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 ١1 صفحه  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  شهال خباززاده 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
 

 6 صفحه  

 ٩ صفحه  

 ١١ صفحه  

 ٣ صفحه   

 ٤ صفحه   

 ١ صفحه   

 وقتی مردم حکومتیان را به غلط کردن می اندازند! 
 اصغر کریمی

عذر خواهی عماد شکنجه گر و حمایت مزدوران از شکنجه 
 کارگران

یاشار سهندی   

 اعتراض کانون  نویسندگان ایران به مجازات  شالق

 شالق زدن موقوف 
....................... 

اتحادیه کشتیرانی کانادا خواستار لغو عضویت  رژیم اسالمی 
 در سازمان جهانی کار شد

 ٧ صفحه   

 حکومت شالق باید گورش را گم کند!

 2 صفحه   

 ١2 صفحه  

مصاحبه کارگر کمونیست با شهال دانشفر در ارتباط با 
 اجالس ای ال او

میتینگ بزرگ مخالفان جمهوری اسالمی در مقاقابقی آی ا  
 او

ژوئن تجمع بزرگی از مقخقالقفقیقن جقمقهقوری ٦روز دوشنبه 
اسالمی در ماابی سازمان جهاني كار )آی ا  او( در ژنقو 
برگزار شد. تظاهرات کنندگان جمهوری اسالمی را بخاطر 
سیاست های ضد انسانی اش علقیقه کقارگقران و تق قمقیقی 
بی اوقی به کارگران و علیه شقالق زدن بقه کقارگقران و 
جوانان م کوم کردند. فعالین حزب کمونیست کارگری کقه 
در این تجمع حضور داشقتقنقد از جقمقلقه  قواهقان ا قرا  
جمهوری اسالمی از سقازمقان جقهقانقی کقار و آزادی فقوری 
کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی شقدنقد. 
پوسترها و پالکاردهای تقعقدادی از کقارگقران زنقدانقی و 
معلمان م کوم شده از جمله جعقفقر عقظقیقه زاده، بقهقنقام 
ابراهیه زاده و اسماعیی عبدی و همینطور شاهرخ زمقانقی 
که در زندان جمهقوری اسقالمقی درگقوشقت و پقالکقاردهقای 
بزرگی با شعار ا را  جمهوری ا سقالمقی از آی ا  او و 
سرنگون باد جمهوری اسالمی در دست تظاهرات کقنقنقدگقان 

 بود.
تظاهرات کنندگان این میتینگ شقعقار مقیقدادنقد زنقدانقی 
سیاسی، کارگر زندانی آزاد باید گردد، جعفر عظیه زاده 
آزاد باید گردد، جمهوری اسالمی باید از آی ا  او ا قرا  

 شود، ... 
ژوئن در ماابی آی ا   ۶در این تجمع که هر سا  در روز 

او برگزار میشود فعالین نهادهای همبقسقتقگقی بقا جقنقبق  
کارگری ایران، ات اد بین المللی در حمقایقت از کقارگقران 
در ایران، فعالین حزب کمونیست کارگری و فعالین بر قی 
دیگر از احزاب و گقروه هقای  ق  و کقمقونقیقسقت شقرکقت 

 داشتند.

 در حاشیه ا بار کارگری 
 سکته قلبی و شالق تا سیاستهای نئولیرالیسه!

 نسان نودینیان

 شهال دانشفر
کارگران در هفففتفه ای کفه 

 گذشت
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائی جنب  کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 م مد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسن صال ى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 م مدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال  باززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

Tel: 0046 739 318 404 
markazi.wpi@gmail.com 

 مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

  ١ از صفحه  
حکومفت شفالق 
باید گفورش را 

 گم کند! 
 

موووج وسوویووا اعووتوورا  عوولوویووه  
شالق حووووموت بور جووانوان و  
کارگران، مقامات حووموت و  
ارگان های آنورا بوه موخومو وه  
انداخته است. خبور بوه سورعوت  
در جووامووعوه و در سووطوو  بوویوون  
المللی پیچید و بوا مووجوی از  
انزجار و اعترا  موواجوه شود.  
بووطوووری کووه خووود مووقووامووات  

افوووار  »حوومت مویویوویونود  
عوومووومووی جووریووحووه دار شووده  

با عجله مدیر کل کار   .«است 
اسووتووان آیربووایووجووان  ووربووی را  
بخاطر "بی اطوالعوی" بورکونوار  
کردند و اکنون هموه موقواموات  
اظهار بی اطالعی  و اظوهوار  
تاسف  میونند. مقاماتی کوه  

فووروردیوون، روز    ٧٢ و    ٧٢ از  
شالق خوردن کوارگوران موعودن  
طووالی تووووواب، تووا بووه امووروز  
سووت کرده بوودنود و وانوموود  
میونند که همه بی خبر بووده  
اند، ریاکارانه به تمولوگ گوویوی  
از کارگران تواب پرداخته اند.  
این مخم ه را بوایود بوه یو   
شوووووسووت توومووای عوویووار بوورای  

 حوومت تبدیل کرد.  
 

آنچه حووووموت را نونویون بوه  
دست و پا انداخته اسوت اعوالی  
انزجار از این عمل وحشویوانوه و  

مووحووووووی کووردن اوواطووا آن از  
جانب تشووولوهوای کوارگوری،  
فعالین سیاسوی، نوویسونودگوان،  
زندانیان سیاسی و سازمانوهوا و  
نهادهای بین المللی و انعواس  
گسترده آن در رسانه هوا اسوت.  
ایوون اولوویوون بووار نوویووسووت کووه  
جموهووری اسوالموی دسوت بوه  
شالق میبورد، ولوی اولویون بوار  
است که نونویون یووو وارنوه و  
ی  صدا بوا اعوالی انوزجوار و  
اعووتوورا  هووموویووانووی روبوورو  
میشود. موقواموات حووووموتوی  
تالش میوونونود مسوالوه را بوه  
ی  حوم معین شالق و بوی  
مباالتی و بی اطالعی این یوا  
آن مسئول تنزل بدهند ولی همه  
مردی مویودانونود اسواس مسوالوه  
کل احوای ا اص و سویوسوتوم  
اضائی اسالمی و نواوای اورون  
وسووطووائووی ای اسووت کووه بووه  
ننین اووانویون ع ور حوجوری  
متوی است. به شوالق بسوتون  

که    -کارگران و جوانان و زنان  
آخرین نمونه های آن در تووواب  
و ازوین و مشهد در نند هفته  

هوموانونود    -گذشته اتفاق افوتواد 
سنیسار و اطا اعضای بدن و  
نشم در آوردن و  یره، اشوتوبواه   
این یا آن موقوای و یوا اوا وی  
شرع و دادگاه اسالمی نیوسوت،  
جزء الیتجزای نواوای اسوالموی  
است. آنچه "اشتباه" است نوفو   
اوانین ا اص و اضات شرع و  
بیدادگاههای اسوالموی اسوت.  
مردمی که در بویوانویوه هوا و  
طومارهای اعترا وی خوود از  
"توحوش نوفورت انویویوز شوالق"  

اظهار انزجار میونند و خواهوان  
لغو آن میوشوونود در وااوا کول  
سیوسوتوم اضوائوی اسوالموی و  
حوومت متوی بر آنرا بچالش  
میوشند. این حرکت مویوتووانود  
و بووایوود تووا جووارو کووردن کوول  
توحشی که جمهوری اسالموی  
بر جامعه تحمیل کرده است بوه  

 پیش برود.  
 

امروز مووج اعوتورا وات موردی  
علیه شالق، مقامات جمهووری  
اسووالمووی را بووه  وولوو  کووردن  
انداخته اسوت. ایون اولویون اودی  
است. میتوان و بوایود توا لوغوو  
کامل و رسمی مجازات شوالق  
به پیش رفت. بایود بوا صودای  
بلند اعالی کرد که کل اوانیون  
ا وواص و سوویووسووتووم اضووائووی  
جوومووهوووری اسووالمووی، یوو   
ماشین جنایت است و بوایود در  
هم کوبیده بشود. موا موردی بوا  
اعتورا  و موبوارزه موتوحود و  
یو ارنه خود میتوانیم نه تنوهوا  
ا اص و سویوسوتوم  اضوائوی  
اسالمی بلوه حووووموت اورون  
وسطوائوی موتوووی بور آنورا از  
جامعه جارو کنیم. حزب کلیوه  
کارگران و مردی آزادیخواه را به  

 این مبارزه فرا میخواند.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٧١٥٢ ژوئن    ٧ ،  ٥٩٣١ خرداد  

 
  
 

موج وسیع اعتراض علیه شالق حکومت بر جوانان و  ارگران، مقامات حکرومرت و ارگران  
ها  آنرا به مخمصه انداخته است. خبر به سرعت در جامعه و در سطح بین المللی پیچید و با  

افرکرار  »موجی ا  ان جار و اعتراض مواجه شد. بطور   ه خود مقامات حکومت میگرویرنرد  
با عجله مدیر  ل  ار استان آذربایجان غربی را بخاطرر ببری   .«عمومی جریحه دار شده است 

اطالعیب بر نار  ردند و ا نون همه مقامات اظهار بی اطالعی  و اظهار تاسر   مریرکرنرنرد.  
فروردین، رو  شالق خوردن  ارگران معدن طال  ترکراب، ترا بره    ٧٢ و    ٧٢ مقاماتی  ه ا   

امرو  سکوت  رده بودند و وانمود میکنند  ه همه بی خبر بوده اند، ریا ارانه به تملق گرویری  
ا   ارگران تکاب پرداخته اند. این مخمصه را باید به یک شکست تمام عیار برا  حرکرومرت  

 تبدیل  رد. 
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  ١ از صفحه  
 

خوش خدمتی تبهواران اسالموی  
سوورمووایووه بوورای زموویوونووه سووازی  
استثمار بویوشوتور کوارگوران، کوار  
دست حوومت اسالمی داده. بوه   

تن از کارگوران    ٥٢ شالق کشیدن  
معدن طالی آق دره ننان نفورتوی  
عایمی ایجاد کرده کوه صودای  
سازمان ملل را هم در آورد. وزیور  
جووووالد حوووووووووومووووت جوووونوووواب  
"عماد" ) شهورت ربویوعوی واوتوی  
که رسما شونجه گور حووووموت  
بووودهم مووجووبووور شووده یوووووی از  
زیردستوانوش را اوربوانوی کونود و  
موودیوور کوول اداره کووار اسووتووان  
آیربایجان  ربی را از کار برکونوار  
کند و  منا از کارگران بخوواهود  
که "اگور" ایشوان در ایون مویوان  
"ا ووووری" داشوووتوووه انووود او را  

 ببخشند!  
 

در افسانه ها ست که تمساح بوه  
هنیای توه و پواره کوردن شوووار  
خود اش  مویوریوزد و ایون وزیور  
که بی ش  هر گواه بوه سورا   
اوربوانوی در بونوود خوود موویورفوتووه  
"دست و و" داشته و برای اوربوت  
الهی و نزدی  شودن ظوهوور آاوا  
شونجه را شروع میووورده نوموونوه  
کواموولووی از ایوون افسوانووه اسووت.  
جالد خطواب بوه هومووواران خوود  
می نویسد:" آیا از اجورای حوووم  
شووالق کووارگووران مووعوودن آاوودره  
تواب، جاموعوه ایورانوی بوه طوور  
کلی و جامعه کارگری به طوور  
خاص، احساس بهتری دارد ...؟  
امووروز جووامووعووه کووارگووری بووا  
صادرکننده و اجوراکونونوده حوووم  

کونود یوا دل بوه حوال    دلی می  هم 
سوووزانوود کووه از    کووارگوورانووی مووی 

سختی معیشت و دریافت نووردن  
حووگ و حووقوووق خووود دسووت بووه  
اعتورا  زده انوده هور نونود بوه  

شووووووووول  وووویوووورمووووعوووومووووول و  
 ویوورمووتوعووارو؟" در جوواب بووایوود  
گفت: نه تنها امروز بلووه هویو   

سال گذشته "جاموعوه    ٩٢ وات در  
کارگری" و نوه تونوهوا کوارگوران  
بلووه کول جواموعوه ایوران هویو   
همدلی با صادر کنندگان و اجورا  
کنندگان حوم های  ود بشوری  
حوومت نداشته اند. امروز هوم از  
سوور دلسوووزی بوورای کووارگووران  
نیست که اعترا ات علیه شوالق  
اوج گوورفووتووه اسووت بوولوووووه ایوون  
اعووتوورا ووات تووبوولووور خشووم کوول  
جامعه علیه حووووموت اسوالموی  
است. علیه کسانی مانند عومواد  
شونجه گر است کوه در هومویون  
نوشتوه ظواهورا موعوذرت خوواهوی  
تاکید میووونود کوه اعوتورا وات  
کارگران بورای داشوتون شوغول و  
دریافوت حوقووق شوان بوی موورد  
اسووت و بووایوود آن بوورخووورد شووود.  
واتی وزیر جالد نمی تووانود جولوو  
خودش را بییرد و تاکید میوونود  
کوووه اعوووتووورا وووات " شووووووول  
 یرمعمول و  یرمتعارو" داشوتوه  
است یعنی اینوه میشود و بوایود  
آنرا به خشونوت بوار توریون شووول  
ممون سرکوب کورد. شووونوجوه  
گری که حتی کسوانوی موانونود  
علوی الریوجوانوی را از خشوونوت  
زیادش به وحشت موی انودازد بوه  
تنها نویوزی کوه اعوتورا  دارد  
ایوون اسووت کووه ایوون حوووووم بوود  
مواعی اجرا شده نرا که معتوقود  
است " کموی بوه توقوویوت نواوم  

کند"ه به زبان اوابول    عمومی نمی 
فهم این احوای نمی تواند کارگور  
را خاموش سازد ونام سود آوری  
سورموایووه را تضوموویون کونوود کووه  
برعو  نفرت جهوانوی را عولویوه  

 حوومت برانییخته است.  
 

