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 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 ٦ صفحه  

 ٢ صفحه  
برای ثبت در تاریخ و به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر , 

 مرور کوتاه به گذشته کارخانه شاهو در سنندج
 مظفر فالحی 

 با اعالم خواستهایمان به استقبال روز جهانی کارگر میرویم 
 شهال دانشفر

 اول مه؛ تقابل دو رویا
 یاشار سهندی 

کارگر کمونیست در ارتباط با "قانون  
گرایی" در جنبش کارگری از ناصر  

 اصغری میپرسد 
 

کارگر کمونیست: اگر کارگران به مااده ای از اااناونای از 
جمهوری اسالمی استناد کنند و خواهان اجرای آن بشوند و 
همزمان با مخالفت ما روبرو میاشاوناد، آیاا هار تاال  و 
توسل به آن ماده در چارچوب "اانونگرایی" و تناسب اوای 
کارگران با دولت و طرف های مذاکره تعییایام مازد باایاد 
فراماو  شاودآ آیاا کاارگاران مایاتاواناناد از طاریا  ایام 

 اانونگرایی بخشی از مطالباتشان را تحمیل کنندآ

 ناصر اصغری: 
این فرمولبندی به نظر من می تواند دو موضوع بسیار مهمم و کماممال  
متفاوت و مربوط به دو گرایش و دو جنبش متفاوت را بما همم قما می  
کند. اگر یک تشکل کارگری خمواهمان اجمرای یمک بمنمد از مم مال  
قانون کار بشود با یک تشکلی که قمانمونمسمراسمتال کماممال ممتمفماوت  
است. قانونسرایی تعریم  خمودر را دارد. در جمنمبمش کمارگمریال  ن  
گرایش و جنبشی که فعالیت خود را بدون هیچ پا فراتر گذاشمتمنمی از  
قوانین کشوری تعری  می کندال گرایش قمانمونمسمراسمت و در جمنمبمش  
کارگری به  ن سندیکالیسم می گوئیم. فعالیت سیاسمی ایمن گمرایمش  
 حول البی کردن نمایندگان مجلس و دولت است که م ال بندهایی را  

 

 در  ستانه اول مهال  
 روز جهانی کارگر 

کارگران در ایران به حمایت اضطراری  
نهادهای کارگری و انساندوست در سراسر  

 جهان نیاز دارند 
از  کارزار ما علیه امنیتی کردن مبارزات معلمان، 
 کارگران و مردم معترض در ایران حمایت کنید 

 

 در صفی متحدانه به دفاع از خواستهای اسماعیل عبدی بر خیزیم  
 

 کارگرانال برای روز جهانی کارگر  ماده شوید!  

جمهوری اسالمی، دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را 
 پلمپ کرد!

 اردیبهشت بهتریم فرصت است ١١و   ١١روزهای 
 مژگان مظهر سرمدی 

  اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شود!
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٤ صفحه   
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 کارگر کمونيست  کارگر کمونيست    
 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران

 درباره مسائل جنبش کارگری

 نسان نودینیانسردبير: 
Kk.sardabir@gmail.com 

 هيئت  تحريريه
 ناصر اصغرى

nasser_asgary@yahoo.com 

 شهال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 
 داوود رفاهی

dawood.refaahi@gmail.com 

 ياشار سهندى
y_sahandi@yahoo.com 

 محمد شکوهی
moshokohi@yahoo.de 

 حسم صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com  

 محمدرضا پویا
Mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شهال خباززاده
shahla_xabazzade2@yahoo.de  

 

 تماس با دفتر  
مرررررررر ررررررر    

 ح ب 

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

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

 تائيد مضمون  نها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

 بق ا العیه ای کمه جمممعمیمت  
دفاع از کودکان کمار و خمیمابمان  
  ١٣ مممنممتممشممر کممرده اسممتال روز  

فروردین دفتر این ممرکمز تموسم   
مممعمماونممت بممر نممظممارت پمملممیممس  
ا ممالعممات و امممنممیممت عمممممومممی  
پلمپ شد. وزارت کشمور ممجموز  
 نها را تمدیمد نمکمرده و حماال بمه  
بهانه نداشمتمن ممجموز دفمتمر ایمن  

 نهاد را پلمب کرده است.  
 

  ٠٥٥ با اینحال فعالین ایمن نمهماد  
که تحت پوشش ایمن     خانواده ای 

مممرکممز هسممتممنممد تممنممهمما مممکممان  
سواد موزی و تموانمممنمدسمازی را  
ازدست داده اند اما فمعمالمیمن ایمن  
نهاد برخی کالس همای خمود را  
در پارک نزدیک جمعیمت دارنمد  
برگزار میکنند تا کودکانی کمه  
اغلمب ممهماجمر و کمودک کمار  
هستند از پمروسمه  مموزر عمقمب  
نمانند. مدتی قبل نیزال جممهموری  
اسالمی مجوز فمعمالمیمت انمجمممن  
دوسممتممداران حممقممور کممودک در  
تممبممریممز بمما بممیممش از یممک دهممه  

 فعالیت لغو کرد.  
 

اقدام جمممهموری اسمالممی فمقم   
یممک زممیممز را نشممان مممیممدهممد:  
دشمنی عمممیمق بما کمودکال بما  
سواد موزی به کودکان کار و بما  
کودکان مهاجر. جمعیت دفماع از  
کودکان کار و خمیمابمان در  مول  

سال فعالیت خود نمقمش    ٣٠ حدود  
بسمیممار بممزرگمی در سممواد ممموزی  
هممزاران کممودکممی کممه امممکممان  
تممحممدممیممل در مممدارس دولممتممی  
نداشته اند و در ممقمابملمه بما کمار  
کودک داشته و بما اسمتمفماده از  
کمک های مردمی و کمممک  
جمموانممان و مممعمملمممممان شممریمم  و  
انسممانممدوسممتممی کممه داو مملممبممانممه  
بخشی از وقت خود را در اختمیمار  
این نهاد گذاشمتمه انمدال فمعمالمیمت  
های انسانی خود را به پیش بمرده  

 است.  

"بممه امممیممد جممهممانممی شممایسممتممه  
کودکانال زرا که جهان  شمایسمتمه  
کودکانال شایسته همسان خمواهمد  
بود". این شعار محوری جمممعمیمت  
دفاع از کودکان کمار و خمیمابمان  
است که اهداف انسانی حاکم بمر  
 نمممرا نشمممان ممممیمممدهمممد. ایمممجممماد  

های سمواد  مموزی بمرای    کالس 
کودکان کار  محروم از تحمدمیملال  

هممای مممهممارت    بممرگممزاری کممالس 
زنممدگممی بممه کممودکممان کممار و  

افمزار    خیابانال ارائه لموازم و نموشمت 
 ممموزان واحممدال    بممه کمملممیممه دانممش 

فعالیت همای همنمریال فشمار بمه  
وزارت  ممموزر و پممرورر جممهممت  
رایسان و اجباری سازی تحدمیمل  
کودکانال نقد ساخمتمار  مموزر و  
پرورر در کشور به م ابه یمکمی  
از عوامل اصلمی بمازتمولمیمد کمار  
کمودک و نمیمز نمقمد ممحمتمموای  
کتب  موزشیال  موزر نیمروهمای  
اجتمماعمی بمه ممنمظمور شمنماخمت  
شرای  کودکان کمار و خمیمابمانال  

های کودکان کمار     موزر خانواده 
به منظور بهبود بستر زیستی ایمن  
کودکان و ارتباط با مراکز فمنمی  

ای و  موزر ممهمارت بمه    و حرفه 
کودکان کار و خیابمان از جممملمه  
فعالیت های این نهاد بوده اسمت.  
این نهاد خواهان  موزر اجمبماری  
و رایسان برای کودکانال بهداشمت  
رایسان و لغو کار کمودک اسمت  

که خمواسمت عممموممی جماممعمه  
 است.  

جمعیت دفاع از کودکمان کمار و  
خیابانال انجمن دوسمتمداران حمقمور  
کودک در تمبمریمز و نمهمادهمای  
مشابه شایسته بیشتمریمن حمممایمت  
هستنمد. جمممهموری اسمالممی را  
باید شدیدا محکوم کرد و فشمار  
 ورد که نه تنمهما دسمت از اقمدام  
سرکوبسرانه خود بمردارد و  زادی  
ایممن دو مممرکممز را بممه رسمممممیممت  
بشناسد بلکه اممکمانمات الزم در  
اختیار  نمهما و کملمیمه نمهمادهمای  
مدافع حقور کودک قمرار دهمد.  
دفاع از تشکل های غیر دولمتمی  
مدافع حقمور کمودک و کملمیمه  
تشکل ها و نهمادهمای پمیمشمرو و  
مستقل از دولمت بمایمد بمه یمک  
خمممواسمممت سمممراسمممری تممموسممم   
کارگرانال معلمان و دانشجویمان و  
کلیه مردم  زادیخواه و از جممملمه  
قطعنامه های اول مه قرار گمیمرد  
و مردم و بویژه ممعملمممان اعمم از  
شاغل و بازنشسته قا عمانمه و بما  
تمام امکانات از ایمن نمهمادهما و  
اهداف و فعالمیمت همای انسمانمی  
 نها حمایت کنند و فعالیت همای  
 ارزشمند  نها را تقویت کنند.   

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ال ٣١٣١ اردیبهشت    ٢ 
 ٢٥٣٢  وریل    ٢١   

جمهوری اسالمی، دفتر جمعیت دفاع از کودکان 
 کار و خیابان را پلمپ کرد!
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  ٦ از صفحه        
بممه نممفممع کممارگممران وارد قمموانممیممن  
کشوری بکنند. اینها هیمچ کمار  
غیرقانونی نمی کننمد. ممنمظمورم  
این نیست کمه همممه قموانمیمن را  
دوست داشته باشند؛ بلکه بمعمضما  
درباره قوانین کشوری غر و لمنمد  
هم می کنندال امما اعمتمراضمشمان  
را نممه از راهممهممای بممه اصممطممال   
غیرقانونی بمه پمیمش ممی بمرنمدال  
بلکه کارشان البی کمردن اسمت.  
و بله کارگران هم می توانمنمد از  
این راهال یعنمی قمانمونمسمرائمیال بمه  
بخشی از مطالباتشان هم برسمنمد.  
اگر نرسمنمدال وجمود ایمن گمرایمش  

 نقض غرض می بود. 
گرایش قمانمونمسمرا در ایمران ممی  
رود برای مدطفی ممعمیمن و یما  
رفسنجانی و یما فمالن سمردار و  
سرکوبسر رژیم برای جمممع  وری  
رأی فعالمیمت ممی کمنمد و ایمن  
کار اصلی سمیماسمی اوسمت! در  
غرب بمرای احمزاب دممکمرات و  
سوسیال دمکرات فمعمالمیمت ممی  
کنند که بیشترین کمرسمی را در  
مجلس بمه دسمت بمیماورنمد و در  
ازای خدمتشمان بمه  ن احمزاب و  
پول و منابعمی کمه بمه کمممپمیمن  
انممدال    انممتممخممابمماتممی  ن احممزاب داده 

انتظار وضع قوانینی نسبتما بمهمتمر  
بمه نممفمع کممارگممران را دارنممد. در  
کنار این کارال در سندیکماهما همم  
اجممازه نمممممی دهممنممد کممارگممران از  
زمممان امضمماا قممرارداد دسممتممه  

جمعی تا اتمام دوره  نال دسمت بمه  
اعتراض بمزنمنمد و در عمیمن حمال  
کارفرما را هم با توسل به قمانمون  
و دادگاهال موظ  به رعایت ممواد  
مندرج در قرارداد دسمتمه جمممعمی  

 می کنند. 
اما گرایشی که م ال رژیممی را  
افشا می کند و یا زیمر فشمارر  
می گذارد که زرا فالن بمنمد از  
قممانممونممی را کممه خممودت بممه  ن  
رضایت داده و قانونمش کمرده ای  
را رعایت نمممی کمنمدال را نمممی  
شود "قانونمسمرا" نماممیمد. بماالخمره  
دولممتممهمما زیممر فشممار اعممتممراضممات  
کارگری مواردی از ممطمالمبمات  
کمارگمران را در قمانمون کمارشممان  
مممی  ورنممد. وقمممتممی کممارگمممر  
اعتراض می کمنمد کمه زمرا  ن  

کمنمیال    بند از قانون را اجمرا نمممی 
شود به  ن خرده گمرفمت کمه    نمی 

زممرا خممواهممان اجممرای  ن مممورد  
ای!؟ مم مال    مشخص قمانمون شمده 

اگر جمهوری اسالمی در قمانمون  
کارر قیمد کمرده کمه دسمتمممزد  
کارگران باید بمه مموقمع پمرداخمت  
شودال کارگر حمق دارد اعمتمراض  
کند که زرا با مراجعه به قمانمون  
کارت کارفرما را زیر فشار نممی  
گذاری که دستمزد کمارگمران را  
به مموقمع پمرداخمت کمنمد. یمک  
انسان سیاسی نمبمایمد از کمارگمر  
انتظار داشته باشد کمه بمرای همر  
مطالبه ار همر روزه اعمتمراض و  

 اعتداب کند.  

