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عظیم زاده پس از 
پایان اعتصاب غذا به 
کارگران و معلمان و 
همه انسانهای شریف و 

 آزادیخواه

 
ادای احترام می کنم به جنننبنش  
بین المللی طبقه ی کارگنر  بنه  
سننازمننان هننا وا ننیننادیننه هننای  
کارگری میلی و بین النمنلنلنی  
در اروپا و کانادا و اسنتنرالنینا و  

 همه ی نقاط دنیا 
 
ادای احننتننرام مننی کنننننم بننه    

معلمان سراسر کشور  به کناننون  
هننای فنننننمننی مننعننلننمننان و بننه  
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 جنبش بزرگ 
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جنبش معلمان را علیرغم هنزینننه  

 های فراوان همراهی کرده اند 
 

ادای احترام می کنم به  شنلنل  
 ها و نهادهای مستقل کارگری 
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پااایاااروزی ماااهااام 
بارای کاارگاران، 
معلمان و ماردم 

 ایران!
 

حزب کمونیست کارگری 
 ایران

ساعا ی پنینش ا نینادینه وزاد  
کننارگننران ایننران اطننه  داد کننه  
جعمر عظیم زاده دبیر این ا نینادینه  
"بنننا  نننوه اعننناده دادرسنننی و  
رسیدگی عادالنه به پرونده اش و  
مننری ننی  ننابننل  ننمنندینند" بننه  
اعت اب غذای یود پایان داده و  
از زندان وزاد شده است. اینن ینبنر  
با موج یوشیالی وسین  در بنینن  
فننعننالننیننن کننارگننری  مننعننلننمننان   
زنداننینان سنیناسنی و منردم وزاده  

 روبروشد. 
 

بیش از دو ماه پنینش  جنعنمنر  
عننظننیننم زاده بننهننمننراه اسننمنناعننیننل  
عننبنندی دبننیننر کننانننون فنننننمننی  
مننعننلننمننان بننا انننتننشننار اعننهمننیننه  
مشنتنرکننی در اوه مناه منه روز  
جهانی کارگر و در اعنتنراب بنه  
ا هام امنیتی بر فعالین کارگنری  
و معلمان و دستمزدهای زیر ین   
فقر و طرح یواستنه هنای دین نر  
دست به اعت اب غذا زدنند. اینن  
حرکت بهفافله حمایت و  نوجنه  
وسیعی را بویژه در بین معلمان و  
کنننارگنننران و سنننازمنننان هنننای  
کارگری در سطح جهان بنه ینود  
جلب کرد. پس از مدت کو اهنی  
جمهوری اسنهمنی منینبنور شند  

که عبدی را بنا  نیند وهنینقنه از  
زندان وزاد کند. اما جعمر عنظنینم  
زاده کماکان در بند رژیم منانند و  
با پنافشناری بنر ینواسنتنه هنای  
اعهمیه مشترکشان همچنننان بنه  
مننبننارزه ادامننه داد. اعننتننراب و  
مننقنناومننت او بسننرعننت از سننوی  
معلمان و کارگران و فنعنالنینن و  
جریانات سرشننا  سنیناسنی چنه  
در ایران و چنه در جنهنان منورد  
حننمننایننت بننی سننابننقننه ای  ننرار  
گرفت. بویژه در چند همته اینینر  
که وضعیت جسنمنی وی بنننینو  

یطرناکی روبه  یلیل رفنتنه بنود  
موج حمایت ها از جنعنمنر عنظنینم  
زاده و فشار بر جمهوری اسهمنی  
بننرای وزادی فننوری او  ابننعنناد  
حتی وسیعتنری بنوینژه در داینل  
کشننور بننخننود گننرفننت. در اهننر  
چنین جنبش وسینعنی جنمنهنوری  
اسهمی ناگزینر شند کنه جنعنمنر  

 عظیم زاده را نیز وزاد کند. 
 

 ننا هننمننینننننیننا ایننن اعننتننراب  
دسننتنناوردهننای مننهننمننی بننرای  
کنارگننران و مننعننلننمننان  زننندانننیننان  
سیاسی و بنه اینن اعنتنبنار هنمنه  
مننردم ایننران در مننبننارزه عننلننیننه  
جمهوری اسهمی داشنتنه اسنت.  
بننعنند از ایننن بننرای جننمننهننوری  
اسهمنی وسنان ننخنواهند بنود  نا  
فعنالنینن و رهنبنران کنارگنری و  
معلمی را با ا نهنام واهنی "ا ندام  
علیه امنیت ملی" و نظینر ون بنه  
حبس های طویل المدت مینلنوم  
کند. بعهوه این مبارزه شوران نینز  
عظیم زاده و عبدی فدای هنمنه  
زندانیان سیاسی و حمایت از وننهنا  
را بلند ر میلننند و بنلنارگنینری  
حربه مخوف زندان و حبس  وسن   
جمنهنوری اسنهمنی را بنینش از  

 پیش دشوار میلند. 
مننهننمننتننر  بننیننانننیننه و ا نندام  
مشترک دو رهبر  شنلنل هنای  
بزرگ منعنلنمنی و کنارگنری و  
سپس حمایت جانناننه کنارگنران و  
معلمنان و فنعنالنینن و جنریناننات  
سننینناسننی در ایننران و جننهننان از  
یواسته های اعنهم شنده  نوسن   
عبدی و عظینم زاده  سنبنب شند  
که ایده ا یاد معلم و کنارگنر در  
ابعاد بی سابنقنه ای در فنمنوف  
کارگران و معلمان و بدنه جامنعنه  
ایننران رسننود کننننند. ایننن ینن   
مننوفننقننیننت  نناریننخننی و بننرگشننت  
ناپذیر اسنت و اهنمنینت بسنیناری  
برای وینننده منبنارزه هنمنه بنخنش  
های طبقه کارگر اعم از کارگنر  
و معلم و همینطور بنرای منبنارزه  
کل مردم اینران بنرای رهناینی از  
شر جمهوری اسهمی و سنرمناینه  

 داری دارد. 
 

و باالیره عوامل فنور النذکنر  
مننیننتننواننند بننطننور بننهف ننلننه بننه  
گسننتننرش مننبننارزه کننارگننران و  
معلمان در جنهنت احنقنار حنقنور  
یود و  یقق همان یواسته هناینی  
کنه در بنیناننینه هنای منخنتنلن   
کارگران و معلمان و از جمنلنه در  

عنظنینم    -بیانیه مشترک عبدی  
 زاده ومده است  یاری رساند. 

حزب کمنوننینسنت کنارگنری  
وزادی جننعننمننر عننظننیننم زاده و  
همینطور اسماعیل عبندی و  ندم  
مننهننمننی کننه در جننهننت احننقننار  
کارگران و معلمان و عقنب رانندن  
جمهوری اسهمی برداشته شده را  
به کلیه کنارگنران و منعنلنمنان و  
مردم ایران وبویژه به یانواده هنای  
این عزینزان  نبنرین  منین نویند.  
حزب دست     ن  کسناننی  
که در این کارزار بنزرگ دومناه  
گذشته جانانه  هش کردند را بنه  

 گرمی میمشارد. 
مستیلم باد ا یاد کارگر و  

 معلم 
زننندانننی سننینناسننی وزاد بنناینند  

 گردد 
زنننده بنناد وزادی  بننرابننری   

 حلومت کارگری 
ژوئنن    ٩١    ٠٩٣١  یرماه    ٠١ 
 ٦١٠٢ 
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وزادی جعمر عظیم زاده موجی از    

شادی و شع  و احسا  پنینروزی  
را در میان یانواده و دوسنتناننش و  
در میان همه کسانی کنه در اینن  
نبرد سخت همراه و همرزم او بنودنند  
بر ان یخت. من نیز عمیقا در اینن  
احسا  شری  هستم و بنه سنهنم  
یودم این پیروزی را به جعمر عزینز  
و همه کسانی که بنا  نهنشنهنا و  
فعنالنینت پنین نینرشنان در دو مناه  
گذشته اینن پنینروزی را منمنلنن  

 کردند  بری  می ویم.  
   

پاینان منوفنقنینت ومنینز اعنتن ناب  
غذای جعمر عظیم زاده و وزادی او  
ین  گننام بنزرگ بنینلننو  ینن   
پیروزی و  دستاورد مهم برای یود  
جعمر  برای کارگنران منعنلنمنان و  
برای همه کوشندگان و منبنارزینن  

 راه وزادی  و برابری است.  
 

این دستاوردی برای جعمنر عنظنینم  
زاده است چون همره عزم و اراده و  
از یودگذشت ی اوست.  مقاومت  
و سرسختی و پی نینری او در دو  
منناه گننذشننتننه و پننافشنناریننش بننر  

یواستهای برحقی که اعهم کنرده  
بود بناالینره بنه ننتنینینه رسنیند و  
 وانست وزادی و اعاده دادرسنی و  
بررسی منیندد پنروننده اش را بنه  
حلومت  یمیل کند. گرچنه اینن  
وزادی مو ت و مشروط به بررسنی  
میدد ا نهنامنات اسنت امنا هنمنره  
مستقیم عزم و اراده جعمر و  اکیند  
بر یواستهای برحق و انسناننی اش  
و موج وسیعی است که در حمایت  
از این یواستهنا شنلنل گنرفنت و  

 همچنان ادامه دارد. 
 
 ن دادن حلومت به وزادی جعمنر    

و بررسی میدد پرونده او در وا ن   

اولین گام در راه  یمیل باز کنردن  
میددپرونده همه زندانیان امنیتی به  
حلومت و  یدید میاکنمنه هنمنه  
فننعننالننینننننی اسننت کننه بننه ا ننهننام  
سایت ی ایهه در امنینت کشنور  
دست یر و میاکمه شده و به زندان  
افتاده اند. حدف ا هامات امنینتنی  
از پرونده فعالین جنبش کارگری و  
معلمان یلی از یواسته هنا منهنم  

عبندی اسنت و    -بیانیه عظیم زاده 
اعهم بررسی میدد  پرونده جنعنمنر  
اولین عقب نشینننی حنلنومنت در  
برابر این یواست بر حق و پایه ای  
است.  برای حلومت دی نر وسنان  
نیست که میددا با هنمنان پنروننده  

سازیها و ا هام  راشی هنای پنو   
امنیتی حلم زندان جعمر را  نائنیند  
کند و یا سایر فعالین کارگری و  
جنبش معلمان و کوشندگان دی نر  
جنبشهای حنق طنلنبناننه را  نینت  
 عقیب  رار بدهد. جنبش وسنینعنی  
که در حمایت از بیانیه مشنتنرک  
شلل گرفتنه اسنت اینن اجنازه را  
نخوهد داد. این وغاز ف ل  ازه ای  
در مبارزه کارگران و منعنلنمنان و  
همه فعالین جنبشهای حق طلباننه  
است. از این نقطه نظر وزادی جعمر  
عظیم زاده را منینتنوان دسنتناوردی  
برای هنمنه فنعنالنینن جنننبنشنهنای  
اعننتننراضننی در هننمننه عننرفننه هننا  

 بیساب وورد.  
 

حرکت گسترده ای که در حمایت  
از بیانیه مشترک و بنرای وزدای  
جننعننمننر شننلننل گننرفننت ا ننینناد و  
همبست ی بیسابقه و ارزشمندی نه  
 نها در میان کارگران و معنلنمنان   
بلله در جنبش علیه اعدام  جنبش  
وزادی زندانیان سیاسی  و در میان  
دانشیویان و نویسندگان و فعالنینن  
جنبشهای اجتماعی بنوجنود وورد.  
این ا یاد و همبست ی میتوانند و  
باید گسترده  ر و میلم  ر شنود   
با  درت بیشتری به پینش بنرود و  
جمهوری اسنهمنی را در عنرفنه  
های مختل  به عقب نشینی وادار  

 کند.  
 

ی  بنار دین نر وزادی جنعنمنر را  
 نبننرینن  مننینن ننویننم  و بننرای او  
سهمتنی کنامنل و پنینشنروینهنای  
بیشتر در دفا  از حقور کارگران و  
معلمان و زندانیان سیناسنی  و در  
مبارزه برای  یقق همه یواستهای  
اعهم شده  در بنیناننینه مشنتنرک  

 ورزو میلنم.  
 حمید  قوائی  

 ٠٢ ژوئیه    ٠ 

فصل تازه ای در مبارزه کارگران و 
 معلمان آغاز میشود

پیام حمید تقوائی به مناسبت آزادی 
 جعفر عظیم زاده

 
اسهمنی دشنوار نر منینشنود    

که رابطه و  عامل بنینن فنعنالنینن  
دایل و یارج کشور را بنا انن   
 نمننا  بنا اپننوزیسننینون در یننارج  
مننورد حننمننلننه  ننرار دهنند. ایننن  
موضوعی است که النبنتنه بنایند  
مستقه روی ون کنار کنرد. امنا  
حرکت اییر دایل و یارج را بنهنم  
نننننننزدینننننننلنننننننتنننننننر کنننننننرد.   ن

 
نلته دی ر باال رفنتنن وزن و  
اعننتننبننار چننر و کننارگننر و  

رادیلالیسم در جامعه که بنننوبنه  
یود مساله بسیار مهنمنی اسنت.  