یوی دییر از مزدوران حووووموت  

حسوویوون حووبوویووبووی دبوویوورکووانووون  
هماهنویوی شووراهوای اسوالموی  
کار استان تهران  مواعویوت لورزان  
حوومت را بهتر تو ی  مویودهود  
ایشووان  اجوورای حوووووم شووالق  
کووارگووران مووعوودن طووال را " اوج  
نامردی")!م میخواند و در اداموه  
تاکید میووونود: "پونوداری ع ور  

هوم بوا حوموایوت    داری است آن   برده 
اانون و خدا کند حمایت شورعوی  
و دینی در میوان نوبواشود کوه آن  
وات بدبینی به دین خدا را باعو   
خواهد شد" و علیر وا موحوجووب  

سال است با لوبواس کوار    ٩١ که  
کووارگووران درمووجوولوو  اسووالمووی   
حا ر میشود و یوی از کسانوی  
است که در همه ایون سوالوهوا در  
تدوین اوانین  د کارگری نوقوش  
داشته و مستقیوموا در کشوتوار و  
سرکوب فعاالن کوارگوری دسوت  
داشته است در اوج ریواکواری و  
ریالت که فقو  از اموثوال ایشوان  
میتوان سرا  گورفوت در پسوتوی  
مینویسود" هونووز تونوهوایوموان دا   
است....!" اما حرو دل ایشوان را  
باید از زبان هموارانشان در جوای  
دییر خواند که رسما از شونوجوه  
کارگران دفاع کرده اند و ت مویوم  
وزیر برای برکنار رئی  کول اداره  
کووار آیربووایووجووان را بووی مووورد  
دانسووتووه انوود. بووه گووزارش ایوولوونووا  
"...نوووهوووار تشووووووول رسوووموووی  
کووارگووری اسووتووان آیربووایووجووان  
 ووربووی ... نووه در حوومووایووت از  

دره کوه آشوووارا در    کارگوران آق 
پشیبانی از مدیرکل تازه بورکونوار  
شده کار آیربایجان  وربوی اسوت،  
بوه مویوودان آموودنود و بووا انووتوشووار  

ای مشووتوور  از وزیوور    بوویووانوویووه 
تعواون، کوار و رفواه اجوتومواعوی  
خواستند توا بوا ابوقواء مودیورکول  

ثووابووت کوونوود کووه خووبوور     مووعووزول 
برکناری این مقای تازه عوزل شوده  

تنها ی  شایوعوه سویواسوی بووده  
اسووت." ایوولوونووا ایوون ااوودای را "  
هووموونوووای بووی جووا" ایوون نووهووار  
تشول میخواند کوه سورشوان زیور  
برو کرده اند! اموا حوقویوقوت ایون  
است کوه روی وااوعوی موزدوران  
اسالمی سرمایه همین اسوت کوه  
این نهار تشول نشوان داده انود.  
ادبیاتی که در بیانیه ایون نوهوار  
تشول دست سواز حووووموت بوه  
کار گرفته شده گوویوایوی عوموگ  
دشووموونووی تشوووووالت دسووت سوواز  
حوومتی علیه کوارگوران اسوت.  
به گزارش ایلنا در این بیانیه " از  
مدیرکل موعوزول کوار اسوتوان بوه  

مردی از جونو  کوار و  » عنوان 
دوران   یوواد شووده کووه در  «تووالش 

توووانسووتووه   کوووتوواه موودیووریووت خووود 
 من هماهونویوی بوا هوموه   است 

هوای    های استانی بور زخوم   دستیا 
جامعه کارگری استان آیربایوجوان  

و در    ربی مرهم التویوای بویوذارد 
بوا توموسو  بوه سوه   عیون حوال 

جانبوه گورایوی، جواموعوه کوار و  
تولید از گردنه دشوار مشوووالت  
را سربلونودانوه عوبوور دهود." وزیور  
جالد هم ابول دارد که مدیر کول  
معزول کارش را خوب بولود اسوت  
اما زمانه، زمانه دشوواری بورای  
حووموت شوده و موجوبوور اسوت  
ی  کسانی را اربانی کونود. و  
این را خدا بهتر میداند کوه طوی  
تومواسوی تولوفونوی از مودیور کوول  
معزول دلجویی شده و اوول پسوت  
بهتری در جای دییری به ایشوان  

 داده شده! 
 

نووامووه عووذر خووواهووی "عووموواد"  
شوونوجوه گور و بویوانویوه نوهوار  
تشول دست ساز حووووموتوی دو  
روی یوو  سوووووه اسووت کووه  
تبلورش در شالای اسوت کوه بور  

تن کارگران معدن طال آق دره  ٥٢ 

فرو آمده است. بوی شو  اگور  
اعترا ات وسویوعوی کوه شووول  
گرفته نبود هیچیاه وزیر کوه در  
این مورد حرفی نمی زد اگر هوم  
مییفت همان را بیان میورد کوه  
نهار تشول موزدوران حووووموت  
گفته اند. جونواب  وزیور شوال و  
کاله کرده که خودش را بوه ژنوو  
برساند و در اجالس ساالنه آی ال  
او از خودموات موتوقوابول اسوالی و  
سوورمووایووه داری حوورو بووزنوود. و  
پووذیوورفووتوون ایوون شووخوو  در ایوون  
اجووالس نشووانووه مووهوور تووایوویوود  
بورژوازی بر خودموات حووووموت  
اسالمی است. باید کواری کورد  
که پذیرفتن ایون شوخو  و کوال  
عضویت حووووموت اسوالموی در  
این سوازموان بورای ایون سوازموان  
هزینه سنویویونوی داشوتوه بواشود.  
خواست اخراج جمهوری اسوالموی  
از این سازمان کم توریون خوواسوت  
کارگران ایوران اسوت. سوازموانوی  
که حتی بویوانویوه سوازموان موادر  
خود ) سازموان مولولم را نوادیوده  
میییرد خوود شوریو  جوری ایون  
حوومت است. بوی شو  اگور  
حوومت اسالمی به خوود جورات  
میدهد شالق را به عنوان وسویولوه  
جزایی حوومتی هنووز در دسوت  
داشوتووه بوواشود بووه یوومون حوومووایووت  
سازمان هوای موانونود آی ال او  
ممون شوده اسوت. سووووت ایون  
سازمانها ، یعنی پشوتویوبوانوی از  
اووووانووویووون بووورده داری اسوووت.  
هوومووانوویووونووه کووه اعووتوورا ووات و  
همدردی وسیا جامعه  حوووموت  
را وادار کوورده اسووت کووه عووقووب  
بنشیند و از هراس جو ایجاد شوده  
نووامووه عووذر خووواهووی بوونووویسوویوود  
سازمان جهانی کوار را مویوشوود  
وادار کرد که با اخراج جوموهووری  
اسووالمووی بووه وااووا از کووارگووران  

 ایران عذر خواهی کند. 

عذر خواهی عماد شکنجه گر و حمایت مزدوران از شکنجه 
 کارگران

 یاشار سهندی 
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 ١صفحه   

 ١ از صفحه  

مصاحبه کارگر کمونیست با شهال دانشفر در 
 ارتباط با اجالس ای ال او

 
 

ک.ک شهال دانشقفقر در 
مورد اجالس ساالنه ای 
ا  او بگویید. تقرکقیق  
شققرکققت کققنققنققدگققان و 
اهداف ایقن اجقالس را 

 توضیح دهید؟
 

بنوا بور اسواسونواموه سوازموان  
جهانی کار، کنفران  ساالنه ایون  

نوفوره    ٤ سازمان با ترکیب هیاتی  
از سوی کشوورهوای عضوو کوه  
عبارتونود از دو نوموایونوده هویوات  
دولتی، ی  نماینده کوارفورموا و  
ی  نوموایونوده کوارگور تشووویول  
میشود. بدین ترتویوب ایون هویوات  
هووا بوور اسوواس هوومووان اصوول سووه  
جانیه گری هر سال می نشینونود  
و بر روی مقررات کار در سوطو   
جهانی و اجورای آن بوه بوحو  و  
گفتیو می نشینند. در ایون سوه  
جانبه گرایی در بوهوتوریون حوالوت  
نمایندگان دولوت و کوارفورموایوان  
در ی  جبهه واحد ارار دارنود و  

نوفوره    ٤ تنها ی  نفر از هویوات  
ظوواهوورا اوورار اسووت کووارگووران را  
نمایندگی کند. ی  نمونه بوارز  
آن ایران است که در آن نفری کوه  
به عنوان نماینده کارگران شرکوت  
میوند نیز، ربطوی بوه کوارگوران  
نوودارد و نوومووایوونووده موونووتووخووب  
تشوووولوهووای دسووت سوواز دولووتووی  
است. اینها ارگانهای جواسووسوی  
در محی  های کار هستنود کوه  
وظیفه شان کنترل و مهار جنوبوش  
اعووتوورا ووی کووارگووری اسووت و  
بعنوان بازوی دولوت و کوارفورموا  
در کووارخووانووجووات نووقووش بووازی  

 میونند.  
 

کارگران کول ایون بسواا را  
اووبووول نوودارنوود و هوور سووال بووا  
فوورارسوویوودن زمووان بوورگووزاری ایوون  

کنفران  ها، نامه های بسویواری  
از سوووی تشووووولووهووا و رهووبووران  
سرشناس کارگوری در اعوتورا   
به شرکت نمایندگان تشووولوهوای  
دست ساز حوومتی تحت عنووان  
"نماینده کارگران" در ایون اجوالس  

 ها سرازیر شده است.  
 

اجالس های سازمان جوهوانوی  
کار، مقاوله نامه ای بین المللوی  
در خ وص اسوتوانوداردهوای کوار  
در سووطوو  جووهووانووی را ت ووویووب  
میوند و این موقواولوه نواموه هوا  
بوورای کشووورهووای عضووو الزی  
االجوورا هسووتووونوود. یوو  کوووار  
کنفران  ناارت بر اجرای مقاولوه  
نامه هوای م ووب آی ال او و  
رسیدگی به شوایات موبونوی بور  
عوودی رعووایووت آنووهووا از سوووی  

 کشورهای مختلف است. 
 

از همویون رو یو  موو ووع  
اعووتوورا  کووارگووران در نووامووه  
هایشان به سازمان جوهوانوی کوار،  
نقض آشوار پایه ای ترین حوقووق  
کارگران که نقض مقواولوه نواموه  
های سازمان جوهوانوی کوار نویوز  
هست در ایران و سووت سوازموان  
جووهووانووی کووار در بوورابوور ایوون  
بیحقوای ها و سرکوبیری هوای  

 رژیم اسالمی است.   
 

در هوور حووال اجووالس هووای  
سازموان جوهوانوی نویوزی یو   
نمایش نویوسوت. دلویولوش نویوز بوه  
روشوونووی ایوونووسووت کووه سووازمووان  
جهانی کار ارگانی بوورژوایوی و  
بووروکووراتویوو  و یووووی از زیوور  
مجومووعوه هوای سوازموان مولول  
است.  طبعا  سیاست های نواظور  
بر آن نویوز توابوا سویواسوت هوای  
جاری سازمان ملل و دولت هوای  
سرمایه داری در سوطو  جوهوانوی  
است. در پو  هومویون سویواسوت  
هاست که ممواشوات هوا صوورت  

میویویورد. یو  نوموونوه بوارزش  
مماشات سازمان جهانی کوار بوا  
جوومووهوووری  اسووالمووی در طووول  
حاکمیت این رژیم و سووووت آن  
در اوبوال زیور پوا گوذاشوتوه شودن  
حتی مقاوله نامه های خوود ایون  
سووازمووان از سوووی حوووووومووت  
اسالمی است که مورد اعوتورا   

 کارگران در ایران است.   
 

ک.ک: جمهوری اسقالمقی 
یکی از شرکت کنندگقان 
در اجالس های سازمقان 
جهانی کقار اسقت. یق  
شعار حقزب کقمقونقیقسقت 
کارگری ایقران، ا قرا  
جمهوری اسالمی از ایقن 
سازمان است؟ در رابطه 
با این  واست شما  قه 

 توضی ی دارید؟
 

شووهووال دانشووفوور: جوومووهوووری  
اسالمی نماینده کارگران و موردی  
ایران نیست. بلوه سرکوبویورموردی  
است. و موا بوا نشوان دادن ایون  
حقیقت به جهانیان و بوا اعوتورا   
به حضور جمهووری اسوالموی در  
اجووالس هووای سووازمووان جووهووانووی  
کار، به عونووان حووووموتوی کوه  
پایه ای ترین حقووق کوارگوران و  
مووردی ایووران را نووقووض موویووووونوود،  
حوومتی که بوا اووانویون ع ور  
حجری خوود کوارگور را بوخواطور  
اعترا اتش به شوالق مویوووشود،  
حوووووومووتووی کووه تووحووت عوونوووان  
"اخالل در نام و امونویوت مولوی"  
کوارگووران، مووعوولومووان و فووعوالوویوون  
سوویوواسووی را بووطووور دائووم تووحووت  
پوویوویوویوورد اوورار داده و بوورایشووان  
احووای سونویویون زنودانوی صوادر  
میوند، و باالخره حوومتوی کوه  
پایه هایش بر آپارتایود جونوسوی و  
سوورکوووب و اعوودای و جوونووایووت  

گووذاشووتووه شووده اسووت، خووواسووتووار  
اخراج آن از این سوازموان و توموای  

 نهادهای بین المللی هستیم.  
 

از جمله نامه های اعترا وی  
امسووال تشووووول هووا و رهووبووران  
کووارگووری از ایووران خووطوواب بووه  
سووازمووان جووهووانووی کووار و بوورای  
نمونه  پیای جعفور عواویوم زاده از  
رهبران کارگری زنودانوی بوه آی  
ال او دایقوا بور هومویون وااوعویوات  
اشاره دارنود. بوعوالوه اخویور توریون  
نوومووونووه توووحووش رژیووم اسووالمووی،  

کارگور موعودن آق    ٥٢ شالق زدن  
دره به خاطر اعترا شان به اخوراج  
هووا بووود، کووه بووا موووجووی از  
اعوتوورا  روبوورو شوود.  و ایونووهووا   
هوومووه مضوومووون نووامووه هووای  
اعووتوورا ووی کووارگووران و مووا بووه  
اجالس سازموان جوهوانوی کوار و  
مماشات این رژیوم بوا جوموهووری  

 اسالمی است.   
 

ما مییویویوم هوموانوطوور کوه  
حوومت آپارتاید نژادی آفریوقوای  
جنوبی در دوره ای از موبوارزات  
مردی آن کشور، در سط  جوهوانوی  
بایووت  و به انزوا کشویوده شود،   
جمهوری اسالمی  نویوز بوایود در  
سط  جهانی مونوزوی شوود و از  
تمامی نهادهای بین المللی و بوه  
طریگ اولوی از سوازموان جوهوانوی  
کار که ظاهورا موو ووع کوارش  
اوووانوویوون و اسووتووانووداردهووای بوویوون  
الملولوی کوار اسوت، بوایود اخوراج  
شود. جای حوومت اسالمی در  
سازمان جهانی کوار و در هویو   
ی  از نهادهوای بویون الومولولوی  
نیست. بلوه جای آن پشوت مویوز  
محاکمه است.  بر اساس هومویون  
سیاست اسوت کوه موا هور سوال  
تالش میوونویوم در اعوتورا  بوه  
حضور هیات جمهووری اسوالموی  
در مقابل اجالس های سواالنوه آن  
حا ر شویم و صودای اعوتورا   

 کارگران و مردی ایران باشیم.  
 

ک.ک هر سا  فقعقالقیقن 
کقارگقری عقلقیقه حضققور 
 .ا اعتراض میقکقنقنقد! 
ارزیقابققی شققمققا در ایققن 
مقققورد را مقققیقققخقققواهقققه 
بقدانقیققه! بقارتققاب ایققن 
اعققتققراضققات  ققگققونققه 

 است؟
 

شهال دانشوفور: بوه نواور مون  
حرکت اعترا ی هر ساله موا در  
مقابل سازمان جهانی کار یوووی  
از پوویووشووروی هووای جوونووبووش  
کارگری است. ما با این کوار و  
در کنار آن با اطالع رسانوی دائوم  
خوووود از و وووا کوووارگوووران و  
موووبوووارزاتشوووان در ایوووران و از  
سرکوبیری های رژیم اسوالموی  
بوه اتوحوادیوه هوای کوارگوری و  
نهادهای انسان دوست در سوراسور  
جهان، توانسته ایم گفتوموان هوای  
خود را در سط  جهانی گسوتورش  
دهیم. از جمله موتواثور از نونویون  
فعالیت هایی و نویوز  موتواثور از  
اعترا واتوی نواویور آن در خوارج  
کشور از سوی جریانات سیواسوی  
مختلف،  و همچونویون موتواثور از  
اعترا ات مستقویوم تشووولوهوا و  
رهووبووران کووارگووری بووه سووازمووان  
جوهووانووی کووار و مووموواشوواتووش بووا  
سرکوبیری های رژیم اسالموی،  
ما امسال شاهود ایون بوودیوم کوه  
بطوور موثوال کونوفودراسویوون بویون  
المللی اتحادیوه هوای کوارگوری   
)آی تی یو سیم بطور بیوسوابوقوه  
ای در اعترا  به حضور هویوات  
جوومووهوووری اسووالمووی در اجووالس  
سازمان جهانی کار، اعالی داشوت  
که نمایندگان وااوعوی کوارگوران  
ایران، جعوفور عواویوم زاده، بوهونوای  

 ابراهیم زاده و محمد جراحی 
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  ٧ از صفحه  
   

هستند و حموایوت خوود را از  
کارگران زندانی و حقوق پایه ای  
کارگران در ایران اعالی داشوت. و  
یا در هومویون هوفوتوه در نوتویوجوه  
تووالووشووهووای ارسووالن نوواظووری از  
اعضووای "کووموو وویوون بوورای آزادی  
کارگران زندانی" شاهد این بوودیوم  
که اتحادیه کارگران کشوتویورانوی  
استرالیا خوواسوتوار لوغوو عضوویوت  
جموهووری اسوالموی در سوازموان  
جهانی کار شده و خواهوان آزادی  
فوری کارگران زندانی شد. اوبول  
از آن نیز در نتویوجوه توالش هوای  
ما عین همین خوواسوت از سووی  
اتووحووادیووه کووارگووران مووونووتوواژ در  
استرالیا اعالی شده بود. همچونویون  
در کنفران  بوزرگوتوریون اتوحوادیوه  
های کارگران صنوعوتوی کوه دو  
سال ابول در بوانوووو  بورگوزار  
شد، اوطوعونواموه "کومو ویون بورای  
آزادی کووارگووران زنوودانووی" بووا  
خواست اخراج جمهوری اسوالموی  
از سازموان جوهوانوی کوار، موورد  
تایید ارار گرفوت. در هومویون دو  
سه ماهه اخیر نیز حوموایوت هوای  
اابل تووجوهوی از سووی شوورای  
سووراسووری کووارگووران ونووووووور و  
حووومووه در کووانووادا، اتووحووادیووه  
کارگران کشتیرانی، نهاد ائوتوالو  
علیه فقر در کوانوادا و اتوحوادیوه  
هووای کووارگووری بسوویوواری در  
انیلی  و سوئد و  یوره بووده ایوم  
که همیی  من محوووی کوردن  
نقض حقوق پایه ای کارگوران در  

ایوران خووواسوتوار آزادی کوارگووران  
زندانی و زندانیان سیاسی شوده و  
حمایت خود را از جوعوفور عواویوم  

 زاده اعالی کرده اند.  
 
