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 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

دادگهاه تهیهدنهد نه هر    ٦٣ شعبهه  
اسههتههان تهههههران حهه هه  شههش سهها   

دبهه ههر   حههبههم اسههمهها هه ههل  ههبههدی 
کانون صنفی معهمهمهان را تهانه هد  
کرد. اسمها ه هل  هبهدی بهدله هل  
فعال ت در دفاع از حقوق معمهمهان  
به فعال ت تبم غی  م هه نه ها  و  

نهعهنهی تهبهانهی بهرای    ٣١٦ ماده  
اخال  در امن ت کشور مته  شهده  
است. ا اده دادرسی جعفر   ه ه   
زاده دب ر هه هات مهدنهره اتهحهادنهه  

  ٦٦ آزاد کارگران انران در شهعهبهه  
دنوانعالی کشور رد شد. او قهبهال  
به شش سا  زندان مهحه هو  شهده  
است. اتهامات   ه ه  زاده جهمه   

هههزار امضهها بهههرای    ٠٦ آوری  
افههزانههش دسههتههمههزد کههارگههران   
تش  هل اتهحهادنهه آزاد کهارگهران  
انهههران  مشهههاوره بهههه کهههارگهههران  
ا تصابی و اجتماع و تهبهانهی بهه  
قصد اقدا   م هه امهنه هت کشهور  
است. بهنا  ابراه   زاده از فعاله ه   
کارگری و فعا  حقوق کهود   
شش سا  است بهه اتههها  تهبهمه ه   
 م ه ن ا  در زندان به سر مه هبهرد  

سها  زنهدان    ١٦ و جمعا به حهدود  
مح و  شده است. جر  بهنا  نه هز  
دفههاع از کههودکههان و کههارگههران  
است. اننها گوشه کهوکه هی از  
فضای سرکوب و امن تی کهردن  
مههبههارزات کههارگههران و مههعههمههمههان  
اسههت. صههدههها نههفههر از فههعههالهه هه   
کارگری و مهعهمهمهان مهعهتهر    
دانشههیههونههان و زنههان و وکههال و  
مدافع ه  حهقهوق کهود  و نها  
فعال ه  سهانهر ا هتهراحهات بهحه   
اجتما ی ن ز نا در زندانهنهد و نها  
اح ا  زندان سنگ نی  م هه آنههها  
صادر شده اسهت. تهنههها در  هو   
دوره روحانی برای صدهها نهفهر از  
فهعهاله ه  ا هتهصهابهات کهارگهری  
 پرونده امن تی تش  ل شده است.  

 
ا ترا  و تیم  برای دسهته هابهی  
به زندگی انسانی حه  پهانهه ای  

اقهدا   همه هه  »همه افهراد اسهت.  

امن ت کشور و اخال  در نه ه  و  
اتهامهی اسهت کهه   «امن ت ممی 

به فعال   کهارگهری و مهعهمهمهان  
فعا  و دنگر فعال   جنبش ههای  
ا تراحی زده مه هشهود تها مهرد   
معتر  را به س وت ب هشهانهنهد.  
ان  اتها  زده م شود تها مهرد  را  
از حهه  بهه ههان و ا ههتههرا  و  
ا تصاب  م ه جههنهمهی کهه بهه  
اکثرنت مرد  تحم هل شهده اسهت   
محرو  کهنهنهد و جهمهو گسهتهر   
ا ترا  و جهمهو مهتهشه هل شهدن  
مرد  معهتهر  را بهگه هرنهد. انه   
اتهامات و ان  اح ا   م هه ههمهه  
مردمی است کهه زنهدگهی شهان  
توسط مفتخوران حاک  به تبهاههی  

 کش ده شده است.  
 

باند بطور گسترده و ههمهه جهانهبهه  
در مقابل ان  تعرحات حه هومهت  
انستاد. فی الهحها  کهارزاری از  
جههانههب تشهه ههمهههههای کههارگههران و  
معممان در دفاع از حه  ا هتهرا   
به جهرنهان افهتهاده و لهغهو کهمه هه  
اح ا  و پهرونهده ههای مهفهتهوحهه  
 م ه سازماندهندگان و فهعهاله ه   
جنبش های ا تراحی  امروز بهه  
نک خواست وسه ه  اجهتهمها هی  
تبدنل شده است. در ب انه هه ههای  
مختمفی که توسط تش ل ههای  
معممهان و کهارگهران و زنهدانه هان  
سهه ههاسههی صههادر شههده اسههت   
جمهوری اسالمی بهخها هر انه   
امههنهه ههتههی زدن بههه ا ههتههراحههات  
کارگران و معممان محه هو  شهده  
است. با دستگ ری هر کارگهر و  
معهمهمهی و بها پهاپهو  دوزی و  
پهرونهده سهازی  ههمه ههه ههر فهعهها   
معترحی  دهها فعا  دنگر پا بهه  
م دان مبارزه گذاشته انهد. بهرای  
صههدههها فههعهها  کههارگههری پههرونههده  
ساختند  اما ا تصابات نهه تهنههها  
کههاهههش نهه ههافههتههه بههمهه ههه ابههعههاد  
گسترده تری بخود گرفته اسهت.  
زندان های جمهوری اسالمهی بهه  
کانون داغ مبارزه تهبهدنهل شهده و  

خواست لغو اتها  امن هتهی  همه هه  
فعال   ابعادی اجتهمها هی بهخهود  

 گرفته است.  
 

لغو اتها  امن هتهی نهعهنهی آزادی  
ا تصاب و تیم   آزادی تش هل   
آزادی ب ان و ا ترا . ان  نهک  
خههواسههت مههحههوری در مههبههارزات  
بخش های مختمف مهرد   همه هه  
فقر و محهرومه هت و به هحهقهوقهی  
 م ه مفتهخهوران و جهنهانهته هاران  
حاک  است. ان  خهواسهتهی اسهت  
کههه کهههارگههران و مههعهههمههمهههان   
دانشههیههونههان و زنههان مههعههتههر    
وکههالی پهه ههشههرو و فههعههالهه هه   
گروههای معتر  مهوسه هقهی و  
کم ه مرد  آزادنهخهواه را کهه بهه  
اشهه هها  مههخههتههمههف در مههقههابههل  
جمهوری اسالمی صهف کشه هده  
اند متحد و ن پارکه مه ه هنهد و  
ا ههتههراحههات را بههه ههه  پهه ههونههد  

 م دهد.  
 

 بدی       زاده  ابراه   زاده و  
سانر فعال   کارگری و معهمهمهان  
مههعههتههر   فههعههالهه هه  مههدنههای  
اجههتههمهها ههی و کههمهه ههه زنههدانهه ههان  
س اسی باند فورا و بهی قه هد و  
شرط آزاد شوند و کهمه هه پهرونهده  
های تش  ل شده  م ه فهعهاله ه   
اجتما ی و فعال   ا تصهابهات و  
ا تراحات و اتههها  اقهدا   همه هه  
امن ت کشور  مه هه کهمه هه آنههها  
بههانههد فههورا لههغههو شههود. حههزب  
کمون ست کارگری کمه هه مهرد   
معتر  را به گرد آمدن حو  انه   
خواست هها و گسهتهر  کهارزار  
برای دفاع از فعال ه  اجهتهمها هی  

 فرام خواند.  
 

 حزب کمون ست کارگری انران 
اکههتههبههر    ١٦    ١٦٣١ مهههههر    ٢٢ 

 ٢٦١٣ 

 حزب کمونیست کارگری ایران
فعاالنه به کارزار لغو احکام امینتی 

 بپیوندید



 ٧٣٤ شماره      -  چهارم  دوره     3     کارگر کمونيست 

 مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

بدنبا  تان د ح   شش سا  زنهدان  
اسما  ل  بدی وی در په هامهی  
از کانون صنفی معممان خواسهتهه  
اسهت کههه در آسههتههانههه تشهه هه ههل  
میمه  کهانهون صهنهفهی اولهونهت  
نخست معممان باند برگزاری انه   
میم  باشد و "انته هار انه  اسهت  
که ان  مهیهمه  بهدون کهمهتهرنه   

اثههرگههذاری از حهه هه    حههاشهه ههه و 
ابالغ شهده بهه انهنهیهانهب بهرگهزار  

 شود." 
 

بی شک  میم  کانون صنهفهی  
باند به بررسی میهمهو هه ای از  
خواستهای مهعهمهمهان و راه ههای  
پ گ ری و تحقه  انه  خهواسهتههها  
 بپردازد  اما ن ی از موحو ات  

مه  و قهابهل بهحه  در مهیهمه     
مسههالههه تههانهه ههد مههحهه ههومهه ههت   

 اسما  ل  بدی است.  
 

محمد خاکسهاری از مهوسهسه ه   
کانون صنفی بدنبا  تان هد حه ه   
 بدی می نونسد: "در حالى كهه  

به میمه   همهومهى كهانهون   روز ٣ 
صههنههفههى مههعههمههمههان مههانههده اسههت.  
مسئوالن امنيتى خواسته انهد ...  
به داو مبان هيات مديره اي  پهيها   

 ضهو   را بدهند كه ههر ههمهىهار  
هيات مديره شود کني   هواقهبهي  

 دارد." 
 