  -در جریان اعتراب عنظنینم زاده  
عبدی ما به روشنی دیندینم کنه  
چننطننور ینن  ینن  رادیننلنناه و  
پنننناروزمننننیننننن کننننارگننننری و  
سوسیالیستی  نوانسنت در سنطنح  
سیاست به معنای وسنین  کنلنمنه  
یود را نشان بندهند  و ننه فنقن   
کارگنر و منعنلنم را منتنیند بنه  
فینه بیاورد بلله   وجه بنخنش  
های وسیعنی از جنامنعنه را بنه  

 یود جلب کند. 

 
با  وجه به نلات فور اکننون  
به سواه مشخص شنمنا بنرگنردم.  
گرفتن حربه زدن ان  امنننینتنی  
به فنعنالنینن از دسنت جنمنهنوری  
اسهمی  در گنرو پنینشنروی در  
همه جهات فور الذکر است. اینن  
کننار رهننبننری و هشننینناری و  
 شنخنینص بنزنن نناه را الزم دارد.  
بخ وص باید  شخینص داد کنه  
گام بعدی این منبنارزه در سنطنح  
مشننخننص کننه  ننابننلننیننت بسننینن   

سیاسی و  وده ای داشنتنه بناشند   

چیست. این موضوعی است کنه  
با اطه  از همه جوانب مشنخنص  
اوضا  میتنوان راجن  بنه ون ننظنر  
داد. البته مبارزه وسانی ننخنواهند  
بنود ولنی اکنننون دسنتناوردهننای  
مهمی داریم کنه اشناره کنردم و  
میتوانیم به ون ا لاء کنیم. بوینژه  
برداشتن گامنی منهنم در جنهنت  
اییاد ا یاد کارگر و معلم و بنه  
منینندان ومنندن فننمنی از رهننبننران  
کارگری و معلمان که به چنهنره  
های سیاسی و "منلنی" جنامنعنه  
 نبنندیننل شننده انند  نننقنناط ا ننلنناء  

بسننیننار یننوبننی بننرای پننیننشننروی  
بیشتر است. باید این نیرو و  نوان  
را در وهنلنه اوه در جنهنت دفنا   
جانانه از همه رهبنران و فنعنالنینن  
کننارگننری و مننعننلننمننی و هننمننه  
فعالین سیاسی چنه در زنندان و  
چه در زینر  نهندیند زنندان بنلنار  

 گرفت. 
 
 ٦١٠٢ جوالی    ٩ 
 

 

حر ت گسترده ا   ه در حمایت ا  بیانیه مشترر    بررا  د دا   
جعفر شکل گرفت اتحاد   همبستگی بیسابقه   ار شمنرد  نره ترنر را  
در میان  ارگران   معلمان، بلکه در جنربرع یرلریره ایرداش، جرنربرع  
د اد   ندانیان سیاسی،   در میان دانشج یان   ن یسندگان   فعالیرن  
جنبش ا  اجتمایی ب ج د د رد. این اتحاد   همبستگی میت اند   بایرد  
گسترده تر   محکش تر ش د، با قردرت بریرشرترر  بره وریرع برر د    
جم  ر  اسالمی را در یرصه ها  مختلف به یقب نشینری  ادار  

  ند.  
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 ٨ از صفحه        

 ٩ صفحه  

کارگر کمونیست از مصطفی صابر 
 میپرسد:

در اطالعیه حزب کمونیست کارگری ایران که بمناسبت آزادی جعفرر عرمریر  
ایرن اعرترراس دسرتراوردهرای مرهرمری بررای «زاده منتشر شده آمده اسرت   

کارگران و معلمان، زندانیان سیاسی و به این اعتبار همره مرردا ایرران در 
مبارزه علیه جمهوری اسالمی داشته است. بعد از این برای جمهروری اسرالمری 
آسان نخواهد بود تا فعالین و رهبران کارگری و معلمی را برا اترهراا واهری 
"اقداا علیه امنیت ملی" و نمیر آن به حبس هرای طرویرل الرمردو مرحرکروا 

اقرداا «به نمر شما راه حل عمیق شدن مبرارزه و  خرارک کرردن      »کند
 با توجه به دستاوردی که اشاره شد، در گرو چیست؟»    علیه امنیت ملی

 مصطفی صابر: 
حرکتی که با اعهم بنیناننینه  

عنبندی    -مشتنرک عنظنینم زاده 
وغاز شد  دستاوردهای متنعنددی  
دارد که بنه منهنمنتنرینن وننهنا در  
اطهعیه حزب اشناره شنده اسنت.  
یلی از ونها همین اسنت کنه در  
سواه ننقنل کنردیند. ولنی ننلنتنه  
اینیاسنت کنه  ننمنی  نوان اینن  
دسننتنناورد مننورد اشنناره شننمننا را  
مستقل از با ی جوانب و جندا از  
میموعه عوامل منتنشنلنلنه اینن  

عنبندی و    -حرکت عظنینم زاده  
 نناهننیننرات ون   ننوضننیننح و مننورد  
بررسی  رار داد. بنعنبنارت دین نر  
میخواهم ب ویم پاسخ سواه شنمنا   
یعنی اینله چطور مبارزه عنلنینه  
زدن ان  "ا ندام عنلنینه امنننینت  
ملی" به فنعنالنینن و کنه ینارج  
کننردن حننربننه زننندان از دسننت  
جمهوری اسنهمنی را گسنتنرش  
دهننیننم  در گننرو شنننننایننت و  
همچنین  قویت و  نعنمنینق هنمنه  
جوانبنی اسنت کنه اینن حنرکنت  

عبندی را سناینت و    -عظیم زاده 
به پینش رانند. اجنازه بندهنیند بنه  
بریی جوانب اینن حنرکنت اشناره  
کنم و بعد بلوشم  به سواه شنمنا  

 پاسخ بدهم. 
 

اولین و شاید مهمترین ننلنتنه  
در حرکت مورد اشاره منا ا نیناد  
کارگر و معلم است. برای اولنینن  
بننار در دهننه هننای ایننیننر فنن   

کارگر و معلم  دستلم در سنطنح  
رهبران و بخشی از بندننه اینن دو  
بننخننش مننهننم طننبننقننه کننارگننر   
بروشنی کنار هم ایسنتنادنند. اینن  
ی   یوه  اریخی بسنینار منهنم  
اسننت کننه امننینندوارم  ننقننویننت و  
 یلیم یابد. هر کار ینوبنی کنه  
بخواهیم در جنامنعنه اینران اننینام  
دهیم به این ا یاد طبقا ی بنخنش  
هنای منخننتننلن  طنبننقننه کننارگننر  
احنتننینناج داریننم. از جننمننلننه بننرای  
اینله چمار "ا دام امنننینتنی" را  

 از دست رژیم اسهمی درووریم. 
 

نلته دوم  که به ننلنتنه اوه  
کننامننه مننربننوط اسننت  عننروج  
اجننتننمنناعننی و سننینناسننی طننبننقننه  
کارگر و رهبران ون اسنت. طنبنقنه  
کارگر نمی  نوانند منتنیند شنود  
م ر ونله بعنننوان ین  ننینروی  
سیاسی و طبقا نی اناهنر شنود.  
این طبقه نمی  واند بعنوان ین   
نیروی سیاسی که کنل جنامنعنه  
ونرا ببیند  ااهر شود  م ر ونلنه  
در وحله اوه رهبران ون در چنننینن  

 ننامننتننی انناهننر شننوننند. ینن   
  -دستاورد مهم حرکت عظینم زاده 

عبدی همین ااهر شندن بنعنننوان  
ی  ننینروی سنیناسنی  بنعنننوان  
نماینده مطالبات کل جامعه بنود.  
ونها در بیاننینه اشنان عنلنینه وارد  
کردن ا هام امنیتنی بنه فنعنالنینن  
فنمی اعهن جن  دادنند. اینن  
یواست کل جامعنه بنود. شنلنل  
معین و  نخنمنین  ینافنتنه ای از  
شعار عمومی و رادیلاه "زنداننی  
سیاسی وزاد باید گنردد" را طنرح  
کردند. حسن این شعار اینن اسنت  
که برد وسی  و اجتنمناعنی دارد.  
ییلی ها میتوانند اینن شنعنار را  
مطرح کنند و بنرای ون منبنارزه  
کنننننننند. ایننن شننعننار هننمننچنننننیننن  
مشروعیت بسیار زیادی در سطنح  
جهانی و افلار عمومنی دارد و  
همه را پشت یود بسی  مینلننند.  
ننبناینند بننه کنارگننری کننه بننرای  
دستمزدش مبارزه مینلننند انن   
امنیتی بنزننیند. اینننرا هنرکسنی  
 ننبننوه مننیننلننننند و از ون دفننا   
مننیننلننننند.  شننخننیننص چنننننیننن  

شعارهایی و طنرح ون در سنطنح  
جامعه ی  نمنوننه ینوب اناهنر  
شدن در  نامنت رهنبنر سنیناسنی  
جننامننعننه اسننت. ایننن دسننتنناوردی  
اسننت کننه  ننا هننمننینننننیننا ا نندام  

عنظنینم زاده    -مشترک عبندی  
بنندسننت وورده اسننت. حنناال بنناینند  
هشیارانه بر این پینشنروی اسنتنوار  
شد و  دم های بعد را در جنهنت  
 یقق این یواسته و ننمنوننه هنای  

 مشابه را  عری  کرد.  
 

نننلننتننه سننوم  هننمننبننسننتنن ننی  
جهانی طبقه کارگر و ا نیناد بنا  
مردم شنرین  و وزاده در سنراسنر  
جننهننان اسننت. در طننی حننرکننت  
عبدی عظیم زاده و بخ نوص بنا  
ادامه اعت اب غذای عظیم زاده  
ما شاهد هنمنبنسنتن نی جنهناننی  
کارگران و همیننطنور شنخن نینت  
های سیاسنی بنا منبنارزه عنلنینه  
سننینناه چنناه هننای جننمننهننوری  
اسهمی و مشخ ا وزادی عظینم  
زاده و یننواسننتننه هننای بننیننانننیننه  
مشترک با عبدی بودینم. بنرای  

مقابله با ان  امننینتنی زدن بنه  
فننعننالننیننن کننارگننری  مننعننلننمننان   
پرستاران  دانشیویان و غنینره منا  
به این همبست ی جهانی شندیندا  
نننینناز داریننم. حننرکننت ایننیننر و  
بخ نوص دفنا  جنانناننه  شنلنل  
هننای کننارگننری کشننورهنننای  
مختل  از جعمر عظیم زاده  جنان  
 ننازه ای بننه ایننن هننمننبننسننتنن ننی  
جهانی داد و  ایننن  بنایند وننرا  
بننیننش از پننیننش بسنن  دهننیننم و  

  یلیم بخشیم. 
به اینن ننلنات النبنتنه هنننوز  
مننیننتننوان اضننافننه کننرد. منن ننه  
نزدیلی بیشتر دو حنوزه داینل و  
یارج جنامنعنه اینران. منا نشناننه  
هایی در جریان کمنپنینن دفنا  از  
جان عظیم زاده و ینواسنتنه هنای  
بیانیه مشترک با عبندی دیندینم  
که بار دی ر هابت کنرد کنه بنه  
حننرکننت درومنندن مننتننینند حننوزه  
ایننرانننیننان یننارج و دایننل چننطننور  
میتواند بر همدی ر  اهینر بن نذارد  
و همدی ر را  وی کننند. بنعنهوه  

 بعد از این برای جمهوری 

یبد  همین ظاهر شدن بعن ان یک نیر   سیاسی، بعن ان نماینرده    -یک دستا رد م ش حر ت یظیش  اده 
مطالبات  ل جامعه ب د. دن ا در بیانیه اشان یلیه  ارد  ردن ات اش امنیتی به فعالین صنفری ایرالن جرنر   
دادند. این خ است  ل جامعه ب د. شکل معین   تخفیف یافته ا  ا  شعار یم مری   رادیرکرال د نردانری  
سیاسی د اد باید گرددد را طرح  ردند. حسن این شعار این است  ه برد  سیع   اجتمایی دارد. خیلی ها  
میت انند این شعار را مطرح  نند   برا  دن مبار ه  نند. این شعار همچنین مشر ییت بسیار  یراد  در  

 سطح ج انی   افکار یم می دارد   همه را وشت خ د بسیج میکند. 
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متن کتبی پیام جعمر عظیم زاده  
پس از پایان اعنتن ناب غنذا بنه  
کننارگننران و مننعننلننمننان و هننمننه  

 انسانهای شری  و وزادیخواه 
 
و منننیننافنننل و جنننمنن  هنننای    

کننارگننری  در کنناریننانننه هننا و  
یاران عزیزم در ا نینادینه ی وزاد  
کارگران ایران که دست در دسنت  
هنم  دوشننادوش کنناننون فنننننمننی  
معلمان  ینواسنت پناینان دادن بنه  
امنیتی کردن اعتراضات فننمنی  
کارگران و منعنلنمنان و بنرداشنتنه  
شدن ا هامات امنینتنی از پنروننده  
های فعاالن فنمی و مندننی را  
 بدیل بنه ین  جنننبنش عنظنینم  

 کردند. 
 