وااعیت ایونوسوت کوه جوعوفور    

عایم زاده و اسماعیل عوبودی بوا  
بیانیه مشترکشان عولویوه فوقور و  
ریا ت اات ادی و بورای یو   
زندگی بهتر و بوا خوواسوت موهوم  
لوغووو پوورونووده هووای مووفووتوووحووه بووا  
احوووووامووی نووون"اخووالل در نوواووم  
امنیتی" امروز رهوبوران کوارزاری  
هستند کوه ابوعوادش اجوتومواعوی  
است. کارزاری که بطور وااوعوی  
علیه فقر و ریا ت ااوتو وادی و  
در دفوواع از حووگ تشووووول، حووگ  
اعت اب و آزادی های پوایوه ای  
مردی است. حمایت اتحادیه هوای  
کارگری در سط  جهانی از ایون  
کارزار و از جعفر عایم زاده کوه  
هم اکونوون در زنودان اسوت و از  
دهم اردیبهشت در اعت واب  وذا  
بسوور بوورده و موووجووب نوویوورانووی  
بسوویوواری شووده اسووت، اهووموویووت  
سوویوواسووی بسوویوواری دارد.  بووه  
اعتقاد من اینها همه ی  نوقوطوه  
عطف مهم در جنوبوش کوارگوری  

 در ایران است.  
مووا د ر اجووالس سووازمووان  
جهانی کار تالش کردیوم صودای  
ایون کوارزار اجوتومواعووی بواشویووم.  
 صدای جعفر عایم زاده باشیم.  

 
ک.ک فقققققعقققققالقققققیقققققن 
سازمانهای سیاسی و از 

جمله حقزب کقمقونقیقسقت 
کققارگققری بشققیققوه هققای 
مققخققتققلقق  هققمققزمققان بققا 
اجالس ای ا  او در ژنو 
و مق قی اجقالس حضقور 
دارند. حزب کمونقیقسقت 
کارگری در  قنقد سقا  
گوشته در دا قی سقالقن 
اجالس و بیرون اجقالس 
حضققور فققعققالققی دارد! 
تاثیرات ایقن فقعقالقیقت 

 کدامها هستند؟
شهال دانشفر: هوموانوطوور کوه  
اشاره کردید ما هر سوالوه در روز  
اول اجووالس سووازمووان جووهووانووی  
کووارگوور حووا وور موویووشووویووم کووه  
اعترا  خوود را از هوموان آ واز  
کارکنفران  که  پلنوی وسویوعوش  
با حضور هموه نوموایونودگوان بورپوا  
میشود،  به حضور رژیم اسالموی  
اعالی کنیم. آی ال او هوم ایون را  
میداند و هور سوال بور توموهویودات  
اموونووتووی اش شوودت موویوودهوود تووا  
جوولوووی ورود مووا بووه اجووالس را  
بییرد. اما امسوال موا از طوریوگ  
همبستیی و حمایت کارگوری و  
با کم  دوستوانوی از فوعوالویون  
کووارگووری توورکوویووه توووانسووتوویووم  
اطالعیه های خوود را بوه دسوت  
نوموایونودگوان شورکوت کونونوده در  
اجالس برسانیم و در نونود جوای  
سالن عو  جعفر عواویوم زاده و  
کووارگووران زنوودانووی ن ووب شوود.  
هوومووچوونوویوون هوومووه نووامووه هووای  

اعووتوورا ووی ارسووالووی از سوووی  
تشولها و فعوالویون کوارگوری از  
ایران را در پوشه ای گوذاشوتوه و  
تحویل این سازمان دادیوم.  ومون  
ایونوووه در موقووابول درب ورودی  
کنفران  پیوتی بر پوا کوردیوم و  
پالکارد "ایران از سازمان جوهوانوی  
کووار بووایوود اخووراج شووود" را در  
حالیوه اطالعیه هایمان را بدسوت  
نمایندگان اجوالس مویودادیوم، بواز  
کردیم. بودیون تورتویوب تووانسوتویوم  
صدای اعوتورا  کوارگوران ایوران  
  ٢ باشیم.  من اینوه بورای روز  

ژوئن نیز اکسیون اعوتورا وی در  
مقابل ساختمان آی ال او خوواهود  
بووود کووه در آن دوسووتووانووی از  
نوویووروهووای سوویوواسووی و احووزاب  
مووخووتوولووف و از جووموولووه از حووزب  
کمونیست کارگری ایران شورکوت  
میونند و این خود فشار بر روی  
سازمان جهانی کار را سونویویون  

 تر میوند. 
   

طووبووعووا امسووال در شوورایوو   
متفاوتی کنفران  جوهوانوی کوار  
برگوزار مویوشوود. نوموونوه بوارزش  
همانطور که اشاره کوردی بویوانویوه  
کنفدراسیون بین المللوی اتوحوادیوه  
های کارگری اسوت کوه اعوالی  
کرد نمایندگان وااوعوی کوارگوران  
جعفر عایم زاده، محومود جوراحوی  
و بووهوونووای ابووراهوویووم زاده هسووتوونوود.  
همچنین بخش مهمی از سوخونوان  
نوومووایوونوودگووان اتووحووادیووه هووای  
کووارگووری شوورکووت کوونوونووده در  
کنفرانو  از جومولوه نوموایونودگوان  

کشووور فوورانسووه در مووورد و ووا  
کارگران زندانوی در ایوران اسوت.   
مووجووموووعووه ایوونووهووا نشووان دهوونووده  
اهمیت حرکت اعتورا وی موا در  
مقابل اجالسهای سازمان جهوانوی  

 کار است.  
خالصه کوالی ایونوووه امسوال  
در اجووالس آی ال او صوودای  
اعترا  کارگران، صدای جوعوفور  
عایم زاده و پویواموش کوه بوطوور  
وااعی پیای همه کارگران و موردی  
ایران است، طنین پررنیی داشوت.  
و این ی  پیشوروی موهوم بورای  
کارگران در ایران است و در ایون  
پیشروی ما با حضور اعوتورا وی  
مان در مقابل اجالس آی ال او و  
در تماسهایمان بوا اتوحوادیوه هوای  
کارگری و نهادهای انسانودوسوت  
در ابل از شروع آن به سوهوم خوود  

 نقش داشتیم.  
 

نوته آخر اینوه ما با حضوور  
اعترا ی هر ساله خود در مقابول  
سووازمووان جووهووانووی کووار نووهووره  
بوروکراتی  و نموایشوی اجوالس  
های ایون سوازموان را بوه سوخوره  
گرفتوه و سوعوی کورده ایوم کوه  
نشان دهیم که آنجا نیز مویوتووانود  
موان اعترا  کارگران  و موردی  
 علیه دولت های دیوتاتور باشد.  
 کارگر کمونیست: با تشور 

 
 

طبعا امسال در شرای  موتوفواوتوی کونوفورانو   
جهانی کار برگوزار مویوشوود. نوموونوه بوارزش  
همانطور که اشاره کردی بیانیه کونوفودراسویوون  
بین المللی اتحادیه های کارگری اسوت کوه  
اعالی کرد نمایندگان وااعی کارگوران جوعوفور  
عایم زاده، محمد جراحی و بهنای ابراهیوم زاده  
هستند. همچنین بخوش موهوموی از سوخونوان  
نمایندگان اتحادیوه هوای کوارگوری شورکوت  
کننده در کنفران  از جمله نمایندگان کشوور  
فرانسه در مورد و وا کوارگوران زنودانوی در  
ایران است.  موجومووعوه ایونوهوا نشوان دهونوده  
اهمویوت حورکوت اعوتورا وی موا در موقوابول  

 اجالسهای سازمان جهانی کار است.  
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وقتی مردم حکومتیان را به غلط کردن 
 می اندازند!
 اصغر کریمی

 
 

گسترش سوریوا اعوتورا  بوه  
شالق زدن کارگران و جووانوان  
توس  بخش هوای موخوتولوف  
مردی و توحور  نشومویویور  
جوانان در مدیای اجوتومواعوی  
عووولووویوووه ایووون وحشووویووویوووری  
حووموت و انوعووواس آن در  
رسانه های جهانی، مقواموات  
جوومووهوووری اسووالمووی را بووه  
مخم ه انداخت. ربیعی وزیور  
کار رژیم اعتراو میوند کوه  

افوار عمومی جوریوحوه دار  »
مقاماتی که در   .«شده است 

یوو  موواه و نوویووم گووذشووتووه  
تاکنون خفقان گرفتوه بوودنود،  
ریووووواکوووووارانوووووه خوووووود را  
کارگردوست معرفی میونند  
و اجووورای حوووووووم درموووورد  
کارگران تواب را، الوبوتوه نوه  
بخاطر جنایتوارانه بوودن ایون  
عمل بلوووه بوخواطور م والو   

 ناای، نووهش میونند.  
 

ربیعی وزیر کار حووموت در  
توجیه بورکونواری مودیور کول  
اداره کووار آیربوایووجووان  ووربووی  
مویوویووویوود کووه او از اجوورای  
حوووووم شووالق بووه کووارگووران  
تواب بی اطالع بووده اسوت.  
اما طبگ اعتراو رسانه هوای  
وابسوتووه بووه حوووووومووت، خووبوور  
شوووالق خووووردن کوووارگوووران  
بوالفوواصوولووه در شووهوور تووووواب  
پیچیده بود و عوالوم و آدی از  

این وحشییوری حووووموتویوان  
مطلا شده بودند. اما گویوریوم  
شوووالق را نشووونووویووودیووود، از  
انفجارهای موعودن کوه خوانوه  
های کاه گولوی روسوتوائویوان  
منوطوقوه را توخوریوب کورده و  
زمین های کشاورزی شان را  
در طول نندین سال گوذشوتوه  
نابود کرده اسوت هوم بویوخوبور  

بودید؟ از خودکشی ی  یوا  
به عبارتی سوه کوارگور ایون  
معدن بدنبال شالق زدن به آنها  
و بیوار شدن آنها نیز شوموا و  
فرماندار محل و اسوتوانودار و  
نمایندگان موفوتوخوور موجولو   
بوووی اطوووالع بوووودیووود؟ از  
تاخیرهای طوالنی در پرداخت  
نندر از حوقووق کوارگوران و  
بوواال کشوویوودن حووگ ا ووافووه  
کاری آنها تووسو  کوارفورموا  
بیخبر بودید؟ اگر از ایونوهوموه  
فاجعه، که به سر کارگران و  
مردی این منطقوه آموده اسوت،  
اظهار بی اطالعی میووونویود  
آیا مطابگ حومی که خودتان  

به مدیر کل تان در آیربایجوان  
 ربی داده اید، نباید هومویوی  

 گورتان را گم کنید؟  
 

اما جری شما وزیر کار و سایر  
مقامات حوومت بیش از این  
است. همین هفته ابل جووانوان  
فار  الوتوحو ویول را بوه جوری  
جشن گرفتن به شالق بستید.  

ابل از آن در مشهد توعودادی  
زن و مرد به حوم دادگاهتوان  
در این شوهور شوالق خووردنود.  

پوونوور نووفوور از    ٣٤ فووروردیوون  
کارگران نادرملو و اوبول از  
آن کارگران پتروشیموی رازی  
و نند سال ابل تر معلموان و  
کووارگووران را در سوونوونوودج و  
سوواری بووه شووالق مووحووووووی  
کردید. یا از اینهوا بوی خوبور  
بوده اید و باید گورتان را گوم  
کونویود و یوا هوموه ایونوهوا را  
میدانویود و آنوواوت کوارگوران  
تواب و رازی و نادرمولوو و  
معلمان سنندج و مردی مشهود  
و جووووانوووان اوووزویووون گوووور  

حوومتتان را خواهونود کونود.  
این اووانویون  ود انسوانوی را  
خود شماها ت ویب کرده ایود  
و همچنان توایویود مویووونویود.  
سنویوسوار و دسوت بوریودن و  
نشم درآوردن و حوتوی اعودای  
کود  را اانون کرده ایود و  
از آنووهووا دفوواع موویووووونوویوود.  
حووووووووموووت شوووموووا از دوره  

بنیانیذار مجری تان تا اموروز،  
بر اساس همین اوانین بنا شده  
است. شما در طول حووووموت  

ساله تان و در طول همیون    ٩٢ 
دو سه سال اخیر دههوا اوانوون  
علیه کارگران و ا کرده ایود  
و دست کارفرمایان موفوتوخوور  
را علیه کارگران بوازتور کورده  
اید. همین سه ماه ابل حقووق  
ی  نهاری زیر خ  فوقور را  
ت ویب کردید و دههوا فوعوال  
کارگری را به جری اعوتورا   
بووه ایوون شوورایوو  بووه زنوودان  
انداختید. شما بوی آبوروتور از  
این حرفوهوا هسوتویود. اشو   

 تمساح نریزید!  

 
اما آنچه برای موردی اهومویوت  
دارد این اسوت کوه شواهودنود  
نیونه اعترا شان شما را به  
ایون دلووقو  بووازی و  وولوو   
کردن انداخته است. شالق در  
کنار دیویور شووونوجوه هوای  
اوورون وسووطووایووی و اعوودای و  

سووال    ٩٢ سوونوویووسووار ابووزار  
حوووووومووت شوومووا بوووده اسووت.  
سوونوویووسووار را بووعوونوووان ابووزار  
توومووووویوون و تسوولوویووم زنووان بووه  
اوانین ارون وسطایوی توان در  
عمل متواف کردیم و اموروز  
شوومووا را بووه مووعووذرتووخووواهووی  
درمووووورد شووووالق زدن بووووه  
کارگران انداخته ایم. تردیودی  
نداشته باشید که شالق را هم  
از دسوت شومووا جوونوایووتوووواران  
خواهیم گرفت و شما را اودی  
به ادی عقب خواهیوم رانود توا  
روزی کووه رهووبوور موونوفووورتووان  
صدای انقالب مردی را بشنوود  
و در صودا و سویوموایوتوان بوه  

 گریه بیفتد. 
 