جههواب مههعههمههمههان بههه انهه  "پهه هها   
مسهئهوالن امهنه هتهی" تهاکه هد بهر  
خواست  توقف پرونهده سهازنهههای  
امن تی بهرای فهعهاله ه  جهنهبهش  
معممان و کارگران و همه فعال ه   

 جنبشهای ا تراحی است.  

 
حذف اتهامات امن تی از پهرونهده  
فههعههالهه هه  جههنههبههش مههعههمههمههان و  
کارگران نه هی از خهواسهتهههای  
پههانههه ای بههود کههه اسههمهها هه ههل  
 بدی بهمراه جعفر      زاده در  
ب ان ه مشترکشان در روز جههانهی  
کارگر ا ال  کردند. ان  خواسهت  
برح  و پانه ای در هفته گذشهتهه  
در ب هانه هه شهورای ههمهاههنهگهی  
تش ل های صنفی فهرههنهگه هان  
سراسر کشور بهه مهنهاسهبهت روز  
معم  مورد تاک هد قهرار گهرفهت.  
از سوی دنهگهر ههفهتهه گهذشهتهه  
ا اده دادرسی جعفهر  ه ه ه  زاده  
ن ز رد شهد کهه مهورد ا هتهرا   

 اتحادنه آزاد قرار گرفته است. 
اتههحههادنههه آزاد در بهه ههانهه ههه ای  

 پ رامون ان  مساله می نونسد: 

"رد ا اده دادرسی جعهفهر  ه ه ه   
دنهوان  هالهی    33زاده در شعبه  

کشور در رابطه بها مهحه هومه هت  
شش ساله ا  و ههمهزمهان بها آن  
برگزاری جمهسهات مهحهاکهمهه در  
دادگاههای که هفهری و انهقهالب  
شهرستان سهاوه بهر  همه هه وی و  
شاپور احسانی راد  ب انگر اصهرار  
مسئوله ه  قضهائهی و امهنه هتهی  
جههمهههههوری اسههالمههی بههر تههداو   
امن تی کردن فعال تهای صنفهی  

مههدنههی و دهههان کههیههی بههه    -
خواست م م ونها کارگر و مهعهمه   
در انران و دهها سازمهان جهههانهی  
و کشههههوری کههههارگههههران و  
سههازمههانهههههای حههقههوق بشههری در  

برای پانان دادن بهه     سطح جهانی 
امن تی کردن فعال تهای صنفهی  

مهدنهی و بهرداشهته  اتهههامهات    -

امهنهه ههتهی از روی پهرونههده هههای  
 فعال   ان  جنبشهاست." 

 
ان  اظهارت و ب ان ه ها از سهوی  
نهادها و فعال   جنبش معممان و  
کارگران آغهاز دور تهازه ای در  
مههبههارزه بههرای لههغههو اتهههههامههات  
امن تی را ا ال  مه ه هنهد. لهغهو  
اتهامات امن تی و توقهف پهرونهده  
سازنهای امن تی    نهک امهر  
مههبههر  و مشههتههر  جههنههبههش  
کارگران و جهنهبهش مهعهمهمهان و  
فعال   همه جنبشهای ا تراحهی  
است.  تحق  ان  خواست برح  و  
پانه ای در گرو مبارزه متهحهد و  
پ گه هر کهارگهران و مهعهمهمهان و  
فراخواندن فعال   همهه جهنهبهشههها  

 به ان  مبارزه است.   
 

 حمید تقوایی

گامی بجلو در مبارزه علیه پرونده 
 سازیهای امنیتی
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شعبه او  دادگهاه سهاوه در روز  -
سها  زنهدان    ١١ مهرماه ح      ٢٠ 

را در مهورد جهعهفهر  ه ه ه  زاده  
رئ م ه ات مدنهره اتهحهادنهه آزاد  
کارگران انران  و شاپور احسهانهی  
راد  ضو دنهگهر هه هات اجهرانه هه  
ان  اتهحهادنهه بهه مهحهمهد  همهی  
جداری وک ل آنان ا هال  داشهت.  
اتهههامههات جهعههفهر  ه ه هه  زاده و  
شاپهور احسهانهی راد "اجهتهمهاع و  
تبانی به قصد اقدا   م ه امنه هت  
کشور" و "فعال ت تبم غی  همه هه  
جمهوری اسالمی است.  بهعهالوه  
آنههههها بههه اتههههها  تشههونههش ا هههان  
 مومی  بره  زدن ن    همهومهی  
و مشاوره به کارگران ا تهصهابهی  

  ١٦١ نورد و لوله صافه در شعبه  
ساوه ن ز مهورد    ٢ دادگاه ک فری  

محاکمه قرار گرفته و قرار اسهت  
پم از بهرگهزاری جهمهسهه دنهگهر  

 ح   مربو ه صادر شود.  
از سههوی دنههگههر دنههوان  ههالههی  
تقاحهای ا هاده دادرسهی جهعهفهر  

  ٣      زاده در رابطه بها حه ه   
  ١٦ سا  زندان قهبهمهی ا  را در  

 مهر ماه رد کرد.   
دادگاه تهیهدنهد نه هر    ٦٣ شعبه    -

مهههر مهاه    ١٣ استهان تهههران در  
سهها  زنههدان را بههرای    ٣ حهه هه   

اسما ه هل  هبهدی دبه هر کهانهون  
صنفهی مهعهمهمهان انهران (تهههران   

 تان د کرد.  
بهنا  ابراه   زاده ن هز  همه هرغه     -

سهها  حهه هه     ١ سههپههری کههردن  
زندانش  بنا بهر حه ه  دوبهاره ای  
مح و  به هفهت سها  و ده مهاه  

تها    ٩٣ زندان شده است و از سها   
 کنون همچنان در زندان است.  

و ان  در حال ست که ه  اکهنهون  
تعداد زنادی از فعال   کارگهری  
و معممان و مرد  معتر  بخها هر  
مهبهارزاتشهان در دفهاع از حهقههوق  
کههارگههر  حههقههوق مههعههمهه   حههقههوق  
کود  و آزادی های پهانهه ای  

کون ح  تش ل  ح  ا هتهصهاب   
ح  تیم    آزادی به هان و... بها  
اح ا  امن هتهی کهون "اخهال  در  
ن   و امن ت ممی"   "اجهتهمهاع و  
تبانی  م ه ن ا "  "تبمه ه   همه هه  
ن ا "  "توه ه  بهه رههبهری" و...  
مح و  بهه زنهدان شهده و تهحهت  
پ گرد قرار دارنهد. ههمهچهنه ه  بها  
اتههامهاتهی از ههمه ه  دسهت  در  
ا ههتههراحههات جههاری کههارگههری   
موارد بس اری هست که فعاله ه   
کارگری مورد تهدند و بازداشهت  
قرار م گ رنهد و بهرانشهان پهرونهده  

 های قضانی تش  ل م شود. 
 

و اکنون نه هز نهک بهنهد النهحهه  
"اصالح قهانهون کهار" کهه جهههت  
تصونب از سوی دولت به میمهم  
داده شده اسهت  انهیهاد "کهمه هتهه  
های انضبا ی" در کهارخهانهیهات  
و واگذاری تصم   گ هری اخهراج  
کارگران به ان  کهمه هتهه هها در  
صورت "تخمف کارگران" است. و  
ان  بنهد نه هز اقهدامهی در جهههت  
امن تی کردن مح ط ههای کهار  

 و سرکوب کارگران است.   
 

کههارزار  ههمهه ههه امههنهه ههتههی کههردن  
مبهارزات کهارگهران  مهعهمهمهان و  
مرد  معتهر   کهارزاری  همه هه  
ان  سرکوبگرنههها و در دفهاع از  
ح  تش ل  ح  ا هتهصهاب  حه   
تیمه   حه  آزادی به هان و حه   
مبارزه برای داشت  نک زندگهی  
انسانی بهرای کهارگهران و ههمهه  

 مرد  است. 
 

جهعهفهر     ٢٦١٣ در آستانه او  مه  
     زاده و اسما  ل  بهدی در  
ب انه هه مشهتهرکهی کهارزاری بها  
خواست مشخص لغو پرونده ههای  
تشهه هه ههل شههده بههرای کههارگههران   
مههعههمههمههان و مههرد  مههعههتههر  بهها  
اتهامهات امهنه هتهی کهون "اقهدا   

 م ه امن ت ممی و ن ه  کشهور"  
ا ال  داشتند و انه  کهارزار ههر  
روز نهه ههروی بهه ههشههتههری بههه خههود  

 جذب م  ند. 
 

