل

 یک گام به پیش
 ناصر اصغری
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بخش وسیعی از مـردمـی  .  نماندن 
که ھیچ نفعی در سـود و زیـان  
دولتھای سرمایه داری ندارند، بـه  
ـنـد و ایـن   حمایت از آنھا برخواست
موج حمایت انسانی آنقدر بـزرگ  
و وسیع بـوده کـه سـیـاسـتـمـداران  
مجبور شده انـد خـودشـان را بـه  
ـنـد تـا مـگـر   ـرسـان ـنـاھـجـویـان ب پ
ـرنـد  . عکس سلفی بـا آنـھـا بـگـی

نخست وزیری بگویـد خـانـه مـن  
ـیـاردی  !  در اختیار ایشان است  میل

مدعی شود یک جزیره مـیـخـرد  
ـرد  ـب ! و پناھجویان را به آنـجـا مـی

این نمایشات مسخره بسیاربزرگ  
میشود اما به سختی  به آن تـوده  
ـلـه ای   مردمی کـه بـا ھـر وسـی
ــدگــان   ــاھــن ــه پــن خــودشــان را ب
میرسانند تا مگر حـداقـل بـطـری  
آبی به دست ایشان برسانند اشـاره  

ــود  ــش ــدتــر از آن   .  مــی ــی ب حــت
ھذیانھـای فـاشـیـسـتـی خـود را  

ــیــکــنــد  ــیــان م ــنــگــونــه ب بــه  :" " ای
عبارتی تروریست ھای اسـالمـی  

ـر     و داعش  ـر  ( از ایـن تصـاوی تصـوی
کشته شدگان در مسیـر حـرکـت  

و      موج انسانـی بـه سـمـت اروپـا 
ـنـاک و   بخصـوص عـکـس ھـول

و موقعیـت رقـت  )  تاثرانگیز آیالن 
ـنـاه جـویـان سـرگـردان  در      انگیز پ

به عنـوان اسـب      مرزھای مختلف 
تروا استفاده کـرده و بـه صـورت  
گروھی وارد اروپـا و بـخـصـوص  

یــک  "  .خــاک آلــمــان شــده انــد 
کـه  "   ف م سـخـن " آقای به نـام  

ـتـه وعـده   ـب چنین کشفی کرده ال
ـر   داده که بعدا در این مورد بیـشـت

ـیـسـت  !  بنویسد  البته فقط ایشان ن
ـیـن مـی انـدیشــد  . کـه ایــن چــن

دولتھا و رسـانـه ھـای بـورژوازی  
در حال حاضر جسارتش را نـدارنـد  
و گر نه به جرات میتوان مـدعـی  
ـر پـوسـت انسـانـھـای   شد کـه زی
دربدر شده حتـمـا یـک داعشـی  

 . کشف میکردند 
استاد اقتصاد ساکـن پـاریـس  

یعنی فـریـدون خـاونـد یـادداشـت  
مفصلی در سایت رادیـو فـردا بـا  

ـتـصـاد " عنوان   " آلمان اخـالق و اق
ــه   ــل ــه مســئ ــشــر کــرده وب ــت مــن

ـتـه  .  پناھجویان پرداخته  ـب ایشـان ال
ـتـه و   از اسب تروا و داعـش نـگـف
ـلـمـی کـرده کـه   حتی جمالتی ق
ـرای یـک   ما مجبوریم حداقـل ب
بار ھم شده جمله ای از ایشـان را  

ــم  ــی ــیــد کـن ــروزه  " !  تـای ، در  …ام
ھـا و    دنیای جھانی شده ما، کاال 

ھا در شـرایـطـی    خدمات و سرمایه 

ــش آســان از مــرز  ھــا    کــم و بــی
گـذرنــد، حـال آنـکـه جـا بــه    مـی 

ھا در بسیاری مـوارد    جایی انسان 
ـرو   با موانعی غیر قابل عـبـور روب

اما این جمله حـکـیـمـانـه،    ”.است 
. بی حکـمـت صـادر نشـده اسـت 

ـفـس وجـود   استاد قصد انتقاد از ن
ــلــکــه   سـرمــایــه داری را نــدارد ب
مانند ھمیشه ایشان از نظام مـورد  
عالقه شان یعنی سـرمـایـه داری  

استاد فـرصـت را  .  دفاع کرده اند 
مغتنم شمرده تا آواره گـی مـردم  
را بھانه ای قرار دھد تا از یکـی  
ـتـی سـرمـایـه   از شخصیتھای دول

 .داری تا میتواند تمجید کند 
ـر سـر آواره   استاد آنچه کـه ب

گان کـه در مـرزھـای اروپـا بـا  
موانع غیر قابل عبور می آیـد را  
بیان میکند تا نتیجه بگیـرد کـه  
نظام سرمایه داری اگر در  جـای  
به نام آلمان ھیتلر را بیرون میدھـد  

ـیـسـم  در ھمان سرزمین  "  نـاسـیـونـال
ـیـمـه    تجاوزکار و خون  آشام آن در ن

ـیـون  ـر    نخست قرن بیستم میل ـف ھـا ن
را به آوارگی کشـانـد، امـروز در  

ـر  ـنـھـا قـدرت ب ـر    قلب اروپا نـه ت ت
ـلـکـه   اقتصادی و سیاسی است، ب

ـتـدار  « در نقـش یـک کـانـون   اق

ـنـاه    » اخالقی  به ھزاران نفر آواره پ
"... و بخصوص  "  دھد   و آینده می 

صدر اعظم آنگال مـرکـل نشـانـه  
ـرومـنـد   ـی پیـدایـش یـک قـدرت ن
ـلـب اروپـا   معنوی و اخالقی در ق

ــخــش  .  اســت  ــگــامــی کــه ب ھــن
بزرگی از جامعه انسانی از دیـدن  
ــه   ــک فــرشــت تصــویــر جســد ی
ـر سـواحـل   کوچک سـه سـالـه ب
ــه لــرزه در آمــد، زن   ــه ب تــرکــی
نیرومند اروپا توانست با واکنشی  

ــه دور از ھــدف  ــیــر    ب ــای حــق ھ
بازانه و انتخاباتی، خود را    سیاست 

به سطح یک سیاستمدار بـزرگ  
با نگاھی دوراندیشانه و انسـانـی  

 ...."باال بکشاند 

ـر خـاونـد   ـم دکـت بعـیـد مـیـدان
فراموش کرده باشد که ھنوز سـه  

ـرومـنـد  "  ماه نگذشته کـه   ـی زن ن
با جواب سرد و بی انعطاف  "  اروپا 

ــابـــل درخـــواســـت   ـق ــود در مــ خ
دخترک فلسطینی که خواسـتـار  
عدم اخراج خود و خـانـوده اش از  
آلمان بود گریه او را در آورد و بـه  
صراحت تاکید کـرد کـه ھـزاران  
فلسطینی در لبنان ھستنـد نـمـی  
ـبـت   شود که به ھـمـه جـواب مـث

ایــن نــکــتــه ای اســت کــه  .  داد 
ــه   ــصــاد دانشــگــاه رن ــت ــاد اق ــت اس
ـیـد   ـرا تـای دکارت فـرانسـه ھـم آن

چرا که نمیشه ھر کـی  .  میکند 
سرش را بیندازد پایین و راه بیفتـد  

ـروتـمـنـد و  "و برود   سرزمینـھـای ث
ـیـا  " آزاد  ؛ ھر چیزی تـوی ایـن دن

ولــی  : "  حسـاب و کـتـابـی دارد 

پرسش دردناک این است کـه بـا  
ـم   توجه به شـکـاف بسـیـار عـظـی
میان سطوح زندگی اقتصـادی و  
ــاســـی در   ـی ــاعـــی و ســ اجــتـــم

ھای گوناگون جـھـان، آیـا    کشور 
ــیــن  ــرزم ــنــد و آزاد    س ــروتــم ھــای ث

ـر    توانند دروازه   می  ھای خـود را ب
تمامی قربانیان فقر و استبداد بـاز  
ـفـی   بگذارند؟ پاسـخ آشـکـارا مـن

استاد البته راه حـل ھـم  ..."  است 
:" دارد و در ادامه یادآور مـیـشـود 

تنھا راه ممکن برای خروج از این  
بحران، فراھم آمدن شرایط الزم در  
جھان برای مقابله قاطعانه با فقـر  

ـیـآمـد  ھـای    و خشونت سیاسی و پ
ـــه   ـل ـــھـــا، از جـــمــ ـر آن ــ نـــاگـــزی

 ." ھای انبوه است   مھاجرت 
تا یادمان نرفته بـایـد تـاکـیـد  
کنیم اسـتـاد یـکـی از کسـانـی  
ــد   ــاکــی اســت کــه مــدام دارد ت
ــد   ــن ــی مــان ــت ــد، حــکــوم ــن ــیــک م
جمھوری اسالمی باید با تضمیـن  
امنیت سرمایه  دروازه ھـایـش را  
. به روی سرمایه خارجی بگشاید 

مـقـدمـه ایـن دروازه گشـایـی را  
جمھوری اسالمی سالـھـاسـت بـه  

اوال بـا یـک  .  اجرا گذاشته است 
دیکتاتوری بسیار خشن دومـا بـا   
ـبـانـه سـیـاسـتـھـای   اجـرای داوطـل

ـنـد  "  ـلـی مـان ـیـن الـمـل نھادھای ب
ــلـی پـول و   ـل ــیـن الـم صـنـدو ق ب

، و استاد ھـمـیـشـه  " بانک جھانی 
مشوق تصمیـم سـازان جـمـھـوری  
اسالمی بوده که این راه را بـایـد  

ـریـد "  قاطعانه " ھـمـه مـا  .  پی بگی
کارگران با گـوشـت و پـوسـت و  
ـم،   استخوان خـویـش درک کـردی
ـریـن   این سیاستھا که بـا خشـن ت
ـیــه تــوده   روشـھـای سـرکـوب عـل
زحمتکش ھمراه بوده است، نتیجـه  
ــر و فــالکــت نــدارد   ــق ای جــز ف

ـنـکـه اسـتـاد راه  .  برایمان نـدارد  ای
حل بدھند چاره در این است کـه  

ــرای  "   ــرایــط الزم در جــھــان ب ش
مقابله قاطعانه با فقر و خشـونـت  

فـراھـم شـود در حـالـی  "  سیاسی 
که خود ایشان مدام به یـکـی از  
خشن ترین حکومتھای جھـان راه  
حل ارائه مـیـدھـد کـه چـگـونـه  

را بگردانـد نشـانـه  "  چرخ اقتصاد " 
ـتـوانـد بـاشـد، جـز   ھر چیزی مـی

 .صداقت ایشان با خوانندگانش 
ـم در   ـی جالب اسـت اشـاره کـن
ــفـصــل   ــتـھــای م تـمــامـی یـادداش
استاد، یک جمله کوتاه حتی در  
ـیـد   حد چند کلمه پیدا نـمـی کـن
که بـه طـور مـثـال اشـاره کـرده  

ــاری  " بــاشــد   ــمــان بــه ی ــردم آل م
ـنـد  ـرخـواسـت امـا تـا  ."  پناھجویان ب

درایـت  " دلتان بخـواھـد اسـتـاد از  
طـی  .  یاد کرده انـد "  آنگال مرکل 

ـم   این سه ماه چه رخ داده که خان
یـک سـیـاسـتـمـدار  "  مرکل بـه  

بزرگ با نگاھی دورانـدیشـانـه و  
ـبـدیـل شـده اسـت؟ آیـا  "  انسانی  ت

واقعا اینگونه که اسـتـاد تـاکـیـد  
میـکـنـد در نـگـاه ایشـان چشـم  

 

 آواره گی، سود جویی و اقتدار اخالقی 
 یاشار سھندی

 1 از صفحه 

 12صفحه  
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ـفـر در    ١١٧ اخبار این ھفته مربوط به بیکاری و بیکارسازی در ایران، خبر مھندسی شده بیکار شدن   ھـزار ن
ـا    ھا تالش می   مقامات ارشد دولت : " نویسد   می " مھر "خبرگزاری دولتی  . بود   ٩٤ و بھار    ٩٣ فاصله بھار   ـنـد ت کـن
و درسـت از ایـن سـر آمـار را  ."  آمارھای قابل قبولی را به جامعه ارائه کنند )  بیکاری و اشتغال (در این بخش  

را ھـم در آورده  "  مھـر " کنند که حتی صدای خبرنگار    چنان به دلخواه و بدون ھیچگونه منطقی دستکاری می 
ـاالتـریـن    طبق اعالم مرکز آمار، نرخ بیکاری در استان لرستان که طـی سـال : " نویسد   می . است  ھـای گـذشـتـه ب

درصـد در    ١٠.٧ بـه    ٩٣ درصد در بھار    ٢٠.٣ میزان بیکاری را در بین استان ھای کشور داشته، به یکباره از  
ـز اسـت،    بھار امسال کاھش یافته که این میزان افت بیکاری در این استان پس از سال  ھا، اندکی تعجب بـرانـگـی

جـا دارد  : " پـرسـد   و می ."  شود   ھا مشاھده نمی   چون تغییر شدیدی در بھبود و حتی تشدید بیکاری در سایر استان 
ـابـل    ٩٤ تا بـھـار    ٩٣ ھزار نفر در فاصله بھار    ٧٠٠ که این سوال از دولت پرسیده شود که آیا مستندات اشتغال   ق

ـتـه    از دروغ "  ارائه است؟  ھای بیمزه دولت اسالمی که بگذریم، سئوالی که جلوی ھمه ما، از توده کارگران گـرف
گیرد این است کـه بـرای جـلـوگـیـری    شان است، قرار می   تا فعالینی که تغییر شرایط برای زندگی بھتر مشغله 

ـامـه  ھـای    ای و چـه گـام   از تباھی و سیاھی بیشتر وضعیت معیشتی مردم زحمتکش در این جامعـه، چـه بـرن
 .ایم؟ اگر چیزی نه، بھتر است دست بکار شد   عملی جلوی خودمان گذاشته 

 !از بھار تا بھاری دیگر، زندگی تباه می شود 

  ٩ یـعـنـی    -کوچک به معنای واقعی کلمه   -خبر داد که گروه کوچکی    ٢٠١٥ سپتامبر    ١٦ رویتر روز  
ـیـویـورک مـوفـق  )  تارگت (  Targetای در شرکت عظیم    نفر از پرسنل داروخانه  در تالشی پیـگـیـر در شـھـر ن

تارگت در آمریکا تاریخی بیش از یک قرن دارد و پـرسـنـل داروخـانـه فـوق  .  شدند اتحادیه خود را ایجاد کنند 
ـیـن  . اولین کسانی ھستند که توانسته اند موفق به ایجاد تشکل خود بشوند  ـف ـنـوان یـکـی از مـخـال ـارگـت بـع ت

ـا تـالش کـارگـران بـرای   سرسخت ایجاد تشکل کارگری در آمریکا شناخته شده است که با چنگ و دنـدان ب
ـیـروزی مـھـم  .  متشکل شدن جنگیده است  ـنـوان یـک پ ـا کـارگـران مصـمـم بـع و شکست اخیر آن در مقابلـه ب

 .کارگران جشن گرفته شده است 
نفر در گـوشـه    ٩ ھزار کارگر دارد، متشکل شدن    ٣٥٠ ای با    مغازه زنجیره   ١٨٠٠ برای شرکتی که بیش از  

ـنـھـا زمـانـی  .  آید   کوچکی در یک مغازه اتفاق مھمی به نظر نمی  ھمچنین به نظر من کارگران یک شرکت ت
ـارگـت    امـا شـکـسـت تـالش .  به اندازه کافی قدرتمند ھستند که تشکل آنھا ھمه کارگران را دربر بگیرد  ھـای ت

ـنـد کـه مـی  تـوانـد ھـر    برای مقابله با کارگران برای متشکل شدن و شکست تارگت بعنوان یک شرکت قدرتم
 !چه خواست بر سر کارگرانش بیاورد، یک گام بسیار مھم برای کل جنبش کارگری است 

 ای کوچک، گامی بزرگ   اتحادیه 

ـیـن   ـال جمھوری اسالمی در یکی دو ھفته گذشـتـه فشـار را بـر فـع
ـال  . کارگری و فعالین جنبش اعتراضی معلمان افزایش داده است  ـب بـه دن

دستگیری محمدرضا نیک نژاد و مھدی بھلولی، دراکوالی خـونـخـوار  
در حول و حوش این قتل بـرای  .  اسالمی دست به قتل شاھرخ زمانی زد 

سـال دیـگـر بـر حـکـم    ٣ .  سال زندان صادر کرد   ٩ محمود صالحی حکم  
زندان رسول بداغی، که حکم اولیه زندانش به پایان رسـیـده بـود، اضـافـه  

علی نجاتی را دستگیر کرد؛ و در آخرین خبر ھـم سـیـد مـنـصـور  .  کرد 
ـنـدھـا،  .  موسوی، از معلمان در تھران را دستگیر کرده است  این بگیر و بب

و قتل و جنایات، تنھا راه حلی است که رژیم اسالمی جلو خـود دارد و  
راه دیـگـری بـرای  .  فکر می کند توان سر پا ماندن را از ایـن راه دارد 

ھای ھمه گیرش، برای حل معضل بیکـاری، اعـتـراضـات    خروج از بحران 
 . میلیونی، فقر و ناامنی ندارد 

اما با ھر یک از این اعمال، کارگران را در تصمیم سـرنـگـون کـردن  
با ھر کـدام از ایـن اعـمـال،  . رژیم جنایتکار اسالمی، مصممتر می کند 

 .گامی دیگر بسوی مرگ برمی دارد 

 شمشیر را از رو بسته، 
 !اما راه حلی ندارد 

 کامنتھای کارگری
 ناصر اصغری

ایـن  .  ای دارد   جـایـگـاه ویـژه "  بـھـار عـربـی " تونس در دنیای انقالبات  
انقالبات که اکنون جغرافیای سیاسی دنیا را تماما عـوض کـرده اسـت،  

نیروی اصلی سرنگونی بن علی کارگـران مـتـشـکـل  .  از تونس آغاز شد 
ھای کـارگـران تـونـس، کـه    بودند که از الشه روسائی فدراسیون اتحادیه 

ھم کاسه و یا شاید بھتر باشد بگویم، کاسه لیـسـان بـن عـلـی و عضـو  
حزب بن علی بودند، عبور کردند و به چیزی جـز سـرنـگـونـی آن رژیـم  

 .مستبد و الگوی صندوق بین المللی پول رضایت ندادند 
ـان  ـاب ـی ھـا آمـده و پـرچـم    این بار نوبت معلمان تونس اسـت کـه بـه خ

ـاال بـرده    All Africaسـایـت  .  انـد   مطالبه معیشت و رفاه را بار دیگر ب
ـلـمـان تـونـس،  ٢٠١٥ سپتامبر    ١٧ گزارش داد که روز   ، ھزاران تن از مـع

ھزار معلم دارد، بدنبال به بن بست رسیدن مذاکرات بین اتـحـادیـه    ٧٠ که  
ـلـمـان  .  معلمان و دولت دست به اعتصاب زدند  ـات مـع ـب ـتـریـن مـطـال مھم

افزایش دستمزدھا و اصالحات اسـاسـی در نـظـام آمـوزشـی اعـالم شـده  
ـاعـث شـد کـه دولـت از  .  است  ـلـمـان تـونـس ب اعتصاب سال گذشته مع

امتحان گرفتن از دانش آموزان دوره ابتدائی بگذرد؛ که یـک پـل مـھـم  
اعتصاب معلمان تونـس وسـیـعـا تـوسـط  .  رابطه بین جامعه و معلمان شد 

ھای کـارگـران تـونـس    جامعه و از جمله توسط فعالین فدراسیون اتحادیه 
 .مورد حمایت قرار گرفته است 

 اعتصاب مھم معلمان تونس 

ـتـه گـذشـتـه ایـران    دستگیری معلمان در آستانه سال نو تحصیلی که از داغ  ـف ترین اخبار سیاسی یکی دو ھ
ـیـگـیـری   ـلـمـان بـرای پ بوده، بر این یادآوری تأکید می کند که رژیـم اسـالمـی سـخـت نـگـران اعـتـراض مـع