اما آنچه برای مردم اهمیت دارد این است که شاهدند  گونه اعتراضشان شمقا 
را به این دلا  بازی و غلط کردن اندا ته است. شالق در کنار دیگر شکنجقه 

سا  حکومت شما بوده اسقت.  ٧٣های قرون وسطایی و اعدام و سنگسار ابزار 
سنگسار را بعنوان ابزار تمکین و تسلیه زنان به قوانین قرون وسطایقی تقان 
در عمی متوق  کردیه و امروز شما را به معورتخواهی درمورد شقالق زدن بقه 
کارگران اندا ته ایه. تردیدی نداشته باشید که شالق را هقه از دسقت شقمقا 
جنایتکاران  واهیه گرفت و شما را قدم به قدم عا   واهیه راند تقا روزی 
که رهبر منفورتان صدای اناالب مردم را بشنود و در صدا و سقیقمقایقتقان بقه 

 گریه بیفتد.
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 ١ صفحه   

 

رویدادهای 
 برجسته:

کارزار دفقا  از جقعقفقر 
 عظیه زاده

 
کارزار ا را  جقمقهقوری 

 اسالمی از آی ا  او 
 

اعتراض به حکه شقالق 
 کارگران آق دره 

 
کووارزار در اعووتوورا  بووه اجوورای  
حوم شنیا و وحشیانه شوالق زدن  

کارگر موعودن آق دره در    ٥٢ به  
تواب، کارزار در دفاع از جوعوفور  
عایم زاده از رهوبوران کوارگوری  
در زندان و خواستهوایوش، پویوووت  
اعترا ی مقابل کنفران  ساالنوه  
آی ال او و اعتورا  بوه شورکوت  
نمایندگان جمهوری اسوالموی در  
سازمان جهانی کار، اعوتورا وات  
گسترده کارگری و ی  نوموونوه  
جووالووب آن تووحوو وون کووارگووران  
بازنشستوه موخوابورات راه دور در  
مووحوووطووه کووارخووانووه، از جووموولووه  
اتفااات مهم در هوتوفوه گوذشوتوه  

 است. 
 

اینهوا هوموه اتوفوااوات سویواسوی    
مهمی اسوت کوه بوطوور وااوعوی  
سوورف وول جوودیوودی در جوونووبووش  
کارگری و موبوارزات کول موردی  
گشوووده اسووت. ایوونووهووا هوومووه  

کوووارزارهوووایوووی هسوووتووونووود کوووه  
کارگران، معلمان ، بازنشسوتویوان  
و... در صف موقودی آن هسوتونود.  
اینها همه کوارزارهوایوی هسوتونود  
که یوسرش در کوارخوانوجوات و  
سوور دیوویوورش در زنوودان اسووت و  
رهوووبووورانوووش از زنووودان سوووخووون  
مییویند. اینها همه کارزارهوایوی  
هستند که اعتورا وات در داخول  
ایران و در سط  بین المللی را بوه  
هم مت ل کرده اسوت. نویواهوی  

 به این اتفااات مهم بیندازیم.  
 

عققلققیققه اجققرای حققکققه 
وحشیانقه شقالق عقلقیقه 

 کارگران معترض 
در واپسیون روزهوای اردیوبوهوشوت  
موواه احوووووای وحشوویووانووه و اوورون  

کووارگوور    ٥٢ وسووطووایووی عوولوویووه  
اخراجی معدن طوالی آق دره در  
آیربایجان  ربی، از جمله پرداخوت  
جریمه نقودی و توحومول  وربوات  
شووالق بووه اجوورا گووذاشووتووه شوود.  
اجرای این احووای گسوتواخوانوه و  
شنیا بوا مووجوی از اعوتورا  و  
کارزاری گسترده، پاسخ گورفوت.  
تشووووولووهووای کووارگووری نووون  
اتووحووادیووه آزاد کووارگووران ایووران،  
سندیوای شرکت واحد علیه ایون  
گستواخوی رژیوم بویوانویوه دادنود.  
علیه آن طوماری اعوتورا وی بوه  
راه افتاد و ظرو مدت کووتواهوی  
بیش از پوان ود نوفور آنورا امضوا  
کردند. این مو وع به یوووی از  
مثالهای بارز نقوض حوقووق پوایوه  
ای کارگران و انسانها در ایران و  
اعترا  به حضور رژیم اسوالموی  
در سازمان جهانی کار آی ال او  
تووبوودیوول شوود. رهووبووران کووارگووری  
نون جعفر عواویوم زاده در پویوای  
اعترا ی اش به سازمان جهوانوی  
کار، مشخ وا بوه ایون موو ووع  
اشوواره کووردنوود. از سوووی حووزب  
کوموویسووت کوارگووری ایوران نویووز  
کارزاری بین المللوی عولویوه ایون  

عمل جنایتوارانه رژیوم اسوالموی  
بووه راه افووتوواد و در ایوون هووفووتووه  
اتووحووادیووه کووارگووران کشووتوویوورانووی  
بووزرگووتووریوون اتووحووادیووه کووارگووری  
استرالیا نسبت به این موو ووع از  
جمهوری اسالموی اعوالی انوزجوار  
کوورد و ایوون کووارزار  خووود بووه  
سوورآ ووازی جوودیوود بوورای جوودالووی  
بزرگ تور توبودیول شود. در ایون  
کارزار کارگران در ایران با اعوالی  
اینوه ایون شوالق سورموایوه داران  
مووفووتووخووور اسووت کووه بوور بوودن  
کارگران وارد میشود و دسوتویواه  
اضووایووی نوویووز در مووقووای حووفووا   
اانونی ننین سیوسوتوم جوهونوموی  
ای دسووت بووه صوودور نوونوویوون  
احوامی مویوزنود، کویوفورخوواسوت  
خود را علیه سرمایه داری حاکوم  
و دسووتوویوواه اضووایووی اش اعووالی  

 کردند.  
 

این کارزار در وااوا اعوالی یو   
دوره  مووهوم اسووت. اعوالی پوایووان  
دادن به دوره اولودری جوموهووری  
اسالمی و زندانی کوردن کوارگور  
معتور  بوا اتوهوای "ا وتوشواش "  
و... و  بوردگوی کواری اسووت.  
ابعاد گسترده این کوارزار توا هوم  
اکنون طوفوانوی بوه راه انوداخوتوه  
است. و زیر فشار ننین بوهومونوی  
ربیعی وزیر کوار دولوت روحوانوی  

خرداد خبر برکناری ر وا    ٥٧ در  
زاده مدیرکل "توعواون، کوار و    نقی 

رفاه اجتماعی اسوتوان آیربوایوجوان  
 وووربوووی" را توووحوووت عووونووووان  

اطووالعووی از اجوورای حوووووم    بووی 
مجازات شوالق کوارگوران موعودن  
طالی آق دره اعوالی داشوت. اموا  
برکناری او کوافوی نویوسوت. بوه  
عنوان اولین گای تمامی عاملویون   
ایوون جوونووایووت بووایوود مووعوورفووی و  
محاکمه شوند. به صدور احوووای  
اسالموی و وحشویوانوه ای نوون  
"شالق " باید خاتمه داده شود. بوه  
صوودور پوورونووده اضووایووی تووحووت  
عناوینی نون "ا تشاش" "اخوالل  

در نام و امنیت ملی و..." بوایود  
خوواتوومووه داده شووود. کوول بسوواا   
دسووتوویوواه اضووایووی و احوووووای  

 وحشیانه شان باید جارو شود. 
 

کقققارزار در دفقققا  از 
 جعفر عظیه زاده 

امنویوتوی کوردن موبوارازت موردی  
تحت عونووان "اخوالل در نواوم و  
امنیت ملی" باید پایان یابود. ایون  
یوی از خواستهای اصلی جوعوفور  
عایم زاده است. جعفر عایم زاده  
از رهبران کارزار برای لغو کولویوه  
پوورونووده هووای مووفووتوووحووه بوورای  
کارگوران، موعولوموان، و تومواموی  
فعالویون سویواسوی توحوت عونووان  
"اخالل در نام و امونویوت مولوی"  
هوومووچوونووان در زنوودان اسووت. ایوون  
کارزار با بیانیوه مشوتور  او و  
اسوموواعوویول عووبودی از موعوولوومووان  
معتر  در زندان در آسوتوانوه اول  
مووه آ وواز شوود و ادامووه دارد.  
اعترا  این کارزار بوه امونویوتوی  
کردن مبارزه علویوه زنودگوی زیور  
خ  فقر و بورای یو  زنودگوی  
انسانی است. در آن بیانیه جوعوفور  
عایم زاده و اسومواعویول عوبودی  
اعووالی کوورده بووودنوود کووه اگوور  
خواستشان پاسخ نیویورنود از دهوم  
اردیبهشت دست به اعت اب  وذا  
خواهنود زد. اسومواعویول عوبودی  
بطور موات و با اید وثویوقوه آزاد  
شد و بنا بر ارار ابلی اعوتو واب  
 ذایش را خاتمه داد اما پویویویور  
خواستهایش است و در حمایوت از  
جعفر عایم زاده نیرانوی خوود را  
از و عیت او اعالی داشته اسوت.  
جووعووفوور عوواوویووم زاده از دهووم  
اردیبهشت تا کنون در اعوتو واب  
بسر میبورد و و وعویوتوی بسویوار  
نیران کننده دارد. از هومویون رو  
در حمایت از او و خوواسوتوهوایوش  
اکنون این کارزار در زنودان و در  
بیرون از زنودان و در سوطو  بویون  
المللی با ادرت به جولوو مویورود.  

از جمله فعالویوت هوای موهوم در  
حمایت از جعفر عایم زاده، ارسوال  
پیاموهوای حوموایوتوی بوا عووو   
جعفر عایم زاده و خواست آزادی  
وی، تجمعات خانواده او به هوموراه  
جمعی از کارگران و معولوموان در  
مقابل مجل  و در اعوتورا  بوه  
عدی پاسخیویی به خوواسوتوهوای  
جعفر عایم زاده اسوت. در سوطو   

اتووحووادیووه    ١ بوویوون الووموولوولووی نوویووز  
کارگری حمایت همه جانبه خوود  
را از وی اعالی کرده و خوواسوتوار  
پایان دادن به اعوتو واب  وذایوش  
شووده بووودنوود و در ایوون هووفووتووه  
کنفدراسیون بین المللی اتوحوادیوه  
هووای کووارگووری )آی تووی یووو  
سیم در ااوداموی بویوسوابوقوه در  
اعترا  به حضوور هویوات رژیوم  
اسووالمووی در آی ال او اعووالی  
داشوت کووه جوعووفوور عواوویووم زاده،  
محمد جراحی و بوهونوای ابوراهویوم  
زاده از جمله نموایونودگوان وااوعوی  
تشول های مسوتوقول کوارگوری  
در ایووران هسووتوونوود. اووبووال نوویووز  
تشولهای کوارگوری از سووئود،  
کانادا، استرالیا، از این کوارزار و  
خووواسووتووهووای کووارگووران اعووالی  

 حمایت کرده بودند. 
 

کووارزار عوولوویووه اموونوویووتووی کووردن  
مووبووارازت مووردی تووحووت عوونوووان  
"اخالل در نام و امونویوت مولوی"  
کوه بوه خوواطور آن امووروز جوعوفوور  
عوواوویووم زاده در زنوودان اسووت و  
جانوش در خوطور اسوت، در وااوا  
دفووواع از حوووگ تشووووووول، حوووگ  
اعت اب و آزادی های سویواسوی  
پووایووه ای در جووامووعووه اسووت.  
کارزاری اجتماعی است  که بوه  
کل جامعه مربوا است. وسویوعوا  
به این کارزار ب ویوونودیوم. هور جوا  
که هستیم صدای جعوفور عواویوم   
زاده و کارگران زنودانوی بواشویوم.  
ما هم در کنار او خوواسوتوار لوغوو  
 تمامی پرونده های تشویل شده 

 

کفففارگفففران در 
هفته ای ای که 

 گذشت
 شهال دانشفر
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ٤ ازصفحه  

 ١ از صفحه  

 
 
برای کارگران، معلمان و کولویوه    

فعالین سویواسوی "توحوت عونووان  
اخالل در نام و امنیوت مولوی" و  
آزادی بدون اید و شورا تومواموی  

 زندانیان سیاسی شویم.  
 

پیکت اعتراضی مقاقابقی 
 کنفرانس آی ا  او

اعترا  به حضوور هویوات رژیوم  
اسووالمووی در اجووالس سووازمووان  
جهانوی کواروو آی ال اووو امسوال  
ابعاد متفاوتی نسبت به هور سوال  
داشووت. از جووموولووه نووامووه هووای  
اعترا ی از سوی تشوول هوای  
کووارگووری، نووون اتووحووادیووه آزاد  
کارگران ایران، کوانوون مودافوعوان  
حقوق کارگر، کمیتوه پویویویوری  
برای ایجاد تشولهای کارگوری،  
سندیوای شرکت واحد، بوخوشوی  
از این اعترا ات بود. هوموچونویون  
رهووبووران کووارگووری نووون جووعووفوور  
عایم زاده، بوهونوای ابوراهویوم زاده،  

محمود صالوحوی در پویوای هوای  
خود خطاب به دبیر کول سوازموان  
جووهووانووی کووار، و خووطوواب بووه  
نومووایوونودگووان شورکووت کونوونووده از  
سوی اتوحوادیوه هوای کوارگوری  
اعترا  خود را اعوالی داشوتونود.  
از جمله موحوور هوای موهوم ایون  
نامه ها حمایت از جوعوفور عواویوم  
زاده و خواستهایش، اعوتورا  بوه  

کارگور موعودن آق    ٥٢ شالق زدن  
دره و زیر پا گذاشتون شودن پوایوه  
ای ترین حقوق کوارگوران تووسو   
رژیووووم اسووووالمووووی و حضووووور  
تشولهای دست ساز دولوتوی بوه  
جای نمایندگان وااعی کوارگوران  
بود. این نامه هوا بوطوور وااوعوی  
کوویووفوورخووواسووتووی عوولوویووه فووقوور و  
بیحقوواوی کوارگوران در ایوران و  
اعترا  به سووت نهوادی نوون  
سازمان جهانی کار به آنوچوه در  
ابال کارگران، موعولوموان و موردی  
معتر  در ایران مویویوذرد، بوود.  
جعفر عایم زاده خوطواب بوه ایون  
اجالس پیای صوتی داد و بویوانویوه  

آی تی یو سی با اعوالی ایونوووه  
نوومووایوونووده وااووعووی کووارگووران، در  
نوونوویوون اجووالس هووایووی مووحووموود  
جراحی، جعفر عایم زاده و بوهونوای  
ابراهیم زاده ها هستند، انعوواسوی  
از صدای اعترا  جعوفور عواویوم  
زاده و کووارگووران در ایووران در  
اجووالس سوواالنووه امسووال سووازمووان  

 جهانی  کار بود. 
ما نیز از طرو حزب کموونویوسوت  
کووارگووری ایووران تووالش کووردیووم  
هموانونود هور سوال و در روز اول  
بورگوزاری اش آنوجوا بوواشویوم. بووا  
گذاشتن پویوووت اعوتورا وی در  
مووقووابوول درب ورودی اجووالس و  
پخش صدها اطالعیه با خوواسوت  
اخووراج جوومووهوووری اسووالمووی از  
سازمان جهانی کار و ن وب بونور  
"جمهوری اسالمی باید از آی ال  
او اخراج شود"، و نویوز بوا پوخوش  
اطالعیه هایمان در داخل سالون و  
ن ب نند عو  از جعفر عایوم  
زاده و کووارگووران زنوودانووی نووون  
بووهوونووای ابووراهوویووم زاده و مووحووموود  

جراحی و کارگران و موعولوموانوی  
کووه حوووووم زنوودان دارنوود نووون  
اسووموواعوویوول عووبوودی، مووحوومووود  
بهشتی، رسول بودااوی، موحوموود  
صووالووحووی و.. ، صوودای جووعووفوور  
عایم زاده و کوارگوران و موردی  
ایران را در این اجالس نماینودگوی  
کردیم. بنا بور خوبورهوای شویونوده  
شده یوووی از موو ووعوات دا   
موورد بوحوو  از سووی اتوحووادیووه  
هووای کووارگووری در فوورانسووه و  
سوووئوود در اجووالس اعووتوورا  بووه  
سرکوبیری های رژیم اسوالموی  

 خواهد بود.  
به این اعتبار در اجالس جوهوانوی  
امسووال سووازمووان جووهووانووی کووار،  
صوودای جووعووفوور عوواوویووم زاده،  
کارگوران و موعولوموان زنودانوی و  
بطور کلی کارگران و مردی ایوران  
از طریگ ننین کارزاری پوررنو   
تر از هور سوال انوعووواس داشوتوه  

 است.  
 