معممان با شروع سا  تحص همهی و  
در دور جدند ا تراحشهان بهر انه   
کههارزار و بههر پههانههان دادن بههه  
امن هتهی کهردن مهدارک تهاکه هد  
کردند. و اکنون نه هز کهه حه ه   
شش سا  زندان بهرای اسهمها ه هل  
 بدی تانه هد شهده اسهت کهارزار  
معممان در ا ترا   مه هه تهانه هد  
حه هه  اسههمها هه ههل  هبههدی و بهها  
خواست لغو فوری ح   زنهدان او  
و محمود بهشتی و مسدود شهدن  
پرونهده تهمهامهی مهعهمهمهانهی کهه  
اح ا  قضانی دارند به راه افهتهاده  

 و در جرنان است. 
 

در رابهطهه بها رد ا هاده دادرسهی  
جعفر      زاده ن ز  اتحادنهه آزاد  
کارگران انران  ی ب ان ه ای بهر  
روی ادامه کارزار  م ه امن هتهی  
کردن مبارزات کارگران  معمهمهان  
و مرد  معهتهر  و لهغهو احه ها   
صادره برای فعال   کهارگهری و  
معممان مهعهتهر  تهاکه هد کهرده  

 است.  
 

همچن   بهههنها  ابهراهه ه  زاده از  
کهههههره هههای شههنههاخههتههه شههده  
کههارگههری  نهه ههی از حههمههانههت  
کنندگان کمپ    م هه امهنه هتهی  
کردن مبارزات فعال   اجتهمها هی  
و به هانه هه مشهتهر  اسهمها ه هل  
 بدی و جعفر    ه  زاده اخه هرا  
هههمههراه بهها تههعههدادی از زنههدانهه ههان  
س اسی در زنهدان رجهانهی شهههر  
ب ان ه ای در ا ترا  بهه احه ها   
امن تی  م ه تعدادی از فعهاله ه   
دفاع از حقوق کود  داده اسهت  
کهه در آن  بههار دنههگههر بههر انهه   
کارزار و خواسهت مشهخهص لهغهو  

پرونده های تشه ه هل شهده بهرای  
فعهاله ه  کهارگهری  مهعهمهمهان و  

 مرد  معتر  تاک د شده است. 
 

اکنون اسما  ل  هبهدی  جهعهفهر  
     زاده  و مهحهمهود بهههشهتهی  
لنگرودی بهازرک و سهخهنهگهوی  
کههانههون صههنههفههی مههعههمههمههان انههران  
(تهران  در خهطهر دسهتهگه هری و  
اجرای ح   زندانشهان هسهتهنهد و  
بهنا  ابراه   زاده در زنهدان اسهت.  
حههمههانههت از انهه  کهههههره هههای  
مههحههبههوب و شههنههاخههتههه شههده  
کارگهری  نهک گها  مههه  در  
کههارزار  ههمهه ههه امههنهه ههتههی کههردن  
مبهارازت کهارگهران  مهعهمهمهان و  

 مرد  معتر  است.  
جمهههوری اسهالمهی  ضهوی از  
سازمان جهانی کهار اسهت و بها   
صهدور احه هها  امهنهه هتههی  همهه ههه  
فعال   کارگری بخها هر مهبهارزه  
بههرای حههقههوق پههانههه ای خههود   
آش ارا مقهاولهه نهامهه ههای انه   
سههازمههان را هههر روزه زنههر پهها  

 م گذارد.   
مهها از تههمههامههی سههازمههانهههههای  
کارگری و نهادهای انسانهدوسهت  
در سراسر جهان م خواه   که بها  
حمانت از خواستهای فوری زنهر   
با نوشت  نامه ههای ا هتهراحهی  
به جمهوری اسهالمهی و بهه ههر  
ش می که م هتهوانهنهد مها را در  
کارزار  همه هه احه ها  امهنه هتهی  
حههمههانههت کههنههنههد و حهه ههومههت  
اسالمی را بخا ر صهدور کهنه ه   
 اح امی قا عانه مح و  کنند.  
خواستهای فوری مها  هبهارتهنهد  

 از: 
سا  ح   زندان صهادر شهده    ١١ -

برای جعفر   ه ه  زاده و شهاپهور  
احسانی راد باند فورا لهغهو شهود.  

سا  ح   زنهدان بهرای    ١١ صدور  
فههعههالهه هه  کههارگههری  بههخهها ههر  
مبارزاتشان و رد تقهاحهای ا هاده  

دادرسی پرونده جعفر  ه ه ه  زاده  
را مههحهه ههو  شههدنههدا مههحهه ههو   
م  ن   و خواستار مسهدود شهدن  
تمامی  پرونده های تش  ل شهده  
برای ان  دو فعا  شهنهاخهتهه شهده  

 کارگری هست  .  
 
ما تان د ح   شش سها  زنهدان    -

بههرای اسههمهها هه ههل  ههبههدی را  
مح و  مه ه هنه ه . و در کهنهار  
معممان خواسهتهار لهغهو اتهههامهات  
امن تی برای اسما  ل  هبهدی و  
مههحههمههود بهههههشههتههی لههنههگههرودی  
سخنگوی کانون صنفی معمهمهان  

سها  حهبهم    ١ (تهران  کهه بهه  
 مح و  شده   هست  .  

 
 الوه بر اننها ه  اکنون بسه هاری  
از فعال ه  کهارگهری  مهعهمهمهان   
فعال   دفاع از حقوق کهود  و  
فعال   س اسی دنگهر  از جهمهمهه  

سها    داود    ٣ محمود صالحی ( 
سا    ابراه   مهددی    ١ رحوی ( 

سا  و سه ماه    مهی اکهبهر    ١ ) 
سا  تبع د به زابهل    ١٦ باغانی ( 

  آتنا دائمی فعا  دفاع از حهقهوق  
سهها    و مههوارد    ٧ کههود  ( 

بهه ههشههمههار دنههگههری از فههعههالهه هه   
اجتما ی بخا ر مهبهارزاتشهان بها  
انهه  هههای امههنهه ههتههی احهه هها   
سنگ   زندان و نا تبع د گهرفهتهه  
اند. ما  خهواسهتهار لهغهو فهوری  
تمامی اح ها  امهنه هتهی صهادره  
برای فعال   اجتمها هی و آزادی  

 کم ه زندان ان س اسی هست  . 
 

کهمهپهه ه  بهرای آزادی کهارگههران  
 زندانی 

 ٢٦١٣ اکتبر   ١١    ٣١ مهر    ٢٠ 
 شهال دانشفر 

Shahla.daneshfar ٢@
gmail.com 
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 شهال دانشفر
 کارزار علیه احکام امنیتی علیه فعالین کارگری، معلمان و مردم معترض

سال حکم زندان برای جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و رد  درخواست  ١١
 اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده

 سال حکم زندان برای اسماعیل عبدی و رد اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده ٦تایید 



 ٧٣٤ شماره      -  چهارم  دوره     5     کارگر کمونيست 

مرگ بر جمهوری اسالمی!      زنده باد جمهوری سوسياليستی!

 شهال دانشفر
 کارزار علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترض

 بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر
 

سها  حه ه     ٣ کمپ    م ه تان د  
 زندان برای اسما  ل  بدی 

از اخههبهار مهههه  کههمهپهه ه   همهه ههه  
امهههنههه هههتهههی کهههردن مهههبهههارزات  
کههارگههران  مههعههمههمههان و مههرد   
مههعههتههر   در هههفههتههه ای کههه  
گذشت ب ان ه جمعی از زنهدانه هان  
سه ههاسههی و  ههقهه ههدتهی از زنههدان  
رجانی شهر و کمپ    م ه تانه هد  

سههها  حههه ههه  زنهههدان بهههرای    ٣ 
 اسما  ل  بدی است.  

در هههفههتههه گههذشههتههه جههمههعههی از  
زندان ان س اسی و ق هدتهی زنهدان  
رجههانههی بههه اسههامههی ابههراههه هه   
فهه ههروزی  بهههههنهها  ابههراههه هه  زاده   
حسهه هه  غههالمههی آ ر  زانهه ههار  
مههرادی  رحهها کههاهههه  سههههه ههل  
بهابههادی  احههمهد کهرنههمهی  امه ههر  
حسنوند س ار  مهحهمهد اکهرمهی   
حس   کاکاوند  محمهود نهاجهی   
 باک توکمهی  اسهد مهحهمهدی   
 م رحا ناصری   ی ب ان هه ای  
بر روی خهواسهت مشهخهص لهغهو  
اتهامات امن تی تحت  نهاونهنهی  
کون اخهال  در نه ه  و امهنه هت  
ممی و با ل شهدن پهرونهده ههای  
تشهه هه ههل شههده بههرای فههعههالهه هه   

کههارگههری  مههعههمههمههان و مههرد   
معتر  تاک هد گهذاشهتهنهد. انه   
بههه هههانههه هههه حهههمههه  اشهههاره بهههه  
مح هومه هتهههای نه هسها  اخه هر  
فعال   کارگری کهون مهحهمهود  
صالحی و جعهفهر  ه ه ه  زاده از  
کهره های محبهوب و شهنهاخهتهه  
شههده کههارگههری و دو تهه  از  
ا ضای ه ات مدنره سهنهدنه های  
واحههد ابههراههه هه  مههددی و داود  
رحههوی  ا ههتههرا  خههود را بههه  
اح ا  جدند زندان برای فهعهاله ه   