اما  ا ون جا که به مطالبات اینن  
جنبش بر می گردد بایند بن نوینم  
هنوز ا مار در یور  امنلنی بنرای  
 یقق ون ها رد ننداده اسنت. هنر  
چنند کنه منعنلنمنان بنزرگ منا  
رسوه بدا ی  اسمناعنینل عنبندی   
مینمنود بنهنشنتنی لننن نرودی و  
علیرضا هاشمی وزاد شنده انند و  
من امروز در یانه ام هستم و اینن  
به نوبه ی یود شع  ان یز اسنت  
اما هر لنینظنه امنلنان اینن کنه  
اسننمنناعننیننل عننبنندی و مننیننمننود  
بننهننشننتننی و مننن بننه زننندان بنناز  
گردانده شویم وجود دارد. مهنمنتنر  
از این  هنوز بهنام ابراهنینم زاده و  
میمد جراحی در زندان هستنند و  

علیرغم همت ساه حنبنس  نوام بنا  
رن  و مشقت ناشنی از بنینمناری  
فرزند بهنننام و بنینمناری منینمند  
جراحی   ونان هنوز وزاد نشنده انند  
که بایستی فنورا و بنی  نیند و  

 شرط وزاد گردند. 
 

به این معنا باید ب ویم جنننبنشنی  
که در طوه نزدی  بنه سنه مناه  
گذشته شلل گرفته است هنننوز  
در وغاز راه و در یوشبینانه  نرینن  
حالت در میانه راهنی اسنت کنه  
بایستی به ون جاینی ینتنم گنردد  
که کارگران ومعلمان و پرسنتناران  
و همه ی زحمنتنلنشنان  نادر بنه  
اییاد  شنلنل هنای مسنتنقنل و  
سازماندهی و برپایی اعنتنراضنات  
میلی و سراسری برای دستیابنی  
به مطالبات برحقشان بشوند  بندون  
این که اعنتنراضنا شنان امنننینتنی  
بشود و ونان با ا هامات سننن نینن  

امننننیننتننی و زننندان هنای طننویننل  
 المدت مواجه گردند. 

 
عهوه بر اینها افزایش دسنتنمنزدهنا  
مطابق با استاننداردهنای زنندگنی  
امروزی  منزد بنرابنر در ازا کنار  
بننرابننر  حننق بننرپننایننی  ننیننمنن  و  
راهپیمایی  حق برپایی اعتن ناب   
حق بنرپناینی  شنلنل مسنتنقنل و  
وجود امنیت شنلنلنی بنه من نابنه  
حننقننور بنننننیننادیننن کننارگننران و  
معلمان  ون منطنالنبنات حندا نلنی  
هستننند کنه بنایسنتنی منتنینقنق  

 گردند. 
 

من به نوبنه ی ینود بنه عنننوان  
ی  جنز کنوچن  از جنبنننش  
عظیم طبقه کارگر چه در زنندان  
باشم و چه بیرون از زندان  لنینظنه  
ای از منبنارزه بنرای  نینقنق اینن  
مطالبات دست بر نخواهم داشنت.  

این مبارزه و  نهش بنرای دسنت  
یابی به مطالبا مان بدینهنی  نرینن  
حق ماست و هیچ  ندر نی ننمنی  
 واند این حق را از ما کارگران و  
معلمان سلب کند و به ما ب ویند  
نان ننخنواهنیند و ینواهنان بنهنبنود  

 شرای  زندگی یود نشوید. 
 

روز    ٢٩ و امننا در رابننطننه بننا  
اعت اب غذا کنه بنا اسنمناعنینل  
عبدی عزیز ونرا وغاز کردم مایلنم  
با  اکید بنر پنینشن نامنی چنهنره  
های جنبش منعنلنمنان در ا نیناد  
طبقنا نی کنارگنران و منعنلنمنان   
اعهم کنم هر چند کنه در طنوه  
این مدت روزهای بسیار سخت و  
پر مشقتی را پشت سنر گنذاشنتنم  
اما این مدت در عین حناه زینبنا  
 رین و پنرشنلنوه  نرینن روزهنای  
عمر پنیاه ساله من بود. زینبنا و  
پر شلوه به اینن لنیناه کنه اینن  

اعت ناب بنا هنمنت کنارگنران و  
معلمان   شللهای فنمی وننان و  
فعالینن مندننی و اجنتنمناعنی و  
جنبش جهانی طبنقنه کنارگنر بنه  
ینن  جنننننبننش بننزرگ و نننقننطننه  
عطمی در  نارینخ منبنارزه طنبنقنه  
کننارگننر ایننران  ننبنندیننل گننردینند.  
جنبنشنی کنه بنه ینقنینن منننشنا  
 ینوالت انسناننی و بنزرگنی در  
دست یابی کارگران و معلنمنان و  
زحمتلشان ایران به مطنالنبنات بنر  

 حق شان یواهد شد. 
 

پیام فور بر اسا  متن ویندینوینی  
پیام جعمر عظیم زاده  ننظنینم شنده  
است و به دلیل ملتوب شندن بنا  
نننظننر یننود عننظننیننم زاده مننعنندود  
نلا ی حذف و یا به ون  اضنافنه  

 شده است. 

 ٨ از صفحه           
 

جنبشی  ه در ط ل ن دیک به سه ماه گذشته شکل گرفته است هن   در دغرا  راه  
  در خ شبینانه ترین حالت در میانه راهی است  ه بایستی به دن جایی خرترش گرردد  
 ه  ارگران  معلمان   ورستاران   همه    حمتکشان قادر به ایجراد تشرکرل هرا   
مستقل   سا ماندهی   بروایی ایتراضات محلی   سرراسرر  بررا  دسرتریرابری بره  
مطالبات برحقشان بش ند، بد ن این  ره ایرترراضراتشران امرنریرتری بشر د   دنران برا  

 ات امات سنگین امنیتی    ندان ها  ط یل المدت م اجه گردند. 
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 ٧ صفحه   

  ٨ از صفحه          
پاااایااااام رسااااو  
بداقی به جاعافار 

 عظیم زاده

 
به مناسبت آزادی جعفر 

 عمب  زاده
 به نام شرف وانسانیت 

 به نام راستی ودرستی وپایدار 
 به نام پایداری و مبارزه 

 به نام وزادی   
بنننه ننننام اشننن  هنننای رنننن   

 کشیدگان 
 به نام  اوه دست رنیبران   

 به نام دلهای ورزومندان 
  بری  به معلمان 

  بری  به کارگران 
 بری  به جعنمنردردمننند و رنن   

 کشیده ویانواده ی وررومند او 
 نبننرینن  بننه سنتننمنندیندگننان ایننن  

 مرزوبوم 
که  ازیاننه هنای بنی عندالنتنی  
یودکام ان  نلنراری  نارینخ بنر  
زندگی ومرگ ونان ننقنش شنرف  

 وبزرگی زده است. 
مردمانی که  ازیانه هنای سنتنم  
نام نی  ونان را بنرسنینننه  نارینخ  

 ح  کرده است. 
سننهم بننرزنننان ومننردان وگنناه و  
شیاعی که میروند  نا جنامنعنه  

ایرانی را برپاینه ارزش  -ی انسانی 
های وا عی بنا ب ذارند وسنروری  
ای را که گروهی با گدافمتنی  
و دریوزگی وفنرینب و ننینرنن   
وریننا ودزدی ودروا ازچننننن   
فنناحننبننان وا ننعننی ون ربننوده اننند  
 بازپس گرفته و به ملت شنرین   
ووبننرومننننند مننتننمننلننرومننداراگننر و  

 زحمتلش  یویل نمایند. 
دیدگناننم رانن نارگنامنهنای واراده  

هننای پننوالدیننن مننردمننانننی مننی  
کنم که گمنام  بانام باجنان بنامناه  
ودسننتننرننن  واننندیشننه ی یننویننش  
 ننننهش مننننی کنننننننننننننند  ننننا  
ایننهر انسننانننیننت اعننتننمنناد ورامننش  
ووسایش به  ناراج رفنتنه ی اینن  

 ملت را به ونان باز گردانند. 
به امیند  نهش بنینشنتنری بنرای  
وزادی سننایننرزنندانننیننان بنی گننننناه  
وارجنننمننننننندی کنننه درونسنننوی  
دینوارهننای منخننوف زنندان هننای  
ستم ران  چشم امیدشان وگنوش  
ورزویشان به فریادهایی است کنه  
از حلقوم ملتی سنتنمندینده بنینرون  

 وید. 
بنننه امنننیننندروزی کنننه بنننننننیننناد  
دزدی دروا فننریننب وریننا ومننمننت  
یننوری از ایننن کشننوربننه هننمننت  
اندیشه و بازوی این مردم برچینده  

 شود. 
                             

 رسوه بدا ی 
..................... 

بیانیه مجدد عفو بین 
اللمل در تداوا کارزاردر 

حمایت از جعفر عمی  زاده 
 درهنگاا مرخصی

 
عننمننو بننیننن الننمننلننل  اوه جننوالی  

: جعمر عنظنینم زاده فنعناه  ٦١٠٢ 
کارگری ایرانی و رئیس ا یادینه  

ژوئنن    ٩١ وزاد کارگران ایران  در  
بعد از بر یورداری از منری نی   
بننه اعننتنن نناب عننذای بننیننش از  
دوماهه ینود پناینان داد. او امنا  
همچنان در ینطنر بنازگشنت بنه  
زندان بسر منی بنرد. در فنورت  
بنازگشننت بننه زنندان  او زننندانننی  

 عقید ی بشمار یواهد ومد. 
 

جعمرعظیم زاده کنه جنوشنلنار و  
رئیس  یادیه وزاد کارگنران اینران  

ژوئن به اعنتن ناب    ٩١ است  در  
روزه ینود بنعند از ون    ٢٩ غذای  

پایان داد که مقامات  ضایی بنا  
میلیارد رینالنی      ١/٥  رار وهیقه  

هزار دالر(  به او منری نی    ٠١١ 
روزه دادند و بطور غیر رسنمنی    ١ 

به وکنینل او اعنهم کنردنند کنه  
 ننقنناضننای اعنناده دادرسننی کننه  
ایشان  به به دیوان عالی  سلنینم  
کرده بود را منورد بنررسنی  نرار  

یواهند داد. اگنر چنه منقنامنات  
 ضایی  بطنور غنینر رسنمنی بنه  
جعمر عظیم زاده و وکنینل ایشنان  
 وه داده انند کنه منمنلنن اسنت  

روزه او را  ننمنندینند    ١ مننری ننی  
کنند  اما او همنچنننان در ینطنر  
بازگنردانندن بنه زنندان بسنر منی  
برد. اگر  قاضای جنعنمنر عنظنینم  
زاده برای دادرسی منورد پنذینرش  
 رار گیرد  دینوان عنالنی  حنلنم  
فننادره را ابننطنناه  و بننررسننی  
موضو  حلم را به دادگاه اولنینه  

 ارجا  یواهد داد. 
 

جعمر عظیم زاده  در منار  سناه  
طی میناکنمنه ای غنینر    ٦٠١١ 

من مانه در دادگاه انقهب  نهنران  
به ا هام " اجتما  و  نبناننی  بنه  
  د ا دام علیه امنیت منلنی" و  

سناه    ٢ "  بلیغ علنینه ننظنام" بنه  
زندان میلوم شد. او هنمنچنننینن  
به دوساه میرومیت " از  نعنامنل  
در فضای منینازی و فنعنالنینت  
مطبوعا ی و رسانه ای" میلنوم  
شد. حلم فور که  نها به دلنینل  
فعنالنینت هنای مسنالنمنت ومنینز  
سندیلایی علینه او فنادر شنده  
بننود شننامننل مننوارد زیننر اسننت:  

  ٥١ فعالیت بنرای  نهنینه طنومنار 
هزارنمری کارگران برای افنزاینش  
حندا ننل دسننتنمننزد  م نناحنبننه بننا  
رسانه های مستنقنر در ینارج از  
کشننور  مشننارکننت در ایننینناد  
ا ننیننادیننه وزاد کننارگننران ایننران   
شرکنت در  نینمن  روز جنهناننی  

در پنارک    ٦١١٣ کارگر در ساه  
الله  هران و دین نر  نینمن  هنای  
مسالمت ومیز در مقابل منینلنس   
وزارت کنننار   نننعننناون و رفننناه  
اجتماعی  و دیدار با دی ر گنروه  
هننای سننننندیننلننایننی مننانننننند  
سندیلای کارگران نیشلر هنمنت  
 ننپننه و سننننندیننلننای کننارگننران  
شننرکننت ا ننوبننوسننرانننی  ننهننران و  
وحننومننه. دوران گننذراننندن حننلننم  

  ٦١٠١ نوامبر سناه    ٨ زندان او از  
 وغاز شد. 

 
جعمرعظیم زاد اعنتن ناب عنذای  

ووریل در اعنتنراب    ٦٣ یود را از  
به موارد زیر وغاز کرد: بازداشنت  
و میلومنینت ینودش و دین نر  

فعالین سندیلایی و معنلنمنان بنا  
ا هامات امنیتی  سرکوب  ینمن   
ها و اعتن ناب هنای مسنالنمنت  
ومننیننز فننعننالننیننن سننننندیننلننایننی   
ممنوعیت بر گزاری منراسنم روز  
جهانی کارگر و روز معلم بنطنور  
مستقل و  داوم دستمزد های زینر  

 ی  فقر. 
 