اعققتققراضققات گسققتققرده 

 کارگری 
اعترا ات کارگوری گسوتورده و  
هوور روزه اسووت. در ایوون هووفووتووه  
مراکزی نون موخوابورات راه دور  
شوویووراز، ریووخووتووه گووری موواشوویوون  
سازی تبریز، نیوروهوای شورکوتوی  
مووخووابوورات دلووفووان، کووارکوونووان  
شرکتی مخابرات استوان لورسوتوان  

عسولوویوه،    ٥٣ در کوهدشت، فاز  
آب مووعوودنووی داموواش گوویووالن و  
کارخانه پوارسویولوون خوری آبواد از  
جووموولووه مووراکووز دا  اعووتوورا ووات  
کووارگووری بووودنوود. مووو وووعووات  
محوری این اعترا ات اعوتورا   
علیه تعویگ پرداخوت دسوتوموزدهوا،  
عوولوویووه اخووراجووهووا و اووراردادهووای  
پیمانی و خواست استخدای رسموی  
بود. کارگران بازنشسته مخابورات  
راه دور شوویووراز سوووی خوورداد تووا  
کوووونووووون در اعووووتوووورا  بووووه  
دسووتوومووزدهووای مووعووواووه خووود در  
محووطوه کوارخوانوه نوادر زده و  
تح ن کرده اند. آنوهوا خوواسوتوار  

 تمامی طلبهایشان هستند. 

 

 
 

اعقققققتقققققراض کقققققانقققققون  
نققویسققنققدگققان ایققران بققه 

 مجازات  شالق
 مردم آزاده ی ایران

 
درشرایطی که درگووشوه ای  

از ایوون سوورزموویوون گوورفووتووار،  

کسانی کوه یو  شوبوه بوه  
ثروت های بادآورده ونوجووموی  
رسیده اند دری  حراج بورای  
به رخ کشیودن  ثوروت خوود ،  
ی  تابلوی نقاشی معمولوی  
را سه میلیارد تووموان " موی  
خرند ، درگوشه ی دیویوری  
ازآن صاحبان سرمایه وحامیوان  

آنان ، این کیمویواگورانوی کوه  
خون انسان رابه طالتبدیل می  
کوونوونوود ، کووارگوورانووی راکووه  
درتالش تامین نان  شوب  زن و  
فرزنود خوویوش بوه کوارفورموا  
اعترا  کرده اند ، بوه شوالق  
موووی بووونووودنووود. ازمووواجووورای  
کووارگووران اخووراجووی مووعوودن  
طالی آق در ه ی تواب سخن  

  ٩١١ مووی گووویوویووم ه ابووتوودا  
کارگر، یوجا بوه بوهوانوه ی  
پایان یافوتون  مود ت  اورارداد ،  
اخراج وبیوارمی شوونود. ازآن  
موویووان یوووووی کووه گوورسوونووه  
وشوربخت، همه ی راه ها رابه  
روی خود بسوتوه موی بویونود،  
خوووودکشوووی موووی کووونووود  
وهنیامی که سوایورکوارگوران  
دراعووتوورا  بووه ایوون شوورایوو   

درمقابل موعودن توجوموا موی  
کنند ، با حوراسوت موعودن و  
مووداخوولووه ی " دادسووتووانووی"  
تواب روبه رومی شوونود کوه  
کووارگووران را بووازداشووت مووی  

  ٥٢ کنند و سورانوجوای عولویوه  
نفرازآنان احوای زندان ، جریموه  
ی نقدی وشالق صوادر موی  
شود و کارگران را بوه شوالق  
می بندند . همین امسوال در  
مشهد نیز زنان و موردانوی را  
که در ی  مهمانی شورکوت  
کرده بودند ، شالق زدند . بوه  
همین گونه دختران و پسورانوی  
را کووه در اووزویوون ، بوورای  
خودجشن  فوار  الوتوحو ویولوی  
گرفته بودند ، شالق زدند توا  
به گوفوتوه ی یو  مسوئوول  
اضایی ازوین " برای دییوران  

عووبوورت " شووود! ایوون شووالق  
هووایووی کووه بوورتوون  کووارگووران   
بیوار تواب ، موردان و زنوان   
مشووهوود و جوووانووان  اووزویوون  
فرودآمده ، وجودان عومووموی  
جامعه را زخمی و حورموت و  
کرامت انسوانوی را لویودموال  

 کرده است . 
 

کووانووون نووویسوونوودگووان ایووران ،  
اجورای احووووای ظووالومووانوه ی  
شووالق را کووه بووازمووانووده ی  
زشت عهد  برده داری و نمونوه  
ی بارز  شونجه در مالء عوای  
در لووبوواس اووانووون اسووت ،  
محووی می کنود و خوواهوان   

 الغای آن است 
 کانون نویسندگان ایران 

 ٥٩٣١ خرداد    ٥٧ 
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شالق زدن 
 موقوف

کارگر معودن طوالی آق دره  ٥٢ 
را بخاطر اعترا شان علیه اخوراج  
و بی تامینی به شالق کشویودنود  
و این شالق سرمایه داران بور بودن  
کارگران است که به بردگی تون  

 نداده اند. 
 

شالق زدند و موجی از اعوتورا   
به پا شد. طوماری در اعوتورا   
به این عمل شنیا ارون وسطوایوی  
بووه راه افووتووواد. تشووووولووهوووای  
کوارگوری بویوانوویوه دادنوود و آنوورا  
مووحووووووی کووردنوود و اکوونووون  
کارزاری به راه افتاده اسوت کوه  
ما نویوز بوه صوف ایون اعوتورا   

 تعلگ داریم. 
به باور ما زیر این فشار ها اسوت  
که مدیر کل اداره کار و توعواون  

آیربایجان  ربی تحت عونووان بوه  
اطالعی از اجرای حوم بورکونوار  
شد. اما بورکونواری وی کوافوی  
نیست. بلوه باید صودور نونویون  
احوامی ممنوع شود و کسوانوی  
کووووه شووووالق زده انوووود و  
صادرکنندگان ننیون احووواموی  
باید محاکموه بشوونود. در عویون  
حووال بووایوود خووواسووتووهووای بوورحووگ  
کارگوران موعودن طوالی آق دره  

 فورا پاسخ داده شود. 

 
این اولین بار نویوسوت کوه شواهود  
صدور ننین احوامی شونویوعوی  
در اوبووال کوارگووران و نووه فوقوو   
کارگران، بلووه جووانوان، زنوان و  
مردی معوتور  دیویور بووده ایوم.  
حرو ما زندانیان سیاسوی، حورو  
ما مردی اینست که شوالق زنوی  

 مواوو.  امضا کنندگان: 
ابراهیم فیروزی، محمد جوراحوی،  
بووهوونووای ابووراهوویووم زاده ، مووهوودی  

عایمی، وحید مووسووی، امویون  
 حسن وند سیار، حسن کاکاوند 

 زندان رجایی شهر 
این نامه را تعودادی از زنودانویوان  
امنیتی رجایی شهر بوه اسواموی  

 زیر نیز امضا کرده اند: 
مسووعووود عوورب نوووبوودار، ر ووا  
کاهه، ایورج حواتوموی، عولویور وا  
فراهانی، بوهوزاد تورحوموی، فوریود  

 آزموده. 
 ٣١ خرداد  

اتحادیه کشتیرانی کانادا خواستار لغو عضویت  رژیم اسالمی 
 در سازمان جهانی کار شد

 
 

ات ادیه کشتیرانقی کقانقادا 
 واستار لغو عضویت  رژیقه 
اسالمی در سازمان جقهقانقی 

 کار شد.
بدنبال توالش ارسوالن نواظوری از  
اعضووای کووموو وویوون بوورای آزادی  
کووارگووران زنوودانووی در ایووران در  
کشور استرالیا،  ، پل م  لوی  
رئوویوو  واحوود سوویوودنووی اتووحووادیووه  
کشتیرانوی در ایون کشوور طوی  
نامه ای شدید الحن بوه سوازموان  
جهانوی کوار انوزجوار خوود را از  
سووت  ایون سوازموان در اوبوال   
توحش و بربوریوت رژیوم اسوالموی  
نسبت به کارگران و نوقوض پوایوه  
ای ترین حقوق آنان اعالی داشوتوه  
و  ووموون حوومووایووت از کووارگووران  
زندانی و زنودانویوان سویواسوی در  
ایووران، خووواسووتووار لووغووو عضووویووت  
جمهوری اسالمی در سوازموانوی  
جوهوانوی کوار شوده اسوت. موتوون  
فارسی و متن نامه ارسالوی ایون  

 اتحادیه  میمه است.  
 

کوموو ویوون بورای آزادی کووارگووران  
 زندانی 
 ٧١٥٢ ژوئن    ٩ ،  ٣١ خرداد    ٥٤ 

S h a h l a . 
Daneshfar ٧@gmail.com 

h t t p : / / f r e e -t h e m -
now.com 

*** 
 

گققای رایققدر دبققیققر کققی 
 سازمان جهانی کار

سوازموان جوهوانوی کوار و دیویور  
نوهوادی هووای بویوون الوموولولوی در  
جووریووان توووحووش سووازمووان یووافووتووه  
جمهوری اسوالموی و کوارفورموا  
هووایووش بوور عوولوویووه کووارگووران و  
فعالین کوارگوری در ایوران اورار  
گرفته اند. همه اینها نمونه هوای  
اعموال توروریسوتوی کوارفورموایوان  
علیه کارگران اسوت. ایون دیویور  
به نه منوالی است که همه ایون  
اتفااات و موارد بوه رویوت شوموا  
رسوویووده اسووت امووا ایووران عضووو  

سازمان جهانی کار بااوی موانوده  
است. سازمان جهوانوی کوار نوه  
ااداماتوی بوعومول اورده اسوت توا  
اطمینان حاصل کند کوه ایوران و  
کارفرماها و عواملش از  ودیوت  
بووا کووارگووران دسووت بوور دارنوود و  
بیعدالتی در ابال آنان پایان پوذیورد  
و تضییا حقوق پوایوه ای انسوان   
اخوتوونوواق و هووموه دیوویور اشوووووال  
اعمال بربوریوت بوه هومویون مونووال  

 ادامه نیابد.     
               

اعدای کارگران  کوتو  کواری   
شالق و تازیانه زدن انان  استثوموار  
زشوت و شوونوویوا کووودکوان کووار،  
ارعاب و تهدید کارگران  تضیویوا  
حقوق مسلم و پایه ای کوارگوران  
ماننود حوگ تشووول، حوگ آزادی  
ابراز عقویوده سویواسوی و خویولوی  
موارد دیویور، از زموره اتوفوااوات  
روزمره در ایران اسوت. هوموه ایون  
موارد به اطالع سوازموان جوهوانوی  
کار رسوانوده شوده اسوت. یوقویونوا  

فووقوودان یوو  ااوودای اسوواسووی و  
جوودی عوولوویووه ایووران، حوواکووی از  
همدستی و شری  بودن در ایون  
جرایم اسوت. ایون بواعو  شوری و  
سرافوندگی  یو  سوازموانوی  
مووثوول سووازمووان جووهووانووی کووار و  
سازمان هایی است  کوه موبولو   
ارزش ها و اصول کارگوری موی  
باشند. که آگاهانه نشم شوان را  

 به روی وااعیت می بندند.                                             
 

واحد سیدنی اتحادیه کشوتویورانوی  
اسووتوورالوویووا ایووران را بوورای ادامووه  
توحشش نسوبوت بوه کوارگوران و  
فعالین کارگوری موحووووی موی  
کند. در عین حال ما تموای افوراد  
و سازمانهایی را که اجوازه موی  
دهند نونویون بوربوریوت بور عولویوه  
کارگران در ایوران اداموه یوابود را   
بدون اینوه هی  کم یونوی بورای  
لغو اوانین  د کوارگوری پویوش  

 برند،  محووی می نماییم. 
ما سازمان جهانی کار را عواجوال  

فرا موی خووانویوم کوه عضوویوت  
ایران از سازمان جوهوانوی کوار را  
لغو نماید. موا سوازموان جوهوانوی  
کار را عاجال فرامی خووانویوم توا  
از ایران فورا بوخوواهود کوه هوموه  
زنوودانوویووان سوویوواسووی و کووارگووران  
زنوودانووی را آزاد کوونوود و هوومووه  
اوووانوویوونووی را کووه اعوودای هووا و  
زندانی نمودن و هوموه تونوبویوهوات  
دیوویوور دولووت و کووارفوورموواهووا را  
مجاز می نماید،  لوغوو نوموایود و  
اوانینی را و ا نماید که حافو   
حقوق انسان و دسترسی بوه هوموه  

 حگ و حقوق انان باشد.. 
 

اگوور مووایوولوویوود کووه روی ایوون  
مو اعت مباحثا کنیم  لطفوا از  
 تماس با من دری  نفرمایید.    

   
 با احترای 

 پل م  لی 
 رئی  واحد سیدنی 

 اتحادیه کشتیرانی استرالیا  
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 ي  دنيای بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد

 سکته قلبی و شالق تا سیاستهای نئولیرالیسم!
 نسان نودینیان

 
کارگران موعودن طوالی آق دره:  

گیریم، هوم شوالق    هم سرطان می 
 می خوریم. 

"شیر گوسفند سرطان زاسوت، آب  
آلوده اسوت. دسوتوموان بوه کواری  
نمی رود، بیواریم. کاری نیوسوت  
کووه خوورج زنوودگووی را از دلووش  
بیرون بیاوریم، نه زمویونوی موانوده  
بوورای شووخووم زدن و نووه آب و  
عوولوووفووه ای بووااووی مووانووده کووه  

 دامداری کنیم". 
اینها درد دل یوووی از کوارگوران  
آق دره است، کوارگوری کوه هوم  
شووالق خووورده و هووم ایوون روزهووا  

 بیوار است. 
 

ا ه دردنا  زندگی و  فشوار  
بر کارگران بیشمار است. سوووتوه  
البی و شوالق کوارگوران آق دره  
ابوتوودا بسوواکوون نوویووسووت. از روی  
بغض و انتقای کارفرموا و نواشوی  
از بی اطالعی این و آن رئیو  و  
مسووئووول مووزدور در تووووواب و  
آیربایجانغربی نیست. دستویویوری  
ده هووا کووارگوور فووعووال در بوونوود  
نیهداشوتون زنوان مودافوا حوقووق  
برابری طلبانه و انسانوی و فوعوال  
حقوق کودکان هم از سور شور و  
بد نیتی مسئول ارگوان سورکووب  

 نیست.  
بیواری میلویوونوی بوا گسوتورش  
دامنه فقر و نداری، پایویون آمودن  
ادرت خرید و ناتوانی در پورداخوت  
هزینه های پزشوووی و دارویوی،  
محرومیت کودکان از تح یول و  
ازدیاد بی سرپنواهوان و کوودکوان  

کار و خیابانی، اعتیاد ملوعوون و  
کثیف که کرامت و شوخو ویوت  
هزاران زن و  مورد بوی افوگ در  
جامعه را در نونویوال مورگ و  
زندگی مدفون میوونود، هوموه و  
همه این م ائب زاده سیاستوهوای  
ارتجاعی و نئولیبرالیستوی دولوت  

 و ناای حاکم در ایران است.   
 