سها     ١٣ س هاسهی نه ه هر حه ه   
زندان برای خان  نرگم محهمهدی  
از سوی دفهتهر قضهانهی انهران و  
برای تعدادی از فعال   دفهاع از  
حههقههوق کههود  کههون آتههنههها  

سها     ٧ دائمی و ام د  همه هشهاه ( 
زنههدان  و  ههمههی و آسههو نههوری  

سها  زنهدان  ا هال     ٢ رستهمهی ( 
داشته و خواستار لغو تمامی انه   
اح ها  شهده اسهت. انه  به هانه هه  
همچن   ا تراحی بهه بهازداشهت  
نوک شان مس حی و نقض آش هار  
آزادی ب ان شهده اسهت. زنهدانه هان  
سه ههاسههی رجههانههی شهههههر در انهه   
ب ان ه بر خواستههای زنهر تهاکه هد  

 گذاشته اند: 
به حمالت خود  م ه فهعهاله ه     -" 

کههارگههری و مههدافهه  حههقههوق  
کود    م ه مرد  مهعهتهرحهی  
که کرامت انسانی م خواههنهد و  
به نوک شان مذهبی پانان دههنهد.  
بازداشت انسانها بدل ل  قاندشهان   
نقض آش ار آزادی به هان اسهت و  

 باند به آن خاتمه داده شود. 
ما به اح ا  صادر شده  همه هه    -

کارگران  معممان و فعال   دفهاع  
از حقوق کود  و همه فعهاله ه   
س اسی با برکسب های امن تهی  
ا ههتههرا  دارنهه  و بههار دنههگههر  
مصرانه در کنار خواست مهمهغهی  
شدن تهمها  احه ها  صهادره بهرای  
فعهاله ه  کهارگهری  مهعهمهمهان و  
فعال   دفاع از حهقهوق کهود    
خواستار برکه هده شهدن اتهههامهات  
امههنهه ههتههی  ههمهه ههه آنههان و آزادی  
تمامی زندان ان س اسی هسهته ه .  
آزادی تش ل  آزادی ا ترا   و  
مع شت و منزلت ح  مسهمه  مها  

 مرد  است. 
مهها از ارگهانههههها و نههههادهههای    -

حقوق بشری   فهو به ه  الهمهمهل   
دنده بان حهقهوق بشهر و ههر آزاده  

ای که به حهقهوق انسهانهی مهی  
اندنشد م خواه   کهه نسهبهت بهه  
اح ا  صادره برای فعال   حهقهوق  
کارگران و مهعهمهمهان و دفهاع از  
حقوق کود  ا تهرا  کهرده و  

 واکنش جدی نشان بدهند. 
کمپه ه   همه هه امهنه هتهی کهردن  
مبارزات کهارگهران  مهعهمهمهان  و  
مرد  معتر  هر روز گسترده تهر  
م شود. با تاک د دوباره مهعهمهمهان  
بر ان  خواست  ان  کارزار شهتهاب  
ب شتر به خود گرفته است. تان هد  

سها  زنهدان اسهمها ه ههل    ٣ حه ه   
 ههبههدی از رهههبههران مههعههمههمههان از  

تهیهدنهد نه ههر    ٦٣ سهوی شهعهبهه  
مههر مهاه    ١٩ دادگاه اسالمی در  

بهها کهه ههفههرخههواسههت تههیههمههعههات  
ا تراحی معممان  ان  کهارزار را  
وارد مرحمه دنگری کهرده اسهت.  
ه  اکنون معممان کارزاری  م هه  
ان  ح   ا ال  کهرده انهد. و در  
حال  ه معممان بعهد از مهبهارازت  
بس ار مهوفه  شهده انهد کهه حه   
تش ل خود را به دولهت تهحهمه هل  
کنهنهد و در تهدار  بهرگهزاری  
میام   همهومهی کهانهون ههای  
صنفی خود در شهرهای مختمهف  

هستند  نک ابت هار جهالهب آنهان  
فراخوان به شرکت وس ه  در انه   
مههیههامهه  بههه نشههانههه حههمههانههت از  
اسما  ل  بدی و ا هتهرا  بهه  
تان د ح   زندان وی و هم نهطهور  
محمود بهشتهی مهعهمه  دنهگهری  
اسهت کهه او نه ههز بهرای اجههرای  
ح همهش بهه زنهدان احضهار شهده  

 است.  
از سوی دنگر رد خهواسهت ا هاده  
دادرسههی جههعههفههر  هه هه هه  زاده از  
رهبران کهارگهری کهه بهه ههمهراه  
اسما  ل  هبهدی کهارزار  همه هه  
امهههنههه هههتهههی کهههردن مهههبهههارزات  
کههارگههران  مههعههمههمههان و مههرد   
معتر  را دادند و مهحهاکهمهه او  
همراه با شاپور احسانی راد نه هی  
دنگر از ا ضهای هه هات مهدنهره  
اتحادنه آزاد بها ا هتهرا  شهدنهد  
اتحادنه آزاد کارگران انهران روبهرو  
شده و ان  تشه هل کهارگهری بها  
ب ان ه ای حم  مهحه هو  کهردن  
ان  تصم مات بهر خهواسهت بسهتهه  
شدن تمامی پرونده های تش ه هل  
شده برای فهعهاله ه  کهارگهری و  
معممان و تداو  ان  کارزار تاکه هد  

 گذاشته است.  
 

عبدی همین ظاهرر شردن برعرنروان یرک  -یک دستاورد مهم حرکت عظیم زاده
نیروی سیاسی، بعنوان نماینده مطالبات کل جامعه برود  آنرهرا در بریرانریره 
اشان علیه وارد کردن اتهام امنیتی به فعالین صنفی اعالن جنگ دادند  ایرن 
خواست کل جامعه بود  شکل معین و تخفیف یافتره ای از شرعرار عرمرومری و 
رادیکال "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" را طرح کردند  حسن این شعار این 
است که برد وسیع و اجتماعی دارد  خیلی ها میتوانند این شرعرار را مرطررح 
کنند و برای آن مبارزه کنند  این شعار همچنین مشروعیت بسریرار زیرادی در 

 سطح جهانی و افکار عمومی دارد و همه را پشت خود بسیج میکند 
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 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
بر اساس حکم شعبه اول دادگاه انقالب ساوه جعفر 
عظیم زاده و شاپور احسانی راد هر کدام به یازده 

 سال زندان محکوم شدند 
بر اساک ح   شعبهه او  دادگهاه  
انقالب ساوه جعفر  ه ه ه  زاده و  
شاپور احسانی راد ههر کهدا  بهه  
نازده سا  زندان مح و  شهدنهد   

 اصل ح   
مهر ماه  ح   شهعهبهه    ٢٠ امروز  

او  دادگاه انقالب ساوه در مهورد  
جههعههفههر  هه هه هه  زاده و شههاپههور  
احسانی راد به وک ل آنان جهنهاب  
آقههای مههحههمههد  ههمههی جههداری  
فروغی ابالع شد. بر اسهاک انه   
ح    ان  دو  ضو ه ات مهدنهره  
اتحادنه ازاد کارگران انهران بهابهت  

تش  ل اتهحهادنهه آزاد کهارگهران  
انران و اداره نمودن آن بهه ده سها   
زندان و فعال ت تهبهمه هغهی  همه هه  
ن ا  جمهوری اسالمی بهه نهک  
سا  و میمو ا هر کدا  به نهازده  
سهها  زنههدان مههحهه ههو  شههده انههد.  
اتهههامهات جهعهفهر  ه ه ه  زاده و  
شاپور احسانی راد در پرونده آنهان  
در شعبه او  دادگاه انقالب سهاوه  
"اجتماع و تبانهی بهه قصهد اقهدا   
 م ه امن ت کشور" و "فهعهاله هت  
تبم غی  همه هه نه ها  جهمهههوری  
اسالمی" مهی بهاشهد.  هالوه بهر  

انهه  دو اتههههها   آنههان بههه اتههههها   
تشونش ا هان  همهومهی  بهر هه   
زدن ن    مومهی و مشهاوره بهه  
کارگران ا تصابی نورد و  لهولهه  

دادگههاه    ١٦١ صههفهها در شههعههبههه  
سههاوه نهه ههز مههورد    ٢ کهه ههفههری  

محاکمه قرار گرفته اند و مهقهرر  
شده است پم از برگزاری جمهسهه  
دنگهری حه ه  مهربهو هه صهادر  

 شود. 
 