لطما هر چنه سنرین   نر بنه زبنان  
فننارسننی  اننن ننلننیننسننی  عننربننی   
اسپانیایی و یا به زبانی که ینود  
فیبت می کنید   به مقنامنات  
ایران ننامنه بنننویسنیند و از وننهنا  
بخواهید که: جعمر عظیم زاده بنه  
زندان باز گردانده نشنود و حنلنم  
زندان و دی ر احلامی که  نننهنا  
به دلیل فعالیت هنای مسنالنمنت  
ومیز سندیلایی علنینه او فنادر  

 شده  ابطاه گردد؛ 
 

به مقامات ایران یاد اوری کننیند  
که طبق " می نار بنینن النمنلنلنی  
حقور ا ت ادی   اجنتنمناعنی و  
فرهن ی"   و نینز "منین نار بنینن  
المللی حقور مدنی و سنیناسنی"  
که ونها موا  به اجرای کنامنل  
هر دو مین نار  در کنننار منوارد  
دی ر  هستند  حق هنمن ناننی در  
اییاد ا یادیه های کنارگنری و  
پننیننوسننتننن بننه ا ننیننادیننه هننای  
کارگری را رعایت کننننند و بنه  

 ون احترام ب ذارند. 
 

آزادی موقت جعفر عمی  
زاده را.  تبریك می 

 گویی  !
شب گذشته جعنمنر عنظنینم زاده    

رئیس هیئت مدیره ا نینادینه وزاد  
کارگران ایران  با پذیرش ینواسنت  
مری ی  ا زمان اعاده دادرسنی  
پرونده از سوی دست اه  ضنائنی   
وزاد گردید. اینن در حنالنی بنود  
که این فعاه کارگری بنه دلنینل  

روز اعننتنن نناب غننذا دچننار    ٢٩ 
ضع  جسنمناننی شندیندی شنده  
بنود. بننر اسنا  ینبنرهنناینی کننه  
ا یادیه وزاد کارگران انتشنار داده  
پس از  رییص جعمر عنظنینم زاده  
از بیمارسنتنان سنینننا  او  نوسن   
یانواده و دوستان اش برای منداوا  
به بیمارستان و یه انتقاه ینافنت و  

فبح امروز نیز ضمن دادن نسخنه  
دارویی و  وفیه های پنزشنلنی  
بننرای شننرو   ننلننذیننه  از ایننن  

 بیمارستان به منزه بازگشت. 
ما اعضای کمیتنه هنمناهننن نی  
برای کم  بنه اینیناد  شنلنل  
هننای کننارگننری وزادی مننو ننت  
جعمر عظیم زاده را به یاننواده او   
اعضای ا یادیه وزاد کارگنران و  
دی ر فعالین کنارگنری و هنمنه  
انسنننان هنننای وزاده و شنننریننن   
 بری  گمته و امنیندوارینم کنه  
این فعاه کارگری هر چه زود نر  
سنهمنتننی جسننمنانننی اش را بننه  
دست وورد. و با امید بنه اینننلنه  
با ا لنا بنه ننینروی کنارگنران و  
دی ر مزدب یران جنامنعنه  دین نر  
هیچ کارگر و معلمی به یناطنر  
دفننا  از حننقننور کننارگننران و  
معلمان و هیچ فعاه اجتماعنی و  
سننینناسننی بننه ینناطننر بنناورهننا و  
اعنننتنننقنننادات اش  بنننازداشنننت   

 میاکمه و زندانی نشود. 
کمیته هماهن ی بنرای کنمن   
به اییاد  شلل هنای کنارگنری  

–  ٠٩٣١ / ٥ /  ٠٠ 
 

با پایان اعتصاب 
غذای جعفر عمی  زاده 
، مبارزه برای دستیابی 
به مطالباتمان را 
 تشدید خواهی  کرد

 
جعمر عظیم زاده پنس از  نینمنل  

روز گرسن ی و درد و رنن     ٢٩ 
فننراوان ننناشننی از ون  شننامنن نناه  

 یر با پذیرش بنخنش    ٠١ پنیشنبه  
ابتدائی یواستنه اش  منری نی  
 ابل  مدید  ا اعاده دادرسنی( از  
سوی دست اه  ضائی  اعت ناب  

 غذای یود را پایان داد. 
 
روز بل  دو ننمنر از    ٨١ بیش از    

فننعننالننیننن بننرجسننتننه  طننبننقننه  
کارگرایران   جعمنرعنظنینم زاده و  
اسماعیل عبدی بنا اننتنشنارین   
بیانیه  حرکنت منتنینداننه ای را  
عننلننیننه یننلننی از مننتننداولننتننریننن  
ابننزارهننای سننرکننوب و یننلننی  

 ازموان  افلی سد راه گسترش  
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  2ازصفحه  
مبارزات حق طلبانه جنبش هنای  
اجتماعی وغناز کنردنند. وننان بنا  
یواست "پایان دادن  به امنننینتنی  
کنردن فننعنالننیننتنهننای فننننمننی و  
اجننتننمنناعننی" و ننو نن  ایننن نننو   
ا هامات که مسنتنقنینمنا" رهنبنران  
وفعالین جنبشهای اجتنمناعنی را  
با   د زمیننن نینر کنردن  ندرت  
بدنه وننهنا هندف  نرار داده و بنه  
حننبننس مننیننلننشننینند  فننریننادی  
اعتراضی را عنلنینه شنینوه هنای  
چننننندیننن سننالننه  ننوه  ضننائننیننه و  
دست اههای امنیتی در منقنابنلنه  
بننا جنننننبننش هننای کننارگننری و  

 اجتماعی  بلند کردند. 
همناننطنور کنه اننتنظنار منینرفنت  
برافراشتنن اینن پنرچنم دروسنتناننه  
روزجهانی کارگر  با موجی کنم  
سابقه از حنمناینت هنای داینل و  
یارج روبرو شد وابنعناد منقناومنت  
هننای اجننتننمنناعننی را درمننقننابننل  
 عرضات سرمناینه داران و دولنت  

 حامیشان گسترده  ر کرد. 
 

اینن حنرکننت وادامنه ون  روحننیننه  
 عرضی کارگران و منعنلنمنان را  
ار قاء و سیاست سرکوب بر پناینه  
واهننی بننودن ا ننهننامننات را بننه  
وشلار رینن شنلنل بنرمنه کنرد.  
اگننرچننه  ننوازن  ننوای شننراینن   
کنونی به کارگران ومنعنلنمنان و  
سایر جنبشهنای اجنتنمناعنی اینن  
 وانایی و فنرفنت را ننداد کنه  
مستقیما" درابنعنادی منینلنینوننی  
علیه اینن پنروننده سنازینهنا بنرای  
جلوگیری از سیاست سرکوب بنه  
ییابانها بیایند  اما اینن انرفنینت  
را در ی  فرفنت  نارینخنی بنه  
دو ن از رهبران این جنبش ها داد  
که با استماده از شنلنل و شنینوه  
ای که در ایتیار داشنتننند و بنا  
مایه گنذاشنتنن از جسنم و جنان  
یود در حنقنینقنت بنه ننینابنت از  
یواست عمنومنی  پنرچنم  نو ن   
سیاست ب یر و ببندها و احضنار  
و حبنس و نبنعنیند را بنرافنراشنتنه  
کنند ومبارزات کارگران را بیلنو  
برانند. در نتییه  اینن حنرکنت و  

مقاومت به شایست ی موجی از  
بننیننشننتننریننن و گسننتننرده  ننریننن  
پشتیبانی هنا را بندننبناه داشنت.  
حمناینت هنا ننه فنقن   ندرداننی  
ازحرکت و ابتلارعمل  دوننمنر از  
رهبران شایص کارگران ومعلنمنان  
بننلننلننه پننیننوسننتننن و از ون یننود  
دانسننتننن جنننننبننشننی اسننت کننه  
مستقیما"  وازن  وای منوجنود را  
به نم  منننافن  کنارگنران وسناینر  
جنبشهای اجتماعی  یت  ناهنینر  

  رارداده است. 
 

از ده اینن حنرکنت کنه از درون  
زندان وغازشد درفینه اجتمناعنی  
ایران  پایه و بنننینان ین  ا نیناد  
وهمبست ی عملی بین کنارگنران  
ومعلمان برای نخستین بنار و بنه  
گونه ای بنرگشنت نناپنذینرشنلنل  

 داده شد. 
 

امروز جننبنش عندالنتنخنواهناننه و  
انسننناننننی ای کنننه طنننبنننقنننه  
کارگرشامل کارگران  معلمنان و  
همه مزدب نینران منرکنز هنقنل ون  
است  به یمن مبارزه سرسختانه و  

  ٨١ میدانه ای که طی بیش از  
روز  از هنننن ننام فندور بننینانننیننه  
مشترک جنعنمنر عنظنینم زاده و  
اسماعیل عبدی(  جهان منتنمندن  
و بشر به  ن  ومنده و ینواهنان  
 یوه  را به ینروش در وورد  بنه  
همان درجنه گنام در جناین ناه و  
مو عیت مطمنئنن  نری ننهناده و  
م مم  ر و امیدوار نر بنه افنقنی  
مملو از موفقیتهای بزرگتر منی  

 ن رد. 
 

یننقننیننن داریننم کننه فننهبننت ایننن  
حننرکننت اهننربننخننش در فننینننننه  
سیاست اجتماعی ایران ماه هنا و  
شاید سالهای بنعند بنهنتنر روشنن  
یواهد شد. در پر نو اینن حنرکنت  
بزرگ   هنمنبنسنتن نی جنهناننی  
گسننتننرده ای از جننمنن  هننا و  
میافل کارگنری و منعنلنمنان    
چننهننره هننا وشننخنن ننیننت هننای  
اجتماعی و  شللها و احنزاب را  
چه در دایل و چه ینارج کشنور  

بنننوینننژه  شنننلنننلنننهنننای بنننزرگ  
کنارگننری در اروپننا   ومننریننلننا   
کانادا واستنرالنینا را شناهند بنوده  

 ایم. 
 

ما به نوبه یود در ا نینادینه وزاد  
کارگران ایران با درک عمنینق و  
احسا  مسئولیت باال از فنرفنت  
پنننینننش ومنننده نننناشنننی از اینننن  
ابتلارعمل و موج هنمنبنسنتن نی  
جهانی حنامنی ون   اینن پنرچنم  
مقاومت و  عرب را برای  لنینینر  
در شننراینن  زننندگننی اکنن ننریننت  
انسانها   در ابعادی وسنین   نر و  
بهر نیو و شلل و ابتلار عمنلنی  
کننه پننیننش رویننمننان  ننرار گننیننرد  

 برافراشته ن اه یواهیم داشت. 
 

وزادی مو ت اسماعیل عبندی و  
مری ی جعمر عنظنینم زاده اگنر  
چه برای جننبنش منا منوفنقنینت  
ارزشمندی است اما هدف نهنائنی  
و پایان م اف برای لنلنو پنروننده  
های ممتوح با ا هامات امنینتنی  
نیست. این مبنارزه هنمنچنننان  نا  
 یقق یواست مطروحه در بیناننینه  
مشترک ادامنه ینواهند داشنت.  
امنروز کننه بننا پننایننان اعننتنن نناب  
غذای جعمر عظیم زاده  نا حندی  
از اضطرابها و ن رانینهنا کناسنتنه  
شده است  باید با  نوان و اننرژی  
بیشتری جنبش یود را  قنوینت و  
 در نمننند سنازینم. بنایند ینواهنان  
وزادی  طعی جعمر عظینم زاده و  
اسننمنناعننیننل عننبنندی  مننیننمننود  
بننهننشننتننی  بننهنننننام ابننراهننیننم زاده  
 مننیننمنند جننراحننی  و هننمننه  
انسننانننهننائننی کننه بننا ا ننهننامننات  

 امنیتی در زندان هستند شویم. 
 

ا ننیننادیننه وزادکننارگننران ایننران بننا  
احسا  مسنئنولنینت بناال در نبناه  
 داوم وموفقیت جنبشی که وغناز  
شننده و در ابننتنندای راه اسننت از  
 هش همه انسانهایی که فنمنی  
نوین ازعدالت و وزادینخنواهنی را  
بنننوجنننود وورده انننند  ننندرداننننی  
میلنندوپناینان اعنتن ناب غنذای  
جعمر عظیم زاده و حضنور او در  

جم  یانواده و دوستان و یناراننش  
را بنه هنمنه ی وننان فنمنینمناننه  

  بری  می وید 
 ا یادیه وزاد کارگران ایران 

 ٣١  یر    ٠٦ 
.............. 