و بودسوت  ”   انتخوابوات “ در پایان   
گوورفووتوون اوودرت توووسوو  دولووت  
یوازدهووم ، ریوویوو  صوونوودوق بوویوون  
الووموولوولووی پووول از اجوورایووی کووردن  

ها از جمهوری اسوالموی  ”  یارانه “ 
و  ”  تقدیور “ تقدیر کرد! ماهیت این  

از جوومووهوووری  ”  حووگ شوونوواسووی “ 
اسووالمووی در جووبووهووه دولووت و  
سرموایوه داران کواموال مشوخو   
است. سالهای مدیدی اسوت کوه  
صندوق بین المللی پول از بیوشوتور  
کشورهای دنیا و از جملوه دولوت  
حاکم در ایران میخواهد که خوود  
را با سیاستهای ااوتو وادی ایون  
صندوق هماهن  کنند. تحمویول  
ریا ت کشی اات وادی بوا زدن  
مزایای رفاهی کارگران از جملوه  
پایین آوردن میزان دستمزدها، کوم  
کردن مزایوای دوره مورخ وی و  
بیمه هوای اجوتومواعوی و پوایویون  
نیه داشتن حقوق و مزایای بیموه  
بوویووووواری و افووزدون موویوولوویووونووی  
بیواری از اهم نوتوایور مسوتوقویوم  
سیاست های صندوق بین المللوی  
پول میباشد که بونوا بوه ارزیوابوی  
اخوویوور، جوومووهوووری اسووالمووی هووم  
توانسته خودش را بوا آن توطوبویوگ  
کند. در دوره هشت سوال ریویو   

جمهوری احمودی نوژاد سویواسوت  
ریا ت اات ادی با اجرای طورح  

به اجورا در  ”  هدفمندی یارانه ها “ 
آمده اسوت. بوا روی کوار آمودن  
روحانی و دولت یازدهم بور ابوعواد  
میلیونوی بویووواری افوزوده شود،   
گرانی و پایین آمدن ادرت خوریود  
کووارگووران و نوواتوووانووی مووفوورا  
کارگران در توامویون موعواش، در  
نتیجه اعمال این سویواسوت اسوت.  
خوو  فووقوور بوویووش از سووه و نوویووم  
میلیون تومان و میزان دستموزدهوا  
کمتر از ی  میلیوون تووموان بوا  
هووزیوونووه هووای سوورسووای آور سووبوود  
معیشت خانواده های کوارگوری،  
با مبال  نانیز پوول هوای نوقودی  

نووتوویووجووه او وواع  ”  یووارانووه هووا “ 
نابسامان اات ادی کنونی اسوت  
که طبقه کارگر و توده عایوم و  
میلیونی زحمتوشوان در آن اورار  

ریویو   ”  توقودیور “ گرفته اند. پیوای  
صندوق بین المولولوی پوول هومویون  

بووه گووزارش    »اسوت. مووتوون پوویووای 
خووبوورگووزاری مووهوور، مووتووعووااووب  
برگزاری جولوسوه اخویور اعضوای  
هیات عامول بوانو  جوهوانوی و  
صوونوودوق بوویوون الووموولوولووی پووول در  

خوواورموویووانووه و شوومووال  “ موونووطووقووه  
با کریسوتویون   (MENA)” آفریقا 

الگووارد، رئوویوو  صوونوودوق بوویوون  
الووموولوولووی پووول، کووه در حوواشوویووه  
اجالس بهاره بوانو  جوهوانوی در  

در واشنیتن بورگوزار    ٧١٥٩ آوریل  
شد، مدیرعامل صونودوق موراتوب  
تقدیر و تشور خوود را از اجورای  
شدن طرح هدفمندی یارانه هوا را  
ابراز داشوت. الگوارد طوراحوی و  

سیاستهای اجرایی، برناموه هوا و  
نحوه اجرای هدفمند سازی یارانوه  
ها در ایران را به عنوان الویوویوی  
مناسب برای کشوورهوای جوهوان  
به ویوژه کشوورهوای نوفوت خویوز  
منطقه خاورمیانه و شمال آفوریوقوا  
برشمرده است. رئی  صندوق بویون  
الووموولوولووی پووول در پووایووان ابووراز  
امیدواری کورد توا ایون صونودوق  
بووتوووانوود  ووموون هوومووووواری بووا  
مسووئوووالن اجوورای ایوون طوورح در  

دسوت    کشورمان، از توجوربویوات بوه 
آمده از اجرای فاز اول ایون طورح  
و اادامات آتی فوازهوای بوعودی  

موونووبووا:  «  .«آن اسووتووفوواده کوونوود 
 «خبرنامه گویا 

 
و ناره کارگران و خوانوواده هوای  
میلیونی آنها هم اداموه اعوتورا   
و مبوارزه و سود کوردن حوموالت  
وحشیانه ای است که ایونوهوا هور  
روز بووه مووعوویووشووت و زنوودگووی  

 کارگران، اعمال میونند.  
 

بوویووان شوورح م وویووبووت توووسوو   
تووعوودادی از مووزدوران مووجوولوو   
اسالمی، ربیعی جنایوتوووار وزیور  
کار در ارتباا با شالق کوارگوران  
آق دره و "دلوجوویوی"  دسوتویواه  
مخوو اضایی وو اسوالموی آنوهوا  

 بی ارزش است.  
 

کارگران و مردی در ایوران توحوت  
حوواکووموویووت جوومووهوووری اسووالمووی  
سرمایه در مبوارزه ای طوبوقواتوی  
تمای عیار مقابل هم صف کشیوده  

 اند.  

ابعاد این مبازره هر روز عمیگ تور  
 و گسترده تر شده است.  

دولووت و بوواالیووی هووا بوور ابووعوواد  
اسووتووثوومووار و فشووار  ا ووافووه  
میونند. دادگاه های اضایی بوا  
نیروی سرکوب علیه حگ طولوبوی  
و مووطووالووبووات روشوون و شووفوواو  
کارگران و معلمان و مویولویوونوهوا  
نفر از موردی بویوزار و موتونوفور از  
حاکمیت اسالی و مذهب،  زنودان  
و اعوودای، شووالق و سوورکوووب را  

 بدست گرفته اند. 
 

اما صوف  بونودی ایونوهوا یو   
طرفه نویوسوت. در صوف موقوابول  
دولت و ناای جموهووری اسوالموی  
سرمایه  پایینی هوا اموا سواکوت  
نیستند. صف میلیونی اعوتورا   
و مبارزه میرود صحنه سیاسی و  
اجتماعوی جواموعوه را دگورگوون  

 کند.    
 

صوودای اعووتوو وواب و تووجوومووا  
کوارگووران و مووعوولومووان هومووه جووا  
بیوش میرسد. در بویوت رهوبوری  
هر روز صدای عجز و زبوونوی بوا  
گسترش فرهن   ربی شونویوده  
میشود. شهرها آبستن اعترا وات  

 وسیعی است.   
جواب سوووتوه اولوبوی و شوالق،   
گسترش اعترا وات تووده ای و  
سوورنوویووونووی نوواووای جوومووهوووری  

 اسالمی سرمایه است.  
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 خرداد ٦١
مقاه  ٤اعتراض کقارگقران شقهقرداری اهقواز بقه 

 دریافت نکردن دستمزد
اهواز موقوابول شوورای شوهور و    ٥ کارگران خدماتی منطقه  

فضوای سوبوز در موقوابول شوهورداری    ١ کارگران منوطوقوه  
مرکزی تجما کردند تا اعترا  خود را به دریافت نوووردن  

  ١ ماه دستمزد های خود اعالی کنند.  کارگران منطوقوه    ٤ 
فضای سبز شهری نیز کوه بوه صوورت جوداگوانوه موقوابول  
ساختمان مرکزی شهرداری این شهر جما شده بوونود، هونووز  

انود.    مواه از موعوواوات موزدی خوود را دریوافوت نووورده   ٩ 
های پیمانواری در شهرداری اهواز مشوغوول کوارنود    شرکت 

حقواها و حگ بیمه کارگران را بوا تواخویور موی پوردازنود و  
 کارگران همیشه نند ماه حقوق خود را از آنها طلبوارند. 

 
 

 هار ماه از عدم پردا ت حاوق کارگقران 
 فروشگاه ملورین بجنورد می گورد.

بزرگترین های ر مارکت خراسان شمالی بوه نوای مولووریون از  
بهمن ماه سال گذشته یعنی از تاریخ افتتاح، حوقووق هویو   

نوفور در    ٢١ ی  از کارگان خود را پرداخت نورده اسوت.  
این مرکز مشغول به کارند که تمای روزهای توعوطویول بوجوز  
روز اول فروردین را بدون حقوق، پاداش و عیودی و یوا حوگ  
استفاده از مرخ ی کوار کورده انود. کوارفورموا کوارگوران  
معتر  را تهدید به اخوراج کورده و کوارگوران در صوورت  
بیوار شدن هی  تضومویونوی بورای دریوافوت حوقووق هوای  
دریافت نورده خود را ندارند. این مرکز در بهومون مواه سوال  
ابل با حضور تعودادی از موقواموات دولوتوی و انوتواواموی  

 جمهوری اسالمی افتتاح شد. 
 

 
کارگران بازنشسته کار انه مخابقرات راه 
دور شیراز به اعقتقراض  قود ادامقه مقی 

 دهند
کوه   (ITI)بازنشستیان کارخانه مخابرات را ه دور شویوراز  

از نهاری خرداد در اعترا  به عدی دریافت مطالوبوات خوود  
در محوطه کارخانه نادر زده اند، هنوز پاسوخوی نویورفوتوه  
اند.  هی  کدای از مقامات اداری استان به ایون کوارگوران  

نوفور اسوت، پواسوخوی نوداده    ٩١١ که تعداد آنها نزدی  به  
است. در جلسه  شورای تامویون اسوتوان کوه ظواهورا بورای  
رسیدگی به مشوالت آنها تشویل جلسه داده بود، نموایونوده  

 کارگران اجازه نیافت که شرکت کند. 
 
 

 
 خرداد ٦١ 

عسلویه بخشی  ٩١تعدادی از کارگران فاز 
 از طلبهای  ود را گرفتند

عسولوویوه،    ٥٣ به دنبال اعترا ات نند روزه کارگران فواز  
نفر از کارگران پرداخت شد.  توعوداد    ٢١ بخشی از طلبهای  

نوفور از    ٢١ نفر گزارش شوده اسوت کوه    ٩١١ این کارگران  
در شورکوت پویوموانووواری ونووسوان در    ٣٩ آنها که در سال  

درصود    ٢١ پاالیشویواه پوتوروپوارس مشوغوول بوووار بوودنود،  
مواه    ١ طلبهای خود را دریافت کردند. این طولوبوهوا بوابوت  

  ٧١ دستمزد و عیدی و مزایای سونووات بوود ولوی هونووز  
درصد طلبهای کارگران پرداخت نشده است. کارفورموا ایون  
بخش از حقوق کارگران را بابت  مانت مربوا بوه توحوویول  

 ابزار و وسایل نداده است. 
 

 ٩١با حملقه حقراسقت بقه کقارگقران فقاز 
 پارس جنوبی تعطیی شد

  ٥٣ بیمارستان برای معالجه فرزند یوی از کوارگوران فواز  
پارس جنوبی درخواست ی  میلیون تومان می کنود، ایون  
کارگر برای دریافت نند ماه حقوق عقب افوتواده خوود بوه  
کارفرما مراجعه کرد. اما کارفرما از پورداخوت طولوب ایون  
کارگر خودداری کرد و فرزند بیمار وی بخاطر نوبوودن پوول  
مداوا درگذشت. پ  از این وااوعوه دلوخوراش کوارگوران در  

اجتماع کورده و اعوتورا  خوود را بوه    ٥٣ مقابل دفاتر فاز  
شرای   یرانسانی که جان فرزندان آنها را مویویویورد اعوالی  
نمودند. کارگران مورد حمله حراست ارار گرفته و بوا آنوهوا  
درگیر شدند. بالفاصله برای سرکوب کارگوران یویوانوهوای  
ویژه از بوشهر به محل اعزای شد کوه بوه کوارگوران حومولوه  
کرده و تعدادی از آنها را زخوموی و توعودادی را بوازداشوت  

پوارس جونووبوی    ٥٣ نمودند.  پ  از این درگیری هوا فواز  
 تعطیل شده است. 

 
 خرداد ٦١ 

کارگر مرغ داری در مرند در هقنقگقام کقار 
 کشته شد

دریووو  واحووود مووور  داری در روسوووتوووای بووواروج  
شهرستان مرنداستان آیر بوایوجوان شوراوی رخ داد،     یامچی 
جوان خوود را     ساله در هنیای تعمیر پمپ کوار ٢٧ کارگر  

  از دست داد. 
 

تجمع اعتراضی کارگران پیمانی ا قراجقی 
پاالیشگاه پتروپارس بقه پقنقجقمقیقن روز 

 رسید
کوه از     تعدادی از کارگران اخراجی پاالیشیاه پوتوروپوارس 

نند سال ابل تاکنون به صورت پیمانی در این پواالیشویواه  
مشغول کار بودند در اعترا  به پرداخت نشودن دسوت کوم  

ماه حقوق های خود از روز شنبه ب ورت مستمر موقوابول    ١ 
انود. ایون کوارگوران کوه    درب ورودی پاالیشیاه تجما کورده 

نفر هستند به دلیل اطا هموواری پویوموانوووار    ٩١١ بیش از  

سابگ با پاالیشیاه، بویوووار شوده و پویوموانوووار از پورداخوت  
 حقواهای آنها خودداری می کند.  

 
کارگران قراردادی ارگ قدیه به سقه مقاه 

 است که حاوق نگرفته اند
کوارگور اوراردادی ارگ اودیوم بوم در اسوتوان    ٥٥٢ حقوق  

کرمان سه ماه است پرداخت نشده. عالوه بور آن حوگ بویوموه  
مواه پورداخوت نشوده و دفوتورنوه هوای    ٩ آنها نیز به مدت  

درمانی آنها از اعتبار ساا  شده است.  تاخیر در پورداخوت  
سال پیش آ واز شوده اسوت .ایون    ٩ دستمزد این کارگران از  

سوالوه دارنود در مورداد سوال    ٧٤ تا    ٢ کارگران که سوابگ  
روز دسوت بوه اعوتورا  زدنود اموا    ١ گذشوتوه بوه مودت  

کارفرما بجای پرداخت موطوالوبوات کوارگوران پونور روز از  
 حقوق آنها کسر کرد. 

 
 

 خرداد ٦٦
تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات بروجرد 

 همزمان با دیگرشهرهای استان لرستان!
نوفور از کوارمونودان  شورکوت موخوابورات بوروجورد بوا    ٥١١ 

برگزاری تجما سه ساعته در محل ساختمان موخوابورات بوه  
عدی اجرای طرح طبقه بندی مشا ل اعترا  کردنود. ایون  
طرح متناسب با کار و سابقه آنوهوا اجورا نوموی شوود وحوگ  
شیفت، سختی کار، افزایش سنوات و حوگ ایواب و یهواب  

 برای آنها در نار گرفته نشده است. 
 

 مرگ ی  کارگر سا تمانی در سنند 
ساله اهل بانوه در بویوموارسوتوان    ٩٥ ی  کارگر ساختمانی  

بعثت سنندج جان خود را از دست داد.  ایون کوارگور بوراثور  
سقوا باالبر شدیدا مجروح و به بیمارستان منتقل شود. اموا  

 متاسفانه بر اثر جراحات سنیین جانباخت.  
 

ماه  ٣معدنی داماش تعطیی شد، کارگران 
 است که حاوق نگرفته اند

تعودادی از کوارگوران کوارخوانوه آب موعودنوی دامواش از  
خرداد ماهم  در اعوتورا  بوه دریوافوت  ٢ روز شنبه )  صب   

نوردن مطالبات معواه خود و بالتولیفی شغولوی  موقوابول  
انود.    درب ورودی کارخانه در شهرستان رودبار، توجوموا کورده 

نفر کارگر اوراردادی فوعوالویوت    ٤١ در این کارخانه بیش از  
دارند و کارفرما به دلیلی نامعولووی از ابوتودای خورداد مواه  
جاری با بستن درب های کارخانه مانا ورود کوارگوران بوه  

بوا   کوارخوانوه   محل کارشوان شوده اسوت. کوارگوران ایون  
نزدی  به هفت ماه حقواهای خوود را    ٣٤ احتساب عیدی  

از اسوفونود مواه سوال گوذشوتوه،   ها    طلبوارند و حگ بیمه آن 
هنوز به حساب سازمان تامین اجتمواعوی پورداخوت نشوده و  
در حال حا ر اداره تامین اجتماعی شهرستان رودبار حوا ور  

های درمان آنوهوا نویوسوت. در ایون موورد    به تمدید دفترنه 
مقامات اداری شهرستان از جمله اداره کار منجیل تواکونوون  

 هی  واکنشی از خود نشان نداده اند. 
 