در نظر گرفتن تناسب قوا به نمظمر  
من خیلی مهم اسمتال کمه شممما  
هم در سئوالتان به  ن اشماره کمرده  
اید. ببیند در جائی که سمرکموب  
حکم می راند و یما حمتمی اگمر  
سمرکمموب بممه صمورت سممنممتممی و  
زمخت  ن هم در جمریمان نمبماشمدال  
اما کارگران به هر دلیلی ممبمارزه  
شممان از مممرز قممانممون و ممموارد  
قانونی عبور نمکمرده اسمتال ممرز  
بیمن فمعمالمیمن دو گمرایمش و دو  
جنبش می تواند گاها قا ی همم  
بشود. اما بهمرحمال شممما ایمن دو  
گرایش و ایمن دو جمنمبمش را بمر  
مبنای فق  یک رویداد و یمک  
مورد مشخص نمی سمنمجمیمد! در  
ایران امروزال م ال نساه کمنمیمد بمه  
فعالمیمت کسمانمی مم مل حسمیمن  
اکمبممری. ایشممان انمسممار زنممدگممی  
سممیمماسمممی ار را هشممدار بمممه  
کمارگمران تمعممریم  کمرده کمه از  
زهارزوب قانون خارج نشونمد. از  
 رف دیسر اتحادیه  زاد کارگمران  
ایران و سمنمدیمکمای واحمد را همم  
داریم که در همر ممبمارزه ای از  
کارگران دست دارند و بمعمضما از  
کارگران امضا همم ممی گمیمرنمد  
کممه کممارگممران از راه قممانممونممی  
اعتراضی هم کرده بماشمنمد. اگمر  
اینجوری نباشدال خموب بما یمک  
حزب سیاسی فرر زیمادی نمممی  
کنمنمد. نمممی شمود کمه کمار و  
فعمالمیمت در ممیمان کمارگمران را  
فق  بما صمدور ا مالعمیمه همای  

"محکوم می کمنمم!" و "فمالن و  
 بهمان باید بشود!" به پیش برد. 

این یمک نمکمتمه؛ نمکمتمه دیمسمر  
همما و فممعممالممیممن    ایممنممکممه تشممکممل 

کممارگممری ای کممه کممارشممان  
سازمان دادن کارگمران و کمار و  
فعالیتشان در محی  کمار اسمتال  
زمانی کمه همنموز نمممی تموانمنمد  
رژیم را ساق  کنندال کارگمران را  
با مبارزه حمول ممطمالمبماتشمان در  
زهاردیمواری همممان کمارخمانمه و  
همان کشور سازمان می دهنمد و  
گاها اینجا و  نمجما کموتماه ممی  
 یند تا بتوانند برای م ال فمردا و  
پسفردا  ماده تر باشنمد. کمارگمران  

انممد سمعممی    زممانمی کمه تمموانسمتمه 
اند م ال مراسمهای مسمتمقمل    کرده 

هممای خممودشممان را    اول ممماه مممه 

سممازمممان بممدهممنممد. زمممانممی کممه  
انمد تمو    سرکوب اجازه ندادهال رفمتمه 

همما شممرکممت    هممای دولممتممی   مممراسممم 
کرده و دیدیم که زه بمالئمی در  
استادیوم ورزشی سر رفسمنمجمانمی  
 وردنممد. تشممکمملممی کممه امممروز  

تواند کارگران را بمه صمورت    نمی 
میلیونی برای افزایش دستمزد بمه  

تموانمد بسمیمار    خیابان بمیماوردال ممی 
کار دیسر بکند کمه خمیملمی همم  
"غیرقانونی" نیستند و بمعمضما از  
دسممتمم ورد دیممروز خممودال کممه زیممر  
فشار اعتراضشان ایمنمجما و  نمجما  
در قانون همم  ممده انمدال اسمتمفماده  

 کند.  

 کارگر کمونیست در ارتباط با "اانون گرایی" در جنبش کارگری از ناصر اصغری میپرسد
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 کارگران، برای روز جهانی کارگر آماده شوید! 
روز جهانی کارگمرال اول 
 ٣٣ممماه مممه بممرابممر بمما 

اردیبهشت نزدیک است. 
روز جهانی کارگمرال روز 
 ر  مطالبات و خواسته 
هممایمممممان اسممت. خممود را 
برای ممراسمم همای روز 
جهانی کارگر در سراسر 

 کشور  ماده کنیم. 
 

خانواده های کمارگمرانال 
مممعمملمممممان و پممرسممتممارانال 
خانواده همای کمارگمران 
بازنشستهال خانواده همای 
کمممممارگمممممران ممممممراکمممممز 
صنعتیال خمانمواده همای 
کمممارگمممران راه  همممن و 
مممماشمممیمممن سمممازی هممماال 
السممتممیممک سممازی همماال 
پتروشیمی هماال نسماجمی 
هاال معادن و ساخمتمممانال 
خانواده همای کمارگمران 
شممماغمممل و بمممیمممکمممارال 
 کارگران سراسر کشور: 

 
اردیمممبمممهمممشمممت روز  ٣٣

جهانی کارگر روز شممما 
اسمت. روز اتممحماد هممممه 
کارگمران اسمت. در همر 
شممممهممممری مممممتممممحممممد و 
یممکممپممارزممه بممه خممیممابممان 
بمیممایممیممدال خممواسممت هممای 
خود را با صمدای بملمنمد 
ممطممر  کمنممیممد و تمموجممه 
مردم شهر و همبستمسمی 

 نها را به خواست همای 
 بحق خود جلب کنید. 

 
خانواده همای کمارگمران 
فوالد اهواز و ممخمابمرات 
و  تش نشانمیال خمانمواده 
های کارگران ذوب  هن 
و  لوممیمنمیموم المممهمدیال 
خانواده همای کمارگمران 
پارسیلون و ممعمدن  همن 
بافقال ایمران تمرانسمفمو و 
روغممن نممبمماتممی زنممجممانال 
ماشین سازی همپمکمو و 
صنایع  ذر  ب و  ونسمان 
اراکال خممانممواده هممای 
کارگران شازنمد و لمولمه 
صمفمما و پممروفممیمل سمماوهال 
خانواده همای کمارگمران 
کممنممتممورسممازی الممبممرز و 
کارخانمه همای فمرنم  و 

ن ال کمارگمران  نازن  و مه
و خمممممانمممممواده همممممای 
کممارگممری در سممراسممر 

 کشور 
 

مبارزات شمکموهمممنمد و 
پمممرشممموری را در سمممال 
گممذشممتممه و سممالممهممای 
گمممذشمممتمممه پشمممت سمممر 
گذاشته اید و روزهما و 
هفته ها در اعتمدماب و 
 ٣٣تممجمممممع بمموده ایممد. 

اردیممبممهممشممت روز شممممما 
اسمممممت. روز همممممممممممه 
کممارگممرانممی اسممت کممه 

مورد اجحاف و ظملمم و 
سممتممم و اسممتمم مممممار قممرار 
گرفته انمد. روز اتمحماد 
کمملممیممه خممانممواده هممای 
کممارگممری اسممت. دسممت 
دوسممت و همممممسممایممه را 
بمممسمممیمممریمممد و ممممراسمممم 
بمماشممکمموهممی در مممراکممز 
شهمرهما بمرپما داریمد. بما 
نقل و شیرینی از ممردم 
پذیرایی کنید و  نهما را 
به صفموف خمود دعموت 
کنید. جشن بمسمیمریمد و 
شادی کنیمد. بمسمذاریمد 
صدای شممما را در روز 

جممهممانممی کممارگممر همممممه 
بشمممنمممونمممد. بمممسمممذاریمممد 
خیابانها مال شما باشمد. 
فضای شمهمر ممال شممما 

 باشد. 
روز جهانی کارگمرال روز 
اول مهال روز اتمحماد مماال 
روز  مممادگممی ممماال روز 
عزم ما برای نشان دادن 
اتحاد و قدرت ما اسمت. 
از همممممیممن حمماال  ممماده 
شوید و در اداممه یمک 
سال پمر از اعمتمدماب و 
تممجمممممعال یممکممسممال پممر از 
راهپیمایمی و اعمتمراضال 

یک روز جهانی بمزر  
و قدرتمند در تک تک 
شهرهما بمرگمزار کمنمیمد. 
ایمممن بمممرای  ممممادگمممی 
بیشتر در سالی که وارد 
  ن شده ایم حیاتی است. 

 
 ٣٣زنممده بمماد اول مممهال 

اردیبهشتال روز جمهمانمی 
 کارگر 

 زنده باد سوسیالیسم 
حمممزب کمممممممونمممیمممسمممت 

 کارگری ایران 
 ال٣١٣١فروردین  ٢٣
 ٢٥٣٢ وریل  ٣١ 
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پرده دوم نمایمش تمهموع  ور مم مال  
انتخابات در  جمهموری اسمالممی  
شروع شده. با تمعمیمیمن شمش نمفمر  
تبهکار "حق انتخاب" را بمه ممردم  
دادند که یکی را برگزیمنمنمد! بمه  
مانند همیشه  نهای کمه دسمتمی  
در این حکومت داشتمنمد و دارنمد  
و رفتن جمهوری اسمالممی پمایمان  
عمر سیاسی ایشمان اسمتال عمممر  
سممیمماسممی کممه در هممم یمماری و  
همکاری با حکموممتمی گمذشمتمه  
که نزدیک زهار دهه اسمت جمز  
سیه روزی برای ممردم حماصملمی  
نممداشممتممه از بممیممن ایممن شممش تممن  
انسشت روی یکی گمذاشمتمنمد و  
 نمرا قمماتممل مممعممرفممی مممیممکممنممنممد.  
همانها که سالهای داد و قمال راه  
  ١٢ انداخته بودند که از کشمتمار  

زممیممزی نممسممویممیممدال بممبممخممشممیممد و  
فرامور کمنمیمد اکمنمون یمادشمان  
 مممده یممکممی از کممانممدیممدهممای  
حکومت مستقیما در قمتمل وعمام  
زندانیان سیاسمی نمقمش داشمتمه و  
این همه برای این است که داممن  
دیسری  ) و دیمسمرانمی ممانمنمد  
خودشان( را از قتمل و عماممهمای  
حکوممت پماک کمنمنمدال کسمی  

تماکمنمون در    ٠١ که از همان سال  
همه امور امنیتی و سرکوبمسمری  
از تدممممیمم گمیمران اصملممی بمموده  
اسممت. ایممن اممما گمموشممه ای از  
بسا ی ک میمفمی کمه بمورژوازی  
 در جهان به نمایش گذاشته است. 
شاید بعد از جنم  دوم جمهمانمی  
ایممن زممنممیممن کممه بممورژوازی در  
زهار گوشمه دنمیما زمهمره کمریمه  
سممیمماسممی خممود را بممه نمممممایممش  
نسذاشته بود که این زمنمد سمالمه  
اخمممیمممر  فممماشمممیمممسمممت تمممریمممن  
شخدیتمهمای بمورژوازی بما اسمم  

رمممز "پمموپممولممیممسممت" در عممرصممه  
سممیمماسممت جمموالن مممیممدهممنممد در  
ممعممرض دیممد همممممه مممردم جممهممان  
گممذاشممتممه اسممت. از پمموتممیممن تمما  
اردوغان تا ترامپ و لموپمن و از  
کیم جون  ایل تما خماممنمه ای  
بسیاری نامهای دیسر که رسممما  
و علنا دیدگاههمای ضمد بشمری  
را تبلیغ ممی کمنمنمد و ممجمری  
ترورها و شنیع ترین سمیماسمتمهمای  
ضد انسانی هستند و ظماهمرا همم  
همیمسممکمس جملمودارشممان نممیمسممتال  
لیست ننمسمیمنمی کمه افمتمخمارر  
ندیب بورژوازی شمده اسمت. بمه  
رسممانممه هممای رسمممممی بممورژوازی  
مراجعه کنید جز ایجماد همراس و  
دلهره و کماشمتمن تمخمم نمااممیمدی  
زیز بیشتری گیرتمان نمممی  یمد.  
هر زیزی کمه ممیمتموانمد تمه دل  
مممردم را خممالممی کممنممد بممرجسممتممه  
مممیممشممود حممتممی بممیممممماری "زوال  
عقل"! قدد وحشت پراکنی اسمت  
و اینکه از دسمت کسمی کماری  
بمر نممممی  یمد و نمهمایمتمما ایمنمکممه  
"ازماست که بمرمماسمت!" امما  یما  

 واقعا اینسونه است؟ 
 

تجربه یونان و اسپانیا و انسلمسمتمان  
و امریکا و اکنون فمرانسمه بمابمت  
میکند اینسونه نمیمسمت. کمافمی  
است کسی به اندازه سمر سموزنمی  
به  سایش توده مردم توجه داشمتمه  
نشان دهد تا مورد اسمتمقمبمال قمرار  
گیرد. در ایران امما تمجمربمه تموده  
مردم در اعتراضمات مسمتمممرشمان  
بابت میکند که دنمیما  ن گمونمه  
که سعی دارند نشان دهنمد جمای  
هولناکی نیست.  نانی کمه قمرار  
اسممت راجممع بممه ایشممان تدمممممیممم  
سممازی شممود خممود دارنممد سممعممی  

میکنمنمد تدمممیمم گمیمر نمهمایمی  
  ٣١ باشند. هنوز مماهمی از سمال  

نسذشته در اداممه سمال گمذشمتمه  
اعتراضات توده همای ممردم ایمن  
جا و  ن جا خودر را بمه نمممایمش  
گذاشته است. ایران فمقم  ممحمل  
عرصه جموالن قماتملمیمن بمی رحمم  
حاکم نمیمسمت.  مبمقمه فمرودسمت  
جامعه دارد تمالر ممیمکمنمد کمه  
برخیزد. مسئله این  بقه اسمتمفماده  
از "حمق انمتمخماب" بمرای تمعمیمیمن  
قاتلی بر سمرنموشمت ار نمیمسمت.  
اینسونه تدمیم را تدمممیمم سمازان  
 بقه حاکم میسمیمرنمد و نموکمران  
سعی میکننمد کمه نشمان دهمنمد  
ایممن جمملمموه ای از دممموکممراسممی  
است. حق انتخاب واقعی امما در  
جای دیمسمری اسمت.  نمجما کمه  
توده مردم معترض با همممفمکمری  
هم سعی میکنند کمه کماری را  
بممه سممرانممجممام بممرسممانممنممد. بممرخممی  
میسویند این حمرکمات بمه جمای  
نمی رسد اما  نها نمممی گمویمنمد  
زممرا بمما وجممود  نممکممه ظمماهممرا  
اعتراضات بمه جمای نمممی رسمد  
همرروز ایمن حممرکمات تممداوم پممیممدا  
میکند. این ممبمدمران حمتمی در  
خواب شب شان همم نمممی دیمدنمد  
کممه کممارگممر خممیممابممان را مممحممل  
"اعتراض صنفی" خودر کمنمد و  
شهر را به حمایت از خمودر فمرا  

 می خواند. 
 