ادامـه  .  شـان کـنـد   می خواھد فضای رعب و وحشت حاکم کند تا شاید بتـوانـد خـانـه نشـیـن .  مطالباتشان است 
ـایـد مـورد تـوجـه قـرار بـگـیـرد  .  اعتراضات و پیگیری مطالبات جواب نگرفته معلمان حتمی است  آنچه کـه ب

ـنـد   دخالت دادن توده مردم و بخصوص والدین دانش آموزان است که این اعتراضات را ھر چه بیشتر از خـود بـدان
نکته مھم دیگر اینکه گرایش رادیکال و چپـی کـه حضـورش  . و به یک اعتراض وسیع اجتماعی تبدیل کنند 

ـایـد و گـرایـش راسـت و دمـخـور سـران رژیـم را   ـی در اعتراضات تاکنونی معلمان کامال محسوس بوده، جلو ب
ـنـد و صـدای  . ای کند   حاشیه  فعالینی که چه جلوی صف و چه پشت پرده این اعتراضات را سازمان مـی دھ

. فضای جامعه پر است از اعـتـراض .  اعتراض معلمان بوده اند باید راھی برای عبور از این دور باطل پیدا کنند 
در جـائـی در آخـریـن  "  شورای مرکزی تشکل ھای صنفی معلمان سراسـر کشـور ! "این حال و ھوا را باید قاپید 

ـتـظـار    چگونه می : " نویسد   را بر خود دارد، می "  ١٣٩٤ شھریور  "ای که تاریخ    بیانیه  ـلـمـانـی کـه از ان توان از مـع
ـا " اند، انتظار سکوت داشت؟   ی بازداشت فراقانونی او خسته شده   برای آزادی رسول بداقی و ادامه  ـق ـی ـلـمـان  !  دق مـع

 .ھای آنھا در مقابله با این حمالت رژیم نباید سکوت نکنند   و تشکل 

 نگرانی رژیم اسالمی از فضای سال نو تحصیلی 
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شھریور محمود    ٢٥ صبح روز  

ــتـه شــده   صـالــحـی فــعـال شـنــاخ

کـارگـری از شـھـر سـقـز جـھــت  
دریـافـت حـکـم خـود بـه دادگــاه  

ــرد  ــراجــعــه ک ــنــدج م ــن ــر  .  س ــت دف
دادگاه شفـاھـا حـکـم را بـه وی  
اعالم نمود و بنا بر ایـن حـکـم او  

سـال زنـدان مـحـکـوم شـده    ٩ به  
ــم  .  اســت  ــم حــک ــی ــل دادگــاه از تس

 .کتبی به وی خودداری کرد 
ـــحـــی در   مـــحـــمـــود صـــال
دادگاھی که برایش تشکیل شـده  
ـیـت ھـایـش در   بود، از كلیه فعـال

باره دفـاع از حـقـوق كـارگـران و   
پی گیری ایـجـاد تشـكـل ھـای  
ــر   ـقـل كـارگـری بـه دفـاع ب مسـت
ــتــه و آنــھــا را  حـق ھــمــه   خـاس
ــاالن كــارگــری   كــارگــران و فــع

 . دانسته بود  
 

بنا بر حکم صادره كه تنھا بـه  
رو یت محمود صـالـجـی رسـیـده  
است، به سوابق فعالیـت ھـای او  
ــاد و    ــت ــه شــصــت و ھــف در دھ

ـنـاد   فعالیت ھای كارگری او است
مــحــمــود صــالــحــی  .  شــده اســت 

بیست فرصـت دارد کـه بـه ایـن  
 حکم اعتراض کند 

دادگـــاھـــھـــای جـــمـــھـــوری  
اسالمی، دادگاه محاکمـه کـردن  
ــمــان و مــردم   ــران ، مــعــل کــارگ
ـرای   معترض بخاطر مبارزاتشان ب
. رسیدن به حق و حقـوقشـان اسـت 
  ٩ با اعتراضی وسـیـع بـه حـکـم  

سال زندان برای محمود صالحـی،  

حمایت خودمان را از ایـن فـعـال  
ــارزاتــش اعــالم   ــب ــری و م کــارگ

 .کنیم 
ــد و فشــار بــر روی   ــدی ــھ ت
فعالین و رھبران کـارگـری بـایـد  

ــف شــود  ــوق ــورا مــت احــکــام  .  ف
قضایی صادر شده برای آنان بایـد  
تماما لغو شود و ھـمـه کـارگـران  
زندانی و زندانیان سـیـاسـی بـایـد  

 . فورا آزاد شوند 
 

S h a h l a . 
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 ١٦ ،  ٩٤ شھریور    ٢٥ 
 ٢٠١٥ سپتامبر    

 ٢٥٨ اطالعیه شماره  

 محمود صالحی از رھبران شناخته شده کارگری در شھر سقز
 سال زندان محکوم شد ٩به  

به گزارش منتشر شـده از سـوی  
سندیکای کارگران نیشکر ھـفـت  
ـران ایـن   تپه علی نجاتـی از رھـب

ـبـه گـذشـتـه     ٢٤ اتحادیه سه شـن
در ایـن  .  شـھـریـور بـازداشـت شـد 

ـم  بـا   تاریخ ماموران امنیتی رژی
در دست داشتن حکم دادسـتـانـی،  
ــه   ــان ــه خ ــه ب ــع ــد از مــراج ــع ب
ـیـش مـنـزل  و    ـت ـف نجاتی،ضمن ت
ـنـد   توقیف بعضی از وسـایـل مـان
ـره، او را بـه   کیس کامپیوتر وغی
ھمراه خود بردند و  اکنون دو روز  
ــجــاتــی در   ــی ن اســت کــه عــل
بــازداشــت اداره اطــالعــات بســر  

علی نـجـاتـی بـه عـلـت  .  میبرد  
ابتال به عارضه قلبی ،مدتھاسـت  

ـرار بـود  .  که تحت درمان اسـت  ق
که ھمین ھفته به پزشک معالج  
خود در تھران مراجعه کند و ایـن  
موضوع موجب نگرانی خانواده و  

ـبـال  .  ھمکاران وی شده اسـت  بـدن
ـراضـات بـا شـکـوه کـاگــران   اعـت

ـپـه در سـال     ٨٥ نیشکـر ھـفـت ت
علی نجاتی بارھا و بارھـا مـورد  
ـرار گـرفـتـه   پیگرد و بازجـویـی ق

ـر و  .  است   چندیـن بـار دسـتـگـی
زندانی شده است و  ھمه جـرم او  
ـرحـق   ـرای خـواسـتـھـای ب مبارزه ب

 .کارگران است 
 

ـرش   در روزھای اخیر با گسـت
ـران و   ـراضــــات کــــارگـــ ـــ ـت اعـــ

گرامیداشت گسترده یـاد شـاھـرخ  
زمانی جمھوری اسـالمـی فشـار  
بر کارگران و معلمان را افـزایـش  

بنا بـه یـک گـزارش  . داده است 
دیگر  رسول بداقی که در تـاریـخ  

مرداد ماه، شش سـال حـبـس    ١٣ 
او به پایان رسـیـد، از زنـدان آزاد  
ـرونـده جـدیـدی کـه   نشد و طی پ
ـرای وی تشـکـیـل شـده اسـت،   ب

  ٢٨ حکم جدیدی از سوی شعبـه  
دادگاه انقالب صادر شده و او بـه  
سه سال حبس دیگر محکوم شـده  

رسول بداقی عضـو کـانـون  .  است 
او در سـال  .  صنفی معلمان است 

بازداشت و طـی شـش سـال    ٨٨ 
ــی یــک روز ھــم   ــت زنــدانــش ح

مرخصی نداشته است کـه کـنـار  
بـعـالوه  .  ھمسر و فرزندانیش باشـد 

ـم   حبس او تـوسـط مـقـامـات رژی
ـقـی و از   ـل ـر مـوجـه ت غیبت غـی
آموزش و پرورش نیز اخراج شده و  
. حقوق وی نیز قـطـع شـده اسـت 

ـتـصــادی   ـیــب فشـار اق ـرت بـدیـن ت
ــر خــانــواده او وارد   ــنــی ب سـنــگــی

ـر رسـول بـداقـی،  .  میشود  عالوه ب
اسماعیل عبدی، رسـول بـداقـی،  
ـرضـا   علی اکبر بـاغـانـی، عـبـدال
قنبری، علیرضا ھاشمی، محـمـد  
ــژاد و مــھــدی   ــک ن رضــا نــی
ـراضـات   ـیـن اعـت بھلولی از فـعـال

یـک کـارزار  .  معلمان در زندانند 
ـرای آزادی   مھم معلمان مبـارزه ب

ـیـوسـتـن  .  معلمان زندانی است  با پ
بـه ایـن کـارزار از خــواسـتـھـا و  

 .مبارزات معلمان حمایت کنیم 
 

یک اقدام دیـگـر جـمـھـوری  
ـنـام   اسالمی محکومیت مجـدد ب
. ابراھیم زاده کارگر زندانی اسـت 

بھنام ابراھیم زاده یکـی دیـگـر از  
ــده   ــه ش ــاخــت ــای شــن چــھــره ھ

سـال    ٥ کارگری، با وجود اینکه  
حکم زندانش را سپری کرده اسـت  
دوباره با حکم جدیـدی بـه ھـفـت  
سال و ده ماه  زندان محکوم شـده  

ـیـن صـبـح روز  . است    ٢٥ ھمـچـن
شھریور محمـود صـالـحـی فـعـال  
شناخته شده کـارگـری از شـھـر  
سقز جھت دریافت حکم خـود بـه  
ـنـدج مـراجـعـه کـرد و    دادگاه سن

سـال    ٩ دفتر دادگاه شفاھا حکـم  
 . زندان را به وی اعالم نمود  

 
به بازداشت علـی نـجـاتـی و  
ـرای   صدور احکام جـدیـد زنـدان ب
بھنام ابراھیم زاده و رسـول بـداقـی  

ــدان بــرای    ٩ و   ســال حــکــم زن
محمـود صـالـحـی بـایـد وسـیـعـا  

خـواسـتـار درمـان  .  اعتراض کنیم 
ـیـاز   ـم کـه ن فوری زندانیانی شوی
. به معالجه و درمان فوری دارنـد 

گســتــرش فضــای اعــتــراض و  
مبارزه پاسخ درخـوری اسـت کـه  
جمھوری اسـالمـی بـایـد از مـا  

 .  کارگران دریافت کند 
 

ـرای آزادی کـارگــران   ـیـن ب ـپ کـم
 زندانی 

 ٢٥٩ اطالعیھ شماره  

 به دستگیری علی نجاتی بطور گسترده اعتراض کنیم
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ــبــه  ــن ــریــور ٢٩ ,  یــکــش , ام شــھ
 ١٣٩٤   

فدراسیون شوراھا و اتـحـادیـه  
ـیـه   ھای کارگری عراق طی بیان

ـر    ١٩ ای در   ـتـامـب بـا    ٥ ٢٠١ سـپ
حـمــایـت از مـبــارزات کــارگــران  
ــمــھــوری اســالمــی را   ایــران، ج
بخاطر جان باختن شاھرخ زمانـی،  
از چھره ھای محبوب کـارگـری  

شـھـریـور در    ٢٢ در ایران، که در  
ــر درگـذشــت،   زنـدان رجـایــی شـھ

 .محکوم کرد 
در ھمـیـن رابـطـه بـه دعـوت  
سازمان غیرحکومـتـی کـارگـران  

) عـراق ( ساخـتـمـانـی کـردسـتـان  
ـر سـاعـت    ٢٠ برای روز   ـتـامـب سـپ

ــر    ٣٠ . ٥ تــا    ٣٠ . ٤  بــعــد از ظــھ
ـیـه   درپارک عمومی شھر سلیمـان
ـروی ھـتـل پـاالس مـراسـمــی   روب

در ایـن رابـطـه  .  برگـزار مـیـشـود 

ـیـز   آکسیون ھای اعتراضی ای ن
ـروھـای   ـی به فـراخـوان احـزاب و ن

ــلـف در روز   ــت   ١٩ سـیــاســی مــخ
ـلـف   سپتامبر در کشورھای مـخـت
انگلیس، آلمان، سوئد و کانادا در  
ــنــدن، فـرانــکــفــورت،   ــرھــای ل شـھ

 .استکھلم و تورنتو برگزار شد 
جمـھـوری اسـالمـی مسـئـول  

در  .  مرگ شاھرخ زمـانـی اسـت 
اعتراض به این موضوع کارزاری  

ھدف ایـن  .  جھانی در جریان است 
ــه   ــم ــوری ھ ــن آزادی ف ــی کــمــپ
کارگران زندانی، معلمان دربند و  
ـرار گـرفـتـن   زندانیان سیاسی و ق
ـیـان سـیـاسـی   فوری تمامی زندان

 .بیمار تحت درمان پزشکی است 
ـرجـــمـــه فـــارســـی نـــامـــه   تــ
فدراسیون شوراھا و اتحادیه ھـای  
کارگری عراق و متن ارژینال آن  

 .ضمیمه است 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 
سپتامبـر    ١٩ ،  ٤ ٩ شھریور    ٢٨ 
 ٥ ٢٠١ 

 :ضمیمه 
ــه   ــانــی ــارســی بــی ــه ف ــم تــرج
فدراسیون شوراھا و اتحادیه ھـای  

 کارگری عراق 
تـوانـد      نمی     قتل شاھرخ زمانی 

ـران را   ـقـه کـارگـر ای مـبـارزه طـب
 متوقف کند 

ـران و   جنبش کارگـری در ای
جھان ضربه دردنـاک و خسـارت  

را بـا    سیاسی و معنوی سنگینـی 
از مبارزان از      از دست دادن یکی 

ش در راه رھـائـی    جان گذشتـه ا 
ــتــحــمــل شــد  ــقــه کــارگــر م ــب . ط

مـبـارز را پـس از      شاھرخ زمانی 
سالھای زیادی که در زندانـھـای  
وحشتتناک در شرایـطـی بسـیـار  

    ھای جسـمـی   بد به سبب شکنجه 
ـنـد     و روانی  . گذرانـده بـود، کشـت

کـه      ھای جـھـانـی   علیرغم کمپین 
سازمانھای کـارگـری و مـدافـع  
حقوق بشر براه انداختند، مسئولیـن  
جمھوری اسالمی اصرار در نگـاه  
داشتن وی در زنـدان، در شـرایـط  

مسئولیـن  . بسیار سخت را داشتند 
ایرانی با ایـن عـمـل خـود ثـابـت  
کردند که در کـنـار سـرکـوب و  
ــقــوق انســان،   ــرام بــه ح ــت عــدم اح

ـبـات      ھای جھانی   خواسته  و مـطـال
ـیــز نـادیــده   ــتـعـدد را ن انسـانـی م

مقامات ایرانی شاھـرخ  .  میگیرند 
ـبـات   را تنھا برای به دلیـل مـطـال
ـرای   ـران، ب وی برای کـارگـران ای
ـــدان   ـــل در زن ـــان طـــوی ـی ــ ســـال

ـنـد  چـرا کـه شـاھـرخ  .  نگھـداشـت
در      زمانی علیرغم زندانی بودنـش 

ھـمـه جـا و ھـمـه شـرایـط نـمـاد  

ـران بـود  حضـور وی  .  کارگران ای
نـمـاد تـعـرض، جسـارت و ثـابــت  

ـرغـم غـیـابـش      قدمی  ـی بود، و عـل
ـقـایـش   ـرای رف ھمچنان نـمـادی ب

درگـذشـت  .  خـواھـد مـانـد     باقـی 
ــقــه   ــرخ زمـانــی مـبــارزه طـب شـاھ
کارگر ایران را متـوقـف نـخـواھـد  
کرد، جنبش کارگری به حـرکـت  
تصاعدی و بی وقفه خـود ادامـه  
خواھد داد و سرکوب ھر چه قدر  
ـرا مـتـوقـف   ھم که شدید باشد آن

قربانی شدن شاھرخ  .  نخواھد کرد 
مصدر الھام و افتـخـار کـارگـران  
. در ایران و ھمه جھان خواھد بـود 

ـیـت   به خانواده و رفقای وی تسـل
میگوییم و به آنھا میگوییـم کـه  
این ضربه ایی به ھـمـه  مـا بـوده  

    گـرامـی     یاد شاھرخ زمانی . است 
ـبـش کـارگـری  . بـاد  زنـده بـاد جـن

ایران، زنده باد آزادی و سـرنـگـون  
 .باد استبداد 

ــه  ــادی ــح ــا و ات ــوراھ ــای    ش ھ
 کارگری عراق 

 ٠ ٦ ٢ اطالعیھ شماره  

فدراسیون شوراھا و اتحادیه ھای کارگری عراق جمھوری 
 اسالمی را بخاطر مرگ شاھرخ زمانی در زندان محکوم کرد

ـری   ـراســ ـیـــون ســ ـفـــدراســ کــنــ
ھــای کـارگــری ســوئــد    اتـحــادیــه 

ـری  )  او . ال (  ـراســ و اتـــحـــادیـــ  ســ
ــقــل ســوئــد   کــارگــران حــمــل و ن

ـیـه ای بـه  )  ترانسپورت ( طی بیان
مناسبت درگذشت شاھرخ زمانی  
از فعالین شناخته شده کارگـری،  
جـمــھـوری اســالمـی را بـخــاطــر  
اعدامھـا، بـازداشـتـھـا و شـرایـط  
دھشتنک زندانھا و اذیـت و آزار  

. زندانیان سیاسی محکوم کـردنـد 
در این بیانیه بر خواستھایی چـون  
ـیـ  اعـدامـھـا،   متوقف شـدن  کـل
متوقف شدن رفتار وحشـیـانـه بـا  
ـیـه   دگراندیشان کشور، آزادی کـل
زندانیان اتحادیه ای و سیاسی، و  
ـقـت   ـی اعزام یک کمـیـسـیـون حـق
ـرامـون وضـع   ـی یاب برای تحقیق پ

ای و سـیـاسـی و    زندانیان اتحادیه 
ھمچنین برای بررسی مرگھـائـی  

ـران رخ داده   که در زنـدانـھـای ای
 . تاکید شده است 

در رابطه بـا مـرگ شـاھـرخ  
ـرای مـحـکـوم کـردن   زمانی و ب
ــی در   ــالم ــات رژیــم اس ــای جــن
ــھــای ایــران کــارزاری در   ــدان زن

 . جریان است 
ـفـدراسـیـون   عالوه بر بیانیه کـن

ھـای کـارگـری    سراسری اتحادیه 
و اتحادیـ  سـراسـری  )  او . ال ( سوئد  

ــقــل ســوئــد   کــارگــران حــمــل و ن
، تا کنون فدراسـیـون  )ترانسپورت (

بین المللی کارگران ساخـتـمـان و  
ــیــون شــوراھــا و   چـوب و فــدراس
اتحادیه ھای کارگری در عـراق  
ـیــه ھــایـی جـمــھــوری   ـیــان طـی ب
اسالمی را بخاطر مرگ شاھـرخ  

زمانی در زندان و فشارھای ایـن  
رژیم بر روی زندانیان سیاسـی در  

 . زندانھا محکوم کرده اند 
ھمچنین به دعوت احـزاب و  
نیروھای سیاسی مختلف در روز  

ــی  ٢٨  ــکــت ھــای ــامــبــر پــی ــت ســپ
اعتراضی در کشورھای مختلـف  
ـیـس، سـوئـد، آلـمـان و   چون انگـل

ـیـن  .  کانادا برگزار شـد  ـپ ایـن کـم
 .ادامه دارد 

ـرای آزادی     ــ ـــن ب ـی ــ ـپ ــ کـــم
ـران زنـــدانـــی از ھـــمـــه   کـــارگــ
سازمانھای سراسری کارگری و  
سازمانھای انساندوست در سراسـر  
جھان خـواسـتـار حـمـایـت از ایـن  
کارزار و فشار آوردن به جمھوری  
ــمـــام   ــی بــرای آزادی ت ــالم اس