برا اترکرا بره پریرروزی 
کسب شده با استرارامرت 
و استحکاا بیرشرترر ترا 
رسررریررردن بررره اهررردا  

 نهائی گاا برداری 
 

 ننیننت فشننار اعننتننراضننات  
کننارگننران  مننعننلننمننان  بننقننیننه  
مزدب یران و بنخنشنهنای منتنعندد  
بشریت وزادیخواه و سنازمناننهنا و  
نهادهای مر نبن  بنینن النمنلنلنی   

  ٦١ اسننمنناعننیننل عننبنندی روز  
روز    ٠٢ اردیننبننهننشننت  بننعنند از  

  ٩١١ اعتن ناب بنا  نرار وهنینقنه  
مننیننلننیننون  ننومننانننی مننو ننتننا وزاد  
گردید و جعمنر عنظنینم زاده ننینز  

روز گرسننن نی    ٢٩ پس از  یمل  
و درد و رن  فراوان ناشنی از ون   

 نینر    ٠١ شب گذشته  پن  شنبه  
با پذیرش بخش ابتدائی یواستنش  
 مری ی  ا اعاده دادرسنی( از  
سوی دست اه  ضائی  اعت ناب  

 غذای یود را پایان داد. 
اگنر چننه جننعننمننر بننا سننپننردن  

منینلنینون  نومناننی    ٥١١ وهنینقنه  
مری ی گرفته است و به یاطنر  
رویلرد  هفی جنویناننه دسنتن ناه  
 ضننائننی در بننرابننر مننقنناومننت و  
سرسختی جعمر و پافشاری او بنر  
رسیدگنی بنه ینواسنتنش  دچنار  
فنندمننات جسننمننانننی بسننینناری  
گردیده  امنا بنا اینن حناه بنرای  
جنبش عمنومنی طنبنقنه کنارگنر  
جهانی و بویژه جننبنشنی کنه بنا  
میوریت ینواسنت مشنتنرک دو  
 ننن از رهننبننران زننندانننی جنننننبننش  
کارگری و معلمی  جعمر عظنینم  
زاده رئیس هیئت مدینره ا نینادینه  
وزاد کارگران اینران و اسنمناعنینل  
عننبنندی دبننیننر کننانننون فنننننمننی  
معلمنان اینران منبنننی بنر حنذف  
ا هامات امنیتی از پنروننده هنای  

فننعننالننیننن هننمننه عننرفننه هننای  
اجتماعی در گستره جهان شنلنل  
گرفته  موفنقنینت چشنمن نینر و  

 حائز اهمیت فراوانی است. 
امروز با این موفقیت جنننبنش  
طبقه کارگر بیشتر از گذشته بنه  
مننرکننز هننقننل هننمننه جنننننبننشننهننای  
انسننانننی  ننبنندیننل شننده و افننقننی  
شماف  ر و وسیعتر نمایان گشنتنه  
است.  ردیدی نیست افنقنی کنه  
اکنون با شمافیت بیشتری چنهنره  
گشننوده اسننت  جنننننبننش مننا را  
امیدوار ر و م مم  نر بنه سنوی  

 یود می کشد. 
اکنون که با پایان اعنتن ناب  
غذای جعمر عظیم زاده  نا حندی  
از اضطرابها و ن رانینهنا کناسنتنه  
شده است  بایند   نوان و اننرژی  
بیشتنری را  نا  نینقنق ینواسنت  
افننلننی  جننعننمننر عننظننیننم زاده و  
اسماعیل عبدی به کار گیریم و  
به فورینت از دسنتن ناه  ضنائنی  
بخواهیم کلیه املانات مننناسنب  
پزشلی جهت مداوا را در ایتینار  
جعمر ب ذارد. دسنتن ناه  ضنائنی  

روز بی اعتننائنی و    ٢٩ به یاطر  
عدم پاسخن نوئنینش بنه ینواسنت  
جهانی برای وزادی جعمر عنظنینم  
زاده  باعث وارد ومدن وسنینبنهنا و  
فدمات جسنمنی جندی ای بنر  
وی شده اسنت. مسنیلنینت هنمنه  
وسنننینننبنننهنننای وارده نننناشنننی از  
اعت اب غذا بر عنهنده دسنتن ناه  

  ضائی است. 
انیمن فنمی کنارگنران بنرر  
و فلزکار کنرمنانشناه ینود را در  
ورامش نسبی فنراهنم شنده بنرای  
یانواده جعمر عظینم زاده و هنمنه  
کسانی که ن نران جنان او بنوده  
انند  شننرین  مننی دانند و ایننن  
پیروزی را به همه ونهنا  نبنرین   

 می گوید. 
انیمن فنمی کنارگنران بنرر  

و فننننلننننزکننننار کننننرمننننانشنننناه      
 ٠٦/٥/٠٩٣١ 
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 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 ٨ از صفحه         

 ٣ صفحه   

 شهال دانشفر
 کارگران در هفته ای که گذشت

 هفته ای پرشور از همبستگی با جعفر عظیم زاده و خواستهایش

   
 

 بل از هر چیز بنه عنننوان ین   
پیروزی دریشان برای کارگران    
منعنلننمنان و هنمننه مننردم  وزادی  
جعمر عظیم زاده رهنبنر سنرشنننا   
کارگری را بعنوان ی  پنینروزی  
بزرگ برای هنمن نان بنه او  بنه  
اکنرم رحننیننم پننور هننمننسننرش کننه  
 در مند در کنار جعمر ایسنتناد و  
همراهش بود  به فرزنندان و هنمنه  
وابست انش و به همه انسناننهناینی  
که جانانه از جعمر عنظنینم زاده و  

یننواسننتننهننایننش دفننا  کننردننند   
  بری  می وییم.  

 
بنا بر یبر منتشنر شنده از سنوی  
ا یادیه وزاد کارگران ایران جنعنمنر  
عظیم زاده با  وه اعناده دادرسنی  
و رسیدگی عادالنه به پرونده اش  

  ٨ و مری ی  ابل  مدید ساعنت  
 نینر مناه    ٠١ شب روز پنیشننبنه  

بننه اعننتنن نناب غننذای یننود    ٣١ 
 پایان داد  

 
وزادی جعمر عنظنینم زاده ننتنینینه  
مبارزه سرسخت و پافشاری او بنر  
یواستهایش و کارزار  در نمننندی  
است که با بیانیه مشترک او بنا  

اسماعیل عنبندی از زنندان وغناز  
شد و امروز به جنبشی  ندر نمننند  
علیه امنننینتنی کنردن منبنارزات  
کارگران  معلمان و کنل جنامنعنه  
 بدیل شده است. کارزار عظینمنی  
کننه در ایننران حننمننایننت طننینن   
وسیعی از کنارگنران  منعنلنمنان   
دانشینوینان  منادران  شنخن نینت  
های سرشنا  جنبنش کنارگنری  
و ... را در بر داشت و در سنطنح  
جهانی حنمناینت دهنهنا منینلنینون  
کارگر از بزرگترین ا یادیه هنای  
کنننارگنننری را هنننمنننراه داشنننت.  

کنننارزاری کنننه بنننه فننندای  
اعننتننراضننی در اجننه  امسنناه  

 سازمان جهانی کار  بدیل شد.  
اعننتننراب جننعننمننر عننظننیننم زاده  
همانطور که در بیانیه مشتنرکنش  
با اسماعینل عنبندی اعنهم شنده  
اسننت  عننلننیننه فننقننر و رینناضننت  
ا ننتنن ننادی و امنننننیننتننی کننردن  
مبارزه علیه وضعیتنی اسنت کنه  
هر روز زندگی و معیشت جامعنه  
را بیشتنر و بنینشنتنر بنه  نبناهنی  
میبرد. یواست مشنخنص بنیناننینه  
مشترک او با اسماعینل عنبندی  
للو پنروننده هنای  شنلنینل شنده  
برای همه کارگنران  منعنلنمنان و  
فعنالنینن سنیناسنی اسنت. و اینن  

کارزاری است که باید بنا  ندرت  
به جلو بریم و به پینروزی ننهناینی  

 برسانیم.  
 

وزادی جنعنمنر عنظنینم زاده ین   
نقطه عط  مهم در مبنارزه بنرای  
وزادی زندانیان سیاسی است. اینن  
موفقینت سنروغنازی اسنت بنرای  
اینله فشار بیاوریم کنه  نمنامنی  
پرونده های  شنلنینل شنده بنرای  
فعنالنینن کنارگنری  منعنلنمنان و  
فعالین سیاسی جامنعنه  شنلنینل  
شننده اسننت  لننلننو شننود و هننمننه  
کارگران زندانی   معلمان زنداننی  

 و زندانیان سیاسی وزاد شود.  
 

ادامه کارزار  در مند در حنمناینت  
از جنننعنننمنننر عنننظنننینننم زاده و  
یننواسننتننهننایننش  و  ننیننمننعننات  
اعتراضی کارگران و نش نشناننی  
در رشت و چوکا در رضنوانشنهنر  
بننه هننمنننراه ینننانننواده هننا  از  
رویدادهای برجسته همته گنذشنتنه  

 است که به ون میپردازم.  
 

هررفررترره ای پرررشررور از 
همربرسرترگری برا جرعرفرر 
عرررررمررررریررررر  زاده و 

 خواستهایش
کارزار در حمایت از جعمر عنظنینم  
زاده یلی از بنزرگنتنرینن کنارزار  
هننای مننبننارزا ننی در جنننننبننش  
اعتراضی کارگری  منعنلنمنان و  
کل جامعه اسنت. در ادامنه اینن  
کارزار در این هنمنتنه بنا اشنلناه  
شننوراننن ننیننزی از حننمننایننت و  
همبست ی با جعمر عظینم زاده و  
یواسنتنهناینش  روبنرو بنودینم. از  

 نینر در پناسنخ بنه    ٣ جملنه روز  

فننرایننوان جننمننعننی از کننارگننران   
معلمان وفنعنالنینن جنننبنش هنای  
اعتراضی درحمایت از جعمرعظینم  
زاده  یمعی اعتراضی در منقنابنل  

دفتر ریاست جمهوری بنرپنا شند.   
 یم  کنندگنان بنا شنعنار هنای  
کارگر زنداننی وزاد بنایند گنردد   

روز گننذشننتننه  جننعننمننر وزاد    ٢٦ 
ننن ننشننتننه  غننار نن ننران وزادننند   
کارگنرن زنندانننند  ضنمنن اعنهم  

  -حماینت از بنیناننینه عنظنینم زاده 
عبدی  ینواسنتنار وزادی فنوری  

 جعمر و نیات جان او شدند.  
 

هنمنچننننینن طننوفنان  ننوینتنری در  
حمایت از جعمر عظیم زاده بنه راه  
افتناده و گنروهنهنای منبنارزا نی  
بسیاری در کانناه هنای  نلن نرام  
مملو از حمایت و پشنتنینبناننی از  
اوسنننت. رهنننبنننران و فنننعنننالنننینننن  

کارگری و منعنلنمنان منعنتنرب    
چهره های سیاسی سرشناسی از  
جنبش های اجتماعی موجود در  
جامعه و از  سطح جهان   شنلنل  
های کنارگنری و کناننون هنای  
فنمی معلمان و دی ر ننهنادهنای  
اجننتننمنناعننی  ا ننیننادیننه هننای  
کارگری در سطح جهان با دهنهنا  
میلیون عضو  و نیز جنمن  هناینی  
از کارگران  معلمان  دانشینوینان   
پزشلان و ازبخنشنهنای منخنتنلن   
مردم با بیاننینه هنای پنرشنورشنان  
حمایت یود را از جنعنمنر عنظنینم  
زاده و یواستنهناینش اعنهم کنرده  
اند. در بسیاری از این بیاننینه هنا  
و با او دیندار کنردن هنا  ضنمنن  
ابراز ن رانی از وضعینت جسنمنی  
وی و با  اکید  بر ادامنه کنارزار  
علیه امنننینتنی کنردن منبنارزات  
کنارگننران  مننعننلننمنان و فننعننالننیننن  

سیاسی  از جعنمنر ینواسنتنه شنده  
که به اعنتن ناب غنذاینش پناینان  
دهد. در عین حاه ین   ناکنیند  
مننهننم  هننمنن ننی اینننننسننت کننه  
جمهوری اسهمی در  نبناه جنان  
جعمر عظیم زاده مسئوه است. در  
ادامه همین حمایت ها  ننزدین   
به هزار نمر از فعالین کارگری و  
معلمان معتنرب طنی طنومناری  
اعتراضی ضمن حمایت از جنعنمنر  
عظیم زاده و یواستهناینش  اعنهم  
دو روز اعنتنن ناب غنذا کنرده و  
ینواسنتننار وزادی فنوری او شننده  
اند. از زندان نیز بهنام ابراهینم زاده  
و میمد جراحی دو  ن از چنهنره  

هننای شنننننایننتننه شننده کننارگننری   
 به طی نامه ای ضنمنن اعنهم  
حمایتشان از ینواسنتنهنای جنعنمنر  
عظیم زاده نسبت به وضنعنینت او  
ابراز ن رانی کرده و با  اکنیند بنر  
ادامه  در مند اینن کنارزار از او  
یواسته بودند کنه بنه اعنتن ناب  
غذایش ینا نمنه دهند. و در اینن  
هننمننتننه زننندانننیننان سننینناسننی ورش  
فاد ی  بهنام منوسنینونند  امنینر  
امیر لی  علی منعنزی و وحنیند  
فننیننادی در حننمننایننت از جننعننمننر  
عظیم زاده دست به اعت اب غنذا  

 زدند.   
 