در ایممران بممه بممهممانممه انممتممخممابممات  
کذاییال حکومت جو را بیشتمر از  
بممیممش امممنممیممتممی کممرده اسممت.  
حکومتی که مدعی اسمت اگمر  
مردم گرسنه هستمنمد عموض ار  
امنیت را حماصمل کمرده اسمت و  
نوکران مورد مغضوبش در خمارج  
از کشور مدام از سوریه ای شمدن  
و کلنسی شدن ایران ممردم را بمه  
هراس می اندازند که تا بروند بمه  
نظام مقدس رای بمدهمنمد.)ایشمان  
البته از کلنسی شدن ایران همیمچ  
دلواپسی ندارند اگمر الزم بمدانمنمد  
تمام ایران را شخم خواهمنمد زد تما  
دموکراسی ممورد نمظمرشمان کمه  
حق انتخاب از میان قاتلمیمن اسمت  
را جا بیندازنمد. ممسمر در زمهمار  
دهه گذشته نکرده انمد؟( بما ایمن  
وجود صدای اعتراض کارگمر در  
ایران بلند بموده و ایشمان بما همممه  
وحشممسممری شممان نممتممواسممتممه انممد  
صممدای اعممتممراض کممارگممران را  
خممامممور سممازنممد.  وردن قمماتممل  
رسمممممی حممکممومممت در جمممممع  
کاندیمداهمای ریماسمت جمممهموری  
اسالمی پیش از  نکه بمتموانمد در  
دل مردم هراس بمیمنمدازد نشمان از  
هراس حکومت دارد که با زشمم  
خممود مممی بممیممنممد روز بممه روز  

اعممتممراضممات بممیممشممتممری شممکممل  
مممیممسممیممردو شممعممارهمما بممیممشممتممر از  
گممذشممتممه رادیممکممال مممیممشممود.  
جمهوری اسالمی در همممان سمال  
اول حکومت ار ممزه قمدرت ایمن  
 بقه را زشید که از دهان قماتمل  
کممبممیممرشممان شممنممیممدنممد کممه اگممر  
انفجاری در میان کمارگمران واقمع  
بشممود هممیممسممکممس نمممممی تمموانممد  

 جلویش را بسیرد.  
 

و در زنین جموی اسمت کمه اول  
مممه دارد فمممرا ممممیمممرسمممد. روز  
اعتراض جهانمی  مبمقمه ای کمه  
جممهممانممی اسممت. روزی کممه هممر  
سیاستمدار بورژوازی کمه کمممی  
عاقل تمر اسمت سمعمی ممیمکمنمد  
" رف درست تاری " بایستد بمرای  
همممممممیمممن خمممودر را همممواخمممواه  
 رمانهای این  بقه نشان دهمد تما  
مسر رای بیشتمری بمدسمت  ورد.  
اول مماه ممه امسمال پمیمام روشمن  
تری داردال نوید بمخمش ایمن اسمت  
که راه روشمنمی ممیمتموانمد پمیمش  
روی بشریت باشد و دنیا خمالمصمه  
به فاشیسم و اسمتم مممار نمممیمشمود  
بلکه منزلت و معیشت همم قمابمل  
دسترسی اسمت. اول ممه تمجملمی  
تقابل دو رویا است یمکمی کمهمنمه  
گی و سمتمممکماری و دیمسمری  

 سرزندگی و  زادی. 

 موازيم اجتماعى و فرهنگى مدرن و پيشرو
ادارى در کشور از مذهبال اصالت قوميت و  ام  موازين سياسى و ادارى جامعه بايد موازينى مدرن و سکوالر و پيشرو باشد. اساس اين موازين پيشرو گسستن کامل حاکميت و قدرت دولتى و نظ 
کننده  زادى انديشهال نقد و حيات علمى جامعه  ود  مليت و نژاد و هر ايدئولوژى و نهادى است که نافى برابرى کامل و مطلق حقور مدنى همه شهروندان و شمول يکسان قوانين بر همه و نيز محد 

خصال حتى بعنوان امر خدوصى افرادال سد  مش   باشد. مذهب و ناسيوناليسمال جريانات فکرى و اجتماعى فى نفسه تبعيض  ميزال خرافى و مغاير با  زادى و شکوفايى انسان هستند. مذهبال بطور 
 راه رهممممممممممممممممممايممممممممممممممممممى و شممممممممممممممممممکمممممممممممممممممموفممممممممممممممممممايممممممممممممممممممى و اعممممممممممممممممممتممممممممممممممممممالى انسممممممممممممممممممان اسممممممممممممممممممت. 

 ه مذهبىال ملى و قومى و نژادى و جنسى است. الن برقرارى يک دولت و نظام سياسى مدرن و سکوالر بنابراين صرفا گام اول در سير رهايى همه جانبه انسان ها از زنسال خرافات و تعدبات جاه 
 "یک دنیای بهتر"برنامه حزب كمونيست كارگري ايران 

 اول مه؛ تقابل دو رویا
 یاشار سهندی

. اول ماه مه امسال پیام روشم تری دارد، نوید بخاش ایام اسات 
که راه روشنی میتواند پیش روی بشریت باشد و دنیا خالاصاه باه 
فاشیسم و استثمار نمیشود بالاکاه مانازلات و ماعایاشات هام ااابال 
دسترسی است. اول مه تجلی تقابل دو رویا است یکی کهنه گای و 

 ستمکاری و دیگری سرزندگی و آزادی.
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روز اول ماه مه میالدی بمرابمر بما  
یازدهم اردیبهمشمت در ایمرانال روز  
جهانی کارگر است که مقارن بما  
 روز معلم در ایران نیز می باشد.  
امسممممالال درشممممرایممممطممممی بممممه  
گرامیداشمت ایمن روز ممی رویمم  
کممه نمممممایممنممدگممان جممنممبممشممهممای  
کارگری و معلمان دراعتراض بمه  
نظام ظالمممانمه و تمبمعمیمض اممیمز  
جمهوری اسالممی همممسمنمان در  
زندان به سمر ممی بمرنمد. امسمال   
جامعه معلمان ایمران همم صمدا و  
همدل با اسماعیل عبدی کمه بمه  
خمما ممر پممیممسممیممری مممطممالممبممات و  
خواستمهمای بمر حمق ممعملمممان و  
دانش  موزان و بمه جمرم دفماع از  
حقور معلم و کمارگمر بمه زنمدان  
افتاد؛ اول ماه می و روز ممعملمم  

را بممه فضممای اعممتممراض عمملممیممه  
جمهوری اسالمی تبمدیمل خمواهمد  
کرد. تمام ممعملمممان و پمیمشمروان  
جنبش همای کمارگمری کمه در  
دفاع از حقور پمایمممال شمده خمود  
برزسب اقدام علیه امنیمت مملمی  
خورده اند و احکام سنسین حمبمس  
و یا تبعید برای  نهما صمادر شمده  
نیاز به حمممایمت و همممراهمی مما  

 دارند. 
 

اردیمبمهمشمت    ٣٢ و     ٣٣ روزهای  
بهترین فرصمت اسمت تما فضمای  
مدارس و  موزر و پرورر را بمه  

سمال    ١١ کارزار اعتراضی علیمه  
تبعیض و ستمسری جموری عملمم  
سمممتمممیمممز اسمممالممممی تمممبمممدیمممل  
کنیم .حمکموممتمی کمه از رشمد  

اندیشه و  گاهی بمیمم دارد و بما  
ضعی  نسه داشتن ارکان علمممی  
جامعه یعنی معلمان ممبمارزه ای  
وسیع را در مقابل رشد انمدیشمه و  

 تفکر نقاد پیش گرفته است. 
ما معلمان در این روزها هم صمدا  
با اسماعیل عبمدی عملمیمه نمظمام  
سرمایه داری و  بقاتمی  مموزر  
و پممرورر جمممممهمموری اسممالمممی  
اعمتممراض خممواهمیممم کمرد. عملممیممه  
امممنممیممتممی شممدن جممو مممدارس و  
حضور بسیج و سمپماه در ممدارس  
ایستاده و به خمواهمان رفمع اتمهمام  
اقممدام عمملممیممه امممنممیممت ممملممی از  
جنبمشمهمای کمارگمری هسمتمیمم.  
مممعمملمممممان ایممران در حمممممایممت از  
اسماعیل عبدی و جعمفمر عمظمیمم  
زاده و دیممسممر مممدافممعممان حممقممور  

کودکان کار که در زنمدان همای  
جمهوری اسالمی ممتمحمممل رنمج  
فراوان شده اند به گسترر پمدیمده  
کودک کار و خروج کودکان از  
زرخه تحدیل البه  بقاتمی شمدن  
 موزر ال بمه ممدارس کمپمری و  
خشمممت و گممملمممی کمممه جمممان  
کودکانمان را تهمدیمد ممی کمنمد  

 اعتراض خواهیم کرد. 
 

عبدی به خا مر دفماع از حمقمور  
ما معلمان و دانش  موزانمممان بمه  
زنممدان افممتمماد؛ اعممتممراض او بممه  
مممیمملممیمماردهمما دزدی و اخممتممالس  
مدیران  موزر و پرورر بمود کمه  
حاصل زحمات سالهمای  موالنمی  
کار ما معلمان بوده و مس ئمولمیمن  
 ممموزر و پممرورر جمممممهمموری  

 اسالمی   ن را به یغما برده اند. 
در این روز در هر کجا که باشیمم  
و به هر شیوه ممکن به سمیمسمتمم  
سمممرممممایمممه داری اسمممتممم ممممممماری  
جمهوری اسالمی اعتراض کمرده  
و حمایت خود را از خمواسمتمهما و  
مطالمبمات اسممماعمیمل عمبمدی و  
دیسر نممایمنمدگمان جمنمبمش همای  
کارگری محبوس در زندان همای  
جممهموری اسمالممی اعمالم ممی  

 داریم. 
 

زنده باد  زادی؛زنده باد بمرابمری و  
 پاینده باد حکومت کارگری  

 مژگان مظهر سرمدی  
 ٣١٣١ اردیبهشت    ٤ 
 ٢٥٣٢  پریل    ٢٤ 

 پاینده باشید. 

 اردیبهشت بهتریم فرصت است ١١و   ١١روزهای 
 مژگان مظهر سرمدی  

 

  اسماعیل عبدی باید فورا آزاد شود!
اسماعیل عبدی زهره سمرشمنماس  
فممعممالممیممن مممعمملمممممان از  بممان سممال  
گذشته در زندان به سر ممیمبمرد و  
به شش سال زندان ممحمکموم شمده  
اسممت. جممرم عممبممدی دفمماع از  
مطالبات بحق معلمان و کارگمران  
و تمالر بمرای ممتمشمکمل کمردن  
معلمان است. عبدی در بمیمانمیمه  
ای اعالم کرده است کمه از روز  
دهم اردیبهمشمتال سمالمروز بمیمانمیمه  
مشترک او و جعفر عمظمیمم زادهال  
در همممبمسمتمسمی بما ممعملمممان و  
کارگران و در اعتراض به صمدور  
احکام اممنمیمتمی بمرای فمعمالمیمن  
تشکل های صنفمی ممعملمممان و  
کارگران و بما درخمواسمت صمریم   
خروج روند پیسیری پمرونمده او از  
حالت امنیتی به عادی از تماریم   
دهم اردیبهشت دست به اعتدماب  
غممذا خممواهممد زد. بمما گسممتممرر  
مممبممارزه بممرای  زادی اسممممماعممیممل  
عممبممدی کمماری کممنممیممم کممه او  

 مجبور به اعتداب غذا نشود.  
 