ــان   ــدانــی ــدانــی و زن کــارگــران زن
ــاســی و تــحــت مــداوا قــرار   ــی س
ــیــانــی اســت کــه   ــتــن زنــدان گــرف
ــم   ـیــمـارنــد و در زنــدانـھــای رژی ب

 .اسالمی از درمان محرومند 
ـیـد     ـتـوان به ھر شکلی که می

ـیـد  . با این کمپین ھمـکـاری کـن
ـیـه مشـتـرک   ترجمه فارسی بیـان
ـری   ـراســـ ـــون ســـ ـی ـفــــدراســـ ـنـــ ــ ک

ھــای کـارگــری ســوئــد    اتـحــادیــه 
ـری  )  او . ال (  ـراســ و اتـــحـــادیـــ  ســ

ــقــل ســوئــد   کــارگــران حــمــل و ن
ـنـال آن  )  ترانسپورت (  و نسخه ارژی

 .ضمیمه است 
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 
 ، ٩٤ شھریور    ٢٩ 
 ٢٠١٥ سپتامبر    ٢٠ 
 

ـیـه  :  ضمیمه  متن فارسی بیـان
ـری   ـراســـ ـــون ســـ ـی ـفــــدراســـ ـنـــ ــ ک

ھــای کـارگــری ســوئــد    اتـحــادیــه 
ـری  )  او . ال (  ـراســ و اتـــحـــادیـــ  ســ

 ٢٦١ اطالعیه شماره  
 

 و اتحادی سراسری) او.ال(ھای کارگری سوئد  کنفدراسیون سراسری اتحادیه
به خاطر درگذشت شاھرخ زمانی در زندان ) ترانسپورت(کارگران حمل و نقل سوئد  

 جمھوری اسالمی را محکوم کردند
 

 

 8صفحه  
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ــی   ــل ــل ــیــن الــم ــون ب ــی ــس ــی کــم
ــه   ــلــی اتــحــادی ــون م ــی ــدراس ــف ــن ک
ــیــه ای   ــیــان ــرانســه ب کــارگــری ف
برایمان ارسـال داشـتـه اسـت کـه  
ضما اعالم مراتب ھمدردی خـود  
با درگذشت شـاھـرخ زمـانـی، از  
ــده   ــه ش ــاخــت چــھــره ھــای شــن
کارگری در زندانھای جـمـھـوری  
اسالمی و تسلیت به خانـواده  او  
ـران   و به ھمه کارگران و مـردم ای

 :مینویسد 
ـم کـه  "   ـی ما بـخـوبـی مـیـدان

ــی کـــه   ـرخ زمـــان ــاھــ ــورد ش م
خودسرانه زندانی شد یک مـورد  
ـلـکـه دھـھـا   منحصر بفرد نیست ب
ـران   نفر از فعالین کارگـری در ای
ــرضــا   ــبــدال ــیــده، ع ــثــل واحــد س م
ـر   قنبتری بھنام ابراھیم زاده، جـعـف
ـم زاده، جـمـیــل مـحـمــدی،   عـظـی

محـمـد جـراحـی، رسـول بـداغـی  
ـنـد و   رضا شھابی زیر فشار ھست
یا دستگیر شده و تـحـت شـرایـط  
وحشتناکی در شکنجه گاھھای  
ــرار   ـر فشــار ق ـم اســالمــی زی رژی

تنھا به این خاطر کـه  .  گرفته اند 
از حقوق خـود و ھـمـه کـارگـران  
دفاع کرده اند و بـخـاطـر مـبـارزه  
ــجــاد   ــرای ای شــجــاعــانــه شــان ب
ـقـل کـارگـری  . تشکلھـای مسـت

سی ان تـی بـا ھـمـه مـبـارزات  
امروز و گذشته کـارگـران تـحـت  
ستم ایران اعـالم ھـمـبـسـتـگـی و  
ـبـانـی مـیـکـنـد و خـواھـان   پشتی
آزادی فوری و بدون قید و شـرط  

".  فعالین کارگری در ایران اسـت 
ـیـسـی و   ترجمه فـارسـی و انـگـل
متن ارژینال این بیانیـه ضـمـیـمـه  

 .است 

در رابطه بـا مـرگ شـاھـرخ  
ـرای مـحـکـوم کـردن   زمانی و ب
ــی در   ــالم ــات رژیــم اس ــای جــن
ــھــای ایــران کــارزاری در   ــدان زن

ـر اتـحـادیـه  .   جریان است  عـالوه ب
کارگری سی ان تی در فـرانسـه  
ـفـدراسـیـون سـراسـری   تاکنون کـن

ھــای کـارگــری ســوئــد    اتـحــادیــه 
ـری  )  او . ال (  ـراســ و اتـــحـــادیـــ  ســ

ــقــل ســوئــد   کــارگــران حــمــل و ن
ــپــورت (  ـرانس ــیــن  ) ت ، فــدراسـیــون ب

ـلـی کـارگـران سـاخـتـمـان و   المـل
ــیــون شــوراھــا و   چـوب و فــدراس
اتحادیه ھای کارگری در عـراق  
ـیــه ھــایـی جـمــھــوری   ـیــان طـی ب
اسالمی را بخاطر مرگ شاھـرخ  
زمانی در زندان و فشارھای ایـن  
رژیم بر روی زندانیان سیاسـی در  

از  .  زنـدانـھـا مـحــکـوم کـرده انـد 

ـیـه ھـا    ـیـان جمله خواستھای این ب
آزادی فــوری ھــمــه کــارگــران  
زندانی و زندانیان سیاسی، تـوقـف  
فوری اعدام ھـا، تـوقـف فـوری  
ـیـان   شکنجه و اذیت و آزار زنـدان
سیاسی ، تامین فوری امکانـات  
ـیـان سـیـاسـی   درمانی برای زنـدان

 . بیمار است 
ھمچنین به دعوت احـزاب و  
ـلـف در   نیروھای سـیـاسـی مـخـت
ــون   ــف چ ــخــتــل ــای م ــورھ کش
انگلیس، سوئد، آلمان و کـانـادا و  
ـرگـزار شـد  . در سلیمانیه عـراق ب

 .این کمپین ادامه دارد 
ـرای آزادی     ــ ـــن ب ـی ــ ـپ ــ کـــم

ـران زنـــدانـــی از ھـــمـــه   کـــارگــ
سازمانھای سراسری کارگری و  
سازمانھای انساندوست در سراسـر  
جھان خـواسـتـار حـمـایـت از ایـن  

کارزار و فشار آوردن به جمھوری  
ــمـــام   ــی بــرای آزادی ت ــالم اس
ــان   ــدانــی ــدانــی و زن کــارگــران زن
ــاســی و تــحــت مــداوا قــرار   ــی س
ــیــانــی اســت کــه   ــتــن زنــدان گــرف
ــم   ـیــمـارنــد و در زنــدانـھــای رژی ب

 .اسالمی از درمان محرومند 
ـیـد     ـتـوان به ھر شکلی که می

 . با این کمپین ھمکاری کنید 
 

ـرای آزادی کـارگــران   ـیـن ب ـپ کـم
 زندانی 
 ٢١ ،  ٩٤ شھریور    ٣٠ 
 ٢٠١٥ سپتامبر    
 

 ترجمه فارسی : ضمیمه 
بیانیه مطبوعاتی ھمبستگـی  

کنفـدراسـیـون مـلـی    سی ان تی، 

 
 ٢٦٢ اطالعیھ شماره  

 بیانیه ھمبستگی سی ان تی  فرانسه 
 در رابطه با مرگ شاھرخ زمانی

 

ــقــل ســوئــد   کــارگــران حــمــل و ن
 )ترانسپورت (

ماجرای مرگ شاھرخ زمانی 
 باید تحقیق و بررسی شود

ای و  زندانیان اتحادیه
سیاسی ایران باید آزاد 

  شوند
ـری   ـراســ ـیـــون ســ ـفـــدراســ کــنــ

ھــای کـارگــری ســوئــد    اتـحــادیــه 
ـری  )  او . ال (  ـراســ و اتـــحـــادیـــ  ســ

ــقــل ســوئــد   کــارگــران حــمــل و ن
انگیـز    از این خبر غم )  ترانسپورت ( 

اطالع یافتند که شاھرخ زمـانـی،  
ــه  ــعـــال اتـــحـــادی   ١٢ ای، روز    ف

سپتامبر تحت شرایط نامـعـلـومـی  
در زندان رجایی شھـر درگـذشـتـه  

او و ترانسپـورت مـکـررا  . ال .  است 
به اعدامھا و بـازداشـتـھـا و آزار  
خودسرانه ای که در ایران جـریـان  
دارد اعتراض و آنھا را مـحـکـوم  

ــد   کــرده  ــورت  . ال .  ان او و تــرانســپ
ھمچنین نسبت به شرایط زندانھا،  
که دھشتناک اسـت و در آنـھـا  
شکنجه و آزار زندانیان رواج دارد  

شـده فـوت    و اینکه افراد زنـدانـی 
ـرامـون مـرگ آنـھـا   میکنند و پی
ــرد،   ــی ــیــگ ــقــی صــورت نــم ــی ــق تــح

 . اند   واکنش نشان داده 
 

اینک یک بار دیـگـر واقـعـ   
یـک  .  وحشتناکی رخ داده اسـت 

ای دیـگـر در زنـدان    فعال اتحادیه 
ــی در   فــوت کــرده اســت و زن
مرگ شوھر خود و کـودکـانـی  
در غـم از دسـت دادن پـدر خـود  

ای آزاد    جنبش اتحادیه .  سوگوارند 
ـران در انـدوه مـرگ   و مستقل ای

ـران خـود    یکی از برجسته  ترین رھب
ای دمکراتیک و    و مبارز جامعه 

شـاھـرخ  .  عادالنه سـوگـوار اسـت 
ـیـانـگـزاران اتـحـادیـ    ـن زمانـی از ب
نقاشان ایران و یکـی از اعضـای  
ـرای ایـجـاد   ـری ب ـیـگـی ـتـه پ کمی
ـران   تشکلھای آزاد کارگری در ای

شــاھـرخ زمـانــی بــه مــدت  .  بـود 
ـنــ  مسـائــل   ـیـسـت سـال در زمـی ب

ای کــار کــرده بــود تــا    اتـحــادیــه 
ـبـل بـازداشـت و    ٥ اینکه   سـال ق

ـرانـدازی و   متھم به فعالیتـھـای ب
ـیـسـتـی    تشکیل گروه  ھای سوسیال

شــاھـرخ زمــانــی، بــه رغــم  .  شـد 
سال    ١١ اظھار بیگناھی خود، به  

او در طـی  .  زندان محـکـوم شـد 
سالھائی که زندانـی بـوده تـحـت  
ـرار گـرفـت، در سـلـول   شکنجه ق
انفرادی حبس شد و ھمچنیـن بـه  
ـقـل   ـت بند زندانیان خـطـرنـاک مـن

ــد  ــاب ایـــن  .  ش ــام ت ــج او ســران

ـیـاورد   رفتارھای ناجوانمردانه را ن
ـر   ـتـامـب ـبـه دوازدھـم سـپ و روز شن

تحت شرایط نـامـعـلـومـی    ٢٠١٥ 
 . درگذشت 

 
او و ترانسپورت به بستگـان  . ال 

ـران   شاھرخ و جنبش کـارگـری ای
تسلیت میگوید و خود را در غـم  

شاھرخ فعال  .  آنان شریک میداند 
ای برجسـتـه و شـجـاعـی    اتحادیه 

ـرای   بود که ھیچگاه از مبـارزه ب
. ایران دمکراتیک دست نکـشـیـد 

ــراجــع  . ال  ــرانســپــورت از م او و ت
ــران بــه خــاطــر مــجــاز   ــتــی ای دول

ــرایــط طــاقــت  ــردن ش ــرســا و    شــم ف
غیرانسانی در زندانـھـا بـه شـدت  
ــار   ــت ــنــد و خــواس ــن ــیــک ــاد م ــق ــت ان
ـرامـون مـرگ   تحقیقی مستقل پی

ـنـد  او و  . ال .  شاھرخ زمانـی ھسـت
ترانسپورت از دولـت سـوئـد و بـه  
ـر   ـروم، وزی ویژه از مارگوت والسـت
امور خارجه، تقاضا دارند کـه در  
ـران   مورد نقض حـقـوق بشـر در ای
رسمـا تـذکـر دھـنـد و از طـریـق  
اتحادی  اروپا و سازمان ملل افکار  

المللی را به مخالفت با رفـتـار    بین 
ــان   ــدگ ــایــن ــم ــا ن رژیــم ایــران ب

ای و دگـرانـدیشـان جـلـب    اتحادیه 
ــنـــد  ـپـــورت  . ال .  کــن ـرانسـ او و تــ

 : خواستار آنند که 
 

 کلی  اعدامھا متوقف شوند 
رفتار وحشیانه با دگراندیشـان  

 کشور متوقف شود 
ـیـان اتـحـادیـه  ای و    کلی  زنـدان

 سیاسی آزاد شوند 
ـقـت  ـی یـاب    یک کمیسیون حـق

ـرامـون    بین  ـی ـیـق پ المللی برای تحق
ــه  ــان اتــحــادی ــی ــدان ای و    وضــع زن

ـررسـی   سیاسی و ھمچنین برای ب
ـران   مرگھائی که در زندانھـای ای

 رخ داده اعزام شود 
 

ــراســری کــارگــران   اتـحــادیــ  س
 )ترانسپورت (حمل و نقل سوئد  

ـری   ـراســ ـیـــون ســ ـفـــدراســ کــنــ
ھــای کـارگــری ســوئــد    اتـحــادیــه 

 ) او .ال (

 
ھای کارگری  کنفدراسیون سراسری اتحادیه

 ....سوئد 
 

 7از صفحه  
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ــنــدیــکــای س ژت، واحــد   س
ــه ای   ــانــی ــکــون، طــی بــی بســان
جـمــھـوری اســالمـی را بـخــاطــر  
درگذشت شاھرخ زمانی در زندان  

در بخـشـی از  .  اعالم داشته است 
 :این بیانیه چنین آمده است 

ــه ھــای  "   ســرکــوب اتــحــادی
ـران   کـارگـری و کـارگـران در ای

سندیکـای س  .  باید متوقف شود 
ژت شعبه بسکون خواھـان آزادی  
فوری ھمه کارگرانی ھست کـه  
در ایران بخاطر فعالیـت اتـحـادیـه  
ـنـد و یـا تـحـت   ای خود در زندان
ـنـد، از جـمـلـه واحـد   پیگرد ھسـت
ـری، بـھـنـام   ـب ـن سیده، عبدالرضا ق
ـم زاده،   ـر عـظـی ابراھیم زاده، جـعـف
جمیل محمدی ، محمد جـراحـی،  
رسول بـداقـی، رضـا شـھـابـی، و  

 .سایر زندانیان سیاسی 
 

واحد بسانکون سندیکای س  
ژت حمایت خود را از حقوق پایـه  
ــلـه آزادی   ای کـارگــران، از جـم
سندیکا و حق تشکل، حق تجـمـع  
ــاھــرات و   ــظ ــی ت ــای ، حــق بــرپ
اعتصاب در ایران و در ھـمـه جـا  

متن کامـل ایـن  .".  اعالم میکند 

 .بیانیه ضمیمه است 
 

در رابطه بـا مـرگ شـاھـرخ  
ـرای مـحـکـوم کـردن   زمانی و ب
ــی در   ــالم ــات رژیــم اس ــای جــن
ــھــای ایــران کــارزاری در   ــدان زن

در پــاسـخ بـه ایــن  .  جـریـان اسـت 
کارزار اتحادیـه ھـای کـارگـری  
در کشورھای مختلف در سـطـح  
جھان مـراتـب انـزجـار خـود را از  
جنایات رژیم اسالمی در زنـدانـھـا  
ـیـان   علیه کارگران زندانی و زنـدان

از جمـلـه  .  سیاسی اعالم کرده اند 
ـیـه ھـا آزادی   خواستھای این بیان
فوری ھمه کـارگـران زنـدانـی و  
زندانیان سیـاسـی، تـوقـف فـوری  
اعدام ھا، توقف فوری شـکـنـجـه  
و اذیت و آزار زندانیان سیاسی، و  
تامین فوری امکـانـات درمـانـی  
ـیـمـارمـی   برای زندانیان سیاسی ب

 . باشد 
 

ــه ھــای   نــھــادھــا و اتــحــادی
کارگری ای که تا کـنـون طـی  
بیانیه ھایی از این کـارزار اعـالم  

 :حمایت کرده اند عبارتند از 
اتحادیه کارگری سـی ان    -

 تی در فرانسه  
ــون ســراســری    - ــدراســی ــف کــن

ھــای کـارگــری ســوئــد    اتـحــادیــه 
 )او .ال (

اتحادی  سراسری کـارگـران     -
 )ترانسپورت (حمل و نقل سوئد  

ـلـی    - ـیـن الـمـل فـدراسـیـون ب
 کارگران ساختمان و چوب 

ـیـــون شـــوراھـــا و    - فـــدراســ
 اتحادیه ھای کارگری در عراق 

 
ھمچنین، به دعوت احـزاب و  
ـلـف در   نیروھای سـیـاسـی مـخـت
ــون   ــف چ ــخــتــل ــای م ــورھ کش
انگلیس، سوئد، آلمان، و کانادا و  
در سلیمانیه عراق تـظـاھـراتـھـایـی  

ـیـن ادامـه  .  برگزار شـد  ـپ ایـن کـم
 .دارد 

 
کمپین برای آزادی کـارگـران  
زنــدانــی از ھــمــه ســازمــانــھــای  
سراسری کارگری و سازمانھـای  
ــر جــھــان   ــراس انســانــدوســت در س
خواستار حمایت از این کـارزار و  
فشار آوردن به جمھوری اسالمـی  

ـرای آزادی  .  ھست  ـیـن ب ـپ این کم
ـیـان   تمام کارگران زندانی و زنـدان
ـرار   سیاسی و برای تحت مـداوا ق
ـیـمـاری کـه در   گرفتن زندانیان ب
زندانھای رژیم اسالمی از درمـان  

بـه  .  محرومند مبارزه مـی کـنـد 

ـیـد بـا ایـن   ھر شکلی که میتـوان
 . کمپین ھمکاری کنید 

 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
سپتامبـر    ٢١ ،  ٩٤ شھریور    ٣٠ 
 ٢٠١٥ 
 

نامه حمایتی س : ضمیمه
ژت شعبه بسانکون در 
فرانسه در رابطه با 

 درگذشت شاھرخ زمانی
 

ــه   ــب اتــحــادیــه س ژ ت شــع
ــکــون از خــبــر تــراژیــک   بســان
درگذشت شاھرخ زمـانـی، فـعـال  
کـارگـری و عضـو سـنـدیـکـای  
ــران، در   ــقــاش در تــھ کــارگــران ن

  ١٣ زندان رجایی شھر در تـاریـخ  
این اتـحـادیـه  .  سپتامبر با خبر شد 

قبل از ھر چیز به خانواده شاھـرخ  
زمانی و کسانیکه او را دوسـت  
داشتند و دوستـان و ھـمـرزمـانـش  

 . تسلیت میگوید 
 

سـال    ١١ محکومیـت او بـه  
بــخــاطــر    ٢٠١١ زنــدان در ســال  

مبارزات سندیـکـایـی او خـودش  
ـقـض   یک خشونـت شـرم آور و ن
ــقــوق اتــحــادیــه   ــقــوق بشــر و ح ح

 . ایست 
 

ـیـان و مـحـروم   شکنجه زنـدان
ــبــت ھــای   ــراق کــردن آنــھــا از م
پزشکی از جـمـلـه دالیـل مـرگ  
شاھرخ زمانی در زندان است کـه  