ننمنوننه بنی ننظنینری از هنمنیننن    
حمایتها حضورچشمن نینرمنه نات  
کنندگان از وی در بنینمنارسنتنان  
سینای  هران است. از جمنلنه روز  

 یرجم  هایی ازاعضای کاننون    ٧ 
فنمی معلمان گیهن  اسهمشهنر  
و الی ودرز    عدادی ازکنارگنران  
ایران یودرو  سایپنا  کنینان  ناینر   

 سندیلای واحد ا وبوسرانی 
 

قبل ا  هر چی  به ینر ان یرک وریرر    درخشران  
برا   ارگران ، معلمان   همه مردش  د اد  جرعرفرر  
یظیش  اده رهبر سرشناس  ارگر  را بعن ان یرک  
ویر    ب رگ برا  همگان به ا ، به ا ررش رحریرش  
و ر همسرع  ه قدرتمند در  نار جرعرفرر ایسرتراد    
همراهع ب د، به فر ندان   همه  ابستگانرع   بره  
همه انسان ایی  ه جانانره ا  جرعرفرر یرظریرش  اده    

 خ است ایع دفاع  ردند، تبریک میگ ییش.  
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  ١ از صفحه   
  هران  کارگران پار  جنوبی و    

جمعی از کارگران سناینتنمناننی   
جمعی از بنازنشنسنتن نان  نامنینن  

اجتماعی و فنعت ننمنت  طنین    
وسننیننعننی از دانشننیننویننان  ننهننران   
کرمانشاه و سناوه    نعندادی از  

کننارگننران از کننرج و افننمننهننان    
 ننعنندادی از اعضننای کننمننیننتننه  
هماهن ی برای کم  به اییناد  
 شللهای کارگری   نعندادی از  
فعالین جنننبنش هنای مندننی و  
اجتمناعنی   جنمنعنی از منادران  
دهه ش ت و مادران پارک اللنه  
و همچنینن جنمنعنی از فنعنالنینن  
جنننننبننش زنننان ویننانننواده هننا و  

 شخ یت های مستقل به  
 
دیدارش رفتند. بطوریله ازدحنام    

بسیاری در فضای ورودی طبنقنه  
چهارم بنینمنارسنتنان بنوجنود ومند.  

مه ات کنندگان  پس از پناینان  
ساعت رسمی مه ات هنمنچنننان  
در میوطه بیمارستان  یم  کنرده  
و حمایت یودرا از یواستنه هنای  
بیانیه مشترک او بنا اسنمناعنینل  
عبدی اعهم کردنند و ینواسنتنار  
ا نندام فننوری و اضننطننراری  ننوه  
 ضائیه برای پاینان دادن بنه اینن  
اعت اب بمنظنور جنلنوگنینری از  
 ی  فاجعه  ریب الو و  شدند.  

در سطح بین المللی ننینز در اینن  
هننمننتننه یننرکننی راینننننا دبننیننر کننل   
ا یادیه جهانی کارگران فنعتنی  

 اینداستریاه( بنه ننمنایننندگنی از   
  ٠٥١ منینلنینون کنارگنر در    ۰۵

کشور جهان در فننناین  اننرژی   
مننعننادن و  ننولننینندی و لننوکننا  

سیرین نلنیناننو  دبنینر منرکنزی و   
امور بین النمنلنلنی کنننمندراسنینون  

ا یادیه های کارگری سنوئنینس   
طننی نننامننه ای اعننتننراضننی بننه  

مقامنات جنمنهنوری اسنهمنی و  
یطاب به شنورای عنالنی حنقنور  
بشر و نماینده دائنمنی جنمنهنوری  
اسهمی در سازمان ملل  حماینت  
یود را از جنعنمنر عنظنینم زاده و  
یننواسننتننهننایننش اعننهم کننرده و  

یواستار وزادی فوری وی شندنند   
و نیز احلام  رون وسطایی شنهر  
را منینلنوم کنردنند. هنمنچنننینن  
سازمان عمو بنینن النمنلنلنی طنی  
بنینانننینه ای دریننواسنت ا ندامننی  
اضطراری برای جعمر عظنینم زاده  

 کرد. 
کارزار در حمایت از جعمر عنظنینم  
زاده و ینواسنتنهناینش  شنرو  دوره  
جدیدی از مبارزه برای کارگنران   
معلمان و کل مردم در اعنتنراب  
به دو رکنن منهنم سنیناسنتنهنای  
حلومت اسهمی  فقر و ریاضنت  
ا نننتننن نننادی و در کنننننننارش  
سننرکننوبنن ننری هننا اسننت.  ایننن  

کارزار ننمنادی از فن  منتنیند  
کارگران  معلمان و کنل جنامنعنه  
برای ی  زندگی بنهنتنر  و در  
عین حاه نقطه عط  منهنمنی در  
مننبننارزه بننرای وزادی  ننمننامننی  
زندانیان سیاسی اسنت. زننده بناد  
جعمر عظیم زاده و همه شنمنا کنه  
 جانانه برای وزادی او جن یدید.  

 
تررجررمررعرراو اعررتررراضرری 
کارگرران آترش نشرانری 
در رشررت و چرروکررا در 
رضوانشرهرر بره هرمرراه 

 خانواده ها 
 

 یم  اعتنراضنی کنارگنران و نش  
نشانی  رشت در شنشنم  نینر در  
مقابل شهرداری  به همراه یاننواده  
هایشان بخناطنر سنه مناه  نعنوینق  
پننردایننت دسننتننمننزد  و  ننیننمنن   

اعننتننراضننی کننارگننران شننرکننت  
چوکا در رضنوانشنهنر در هنمنینن  
روز در اعتراب به  عویق پرداینت  
حقو ها و حق بیمه و دین نرطنلنب  
هننایشننان  دو یننبننر مننهننم از  
اعتراضات گسترده کنارگنری در  
هننمننتننه گننذشننتننه اسننت. شننرکننت  
یانواده هنا در اینن اعنتنراضنات   
انعلا  گسترده ای به اینبنار ون  
در شهر رشت و رضوانشهر داشنت  
و به  سر  یتر اینبنار اعنتنراضنات  

کننارگننری هننمننتننه  ننبنندیننل شنند.   
شرکت یانواده ها در اعنتنراضنات  
کارگری ی  مشخ ه وشنلنار  
 لییر کیمنی منبنارزات گسنتنرده  
کارگری در چند سنالنه اینینر و  
وزن سنیناسنی و اجنتنمناعنی اینن  

 مبارزات است.  
*** 

دیدار مادر ستار بهشتی با جعفر 
 عمی  زاده

روز دراعنتن ناب غنذا    ٢٩ به دیدار و ای جعمر عظیم زاده رفتیم کارگر زندانی که بنرای احنقنار حنق ینود 
بودند و دیشب به گمته مادر رگ غیرت رفعت اسهمی بریی  لان یورد و  وه مساعد برای رسنیندگنی  
دادند که بهر حاه اعت اب یود را شلست  مادر اما بخاطر  وفیه های پزشلان بنرای منرا نبنت بنینشنتنر  
نتوانسته بود در این مدت به دیدار این کارگر شری  و غیر مند برود و از این بابت احسنا  ینوبنی ننداشنت  
چرا که باور دارد باید به دیدار وی بیش و پیش از همه می رفت. باور ایننلنه اینن کنارگنر غنینور چنقندر  
نیی  و الغر شده بود و باید گمت حاشا به غیرت حاکمان کشور مستضعمین. بهر حناه اینن دیندار منینینا  
شد و مادر احسا  یود را این ونه گمت که و تی جعمر را دیدم احسناسنم اینن بنود کنه سنتنارم از زنندان  

 رهایی یافته. اما جعمر عظیم زاده با ون حاه ضع  چنان کرد که عرر شرم بر پیشانی همه ما نشاند. 
جعمر عظیم زاده به راستی عظمت و روح بلندش چنان است که گویی چون کوه دمناونند اسنتنوار و هنابنت  

  دم بود. 
شرح دیدار روز جمعه را سخت می  وانم بیان کنم و شاید بهتر باشد با انتشار علسها با سلنوت حنرفنهنای  

 نهمته را فریادگر باشیم. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امروز پس از مدت ها منردی را از ننزدین  دیندم کنه جن نه اش  
کوچلتر از ون چیزی بود کنه در عنلنس هناینش دینده بنودم و امنا  
شخ یتش بسیار بزرگتر از ون چیزی بود که در ذهن من مین نننینیند.  
بارها فدایش را از پشت  لمن از زندان شنیده بودم . اما اراده پنوالدینن و  
استواری عزم و منطق در کهمش را هرگز بدین پاینه منتن نور ننبنودم.  
بدون هیچ گونه اغرار  یلیل های اجتماعی و فنمی و سنیناسنی اش  
را بسیار فرا ر از بریی روشنملران  ی یل کرده دیدم.و رشد اجتنمناعنی  
اش را بسیار پررن   ر از ییلی از معلمان دیدم . و به انندیشنه و اراده  
ا ش غبطه یوردم. و دیدم که ی  کارگر میتواند ال نوی مننناسنبنی  
برای من معلم باشد. او کسی نیست جز جنعنمنر کنه بنراسنتنی عنظنینم  

 زادگی برازنده شخ یتش است. 
 مسعود زیناه زاده   عضو هیئت مدیره کانون فنمی معلمان  هران 
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 اخبار کارگری
 بخش ایران: نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حمایت ماردم ایاذه 
از احااقاااو حااقااوو 
خااااناااواده شاااهااارام 

 محمدی

سوزی پتروشنینمنی منارون    در وستانه سال رد حادهه و ش 
جمعی از مردم ایذه با امضا طوماری یواستار روشنن شندن  

 «شهنرام منینمندی »هرچه سریعتر وضعیت حقو ی یانواده  

بایته در این حنادهنه شندنند.  بنرپناینه اینن     نها کارگر جان 
اطهعات جم  ووری امضاهای اینن طنومنار کنه منتنن ون  
یطاب به ننمنایننن نان منینلنس ننوشنتنه شنده اسنت از روز  
چهارشنبه وغاز شده و هنننوز جنمن  ووری امضناهنا ادامنه  
دارد.  در این طومار پردایت نشدن دیه  حق و حقو نی کنه  
پتروشیمی مارون و مسلوت ماندن ننامن نذاری ینلنی از  
ییابان ها و میادین شهر به یناد اینن کنارگنر کشنتنه شنده  

هنای امضنا کننننندگنان    پتروشیمی مارون از جمله ینواسنتنه 
 «شنهنرام منینمندی »بوده است.  الزم بنه ینادووری اسنت   

کارگر  عمیرکاری که بر اهر جراحت ناشی از اننمنینار روز  
نهم  یرماه پتروشیمی مارون در نوزدهم  ینرمناه بنه دلنینل از  
کار افتادن فعالیت کلنینه هناینش و افنت فشنار ینون در  

بیمارستان شهید چمران  هران درگذشت. در هننن نام حنادهنه  
وی مشلوه بستن شیر مخزن افلی بود که بنخنارات گناز  

شنود و در    ه زان مت اعد شده به باال  نه وی پاشیده منی 
نهایت بر اهر اییاد جر ه پیلنر وی در شنعنلنه هنای و نش  

 می سوزد. 
 
ترریررر: تررجررمررک اعررتررراضرری کررارگررران  ٣١

 شهرداری آزاد شهر 
کارگر یدما ی وفضای سبز شهنرداری وزادشنهنر    ٠٦١ 

استان گلستان در اعتراب به  عویق پردایت دستمزدهنایشنان  
مقابل سایتمان شهنرداری اینن شنهنر  نینمن  کنردنند. اینن  
کارگران  یت مسئولینت ین  شنرکنت پنینمناننلناری در  
سطح شهر وزاد شهر به جنمن  ووری زبنالنه ورسنیندگنی بنه  
فضای سبز مشلنولننند امنا سنه مناه اسنت کنه منزدشنان  

 پردایت نشده است. 
 
 

تیر: تجمک کارکنان قرارداد مسرتراریر   ٣١
هما در اعتراس به پایریرن برودن سرطر  

 حاوق ماابل مجلس!
کارکنان که در فرودگاههای مهروباد و بنینن النمنلنلنی  
یمینی مشلوه به کنار هسنتننند  نسنبنت بنه پناینینن بنودن  
دستمزد و مزایای یود اعتراب دارند. به گنمنتنه ینلنی از  
حاضرین در  نینمن   وضنعنینت شنلنلنی کنارکنننان  نرارداد  
مستقیم هما نامشخص اسنت و اینن کنارکنننان  نراردادی   

سازی حقور و منزاینا بنا ننینروهنای رسنمنی    یواهان همسان 
هستند. به گمته یلی از حناضنرینن در  نینمن   وضنعنینت  
شللی کارکنان  رارداد مستقیم هما نامشخص است و اینن  

سازی حقور و منزاینا بنا    کارکنان  راردادی  یواهان همسان 
 نیروهای رسمی هستند. 

 

تیر: تحصن کارگران کارخانه ریرخرتره  ٣١
 گری سدید

کارگران "ریخته گنری سندیند" در اعنتنراب بنه عندم  
پردایت حقو شان بنا بنرپناینی چنادرهناینی در منقنابنل اینن  

  ٠١  نا    ٠١ کاریانه دست به  ی ن زدند. اینن کنارگنران  
ماه اسنت کنه حنقنو نی درینافنت ننلنرده انند. بنه گنمنتنه  
کارگران  در پی شلایت ونان و انیام بررسی ها   نرار شنده  
که کاریانه به فروش برسد اما روند کار بسیار به کننندی  
پیش می رود.  ابل یادووری است  کاریانه رینخنتنه گنری  
سدید در  هران اییرا  عطیل و  مامی کنارگنران ون بنینلنار  

 شدند. 
 