در بممیممانممیممه ای کممه اسممممماعممیممل  
عبدی به این مناسمبمت ممنمتمشمر  

هممای نمجممومممی    کمرده بمه "حممقمور 
سابمقمه از    مدیرانال دزدی های بی 

صممنممدور ذخممیممره فممرهممنممسممیممانال  
های مالی گسمتمرده    انضبا ی   بی 

همممای مدممممرف    در تممممعممماونممممی 
فمممرهمممنمممسمممیمممانال تمممبمممعمممیمممض در  

هاال عدم تخدیص حمقمور    استخدام 
توجهی بمه    و دستمزد  شایستهال بی 

معیشت و منزلت بازنشستمسمان و  
المتمدریمسال    مشکالت معلمممان حمق 

دبستانی و نیمروهمای    پیمانیال پیش 
 زادال رشد بمی سمابمقمه کمودکمان  
بازمانده از تمحمدمیمل و افمزایمش  
تعداد  کودکان کارال پایمیمن  ممدن  
سمن فمحممشماال پمایممیمن  ممدن سممن   
اعممتممیمماد و کشممیممده شممدن  ن بممه  
ممممدارسال تممموزیمممع نممماممممتممموازن  
اممکممانمماتال نممابمرابممری در حممقممور  

دانش  مموزان بما ایمجماد ممدارس  
خاصال پمولمی سمازی  مموزر و  
پروررال فرسودگی ابنیمه ممدارس  

ویممژه در حمماشممیممه شممهممرهمما و    بممه 
زدگمی    منا ق مرزیال ایدئولموژی 

محتوای کتب درسیال اممنمیمتمی  
کردن فضای  مموزر و پمروررال  
عمممدم اجمممرای کممماممممل نمممظمممام  
هماهن  پمرداخمت و..."ال اشماره  
 کرده و از جمله سوال کرده است:  

 یا اعتراض به دزدی و غمارت    -
ویمژه صمنمدور    اموال عممموممی بمه 

 ذخیره فرهنسیان جرم است؟  
 

روی مممعمملمممممان در     یمما پممیمماده   -
زننده امنمیمت مملمی    پارکال برهم  

 است؟  
 یا عضویت در تشکل صمنمفمی    -

 تجمع جرم است؟   و برگزاری 
 

و سموال مما ایمن اسمت کمه زمه  
کسی ممجمرم اسمت؟ اسممماعمیمل  

عبدی و تعداد قابمل تموجمهمی از  
کممارگممران و مممعمملمممممان و دیممسممر  
فعالین اجتماعی که برای تحمقمق  
خواست های انسانمی و عمادالنمه  
شان دست به ممبمارزه زده انمد یما  
حکومت و مقاممات و سمیماسمتمم  
قضایی و سایر ارگمانمهمایمی کمه  
برای این فعالین پرونده ممیمسمازنمد  
 و  نها را به زندان می اندازند؟  

 
اسماعیل عبدی و سایر فمعمالمیمن  
سیاسی و اجتماعی بایمد فمورا و  
بی قید و شمرط  زاد شمونمد. مما  
همه ممعملمممان اعمم از شماغمل و  
بمازنشممسممتممهال کمملممیممه کممارگممران و  
تشکل های کمارگمری و کملمیمه  
تشکل ها و نهمادهمای پمیمشمرو و  
 زادیخواه در ایران و کلیه سمازممان  
های کارگری و سمازممان همای  
مممدافممع حممقممور انسممان در سممطمم   
جهان را فرامیخوانیم با کمارزاری  
گستردهال خواهان  زادی فموری و  

بی قید و شرط اسماعیل عمبمدی  
و کمملممیممه زنممدانممیممان سممیمماسممی و  
فعالین کمارگمری و اجمتممماعمی  
شوند. کلمیمه پمرونمده همایمی کمه  
علیه فعالین کارگری و معلمممان  
و سایر فعالین اجمتممماعمی ایمجماد  
شده و از جمله پرونده دههما فمعمال  
اعتداب در بافق و زمادرمملمو و  
سایمر ممراکمزی کمارگمری بمایمد  
بدور ریخته شود و  زادی تشمکمل  
و اعممتممدمماب و  زادی بممیممان و  
عقیده به رسمیت شنماخمتمه شمود.  
در  ستمانمه روز جمهمانمی کمارگمر  
مممبممارزه بممرای  زادی زنممدانممیممان  
سیاسیال علمیمه اممنمیمتمی کمردن  
اعتراضات و دفاع از حق تشمکمل  

 را گسترر دهیم.  
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ال  ٣١٣١ اردیبهشت    ٤ 
 ٢٥٣٢  وریل    ٢٤ 
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 ٨ صفحه   

این عنوان بیانیه جمممعمی از  
زندانیان سیاسی به مناسبمت روز  
جهانی کارگر است. بیانمیمه ای  
که امضای هفده نفر از زندانمیمان  
سممیمماسممی بممه اسممامممی سممعممیممد  
ماسموریال بمهمنمام ابمراهمیمم زادهال  
حسن صادقیال ابراهیم فمیمروزیال  
رضمما اکممبممری مممنممفممردال امممیممر  
امیرقلی پورال جمواد فموالد ونمدال  
مهدی فراهی شانمدیمزال شماهمیمن  
ذوقمی تمبممارال ممحمممممد اکممرمممیال  
مهدی امیریال عباس تموکملمیال  
علیرضا نماصمریال رضما کماهمهال  
امممیممر حسممن ونممد سممیممارال اسممد  
محمدیال محسمن قمنمدهماری را  
همراه داشت. این بیانیه عالوه بمر  
اعالم حمایت از دیسر قطمعمنماممه  
های کارگری به مناسمبمت روز  
جممهممانممی کممارگممر کممه فممریمماد  
اعتراض کمارگمران عملمیمه فمقمرال  
علیه تبعیضال علیه نمابمرابمری و  
بممرای یممک زنممدگممی انسممانممی  
هستند و با تماکمیمد بمر خمواسمت  
 زادی بدون قید و شرط تممماممی  
زندانیان سیاسی بر خمواسمتمهمای  
زیر تاکید دارد و در  ن زمنمیمن  

  مده است: 
 

"ما از همسان میخواهیم کمه  
صدای ما را همسانی کمنمنمد و  
از خواستهایمان حممایمت کمنمنمد.  
خواستهای فموری مما بمه قمرار  

 زیر است:  
ممم ممما خممواسممتممار اعمماده  ٣ 

دادرسممی و بمما ممل شممدن پممرونممده  
های امنیتی تشکیل شده بمرای  
خمودمممان و تمممماممی کمارگممرانال  
معلممان و فمعمالمیمن اجمتممماعمی  

 هستیم. 
ممم ممما احممکممام صممادر شممده  ٢ 

زندان برای خمودممان و تممماممی  
زندانیان سیاسی را از مدمادیمق  

بمارز اممنمیمتمی کمردن ممبمارزات  
مردم عملمیمه فمقمر و فمالکمت و  
بممرای داشممتممن یممک زنممدگممی  
شممایسممتممه انسممان مممیممدانممیممم و  
خواستار لغو فوری ایمن احمکمام  

 هستیم. 
 
م  ما خواستمار پمایمان دادن  ١ 

بممه تممهممدیممدال فشممارال پممیممسممرد و  
دستسیری فمعمالمیمن اجمتممماعمی  
بخا مر ممبمارزات بمرحمقمشمان در  
دفاع از زندگی و معیشمت خمود  
تحمت عمنماویمن اممنمیمتمی زمون  
"اخالل در نظم و اممنمیمت مملمی"  
هسممتممیممم. بممه امممنممیممتممی کممردن  
مبارزات کمارگمرانال ممعملمممان و  
فعالین اجتمماعمی بمایمد خماتمممه  
یاد. تشکلال تجمممعال اعمتمدمابال  
 زادی بممیممان حممقممور پممایممه ای  

 ماست.  
 
م  ما خواستمار پمایمان دادن  ٤ 

به ممحماکمممات نماعمادالنمه کمه  
هیچ تطمابمقمی بما مموازیمن بمیمن  
المللی ندارد هستیمم. دادگماهمهما  
در همممممه جمما بممایممد عمملممنممیال بمما  
حضور همیمات ممنمدمفمه و حمق  
داشتن وکیل باشد. و اینها فقم   
یک حداقل است. جرم ما دفماع  
از حمقمور  انسمانمهماسمت و اگمر  
اینها جرم استال بما کمممال ممیمل  
بممرای حضممور در یممک دادگمماه  
علنی در برابر مردم و بما حضمور  
هیمات ممنمدمفمه و داشمتمن حمق  
وکیل  ماده ایم.  و در  خمر بمه  
عنوان یک خواست اضمطمراریال  
ما خواستار پایان دادن بمه وضمع  
نابسامان زندانمهماال قمرار گمرفمتمن  
تمماممی زنمدانمیمان بمیمممار تمحمت  
درممممانال حمممق بمممرخمممورداری از  
مرخدی و دیدار خانواده و پمایمان  
دادن بممه فشممارهممای روحممی و  

 جسمی در زندانها هستیم.  
ما خواستار  زادی فموری و  
بدون قید و شرط تمامی زندانیمان  
سیاسی و لمغمو ممجمازات اعمدام  

 هستیم." 
 

در بخشی از بمیمانمیمه همفمده  
زندانی سیاسی به مناسمبمت روز  
 جهانی کارگر زنین  مده است: 
"ایممن صممدای اعممتممراض ممما  
تنها نیست. این صدای اعتمراض  
همممممه کسممانممی اسممت کممه در  
زندانمنمد. ایمن صمدای اعمتمراض  
همه کارگرانال معلمان و فعالمیمن  
اجممتممممماعممی اسممت کممه بممخمما ممر  
اعتراضاتشانال بمه دسمتمممزدهمای  
زیر خ  فقرال به فقمر و فمالکمت  
و بی تامیمنمیال بمه تمبمعمیمض و  
نممابممرابممریال بممه بممی حممقمموقممی و  
نممداشممتممن حممق تشممکمملال حممق  
اعتداب و  زادی های پایه ای  
و...ال  تحت عنوان اقمدام عملمیمه  
امنیت ملی و عناویمنمی از ایمن  
دسمممت تمممحمممت پمممیمممسمممرد قمممرار  
میسیرنمد. دسمتمسمیمر و زنمدانمی  
میمشمونمد و بما احمکمام زنمدانمی  
 والنی بهترین سالهای زنمدگمی  
شان را در بمنمد بسمر ممیمبمرنمد.  
اعتراض ما زندانیان سیاسمی بمه  
همه ایمن بمیمحمقموقمی اسمت. بمه  
سیستم ظالمانه دستساه قضمایمی  
است. به سرکوب اعتراضات مما  
مردم تحت بهانه های امنیتی و  
ممحممروممیممت از پممایمه ای تممریممن  
  زادی ها در سط  جامعه است 
و سمرانمجمام در  خمر بمیمانمیمه  
اعممالم مممیممکممنممد: "ممما انممتممظممار  
بیشترین حمایت از این خواسمتمهما  
را از شمما کمارگمرانال ممعملمممانال  
مردم معترض و هممه نمهمادهمای  
کمارگمری در سمراسمر جمهمان را  

 داریم". 

بیانیه هفده زندانی سمیماسمی  
علیه سرکموبمهما و اعمتمراض بمه   
سیستم ظالمانه دستساه قضایمیال  
به مناسبت روز جهانی کمارگمرال  
گامی مهم در راستمای کمارزار  
علیه امنمیمتمی کمردن ممبمارزات  
کل جامعه است که کارگران و  
مممعمملمممممان دو نممیممروی مممهممم  ن  
هسممتممنممد. کممارزاری کممه بممه  
گفتمان وسیعی در سط  جامعمه  
تبدیل شده است. کمارزاری کمه  
در در  سممتممانممه اول مممه سممال  
گذشمتمه اسممماعمیمل عمبمدی از  
رهبران اعمتمراضمات ممعملمممان و  
جممعممفممر عممظممیممم زاده از رهممبممران  
شناخته شمده کمارگمری بمیمانمیمه  
ار را دادنممد و بممطممور واقممعممی  
همانطور که قبال نیز اشاره کمرده  
ام بممه سممرفدممل جممدیممدی از  
اعتراضات کارگری و ممعملمممان  
تبدیل شد و به پالتفمرممی بمرای  
اتحاد مبارزاتی  نان و بخشمهمای  
وسیعی از جامعه علیه است مممار  
و بردگی کاریال علیه ریماضمت  
اقتدادی و تعرضات هر روزه بمه  
زندگی و معیمشمت کمارگمران و  
علیه سرکوبمهما تمبمدیمل گمردیمده  
است. و امسال نیز اتمحمادیمه  زاد  
کارگران ایران با انتمشمار بمیمانمیمه  
ای به مناسبت سمالمسمرد  ن بمر  

عظیمم    -خواستهای بیانیه عبدی 
زاده تاکید کرده و با فراخوان بمه  
مبارزه متحد برای این خواستمهما  
به استقبال روز جمهمانمی کمارگمر  
میرود. اتمحمادیمه  زاد کمارگمران  
ایران در ایمن بمیمانمیمه مشمخمدما  
خواستار  زادی فوری اسماعمیمل  
عبدیال اسماعیل عبدی و همممه  
زندانیان  زادیخمواه و عمدالمتمخمواه  
شمممده اسمممت. اعمممالم زمممنمممیمممن  
فراخوانی یمک اقمدام سمیماسمی  
مممهممم از سمموی اتممحممادیممه  زاد  

کممارگممران ایممران اسممت کممه بممار  
دیسر دو ص  قدرتمند کارگمران  
و معلمان و نه تنمهما ایمن بملمکمه  
بمممازنشمممسمممتمممسمممانال پمممرسمممتمممارانال  
دانشممجممویممان و بممخممش هممای  
گسترده ای از جامعمه را کمنمار  
هم قرار میدهد. ایمن بمیمانمیمه در  

زندانی سمیماسمی    ٣٢ کنار بیانیه  
بمما تمماکممیممد بممر کممارزار عمملممیممه  
امنیتمی کمردن ممبمارزاتال گمام  
مممهمممممی بممرای رفممتممن بسمموی  
برگزاری یک اول مه اجتماعی  
و قدرتمند است. با حمایت وسیمع  

زنممدانممی    ٣٢ از خممواسممتممهممای  
سیاسی به مناسبت روز جمهمانمی  
کارگر و با پیوسمتمن بمه کمارزار  
علیه امنیتی کردن ممبمارزات و  
فراخوان اتحمادیمه  زاد کمارگمران  
ایمران بممه ممبممارزه مممتمحممد بممرای  
خواسمتمهمای بمیمانمیمه مشمتمرک  

عبدیال به استقمبمال    -عظیم زاده  
اول مه برویم. یک شمعمار ممهمم  
ما کمارگمران بمرای تمحمقمق ایمن  
خواست در روز جهانمی کمارگمرال  
شعار  زادی بمدون قمیمد و شمرط  
زندانیان سیاسی اسمت کمه بمایمد  
بر پمالکماردهمایمممان در ایمن روز  
نمقممش بممنممدد و بممنمد مممهممممی از  

 قطعنامه هایمان باشد. 
 