ــر جــان بــاخــت   ١٣ در   ــتــامـب . سـپ
سندیکای س ژت شعبه بسـکـون  
مقامات رژیم اسالمی را مسئـول  
مرگ شاھرخ زمانی مـیـدانـد و  

 .آنرا محکوم میکند 
 

ــای   ــه ھ ــادی ــح ــوب ات ســرک
ـران   کـارگـری و کـارگـران در ای

سندیکـای س  .  باید متوقف شود 
ژت شعبه بسکون خواھـان آزادی  
فوری ھمـه کـارگـرانـی کـه در  
ایران بخاطر فعالیت اتـحـادیـه ای  
ـیـگـرد   خود در زندانند و یا تحت پ
ھستنـد، از جـمـلـه واحـد سـیـده،  
ـم   ـراھـی عبدالرضا قنبری، بھـنـام اب
ـم زاده، جـمـیـل   ـر عـظـی زاده، جعـف
محمدی ، محمد جراحی، رسـول  
ـر   بداقی، رضـا شـھـابـی، و سـای

 . زندانیان سیاسی است 
 

واحد بسانکون سندیکای س  
ژت حمایت خود را از حقوق پایـه  
ــلـه آزادی   ای کـارگــران، از جـم
سندیکا و حق تشکل، حق تجـمـع  
ــاھــرات و   ــظ ــی ت ــای ، حــق بــرپ
اعتصاب، در ایران و در ھمـه جـا  

 .اعالم میکند 
 

ــنــدیــکــای س ژت، واحــد   س
 ٢٠١٥ سپتامبر    ٢١ بسانکون،  

 ٢٦٣ اطالعیھ شماره  
  

 نامه حمایتی س ژت شعبه بسانکون در فرانسه 
 در رابطه با درگذشت شاھرخ زمانی

 ت م ا س   ب ا   
 ك م پ ی ن   ب ر ا ی   آ ز ا د ی   كـا ر گ ر ا ن   ز ن د ا نـی 

 
Shahla. Daneshfar2@gmail.com 

com.now-them-free://http 

اتـحــادیـه کــارگـری فـرانســه در  
 رابطه با مرگ شاھرخ زمانی 

ـم   با کمال تاسف با خبـر شـدی
ــیــق    ١٣ کــه روز   ــر رف ــب ــام ــت ــپ س

شاھرخ زمانی فعال کارگری در  
زندان گوھر دشت رجایی شھر بـه  
. نحو مشکوکی جان باخته اسـت 

سی ان تی جان باختن شاھـرخ را  
صمیمانه به خانواده ، دوسـتـان و  
رفقایش که در ھمه جا کـنـارش  

ـیـن ھـمـه مـردم   بوده اند و ھمـچـن
جسوری که از او حمایت کـردنـد  
و با او اعالم ھمبستگی کـردنـد،  

مـا بـخـوبـی  .  تسلیـت مـیـگـویـد 
میدانیم که مورد شاھرخ زمـانـی  
که خودسرانه زنـدانـی شـد یـک  
ـلـکـه   مورد منحصر بفرد نیـسـت ب
دھھا نفر از فعالین کـارگـری در  
ـرضـا   ایران مثل واحد سیده، عبـدال
ـر   قنبتری بھنام ابراھیم زاده، جـعـف

ـم زاده، جـمـیــل مـحـمــدی،   عـظـی
محـمـد جـراحـی، رسـول بـداغـی  
ـنـد و   رضا شھابی زیر فشار ھست
یا دستگیر شده و تـحـت شـرایـط  
وحشتناکی در شکنجه گاھھای  
ــرار   ـر فشــار ق ـم اســالمــی زی رژی

تنھا به این خاطر کـه  .  گرفته اند 
از حقوق خـود و ھـمـه کـارگـران  
دفاع کرده اند و بـخـاطـر مـبـارزه  
ــجــاد   ــرای ای شــجــاعــانــه شــان ب

ـقـل کـارگـری  . تشکلھـای مسـت
سی ان تـی بـا ھـمـه مـبـارزات  
پیشرو حال و آینده کارگران تحـت  
ستم ایران اعـالم ھـمـبـسـتـگـی و  
ـبـانـی مـیـکـنـد و خـواھـان   پشتی
آزادی فوری و بدون قید و شـرط  

 فعالین کارگری در ایران است 
 

ـیـن   زنده بـاد ھـمـبـسـتـگـی ب
 !المللی با کارگران ایران 

ـران   ھمه زندانیان سیاسی در ای
 .باید آزاد شوند 

 

 
 

 ... بیانیه ھمبستگی سی ان تی  فرانسه
 78 از صفحه 
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ـتـشـر شـده در   به گزارش مـن
ــران   ســایــت اتــحــادیــه آزاد کــارگ
ـلـی   ـیـن الـمـل ایران، کنفدراسیون ب

آی تـی یـو  ( اتحادیه کـارگـری  
ـیـه ای در  )  سـی  ـیــان   ٢١ طـی ب

سپتامبر نگرانی خود را از فشـار  
ـیـن اتـحـادیـه ھـای   بر روی فعـال
ـریـن   کارگری و نقض پایـه ای ت
ــوق انســانــی در جــمــھــوری   ــق ح
اسالمی کـه مـنـجـر بـه مـرگ  
شاھرخ زمـانـی در زنـدان گـوھـر  
داشــت شــده اســت، اعــالم کــرده  

در این بیانیـه آی تـی یـو  .  است 
ـر تـاکـیـد   سی  بر خواستھـای زی

 :کرده است 
ــق و    - ــی ــحــق ــجــام یــک ت ان

ـقـل در بـاره مـرگ   بررسی مسـت
 شاھرخ زمانی 

 
ـیـد و    - آزادی فوری وبـی ق

ـر   ـیـه اتـھـامـات ب شرط و لغو کـل
علیه اسـمـاعـیـل عـبـدی، رسـول  
بداغی، علـی نـجـاتـی، مـھـدی  
ـنـاھـی و   بھلولی،علـی حسـیـن پ
ـیـک نـژاد وھـمـه   محـمـدرضـا ن
ــه ای   ــادی ــح ــاالن ات ــع ــگــر ف دی

 .دستگیر شده در کشور 
 

ــه ســرکــوب    - ــایــان دادن ب پ
کارگـران و اتـحـادیـه ای ھـای  
صنفی و احترام به آزادی انـجـمـن  
و داشتن حق انجمن ھای صنـفـی  
طبق مقاوله نامه ھای آی ال او  

 .  ٩٨  ٨٧ و کنوانسیونھای  
ـیـن   ـفـدراسـیـون ب و در آخر کـن
المللی اتحادیـه ھـای کـارگـری  

ایـن را حـق  )   آی تی یو سـی ( 
ـیـن   خود بعـنـوان یـک تشـکـل ب
المللی کـارگـری دانسـتـه اسـت  
ـیـادیـن کـارگـری   که از حقوق بن
ـیـن ھـای   ـپ دفاع کرده و بـه کـم
علنی علیه این وضـعـیـت ادامـه  

 . دھد 
 

در رابطه بـا مـرگ شـاھـرخ  
ـرای مـحـکـوم کـردن   زمانی و ب
ــی در   ــالم ــات رژیــم اس ــای جــن
ــھــای ایــران کــارزاری در   ــدان زن

در پــاسـخ بـه ایــن  .  جـریـان اسـت 
کارزار اتحادیـه ھـای کـارگـری  
در کشورھای مختلف در سـطـح  
جھان مراتب نگـرانـی خـود را از  
جنایات رژیم اسالمی در زنـدانـھـا  
ـیـان   علیه کارگران زندانی و زنـدان

نھادھا و  .  سیاسی اعالم کرده اند 

اتحادیه ھای کارگـری ای کـه  
تا کنون طی بیانیه ھایی از ایـن  
کارزار اعالم حـمـایـت کـرده انـد  

 :عبارتند از 
 
ـلـی    - ـیـن الـمـل کنفدراسیون ب

اتحادیه ھای کارگری، آی تـی  
 یو سی 
سندیـکـای کـارگـران س،    -

 ژ، ت شاخه بستاکون 
اتحادیه کارگری سـی ان    -

 تی در فرانسه  
ــون ســراســری    - ــدراســی ــف کــن

ھــای کـارگــری ســوئــد    اتـحــادیــه 
 )او .ال (

اتحادی  سراسری کـارگـران     -
 )ترانسپورت (حمل و نقل سوئد  

ـلـی    - ـیـن الـمـل فـدراسـیـون ب
 کارگران ساختمان و چوب 

ـیـــون شـــوراھـــا و    - فـــدراســ
 اتحادیه ھای کارگری در عراق 

 
ھمچنین، به دعوت احـزاب و  
ـلـف در   نیروھای سـیـاسـی مـخـت
ــون   ــف چ ــخــتــل ــای م ــورھ کش
انگلیس، سوئد، آلمان، و کانادا و  
در سلیمانیه عراق تـظـاھـراتـھـایـی  

ـیـن ادامـه  .  برگزار شـد  ـپ ایـن کـم

 .دارد 
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
زنــدانــی از ھــمــه ســازمــانــھــای  
سراسری کارگری و سازمانھـای  
ــر جــھــان   ــراس انســانــدوســت در س
خواستار حمایت از این کـارزار و  
فشار آوردن به جمھوری اسالمـی  

ـرای آزادی  .  ھست  ـیـن ب ـپ این کم
ـیـان   تمام کارگران زندانی و زنـدان
ـرار   سیاسی و برای تحت مـداوا ق
ـیـمـاری کـه در   گرفتن زندانیان ب
زندانھای رژیم اسالمی از درمـان  

بـه  .  محرومند مبارزه مـی کـنـد 
ـیـد بـا ایـن   ھر شکلی که میتـوان

 . کمپین ھمکاری کنید 
 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 
سپتامبـر    ٢٢ ،  ٩٤ شھریور    ٣١ 
 ٢٠١٥ 

*** 
 ٢٠١٥ سپتامبر    ٢١ 
 

ــراض  بـه ادامــه  :  مـورد  ــت اع
اذیت و آزارفعالیـن کـارگـری در  

 ایران 
 

 آیت الله سید علی خامنه ای 

 
ـلـی   ـیـن الـمـل ـفـدراسـیـون ب کـن

) آ تی یو سـی (اتحادیه کارگران  
بشدت نگران بدتر شدن وضـعـیـت  
اتحادیه ھای کارگری و حـقـوق  
ـیـادیـن در جـمـھـوری   ـن انسانـی ب

این سرکـوبـھـا  . اسالمی ایران است 
بویژه منـجـر بـه مـرگ شـاھـرخ  
ــدان گــوھــردشــت  زمــانــی در زن

 .شد )رجایی شھر (
 

ـم کـه   ما دالیلـی قـوی داری
ـم ایـن شـدت سـرکـوبـھـا   باورکنی
ـیـه اتـحـادیـه ھـا بـه مـنـظـور   عل
ـقـل   ترساند اتـحـادیـه ھـای مسـت
کارگری است تا آنھا را بـعـد از  

ــا   ــه ای ب ــق ھســت ــواف    ٥ + ١ ت
بـا تـوجـه بـه  . تسلیم ومنفعل کنـد 

ــای   ــه ھ ــحــادی ــش ات ــن ،جــنــب ای
ـلـی مصـمـم   ـیـن الـمـل کارگری ب
حمایت کامال سیاسی و اخالقـی  
از کارگران ایرانی و تقـاضـاھـای  
ـرای حـقـوق وآزادی   مشروع آنھا ب
ــدون تــرس از   ــا ب ــھ ــن آن ــم ــج ان
دستگیـری و آزار و اذیـت مـی  

 .باشد 
 

در عین حـال ، مـی نـویسـم  
برای شما تا مجبور شوید دستـور  
ـران   ـیـن و رھـب دھید تا ھمه فـعـال
اتحادیه ھای کارگری بـازداشـت  

ھـم زمـان،مـن  .  شده را آزاد کنند 
ـــه   ـم ک ــ ـن ــ ـــی ک ـــاس م احس
ـم   مجبورھستم به اطالع شما برسان
که به نظرمی رسد ایـن حـمـالت  
ـیـه   ـران عـل تازه توسط مقامـات ای
ـیـن مشـروع اتـحـادیـه ھـای   فعال
ـران اسـت،مـن   مستقل کارگران ای
ـم   ـی ھیچ گزینه دیگـری جـز تسـل
شکایت رسمی علیه دولـت شـمـا  
ـیـن   به دادگاه صالـحـه سـازمـان ب

در این شـکـی  .  المللی کار ندارم 
ـرای کشـور   ـیـجـه ب ـت نیست که ن
شما از نطر حقوق انسانـی و حـق  
ـر چشـم   ـراب اتحادیه کارگری در ب
ـلـی وجـه اش   ـیـن الـمـل جامـعـه ب

 .بیشتر خراب خواھد شد 
 
مرگ ناگھانـی شـاھـرخ    -١ 

 ٢٦٤ اطالعیھ شماره  
اعتراض  کنفدراسیون بین المللی اتحادیه ھای کارگری  به 

 ادامه اذیت و آزار فعالین کارگری در ایران

 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی، آزاد باید گردد 
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 زمانی در زندان 
آی تی یـوسـی زمـانـی کـه  
شنیـد نـاگـھـان شـاھـرخ زمـانـی  
یکی از اعضای ھیئـت مـوسـس  
سندیکای کارگران نقاش  تـھـران  
ـری ایـجـاد   و عضو کمیته پیـگـی

ــھــای کــارگــری در   ــل   ١٣ تشــک
ــامــبــر   ــت ـپ ــدان    ٢٠١٥ سـ در زن

گوھردشت در کرج مـرد شـوکـه  
گزارش شده کـه مـرگ او  .  شد 

ناگھانی و گزارشھای مقدماتـی  
نشان می دھد که علـت سـکـتـه  

مدارک اصلـی نشـان  . بوده است 
می دھد که شاھرخ زمـانـی در  

ــرم    ٢٠١١ اصــل در جــون   بــه ج
ـم و   ـیـه رژی ـیـغ عـل ـل ـب گسترش ت
ایجاد گروه ھای سوسیالیستـی و  
ـیـت مـلـی بـه   بخطر انداختن امـن
. یازده سال زندان محکوم شده بـود 

در زمان زندان حقـوق انسـانـی او  
ـقـض شـد  از لـحـاظ جسـمـی و  . ن

ــــت   ــــورد آزارو اذی ــــی م روان
قرارگرفت و درخواست مالقات و  

او خبر ازدواج  .  دارو او نیز رد شد 
ــرگ مــادرش را در زنــدان   و م
شنید ولی به او مرخصـی حـتـی  
ــاھــی بــرای   بــرای مــدت کــوت
شرکت در آن مـراسـمـھـا بـه وی  

زمانی چندیـن بـار بـه  .  داده نشد 
مدت طوالنی به منظور اعتـراض  
به دستگیری و امکانـات بسـیـار  
کم زندان دست به اعـتـصـاب زد،  
او به زندانھای متعددی فرسـتـاده  
شد، مالقات حضـوری و تـمـاس  

آی  .  تلفنی اش نیز مـمـنـوع شـد 
تی یو سی خواھان تحقیق کامـل  
دالیلی که منجـر بـه مـرگ او  

 .می باشد است 
 
) مـحـکـومـیـت ( سرکوب    -٢ 

 جدید محمود صالحی 
ـیـن   آی تی یـو سـی ھـمـچـن
ــیــه   ــل ــم ع شــدیــدا از ادامــه حــک
ـتـه   محمود صالحـی عضـو کـمـی
انجمن صنفی کارگران نانوا شھـر  

نـاراحـت  )  اسـتـان کـردسـتـان ( سقز 

کانون مدافعان حقـوق  .  می باشد 
گـزارش داده  )  WRDA(کارگر 

ــر    ١٦ کــه در   ــب ــام ــت ــپ   ٢٠١٥ س
سال زندان محـکـوم    ٩ صالحی به  

ـریـل    ٢٨ صالحی در  .  شده است  آپ
قبل از جشن اول مـاه مـه    ٢٠١٥ 

در شھر سقز دستگیر شـد و پـس  
روزبـا وضــعـیـت جسـمــی    ٣٣ از  

ــوســط ســازمــان   ــدی ت ــار ب بســی
ماه مـه     ٣٠ اطالعات سنندج در  

شما ھمچنین می دانید  .  آزاد شد 
ـبـل از آن   آی تـی یـو سـی و ق
آسی اف تـی یـو کـه یـکـی از  
نھادھای موسس آی تی یـوسـی  

ــاه مــی   از    ٢٠٠٤ اســت از م
نزدیک مورد محمود صالحی را  
دنبال می کند، صـالـحـی بـارھـا  
ــرایــط   ــیــری و ش ــه دســتــگ ــی ــل ع
درمانـش در بـازداشـت دسـت بـه  

 .اعتصاب زده است 
 

حقیقت باقی مانـده، بـھـرحـال  
ـلـی   موضوع محمود صالحـی خـی
روشن وثابت است ،سرکوب شدید  
ــیــک وی تــوســط   ــســتــمــات ــی وس
مقامات قضایی شریر کشـورتـان  

ـیـد  .  ادامه دارد  شما قطعا می دان
که او قبال دفعات بـی شـمـاری  
دستگیر وسالھـای زیـادی را در  
نتیجه فعالیتھای صنفی مشـروع  
خود و سازماندھی تظـاھـرات اول  
مـاه مــه و ســازمـانـدھــی کــردن  
. کارگران در زندان گذرانده اسـت 

در میان دیگر مناسبتھا ، او در  
،  ) بــرای ســه ســال ( ١٩٨٦ ســال  

،  ) روز   ٧٥ (   ١٩٩٩ -  ١٩٩٥ 
بعد از آن او از  )  ماه    ١٠ (٢٠٠٠ 

حق  شـرکـت در اداره سـنـدیـکـا  
بــرای  ( ٢٠٠١ مــحــروم شــد، در  

ــن روز  و پــس از آن او  )  چــنــی
ـبـل و   شغلش را از دسـت داد، ق
ـری در اول مـاه   بعد از دسـتـگـی

بـه    ٢٠٠٧ و در سال    ٢٠٠٤ می  
ـرای   ـــ مــــدت یــــک ســــال ب

  ٢٠٠٤ سازماندھی اول مـاه مـه  
 .در شھر سقز زندانی بود 

 
ــری یــکــی از    -٣   دســتــگــی

ــنــدیـکــای کــارگــران   اعضـای س
 کارخانه نیشکر ھفت تپه 

ــازمـــان    ١٥  ـر س ــامــبــ ـت ـپــ سـ
اطالعات به محل اقـامـت عـلـی  
نجاتی کارگر بـازنشـسـتـه ھـفـت  
تپه و رئیس سابق سندیکا حـمـلـه  
کرده و او را بـازداشـت کـرده و  
ـر   وسایل شخصی اومانند کامپیوت

او  .  ونوشته ھـایـش مصـادره شـده 
ـبـی دارد وطـی  روز   ـل مشکل ق

ـر  .  باید دارو مصرف کند  ـب در اکت
کارگران ھفت تپه انتخـاب    ٢٠٠٨ 

ــنــدگــان خــود را و   کــردنــد نــمــای
ـپـه را   سندیکای کارگران ھفت ت

نـجـاتـی  .  با موفقیت شکل دادنـد 
ـنـده  کـارگـران    ٥ یکی از   نـمـای

ــر   ــب اســت کســی کــه در دســام
ــر شــد و ایشــان    ٢٠٠٨  ــتــگـی دس

ـیـت   برای به خـطـر انـداخـتـن امـن
ـیـه نـظـام   ـر عـل ملی و تبلیغات ب

فــوریــه    ١٧ د ر  .  مـحــکـوم شــد 
دادگاه  برای آنـھـا حـکـم صـادر  

ـئـت  .  شد  یکی از اعضـایـی ھـی
ـیـشـک و  ـم ب ـر    ٦ اجرایی رحـی ـف ن

  ٣ فـوریـه تـا    ٢٢ دیگر از آنھا از  
ـر و    ٢٠٠٩ مـــارس   ـیــ ـتـــگــ دســ

بازداشت شدند و ھمه متعاقبـا بـا  
مـارس آزاد    ٧ گذاشتن وثیقه در  

ـر  . شدند  ـف علی نجاتـی و چـھـارن
دیگرکـه تـالش کـرده بـودنـد بـا  

  ٢٣ و    ١٧ اتھامـات مشـابـه در  
  ٢٨ در  . فوریه  مـحـکـوم شـدنـد 

فـوریـه ھـمـان سـال خـانـه عـلـی  
نجاتـی تـوسـط مـامـوران وزارت  
ـرارگـرفـت   اطالعات مورد حمله ق