جعفر      زاده  هالوه بهر نهازده  
سالی که در شهعهبهه او  دادگهاه  

انقالب سهاوه بهه زنهدان مهحه هو   
شده است پ ش تر با ح   شهعهبهه  

دادگاه انقالب تهههران نه هز بها    ١١ 
همان اتهامات شعبهه او  دادگهاه  
انقالب ساوه به شهش سها  زنهدان  
مهحهه هو  شههده اسههت و در حهها   

زنهدان اونه     ٩ حاحر زندانی بند  
می باشد که بهدنهبها  ا هتهصهاب  

روزه ای کهه انهیها     ٣٦  ذای  
داد در ب رون از زنهدان بسهر مهی  

سها  زنهدان    ١١ برد. وی با ح    
دادگاه انقالب ساوه  میمو ا بهه  

سهها  زنههدان مههحهه ههو  شههده    ١٧ 

 است. 
اتحهادنهه آزاد انهران بها مهحه هو   

سا  زنهدان    ١١ کردن صدور ح    
بر  م ه جعفر      زاده و شاپهور  
احسههانههی راد  مههتههعههاقههبهها ا ههالع  
رسانه هههای به هشهتهر و اقهدامهات  
مقتضی را در ا هتهرا  بهه انه   
اح ا  ظالمانه بهه انهیها  خهواههد  

 رساند. 
 –اتحادنهه آزاد کهارگهران انهران  

 ١٦٣١ مهر ماه    ٢٠ 
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ح   شش سا  حبم اسهمها ه هل  
 بدی که پ ش تر توسط شعهبهه  

دادگاه انقهالب بها اتهههامهات    ١١ 
واهی "اجتماع و تبانهی بهه قصهد  
اقهدا   ههمه هه امهنه ههت کشهور" و  
"تبهمه ه   همه هه نه ها  جهمهههوری  
اسالمی" صادر شده بود  تهوسهط  

دادگهاه تهیهدنهد نه هر    ٦٣ شعبه  
مهر مهاه جهاری بهه    ١٣ تان د و   

 وک ل انشان ابالغ شد. 
 

اسما  ل  بدی دب ر کل کهانهون  
صنفی معممان انران(تههران  و از  
کههره ههای سهرشهنهاک جهنهبهش  
ا تراحی معممان است که همهراه  
و همهدو  صهدهها ههزار نهفهر از  
هم ارانش در سطح کشور بهطهور  
خسهههتهههگهههی نهههاپهههذنهههری بهههرای  
بههرخههورداری مههعههمههمههان از نههک  
زنههدگههی انسههانههی مههبههارزه کههرده  

 است. 
 

خههواسههت اسههمهها هه ههل  ههبههدی و  
صدها ههزار مهعهمه  در سهرتهاسهر  
کشهور  پههانهان دادن بههه فههقهر و  
فهالکههت  اجهرای کههامهل قههانههون  
ن ها  ههمهاههنه  پهرداخهتههها در  
مههورد فههرهههنههگهه ههان شههاغههل و  

بازنشسته  بر ک ده شدن استهخهدا   
موقهت مهعهمهمهان بها حهقهوقهههای  
بس ار ناک ز تحهت  هنهاونه  حه   
التدرنم و شرکتهی و په همهانهی   
جههمههوگهه ههری از رشههد فههزانههنههده  
مدارک غ ر انهتهفها هی و هه هات  
امنانی و برخورداری فرزندان مها  
کارگران و  مهو  مهرد  انهران از  
آمههوز  و تههحههصهه ههل رانههگههان و  
مطاب  با استانداردههای امهروزی  
است. اما در ان  مهمهمه هت  انه   
مطالبات برح  و تال  و مهبهارزه  
بههرای تههحههقهه  آنههههها  اقههدامههاتههی  
امن تی و تبم   بهر  همه هه نه ها   
جهمهههوری اسههالمهی بهه حسههاب  
م انهنهد و مهعهمهمهان بهرجسهتهه و  
شرنفی همچون  بدی و نهارانهش  
در کانونهای صنفی معمهمهان بها  
ان  اتهامات به زندانههای  هونهل  

 المدت مح و  م شوند. 
 

مبارزه خستگی ناپهذنهر مهعهمهمهان  
انههران بههرای دسههت نههابههی بههه  
مطالبات بهر حه  شهان  که هزی  
ن ست که بها زنهدان و سهرکهوب  
آرا  بگ هرد. جهنهبهش ا هتهراحهی  
معممان سالهاست بی وقفه ادامهه  
دارد و  ههمهه ههرغهه  هههزنههنههه هههای  

سنگ نی که متحمل شهده اسهت  
امروزه استوارتر و آگاه تهر از ههر  
زمان دنگری در حا  پ شهروی و  
گره خوردن با دنگر جهنهبهشهههای  
 دالتخواهانه اجتما هی و بهطهور  
اخصی با جنبش کارگهری انهران  

 است. 
 

ما کارگران و معممهان  خهود بهه  
خوبی م دان   که که ک زی را  
در ان  ممم ت به خطهر انهداخهتهه  
ان . مها بها تهال  بهرای تهحهقه   
مهطههالههبههات انسههانههی مههان  نههونههد  
بههخههش نههک زنههدگههی تههوا  بهها  
سعادت و خوشبختی و بهاالتهرنه   
درجههه از امههنهه ههت اقههتههصههادی  
اجتما ی برای جامعه هسته ه  و  
بدنهی است که تحق  هر  درجهه  
ای از امهههنههه هههت اقهههتهههصهههادی  
اجتما هی ههمهگهانهی  مه هتهوانهد  
مناف  و امن هت رانهت خهواران و  
کپاولگران ثروتهای اجتما هی را  
به مخا ره ب انهدازد و آنهان را از  
بهشت برننی که بهر روی دو   
فقر و فالکت و بی تام نهی مها  
برای خهود سهاخهتهه انهد مهحهرو   
نماند. به هم   دل هل نه هز هسهت  
که اننان با وارونه سازی و قهرار  

دادن خههود در مههقهها  مههدافههعههان  
امن ت ممی  اتها  بهی اسهاک و  
پوچ اجتماع و تهبهانهی بهه قصهد  
اقدا   م ه امنه هت کشهور را بهه  
ما فعال   صنفی و مهدنهی وارد  
م  نند تا حفاظی در بهرابهر بهه  
خطر افتادن مهنهافه  خهود انهیهاد  

 کنند. 
 

اما واقع ت ان  است کهه دنهگهر  
دوره وارد کردن اننگونه اتههامهات  
نههن نههمهها و بههه زنههدان افهه ههنههدن  
فعال   صنفی و مدنی با کنه ه   
اتهامات پوچ و بی اسهاسهی بهه  
سر آمده است. ا تهصهاب غهذای  
مشتر  اسهمها ه هل  هبهدی و  
جعفر  ه ه ه  زاده بها مهحهورنهت  
خواست برداشتهه شهدن اتهههامهات  
امن تی از پرونده ههای فهعهاله ه   
صنفی و جنبهش  ه ه همهی کهه  
هم   کند مهاه په هش حهو  انه   
مطالبه ش ل گرفت خهود گهواه  

 ان  مد است. 
 

اتحادنهه آزاد کهارگهران انهران بها  
مح و  کردن تان د حه ه  زنهدان  
اسما  ل  بدی ا هال  مه هدارد:  
به نهوبهه خهود در قهبها  احهتهمها   

اجرای ان  ح ه  و نها بهه زنهدان  
انداخت  دوباره جعفر      زاده و  
مههحههمههود بهههههشههتههی لههنههگههرودی  
ساکت نخواهد نشست و همهدو   
با معممان و دنهگهر سهازمهانههها و  
نهادهای کارگری داخمی و به ه   
الههمههمههمههی دسههت بههه ا ههتههراحههات  
گستهرده ای بهر  همه هه زنهدانهی  

 کردن ان  فعال   خواهد زد. 
 

جهای اسهمها ه هل  هبهدی زنههدان  
ن ست  اسمها ه هل زبهان گهونهای  
مطالبات ما کارگران ن هز هسهت  
و ما در اتهحهادنهه آزاد کهارگهران  
انران  با ا ال  حمانت قا عانهه از  
وی  هههمههراه و هههمههدو  او و  
معممان کشور برای دسهت نهابهی  
بههه مههطههالههبههات شههان مههحهه هه  و  

 استوار انستاده ان . 
 