تاااجااامااا  اعاااتاااراضااای 
بازنشستگاان ووب آهام 
اصفهان مقابل صانادو  

 بازنشستگی
یک خبر مهم در هفمتمه ای  
که گمذشمت تمجمممع اعمتمراضمی  
بیش از صد نفر از بازنشسمتمسمان  
ذوب  هن اصفهان مقابل صنمدور  
بازنشستسی در بمیمسمت و نمهمم  
فممروردیممن اسممت. بممه گممفممتممه  
 بازنشستسان از دو سال پیش که  

 

 کارگران در هفته ای که گذشت
با اعالم خواستهایمان به استقبال روز جهانی 

 کارگر میرویم
 شهال دانشفر 
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  ٢ از صفحه   
صندور بازنشستمسمی فموالد  
بممه "وزارت رفمماه" مممحممول شممده  

هممای    اسممتال تمممممدیممد دفممتممرزممه 
درمانی  نمان بما مشمکمل روبمرو  
شمممده و در عمممممممل صمممنمممدور  
بازنشسمتمسمی زیمر بمار پمرداخمت  
هزینه های درممانمی  نمان نمممی  

هممزار    ٣١ رود. بممدیممن تممرتممیممب  
بمازنشمسمتمه ذوب  همن اصمفمهممان  
حتمی از همممان اممکمان بشمدت  
نازیز و زیر اسمتمانمدارد درممانمی  
صممنممدور بممازنشممسممتممسممی نممیممز  

 محرومند.  
 

بنا بر خبرها شرکت سمالممت  
بممهممداشممت و درمممان صممنممعممت و  
معدن نوین )شسبد( ارائه دهمنمده  
"خممممدمممممات درمممممانممممی" بممممه  
بازنشستسان ذوب  هن است کمه  
با نپرداختن هزینه درممانمی  نمانال  
عمال کارگران را در محمروممیمت  
مطلق از هرنوع امکمان درممانمی  
قممرار داده اسممت. بممه عممبممارت  
روشنتر اممر "خمدممات درممانمی"  
کارگران که هزینه اصملمی ار  

از جممیمب خممود  نممان کسمر شممده  
اسمتال بمه شممرکمتمی خدموصممی  
واگمذار شممده اسمت و  نمهمما نمیممز  
 شممکممارا پممول کممارگممران را بمماال  
کشیده و به وظیمفمه خمود عمممل  
نمیکمنمد. ایمن مموضموع شمانمزده  
هزار کارگر بازنشسته ذوب  همن  
اصفهمان را کمه همزیمنمه درممان  
بممخممش بممزرگممی از زممنممدرغمماز  
دریافتی  نها را ممی بملمعمدال بما  
معضلی جدی روبرو کرده اسمت.  
کممارگممران بممازنشممسممتممه بممه ایممن  

 موضوع اعتراض دارند...  
 

بممازنشممسممتممسممان ذوب  هممن  
اصفهان در اعمتمراضمات قمبملمی  
خود  ی بیانیه ای بمر خمواسمت  
درمان رایسان برای همه تماکمیمد  
کممردنممد و ایممن خممواسممت همممممه  
بازنشستسان و همه ممردم اسمت.  
شانزده هزار بازنشسته ذوب  همن  
اصفهان همراه با خانواده همایشمان  
نیمروی عمظمیمممی هسمتمنمد کمه  
میمتموانمنمد بما قمدرت تمممام ایمن  
خواست را به جلمو بمیماورنمد. اول  
مممه روز جممهممانممی کممارگممرال روز  

فریاد قدرتمند این خواسمت ممهمم  
سراسری و دیسر خمواسمتمهمایمممان  

 است.  
 
فاارودیاام: تااجااماا   ١٢

اعااتااراضاای مااعاالاامااان 
بااازنشااسااتااه مااقاااباال 
سااازمااان باارنااامااه و 

 بودجه
فروردین حمدود    ٢١ صب  روز  

صد نفر از ممعملمممان بمازنشمسمتمه  
مقابل سازمان برنماممه و بمودجمه  
تمممجمممممممع کمممرده و پمممیمممسمممیمممر  
خممواسممتممهممایشممان شممدنممد. ایممن  
زممنممدمممیممن بممار در ممماهممهمما و  

هممای جمماری اسممت کممه    هممفممتممه 
معلمان بازنشسته مقابل ممجملمس  
و دیسر مراکز دولتی تمجمممعمات  
اعممممممتممممممراضممممممی بممممممرگممممممزار  

کنند.معلمان بمازنشمسمتمه در    می 
تجمعات قمبملمی بما شمعمارهمایمی  

میلیونال حمقمور    ٤ زون خ  فقر  
ما یک میلیونال یک اخمتمالس  
کم بشهال مشکل ما حل میشمهال  
بیمممه کماراممدال درممان رایمسمان  

اسمتال مممعممیممشممتال مممنممزلممت حممق  
مسلم ماستال معلم زنمدانمی  زاد  
باید گردد صدای اعتراضشان را  
علیه زندگمی زیمر خم  فمقمر و  
امنیتی کردن مبارزاتشان اعمالم  
داشتنمد. یمک خمواسمت فموری  
معلمان پرداخت مطالبات ممزدی  
 نممان از جممممملممه پممادار پممایممان  
خدمتال اجرای همممسمان سمازی  

هما و ارتمقماا خمدممات    مستمری 
درمانی بیممه تمکمممیملمی اسمت.  
تجمع بیست و هشمتمم فمروردیمن  
مممعمملمممممان بممازنشممسممتممه عمملممیممرغممم  
تالشهایی صمورت گمرفمتال کمه  
عده ای با کنسمل اعمالم کمردن  
 ن تالر داشتند مانع بمرگمزاری  
این حمرکمت اعمتمراضمی شمونمد.  
معلمان بازنشسته تجمممع کمنمنمده  
در این روز در ممقمابمل ممجملمس  
صدای اعمتمراض کمل ممعملمممان  

 بازنشسته بودند.  
 

اعممتممراضممات هممزاران نممفممره  
بازنشستسان یک عمرصمه ممهمم  

بمموده    ٣٠ از اعممتممراضممات سممال  
است. بمازنشمسمتمسمان همممسمنمان  

پیسیر خواستهایشان هستندال روز  
جهانی کارگرفرصت ممنماسمبمی  
است که همزاران بمازنشمسمتمه بما  
خانواده هایشان به میدان  یمنمد و  
خواستهایشان را پمیمسمیمر شمونمد.  
وعده معلمان بازنشسته به تجمممع  
به مناسبت روز جهانمی کمارگمر  

 است. 
 

اول مه روز جهانمی کمارگمرال  
روز عممزم ممما بممرای نشممان دادن  
اتحاد و قدرت ما ست. ما همممه  
کممارگممران شمماغممل و بممیممکممارال  
معلمانال بازنشستسانال پرسمتمارانال  
و همممممه مممردم زحمممممتممکممش و  
محرومال زن و مرد بمه ممنماسمبمت  
روز جهانی کارگرال در تجممعمات  
بزر  و کوزکمان گمرد  یمیممال  
جشن بسیریمال و  با قطعنامه هما  
و بیانیه های مشترکمانال یمک  
صدا اعالم کنیم که محروممیمت  
و سرکوب و زنمدگمی زیمر خم   
فقر و این جهنم ضمد انسمانمی و  
غممیممر عممادالنممه را دیممسممر نمممممی  

 پذیریم.  
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کارخانه ریسنمدگمی و رنمسمرزی  
)سهامی خماص(    شاهو در سنندج 
بانمک صمنمعمت و  »تحت پوشش  

انمدازی    راه   ٣١١٥ در سال    «معدن 
تما    ١٠٥ شد و در اوایمل حمدود   

کمارگمر بمه اسمتمخمدام ایممن    ٤٥٥ 
کارخانه در مدند. ایمن کمارخمانمهال  
شممامممل دو بممخممش تممولممیممدی  

 ریسندگی و رنسرزی بود. 
این کارخانه در نموع خمود یمک  
کمممارخمممانمممه ممممدرن کمممه دارای  

های جانبی همم بمود و همر    بخش 
کدام دارای پرسنل مخدوص بمه  

 خود بودند. 
 

کممارخممانممه شمماهممو از زممنممد نممظممر  
دارای اهمممممیممت ویممژه در سممیممره  
تممکممامممل حممرکممات جممنممبممشممی  
کارگری در کمردسمتمان و ایمران  

توان گمفمت    است که از جمله می 
کممه کممارگممران شمماهممو از نممظممر  
رهبریال هدایت و رادیمکمال کمردن  
و پیوند دادن مبمارزات کمارگمری  
کارگران کردستان به سایر نمقماط  

ال نقش مهممی  ٣١١٥ ایران در دهه  
جما و بما اجمازه    داشت. من در این 

از رفقای عمزیمزی کمه زمه در  
ایران و زه در خارج ایران هستمنمد  
و بممه خدمموص رفممقممایممی کممه   
مجبور شدند دست از همممه زمیمز  

شان بمکمشمنمد و    و همه ای عزیزان 
بممه خممارج از ایممران و کممردسممتممان  
مهاجرت کنندال از جملمه رفمقمای  

عزیز و همکماران ممبمارزم  سمیمد  
تمموفممیممق پممیممرخضممریال عممبممدالمملممه  
محمدیال اقبال خاتمی و دوسمت  

ام پرویز راستسو یمادی از    گرامی 
  ن دوران کنم.. 

 
 ممور کمممه اشمماره کمممردم    همممممان 

کارخانه شاهو دارای یمک نموع  
برجستمسمی خماصمی بمودال بمرای  
نمونه ایمجماد شمورای کمارگمری  

همای    اندازی تمعماونمی   کارخانهال راه 
کمارگممری کممه شمماممل تمعمماونممی  
مسکنال صدور کمک ممالمی و  
شرکت تعاونی مدرف کمارگمران  
بود و نقش رهبری و همدایمت ایمن  
تشکمالت تموسم  نمممایمنمده گمان  
مممنممتممخممب شممورای کممارگممران  

 کارخانه بود. 
 

و یمما ایممن کممه فممراهممم کممردن  
امکانات سفر بمرای نمممایمنمدگمان  
کارگران که در  ن زممان زمنمد  
تن از رفقای نمممایمنمده کمارگمران  
کارخانه شاهو  تموانسمتمنمد بمرای  

هممممای    دیممممدار از کممممارخممممانممممه 
سازی به تهران و کرج سمفمر    زیت 

کمنمنمد و دیمدار ایمن رفمقما خمود  
موجمب شمد تما یمک نموع خمود  
 گمماهممی و پممیممونممد  ممبممقمماتممی و  

 کارگری بوجود بیاید. 
 

هزینه این سفر نمیمز  مبمق قمراری  
که مجمممع عممموممی کمارگمران  

 گذاشت از کارفرما گرفتیم. 
 

خالصه بمرپمایمی ممنمظمم ممجمممع  
عمممممومممی کممارگممرانال انممتممخمماب  
هیاتمهمای حمل اخمتمالف از بمیمن  
کارگران و کارفرماال گرفتن حمق  
ایمماب و ذهممابال حممق اوالدال حممق  

بمنمدی مشماغمل و    مسکنال  بقمه 
انتخاب کمیته ایمنی کارخمانمه و  

هایی از ایمن قمبمیمل جمزو    فعالیت 
کارهایی بود که ما در  ن زممان  

خمرداد رژیمم    ١٥ و قبل از یورر  
به شوراهای کارگری تموانسمتمیمم  
در کارخانه شاهمو سمنمنمدج و بما  
اتکا و با تکیه بر قمدرت ممجمممع  
عمومی کارگمری از کمارفمرمما  
بسیریم. با  غاز یمورر سمراسمری  
رژیممم اسممالمممی بممه شمموراهممای   
کارگمری و نمیمروهمای زمپ و  
سمموسممیممالممیممسممم کممه ممموجممب  
دسممتممسممیممری و از هممم پمماشممیممدن  
تشکل های کمارگمری در ایمران  
شد کارخانه شاهو از ایمن یمورر  
در اممان نمممانممد. در ایممن یممورر  
تعمداد زیمادی از رفمقمای فمعمال  
کارخانه شاهو سنمنمدج از جممملمه  
خودم هم مجبور به ترک دیمار و  
عزیزانمان از شهر سنندج شمدیمم و  
تممعممدادی دیممسممر هممم بممدام رژیممم  
اسالمی حامی سرمایمه افمتمادنمد  
و متاسفانه کارگر مبارز و رفیمق  
عزیزمان پمرویمز وزیمری را اعمدام  
 کردند. یاد عزیزر گرامی باد. 