اتحادیـه مصـادره  )  وسایل ( و مواد 
ــر   ــی ــگ ــت شــد،از زمــانــی کــه دس
شدھیچ کس از اعضای خـانـواده  
اش قادر به تماس و مـالقـات بـا  
ـبـــود وکســـی از مـــحـــل   او نــ

 .نگھداری او خبر نداشت 
 
ــگــیــری اعضــا و    -٤  دســت

ــقــل   ــت ــران انــجـمــن ھــای مس رھـب

 معلمان 
مـعـلـمـان    ٢٠١٥ آپریل    ١٦ در  

ــر کشــور    ٣٧ در   ــراس ــردر س شــھ
تجمع کردند برای خواستـه ھـای  
شان دست به تـظـاھـرات سـکـوت  

ــلــمــان  . زدنـد  ــراضــات ایــن مــع اعـت
کسانی که حقوق پراخـتـی شـان  
زیــر خــط فــقــردر ایــران اســت،  

 .بخصوص کسترده بود 
 

ـراض    ٢٠  ـریـل بـعـد از اعـت آپ
ھزاران معلم نسبت بـه حـقـوقشـان  
ـران   علیرضا ھاشمی یکی از رھـب
سازمان معلمان بازداشت و روانـه  

ــدن   ــن بــرای گــذران ســال    ٥ اوی
محکومیت صـادر شـده در سـال  

اسـمـاعـیـل عـبــدی  .  شـد   ٢٠١٣ 
ـفـی مـعـلـمـان   دبیرکل انجمن صـن

ــران   جــون    ٢٧ از  )    ITTA(  ای
بازداشت ودر زندان اوین در تـھـران  
می باشد جرم او سازمـانـدھـی و  
شرکت درگردھمایی غیرقـانـونـی  
ـرای   ــ اعـــالم شـــده ، ایشـــان ب
ـفــی   ــتـھـای اتـحـادیـه صـن ـی فـعـال

 .مشروع خود در زندان می باشد 
 

جـون    ٢٧ اسماعیل عبدی در  
پس از مراجعه به اداره دادستـانـی  
زندان اوین برای جویـای شـدن از  
ـر ایشـان بـه   علت جلوگیـری سـف
ـرار   ارمنستـان مـورد بـازجـویـی ق
ـرش بـه   گرفت در رابـطـه بـا سـف
ـرای درخـواسـت ویـزا   ارمنستـان ب
برای شرکت درھفتمـیـن کـنـگـره  
ـلـی در اوتـاوای   آموزش بین المـل

ـــادا در جـــوالی   . ٢٠١٥ کـــان
  ٢A اسماعیل عبدی بـه بـخـش  

زندان اوین منتقل شد جـایـی کـه  
بوسیله اطالعات سـپـاه پـاسـداران  

ــران اداره مــی شــود  روز    ١٧ .  ای
بدون دسترسی به وکـیـل و عـدم  
ـرار   اطالع خانواده مورد بازجویی ق

بنظر می رسد مـقـامـات  .  گرفت 
ـرسـی اسـمـاعـیـل   ایران حـق دسـت
ـر اسـاس   ـلـش را ب عبدی به وکی
قانون جدید جنایی کـه تـا تـمـام  

شــدن مــراحــل بــازپــرســی اســت  
مسئله ای که محدود می کـنـد  
دسترسی قانونی بـه مشـورت در  
ـرای کسـانـی   حین بازجویی را ب
ـیـت   که درارتباط اتـھـامـات امـن
ــھــا   ــن ــد، ت ــن ــت ــلــی مــواجــه ھس م
ـیــد   تـعـدادی از وکـال مـورد تــای
رییس دادستانی حـق وکـالـت را  

 .دارا می باشند 
 

ـیـش از    ٢٢    ٢٠٠٠ جـوالی ب
معلم بیرون از مجـلـس در حـالـی  
ـنـد جـمـع شـده   که پالکارد داشـت

معـلـمـان  «بودند و شعارمی دادند  
ـیـد    ٢٠٠   » دستگیر شده را آزادکن

ـنـده   نفر از این معلمان تـجـمـع کـن
بیرون مجلـس در تـھـران بـه جـرم  
درخواست آزادی ھـمـکـارانـش از  

 .زندان دستگیر شدند 
 

اگوست مھدی بـھـلـولـی    ٣١ 
ــژاد از   ــدرضــا نــیــک ن ومــحــم
اعضای انجمن صنفـی مـعـلـمـان  

با حمله نیروھـای  )  ITTA( ایران 
ـرو   اطالعات به منازلشان دسـتـگـی
وسـایـل شـخـصـی شـان مصــادره  
شدو علی حسین پناھی در شـھـر  

 .سنندج دستگیر شد 
 

معلم رسول بـداغـی درحـالـی  
ـتـش را   که پنج سـال مـحـکـومـی
گذرانده اسـت در زنـدان بـه سـه  
سال دیگر مـحـکـوم شـده اسـت،  
ـئـت   بداغی یـکـی از اعضـا ھـی
مدیره انجمن صنفی معلمان مـی  

ـر  .  باشد    ٢٠٠٩ او در اول سپتـامـب
  ١٠ دستگیر شد و باالخره بعد از  

ـیـت   ـیـه امـن ماه به اتھام اقدام عـل
اگـوسـت    ٣ در  .  ملی متھم شـد 

سـال    ٥ سال زندان و    ٦ به    ٢٠١٠ 
ــیـت ھــای   ــیــت از فـعــال ــنـوع مـم
فرھنگی و اجتـمـاعـی مـحـکـوم  

او از آزادی مشـروط طـی   .  شد 
ـبـعـیـد مـحـروم   شش سال زندان وت

او حتی اجـازه حضـور  .  شده است 
در مراسم تشـیـع جـنـازه مـادرش  

ـــه اســـت  ـت ســـال    ٥ او  . رانـــداشــ
اتھام تبلیغ علیـه  « محکومیت به  

ــانــی  « و » دولــت  ــب ــراکــاذیــب وت نش
ـیـت مـلـی  را  » ومختل کـردن امـن

 .می گذراند 
 

 12صفحه  
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از طرف آی تـی یـو سـی و  
میلیونھا کـارگـر عضـو آن کـه  
من نمایندگی آنھـا را در جـھـان  
بعھده دارم از شـمـا آقـای سـیـد  
علی خامنه ای فورا می خواھـم  
تا مداخله کند از سریق مـراجـعـه  

 :ذی صالح یرای 

 
ـررسـی   انجام یک تحقیق و ب
مستقل در بـاره مـرگ شـاھـرخ  

 زمانی 
 

آزادی فوری وبی قید شـرط  
ـیـه   ـر عـل و لغو کلیه اتـھـامـات ب
ـــول   ـــدی،رس ـب ــ ـــل ع ـی ــ ـــاع ـــم اس

بـداغـی،عـلـی نـجـاتـی، مـھــدی  
ـنـاھـی و   بھلولی،علـی حسـیـن پ
ـیـک نـژاد وھـمـه   محـمـدرضـا ن
ــه ای   ــادی ــح ــاالن ات ــع ــگــر ف دی

 .دستگیر شده در کشور 
ــارگــران و   ــه ســرکــوب ک ب
ـفـی پـایـان   اتحادیه ای ھای صـن

دھید و به آزادی انجمن و داشتـن  
ـفـی طـبـق   حق انجمن ھـای صـن
ــقــاولــه نــامــه ھــای آی ال او   م

ـرام    ٩٨ و   ٨٧ وکنوانسیونھای   احـت
 .بگذارید 

 
ـیـکـه حـکـومـت شـمـا   تا وقت

ــنــد از حــق   ــیــچــی مــی ک ــرپ س
ـیـن   شناخته شده تشکل صنـفـی ب
ـیـادیـن   ـن المللی و دیـگـر حـقـوق ب
ـفـی کـه   کارگری و دیگـر وظـای
بعنوان عضوی از سازمان جھانـی  
کار بعھده شما است ، تشـکـالت  
و نـھـادھـای کـارگـری جـھـانـی  
ھیچ چاره ای ندارنـد جـز ادامـه  
ـیـه   ـر عـل کمپینھای علنی اشان ب
ـبـول و   ـرقـابـل ق این وضعـیـت غـی

 مطرود شما 
 

 ارادتمند شما 

 ...اعتراض کنفدراسیون بین المللی  
 11از صفحه  

ــیـت وجــود   انـدازی بـه نــام انســان
دارد؟ اما با کـمـی خـراش دادن  
ـرومـنـد اروپـا   ـی سیاسـتـھـای زن ن
میتوان فھمید مسئله اصـلـی بـاز  
ھم سود سرمایـه اسـت نـه انسـان  

ــال ایشــان  ــث ــتــی ام ــاقــا  .  دوس ــف ات
اھداف حقیرانه انتخاباتی در میان  
ـنـکـه کـارگـر   ـر ای است و مھم ت
ارزان نیاز فوری سرمایه در آلمـان  
است و چه بھتر مردمـی کـه بـا  
ــتـن از   پـای خــود بــعـد از گـذش
ـرم   مصائب زیاد و دست و پنجـه ن
ــا مــرگ خــودشــان را   کــردن ب
قربانگاه سرمایه برسانند تـا بـعـد،  
ـتـه   درصورت لـزوم بـه ایشـان گـف
ـم   شود ما شما را دعـوت نـکـردی

 ! خودتان آمدید 
دکتر خاوند میگـویـد کسـی  
ـنـداخـتـه کـه از نـظـر   ـی چرتکه ن
اقتصادی این آواره گان مـنـاسـب  
ـنـد   ـروی کـار ارزان ھسـت ـی ترین ن

ـم اسـت (   !) البته این را خدا عـال
ـر   اما استاد کـه کـارشـان تـطـھـی
ـلـه   چھره سرمایه داری است مسـئ
را اینگونه بیان میکند و مـعـلـوم  
ــتـاد ھـم بــه   مـیــشـود حـداقــل اس

نویسنده ایـن  :"  موضوع عالم است 
ـیـسـت کـه   یادداشت بر این باور ن
صدر اعظم آلمان و ھـمـکـاران او  
ـنـد و بـا   چرتکه به دسـت گـرفـت
ـنـھـا   یک محاسبه خودپسندانه، ت
بر پایه منافع اقتصادی، بـه ایـن  

نتیـجـه رسـیـدنـد کـه بـاز کـردن  
ھا بر مھاجران بسود مـنـافـع    دروازه 

ولـی در  .  دراز مـدت آنـھـا اسـت 
مـواردی، رفـتـار سـخـاوتـمـنـدانـه  

ـنـده   می  نـگـری    تواند در خدمـت آی
ــرد  ــی ــگ ــرار ب ــان دیــگــر  .  ق ــی بــه ب

ھای انسـانـی و اخـالقـی    سیاست 
توانند به پایگاھی استـوار در    می 

ھــای دراز مــدت    خــدمــت ھــدف 
اسـتـاد  "   .اقتـصـادی بـدل بشـونـد 

اروپـای غـربـی،  :"  اضافه میکند 
ــیــن رشــد   ــرخ پــای بـا تــوجــه بــه ن
جمعیتی و پیـر شـدن مـردمـان و  
کاھش جـمـعـیـت فـعـالـش، طـی  
بیست و پنج سال آینـده بـه جـذب  
ـیـاز   حدود سی میلیـون مـھـاجـر ن

 ." دارد 
باید پرسید آیا این نیـاز یـک  
ـنـھـا   شبه ایجاد شده؟  مشـکـل ت
پیر شدن مردمان اروپـای غـربـی  

ـلـه ایـن اسـت کـه  .  نیـسـت  مسـئ
نیروی کار ارزان در خاورمیانـه و  
ـقـا بـه ضـرب خشـن   ـری آسیا و اف
ترین حکومتھای سـرمـایـه داری  
فراھم اسـت و سـرمـایـه اروپـای  
ـیـازش را   غربی تا سه ماه پیش ن
این می دید که سـرمـایـه را بـه  
ـقــال دھـد امــا   ـت ایـن کشـورھــا ان
ـروی   ـی اکنون شاھد آن است که ن
کار ارزان بـه دامـانـش افـتـاده و  

ـرکـت !  چه بھتر از این  !  خدا بـده ب
ــــدت  "  ھــــدف ھــــای دراز م

یـکـی دیـگـر از اسـم  "  اقتصادی 
رمزھای استثمار و بھره کشی از  

 .انسانھای بی جا و مکان است 
آلمان با سخاوت خویش، راه  "  

را بر این انرژی متراکم باز کـرده  
ـر خـالف  .  است  آنـگـال مـرکـل، ب
ـیـسـت اروپـایـی   عربده  کشان پوپـول
اساتید اقتصاد اصوال آدمـھـای  (  

مودبی ھستند امـا گـاھـی کـه  
فشـــار خـــون شـــان از چـــپ  
وسوسیالیسم میزند باال این گـونـه  

که تنھا به منافع  !)  حرف میزنند 
مدت انتخاباتی خـود فـکـر    کوتاه 
ـرای کشـورش ھـم    می  ـنـد، ب کـن

حیثیت به بار آورد و ھـم مـنـافـع  
ـتـصـادی  او ثـابـت  .  دراز مدت اق

کــرد کـــه بــر خـــالف تصـــور  
اندیشان، اقتصاد و اخـالق دو    ساده 

 "  مقوله متناقض نیستند 
اما رابطه اقتصاد و اخـالق را  
ـر از   ـــگــ ـــکـــی دی از دھـــان ی
ــه داری   ــای ــان ســرم ــوی ــگ ســخــن

کارشناس بی بـی سـی  .  بخوانیم 
ـری   ـیـشـت امیر پایور به صراحـت ب

بـخـش    :" لب مطلب را بیان کرده  
عمده پناھجویانی که وارد آلـمـان  
ــد  ــان ھســتــن ــد جــوان . مــی شــون

محافل اقتصادی ایـن کشـور  ... 
ـنـه   ـر زمـی تالش دارند ھرچه زودت
ورود سریع این پناھـجـویـان را بـه  
بازار کار در ایـن کشـور فـراھـم  

ــد  ــن ــشــود  .  ، .... کــن ــه مــی ــت گــف

بسـیـاری از شـرکـتـھـا و ادارات  
کاریابی آلـمـان تـالش دارنـد بـا  
ـروی   اقدامات محلی، درھـا را ب
پناھجویان بگشایند و بـه ھـمـیـن  
دلیل از دولت میخواھـنـد شـرایـط  
ـرای اسـتـخـدام   انعطاف پذیرتری ب

این نھـادھـا  . پناھجویان فراھم کند 
ھمچنین میخواھند مطمئن شونـد  
کسانی که به استخـدام آنـھـا در  
می آیند مجبـور نـخـواھـنـد شـد  

ـنـد  ـتـه  ."  کشور را تـرک کـن ـب ال
استاد ھم طاقت نمـی آورد و بـه  
نیروی کار بادآورده اینگونه اشاره  

ــد  ــن ــیــک ــرو :" ...  م ــی ــده    ن ھــای زن
جامعه سوریه، از معلم و کـاسـب  
ـرسـتـار و   و مھندس گرفتـه تـا پ

بـا تـمـام  ...  پزشک و دانشجو،  
ــنــوی و مــادی    تــوشــه  ھــای مــع

ھای دیـگـر    خویش راھی سرزمین 
ـراکـمـی  .  شوند   می  این انرژی مـت

ـروت   است که به ھر کجا برسد، ث
آورد و بـاری    و کار به وجود مـی 

ـیـسـت  ." بر دوش کشور میـزبـان ن
ـیـسـت   نیاز به چرتکه انـداخـتـن ن
ــای   ــارت ــا چــھ حســاب دو دو ت
سرمایه اسـت کـه آب از لـب و  
. لوچه بورژوازی آلمان راه انداخته 

استاد در جای دیـگـری در لـزوم  
ـران   آمدن سرمـایـه خـارجـی بـه ای
ـران   تاکید کرده بود کـه مـردم ای
ـنـجـا   ـنـد ای مردم با کیفیتی ھسـت
ھم اھالی سوریه ظاھرا با کیفیت  

 !تر از اھالی فلسطین ھستند 
ــروی کــار،   ــرمــایــه بــه نــی س
بخصوص ارزان تریـن و خـامـوش  
ــیـاتــی دارد  ـیــاز ح ـریــن آنــھـا ن . ت

انسانھای که باید تن به استثـمـار  
بـایـد از ھـر جـھـتـی در  .  بدھنـد 

ـنـد   ـرن ـپـذی تنگنا باشند تا بتوانند ب
که این سـرنـوشـت مـحـتـوم شـان  
ــرایــطــی تــن   ــر ش اســت تــا بــه ھ

ـروسـه بـه سـرمـایـه  .  بدھند  ایـن پ
ـیـد   داری جان داده و مدام باز تـول

شرایط به گونه ای رقـم  .  میشود 
  ٩٩ خــورده و مــی خــورد کــه  

ـرایشـان   درصد مردم ھیـچ چـیـز ب
نماند، اال توان فیزیکی شان کـه  
. باید برای آن مشتری پیدا کننـد 

کنده شـدن تـوده وسـیـع مـردم از  
زمین و ھجوم آنھا بـه شـھـرھـا و  
ـرادی   ـف مھاجرت دسته جمعی و ان
این نیروھـا، پـدیـده ای اسـت بـه  

اکنون  .  قدمت خود سرمایه داری 
آواره گی و فـرار مـردم از دسـت  
ـبـھـکـار   ھولناک ترین نیروھای ت
معاصر سرمـایـه داری، بـخـشـی  
ــردم را بــه ســوی   وسـیــعــی از م
ــرده   ــرمــایــه در اروپــا راھــی ک س

ـبـال خـود  .  است  ھمانگونه کـه ق
استاد در یادداشت دیگری ثـابـت  

ــود ســود   ــرده ب احســاســات و  " ک
 .بر نمی دارد " غرایز دیگر 

اخالق از مسائلی اسـت کـه  
مستقیما به ضخامت کـیـف پـول  
ـتـشـان ربـط   سرمـایـه داران و دول

ــدار اخــالقــی . " دارد  ــت مــدالــی  "  اق
ـتـی   است که استـاد بـه شـخـصـی
ــگــال مــرکــل الصــاق   مــانــنــد آن
میکند، تا سود جویی سرمایه از  
ـپـوشـانـد  . مصیبت مردم آواره را ب

وقایعی که ایـن روزھـا در اروپـا  
در جریان اسـت بـه خـوبـی نشـان  
میدھد که سرمایه داری در ھـر  
شرایطی مـیـخـواھـد از آب کـره  

 . بگیرد 

 
 آواره گی، سود جویی و اقتدار اخالقی 

 

 4 از صفحه 
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 اعتراف اول؛
اتاق « اظھارات لطفی از  

فکری شـورای سـامـانـدھـی 
اول  » کودکان کار و خیـابـان

مـھــر ھــمــان قــدر کــه یــک 
شادی عمومی داریـم، یـک 

آزاری عـمـومـی نـیـز  کودک

داریم، البته منظور من ھـمـه 
ــکــه  کــودکــان نــیــســت، بــل
کــــودکــــانــــی اســــت کــــه 

توانند به ھر دلیـلـی وارد  نمی
 . چرخه تحصیل شوند

ــری  ــراب ــاب ــطــفــی ن بــرای ل
جنسیتی و آپارتاید جـنـسـی، 
فقر مـالـی کـودکـان عـادی 