 کارگر معم  اتحاد اتحاد 
 

 –اتحادنهه آزاد کهارگهران انهران  
 ١٦٣١ مهر ماه    ٢٦ 

 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
تایید حکم شش سال زندان اسماعیل عبدی در 

 دادگاه تجدید نظر را قویا محکوم میکنیم

جای اسماعیل عبدی زندان نیست، اسماعیل زبان گویای مطاطالطبطات 
ما کارگران نیز هست و ما در اتطحطادیطه آزاد کطارگطران ایطران، بطا 
اعالم حمایت قاطعانه از وی، همراه و همدوش او و معلمطان کشطور 

 برای دست یابی به ماالبات شان محکم و استوار ایستاده ایم.
 کارگر معلم اتحاد اتحاد
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با گذشت به هش از سهه مهاه از  
روزه    ٣٦ پانان ا تهصهاب غهذای  

  ٦٦ جعهفهر  ه ه ه  زاده  شهعهبهه  
دنوانعالی کشهور  هی حه همهی  
ا اده دادرسی او را رد کهرد. رد  
ا اده دادرسی جعفر  ه ه ه  زاده  
از سهوی دنهوانهعهالهی کشهور در  
حالی صورت می گ رد کهه بها  
آغاز ا هتهصهاب غهذای وی  و  
اسمها ه هل  هبهدی در روز دهه   
اردنبهشت ماه  پهرونهده مسه هوت  
مانده جعفر  و شهاپهور احسهانهی  
راد در دادگسههتههری شهههههرسههتههان  
ساوه  با هدف به تسم   کشهانهدن  
وی به جرنان افتاد و همزمهان دو  
پرونده ک فری و امن تی بر  م هه  
ان  دو  ضو ثابت قد  و اسهتهوار  
ههه ههات مههدنههره اتههحههادنههه آزاد  
کارگران انهران گشهوده شهد. در  

اتها  امن هتهی و    ١ ان  پرونده ها   
ک فری به جعهفهر  ه ه ه  زاده و  
شههاپههور احسههانههی راد از جههمههمههه  
اجتماع و تبهانهی بهه قصهد اقهدا   
 م ه امن ت کشور  بهر هه  زدن  
ن    مهومهی  جهعهل  هنهوان در  
رابطه بها کهمهک و مشهاوره بهه  
کارگران ا تصابی کارخانه نهورد  
و لههولههه صههفهها  تشههونههش ا هههان  
 مومی و تهبهمه ه   همه هه نه ها   
جههمهههههوری اسههالمههی وارد شههده  

 است. 
 

وارد کردن ان  اتهامات به جهعهفهر  
     زاده در حهالهی اسهت کهه  
وی هههمههزمههان بهها بههازداشههت در  

در    ١٦٣٠ اردنبههشهت مهاه سها   
شهرستان ساوه  در دادگاه انقهالب  

تهههههران بهها هههمهه هه     ١١ شههعههبههه  
اتهههههامههات بههه شههش سهها  زنههدان  
مح و  شده بود اما  م رغ  انه   
مهههحههه هههومههه هههت  دادگسهههتهههری  
شهرستان ساوه اقدا  بهه تشه ه هل  
پرونده مشابه دنهگهری بها ههمهان  
اتهامات و مصادن  بر  م هه وی  

 کرد. 
رد ا اده دادرسی جهعهفهر  ه ه ه   

دنهوان  هالهی    ٦٦ زاده در شعبهه  
کشور در رابطه با مهحه هومه هت  
شش ساله ا  و ههمهزمهان بها آن  
برگزاری جمسهات مهحهاکهمهه در  
دادگاههای که هفهری و انهقهالب  
شهرستان ساوه بهر  همه هه وی و  
شاپور احسانی راد  ب انگر اصهرار  
مسئوله ه  قضهائهی و امهنه هتهی  
جههمهههههوری اسههالمههی بههر تههداو   
امههنهه ههتههی کههردن فههعههالهه ههتهههههای  

مدنی و دههان کهیهی    -صنفی  
به خواست م مه هونههها کهارگهر و  
معم  در انهران و دهههها سهازمهان  
جهانی و کشهوری کهارگهران و  
سههازمههانهههههای حههقههوق بشههری در  
سطح جهانی  برای پانان دادن بهه  
امههنهه ههتههی کههردن فههعههالهه ههتهههههای  

مههدنههی و بههرداشههتهه     -صههنههفههی  

اتهامات امن تی از روی پهرونهده  
 های فعال   ان  جنبشهاست. 

 
ا تصاب غذای مشتر  جهعهفهر  
     زاده و اسهمها ه هل  هبهدی  
که موج ک  نه ه هری از اتهحهاد  
کارگران و مهعهمهمهان و  ه هم  
العمل سازمهانهههای کهارگهری و  
حقوق بشری جهانی را  بر  مه هه  
امههنهه ههتههی کههردن فههعههالهه ههتهههههای  

مدنی بهه ههمهراه آورد     -صنفی  
ک زی ن ست که با انتقا  جوئهی  
از جعفر      زاده از  هرنه  رد  
ا ههاده دادرسههی و افههتههتههاح دو  
پرونده امن تی و که هفهری دنهگهر  
در شهرستهان سهاوه بهه سهرانهیها   
مطهمهوب مسهئهوله ه  قضهائهی و  

 امن تی خت  بشود. 
 

جعهفهر  ه ه ه  زاده دبه هر هه هات  
مههدنههره اتههحههادنههه آزاد کههارگههران  
انران  ه چ جهرمهی جهز دفهاع از  
مناف  خود و دنگر ه   بقه ای  
هانش مرت ب نشده اسهت. تهنههها  
جر  جعفر همچون هزاران کهارگهر  
و مههعههمههمههی کههه بهها جسههارتههی  
ستودنی بطور روزانهه در سهراسهر  
کشههور مشههغهههو  ا ههتهههرا  و  
ا تصاب بر  م ه بی حهقهوقهی و  
فهههقهههر و فهههالکهههت هسهههتهههنهههد   
انستادگی در بهرابهر ظهمه  وسهته   
است. وی نماننهده ههزار کهارگهر  

در ش انت از سهعه هد مهرتضهوی  
در مورد غارت و کپاو  صهنهدوق  
سازمان تام   اجتما ی  نمانهنهده  
ساز  ناپذنر و پهرشهور کهارگهران  
 ضههو اتههحههادنههه آزاد کههارگههران  
انران  از ههمهاههنه  کهنهنهدگهان  
 ومهار ا هتهراحهی کهههل ههزار  
نفری کارگهران در ا هتهرا  بهه  
حداقل مهزد  نهمهانهنهده کهارگهران  
برخی کارخانه ها در هه هاتهههای  
تشخ ص و حل اختالف  ههمهراه و  
هههمههدو  دهههههها ا ههتههصههاب و  
ا ههههتههههرا  کههههارگههههری در  
کههارخههانههیههات سههراسههر کشههور و  
فرناد ا ترا  و خش  فرو خهورده  
م م ونها کارگر به جهان آمهده از  
وحع هت مصه هبهت بهار مهوجهود  
است که در ا هتهصهاب غهذانهی  

روزه تا پای جان انسهتهادگهی    ٣٦ 
 کرد و تسم   ظم  و ست  نشد. 

 
وی و صفی از رهبران کهارگهری  
و معممان همچون  بدنها  بداقهی  
ها  بهشتهی هها  صهالهحهی هها   
رحونها  مددنههها  بهاغهانهی هها   
خواستارها  نیاتی هها  شهههابهی  
ههها  بهههههنهها  ههها  جههراحههی ههها   
شاپورها و دهههها و صهدهها نهفهر  
دنههگههر از رهههبههران ا ههتههراحههات  
کارگری در مهعهادن و صهنهانه   
تههولهه ههدی خههدمههاتههی  کسههانههی  
ن ستنهد کهه بها زنهدان و پهرونهده  

سازی دست به  قب نش هنهی از  
خواستهای بر ح  و انسانی شهان  
بزنند. ان   آن که هزی اسهت کهه  
ح ومتگران از در  آن  اجزنهد  
و بههه هههمهه هه  دلهه ههل پههاسههن حهه   
خواهی کن   انسانهای شرنف و  
جسوری را بها اتهههامهات واههی  
امههنهه ههتههی و زنههدان و سههرکههوب  

 م دهند.   
 

امها اگههر تههاکهنههون  سههرکههوب و  
زندان  ره ای مان  در بهرابهر انه   
انسههانهههههای بههزرق بههرای حهه   
خهههواههههی و سهههدی در بهههرابهههر  
ا ههتههراحههات رو بههه گسههتههر   
کهههارگهههران و مهههعهههمهههمهههان و  
بازنشستگهان و به ه هاران انهیهاد  
کههرده اسهههت  حههه ههومهههتههگهههران  
همچنان م تهوانهنهد بهه امهنه هتهی  

مهدنهی    -کردن مطالبات صنفی  
و به زندان انداخت  و فهرود آوردن  
حربات شالق بر گهرده کهارگهران  
بههرای تههداو  وحههعهه ههت مههوجههود  

 ام دوار باشند. 
 