 
هدف اصلی از تشمکمیمل شمورای  
کممارگممری کممارخممانممه شمماهممو در  
سنندج و برپایمی ممنمظمم ممجمممع  
عمممممومممی کممارگممری در ایممن  
کارخانه از نظر نمعمداد زیمادی از  
فعالین  ن دوران این بود ال تقمویمت  

در   «سمموسممیممالممیممسممتممی »گممرایممش  
جمنمبمش کمارگمری کمردسمتمان و  
جلب تموجمه افمکمارعممموممی بمه  
اخممبممارال تممحمموالتال مسممائممل و  
مشکالت جمنمبمش کمارگمری در  

 کردستان و ایران بود. 
 

هدف و نظر این بمود کمه تمبمدیمل  
مسائل و مشکالت کارگری بمه  
یکی از مسائل و مشمغملمه همای  
محوری در جامعه از جممملمه در  
میمان رهمبمران  مبمقمه کمارگمر و  
خانواده های کارگری منمجمر بمه  

هممای      شممکممل گممیممری تشممکممل 
مستقل کمارگمری در کمردسمتمان  

 می شود. 
 

نیت اک ریت فعالین کمارگمری و  
دوستان در ابتدا این بمود کمه همر  
 ن زممه در تمموان داریممم در راه  
بسترسازی و کمممک بمه شمکمل  

همای مسمتمقمل و      گیری تشکمل   
رادیکال کارگری به کار گیریمم.  
قرار بر این بود که ما بمه عمنموان  
پل ارتبا ی میان فعالین جمنمبمش  
کارگری جهت تبمادل و تمجمارب  

عملی و یاری رسانمدن    –فکری  
بمه فممعممالمیممن جممنمبممش کممارگممری  
کردستانال برای سازمان بخمشمیمدن  
بممه مممبممارزات کممارگممران و امممر  

 تشکل یابی  نان باشیم . 
 

البته  مبارزات کارگران کارخانمه  
شاهو پس از یمک وقمفمه کموتماه  
دوبمماره و ایممنممبممار مدمممممم تممر از  
گذشتمه از سمرگمرفمتمه شمد کمه  
دارای درس های بسیار ارزنمده و  
با ارزشی برای کارگمران ایمران و  
کردستان هست. یماد تممماممی ان  
دورانممهممای پممر تممالر و رفممقممای  
مبارز کارگری کمارخمانمه شماهمو  
برایمان بسمیمار عمزیمز و گمراممی  

 هست و خواهد بود. 
 

در پایان این نوشتمه کموتماه یمک  
عکس یادگاری هم از فمعمالمیمن  
ممجممممع عممممومممی ونمممممایمنممدگممان  
کارگران کمارخمانمه شماهمو شمهمر  

.    ٣١١٥ سمنمنمدج سمال در سمال  
الزم بممه یمماد  وری اسممت کممه  
رفقای دیسمری نمیمز بمودنمد کمه  
همراه با ما در این ظمرفمیمت کمار  
می کردند . مبارزات کمارگمری  
در شمکمل ممجمممع عممموممی در  

بمه    ٣١١٥ کارخانه شاهو سالهای  
بعد در دسمت تمهمیمه اسمت و از  
رفقای که برایشان دردسر ایمجماد  

 نشود یاد می شود . 
 

برای ثبت در تاریخ و به مناسبت فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر , 
 مرور کوتاه به گذشته کارخانه شاهو در سنندج

 مظفر فالحی 
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اسماعمیمل عمبمدی  می بمیمانمیمه  
زنممدان    ١٠٥ ممبممسممو ممی از بممنممد  

اویمممنال اعمممالم کمممرده اسمممت در  
اعممتممراض بممه امممنممیممتممی کممردن  
فعالیتهای صمنمفمی کمارگمران و  
معلمان و با خواست خمارج کمردن  
اینسونه اتهامات واهی از پمرونمده  
ار از روز دهمم اردیمبمهمشمت مماه  
دست به اعمتمدماب غمذا خمواهمد  

 زد. 
 

این دومین بار است که این فمعمال  
برجسته جنبش اعتراضی معلمممان  
و از پیشسامان اتحاد کارگمران و  
مممعمملمممممان ایممران در اعممتممراض بممه  
امنیتی کردن فعالیتهای صنمفمی  
 ی بیمانمیمه ای از داخمل زنمدان  
 اوین اعالم اعتداب غذا میکند. 

 
سال گذشته در زنمیمن روزهمایمی  
بیانیه مشترک اسماعیل عمبمدی  
و جعفر عظیم زاده از داخمل زنمدان  
اوین انتشار عمموممی پمیمدا کمرده  
بود که در پی  ن ایمن دو فمعمال  
جممنممبممش مممعمملمممممان و جممنممبممش  
کممارگممری ایممران از روز دهممم  
اردیبهشت ماه دست به اعمتمدماب  

غذا زدند و مقاممات قضمائمی بما  
شکل گیری حمایتهای گسمتمرده  
داخلی و بین المللی ممجمبمور بمه  
 زادی موقت  نان و پذیرر اعماده  
دادرسی پرونده جعفمر عمطمیمم زاده  
شممدنممد. اممما بممدنممبممال بممرگممزاری  
دادگماه تمجممدیمد نممظمر اسمممماعمیممل  
عمبمدی عمیمن حمکمم شمش سممال  
زندان ایشان تمایمیمد و ایمن ممعملمم   
مسئول و برجسته در  بمانممماه سمال  
گذشته بار دیسر بمازداشمت و بمه  
زندان اوین منمتمقمل شمد و جمعمفمر  
عمظمیممم زاده عممالوه بمر رد اعمماده  
  ٣٠ دادرسی پرونده ار در شعمبمه  

دادگمماه انممقممالبال بممه یممازده سممال  
زنمدان دیمسممر تمموسمم  شممعمبممه اول  
دادگاه انقالب ساوه  ممحمکموم و  
منزلش جهمت بمازداشمت وی روز  
پنجم بهمن ماه سال گذشته ممورد  
یورر ممامموریمن اممنمیمتمی قمرار  

 گرفت. 
 

تایید حمکمم اسممماعمیمل عمبمدیال  
بممازداشممت و بممه زنممدان انممداخممتممن  
مجدد ایشان و رد اعاده دادرسمی  
پممرونممده جممعممفممر عممظممیممم زاده و  
محکومیت مجمدد او  بمه یمازده  

سال زندانال زیزی جز یک دهمان  
کجی  شکار از سوی نمهمادهمای  
امنمیمتمی و قموه قضمائمیمه دولمت  
جمهموری اسمالممی بمه خمواسمت  
میلیونها کارگر و معلم و افمکمار  
عمومی داخلی و بمیمن الممململمی  
مبنی بر برداشته شمدن اتمهماممات  
امنیتی از پرونمده همای فمعمالمیمن  

 صنفی نبود. 
 

ایممنممک اسممممماعممیممل عممبممدی در  
شرایطمی کمه بمدلمیمل اعمتمدماب  
غذای پارسال و لطمات نماشمی از  
 ن در وضمممعمممیمممت جسمممممممانمممی  
نامناسبمی قمرار دارد بمار دیمسمر  
میخواهد در اعتراض به امنمیمتمی  
کردن  فعالیتهای صمنمفمی و بما  
خواست برداشمتمه شمدن ایمنمسمونمه  
اتهامات از پرونده ار از روز دهمم  
اردیبهشت ماه دست به اعمتمدماب  

 غذا بزند. 
 
روز باقیمانده به  غاز اعتمدماب    ١ 

غذای اسماعمیمل عمبمدی بسمیمار  
حیاتی  و مهم است. بدون تمردیمد  
وارد شدن اسماعیل بمه اعمتمدماب  
غذا جان او را بشدت در ممعمرض  

خطر قمرار خمواهمد داد و در ایمن  
میان مسئولین امنیتی و قضائمی  
همسنانکه تا کنون نشان داده انمد  
به خمودی خمود بما تمن دادن بمه  
خواست بر حق اسماعیل ایشمان را  
از اعتداب غذا بر حذر نخمواهمنمد  

 داشت.   
جان اسماعیل در گرو اعتمراضمات  
مممتممحممدانممه و قممدرتمممممنممدانممه ممما  
کممارگممرانال مممعمملمممممان و افممکممار  
عمومی بین الممململمی و داخملمی  
است. نباید اجازه داد اقملمیمتمی بما  
جا زدن ممنمافمع زمپماولمسمرانمه و  
حفظ امنیت خود به جای منمافمع  
ملی و امنیمت کشمورال فمعمالمیمن  
تشکلهای صنفی ما کارگمران و  
معلمان را بمه زنمدانمهمای  مویمل  
المدت ممحمکموم و بما قمرار دادن  
 نان در شمرایمطمی غمیمر انسمانمی  
باعث اعتداب غمذا و بمه خمطمر  

 افتادن جانشان بشوند. 
 

اسماعیل عبدیال بمهمنمام ابمراهمیمم  
زاده و دیسر فعالیمن کمارگمری و  
جنبش معلمان که بمه زنمدانمهمای  
 ویل الممدت ممحمکموم شمده انمد  
هیچ جرمی جز دفاع از معیمشمت  

و مممنممزلممت انسممانممی خممود و ممما  
کارگران و معلمان مرتکمب نشمده  
اند.  نان پیشسامان تمحمقمق یمک  
زنمممدگمممی انسمممانمممی بمممرای مممما  
کارگران و ممعملمممان هسمتمنمد و  
نممبممایممد اجممازه داد جممان  نممان در  

 معرض خطر قرار بسیرد. 
ممما بمما حمممممایممت قمما ممعممانممه از  
خواستهای اسمماعمیمل عمبمدی و  
مممحممکمموم کممردن تممداوم سممیمماسممت  
امنیتی کردن فعالیتهای صنمفمی  
و مدنیال خواهان  زادی فموری و  
بی قید و شرط اسماعیل هسمتمیمم  
و بممدیممنمموسممیمملممه بمما فممراخمموان بممه  
کارگران و معلمانال سمازممانمهمای  
حقور بشری و افمکمار عممموممی  
بین الململمی و داخملمی بمرای بمر  
پائی اعتراضاتی  گسترده عملمیمه  
امنیتی کردن فعالیتهای صنمفمی  
و ممممدنمممیال اعمممالم ممممیمممداریمممم  
مسئولیت  غاز اعتمدماب غمذا و  
به خطر افمتمادن جمان اسممماعمیمل  
عبدی مستقیما بر عهده باالتمریمن  
ممقمامممات اممنممیمتمیال قضمائمی و  
 دولت جمهوری اسالمی است. 
   –اتحادیه  زاد کارگران ایران  

 ٣١٣١ اردیبهشت ماه    ٢ 

 در صفی متحدانه به دفاع از خواستهای اسماعیل عبدی بر خیزیم 
 اتحادیه  زاد کارگران ایران  
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 ٦5 صفحه   

اسماعیل عبدی  ی بیمانمیمه ای  
زنمدان اویمنال اعمالم    ١٠٥ از بمنمد  

کممرده اسممت در اعممتممراض بممه  
امنیتی کردن فعالیتهای صنمفمی  
کارگران و معلمان و بما خمواسمت  
خارج کمردن ایمنمسمونمه اتمهماممات  
واهی از پمرونمده ار از روز دهمم  

 پممریممل    ١٥ اردیممبممهممشممت ممماه ) 
( دست به اعمتمدماب غمذا  ٢٥٣٢ 

 خواهد زد. 
 

اسماعیل عبدی و جعمفمر عمظمیمم  
زاده از رهممبممران شممنمماخممتممه شممده  
کارگریال  ی بیانیه مشمتمرکمی  
از داخممل زنممدان اویممن در سممال  
گذشته در همین هنمسمام از سمال  
با همین خواستها اعالم اعتمدماب  
غذا کردند و این کارزار حمممایمت  
گسترده داخلی و بین الممململمی را  
همممممراه داشممت. زیممر فشممار ایممن  
کمپین حکومت اسالمی نماگمزیمر  
به  زادی مموقمت  نمان و پمذیمرر  
اعاده دادرسی پرونده جعفر عمظمیمم  
زاده شمد. امما بمدنمبمال بمرگمزاری  
دادگماه تممجمدیممد نمظممر شممش سممال  
حمکمم زنممدان اسممماعممیمل عمبممدی  

 بممان    ٣٣ تممایممیممد شممد و او در  
دستسیر و راهی زندان اویمن شمد.  
جعفر عظیم زاده نیز عمالوه بمر رد  
اعاده دادرسی  پرونمده ار  کمه  
در  ن به شش سال حبس محکموم  
شده بودال  ی پرونده دیمسمری در  

دادگاه انقالب بمه یمازده    ٣٠ شعبه  
سال زندان محکموم گمردیمد و در  
پنجمم بمهمممن مماه بمه خمانمه ار  
یورر بردند تا وی  را دسمتمسمیمر  

 کنند که وی در منزل نبود. 
 