کرارگرر مرعرادن ٠٨٨پایان موقتی اعتصاب 
 روز!١خصوصی شهرستان کوهبنان پس از

 نینرمناه   نوسن   ٠١ اعت ابنی کنه از روز پنننینشنننبنه 
کارگران معندن پنابنداننای جنننوبنی در دو راهنی مسنیند  

کوهبننان وغناز شنده بنود بنا حضنور    -ابوالمضل میور زرند 
معاون معدنی فنای  و با پردایت ی  مناه حنقنور پناینان  

  ٦ پذیرفت. یلی از کارگران اعهم کرده است که سناعنت  
 یرماه( بعند از رفنتنن منهننند  حسنینننی ننژاد   ٠٦ ع ر  

معاده ی  ماه حقور به حساب ما  واریز شنده اسنت کنه  
کارگران با کمی دل رمی به کنار ینود ادامنه دهننند  نا  
مشلهت این عرفه مر م  شنود. اعنتنراضنات کنارگنری  
معادن ی وفی در استان کرمان درحناه  نبندینل شندن بنه  
امری کامه طبیعی است که نشان از ین  ورامنش  نبنل  

  ٨١١ از طوفان را  داعی می کند.  بزرگنتنرینن اعنتنراب  
نمری کارگران معدن پابدانای جنوبی به این علت بنود کنه  
معو ات حقو ی ونان از ساه گذشته  ا کنون پرداینت نشنده  
است  این افراد معت نب اعنهم کنرده بنودنند کنه از سناه  
گذشته  ا کنون پیمانلار این معدن به منا بندهنلنار اسنت  
زیرا کارگرانی که در  سمت استخراج کار منی کننننند از  

مناه حنقنور منعنور    ٥ اسمند ماه ساه گذشته نزدین  بنه  
دارند و کارگران بیرونی که در سطنح منعندن بنه فنعنالنینت  
اشتلاه دارند از وذر ماه ساه گذشته حقو ی دریافت ننلنرده  

بنار کنارگنران منعندن چشنمنه    ٦ اند.  در ساه گذشته هم  
نمر بودند منعنتنرب شنده و ا ندام بنه    ٠٧١ پودنه که  عداد  

بستن همین سه راهی مسید ابوالمضل کرده بودنند کنه در  
این ا دام حتی به کارگران منعنادن  نینت پنوشنش شنرکنت  

ذغاه سن  هم اجازه  ردد  برای رسیدن به منینل کنار را   
نداده . روز گذشته حسیننی ننژاد منعناون منعندننی وزارت  
فنای  در دایل استان در جم  این معترضان حضور ینافنت   
وضمن هم دردی با ونان گرچه فیبت های ا ننا  کنننننده  

 ای را برایشان ارائه داد  اما کارگران  ان  نشدند. 
 
ترریررر: اعررتررصرراب وتررجررمررک در جرراده  ٣٨

کررارگررران مررعررادن خصرروصرری شررهرررسررترران 
کوهبنان دراعرترراس بره عردا پررداخرت 

 حاوقشان!
کنارگنر منعنادن چشنمنه پنودننه   پنابنداننای  ٦١١ حدود 

جنوبی   باب شلون و معدنیو دراعتراب به عدم پنرداینت  
حقو شان دست به اعنتن ناب زدنند وبنا  نینمن  درجناده دو  
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راهی مسید ابوالنمنضنل  مسنینر جناده افنلنی شنهنرسنتنان  
کوهبنان به سمت شهرستنان زرنند و  هنمنچنننینن  منینور  
 رانزیستی شهرستان راور به سمت شهرستان زرنند در منینل  

د نینقنه مسندود  ٥١ مسید ابوالمضل دشت یناک را بنمندت 
 کردند. 
 

تجمک اعتراضی کارگران شیشه آبگیرنره و 
 مراجعه آنان به دادگستری الوند

ننمنر از کنارگنران    ١١  نینر حندود    ٣ پیش از اهر روز  
  ٩١١ کاریانه شیشه وب نینننه  نزوینن  بنه ننمنایننندگنی از  

کارگر این کناریناننه بنا منراجنعنه بنه دادگسنتنری النونند  
یواستار وفوه بخش دی ری از منطنالنبنات منعنو نه ینود  

کنارگنر    ٨١ کارگنر شناغنل و   ٦١١ شدند. بنا بر یبر حدود  
ماه بعند از  نعنطنینلنی اینن واحند    ١ بازنشسته این کاریانه  

 ولیدی با وجود فدور حلم  و ی  امواه کناریناننه هنننوز  
انند منطنالنبنات منعنو نه حنقنو نی و حنق سنننوات    نتوانسته 

منینلنینون از    ٣١١ یدمتشان را دریافت کنند و فق  مبلنغ  
منینلنیناردی    ٧ میلیون از طلب حدود    ٠١١ ی  میلیارد و  

ونان پردایت شده است. این درحنالنینسنت کنه کناریناننه بنه  
مینلنینون بنه فنروش رفنتنه اسنت.    ٣١١ میلیارد و    ٩ ارزش  

منینلنینون از کنل    ٧١١ کارگران می ویند هم اکنون حدود  
های یریدار کوره کاریانه در حسناب دادگسنتنری    پردایتی 

 الوند موجود است. اما طلب ونان پردایت نمیشود. 
 

کررارگررران سرراخررتررمررانرری اهررواز مرراررابررل 
 استانداری خوزستان تجمک کردند

 یر شماری از کارگران ساینتنمناننی شنهنر    ٨ فبح روز  
اهواز  در اعتراب به نبود کار نناشنی از رکنورد در کنار  
سایتمانی و نداشتن هیچ ونه  امینی در مقابل ساینتنمنان  

 استانداری یوزستان  یم  کردند. 
 

تیر: تجمک اعتراضی کارگران شرهررداری ٩
مراه ٤خرمشهر نسبرت بره عردا پررداخرت 

 حاوق!
نمر از کارگران بخش یدمات شهری و فضای سنبنز  ١١ 

منناه  ٥ شننهننرداری یننرمشننهننردراعننتننراب بننه عنندم پننردایننت  
حقو شان دست به  یم  مقابل شنهنرداری زدنند. کنارگنران  
که از بخش های یندمنات شنهنری  فضنای سنبنز  و نش  
نشانی  عمنران شنهنری و منو نوری شنهنرداری ینرمشنهنر  
هستند  گمتند چهار ماه است هیچ ونه حقور و منزاینائنی  
دریافت نلرده انند. از ابنتندای امسناه  ناکنننون فنقن  بنه  

ینا پننن  منینلنینون ریناه بنه وننان    ٦ فورت علی الیساب  
پردایت شده که این مبلغ جواب و ننینازهنای زنندگنی وننهنا  

 نیست. 
 

 اخراج و بیکارسازی
گری سدید ترعرطریرل وکرارگررانرش  کارخانه ریخته

 ماه حاوق معوقه بیکارشدند!٤با
گننری از  ننعننطننیننلننی کنناریننانننه    دبننیننر انننیننمننن ریننخننتننه 

گری سدید یبر داد و گمت: کارگران اینن کناریناننه    ریخته 

انند و  نینمنت زمنینن    ماه پیش حقو ی دریافت ننلنرده   ٥ از  
ای بنرای مندینران ون جنهنت بنه  نعنطنینلنی    کاریانه ان یزه 

 کشاندن کاریانه بوده است. 
 

اخراک تعردادی از کرارگرران صرنرعرت کراشری در 
 چهارمحال و بختیاری!

مدیرعامل یلی دی ر از واحدهنای  نولنیند کناشنی و  
  ٠٢١ سرامی  استان چهارمیاه و بنخنتنیناری گنمنت: از  

  ٢١ کارگر مشلوه به کار در کاریانه در حاه حاضر  ننهنا  
 نمر با ی مانده اند و مابقی ایراج شدند. 

 
کارگرکارخانه اکسید منیزی  سرربریرشره ٠٨اخراک 
 ماه گذشته!٠طی 

 نینر از  ٠٦ یبرکو اه: ماین ننینوزطنی گنزارشنی بنتنارینخ 
مناه  ٢ کارگرکاریانه اکسید منیزیم سربیشه طنی  ٢١ ایراج  

 گذشته  یبرداد. 
 
کررارگررر کررارخررانرره  تررولرریررد چررر  خرریرراطرری ٣١٨

 کاچیران اخراک شدند.
انند در اینن    کارگران ایراجی کاریانه کاچینران گنمنتنه 

کنارگنر  نرار    ٥١١ کارگر دائمی و   ٨١ واحد  ولیدی حدود  
دادی مشلوه به کار هستند اما از ابنتندای فنروردینن مناه  
ساه جاری  ا هم اکنون به دلیل ونچه از سنوی کنارفنرمنا  

عننوان شنده اسنت   نعنداد   «رکود بازار فروش می والت »
 اند.   نمر از هملارانشان پس از ا مام  رارداد ایراج شده   ٠٦١ 
 

 گزارش
اعتراس به احکاا تعلیای کارگران معترس 

 معدن سنگ آهن بافق!
گنویند:    وکیل کارگران معدن سننن  وهنن بنافنق منی 

فردا فبح الییه دریواست  یدید نظر در احنلنام کنارگنران  
بافق را به دادگاه ارائه ینواهنم داد. منینمندعنلنی جنداری  
فروغیوکیل نه کارگر شرکت معدن سن  وهن بنافنق کنه  
پیش از این به حبس و شهر  علنینقنی منینلنوم شنده انند   
گمت: فردا الییه  یدید نظر را به دادگاه ارائه یواهنم داد.  
وی افزود: بر اسا   انون  نسبت به احلام حبنس و شنهر  
 علیقی فادره برای این کنارگنران کنه در بنینسنت و ننهنم  

ینزد فنادر    ٦ دادگاه کیمری    ٠١١ یرداد ماه   وس  شعبه  
 شده   اعتراب یواهم کرد. 

 
گررری سرردیررد جررلرروی  چررادرزدن کررارگررران ریررخررترره

کارخانه دراعتراس به عردا پررداخرت مراه هرا 
 مطالباتشان!

یلی از کارگران متی ن در جنلنوی کناریناننه منی  
گوید: در پی شلایت پرسننل بنا فنرسنتنادن کنارشنننا  و  
انیام بررسی ها ا داما ی فنورت گنرفنتنه امنا فنعنه  نا  
فروش کامل کاریانه باید منتظنر بنود و اینن کننند بنودن  
روند کار به پرسنل و یانواده هنای وننهنا فشنار زینادی را  
وارد میلند. وی می گوید: کارگران اینن شنرکنت  بنینن  

ماه است که حقور ن رفته اند و در اینن مندت    ٠١  ا    ٠١ 
چندین مورد طهر و  رک همسر در بین کنارگنران ا نمنار  
افنتناده اسنت. اینن کنارگنر در ادامنه گنمنت: چنادرهننای  

مسافر ی در جلوی درب شنرکنت بنرپنا شنده منتنعنلنق بنه  
کارگرانی است که روی رفتن بنه یناننه را نندارنند در ون  

ساه یندمنتنش    ٩١ زندگی می کنند. یلی از ونهایی که  
 مام شده و فق  به یناطنر عندم وارینز حنق بنینمنه  نوسن   
مدیران سدید  نمی  واند بازنشسته شود می گوید: با هنمنه  
فامیل  ط  رابطه کرده ایم  از دوسنت و وشنننا فنرار منی  
کنیم  همه اینها ی  طرف  پیش ومنده کنه حنتنی بنرای  
یرید  ی  بستنی از نوه ینود فنرار کنننم . وی گنمنت:  
سی ساه در این شرکت زحمت کشنیندینم حناال کنه منو ن   
وسایش ماست  ی  ساه حقور نداده اند و  نلنلنین  بنینمنه  

 مان هم نامشخص رها شده است. 
 