 –اتحادنهه آزاد کهارگهران انهران  
 ١٦٣١ مهر ماه    ١٦ 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون رد اعاده دادرسی 
 جعفر عظیم زاده در دیوان عالی کشور
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مههبههارزات و ا ههتههصههابههات سهها   
گذشته کارگران کارخانه نورد و  
لوله صفها در سهاوه تهوسهط اداره  
ا ال ات ساوه بهازداشهت و بهعهد  
مدتها نگهههداری در سهمهولهههای  
انفرادی اداره ا هال هات  تهوسهط  
دادگاه انقالب ساوه بهه اخهال  در  
ن    اجتماع و تهبهانهی بهه قصهد  
اقدا   م ه امن ت ممهی و تهبهمه   
 م ه ن ا  مته  وبا سپردن وث هقهه  
موقتا آزاد شده بودنهد  بهه دنهبها   

روزه جهعهفهر    ٣٦ ا تصاب غذای  
 هه هه هه  زاده در ا ههتههرا  بههه  
امههنهه ههتههی کههردن فههعههالهه ههتهههههای  
صنفی و اجتما ی که جنهبهشهی  
جهانی را حو  خود انهیهاد کهرد   
دستگاه قضائی به قصد مهقهابهمهه  
با ان  جنبش جهههانهی و تشهدنهد  
فشارهانش بهرجهعهفهر  ه ه ه  زاده  
برای به تسهمه ه  واداشهتهنهش  در  
حالی کهه در زنهدان و در حها   
ا تصاب غذا بود  پرونهده وی را  
در دادگسهتهری سهاوه بهه جهرنهان  
انهههداخهههتهههنهههد و او را بهههه آن  
دادگستری احضار نمودند. ههنهوز  
نک هفتهه از مهرخصهی جهعهفهر  
     زاده نگهذشهتهه بهود و وی  
درشرانط بس ار نامناسب جسهمهی  

روز ا هتهصهاب غهذا    ٣٦ ناشی از  
بود که دادگستری ساوه مهیهددا  

 او را احضار نمود. 

 
سرانیا  جعفر      زاده و شاپهور  

بهه    ٣١ مهر    ١٠ احسانی راد روز  
اقهدا   همه هه امهنه هت  »اتهامات  

بها   «ممی و تهبهمه ه   همه هه نه ها  
مصههادنهه  تشهه هه ههل و مههدنههرنههت  
اتهحهادنههه آزاد کهارگهران انهران و  
نههوشههتهه  مههقههالههه ههها و انههیهها   
مصاحبه های په هرامهون مسهائهل  
صنفی در شهعهبهه نهک دادگهاه  
انقالب ساوه مهحهاکهمهه شهدنهد و  
تقرنبا همزمان با مهحهاکهمهه آنهان  
در دادگاه انقالب ساوه  ح ه  رد  
تقاحای ا هاده دادرسهی جهعهفهر  

  ٦٦  ه ه ه  زاده تهوسههط شهعههبهه  
دنوان  الی کشهور صهادر مهی  

 شود! 
 

اما هم   دستگهاه قضهائهی کهه  
فههعههالهه هه  و رهههبههران جههنههبههش  
کارگری و کارگهران  مهعهمهمهان   
بازنشستگان و کم ه مهزدبهگه هران  
و ب  اران معتهر  کهه که هزی  
جهز حهه  بههرخهورداری از داشههتهه   
شغل و دسهتهمهزد کهافهی بهرای  
تأم   زندگی خود نخواستهه انهد  

اقههدا   ههمهه ههه  »را بههه اتهههههامههات  
امن ت مهمهی  اخهال  در نه ه  و  

مهحه هو  بهه   «تبم    مه هه نه ها  
زندان و شالق و پهرداخهت جهزای  
نقدی می کند. در حهالهی کهه  

اخههتههالک گههران و کههپههاولههگههران  
ثروتها و اموا   مهومهی جهامهعهه  
را آزاد گذاشته است  بهه  هوری  
که با ا همه هنهان خها هر از  هد   
ام ان تعهقه هب و مهیهازات  ههر  
روز در مؤسسات مالی  بهانه ههها  
و هر جا که ثروتهی در آن جهمه   
گردنده است  اشخاصی اقهدا  بهه  

 اختالک می کنند. 
 

سا  های سا  است که بهه  هور  
س ستمات ک در مهراکهز تهیهمه   
ثههروت اخههتههالک مههی گههردد و  
صدها و هزاران نفر مستقه همها در  
اختالسها دست داشهتهه انهد  امها  
هنوز ه هچ پهرونهده ای بهه  هور  
جدی آن  ور که  م ه فهعهاله ه   
جنبش کارگری و مزدبگه هران و  
بهه هه ههاران مههعههتههر  بههه فههورنههت  
تش  ل می گهردد  همه هه دسهت  
انههدرکههاران در اخههتههالک ههها و  
فسههادهههای نههیههومههی مههالههی  
تشهه هه ههل نشههده اسههت. هههنههوز  
ح می بهرای  هامهالن اخهتهالک  

هزار مه همه هارد تهومهانهی در    ١٢ 
بههخههشهههههای مههخههتههمههف بههانهه ههی   

  ٦ مال اتی و گمرکی  اخهتهالک  
هزار م م ارد تومانی در سهازمهان  
تأمه ه  اجهتهمها هی و واگهذاری  

شرکت زنر میمهو هه    ١١٦ حدود  
مه همه هاردی    ٩٦٦٦ آن  اختهالک  

صههنههدوق فههرهههنههگهه ههان و صههدههها  
مههورد اخههتههالک هههای صههدههها  
م م اردی دنگر صادر نگردنده و  
همه آنها آزاد و اکثرا مشغهو  در  
پستهای خهود هسهتهنهد و فهقهط  
تعدادی پستهانشان تغ  هر نهافهتهه  

 است. 
 

مدنران نیومی بگ ر کهه  هالوه  
بر حقوق های نیومهی وامهههای  
هزاران م مه هاردی بهدون الهزا  بهه  

  ٦٢٦٦ بههاز پههرداخههت (ا ههطههای  
م م ارد تومان وا  معدو  الوصهو   

  ٦ از صندوق  خ ره فرهنگ ان بهه  
نفر      گرفته اند  محاکهمهه و  
میازات نمی شونهد و حهتهی از  
سوی نوبخت سخنگوی دولت از  
مدنرانی مانند صهفهدر حسه هنهی  
رئ هم صهنهدوق تهوسهعهه مهمهی   
نهه ههی از نههیههومههی بههگهه ههران و  

م همه هون تهومهان    ٦٦٦ کسی که  
وا         قههر  الههحههسههنههه  
درنافت کهرده اسهت  بهه  هنهوان  

  خائر انقالب تقدنر می گردند. 
 

روی دنگر سه هه ای کهه انه   
اختالک ها و فساد ههای مهالهی  
را بههه نههمههانههش مههی گههذارد   
گسهههتهههر  بههه ههه هههاری دهههههههها  
م م هونهی  فهقهراکهثهرنهت مهطهمه   
جهامهعهه  تهنهگهدسهتهی  فهحهشهها   

ا ت اد  کودکان کار در خ هابهان   
زباله گردی که روزانهه دهههها و  
صدها هزار نفر درمانده و نهاامه هد  
از نافت  کهار بهه آن روی آورده  

م مه هون حهمهبهی نشه ه      ١١ اند   
  ٢٠ م م ون حاش ه نشه ه  و    ١٩ 

 م م ون گرسنه می باشد. 
 

رد ا اده دارسی جعفر      زاده  
و محاکمه او بهه ههمهراه شهاپهور  
احسانی راد  مقابمه برنامه رنهزی  
شده دولت و تما  دسهتهگهاههههای  
 نربط با  بقه کارگر به منه هور  
 قب راندن مزدبگ ران جامهعهه از  
موح  قدرتمند خود برای بازپهم  
گ ری حقوقشان است کهه امهروز  
توسط  اختالسگران و کپاولگهران  
به غارت رفهتهه اسهت. امها انه   
تقالی تالفی جونانه از رههبهران   
فعال   و مزدبگ ران معهتهر  بها  
ا تراحات و مبهارزات قهدرتهمهنهد  
 ههبههقههه کههارگههر جههواب خههواهههد  

 گرفت. 
 

انیم  صنهفهی کهارگهران بهرق و  
 فمز کار کرمانشاه 

 
 ٣١ مهر    ١٣ 

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه : محاکمه 
جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد و حکم رد تقاضای 

 اعاده دادرسی جعفر عظیم زاده

http://free-them-now.com
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مهههر روز    ١٣ حم  تبرنک  
جهانی کود  به همه فعاالن و  
دوستداران کودکان و با امه هد بهه  
توقف جن  و خشهونهت در انه   

 روز 
اکههتههبههر روز جهههههانههی    ٩ در  

کود  ناد می کن   از ههزاران  
کودکی که  ی ان  کهنهد سها   
قهربهانههی قهوانهه ه  تههحهیهرگههرانهانههه  
حهاکهمههان بههی مسهئههو  کههود   
کش انران شدند. از ا هدا  دخهتهر  

بهههههنههود  ٫ نههقهها  دالرا دارابههی 
شیا ی مهر مرق کهودکهانهی  

از کهودکهان  ٫ کون سهتهانهش هها 
  ٫ ش   آباد مرق س ران نهگهانهه 

سارنهنها رسهو  زاده کهه قهربهانهی  
آتش بی تهدبه هری حهاکهمهان بهی  

 مسئو  شدند.  
 