اعتراض اسماعیل عبدی بمه ایمن  
تعرضات و تماکمیمدی دیمسمر بمر  

کممارزار عمملممیممه امممنممیممتممی کممردن  
مبمارزات کمارگمرانال ممعملمممان و  
 تمامی فعالین اجتماعی است. 

 
اتحادیه  زاد کارگمران ایمران  می  
بیانیه ای به ممنماسمبمت سمالمسمرد  

عمظمیمم    -بیانیه مشترک عمبمدی 
زادهال کارگران و ممعملمممان را بمه  
مبارزه متحد بمرای خمواسمتمهمای  

 مهم  ن فراخوانده است.  
 

زنممدانممی    ٣٢ از سممویممی دیممسممر  
سممیمماسممی  ممی بممیممانممیممه ای بمما  
اسامی سعید ماسوریال ال بمهمنمام  
ابممراهممیممم زادهال حسممن صممادقممیال  
ابراهیمم فمیمروزیال رضما اکمبمری  
منفردال امیر امیرقلمی پمورال جمواد  
فمموالد ونممدال مممهممدی فممراهممی  
شممانممدیممزال شمماهممیممن ذوقممی تممبممارال  
محمد اکرمیال ممهمدی اممیمریال  
عباس توکلیال علیرضا نماصمریال  
رضا کاههال امیر حسن وند سیمارال  
اسد محمدیال محسن قنمدهماریال  
بر کارزار علیمه اممنمیمتمی کمردن  
مبارزات تاکید کمرده و سمیمسمتمم  
ظممالمممممانممه دسممتممسمماه قضممایممی و  
سرکوب اعتراضمات ممردم تمحمت  
بهمانمه همای اممنمیمتمی را ممورد  
اعتراض قرار داده انمد.   نمهما بما  
خواسمتمهمایمی زمون لمغمو احمکمام  
امنیتی صمادر شمده زنمدان بمرای  
تمامی زندانیان سیاسمی و بسمتمه  
شدن کامل پرونده های تشمکمیمل  
شمده بمرای  نممانال پممایممان دادن بممه  
تمممهمممدیمممدال فشمممارال پمممیمممسمممرد و  
دستسیمری فمعمالمیمن اجمتممماعمی  
بخا ر مبارزاتشان تحمت عمنماویمن  
امنیتی زمون "اخمالل در نمظمم و  
امنیت مملمی"ال خماتمممه دادن بمه  
امنیمتمی کمردن ممبمارزات ممردمال  

لغو مجازات اعدامال حمق تشمکملال  
حق تجمعال حق اعمتمدمابال  زادی  
بیان به عمنموان حمقمور پمایمه ای  
خممود و بمماالخممره پممایممان دادن بممه  
محاکمات ناعمادالنمه کمه همیمچ  
تطابقی با موازیمن بمیمن الممململمی  
نداردال بمه اسمتمقمبمال روز جمهمانمی  

کممارگممر مممیممرونممد و از همممممسممان  
خواستار حمایت و پشمتمیمبمانمی از  

 خواستهایشان شده اند. 
 

و باالخره اینکه  تنا دائممی فمعمال  
دفاع از حمقمور کمودکال حمقمور  
زن و عمملممیممه اعممدام از نممونممزدهممم  

فروردین در اعمتمراض بمه صمدور  
حممکممم زنممدان بممرا ی خممواهممرانممش  
انسیه و همانمیمه دائمممیال کمه در  
واقممع بممه مممنممظممور تممحممت فشممار  

 تمنما بمه      گذاشتن روحی و روانی 
 سه ماه و یک روز حبس  

 

 در آستانه اول مه، 
 روز جهانی کارگر 

کارگران در ایران به حمایت اضطراری نهادهای کارگری و 
 انساندوست در سراسر جهان نیاز دارند

 از  کارزار ما علیه امنیتی کردن مبارزات معلمان، کارگران و مردم معترض در ایران حمایت کنید 
 



٦٩٣٤ اردیبهشت    ٥ کارگر کمونيست  12 

  ٦٦ از صفحه  
اند اعتراض کمرده و    محکوم شده  

با خواست لغو احکام صمادر شمده  
برای  نان دست به اعتدماب غمذا  

سمال    ٢ زده است.  تنا دائممی بما  
حکم در بند زنان زندان اویمن بسمر  
میبرد. اعتراض  تنا بطور واقمعمی  
اعتراض به دسمتمسماه قضمایمی و  
سیستم سرکموب  ن اسمت و ایمن  
 صدای اعتراض همه مردم است. 
همم اکممنممون وضممع جسمممممی  تممنمما  
دائمی خوب نیست. نمسمرانمی هما  
از اعمتممدماب غممذای اسمممماعمیممل  

 عبدی باالست. 
 

در  ستانه اول ممهال روز جمهمانمی  
کارگر از سازمانهمای کمارگمری  
و نهادهای انساندوست در سمراسمر  
جهان انتظار داریم کمه حمکموممت  
اسمممالممممی را بمممخممما مممر ایمممن  
سرکوبسری ها شمدیمدا ممحمکموم  
کنند. حمایت قما مع خمود را از  
خواستهای اسماعیل عبدیال  تمنما  
دائمی و کمپین عملمیمه اممنمیمتمی  
کردن مبارزات مردم اعالم کمنمنمد  
و بمما پشممتممیممبممانممی خممود از ایممن  
کمممممپممیممنال کممارگممران و مممردم  
معترض در ایران  را در پمیمشمبمرد  
خواستهای زیر کمممک و یماری  

 رسانند:   
اسممممماعممیممل عممبممدیال بممهممنممام    -٣ 

ابممراهممیممم زاده )از زممهممره هممای  
شناخته شده کمارگمری در زنمدان  

در    ١٣ رجایی شهر کمه از سمال  
حبس به سر ممیمبمرد و عملمیمرغمم  

سال حکممش ال در    ٠ سپری شدن  
حکم دیسری به هفمت سمال و ده  

ماه دیسمر حمبمس ممحمکموم شمده  
است(ال  تمنما دائمممیال و تممماممی  
زندانیان سیماسمی بمایمد فمورا  زاد  

 شوند. 
 
پرونده های امنیتی تشمکمیمل    -٢ 

شممده بممرای تمممممامممی فممعممالممیممن  
کارگریال ممعملمممان ممعمتمرض و  
کلیه فعالین اجتماعی از جممملمه  

سمال    ٣٢ برای جعفر عظیم زاده ) 
سمال    ٣ حکم( محمود صالحمی ) 

  ٣٣ حکم(ال شماپمور احسمانمی راد) 
سال حکم(ال ع مان اسماعیملمی ) 

سال حکم(ال محمود بمهمشمتمی)    ٣ 
سممال حممکممم(ال عمملممی اکممبممر    ٠ 

سال تبعید بمه شمهمر    ٣٥ باغانی ) 
سممال    ٠ زابممل(ال ابممراهممیممم مممددی) 

حممکممم(ال رضمما شممهممابممی و داود  
سممال حممکممم( و ...    ٠ رضموی ) 

باید مسدود و احکام زندان صمادر  
شده بمرای  نمان بمایمد فمورا لمغمو  

 شود.  
 
حق تشکلال حق اعتدابال حمق  -١ 

تممجمممممع ال  زادی بممیممانال حممق  
بممرگممزاری مممراسممم روز جممهممانممی  
کارگر و... همه و همه از جممملمه  
 زادیهای سیاسی پایه ای در همر  
جامعه و حق مسلم تمامی ممردم  

 است. 
کمممممپممیممن بممرای  زادی کممارگممران  

 زندانی 
Free Them Now 

Shahla.daneshfar ٢@
gmail.com 

 
h t t p : / / f r e e -t h e m -

now.com   
 -٢٥٣٢  پریل    ٢١ 

اطااالعاایااه خاابااری کااماایااتااه 
کردستان حزب کاماونایاسات 

 کارگری ایران
 

حمله به کولبران و 
آتش زدن اجناسشان 

 در سردشت
 بق اخبار ممنمتمشمر شمده؛ عدمر  
روزپممنممجممشممنممبممه سممی و یممکممم  

ال نممیممروهمممای  ٣١ ممماه    فممروردیممن 
انتظامی  در در روستای "کیلمه"  
از توابع منطقمه بمیموران سمردشمت  
کولبران  را مورد حمله قمرار داده  

و اقدام به تموقمیم  اجمنماس  نمهما  
 اند.    کرده 

در این حممملمه نمظماممیال "همادی  
خضری" کارگر کمولمبمر زخمممی  

 شده است.  
اجناس کولبران توس  نمیمروهمای  
نظامی توقی  و به  تش کشمیمده  

 شده است! 
 
حممممملممه نممظممامممی و شمملممیممک    

مستقیم نیرهای نظامی فاشیمسمم  
اسممالمممی بممه کممارگممران کممولممبممر  

 جنایت و قتل عمد است.  
در ایران تمحمت حماکمممیمت نمظمام  

جمممممهمموری اسممالمممی سممرمممایممه  
میلیمونمهما نمفمر در صم  اردوی  
بیکاری هستند.  در شرایطمیمکمه  
در شمهمرهمای کمردسمتمان ممیمزان  

درصد اسمت    ١٥ بیکاری بیش از  
و جوانان تحدیلکرده شانس پمیمدا  
کردن کار را ندارنمد بمه کمار در  

 مرزها روی  ورده اند.  
 

جنایت های جممهموری اسمالممی  
علیه کارگران کولبر را بمایمد بما  
اعتراضات ممردم در شمهمرهما بما  
برپایی تجمع و تظاهرات در دفماع  
از کرامت و حمرممت انسمانمی و  

جانی کمارگمران کمولمبمرال جمواب  
 داد. 

 ٣١٣١ اردیبهشت    ٢ 
 ٢٥٣٢  وریل    ٢٢ 



 ٦٤٤ شماره      -  چهارم  دوره     13     کارگر کمونيست 

تجم  اعتراضی مردم روستای صفاگ و 
 مروانه برای دومیم روز

مردم جویای کمار  ٣١٣١ اردیبهشت ٤ از صب  روز دوشنبه 

روستای صفا  و مراونه از توابع اهواز برای دوممیمن روز  
مقابل در ورودی شرکت نیشکر دهخدا با خواست استمخمدام  
در کارخانه و در اعتراض مشکالت زیست محیطی تجمممع  

 کردند. 
 

تجم  اعتراضی دوباره کارگران 
بازنشسته رنگیم نخ مقابل فرمانداری 

 سمنان
اردیمبمهمشمت شممماری از کمارگمران بمازنشمسمتمه    ٤ روز  

کارخانه رنسین ن  سممنمان در اعمتمراض بمه بمالتمکملمیمفمی  
زندین ساله در دریافت مطالبات سنواتی وممزدی عمنموان  

شودال برای زندمین بارمقمابمل سماخمتمممان فمرممانمداری    می 
نفر ممیمرسمد    ٤٣ سمنان تجمع کردند. تعداد این کارگران به  

بممازنشممسممت شممده انممد و عمملممیممرغممم    ٣١ کممه از شممهممریممور  
اعتراضاتی کمه داشمتمه انمدال جموابمی نمسمرفمتمه انمد. ایمن  

همای ممخمتملم     اعتراضات ادامه دارد. بنا بر خبر در بمخمش 
کمارگمر    ٢٥ کارگر رسممی و    ٠٠ رنسین ن  قبال  ن حدود  

کمارگمری    ٤٣ قراردادی مشغول کار بودند.که به غیمر از  
که هنوز معطل دریافت سنوات پایان خدمت هستندال سمایمر  
کارگران باسابقه این واحد صمنمعمتمی بمه دلمیمل مشمکمالت  

کمارگمر    ٤٣ انمد.    بیمه هنوز امکان بازنشستسی پیدا نکمرده 
ماه است که حقموقشمان را دریمافمت    ١ بازنشسته زنسین ن   

 نکرده اند. 

 
تجم  اعتراضی بازنشستگان فوالد مقابل 

 ساختمان صندو  فوالد
اردیبمهمشمت الشممماری از بمازنشمسمتمسمان فموالد    ١ روز  

کشور مقابل صندور بازنشستسی فوالد مقابمل سماخمتمممان  
صندور بازنشستسی فوالد واقع در خیابان خالد استانمبمولمی  

 تجمع کردند. 
کنندگان خواستار اجرای همسان سازی بمر اسماس    تجمع 
نماممه فموالدال دریمافمت ممطمالمبمات     یمیمن ٣٥٣ ماده    ٠ تبدره  

نماممه    معوقهال تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با  ییمن 

خود از فروردین ماه شمدنمد.    ٣١ فوالد و افزایش حقور سال  
خواست بازنشستسان بطور واقمعمی افمزایمش حمقمور هما بمه  

ممیملمیمونمی و درممان رایمسمان اسمت.    ٤ باالی سبد هزینه  
بازنشستسان این خواستها را قبال در تمجمممعمات اعمتمراضمی  

 شان فریاد زدند. 
 

تجم  اعتراضی رانندگان کامیونهای 
 حامل نفت کرمان

اردیبهشت ال رانمنمدگمان تمعمداد زیمادی از    ١ صب  روز  
های حامل سوخت کرمان دست از کار کشمیمده و    کامیون 

های خود مقابل شمرکمت نمفمت کمرممان تمجمممع    با کامیون 
 کردند. 