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  شهال خباززاده 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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 خرداد ٦١
اعتراض کارگقران ریقخقتقه گقری مقاشقیقن 

مقاه  ٧سازی تبقریقز بقه عقدم پقردا قت 
 حاوق
کارگر ریخته گری ماشین سازی تبریزدراعترا  بوه    ٧١١ 

ماه حقوق و نداشتن امنیت شغلوی دسوت بوه  ٩ عدی پرداخت  
تجما درمحوطه کارخانه زدند. حگ بیمه این کوارگوران نویوز  
پرداخت نشده است. با واگوذاری ایون کوارخوانوه بوه بوخوش  
خ وصی میزان تولید کاهش یافوتوه و اموووان توعوطویولوی  

 کارخانه و بیوار شدن کارگران را تهدید می کند. 
 

مدفون شدن کارگری در شقهقرک صقنقعقتقی 
 کاویان مشهد زیر  رواری از آوار!

در شهر  صنعتی کاویان مشهد سه کارگور در هونویوای  
کار در عملیات ساخت کانال آب و فا الب بخاطور ریوزش  

متری در زیور آوار موحوبووس    ١ دیواره های کانال در عمگ  
شدند. دو نفر از کارگران توس  اهالوی از زیور آوار نوجوات  

 یافتند ولی کارگر سوی در زیر خروارها آوار مدفون شد. 
 

 خرداد ٩
تجمع کارگران بیکارکار قانقه پقارسقیقلقون 
دراعتراض به عدم پردا ت ماه ها حاوق 

 وحق بیمه ماابی استانداری لرستان!
مواه اسوت    ٧٢ کارگران بیوار شده کارخانه پارسیلوون کوه  

حقوق نیرفته اند باز هم در موقوابول اسوتوانوداری دسوت بوه  
ی  تجما اعترا ی زدند. کارفرما با وجود فروش امووال  

مویولویوارد تووموانوی از    ٤١ کارخانه و دریوافوت یو  وای  
 پرداخت طلب های کارگران خودداری می کند.  

 
شققهققر  تققجققمققع کققارگققران شققهققرداری مققهققدی

 ماه حاوق ٤دراعتراض به عدم پردا ت
شوهور در    نفر از کارگران خودمواتوی شوهورداری موهودی   ١١ 

اعترا  به عدی پرداخت حقوق معواه و مطالوبوات خوود در  
  ٤ شهر تجما کردند. این کارگوران    مقابل فرمانداری مهدی 

 ماه حقوق خود را طلبوارند. 
 

 بین المللی
 

دیکتاتور سابق برای همدسقتقی  -آرژانتین 
 در کشتار  پگرایان م کوم شد

رینالدو بینیونه، دیوتاتور ناامی پویوشویون آرژانوتویون، بورای  
سال زندان موحووووی شوده    ٧١ های عملیات کندور به    جنایت 

در    ٥٣٢١ است. دیوتاتورهای آمریوای جنووبوی در دهوه  
عملیاتی مشتر  بسیاری از مخالفان نو ویورای خوود را  

 کشتند. 
 
 

نقظقامقی دیقگقر در  ٩٤رینالدو بینیونه و 
دادگاهی که سه سا  به طقو  انقجقامقیقد 

 اند. م کوم شده
در جریان عملیات کندور صدها نفر از مخالفان نو ویورا در  
آرژانتین، اروگوئه، برزیل، شیلی، پاراگوئه و بولویووی ربووده  
و کشته شدند. آمریوا حامی این دیوتواتوورهوای نواواموی  
بود. در این دادگاه به  یر از ناوامویوان آرژانوتویونوی، یو   
سرهن  سابگ ارتش اروگوئه به نای موانووئول کووردرو نویوز  

سوال حوبو  موحووووی شود. دادگواه    ٧١ محواکوموه و بوه  
  ٧١٥٩ های عمولویوات کونودور از سوال    رسیدگی به جنایت 

آ از شد و پنر نفر از متهوموان، از جومولوه خوورخوه رافوائول  
ویدال اولین رئی  حوومت ناامی آرژانتین )خونتام، ظورو  
رسیدگی به پرونده درگذشتند. خووزه مویویووئول ویووانوووو،  
مدیر بخش آمریوای جنوبی سازموان دیودبوان حوقووق بشور،  

هوای    گفته است حوم دادگاه درباره همواری دیوووتواتووری 
ناامی آمریوای التین برای ارتووواب جونوایوت، موبونوایوی  

شود تا دییر ننین مواردی از نوقوض حوقووق بشور در    می 
سوالوه، پوبوش از    ٢٢ منطقه اتفاق نیفتد. رینالدو بیونویوونوه،  

سال حب  اخیورش، بورای مووارد موتوعودد نوقوض    ٧١ حوم  
های حووموت نواوامویوان بوه حوبو  ابود    حقوق بشر در سال 

 محووی شده و زندانی بوده است. 
 

 موفایت کارگران شرکت ورایزن -آمریکا 
بوا   (Verizon)شرکت مخابراتی ورایزن      مه   ٧٢ روز جمعه  

کارگران معتر  به توافگ رسید. این توافوگ کوه جوزئویوات  
میان مدیر عامل شرکت و اتوحوادیوه هوای   آن فاش نشده،  

کارگری مربوطه انجای شده است و بوه اعوتورا واتوی کوه  
هفته برنامه ریزی شده بود، خاتمه بخشید. فوعواالن    ٢ برای  

کارگری آمریوا می گویند این توافگ سوطو  موعویوشوتوی  
خانوارهای کارگری این شرکت را ارتوقواء موی بوخوشود و  
امنیت شغلی کارگران را تضمین موی کونود. اعوتورا وات  

روز سیزدهم آوریل و با هودو بواال بوردن   کارگران ورایزن از  
دستمزدها و جلوگیری از انتقال فورصوت هوای شوغولوی بوه  
بیرون مرزها آ از شد ایون اعوتورا وات پو  از سویوزده روز  
موداخولوه وزارت کوار مویوان کوارفورموا و اتوحووادیوه هووای  

 کارگری خاتمه یافت. 
 

هقا پقنقاهقجقو در  غرق شقدن صقد -  لیبی
 آبهای این کشور

صدها پناهجو که در پی  رق شدن اایوگ شوان در آبوهوای  
لیبی گیر افتاده بودند توس  گارد ساحلی ایوتوالویوا نوجوات  
یافته و به بندر رجیو در ایتالیا منتقل شودنود.  در هومویون  
حال به گفته فدریوو فوسوی، سوخونویووی کومویوسواریوای  
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد طی هفته گذشوتوه بور  
اثر  رق شدن سه اوایوگ حوامول پونواهوجوویوان، نوزدیو  بوه  
هفت د پناهجو طعمه دریا شده اند.  از سوی دییر پولویو   
ایتالیا نهار تن را به ظن اوانواق انسوان دسوتویویور کورد.  
گفته می شود یوی از آنها در جابجایی صودهوا پونواهوجوو  
که گمان می رود در بین راه  رق شوده انود دسوت داشوتوه  
است. با گری شدن هوا، پناهجویان بیشوتوری از کشوورهوای  
آفریقایی دل به دریا می زنند تا خود را به اروپا، سورزمویون  

رویاهایشان بورسوانونود اموا بسویواری از آنوهوا در ایون سوفور  
پرمخاطره جان خود را از دست می دهنود. گوارد سواحولوی  
ایتالیا طی هفته گذشته بیش از ده هزار پناهجوو را نوجوات  

 داده است. 
 

میلیارد دالر  ٧فروش بی  از  -بریتانیا 
 های سرکوبگر سالح به رژیه

نامه بریتانیایی گزارش داده کوه مویوزان فوروش    ی  هفته 
هوایوی کوه بوه دلویول و وعویوت    سالح این کشور بوه دولوت 

نامناسب حقوق بشر در فهورسوت وزارت اموور خوارجوه ایون  
سابقه رسیده است. به گوزارش    کشور هستند، به میزانی بی 

نامه آبزرور، دولت بریتانیا سال گذشته میوالدی موجووز    هفته 
  ٩١ کشوور از    ٧٥ صدور بیش از سه میلیارد دالر سالح به  

کشوری صادر کرده که از نار وزارت امور خارجه بریتانویوا  
در آنها "بدترین یا بیشترین تعداد نقض حوقووق بشور صوورت  

گیرد" یا کشورهایی که از نار بریوتوانویوا بوایود توغویویور    می 
اساسی در و عیت حقوق بشر آنها صورت بیویورد. بونوا بور  
این گوزارش، کشوورهوای عوربسوتوان سوعوودی، بوحوریون و  
بروندی در میان خریداران تسلیحات و تجهیزات نواواموی از  
بریتانیا هستند. عربستان به دلویول بوموبواران یومون از سووی  

های حقوق بشری به ارتواب جنایت جنیی موتوهوم    سازمان 
شووده، بووحووریوون مووعووتوور ووان را در جووریووان بووهووار عووربووی و  

های پراکونوده دیویور سورکووب کورده و و وعویوت    اعترا  
بروندی هم به اتهای نقض حقوق بشر از سوی سازموان مولول  

توریون    متحد تحت تحقیگ است. بنا بر ایون گوزارش، بوزرگ 
، بوه  ٧١٥١ مجوز صدور تسلیحات از سوی بریتانیا در سال  

ارزش ی  میلیارد و هفت د مویولویوون دالر بورای فوروش  
های جنینده به عربستان صوادر شوده اسوت. عوربسوتوان    جت 

های بریتانیوا اسوت و ایون    سعودی بزرگترین مشتری سالح 
های تورنادو و تایفون بریتانویوا در یومون    مو وع که جنینده 
 انتقادهای زیادی به دنبال داشته است.     به کار گرفته شده 

 
اعقتقبقاب کقارگقران راه آهقن و  -بلژی  

 های دیگر گسترش اعتباب به بخ 
اعت اب کارکنان بخش حمل و نقل عومووموی در جونووب  

مووجوب سورگوردانوی هوزاران      موه   ٩١ بلژی  روز دوشونوبوه 
مسافر و اختالل در فعالیت شرکت های حمل و نوقول شود.  
این اعت اب همچنین راهبنودانوی نوفو  گویور را در جواده  
های سوراسور بولوژیو  بوه هوموراه داشوت.  اعوتو واب از  
نهارشنبه گذشته آ از شده پ  از آنوه جلسه مودیوران راه  

با نمایندگان اتحادیه ها در زمویونوه   (SNCB)آهن بلژی   
بهبود و عیت کارکنان حمل و نقل عومووموی بوه نوتویوجوه  
    نرسید. یوی از کارکنان شرکت های حومول و نوقول موی 
گوید: "راه ها در بروکسل کاموال بسوتوه شوده و بوه دلویول  
تاخیر در خدمات حمل و نقل مشتریان دائما تلفن می زنونود  

 و راننده ها دنار استرس شده اند، اما ناره ای نیست." 
در همین حال نیهبانان زندان های بوروکسول و والوونوی در  
جنوب کشور از پنر هفتوه پویوش در اعوتورا  بوه شورایو   
نامناسب کار و دستمزدها همچونوان در اعوتو واب بوه سور  
می برند.  در پاسخ بوه فوراخووان اتوحوادیوه هوا، کوارکونوان  

بوه ایون      مه   ٩٥ فرودگاه ها و خدماتی دولتی روز سه شنبه 
اعت اب می پیوندند و پیش بینی موی شوود کوه او واع  



 ٧١٤ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

 در سراسر بلژی  به مراتب آشفته تر از روز دوشنبه باشد.  
این اعت اب ها ی  هفته پ  از تاواهورات سوراسوری در  
بوروکسوول در اعوتوورا  بووه سویوواسووت هووای ااووتوو ووادی و  

 اجتماعی دولت روی می دهد. 
 

ریس جمهور و فقرهقنقگ مقنق قط  -ترکیه 
 اش اسالمی 

رجیب طیب اردو ان، رئی  جمهوری تورکویوه دوشونوبوه در  
بنیاد متعلگ به یوی از فرزندانش از اهمیت حوفو  خوانوواده  
و تعدد فرزندان با توجه به فرهن  اسالمی گفوت. او بوار  
دییر بر عدی اسالمی بودن سق  جنین تاکید کرد و گوفوت  
هدو دولت ترکیه این است که نسلهای جودیود ایون کشوور  
افزایش پیدا کنند. رئی  جمهوری ترکیه گفت: "ما ا ود  
گسترش نسلهایمان را داریم. این مساله کنترل تولد، کنوتورل  
جمعیت برای خوانوواده هوای مسولوموان نویوسوت. موا تونوهوا  
فرمانبردار خدایمان و پیامبر دوسوت داشوتونویوموان هسوتویوم."  
سخنان رجیب طیب اردو ان ب ورت مستقویوم از تولوویوزیوون  
ترکیه پخش شد. بسیاری از فعاالن حقوق زنان و موخوالوفوان  
دولت بارها از سخنان  د زن رئی  جوموهووری تورکویوه بور  
آشفته شده اند و به این سوخونوان و سویواسوتوهوای دولوت او  
اعترا  کرده اند. پیشتور اردو وان در سوخونورانوی رسوموی  
برابری حقوق زن و مرد را به سوخوره کشویود و اعوالی کورد  

 که این مو وع مبنای اسالمی ندارد. 
 

تشدید و گستقرش اعقتقبقابقات  -فرانسه 
 های دیگر به بخ 

مخالفت ها با الیح  اصالحات اوانوون کوار در فورانسوه روز  
وارد نهارمین ماه خود شد. ایون موخوالوفوت      مه   ٩١ دوشنبه 

ها که با تااهرات در شوهورهوای موخوتولوف آ واز شود بوه  
اعت اب هوای سوراسوری کشویوده شوده اسوت. کوارکونوان  
پاالیشیاهها همچنان در اعت اب بسر می برند و اتوحوادیوه  
های کارگری از جمل  کنفدراسیوون عومووموی کوارگوران و  
ادرت کارگری نیز روز دوشنبه از اعت اب های جدیود در  
بخش های حمل و نقل ریلی و هوایی خوبور داده انود. ایون  
اعت اب ها در حالی ادامه موی یوابود کوه کوموتور از دو  
هفته به آ از بازیهای اروپایی فووتوبوال کوه اورار اسوت در  
فرانسه برگزار شود، باای مانده است. سبواسوتویون وارانویوول،  
عضو اتحادی  ملی کارکنان پاالیشیواهوهوای فورانسوه موی  
گوید: "تا زمانی که دولت از گوش س ردن بوه موا سوربواز  
می زند و تا واتی که الیح  اصالح اوانوون کوار را کونوار  
نیذارد و بوه جوای آن طورح هوای امویودوارکونونوده بورای  
کارگران و کارخانه ها ارائوه نودهود ایون اعوتو واب هوا و  
اعترا  ها نیز ادامه خواهد داشت."  این اعوتورا  هوا بوا  
اعت اب کارکنان خطوا راه آهن و هوموچونویون ایورفورانو   
همراه شده است. کارکنان این دو بخش مهوم حومول و نوقول  
در فرانسه عالوه بر الیح  اصالحات اانوون کوار، نسوبوت بوه  
ساعات کاری و دستمزدها نویوز موعوتور  هسوتونود.  سوه  
اتحادی  بزرگ کارکنان راه آهن میوان شوهوری اعوالی کورده  

یو  اعوتو واب نواموحودود را      موه   ٩٥ اند از روز سه شنبه 
برای فشار به دولت آ از می کنند. متروی پاری  نویوز از  

ژوئون بوه مودت    ٧ آ از اعت اب خوود از روز پونوجوشونوبوه 
 نامحدود خبر داده است. 