کــودک آزاری رژیــم .  اســت
جمھوری اسـالمـی در قـالـب 
تغذیه نامناسب به دلیل فقـر، 
کمبود امکانات تـحـصـیـلـی، 
عدم امنیتی جـانـی ، وجـود 
ــرســوده و  ھــزاران مــدرســه ف
ـــری  ـــراب ـــاب ـــاک و ن خـــطـــرن
جنسیتی در اشکال جداسازی 
در مدارس، حجاب اجـبـاری، 
درس و خرافه مذھبی، بـرای 
ایشان پذیرفته است و راحـت 
ازکنار اینھا عبور میکنـد و 

 !آنھا را نادیده میگیرد
 

 اعتراف دوم؛
منظوربرخی دیـگـر از    

مقامات آموزشی حکومت از 
درس خواندن کـودکـان کـار، 
این است کـه آنـھـا را فـقـط 
. وارد ساختمان مدارس کنـنـد

گروه دیگری نیز براین باورند 

که این کودکان باید جـدا از 
کــــودکــــان عــــادی، درس 
بخوانند، زیرا مـمـکـن اسـت؛ 
تجربیاتی داشته بـاشـنـد کـه 

 .سایر کودکان را آلوده کنند
کودکان کار باید ھمچون 
کــودکــانــی کــه در شــرایــط 

کــنــنــد،  عــادی زنــدگــی مــی
یــعــنــی، در .  درس بــخــوانــنــد

مدارس کنار سایر کودکان و 
 .در ساعات مدارس

 
 اعتراف سوم؛ 

در حال حـاضـر مـدارسـی 
تــاســـیـــس شـــده اســت کـــه 

 ٣٠یـــا  ٢٠ھــای  شــھــریـــه
گیرند و آمـوزش  میلیونی می

انـد  را به کاالیی تبدیل کـرده
ــرس ھــمــگــان  کــه در دســت

 .نیست
کودک آزاری جـمـھـوری 
اسالمی سیاسی و طـبـقـاتـی 

در اثر شرایط فالکتبار .  است
ـــکـــاری  ـــی ـــتـــصـــادی و ب اق

مـیـلـیـون کـودک ٤میلیونی 
در ایران از تـحـصـیـل مـحـروم 
شده انـد، ھـر روز بـر تـعـداد 
کـودکــان خــیــابــانــی اضــافــه 

میشود، جـمـھـوری اسـالمـی 
ــد جــنــســی و  ــای ــارت ــظــام آپ ن
نابرابری جنسیتی است، ضـد 
رفاه، سعادت و خـوشـبـخـتـی 

 .کودک است
اولین گام برای سـعـادت، 
رفاه و خوشبـخـتـی کـودک، 
کوتاه شدن دسـت مـذھـب از 
زندگی آنھا، به مـعـنـی لـغـو 
آپارتاید جنسی و جـداسـازی 
جــنـــســیـــتــی، بــه مــعـــنـــی 
دستمزدھا و حقوق مزدبگیران 
جامعه باالتر از خط فقـر، بـه 
معنی دسـتـرسـی کـامـل بـه 
تحصیل رایگان و پایـان دادن 
به طبقاتی بودن مـدارس، بـه 
معنی برخورداری کودکان از 
دارو و امــکــانــات پــزشــکــی 
رایگان، به مـعـنـی تـفـریـح و 
ـــن  ـــری ـــاالت بـــرخـــورداری از ب
 ! استاندارھای تحصیلی، است

 در حاشیه اخبار کارگری
 اعترافاتی از کودک آزاری جمھوری اسالمی

 نسان نودینیان   

 

 
ـیـارد دالر طـال از  ٣ ساالنـه   ـل مـی

مرزھای آبی و خاکی ایران وارد  
ـتـه   می  ـم    شود کـه بـه گـف ی قـائ

ــر صــنــعــت، مــعــدن و   ــقــام وزی م
ـبـعـات آن بـه تـجـارت   تجارت، ت

ـبـی   .گـردد   رسمی بـاز مـی  مـجـت
خسروتاج به نقل از ریـزآمـارھـای  
ستاد مبارزه با کاالی قاچـاق از  
ــارده و نــیــم   ــه چــھ ورود ســاالن
میلیارد دالر کـاالی قـاچـاق بـه  

در ایـن آمـارھـا،   .کشور خبر داد 
میلیارد دالر، پـوشـاک    ٣ طال با  

ـیـارد دالر و وسـایـل    ٢.٧ با   ـل می
ــا  ــارد دالر    ٢  خــانــگــی ب ــی ــل مــی

ـرانـزیـت   ـریـن سـھـم را در ت بیـشـت
سـیـگـار،   .کاالی قـاچـاق دارنـد 

رایانه، لوازم آرایشـی، گـوشـی و  
لوازم یدکی از دیـگـر کـاالھـای  

قاچاغ ھستند که واردات آنان بـه  
ـیـارد دالر مـی  ـل . رسـد   چندین می

) تـعـرفـه ( سود حقوق گـمـرکـی  
یکی از دالیل قـاچـاق اسـت بـه  
نحوی که ھزینه قاچاق کاال در  

واردات ایـن   مقابل سود بازرگانی 
  ١٥ تـا    ١٠ نوع کاالھا در حدود  

 . درصد است 
در راس باندھای قـاچـاق در  
مزرھا، سپاه پاسداران قرار گرفتـه  

ـیـشـیـای  .  است  ـل ـروی مـی ـی این ن
اقتصـاد و اخـتـاپـوس مـالـی در  
ــا   نــظــام جــمــھــوری اســالمــی ب
ـتـکـار   حمایتھای خامنه ای جنـای
در به تباھـی کشـانـدن زنـدگـی  
مردم در ایران، بیکاری میلیـونـی  
ـر   ـب و مرگ ھزاران کـارگـر کـول

 .    محسوب میشود   متھم اصلی 

 میلیارد دالر قاچاق ورودی٣
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 اعتراضات
تداوم اعتراضات و  تجمع کارگران 

 پیمانکاری معادن البرز شرقی 
کارگران پیـمـانـکـاری مـعـادن زغـال شھریور ٢٩

سنگ البرز شرقی واقـع در مـنـطـقـه طـرزه اسـتـان 
سمنان برای سومین بار در ماه جـاری در اعـتـراض 

ماه دستمزد معوقه  در محـوطـه   ٤به پرداخت نشدن 
نزدیـک جمع اعتراضی در این ت .معدن تجمع کردند

نفر از کـارگـران  مـعـدن بـرنـاکـی حضـور   ١٥٠به 
 .داشتند
 

پارس «تجمع اعتراضی کارگران کارخانه 
  »متال

در اعـتـراض   » پارس متال« کارگران کارخانه 
به عدم پرداخت نکردن دو ماه حقوقھایشان دست بـه 

عالوه بر مـطـالـبـات مـزدی .   تجمع اعترتضی زدند
 ٩٣درصد از عیـدی سـال   ٧٠وبیمه، ھنوزکارفرما 

 .کارگران را نپرداخته است
 

 تجمع کارگران سیمان درود 
کارگران کـارخـانـه سـیـمـان درود در شھریور ٢٨

ماه  مزایای مربـوط بـه ٧اعتراض به پرداخت نشدن 
حــق افــزایــش تــولــیــد، آکــورد، حــق پــاداش و 

ھـای گـذشـتـه  ھای ویژه اعیاد، که در سال پرداختی
شـد  کارگر این واحد تولیدی پـرداخـت مـی  ٨٠٠به 

در مقابل دفتر مدیـریـت ، بطور کامل قطع شده است
 .کارخانه تجمع کردند

 
 

 اعتصاب کارگران لوله گستر اسفراین 
کارگران لوله گستر اسفـرایـن  در اعـتـراض بـه  

کارگر این کارخانه دست  ٦٥٠تعویق سه ماه حقوق 
 .به اعتصاب غذا زده اند

 
 تجمع اعتراضی جوانان بندرسیراف 

در پـی درگـذشـت امـجـدی کـارگـر شھریور ٢٤
جوان شھرداری بندر سیراف به دلیل برق گـرفـتـگـی 
و کمبود امکانات پزشکی در محل درمانـگـاه ایـن 
شھر،  پس از تشییع و خاکسپاری نامبرده، جـمـعـی 
از جوانان سیرافی در اعـتـراض بـه کـمـبـود شـدیـد 
امکانات برای درمانگاه، در درمانگاه بندر سـیـراف 

تـعـداد  -١  :بـخـشـی از درخـواسـت ھـا .تجمع کردند
کافی پزشک با تجربه جـھـت شـبـانـه روزی شـدن 

تعداد  ـ٢) جھت شیفت شب و شیفت روز( درمانگاه 

نـیـروھـای (  نیروی کافی جھت کار در دو شیـفـت 
شامل حسابدار، خدمات، راننده آمبوالنس ، نگھبـان 

طـبـق چـارت فـعـلـی   ، پرسـتـاران، داروخـانـه و 
درمانگاه ، جھت شیفت شب نیز نیروی کافی بکار 

مجھز کردن اورژانس درمانگاه بـه  -٣) گیری گردد
دستگاه ھای پزشکـی از قـبـیـل دسـتـگـاه تـنـفـس، 
دستگاه ساکشن، دستگاه شوک و سـایـر دسـتـگـاه 
ھای پزشکی که برای یک واحد اورژانس ضروری 

تجھیز وسایل پزشکـی بـرای آمـبـوالنـس    -٤  .است
درمانگاه و ھمچنین سرویس موتوری آمبوالنس کـه 

 !قدرت جابجا شدن  الاقل خودش داشته باشد
 

 تجمع اعتراضی مربیان پیش دبستانی مازندران
مربـیـان پـیـش دبسـتـانـی مـدارس مـازنـدران در 
اعــتــراض بــه اجــرا نشــدن قــانــون پــرداخــت حــقــوق 
وسـامـانــدھـی آنــان در مـازنـدران دسـت بـه تــجـمــع 

 .اعتراضی زدند
 

  اخراج و بیکارسازی
واحد کوره آجر فشاری طی  ٦٠تعطیلی 

 ھشت سال گذشته
از مجموع واحد باقی مانده تولیـد آجـر فشـاری 

ھا بـا حـداقـل ظـرفـیـت  واحد١٠در منطقه پاکدشت، 
دھـنـد و  تولید و نیروی کار به فعالـیـت ادامـه مـی

ادامه روند کنونی منجر بـه تـعـطـیـلـی ایـن تـعـداد 
و  بیکـاری بـیـش از ده ھـزار  .کارخانه خواھد شد

کارگر فصلی و دائمی در پـاکـدشـت مـنـجـر شـده 
کارگران بعد از بیکارشدن برای تامین معاش . است

خانواده ھایشان به شغلـھـای نـظـیـر داللـی و دسـت 
 .فروشی روی آورده اند

 
 ادامه بیکاری کارگران ساختمانی

درصد کارگران ساختمانی مخصوصا صنف   ٩٠ 
عـلـت بـیـکـاری  .گچ کـاران در مشـھـد بـیـکـارنـد

کارگران در مشھد یکـدسـت نـبـودن قـیـمـت پـایـیـن 
ھـا  کـارفـرمـا:   دستمزد کارگران سـاخـتـمـانـی اسـت

دھند کار را به کـارگـری بسـپـارنـد کـه  ترجیح می
مـعـیـشـت و مـزد  .تر بـاشـد کارش با دستمزد پایین

کارگران ساختمانی زیر خط فقر ھستند و از پوشش 
بیمه کـارگـران  .ھای اجتماعی برخوردار نیستند بیمه

ساختمانی با توجه به حادثه خیز بودن این شغـل بـه 
 .ھیچ وجه پاسخگوی مشکالت آنھا نیست

 
 سازی اراک   اخراج در کمباین

اخـراج سـازی اراک    کمبـایـنکارگر در   ١٨٦
شـروع شـده  ١٣٩١رومد بیکار سازی از سال . شدند
 . است

 
 بیکاری در شیشه آبگینه قزوین

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی 
 ٣٠٠شرکت شیشه آبگینه قـزویـن بـا :  قزوین گفت

 .کارگر بدلیل سوء مدیریت در حال تعطیلی است

  
 کارگران

 سال زندان برای محمود صالحی ٩حکم 
بر اساس اخبار دریافتی محمود صالـحـی فـعـال 
کارگری و از اعضای کـمـیـتـه ھـمـاھـنـگـی بـرای 

زنـدان  ٩کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری به 
بر اساس این خبر، ایـن حـکـم   .محکوم گردیده است

شـھـریـور در مـراجـعـه حضـوری  ٢٥روز چھارشنبه 
محمود صالحی به دادگاه سنندج به طـور شـفـاھـی 

این حکم قطـعـی نـبـوده و تـا .  به نامبرده اعالم شد
کــمــیــتــه  .بــیــســت روز زمــان اعــتــراض وجــود دارد

ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای 
کارگری ضمن محکوم کردن این حکم غیر انسانی 
و ناعادالنه، خواھان لغو این حکم و ھمچنین آزادی 

 .کارگران و فعالیـن کـارگـری دربـنـد مـی بـاشـد
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل 

 ١٣٩٤شھریور   .٢٦ھای کارگری 
 

علی : سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه
 نجاتی بازداشت شد

سه شنبه شب گذشته ،ماموران امنـیـتـی بـا در 
دست داشتن حکم دادستانی، بعد از مراجعه به خانه 
نجاتی،ضمن تفتیش منزل  و  تـوقـیـف بـعـضـی از 
وسایل مانند کیس کامپیوتر وغـیـره، ایشـان را بـه 

و اکنون دو روز است که نامبـرده . ھمراه خود میبرند
و ھـیـچ کـس . در بازداشت اداره اطالعات مـیـبـاشـد

بدرستی نمیداند که به چه اتھامی ایشان را مـورد 
از طرف دیگر،آقای نـجـاتـی .  بازداشت قرار داده اند

به علت ابتال به عارضه قلبی ،مدتھاست که تـحـت 
وقـرار بـود کـه ھـمـیـن ھـفـتـه بـه .  درمان میباشد 

ما ضمن . پزشک معالج خود در تھران مراجعه نماید
محکوم نمودن این ایـن اقـدام،خـواھـان ازادی اقـای 

امیدواریم مقـامـات امـنـیـتـی، .  علی نجاتی ھستیم
قضایی،با تـوجـه بـه وضـعـیـت جسـمـی ایشـان کـه 
نیازمند معالجه و درمان  تحت نظر پزشک ھستنـد 
را در نظر گیرند وھر چه زودتر آقای علی نـجـاتـی 

بــا آرزوی آزادی دیـگـر کـارگــران  .را ازاد ســازنـد

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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سندیـکـای کـارگـران نـیـشـکـر ھـفـت تـپـه .  زندانی
 ٩٤شھریور ٢٦

 
اعتصاب کارگران کارخانه فوالد امیر کبیر 

 خزر
طبق گزارش ارسالی به کمیته ھماھنگی بـرای 
کمک به ایجاد تشکل ھای کـارگـری، بـه دنـبـال 
توھین قومیتی و تمسخر کارگران گـیـالنـی تـوسـط 
محمدپور، مدیراصفھانی شرکت فوالد امـیـر کـبـیـر 
خزر، جواد پورنصیری کارگر تراشکار این کارخـانـه 
با وی درگیر شده و او را بـا چـنـد مشـت جـانـانـه 
پذیرایی کرد و بعد از درگیری فیزیکی ھـم بـه او 

حاال برو و به کسانی از قماش خـودت یـاد :  گفت 
بده که دیگر ھیـچ قـوم و مـلـتـی را بـه تـمـسـخـر 

بعـد  .نگیرند و با شعور و فرھنگ آنان بازی نکنند
از این درگیری که منجر به اخراج جواد پورنصیـری 
گردید، کلیه کارگران فوالد امیر کبیرخزر دست از 
کار کشیده و اعالم کردند که تا تعویض این مـدیـر 
ضد کارگر، دست از کار کشیده و تولید را متوقف 

مـحـمـدپـور مـدیـر کـارخـانـه، قـبـال .  خـواھـنـد کـرد
پیمانکار این شرکت بوده و بـه دلـیـل بـرخـوردھـای 
نادرست و توھین آمیز با کارگران وھمچنیـن اخـراج 

محـمـد پـور  . ھای بی رویه نزد کارگران منفوراست
طی مدت مدیریت خود در این کارخانه، از جـمـلـه، 
قرار دادھای سه ماھه را به دو ماھه و سپس یـک 
ماھه تبدیل نموده و در واقع با این ترفند به تـدریـج 

ایـن .  نفر از کارگران را اخراج کرده بـود ١٥٠حدود 
مدیر منفور ھمچنین تالش می کرد تا با توھیـن و 
ایجاد تـرس و ارعـاب در بـیـن کـارگـران، فضـای 
کارخانه رااز ھرگونه اعتراض و حق طـلـبـی خـالـی 
نماید و تا آن جا که ممکـن اسـت کـارگـران را از 

الزم به  .پیگیری حقوق و مطالبات شان بر حذر دارد
توضیح است که کارخانه فـوالد امـیـر کـبـیـر خـزر 

تـوسـط  ١٣٨٥واقع در شھر صنعتی رشت، در سـال 
قدرت الله سعادت تاسیس شده ومحصول این شرکت 

این کارخانه در ابتدا تنـھـا .  انواع میلگرد می باشد
دارای یک خط تولید بوده که ھم اکـنـون از ق ب ل 
کار و استثمار وحشیانه کـارگـران، دو خـط تـولـیـد 
دیگر به آن اضافه شده و ھم اکنون دارای سه خـط 

کارگران این کارخانه ھـمـگـی بـا .  تولید می باشد
قرارداد موقت کار می کنند و با کوچکترین بھانه 
ای تھدید به اخراج شده، یا از کارخانه اخـراج مـی 

در واقــع یـکــی از دالیــل عــرض انــدام و .  گـردنــد
قدرقدرتی محمد پور، کارفرمای کارخانه و در این 
رابطه برخوردھـای نـاپسـنـد و تـحـقـیـرآمـیـز وی بـا 
کارگران، ھمین حربه ضـدکـارگـری و اسـارت بـار، 
قراردادھای موقت و سفید امضا است که درحقیقـت 
دست کارگران را برای اعتـراض بـه تـحـمـیـل انـواع 
تحقیر و بی حقوقی از جـانـب سـرمـایـه داران مـی 
بندد و مانع طرح و پیگیری خواست ھا و مطالبـات 
. آنان در مقابـلـه بـا تـعـرضـات سـرمـایـه مـی شـود

کارگران کارخانه فوالدامیرکبیر ھمچنین بـه دلـیـل 

ساعات طوالنی کار و فرسودگی بخشی از ماشیـن 
االت به شدت در معرض حـوادث نـاشـی از کـار و 

بـه نـحـوی کـه بـارھـا .  انواع آسیب ھا می بـاشـنـد
دچار سوختگی یا شکستگی اعضا بدن شـده و از 

ھمچنین ایـن کـارگـران بـه .  ادامه کار بازمانده اند
دلیل وجود سروصدای زیاد و استنشاق ھـوای آلـوده 
به اکسید آھن در محیط کار، غالبا دچار کـاھـش 

در ھـمـیـن .  شنوایی و مشکالت ریوی می بـاشـنـد
، یک کارگرجوان بـه  ٨٩کارخانه بود که در سال 

نام سامان حسین پور، به ھنگام کار در شیفت شـب 
کمیتـه  .دچار حادثه شده و جان خود را از دست داد

ھماھـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای 
کارگری ضمن حمایت از کارگران کارخـانـه فـوالد 
امیر کبیر خزر و اعتراض برحق آنان، ھرنوع تـوھـیـن 
و تحقیر قومیتی را محکوم نـمـوده و تـاکـیـد مـی 
کند که منافع کـارگـران بسـیـار فـراتـر از رنـگ 
. پوست و زبان و قومیت و نژاد و مذھب می بـاشـد