در بههعههد جهههههانههی از آنههالن  
کردی همان کود  غهرق شهده  
ای که به همهراه خهانهواده ا  از  
صههحههنههه درگهه ههرنهههههای شههدنههدی  
کههوبههانههی فههرار کههردنههد امهها در  
جسههتههیههوی امههنهه ههت و فههرار از  
جههنهه  جههان خههود را از دسههت  
داد.بهها مههرق آنههالن انسههانهه ههت  
خههیههالههت کشهه ههد. انهه  تههرا دی  
بزرق بار دنگر  بارت نفرن  بهر  
جههنهه  را بههرای هههر انسههانههی  
تدا ی مهی کهنهد.مهرق آنهالن  
جدای از مرق هزاران کهودکهی  

  ٫ است که در حوادث  هبه هعهی 
س ل و  وفان و زلزلهه جهنه  و  

آوارگهههی و آتهههش    ٫ خشهههونهههت 
سوزنها و غه هره جهان خهود را از  
دست داده اند و همچنان قهربهانهی  

 می باشد.  ٫ می گ رند 
جامعه جهههانهی و فهعهاالن و  
دوسههتههداران حههقههوق کههود  در  

روز  ٫ اکهتهبهر   ٩ حالی به استقبا   
جهانی کود  که نادآور حهقهوق  
فههرامههو  شههده کههودکههان مههی  

می رونهد کهه نه هی از  ٫ باشد 
 ب عی ترن  حقوق کودکهان کهه  
همانا لهذت بهردن از کهودکهی و  
شهادی و امهنه هت و سهرخهوشههی  
اسهت در سهانهه فهقهر و آوارگههی  

نهته همهی و  ٫ جن  و خشهونهت  
حبم و بردگی و کهار اجهبهاری  
که بزرگترها بر آنان تحم هل مهی  

 زائل می شود. ٫ کنند 
 

انهه  مههحههرومهه ههتهههههاسههت کههه  
کههودکههان را بههه بههزرگههتههرنهه  و  
م مومترن  قربان ان جامعه تبهدنهل  
کههرده اسههت.کههودکههان در کههنههار  
گهروههههانههی ههمهچههون کهارگههران  
اقم تها پناهندگان معموالن و زنهان  
از محدود گروههانی هستند کهه  
مستوجب حمانتهای خاص حقهوق  

 ب   الممل به شمار می روند.  
حدود ب هسهت و سهه سها  از  
الحاق کشور انران به کنهوانسه هون  

مهی  ١٣٩٣ حقوق کهود  سها   
گذرد.اما بها وجهود انه  پهم از  

سههها  ههههمهههچهههنهههان  ٢٦ گهههذشهههت  
کههالشهههههای جههدی مههوجههود در  
مقابل پ شهرفهت حهقهوق کهود   
در انران مان  انهیهاد مهی کهنهد.  
بخشی از ان  کالشها از ماهه هت  
حهقهوقههی بهرخههوردارنهد.امها بهخههش  
ا هه هه  آنههههها رنهه  اقههتههصههادی  
اجتما ی و فهرههنهگهی بهه خهود  

می گ رند.با ان  حا  متهاسهفهانهه  
هنوز ه هچ سهاز و کهار و ابهزار  
مناسبی برای حمانت اجهتهمها هی  
از کهههودکهههان در انهههران وجهههود  
ندارد.در کهنهار فهرو  کهودکهان  
نوزادان آزار کودکان که به پهدنهده  
ای رو بهههه گسهههتهههر  مهههی  

بهههههره کشههی از کههار  ٫ بههاشههد 
زب ٫ بنهدگهی ٫ بردگی ٫ کودکان 

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   ال
کههارگههر  ٫ کههاراجههبههاری ٫ گههردی 

کههههههود   ٫ جههههههنههههههسههههههی  
فعاله هت در گهروههههای  ٫ آزاری 

قاکاق و مواد مخهدر و ... کهه  
جزو بدترن  اش ا  کهار کهود   

سهو اسهتهفهاده جهنهسهی از  ٫ است 
حضههور کههودکههان در  ٫ کههودکههان 

  ٫ کههههوره هههههای آجههههرپههههزی 
کههههارگههههاههههههههههای پههههنهههههههههان  

زنرزم نهها  ٫ زنر پمها ٫ خ ابانها ٫ 
و دنگر منها ه  پهنهههان تهرا دی  
جههرنههحههه دار نههوع دنههگههری از  
استثمار کودکان مهی بهاشهد. در  
حا  حاحر ساالنه ب ش از کهههل  
هههزار مههورد ازدواج در کههودکههان  

سا  در انهران ثهبهت مهی    ١٩ زنر  
شود.ب شتر ازدواجهههای کهودکهان  
نت هیهه فهقهر اقهتهصهادی و فهقهر  
فرهنگهی و وجهود نهابهرابهرنههها و  
ش افهای  بهقهاتهی در جهامهعهه  

 است.  
 

اغمب ان  ازدواجها مربوط بهه  
سها     ١٩ دختران و کودکهان زنهر  

می باشد.ان  افراد قبل از اننه هه  
انهههتهههخهههاب  هههقهههالنهههی پههه هههدا  

تحت فشار نهاههنهیهارنههها  ٫ کنند 

قرار گرفته و ته  بهه ازدواج داده  
 اند. 

ن ی دنهگهر از ههنهیهارههای  
اخالقهی و اجهتهمها هی کهود   
آزاری و آزار جهنههسههی کههودکههان  
اسههت هههر روز صههدههها و شههانههد  
هزاران کود  در انران و سهراسهر  
جهههههان از سههوی افههرادی کههه  
ب مهارنهههای روانهی و انهحهرافهات  
اخالقی مبهتهال هسهتهنهد قهربهانهی  
خشههونههت کههود  آزاری مههی  

 شوند. 
 

هر سا  ب ش از سه مه همه هون  
کود  از درک و تحهصه هل بهاز  
می مانند.ب هشهتهر انه  کهودکهان  
که از آموز  و پرور  مهحه هو   
می گهردنهد قهربهانهی اوحها هی  
هستند که به سالمتی و آسهانهش  
آنههان آسهه ههب مههی زنههد. در بههعههد  
جهههههانههی بهه ههش از نههک و نهه هه   
م م هون کهود  در جهههان بهی  
خانمان و تهعهداد زنهادی از  هد   

 امن ت قضانی رنج می برند. 
مهه ههمهه ههون    ١٣٩ بهه ههش از  

کود  کار حتهی االمه هان بهه  
کههار گههرفههتهه  آنههان در تههمههامههی  
زنی ره ها از کشهاورزی گهرفهتهه  
تا تول د خدمات و ساخت و سهاز  
و تا جذب گهروههههای مسهمهح و  

 شرکت در باندها دارد. 
 

در جههامههعههه مهها گسههتههر   
آش ار کودکان کهار نشهانهدههنهده  
تغ  ر جامعه هدف ا ت هاد و بهی  

فسههاد  ٫ فههقههر   ٫ بههزه ٫ سههوادی 
بهه ههمههاری و انههواع  ٫ فههحههشهها ٫ 

بهالههای دنهگهر از بهزرگسها  بههه  
 کودکان است. 

فرجا  سخ  انن هه اگهر کهه  
  ٫ نهههونسهههنهههدگهههان ٫ هههنهههرمهههنهههدان 

دوسههتههداران و    ٫ روشههنههفهه ههران 
فهههعهههاالن حهههقهههوق کهههود  و  
سههازمههانههههها و نهههههادهههای انسههان  
دوست حقهوق بشهری در مهقهابهل  
زندان و حصر و ا هدا  و قصهاص  
و ترا دی کشتار و خشهونهت بهی  
حههد و حصههر کههودکههان و سههو  
استفهاده ههای جهنهسهی سه هوت  
نهه ههرده انههد امهها هههنههوز الز  و  
حهروری اسههت کهه بهرای نههک  
دنههه هههای بهههههههتهههر کهههودکهههان  

اقدامهای مثبت ترو مهنهسهیه   ٫ 
تهری در ا هتهرا  بهه وحهعه ههت  
وخهامهت بهار کهودکههان بههرداشهتههه  

 شود. 
 

ام د کهه بها رفه  خه ههای  
موجود رون ردی تازه در حهمهانهت  
از حههقههوق کههودکههان در انههران و  
جهههههان شهه ههل گههرفههتههه و انسههان  
مداری و حفظ حرمت حقوق بشهر  
از بههدو تههولههد دسههتههمههانههه رشههد و  

 توسعه قرار گ رد. 
 

با ام د به گستهر  صهمهح و  
دوسههتههی شههاد و خههالق بههرای  

 ن انک جهان 
 بهنا  ابراه   زاده 

 فعا  حقوق کودکان 
 ضههو جههمههعهه ههت دفههاع از  

 کودکان کار و خ ابان 
 زندان رجانی شهر 

 مهر ماه 

 بهنام ابراهیم زاده :
 دنیا بدون جنگ و خشونت از هم نمی پاشد  

 اقتصادی٫نظامی٫کودکان مقدمند بر هر مصلحت سیاسی