خلبانان و کارکنان هواپیمایی مسافوربوری نویوز بوه دعووت  
اتحادیه های خود روزهای سوی، نهاری و پونوجوم ژوئون در  
اعت اب بسر خواهونود بورد. اتوحوادیو  کوارکونوان ایورفورانو   
همچنین بدون تعیین تاریخ دایگ به یو  اعوتو واب بولونود  
 مدت در صورت عدی پذیرش خواسته هایشان خبر داده اند. 

تشدید این اعت اب ها به موازات ادام  موذاکورات دولوت و  
اتحادیه های کارگری است که بر سر مفاد این الیوحوه از  
جمله بند دوی آن اختالو نار دارند. بند دوی الیح  اصوالحوات  
اانون کار آنچه را که امروزه در فرانسه در موورد پورداخوت  
مبلغی که به هنیای اخراج یا بازخرید بوایود پورداخوت شوود  
تغییر موی دهود. مودت و نووع اورارداد کواری، سواعوات  
استراحت روزانه و مرخ ی با حقوق نیز از دییور مسوائولوی  
است که در بند دوی این الیحه به شول کلی تغییر یوافوتوه  

 است. 
 

حقکقه زنقدان بقرای یق  د قتقر  -ترکیه 
 جوان به اتهام "توهین" به دیکتاتور

دادگاهی در استانبول ی  دختر شایسته سابگ ایون کشوور  
مواه زنودان    ٥٤ را به اتهای توهین به رجب طیب اردو ان بوه  

تعلیقی محووی کرده است.  مروه بیو  سراچ کوه یو   
ساله است، به خاطر توهین به ی  موقوای دولوتوی    ٧٢ مدل  

به زندان به محووووی شوده اسوت. بویوو  سوراچ در سوال  
 عنوان دختر شایسته ترکیه را به دست آورده بود.   ٧١١٢ 

علت محاکمه او انتوشوار شوعوری طونوز در شوبوووه هوای  
اجتماعی در هجو  اردو وان در دوران نوخوسوت وزیوری او  
بوده است. شعر منتشر شده که برداشتی طنزآمیوز از سورود  
ملی ترکیه است، به پرونده ای اضوایوی اشواره موی کونود  

نزدیوان  اردو ان، نخست وزیر واوت    ٧١٥٩ که در دسامبر  
را به فساد گسترده مالی متهم می کرد. این شوعور در آن  
زمان به طور گسوتورده ای در شوبوووه هوای اجوتومواعوی  
منتشر شد. بر اساس حوم دادگواه، موجوازات زنودان خوانوم  

سال به حالت تعلیوگ در موی آیود    ١ بیو  سراچ به مدت  
بوه شوورا آن کووه او در ایوون موودت از تووووورار ایوون ااوودای  
خودداری کند. او گفته است که از ایون حوووم بوه دیووان  
عدالت اتحادیه اروپا شوایت خواهد کرد. بر اسواس اووانویون  

سوال    ٤ ترکیه مجازات توهین به ریی  جمهوری حوداکوثور  
حب  است. از زموان آ واز دوره ریواسوت جوموهووری آاوای  

دست کم علیه دو هوزار نوفور بوه    ٧١٥٤ اردو ان در تابستان  
اتهای توهین به ریی  جوموهووری بوه دادگواه هوای تورکویوه  

 شوایت شده است. 
 

 های کوتاه  بر
 

  اد
حسین حبری، رئی  جمهوری پیشین ناد به اتهای جونوایوت  

 علیه بشریت در دادگاه سنیال به حب  ابد محووی شد. 
تجاوز، شونجه، دستور به اوتول و بورده داری جونوسوی از  
دییر اتهاماتی است که دادگاه، هفتمین رئیو  جوموهووری  
پیشین ناد را در خ وص ارتوواب آن موحووووی شونواخوتوه  
است. این نخستین دادگاهی است که با حوموایوت اتوحوادیوه  

آفریقا برای بررسی پرونده ی  متهم به نوقوض حوقووق بشور  
 برپا شده است. 

هوزار تون را در دوران    ٤١ حسین حبری اتهای دستور اوتول  
  ٥٣٣١ توا    ٥٣٢٧ حوومتش رد کرده اسوت. وی از سوال  

 میالدی ریاست جمهوری را در ناد برعهده داشت. 
 

 برزیی
  ٧١٥٢ رکود اات ادی در برزیول در سوه مواهوه اول سوال  

همچنان ادامه دارد. آهن  رشد اات ادی ایون کشوور در  
  ٩ ١ مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته افتوی موعوادل  

 درصد داشته است. 
این پنجمین ف ل پیاپی است که رشود ااوتو وادی بورزیول  
روندی نزولی دارد. سازمان همواری اات وادی و تووسوعوه  
نیز پیش بینی کرده این روند در سال جاری مویوالدی و در  

 ادامه داشته باشد.   ٧١٥٢ سال  
تنش و بحران سیاسی در برزیل بوا توعولویوگ دیولوموا روسوف،  
ریی  جمهوری از این مقای به مشوالت اات ادی در ایون  

 کشور دامن زده است. 
 

 جهان
سازمان همواری اات ادی و تووسوعوه نسوبوت بوه آهونو   

 بسیار کند رشد جهانی اات اد هشدار داده است. 
این نهاد میانیین آهن  رشود جوهوانوی ااوتو واد در سوال  

درصد پیش بیونوی کورده اسوت. رشود    ٩ جاری میالدی را  
  ٢ ٥ اات ادی آمریوا، صاحب برتریون ااوتو واد در جوهوان  

درصود    ٢ ٥ درصد و حوزه پولی یوورو    ٢ ٥ درصد، بریتانیا  
 ارزیابی شده است. 

این نهاد کاهش تقا ا، عدی پویایی عر ه و کونودی رونود  
سرمایه گذاریها را سوه عوامول موهوم افوت آهونو  رشود  
جهانی ااوتو واد موی دانود و از رهوبوران کشوورهوا بوویوژه  
ادرتهای اات ادی خواسته است که در سیاستهای بوودجوه  
ای تحول ایجاد کرده و اعوموال اصوالحوات اسواسوی را در  

 دستور کار خود ارار دهند. 
 

 یونان
کارکنان بنادر یونان در اعترا  به تداوی سویواسوت ریوا وت  
اات ادی دولت و واگوذاری بونوادر ایون کشوور بوه بوخوش  
خ وصی یا سرمایه گذاران خارجوی، دسوت بوه تواواهورات  
سراسری زدند.کارکنان بندر "پیراس" بوزرگوتوریون بونودر ایون  
کشور وااا در جنوبی شهر آتن و دییر بنادر بوا توجوموا در  
مقابل وزارت کار و امور اجتماعی با سر دادن شوعوارهوایوی  
از دولووت خووواسووتوونوود کووه از واگووذاری بوونووادر بووه بووخووش  
خ وصی خودداری کند. کارکنان توموای بونوادر یوونوان از  
هفته گذشته ی  روز در میان، اعتو واب و اعوالی کورده  
اند، ننانچه به خواسته هوای آنوهوا رسویودگوی نشوود، بوه  

 تااهرات و اعت اب های خود خواهند افزود. 
 

 افغانستان
صدها نفر از فعواالن مودنوی در هوموایشوی اعوتورا وی در  
کابل، هشدار دادند که اگر حوومت جلو کشتار مسوافوران  
توس  "طالبان" در اندوز را نویویورد، دامونوه اعوتورا  هوا  
گسترش خواهد یافت. معتر ان روز نهارشنبوه بوا توجوموا  
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در پار  "شهر نو" کابل، خواستار لغو برنامه م والوحوه بوا  
گروه اسالمی طالبان شده و تاکیود کوردنود کوه ایون گوروه  
باید سرکوب و امنیت راهها تامویون شوود. روز سوه شونوبوه  

مسوافور    ٥٢١ که گروه طالبان   مقامات دولتی تایید کردند 
بدخشوان در مونوطوقوه عولوی آبواد والیوت  -را در مسیر کابل 

نوفور آنوان را ربوودنود. بوه    ٩١ شمالی اندوز متواف کرده و  
تن از ایون مسوافوران را    ٥٧ گفته مقامات، طالبان دستوم  

 به اتل رسانده است. 
 

 

نفففامفففه هفففایفففی از 
همبستفیفی جفهفانفی 
کارگری با کارگران 

 ایران
 
نامه شورای اتحادیه های کارگوری ونوووور )کوانوادام    -٥ 

در نامه ای به گای رایدر مدیر کل سازمان جوهوانوی کوار  
خواهان دخالت این سوازموان درموورد نوقوض آشوووار حوقووق  

 کارگران در ایران شد  
 
نامه شورای اتحادیه های کارگوری ونوووور )کوانوادام    -٧ 

در نووامووه ای بووه جوومووهووری اسووالمووی و خووواسووت آزادی  
 کارگران و معلمان زندانی  

 
نامه اتحادیه کارگران کشتیرانی جمهوری اسوالموی در    -٩ 

حمایت از جعفر عایم زاده و در اعوتورا  بوه شوالق زنوی  
 کارگران توس  جمهوری اسالمی  

 
 کم ین برای آزادی کارگران زندانی 

 ٧١٥٢ ژوئن    ٩ ،  ٣١ خرداد    ٥٤ 
Shahla. Daneshfar ٧@gmail.com 

http://free-them-now.com 
 

*** 

نامه هفای  شفورای اتفحفادیفه 
 های کارگری ونکور )کانادا( 

 
بدنبال تماس مسعوود ارژنو  از اعضوای کومو ویون بورای  
آزادی کارگران زندانی، شورای اتوحوادیوه هوای کوارگوری  
ونوورطی نواموه ای خوطواب بوه گوای رایودر مودیور کول  
سازمان جهانی کار خواهان دخالت ایون سوازموان در موورد  
نقض حقوق پایه ای کارگران در ایران شود.  در ایون نواموه  

ژوئن با امضوای جووی هوارتومون پورزیودنوت ایون    ٧ که روز  
 اتحادیه  برای شهال دانشفر ارسال شده، آمده است:  

 
اجوتومواع و  »جعفر عایم زاده و اسماعیل عوبودی بوه اتوهوای  

و اتوهواموات امونویوتوی دیویور   «تبانی علیه امونویوت مولوی 

محووی شده اند. اینها از نوع اتهامات تیو ویوووی اسوت کوه  
بطور روتین توس  جمهوری اسالمی برای مقابله با موتوحود  

 و متشول کردن کارگران بوار گرفته میشود.  
 

تعداد دییری از کارگران و معلمان نویوز بوطوریوقوی مشوابوه  
بعنوان زندانی سیاسی نیوهوداری مویوشوونود موانونود بوهونوای  
ابراهیم زاده، محمد جراحوی، عولویور وا هواشوموی، موحوموود  
بهشتی، رسول بداای، محمود صالحی، عثمان اسماعویولوی،  
داود ر وی و ر ا شهابی. شرای  نیهداری زندانویوان نویوز  
 یر انسانی است. بعنووان موثوال آنوهوا دائوموا از اموووانوات  
درمانی محروی میشوند، آب دا  ا لب بسته اسوت، اییوت و  

 شونجه و مرگ در زندان نیز روتین و معمولی است.   
 

این اادامات نااض حقوق بشر و در تقابل با سیواسوت آی ال  
او است. از جمهوری اسالمی بعنوان عضووی از آی ال او  
باید خواسته شود به این حقووق احوتورای بویوذارد و از شوموا  
میخواهیم که موا ا آی ال او درمورد این موو ووعوات را  

 نسبت به جمهوری اسالمی اعمال کنید  
 
ژوئن نامه دییری با همویون    ٧ این شورا همچنین در تاریخ    

مضمون برای جمهوری اسالمی ارسال و در ان  ااوداموات  
سرکوبیرانه جمهوری اسالمی را  نااض حوقووق بشور و در  
تقابل با سیاست آی ال او دانسوتوه و مویونوویسود:" بوعونووان  
عضوی از سازمان جهانی کار از جمهوری اسالمی انتواوار  
دارد که  به این حقوق احترای بیذارد و مطابگ ایون اووانویون  
این زندانیان را آزاد کند و به حقوق کارگران برای متوشووول  
شدن و اراردادهای جمعی و حوگ اعوتو واب بورای بوهوبوود  

 شرای  شان احترای بیذارد.  
 

نامه اتحادیه کارگری استرالیفا 
به مقامات جمفهفوری اسفالمفی 
در حمایت از جفففففر عف فیفم 
زاده و در اعتفرا  بفه شفالق 
زنی کفارگفران مفففدن  فالی 

 تکاب در ایران
بدنبال تماسهای ارسالن ناظری از اعضوای کومو ویون بورای  

موه اتوحوادیوه کوارگوری    ٩٥ آزادی کارگران زندانی  روز  
استرالیا طوی نواموه ای خوطواب بوه موقواموات جوموهووری  
اسالمی  من اعالی نیرانی خود نسبت به و عیوت جوعوفور  
عایم زاده، به شالق زدن کوارگوران موعودن طوالی تووواب  
اعترا  کرد و در آن نیرانی عمیگ خود را در موورد بوی  
حقوای کارگران در ایران اعالی داشت. متن ترجمه فوارسوی   
نامه اتحادیه کارگران ساختمان، جنیل و موراتوا، انورژی و  

 معدن استرالی را در زیر میخوانید: 
 ٧١٥٢ مه    ٩٥ 

 رهبر جمهوری اسالمی ایران 
 ایت الله سید علی خامنه ای 

 رئی  جمهور اسالمی ایران،حسن روحانی  

 وزارت دادگستری 
هیئت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران مستقر در سوازموان  

 ملل 
واحد عمومی استان نیو سات ولو  اتوحوادیوه سواخوتوموان،   

جنیل و مراتا، انرژی و موعودن کوه بوزرگوتوریون اتوحوادیوه  
کارگری استرالیا موی بواشود و کوارگوران ایون واحودهوای  
صنعتی را تحت پوشوش دارد، ایون نواموه را بورایوتوان موی  
نویسد و نیرانی عمیگ خود در مورد بی حقواوی کوارگوران  

 در ایران را ابراز می دارد. 
ما این نامه را برایتان می نویسیم تا بویوویویوم کوه نویوران   

سالمتی و تندرستی زندانی سیاسی جعفر عایم زاده فوعوال  
هوفوتوه اسوت در زنودان    ٩ حقوق کارگری کوه االن مودت  

وحشتنا  اوین در اعت اب  وذای نواموحودود بسور موی  
برد، هستیم. عایم زاده در نوامبر سال ابل بوه جوری شورکوت  
در فعالیت های مشروع کارگری دستییر شوده و در حوال  
حا ر حوم شش ساله زندان خوود را طوی موی کونود. او  
بمناور نائل شدن به مطالباتی از جمله تواف اجورای حوووم  
فعلی و بررسی مجدد درخوواسوت او موبونوی بور رد اتوهوای  
فعالیتش بر علیه امنیت ملی، دست به اعتو واب  وذا زده  
است. )الزی به تو ی  است که جعفور عواویوم زاده در ایون  

روز بود که در اعت اب  ذا بسور مویوبورد کوه در    ٩٩ روز  
  نامه این اتحادیه به اشتباه سه هفته یکر شده استم 

نوفور از    ٥٢ ما همچنین این نامه را درمورد شالق زدن بوه  
کارگران معدن آق دره تواب در  ورب  ورب ایوران کوه بوا  
شوایت و درخواست کارفرمای مربوطوه و بوخوش حوراسوت  

 وربوه شوالق    ٥١١ تا    ٩١ بواوع پیوست و هر کارگری بین  
خورد، مینویسیم. این اولین باری نیوسوت کوه کوارگوران در  
ایران شالق میخورند. ما انزجوار خوود نسوبوت بوه اسوتوثوموار  
وحشیانه کارگران در ایران و محرومیت آنان از حوگ تشووول  
و اعترا  که در بیشتور کشوورهوای دنویوا پوذیورفوتوه شوده  

 است، را ابراز می داریم. 
 ارادتمند شما 

 ریتا ملیا، رئی  واحد استان 
 
 
 
 