کارگران تنھا با اتکا به نیروی جمعی و تشکلھای 
خود ساخته و مستقل خویـش و اعـتـراض در قـبـال 
اجحافات و تعرضات سرمایه و سرمایـه داران اسـت 
که می توانند از منافع خود دفـاع نـمـوده و اجـازه 
ندھند که صاحبان سرمایه، فرھنگ عـقـب مـانـده، 
منحط و تفرقه افکنانه خویش را مـبـنـی بـر دامـن 

ملیتی، و از ایـن   –زدن به تمایزات زبانی و قومی 
طریق ایجاد تفرقه و جدایی در بین کارگران و تـوده 
ھای مردم زحمتکـش اشـاعـه داده و بـا گـل آلـود 

کارگران کـارخـانـه .  کردن آب، از آن ماھی بگیرند
فوالد امیر کبیر خزر ھمچنین خواھان بـازگشـت بـه 
کار جواد پورنصیری، برکناری مـحـمـد پـور مـدیـر 
منفور کارخانه، لغو قراردادھـای مـوقـت و تـأمـیـن 
امنیت کاری، بـھـداشـت و ایـمـنـی مـحـیـط کـار، 
کاھش ساعات کار و حفظ احترام ومنزلت کارگران 

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد  .می باشند
 ١٣٩٤شھریور ٢٦تشکلھای کارگری 

 
محکومیت مجدد رسول بداقی به سه سال 

 حبس تعزیری
به گزارش کمیته اطالع رسانی کـانـون صـنـفـی 
معلمان ایران ، رسول بداقی ، معلم زندانی که حکم 

به پـایـان  ٩٤مرداد  ١٣سال محکومیت وی  در  ٦
رسیده بود ھمچنان در بازداشت موقت بـه سـر مـی 

بنابر این گزارش این معلم در بند که در طـول  . برد
این شش سال از مرخصی نیز محروم  بود و خانـواده 
و دوستان وی منتظـر آزادی وی بـودنـد در کـمـال 

سال حکم تعزیـری دیـگـر  ٣ناباوری روز گذشته به 
کمیته ھماھنگی ضمن محکوم کردن   . محکوم شد

این حکم ، خـواھـان آزادی رسـول بـداقـی و دیـگـر 
کارگران ، معلمان و زندانیان سیاسی در بـنـد مـی 

کمیته ھماھنگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد  . باشد
 تشکل ھای کارگری

 ١٣٩٤شھریور  ٢٧
 

 ویژه مرگ شاھرخ زمانی
اتحادیه آزاد کـارگـران !  واله زمانی بازداشت شد

دیشب در حالی کـه والـه زمـانـی  ١١ساعت : ایران
قصد رساندن پنج نفر از فـعـالـیـن کـارگـری را بـه 
منازل شان داشت بین راه نیروھای امنیتی به بھـانـه 
رویت مدارک ماشین سد راه آنان شدند و سپـس بـا 
رسیدن سه ماشین از نیروھای انتظامـی بـه مـحـل، 
ھمانجا در خیابان ھمه آنان را مـورد بـازجـوئـی در 
مورد علت حضورشان در مـنـزل والـه زمـانـی قـرار 
دادند و پس از نیم ساعت بازجوئی  و صـحـبـت در 

بـنـا  .خیابان راه را برای ادامه مسیر آنان باز کردند
بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، 
مامورین امنیتی پس از بازگشت  واله زمـانـی بـه 
سمت منزلش بار دیگر سر راه وی را گرفته و او را 

تا لحظه تنظیم این خـبـر از مـحـل .  بازداشت کردند
والـه .  نگھداری واله زمانی خبری در دست نـیـسـت

زمانی پسر عمو و پسر خاله شـاھـرخ زمـانـی اسـت 
که به لحاظ عاطفی وابستگی خاصی بـه شـاھـرخ 

فعال کارگری دیشب به عیادت وی و  ٥داشت و  
 .خانواه اش رفته بودند

 
شـھـریـور مـاه  ٣٠ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

١٣٩٤ 
پیام تشکر خانواده شاھرخ از شرکت 

 ٩٤شھریور  ٢٤کنندگان در مراسم 
با درود به جان باختگان راه آزادی ، ما شـاھـرخ 
عزیزمان را از دست دادیم و در حال حاضر روزھـای 
سـخـتــی را پشـت ســر مــیـگــذرانـیـم ، امــا حضــور 
چشمگیر کارگران، دانشجویان و انسانـھـای شـریـف 
در مراسم تشیع پیکر شاھرخ مرھمی بر دردھـایـمـان 
بود، لذا ما بدینوسیله از ھمه کسـانـی کـه بـه ھـر 

با حضور خود ،با تماس تلفـنـی یـا ارسـال (  نحوی 
پیام و یا اعالم دفـاع و حـمـایـت در شـبـکـه ھـای 

در ایـن روزھـای سـخـت مـا را ....)  اجتماعی و 
ھمراھی کردند به ویژه اعضای تشکلھای مسـتـقـل 

و بـدون  .کارگری کمال تشکر و قدردانی را داریـم
شک می دانیم در آینده نیز ما را تنـھـا نـخـواھـنـد 
گذاشت و انتظار داریم با فـداکـاری و صـالبـت راه 

از طـرف خـانـواده شـاھـرخ .  شاھرخ را ادامه بدھـنـد
 زمانی
 

شاھرخ را به آغوش خاک سپردیم، اما 
دیروز در آرامستان وادی رحمت تبریز، 

 ! دھھا شاھرخ جوان قد بر افراشتند
صبح دیروز آرامستان وادی رحمت تبریز شـاھـد مـراسـم  

شاھرخ زمانی این مـبـارز جسـور  .  خاکسپاری ویژه ای بود 
ـران از شـب گـذشـتـه در   و خستگی ناپذیر طبقه کارگر ای

اعضا و فعالین سـنـدیـکـای  .  سردخانه این محل آرمیده بود 
ـری ایـجـاد   ـیـگـی ـتـه پ ـی ـرز، کـم ـب کارگران نقاش اسـتـان ال
تشکلھای کارگری، کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه  
ایجاد تشکلھای کارگری، سندیکـای کـارگـران شـرکـت  
واحد تھران، کانون مدافعان حقـوق کـارگـر، اتـحـادیـه آزاد  
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کارگران ایران و جوانان دانشجو و کارگری که از راه دور  
ھـمـه  .  صبح در آنجا حضور داشتنـد   ٩ آمده بودند از ساعت  

از حوالی ساعت ده صبـح    .عمیقا ناراحت و خشمگین بودند 
ـنـکـه   سالن انتظار تحویل جنازه مملو از جمعیـت بـود تـا ای
ـر دوش یـارانـش بـه سـوی   شاھرخ را تحویل دادنـد و او ب

جمعیت نزدیـک    .آرامستان حمل شد   ٨٥ ، قطعه  ٥٧ بلوک  
به ھزار نفره شرکت کننده در مراسم، خشمگین و نـابـاورانـه  

ـردنـد  ھـمـه از مـرگ  .  شاھـرخ را بـه آغـوش خـاک سـپ
ناگھانی شاھرخ در بھت و حیرت بودنـد و در حـالـی کـه  
ـر   بغظ فرو خورده ای، شرکت کنندگان در مـراسـم را در ب
گرفته بود، صدای رسائی ھیاھیوی جمعیت و گـریـه ھـا  

ایـن صـدا، صـدای یـکـی از اعضــای  .  را سـاکـت کـرد 
ـیـه   سندیکای کارگران نقاش استان البرز بود که قرائت بیان
ھفت تشکل کارگری به مناسبت از دست رفتن شاھرخ را  

با پایان قرائت بیانیه و کـف زدن جـمـعـیـت   .آغاز کرده بود 
ـنـدگـان در مـراسـم بـه   حاضر، بغظ فرو خورده شرکـت کـن

 –درود ، درود  .  صحنه پرشوری  از شعار دھی تبدیل شد 
شاھرخ معلم مـاسـت، راھـش راه    –زنده باد شاھرخ زمانی  

کـارگـر  .  ماست  شعارھایی بودند که بارھـا سـر داده شـد 
پرشور و مسنی نیز که از شھر سنندج در مـراسـم شـرکـت  
کرده بود رو به جمعیت پیام اش را گفت و سپس یـکـی از  

با پایـان مـراسـم    .نزدیکان شاھرخ پایان مراسم را اعالم کرد 
و براه افتادن جمعیت شرکت کننده به سوی درب خـروجـی  
ـم   ـن آرامستان، چھار نفر از مامورین امنیتی فرصت را مـغـت

ـر از جـوانـان کـارگـر و    –شمرده و تالش کردند دو   سه نف
ـنـد و   ـر کـن دانشجوی شرکت کننده در مراسم را دسـتـگـی

در پـی  .  موفق شدند به دست یکی از آنان دست بند بزننـد 
این وضعیت، کارگران و دانشجویان جوان دسـت بـه حـمـلـه  
متقابلی زدند و طی زد و خورد جسورانه ای مـامـوریـن را  
  .وادار به تمکین، عذرخواھی  و آزادی رفیق شـان کـردنـد 

شاھرخ را به آغوش خاک سپردیم، اما دیروز در آرامسـتـان  
ـنـد کـه   وادی رحمت تبریز، دھھا شاھرخ جوان قد بر افراشت
ـرای   ـرچـمـی ب بی تردید مرگ شاھرخ عـزیـزمـان را بـه پ
اتحاد و ھمبستگی کارگری، رھائی از ستم و استثـمـار و  

ـبـدیـل خـواھـنـد کـرد  ـر ت ـیـائـی بـھـت زنـده بـاد   .بر پائی دن
زنده باد شاھرخ زمـانـی اتـحـادیـه    –ھمبستگی کارگری  

 ١٣٩٤ شھریور ماه    ٢٥  -آزاد کارگران ایران 
 

گزارش از مراسم امروز در شھر سلیمانیه 
 ٢٩!  در گرامیداشت شاھرخ زمانی

مقارن سـاعـت  ٢٠١٥ سپتامبر   ٢٠ برابر با    ١٣٩٤ شھریور   
عصر مراسم گـرامـیـداشـت شـاھـرخ زمـانـی رفـیـق    ٤:٤٥ 

جانباخته و ھمچنین تجلیل از فعالین وكارگران زنـدانـی در  
ـم زاده، عـلـی نـجـاتـی   ایران، محمود صالحی، بھنام ابراھـی
ـرگـزار شـد، در ایـن   ـیـه ب مقابل پارك عمومی شھر سلیمـان
ـقـل كـارگـران   مراسم، استاد حسین، بیانیه سنـدیـكـای مسـت
ـرائـت   ـران را ق ساختمانی كردستان در حمایت از كارگـران ای
كرد و مسئول مرگ رفیق شـاھـرخ زمـانـی را جـمـھـوری  

ـیـه فـدراسـیـون  .  اسالمی دانست  ـیـان سپس استاد مـھـدی، ب
ـرائـت كـرد  . شوراھا و سندیكاھای عراق را به زبان عربی ق

در بخشی از این بیانیه امده اسـت مـرگ شـاھـرخ بـاعـث  
توقف مبارزه طبقاتی كارگران ایران نـخـواھـد شـد، مـا در  

كنار كارگران ایران ھستیم  و قتل شـاھـرخ زمـانـی تـوسـط  
ـرنـامـه رفـیـق   حكومت ایران محكوم شده است، در ادامـه ب
محمد عبدالله قادر بیانیه حزب كمونیست كـارگـری عـراق  
ـتـل رفـیـق   را خواند، در این بیانیه ،ضمن مـحـكـوم كـردن ق
ـقـه   شاھرخ زمانی، از او بعنوان رھبر پیشرو و سازمانـده طـب
كارگر ایران یاد شده است، در بخشی دیگر از برنامه رفـیـق  
ـرگـردان كـردی، نـامـه   علی محمد أمین، روزنامه نگـار، ب
رفیق شاھرخ از زندان به دخترش را برأی حاضـریـن خـوانـد،  
در بخش پایانی برنامه و میكـروفـون آزاد، عـلـی زیـدونـی  
یكی از كارگران مھاجر ایرانی، به زبـان فـارسـی ، ضـمـن  
تجلیل كردن از رفیق شـاھـرخ زمـانـی و كـارگـران زنـدانـی  

مسول مستقیم، مرگ رفیق شاھـرخ زمـانـی،  : ایرانی گفت 
اگرچه جمھوری اسـالمـی تـوانسـتـه  .  حكومت ایران ھست 

ـرد ولـی   ـب ـیـن ب شاھرخ و شاھرخھا را در زندانھای خود از ب
ـبـال   ـران، راه وی را ادامـه خـواھـنـد داد و بـدن كارگران ای

ـنـی اسـت در  .  مطالبات كارگری خویش خواھند بـود  ـت گـف
ـم مـاسـت،  : البالی مراسم، شعارھایی، ھمچون   شاھرخ معـل

ـر جـمـھـوری اسـالمـی، از سـوی   نه بـه إعـدام، مـرگ ب
.پایان یـافـت   ٥:٣٠ مراسم در ساعت، . حاضرین سر داده شد 

 )از علی زیدونی گزارش  (
 
 

مراسم گرامیداشت در زندان رجائی شھر 
 !کرج
ـبـه شـب    مـراسـمـی در    ٩٤ شـھـریـور مـاه    ٢٣ دوشـن

زنـدان    ١٢ گرامیداشت یاد و خاطره شاھرخ زمانی در سالن  
 .رجایی شھر کرج برگزار شد 

 
ـنـام   در این مراسم گرامیداشت ابتدا با یک دقیقه سکوت ب
آزادی و بنام جانباختگان زندانی و نام شـاھـرخ زمـانـی بـا  

سپس محمد سـیـف  .  مدیریت باغانی معلم زندانی آغاز شد 
زاده و سعید ماسوری؛ خالدحردانی؛ و سـعـیـد رضـایـی در  
ـثـاق   وصف تاریخ مبارزه با استبـداد صـحـبـت کـردن و مـی

 . یزدان نژاد ھم خاطرات شاھرخ را در دل زندانیان زنده کرد 
ـیـز   زنیار مرادی ترانه کردی و صالح کھن دل و حسـنـی ن

در خاتمه شعر معروف مـرغ سـحـر  .  ترانه ای آذری سرودند 
به یاد تمامی جانباختگان و شاھرخ زمانی توسط تـمـامـی  

یادشاھرخ زمانی و تمامی جانباخـتـگـاه   .زندانیان سروده شد 
 .گرامی و زنده است 

 
محمد جراحی خواھا ن پی گیری علت 

 !مرگ شاھرخ زمانی شد
مــحــمــد جــراحــی زنــدانــی  
ـرونـده شـاھـرخ   سیاسی و ھـم پ
زمانی كه به پنج سـال و شـش  
ماه زندان مـحـكـوم شـده و ھـم  
اكنون دوران محكومـیـت خـودرا  
ـری مـیـكـنـد   در زندان تبریز سـپ
،خواھان پی گیری پرونده فـوت  

 . شاھرخ زمانی در زنـدان شـد 
اوكه در یك تماس تلفنی اززندان تبریز صحبت میكرد و بـا  
بغض در گلو نمیتوانست كلمات را به خوبی ادا كند اظـھـار  
داشت كه مرگ شاھرخ زمانی نمیتواند به صورت عـادی  

ـلـی خـواسـت كـه بـا پـی   باشد و از تمام مجامع بین الـمـل
ـنـد تـا   ـن گیری پرونده فوت او در زندان حقیقت را رو شن ك
از به و جود آمدن چنین فجایعی كه برای بارھـا در زنـدان  

اوضمن تشـكـر از  . ھای ایران اتفاق افتاده جلو گیری شود  
ھمه دو ستانی كه در تشییع جنازه و خـاكسـپـاری شـاھـرخ  
زمانی شر كت كرده بودند با تالم بسیـار اظـھـار داشـت كـه  
ناباورانه این خبر را در زندان شنیده است و ضمن تسلیت بـه  
ـیـد كـرد كـه   خانوده شاھرخ زمانی و یاران ودو ستان او تـاك
ـقـه   این ضایعه جبران ناپذیر نمیتواند فعاالن كارگـری و طـب
كارگر را از خواسـتـه ھـای خـود بـاز دارد و او ویـارانـش  
ھمچنان پی گیر خواسته ھای به حـق كـارگـری خـواھـنـد  

 بود 

 معلمان
شورای مرکزی تشکل ھای صنفی فرھنگیان 
سراسر کشور در اعتراض به بازداشت ھای 

 .اخیر معلمان بیانیه ای صادر کرده است

امروز معـلـمـان بـی   :در بخشی از این بیانیه آمده است  
ـیـت  !  انگیزه اند و دلسرد  ـرار بـود امـن دلسرد از دولتی که ق

فرھنگی را جایگزین فرھنگ امنیتی کند اما بـا تـالش  
ـبـاتشـان   ـری مـطـال ـیـگـی معلمان برای بھبود مـعـیـشـت و پ

دلسرد از دولتی که با وعده ی  .   برخوردی امنیتی داشت 
ـتـصـادی، آرای مـلـت را   رفع تبعیض و بھبود وضعـیـت اق
ـراز   ـیـل ھـمـت دریافت نمود اما پس از گذشت دوسال، بـه دل
ـرخ رشـد تـورم ، عـمـال فشـار   نکردن افزایش حـقـوق بـا ن
.  اقتصادی بیشتری را بر فرھنگیان تـحـمـیـل نـمـوده اسـت 

دولتی که ھمواره سعی داشته است با خصوصی سـازی ،  
ـراکـم دانـش آمـوزان در کـالس ھـای درس و   افزودن بر ت
محروم کردن فرزندان این مرز و بوم از حق تحصیل رایـگـان  

مـا  .  و با کیفیت ، بر مشکالت اقتصادی اش فـائـق آیـد 
این سیاست ھای نادرست را عامل مشـکـالت خـود مـی  

پس از آن در ایـن   .”دانیم و مجدانه خواھان توقف آن ھستیم 
بـازداشـت  (  بیانیه، به سـریـال بـازداشـت ھـای مـعـلـمـان   

) ھاشمی، باغانی، عبدی، نیک نژاد، بھلولی و بـھـشـتـی 
در ماھھا و ھفته ھای اخیر و ھمچنین مـوج احضـارھـای  
ـراض شـده اسـت و آمـده   معلمان به وزارت اطـالعـات اعـت

سپس این سریال با بازداشت آقایان ھاشمی و باغـانـی   :است 
و پس از آن با زندانی کردن اسماعیل عبدی، دبیـر کـانـون  

ـیـدا کـرد  در ادامـه ی ایـن  .  صنفی معلمان تھران ادامه پ
جریان مستمر، در شھریور ماه آقایان نیک نژاد، بھلـولـی و  
ـفـی مـعـلـمـان   بھشتی، سه تن دیگر از فعاالن کـانـون صـن
ـر زخـم ھـای نـاسـور   تھران نیز بازداشت شدند تا نـمـکـی ب

افزون بر این موارد ، در   .جامعه ی فرھنگیان پاشیده شود 
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حالی که انتظار می رفت رسول بداقی دیگر معلم زندانـی  
با اتمام شش سال حـبـس مسـتـمـر و    ٩٤ در سیزدھم مرداد  

ـرقـانـونـی  او بـا   بدون مرخصی ، آزاد شود ، بـازداشـت غـی
تشکیل پرونده ای جدید و صدور حـکـم مـحـکـومـیـت سـه  
ـتـھـاب و خشـم   ـر آتـش ال ساله برای ایشان ادامه یافت تا ب

ـر ایـن ھـا  .   معلمان نسبت به وضعیت موجود افزوده شود  ب
بیفزایید احضارھای اخیر تعداد قابل توجـھـی از ھـمـکـاران  
درشھرھای کوچک و بزرگ کشور توسط حراست ھـای  
ـری   ـرای عـدم پـی گـی آموزش و پرورش و فشار بر آنھـا ب

 .خواسته ھای صنفی و تھدید آنان به روش ھای مختلف 
حال چگونه می توان از معلمان انتظار داشت کـه لـب  
ــیــچ نــھــادی   ـنــد در حــالـی کــه ھ ــراض نـگــشــای بـه اعـت