کرارگررپراگیشرگراه ٣٨٨٨مراه حراروق١عدا پررداخرت
ستاره خلیج فارس بندرعباس! کرارفررمرایران بره 

 کنند! راحتی کارگران معترس را اخراک می
مطالبات مزدی حدود هزار کنارگنر پناالیشن ناه سنتناره  
ینلنین  فننار  در بننندرعننبنا  پنرداینت نشنده اسنت. ایننن  
کارگران سه ماه مزد معو ه دارنند. اینن کنارگنران فنقندان  
امنیت شنلنلنی را ینلنی دین نر از مشنلنهت کنارگنران  
پیمانلاری این میموعه دانستند و گمتند:  راردادهای منا  
سه ماهه است و کارفرمایان به راحتی کارگنران منعنتنرب  

 کنند.   را ایراج می 

 اخبار بی  المللی
 

ادامه تماهراو در شهرهای برزرگ در  -فرانسه 
 اعتراس به قانون کار

در ادامننه اعننتننراضننات بننه افننهحننات در  ننانننون  
ژوئنن در    ٦٩ ده هنا هنزار  نن روز پنننینشنننبنه  فرانسه  کار 

پاریس در  ظاهرا ی از پیش  عیین شده شرکت کردنند. اینن  
راهپیمایی  یت  دابیر شدید امنیتی برگنزار شند و گنمنتنه  
می شود در جریان ون ننزدین  بنه ینلن ند  نن بنازداشنت  
شدند. وزارت کشور فرانسه ی  روز  نبنل بنرگنزاری اینن  
راهپیمایی را به دلیل یشونت ومیز بودن اعتراضات پنینشنینن  
و ن رانی های امنیتی مر ب  بنا جنام منلنت هنای اروپنا  
ممنو  کرده بود اما در منیناننه روز و پنس از جنلنسنه بنا  
روسای سندیلناهنا از منوضن  ینود عنقنب نشنسنت و بنا  
برگزاری راهپیمایی موافقت کنرد امنا  نننهنا در منیندوده  
میدان باستی و در مسنینر کنو ناهنتنری . منعنتنرضنان بنه  
افهحات در  انون کار در دی ر شهرهای بنزرگ فنرانسنه  

مشابهی بنرگنزار کنردنند. بنه گنمنتنه پنلنینس    ظاهرات  نیز 
نمر در  ظاهرات مارسی شرکت داشتننند.    ٦٨١١ نزدی  به  

این درحالی است که ا یادیه های کارگری ر نم منذکنور  
هزار نمر اعهم کرده انند. ا نینادینه هنای کنارگنری    ٥١ را  

افهحات پیشنهادی مریم الخمری  وزینر کنار را بنه ننمن   
کارفرمایان و ننه کنارگنران ارزینابنی کنرده انند. بنرینهف  

ژوئن کنه بنه درگنینری شندیند    ٠٥  ظاهرات همته گذشته  
میان نیروهای پلیس و معترضان منیر شد   نظناهنرات روز  
پنیشنبه نسبتا ورام گزارش شده است. ی  همته ماننده بنه  
رای گیری سنای فرانسه درباره  اننون کنار افنهح شنده   
ویرین نظرسنننینی هنا نشنان منی دهند کنه اینن جنننبنش  

درفد( فرانسوی هنا را بنه    ٢١ اعتراضی حمایت اک ریت   
 همراه دارد. 
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 تداوا ورود موک پناهجویان به اروپا -اروپا 

مهاجری که  نها در دو روز پنیشنننبنه و    ٢١١ بیش از  
ژوئن در دریای مدیترانه نیات داده شندنند    ٦٥ و    ٦٩ جمعه  

منتقل و در کمر های مو ت اسلنان داده منی   ایتالیا  به 
شوند. عملیات نیات این مهاجنران بنا هنمنلناری سنازمنان  
پزشلان بدون مرز و گنروه ا  او ا  مندینتنراننه فنورت  
گرفت. گارد ساحلی ایتالیا می گوید در چنند روز اینینر  
هزاران مهاجر که اغلب از شماه وفریقا هستننند  در درینای  
مدیترانه نیات داده شده اند. انتظار می رود با فنرا رسنیندن  
ف ل  ابستنان و مسناعند شندن وب و هنوا و امنواج ورام  
مهاجران بیشتری به امید رسیدن به یاک اروپا ینود را بنا  

 هر وسیله شناور مملن به امواج دریای مدیترانه بسپارند. 
 

اعتراس کارگران معدن زغرال سرنرگ برغرالن در 
 افغانستان
 ن از کارگران معدن زغاه سن  والینت    ٢١١ بیش از  

"بلهن" افلانستان علیه مسدود شدن این معادن همچننان در  
اعتراب به سر می برند. مدیران استخراج این منعندن دلنینل  

  ٦٠  عطیلی ون را حملنه افنراد مسنلنح و درپنی ون ربنودن  
مهند  و کارگر و  یهیزات منعندن اعنهم کنرده انند. در  
همین رابطه سخن وی پلیس بلهن ضمن  ایید و و  حنمنلنه  
به این معدن   اکید کرده که افرادی کنه بنه اینن منعندن  
حمله کرده بودند  کشته شنده و هنم اکنننون منعندن زغناه  
سن  بلهن از امنیت کامل بریوردار است. کارگنران اینن  
معدن در اعتراضات یود ااهار منی کننننند کنه چننندی  
پیش کارفرما به طنور وگناهناننه از دادن امنلناننات بنرای  
پیش بردن کار استخراج زغناه  ینودداری کنرده و منوجنب  

 شده کار استخراج معدن متو   شود.  
 

راهپیمایی معترضان به ترک اتحرادیر   -بریتانیا 
 اروپا در لندن

ژوئنن در    ٦٨ هزاران نمر از بریتانیایی ها روز سه شنننبنه 
اعتراب به یروج اینن کشنور از ا نینادین  اروپنا در منیندان  
 ننرافننالنن ننار لننننندن  ننظنناهننرات کننردننند. مننعننتننرضننان کننه  
پهکاردهایی حمل می کردند که به روی وننهنا جنمنه نی  
نظیر "اروپا ما  و را دوسنت دارینم" بنه چشنم منی ینورد   
یواهان للو نتیی  این همه پرسی شدند. بنرگنزار کننننندگنان  

نمر عننوان کنرده    ٦١١١  عداد  ظاهرات کنندگان را بیش از  
اند. یلی از مخالمان  رک این ا یادیه می گنویند: "منن  
مخال  این هستم که ان لستان و بریتاننینا  نقنسنینم شنونند.  
ضمن ونله از این حرفها که اک ریت با جنداینی طنلنبنان از  
ا یادیه بوده افه یوشم نمی وید. دو کشور به یروج و دو  
کشور دی ر بنه منانندن رای داده انند." ینلنی از جنواننان  
معترب به  رک ا یادی  اروپا ننینز منی گنویند: "منمنلنن  
است ما به ی  بریتانیای  نها  بدیل بشنوینم و بنا دین نر  
کشورهای اروپا ار باطی نداشته باشینم. فنلنر منی کنننم  
دنیا بیشتر از گذشته با یلدی ر مر ب  یواهند بنود و منن  
این احسا  را دارم که داریم ینودمنان را در ین  جنعنبنه  
زندانی می کنیم. هم  اینها روی ویننند  منن  ناهنینر ینواهند  
داشت." یلی دی ر از شهروندان یروج از ا یادی  اروپا را بنه  
طهر  شبیه می کند و می گوید: "دردناک است  ننمنی  
 وانید به چیز دی ری فلر کنید  اینله به اینننینا رسنینده  

باشیم ی   راژدی است."  ظاهرکنندگنان پنس از  نینمن   
در میدان  رافال ار به سمت پارلمان بنرینتناننینا راهنپنینمناینی  
کردند و از نمایندگان یواستند ینروج بنرینتناننینا از ا نینادین   
اروپا را متو   کنند. روز شنبه  نهم ژوییه نینز  نرار اسنت  
راهپیمایی دی ری در اعنتنراب بنه بنرکسنینت و ینروج از  
ا یادی  اروپا در لندن برگزار شود. در هنمنه پنرسنی جنداینی  
بریتانیا از ا یادی  اروپا که روز بیست و سنوم ژوئنن بنرگنزار  

درفد از شهروندان این جزیر  به  رک اینن ا نینادین     ١٦ شد   
رای دادند. احزابی مانند استقهه برای بریتانیا بنه رهنبنری  
ناییل فاراژ و بوریس جنانسنون  شنهنردار سنابنق لننندن کنه  
گمته می شود ر یب دیوید کنامنرون در حنزب منینافنظنه  
کار برای رهنبنری اینن حنزب اسنت کنارزار بنرکسنینت را  

 هدایت می کردند. 
 

اعتراضاو پاریس همزمان با تصرویرب  -فرانسه 
 گیحه اصالحاو قانون کار در سنا
ژوئنن الینینه    ٦٨ میلس سنای فرانسه روز سه شنبنه  

رای منوافنق در    ٠٨١ افهحات  انون کار این کشور را با  
رای منخنالن    نوینب کنرد. نشنسنت سنننا    ٠١٢ مقابل  

درحالی برگزار شد که هزاران معترب به اینن الینینه  بنار  
   »دی ر به ییابانهای پاریس ومدند. ا ینادینه کنارگنری  

هزار نمنر و منقنامنات    ٦١١ فرانسه شمار معترضان را   «ژت 
هزار نمر اعهم کرده اند. فیلنینر منار نینننز     ٢٥ این کشور  

که  رار است روز چنهنارشنننبنه   «  ژ ت »دبیرکل ا یادیه  
با نخست وزیر این کشور دیدار کند  منی گنویند: "منا از  
همان چهار ماه گذشته اطمینان داشتیم که این ما نیسنتنینم  
که در مو عیت ضع   نرار دارینم. منن ین  بنار دین نر  
 لرار می کنم ما در هنمنه سنطنوح از حنمناینت اکن نرینت  
بریورداریم و اکنون به دولت بست ی دارد که مسئنولنینتنش  
را بپذیرد. ما بارها گمته ایم که بنه منردم گنوش دهنیند و  
اکنون دولت و رئیس جمهوری فرانسه این فرفنت را دارنند  
که این کار را انیام دهند." در اینن روز ننینروهنای پنلنینس  
که بطور گسترده در ییابانهای پاینتنخنت حضنور داشنتننند   
معترضان را  بل پیوستن به اینن  نینمن  بنزرگ  بنازرسنی  
می کردند. درگیری پلیس با بریی از  ظاهرکننندگنان در  

نمر شد. بنر اسنا     ٥٠ این روز  در نهایت منیر به بازداشت  
 انون فرانسه  این الییه پس از   ویب در سنا  بنار دین نر  
به میلس ننمنایننندگنان فنرسنتناده منی شنود  نا در وننینا  
نمایندگان مردم رای نهایی را فادر کنند.  رار اسنت رای  
گیری دوباره در میلس نمایندگان روز پنینم ژوئنینه اننینام  

 شود. 
 

 های کوتاه خبر
 عربستان

سازمان های حقور بشری از میم  عمنومنی سنازمنان  
ملل متید یواسته اند  ا عضویت عنربسنتنان سنعنودی در  
شورای حقور بشر را به حنالنت  نعنلنینق در وورد. سنازمنان  
دیدبان حقور بشر و سازمان عنمنو بنینن النمنلنل در بنیناننینه  
مشترکی  اعهم کردند   ا زمانی که ائتنهف بنه رهنبنری  
عربستان  کشتار غیرنظامیان در ینمنن را منتنو ن  ننلنرده   
عربستان سعودی نباید در شورای حقور بشر سازمنان منلنل  
متید حضور داشته باشد. این سازمان های گمته انند کنه  

مورد حمله هوایی در یمن را که منننینر بنه    ٢٣ مستندات  
شهروند غیرنظامی   نخنرینب یناننه    ٣٠٥ کشته شدن حدا ل  

 ها  بیمارستان ها و مدار  شده   هیه کرده اند. 
 ایتالیا

به دنباه وسیب دیدگی ی   ایق پناهیویان در درینای  
پننناهنینوی دین نر    ٠١٧ پناهیو جان بایته و    ٠١ مدیترانه  

 وس  گارد ساحلی ایتالیا نیات یافتند.  همه پنناهنینوینان  
جان بایته زن بوده اند و علت مرگ ونهنا ینمن نی بنر اهنر  
ازدحام در  ایق و یا غرر شدن در درینا اعنهم شنده اسنت.  

کیلومتری ساحل لینبنی در وسنتناننه    ٩٦ این  ایق در حدود  
  ٠١٧ غرر شدن  رار گرفت. گارد ساحلی ایتالیا عهوه بنر  
  ٠٠٢ پناهیوی حاضر در این  ایق موفنق بنه ننینات جنان  

پناهیوی حاضر در  ایقی دی ر در همین منطقه ننینز شنده  
 است. 

 آمریکا
ژوئنن بننه    ٩١ وزارت دفننا  ومننرینلننا روز پننننیننشننننبننه  

ممنوعیت یدمت افراد  راجنسی در ار ش این کشور پناینان  
داد. به این  ر یب از این پس رسنمنا امنلنان اینراج هنزاران  
عضو ار ش ومریلا به دلیل هوینت جنننسنینتنی وننهنا وجنود  
نخواهد داشت.   میم وزارت دفا  ومریلا در حالنی ا نخناذ  

میدودیت یدمنت افنراد    ٦١٠٠ شد که پیش از این در ساه  
همینس را در ار ش ومریلا رف  شنده بنود. بنننا بنه اعنهم  

عضنو هنابنت ار نش اینن    ٦١١١ وزارت دفا  ومریلا حدود  
عضو ذییره و غنینردائنم ون را افنراد    ٠١١١ کشور و حدود  

 راجنسی  شنلنینل منی دهننند. در حنالنی کنه هنواداران  
  میم وزارت دفا  ومریلا ون را ا دامی در جهت گشناینش  
بیشتر در ار ش این کشور ارزیابی می کنند  منخنالنمنان ون  
را   میمی سیاسی از طنرف دولنت بناراک اوبنامنا منی  

 یوانند. 
 

 بنگالدش
مهاجمان ناشننا  ین  روحناننی هننندو دین نر را در  

ژوئنینه(   ٠  یر     ٠٠ اند. روز جمعه     بن هدش به  تل رسانده 
  پلیس منطقه جنننینداه در بننن نهدش گنزارش کنرد کنه  
شیاماناندا دا   پنیاه ساله و از روحانیون یلی از منعنابند  
این منطقه هدف حمله سه فرد مو ورسوار  رار گرفت و بنه  
طرز فییعی به  تل رسید. براسا  این گنزارش  اینن فنرد  
که بر اهر ضربات  بر یا جسم مشابه دی نری بنه شندت از  
ناحیه گردن و سر زیمی شده بنود کنو ناه مند نی پنس از  
انتقاه بنه بنینمنارسنتنان درگنذشنت. هنننوز هنینچ گنروهنی  
مسئولیت  تل این روحانی هندو را برعهده ن رفتنه امنا بنه  
گمته رئیس پلیس میلی  ی وفیات و نینوه  نتنل او بنه  

 های فورت گرفته  وس  اسهم رایان شباهت دارد.    تل 
 

 ت م ا س   برا   
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