ـیـه   ” پاسخگوی خواسته ھای برحق آنان نیست؟  در این بیان
خواسته ھای جامعه مـعـلـمـان از مـقـامـات و نـھـادھـای  

ـر عـنـوان شـده اسـت  ــ آزادی ھـرچـه    :مسئول به شرح زی
سریعتر ھمکاران زندانی آقایان بداقـی، عـبـدی، بـھـشـتـی،  
باغانی ، نیک نژاد، بھلولی و ھـاشـمـی کـه گـنـاھشـان  
ـبـه ی خـواسـتـه   فقط و فقط نمایندگی معلمان در مـطـال

ـ پـاسـخ بـه مشـکـالت    .ھای برحق و قانونی  صنفی است 
صنفی معلمان از جمله رفع تبعیض ھای نـاعـادالنـه مـیـان  
حقوق و مزایای معلما ن شاغل و بازنشسـتـگـان فـرامـوش  

ـتـی  ــ تـامـیـن    .شده با حوزه ی ستادی و سایر ادارات دول
ـرای دانـش آمـوزان   عدالت آموزشی و امکـانـات روزآمـد ب
سراسر کشور و پایـان دادن بـه خصـوصـی سـازی مـراکـز  

ـرقـانـونـی و    .آموزشی  ـپرھیز از احضارھا و تھدیـدھـای غـی
سریالی معلمان و اجتناب از امنیتی کردن فضـای کـار و  

 .فعالیت ایشان توسط نھادھای امنیتی دولتی و فرادولتی 
ـرای مـعـلـمـان و   – به رسمیت شناختن حق داشتن تشکل ب

ـفـی  و در   .پایان دادن به اعمال فشار بر کـانـون ھـای صـن
شورای مرکزی تشکل ھای صنـفـی  “:  پایان آن آمده است 

فرھنگیان سراسر کشور اعالم می دارد چنانچه تـا پـایـان  
ـنـد   شھریور اقدام مثبتی در ارتباط با آزادی ھـمـکـاران درب
صورت نگیرد، این شورا توان و مسئولیت پاسخـگـویـی بـه  
ـراضـات خـودجـوش   ـرل اعـت ـت جو ملتھب ایجـاد شـده و کـن

ـراضـات   .احتمالی معلمان را ندارد  بدیھی است تـوقـف اعـت
ـبـعـیـض و آزادی ھـمـه   صنفی معلمان در سایه ی رفـع ت

ایـن شـورا در اقـدامـی   .فعاالن صنفی قـابـل تصـور اسـت 
ـیـت خـود و   ـرای نشـان دادن حسـن ن تعاملی و حداقلـی ب
جلوگیری از آسیب به فرآیند آموزش و برای آن کـه شـروع  
ـیـای آنـھـا   ـرای دانـش آمـوزان و اول سال تحصیلی جدید ب
ناخوشایند نباشد، از ھمکاران خـود درسـراسـر کشـور مـی  
خواھد ضمن اھتمام بیشتر در پرداختن بـه وظـایـف شـغـلـی  
خویش، در اعتراض به بازداشت و حبس ھـمـکـاران عـدالـت  
خـواه، در قـدم اول بــه صـورت مـنـسـجــم، ھـمـاھـنـگ و  

بـا پـوشـش    ٩٤/٧/٨ تا تاریـخ    ٩٤/٧/١ سراسری، از تاریخ  
ـنـد   سیاه در کالس ھای درس حاضر شـونـد و تـالش نـمـای

امیـد آنـکـه   .دانش آموزان را از علت اقدام خود آگاه نمایند 
ـنـد ، ضـرورتـی   با درایت مسئوالن و آزادی ھـمـکـاران درب

 . برای اقدامات اعتراضی دیگر وجود نداشته باشد 
 
 
 

 اخبار بین المللی
 

 ١٥٠آھن فرانسه به پرداخت  راه -فرانسه 
میلیون یورو غرامت به کارگران مراکشی 

 محکوم شد
 

ـتـی ایـن کشـور    دادگاھی در فـرانسـه بـه راه  آھـن دول
دستور داده است تا بابت تبعیض در پرداخت حقوق و مـزایـا  

ـیـون یـورو    ١٥٠ به کارگران مراکشی به آنھـا   ـل  ١٦٩ ( مـی
 .غرامت بپردازد ) میلیون دالر 

ـرگـزاری فـرانسـه   یکی از وکالی این کارگران به خـب
گفته است که آنھا نسبـت بـه ھـمـکـاران فـرانسـوی خـود  

ـیـل دادگـاه    کمتر مزایا دریافت می  کردند و بـه ھـمـیـن دل
 .رسیدگی به امور کارگران این حکم را صادر کرده است 

به گفته این وکیل مدافع دادگاه در حکم خود دسـتـور  
داده است تا به ھر یک از کـارگـران مـراکشـی بـه طـور  

 .ھزار یورو غرامت پرداخت شود  ٢٠٠ متوسط  
آھن دولتی فرانسه با مـحـدود    دادگاه گفته است که راه 

ـرداخـت حـقـوق و    کردن فرصت  ـقـای شـغـلـی و پ ھـای ارت
مزایای بازنشستگی کمتر، نسبت به این کارگران تبعـیـض  

 .قائل شده است 
دھـد    کارگر مراکشی را پـوشـش مـی   ٨٠٠ این پرونده  
ـرای سـاخـت و نـگـھـداری از    ٧٠ که در دھه   مـیـالدی ب

ـرارداد    راه  آھن دولتی فرانسه شروع بـه کـار کـردنـد، امـا ق
ـیـن   کاری آنھا مانند ھمکاران فرانسوی خود بر اساس قـوان

 .این شرکت تنظیم نشده بود 
ـبـه   آنھا پیمانکاران خصوصی بودند و بنابر این دارای رت

حتی آن دستـه از کـارگـران  .  نبودند "  آھن   کارگر راه "شغلی  
که بعدھا ملیت فرانسوی و قراردادھـای دائـمـی دریـافـت  

ـقـای    کردند، از این شکایت داشتنـد کـه فـرصـت  ھـای ارت
 .شغلی آنھا محدود بوده است 

انـد و نسـبـت بـه    بیشتر این کارکنان بـازنشـسـتـه شـده 
ھمکاران فرانسوی خود حقـوق بـازنشـسـتـگـی و مـزایـای  

 .کنند   بھداشتی به مراتب کمتری دریافت می 
راه آھن دولتی فرانسه تـا یـک مـاه فـرصـت دارد تـا  

 .علیه این حکم درخواست تجدید نظر کند 
 

در   تظاھرات با پای برھنه  -ایتالیا 
 ھمدردی با مھاجران

ـرھـنـه  ایتالیا  مھاجران ساکن در      و نیز داوطلبان با پای ب
در رم، پایتخت، در دفاع از پناھجویـان و مـھـاجـرانـی کـه  
ـنـد بـه   خواستار اخذ پناھندگی از کشورھای اروپایی ھست

ـنـدگـان در رم کـه  .  حرکت در آمدند  شمار تـظـاھـرات کـن
یکی از انتقادھایشان نکوھش مرزھای بـازدارنـد  مـھـاجـران  

مـا  "یـکـی از آنـھـا گـفـت  .بود، به دو ھزار نفر می رسیـد 
ـم کـه از شـکـنـجـه و   ـی بخاطر آنھایی تظاھرات مـی کـن
ـرانـه   ـت ـیـابـان ھـا و دریـای مـدی جنگ رنج برده اند و در ب

 ." نمی توان مرزھا را بسـت .  جانشان را به خطر انداخته اند 
ـر بـا   ـف در حرکت مشابھی در شھر ونیز ایتالیا نیز صـدھـا ن
پای پیاده به خیابانھا آمدند و رو به جـایـی کـه جشـنـواره  
فیلم ونیز در آنجا برگزار می شود تظاھرات و با مھاجرانـی  
که از فقر و جنگ از آفریقا و خاورمیـانـه گـریـخـتـه انـد،  

 .ھمدردی کردند 
 

 افزایش نرخ بیکاری در این کشور -یونان 
ـتـه  .  افزایش یافتـه اسـت  یونان  شمار بیکاران در  بـه گـف

درصد در    ٢٥ یونان از   بیکاری  موسسه آمار این کشور نرخ 
درصد از جـمـعـیـت فـعـال در مـاه ژوئـن    ٢٥.٢ ماه مه به  

ـرخ   .افزایش یافته اسـت  ـریـن ن ـر کـمـت طـی سـالـھـای اخـی
  ٢٠١٢ بیـکـاری در یـونـان را مـی تـوان در ژوئـن سـال  

ـرخ  .  درصد بوده است   ٢٤.٩ میالدی یافت که   پس از آن ن
بیکاری یونان رو بـه افـزایـش گـذاشـت و در نـھـایـت در  

ـریـن حـد خـود یـعـنـی    ٢٠١٣ سپتامبر سال     ٢٧.٩ به بـاالت
سال گذشته نرخ بیکاری در یـونـان پـس   .درصد رسیده بود 

از دست یافتن اقتصاد این کشور به ثبات نسـبـی کـاھـش  
ـیـش از دو  .  یافت  با این حال نرخ بیکاری در این کشـور ب

 .برابر میانگین نرخ بیکاری در حوزه یورو است 
 

تظاھرات ھزاران نفر در حمایت از  -اروپا 
 پناھجویان

بـه    سپتامبر   ١٢ شھروندان کشورھای اروپایی روز شنبه  
ـتـخـت   نشانه ھمبستگی و در ھمدردی با پناھجویان در پـای

در    . کـردنـد   تظـاھـرات ھا و شھرھای مختلف اروپا تجمع و  
نفر با راھپیـمـایـی بـه سـوی    ٧٠٠ آتن، پایتخت یونان حدود  

دفتر اتحادیه اروپا خواھان گشوده شدن مـرزھـای اروپـا بـه  
ـیـا  .  روی پناھجویان شدند  در مادرید و شھرھای دیگر اسپان

 :یـکـی از ایـن افـراد گـفـت .  ھزاران نفر به خیابانھا آمدند 
ـرن  "  ـنـی    ٢١ بستن مرزھا به روی مـھـاجـران در ق ـرفـت پـذی

در لندن نیز ده ھا ھزار نفر در نکـوھـش جـنـگ و  "  . نیست 
درگیری، حمایت از پناھجویان و اعتراض به سیاست ھـای  

راھپیـمـایـان بـا شـعـارھـایـی  .  دولت بریتانیا تظاھرات کردند 
پنـاھـجـویـان از  " ،  " پناھجویان به اینجا خوش آمدید " ھمچون  

ـیـد " و  "  ھای ما فرار کردند   بمب  ، از  " سوریه را بمباران نـکـن
ـنـاھـجـو را در ایـن   دولت بریتانیا خواستند تا شمار بیشتر پ

بـطـور  "   : یک بریتانیایی صرب تبار گـفـت .  کشور جا دھد 
وحشتناکی شرم آور است که دولت بریتانیا بعنوان یکی از  
ـنـاھـجـویـان   ثروتمندترین دولت ھای دنیا درکی از آنچه بر پ

 ".می گذرد، ندارد 
 

باال گرفتن موج اعتراضات ضد   -مولداوی 
 دولتی

ـر شـد   مولداوی مخالفان دولت در    تظاھرات  ـرده ت . گست
ـبـه بـا   بیش از پانزده ھزار نفر از اھالی مولداوی روز یکشـن
ـرکـنـاری   تجمع در کیشیناو، پایتخت این کشور خواستـار ب
رییس جمھور، دادستان کل کشور، رییس بانـک مـرکـزی  

فـراخـوان    . و برگزاری انتخابات زودھنگام پارلمـانـی شـدنـد 
ـقـت ” تظاھرات توسط جمعیت مدنی   ـی   DA“  کرامت و حـق

ـیـدار  " :  سخنگوی این جمعیت گـفـت .  داده شده بود  مـردم ب
ـرنـد  پـول  .  شده اند و می خواھند مملکتـشـان را پـس بـگـی

ـنـد و مـقـصـران را بـه عـدالـت   ھای دزدیده شده را برگردان
نارضایتی ھـا در مـولـدوای از یـکـسـال     " .  تحویل دھند 

ـیـارد یـورو   ـل پیش به دنبال فساد مالی و گم شدن یک مـی
تظاھراتی که از ھفتـه  .  از بانک ھای این کشور آغاز شد 

پیـش شـکـل گـرفـت بصـورت روزانـه در مـیـدان اصـلـی  
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: گویـد     می یکی از تظاھرکنندگان  .  پایتخت، ادامه داشت 
ـم "  ـی ـرات اسـاسـی در مـولـداوی ھسـت ـی مـی  .  خواستار تغـی

ـفـاوتـی کـار کـنـد  ـیـن مـت . خواھیم کشورمان مطابق قـوان
. مولداوی امروز در چنگ گـروه سـاالران بـزھـکـار اسـت 

ـم  ـرض  "    . می خواھیم از دست آنان خالص شوی یـک مـعـت
مـا  .  این مردم شایسته زندگی بھتری ھستنـد " : دیگر گفت 

ـر   ـرای زنـدگـی بـھـت بیرون آمده ایم تا برای آینـده مـان و ب
 ". بجنگیم 
 

تظاھرات علیه سیاستھای ضد   -مجارستان 
 پناھندگی دولت

ـبـه     ١٣ ھزاران نفر از مردم شھـر بـوداپسـت روز یـکـشـن
 ضدیت با پناھـجـویـان دولـت در اعتراض به سیاست  سپتامبر 
تظاھرات کنندگان خواھان اصـالح رفـتـار  .  کردند   تظاھرات 

ھستند کـه تـالش مـی    پناھجویان پلیس و دولت در مقابل  
کنند از طـریـق ایـن کشـور خـود را بـه اروپـای غـربـی  

ـم بـه    " :  یکی از این معترضان می گـویـد .  برسانند  وجـدان
من اجازه نمی دھد که دست روی دست بگذارم و کـاری  

این حداقل کاری است که می توانم برای مـتـوقـف  .  نکنم 
" . کردن رفتارھایی که با پناھجویان می شود، انجام بـدھـم 

ـیـز   تظاھرات کنند  دیگری نیز با اشاره به اینکه خود وی ن
مـن از ھـفـت سـال    " :  یک فرد خارجی است، می گوید 

من ھم یک مھـاجـر  .  پیش در مجارستان زندگی می کنم 
امـروز  .  ھستم، یک مھاجر قانونی چون خوش شانس بـودم 

درمانده بـه    پناھجویان برای نشان دادن ھمبستگی ام با این  
دولـت    " . رفتار دولت با آنھا غیرانسانی اسـت .  اینجا آمده ام 

مجارستان برای ممانعت از ورود ایـن مـھـاجـران، اقـدام بـه  
ـر در مـرز    ١٧٥ احداث دیواری از سیم خاردار به طول   مـت

ـیـوز از    . این کشور با صربستان کرده است  ـرنـگـار یـورون خب
امـروز  " :  محـل ایـن تـظـاھـرات در بـوداپسـت مـی گـویـد 

ـیـا   ـیـام روشـن بـه اروپـا و دن ـنـدگـان یـک پ تظاھرات کن
کسانی که اینجا جمع شده انـد نـمـی خـواھـنـد  .  فرستادند 

که دنیا مردم مجارستان را بـا دولـت مـجـارسـتـان یـکـی  
ـر شـدت  "   .بداند  ـر ب دولت مجـارسـتـان طـی روزھـای اخـی

ـم   برخورد با مھاجرانی که تالش می کنند از این دیوار سـی
بر طـبـق تصـویـب دولـت،  .  خاردار عبور کنند، افزوده است 

مھاجرانی که در ھنگام عبور از این دیوار دستگیر شـونـد،  
ـیـز  .  به زندان محکوم می شوند  تعدادی از نیروھای ارتش ن

برای تقویت قوای مرزبانی به مرزھای جنوبی مجـارسـتـان  
 .اعزام شده اند 

 
  ھزار تن ٣٠  HPپی   شرکت اچ -آمریکا 

 کند را اخراج می
که تا پایان امسـال بـه  )  اچ پی (شرکت ھولت پاکارد  

ھـزار    ٣٠ تا    ٢٥ شود، از حذف    دو شرکت مجزا تقسیم می 
ـر داد  ـریـن  .   موقعیت شغلی در نتیجه این اقدام خـب جـدیـدت

ھزار نفری خـواھـد بـود کـه    ٥٥ تعدیل نیرو عالوه بر اخراج  
تحت مدیرعاملی مگ وایتمن اعالم شد و بیشتردر بـخـش  

ھای خدماتی این شرکت خواھد بـود    سخت افزار و فعالیت 
ـر تـحـت عـنـوان شـرکـت ھـولـت پـاکـارد   که از اول نوامـب

ـرو،  .  کند   فعالیت می   HPEاینترپرایز یا   ـی با تعدیل جدیـد ن
درصد کاھـش    ١٠ مجموع نیروی کار ھولت پاکارد حداقل  

طبق اعالم اچ پـی، ایـن تـعـدیـل در سـطـح  . کند   پیدا می 
ـرو بـا ھـدف  .   جھانی انجام خواھد گرفت  ـی ایـن کـاھـش ن

ـرد   میلیارد دالر در سـال انـجـام مـی   ٢.٧ صرفه جویی   . گـی
ھا، بیشتر کارکـنـانـش را    اچ پی در راستای کاھش ھزینه 
 . کند   به مناطق کم ھزینه منتقل می 

 ھای کوتاه خبر
 ارمنستان 

، یک روز پـس از    سپتامبر   ١٢ پلیس ارمنستان، شنبه  
ـری را    ٥٠ سه ھزار نفری در ایروان، پایتخـت،    تظاھرات  ـف ن

که خیابانی را مسدود کرده بودند بطـور مـوقـت بـازداشـت  
افزایش قیمت برق مصرفی از اول ماه مـیـالدی اوت  .  کرد 

 .باعث اعتراضات خیابانی در ارمنستان شده است 
 ژاپن 

ـتـی   ـی ایـن    دولـت ھزاران ژاپنی علیه سیـاسـتـھـای امـن
در نـظـر دارد    ژاپـن   . کـردنـد   تـظـاھـرات کشور، در توکیو  

قانونی را به تصویب برساند که به موجب آن سـربـازان ایـن  
کشور، برای اولین بار از زمان جنـگ جـھـانـی دوم، مـی  
توانند در جبـھـه ھـای جـنـگ در خـارج از ایـن کشـور،  

 .شرکت کنند 

 لبنان  
ـنـان از    ٢٤ روز سه شنبه   ـب شھریور جـمـعـی از مـردم ل

جمله دھھا فعـال مـخـالـف دولـت ایـن کشـور در مـقـابـل  
ساختمان وزارت دارایی لبنان در بیروت دست بـه تـظـاھـرات  

ـتـی و  .  زدند  تظاھرکنندگان با سر دادن شعارھای ضـد دول
ھجوم به ساختمان وزارت دارایی لبنان سعی در بـه تصـرف  

ـنـان بـا  .  آوردن آن نمودند  ـب ـتـی ل ـی اما نیروھای پلیس و امـن
ـرضـان مـانـع ایـن اقـدام شـدنـد  ـراضـات  .  حمله به معـت اعـت

ـراض از نـاتـوانـی   گسترده اخیر در لبنان ابتدا به شکل اعـت
ـریـن   دولت در جمع آوری زباله آغاز شد، اما سپس به بزرگـت
جنبش اعتراضی علیه دولت ایـن کشـور طـی سـال ھـای  

 .اخیر تبدیل گردید 
  ان آلم 

  ٢٥  آلـمـان دویچه بانک، یکی از بزرگترین بانکـھـای  
ھزار نفر را حذف خـواھـد    ٢٣ خود معادل    کار درصد نیروی  

قسمت بیشتر این برنامه وسیع تعدیل نیـروی کـار در  . کرد 
با احـتـسـاب ایـن    . بخشھای اداری این نھاد اجرا می شود 

برنامه حذف مشاغل، تعداد نیروی کار ایـن نـھـاد بـه رقـم  
 . ھزار نفر خواھد رسید   ٧٥ 

 