بنا بر خبر پیش یک شرکت بزر  نمفمتمی بما عمنموان  
همای کمرممان    های نفتی در اسمتمان   برندسازیال اغلب شرکت 

و سیستان و بلوزستان را تحت پوشش خمود قمرار داد. ایمن  
شرکت تمامی رانندگان تانکرهای نفتکمش را مملمزم کمرد  

شده به حمممل و نمقمل      هایی که توس  خودشان تعیین   با نرخ 
ها را  نقدر پایین در نمظمر    مواد سوختی بپردازند و این قیمت 

گرفت که موجب اعتراض رانندگان شده است. بمه گمفمتمه  
رانندگان تا قبل از تاسیس این شمرکمتال  نمهما بمرای  می  

کردند. امما    هزار تومان دریافت می ٢٠٥ مسافتی مشخص  
هزار تموممان  می  ١٥٥ اکنون همان مسیر را باید با دستمزد  

 کنند. 
 

اعتصاب کارگران پیمانکاری شهرداری 
 طبس

اردیبهشت  در اعتراض به پرداخت نکردن حمقمور هما    ١ 
کارگمران پمیمممانمکماری شمهمرداری  مبمس دسمت از کمار  
کشیدند. کارگران شرکت زرین برکت که مدتمی اسمت بما  
شهرداری و قسمت خدمات شهری قرارداد بستهال از اسمفمنمد  
ماه سال گذشته تا کنون دستمزدال عیدی و سمنموات خمود  
را دریافت نکرده اند. به گفته یکی از این کمارگمرانال ایمن  

نفر می باشند حتمی عمیمدی و سمنموات  ١٥ تعداد نیرو که  
 سال گذشته خود را دریافت نکرده اند. 

 
   

ای تهران  کارگران بازنشسته بر  منطقه
 اند تجم  کرده

روز سوم اردیبهشت جمعی از کارگران بمازنشمسمتمه بمرر  
سال پیش اقدام به خرید زممیمن از  ٢٥ ای تهران که از    منطقه 

ای برر تهران کرده بودندال در اعمتمراض     ریق تعاونی منطقه 
به تحویل نسرفتن زمین مقابل اداره کل تعاون استان تمهمران  

انمد.ممعمتمرضمان خمواسمتمار  ن هسمتمنمد کمه بما    تجمع کمرده 
برگزاری انتمخمابمات اعضمای همیمات ممدیمره ایمن شمرکمت  

سمال بمه  ٢٥ ها پمس از    برکنار شوند تا روند واگذاری زمین 
 سرانجام برسد. 

 
تجم  اعتراضی کارگران معدن سنگ 

 سرخس
اردیبهشت کارگران معمدن سمنم  سمرخمس در    ١ روز  

ماه تعویق پرداخت دستمممزدهمایشمان ممقمابمل    ٣١ اعتراض به  
 استانداری مشهد تجمع کردند. 

 
تجم  اعتراضی معلمان ح  التدریس در 

 برابر آموز  و پرور 
نمفمر از  مموزر دهمنمدگمان نمهمضمت سمواد  ٣٥٥ حدود  

 موزی در اعتراض به اجرایی نشدن قانون جمذب  نمهما کمه  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود رفاهی  
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سال گذشته تدویب شده بودال صمبم  روز اول اردیمبمهمشمت  
مقابل وزارت  موزر و پرورر تجمع کردند. ایمن افمراد بما  
در دست داشمتمن پمالکماردهمایمیال خمواسمتمار اسمتمخمدام در  
 موزر و پرورر بودند .معلمان حق التدریس به حقور نمازل  

تا یک میلیون تومانی خود که زنمد بمار زیمر خم     ٢٥٥ 
فقر است و هر زند وقمت یمک بمار پمرداخمت ممی شمود  

 اعتراض دارند. 
 
 

تجم  اعتراضی کارگران اند یاسوج 
 همراه با خانواده هایشان

فروردین ماهال نزدیک به صد نفمر از کمارگمران    ١٥ روز  
بازنشسمتمه و اخمراجمی کمارخمانمه قمنمد یماسموج بمه همممراه  

هایشان دراعتمراض بمه عمدم پمرداخمت ممطمالمبماتشمان    خانواده 
وتخلیه خانه سازمانی  نان دست به تجمع مقابل در ممقمابمل  
ساختمان استانداری کهکیلویه و بویراحمد و سمتماد خمبمری  

 اداره ا العات زدند. 
نفر از کارگمران و بمازنشمسمتمسمان  ٣١٥ بنا بر خبر حدود  

کارخانه قنمد یماسموج دو سمال ممطمالمبمات ممعمور از ایمن  
کارخانه دارند و مطالبات هر کمارگمر و بمازنشمسمتمه حمدود  

 میلیون است.   ٣٥٥ تا    ٠٥ 
موضوع دیسر مورد اعتراض کارگمران قمنمد یماسموج و  
خانواده هایشان تخلیه واحدهای مسکمونمی سمازممانمی ایمن  
کارخانه است که این کارگران از سمالمهما قمبمل سماکمن  ن  
هستند. به گفته کارگران اخیرا کارفرمای ایمن کمارخمانمه  

همای سمازممانمی    برای گروهی از کارگران ساکن در خمانمه 
کارخانه اخطاریه تخلیه فرستاده است ببدیمن تمرتمیمب عمالوه  
با معضل تعویق پرداخت دستمزدها بما ممعمضمل مسمکمن و  

 داشتن سرپناهی برای زندگی روبرو شده اند. 
در رابطه با این وضعیت این کمارگمران بمارهما اعمتمراض  
کرده اند و میمسمویمنمد کمه صمدا و سمیممما بما حضمور در  

ای از مشکالت  نها تمهمیمه    کارخانه و انجام مداحبه برنامه 
کرد . اما  ن را پخش نمکمرده اسمت. و کمارگمران بمه ایمن  

 موضوع نیز اعتراض دارند. 
 

اردیبهشت ارار  ٤معلمان بازنشسته برای 
 و مدار تجم  دیگری را دارند.

قرار و مدار برای تشکیل مجمع عممموممی و انمتمخماب  
 نمایندگانشان برای سه ماه 

فروردین تجمممع کمنمنمدگمان تدمممیمم گمرفمتمنمد    ٢١ در  
اردیمبمهمشمت در جمایمسماه    ٤ ساعت ده صمبم  روز دوشمنمبمه 

همیشسی خودال واقع در پمارک شمهمر )حمیماط درممانمسماه  
فرهنسیان( گرد هم  یند و نمممایمنمدگمان خمود را انمتمخماب  
کنند. پیشنهاد جمعی از همکاران مبنی بمر ایمن بمود کمه  
نماینده ها برای مدت سه ماه انتخاب شوند و تدمممیممماتمی  
را که در مجمممع عممموممی گمرفمتمه ممی شمود بمه اجمرا  
در ورند. ایمن شمکمل انمتمخمابال از  سمیمب همای بسمیماری  
پیشسیری می کند و تک روی و خودسرانه عممل کمردن  

 را از نمایندگان سلب می نماید. 
 

تجم  اعتراضی فرهنگیان زنجانی برای 

واحدی مسکم  ١١١١تکلیف پروژه  تعییم
 مهر مقابل استانداری زنجان!

تمکملمیم     فروردین فرهنسیان زنجان برای تعیمیمن   ١٣ روز    
واحدی مسکن مهر مقابل استمانمداری زنمجمان    ٣٣٣١ پروژه  

 تجمع کردند. 
پروژه مسکن فرهنسیان زنجان در حالی یازدهمین سمال  
احداث را پشت گذاشته که بر اساس قرارداد اولیه بمایمد در  

  ٣٤ و قرارداد بعدی با احتساب تأخیمرهما در سمال    ١١ سال  
شد اما این وعده ها عممملمی نشمده و ممعملمممان    واگذار می 

 همسنان اجاره نشین هستند. 
 

اردوی جمعی از فرهنگیان_البرز 
، العه  ١١فروردیم ماه  ١١پنجشنبه 

 رودخان
 وحمایت از  زادی اسماعیل عبدی معلم زندانی  

 سال حکم در زندان است.   ١ اسماعیل عبدی با  
یک خواست مهمم بمرای روز جمهمانمی کمارگمرال لمغمو  

تمامی احکام امنیمتمی زنمدان بمرای فمعمالمیمن کمارگمریال  
معلمان و کلیه فعالین اجتماعی و  زادی فموری و بمدون  

 قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی است. 
 

 تجمع اعتراضی کارگران سد زم شیر گسساران 
کارگران سد زم شمیمر گمسمسماران واقمع در  جمنموب  
غربی استان کمهمسمیملمویمه و بمویمراحمممد در اعمتمراض بمه  
بیکاری و عدم پرداخت ماهها حقوقشان مقابل فمرممانمداری  

 این شهرستان تجمع کردند. 
این کارگران به شرای  تمعملمیمق پمروژه سمد زمم شمیمرال  

مماه حمقمور ممعموقمه    ١ بیکار شدن از کار و پرداخت نشدن  
خود اعتراض کرده و خمواسمتمار احمقمار حمق و همممسمنمیمن  
پیسیری مطالبه خود از مسئوالن ایمن شمرکمت شمدنمد. بمه  
گفته معترضانال بیش از یک ماه است که کل پمروژه سمد  

نیروی فعال این سمد در    ٣٠٥٥ زمشیر تعطیل شده است و  
 بالتکلیفی و بیکاری به سر می برند. 
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ویژه روز جهانی 
 کارکر

 
بیانیه تعدای از انجمم های 

ساختمانی در خصوص روز جهانی 
 کارگر

روز کارگر اول ماه مه بر تمماممی کمارگمران ممبمارک  
باد ... در حالی به پیشواز دوازدهم اردیبهشت اول مماه ممه  
روز جهانی کارگر می رویم که با توهم ممهمار بمحمرانمهمای  
اقتدادی زاده تفکر سرمایه داری اخیر بمه قمیمممت پمایمممال  
کردن هرزه بیشتر حقور کارگران در سمرتما سمر جمهمان در  
شرایطی بس وخیم تر از گذشته بسر میبریم و همسنمیمن در  
ایران با تابر از بحران جهانی و شمرایم  رکمود و بمیمکماری  
شاهد است مار روبمه فمزونمی ایمن قشمر زحمممت کمش ممی  
باشیم . در شرای  رفاه اجتماعی بهره و حاصل رنج کمارگمر  
به جیب سرمایمه داران ممی رود و در زممان بمیمکماری و  
رکود هم اولین قربمانمی بمحمران کمارگمران هسمتمنمد کمه بما  
تعطیلی کارخانه ها و تعدیمل و انمقمبماض در بموجمه همای  
عمرانی و به تمعمویمق انمداخمتمن حمقمور بمایمد تماوان اشمتمبماه  

 سردمداران را کارگران به دور بکشند . 
کارگران و مزد بسیران که بمرای زنمده ممانمدن زمیمزی  
جز فرور نیروی کار خود در قبال اندک مزد ندارند و در  
حالی که بروت و سامان دنیا را تولید می کمنمنمد ایمن در  
حالی است که خود در شرای  اسفباری بسمر ممی بمرنمد .  
امروز دیسر دنیا ان دنیای دور از دسترس نیمسمت و ایمن را  
سرمایه داران هم بهتر از ما می دانند و شمیموه همای بمهمره  
کشی یا است مار را مدرنتر و اسانتر یاد گرفمتمه انمد . مما  
کارگران باید این حقیقت را باور کنیم که به غمیمر از خمود  
کسی به فکمر مما نمیمسمت و ایمن جماسمت کمه اتمحماد و  
همبستسمی بمیمش از بمیمش الزم و ضمروری اسمت و مما  
کارگران در هر صن  و در هر جای دنیا که باشیم بایمد بما  
اتحاد و همبستسی به جن  نمابمرابمری و نماعمدالمتمی هما  
برویم. باید با  گاهی از قوانین در جهت رفمع کمممبمودهما و  
نواقص موجود قدم برداریم زمرا بمایمد ممجمبمور بمه تمبمعمیمت  
سلیقه ی افرادی باشیم که سوار بر قمانمون القموانمیمن را بمه  
ضرر کارگران تعبیر می کنند و این یعنی است مار کماممل  

 کارگران و باید در برابر این زور گویی ها ایستاد . 
باید به این بیندیشیم که  کارگران ساختمانی که تموان  

سمال کمار  ١٥ سال را ندارند زرا بمایمد  ٢٥ کارکردن به مدت  
 بازنشسته شوند ؟ 

زرا به کارگران ساختمانمی قمراممت بمیمکماری مموقمت  
 ناشی از بیماری تعلق نمی گیرد؟ 

زرا حذف سهمیه صورت نمی گیرد و سازمان و دولمت  
قانون تامین اجتمماعمی را اجمرانمممیمکمنمدسمهمم    ٠ اصل ماده  

 دولت در بیمه کارگران ساختمانی کجاست؟ 
زرا دولت کارگران ساختمانی را از افراد شمممول اصمل  

 قانون اساسی خارج کرده است؟ ٢٣ 
زممرا کممارهممای فممرهممنممسممی در جممهممت ارتممقمما مممنممزلممت  

 اجتماعی کارگران صورت نسرفته است ؟  
زرا همواره با وجود داشمتمن بماالتمریمن ممیمزان حموادث    

ساختمانی در دنیاال کارفرمایان کشورمان ملزم بمه رعمایمت  
موارد ایمنمی در سماخمتمممان نمممیمبماشمنمد؟ زمرا و زمرا و  

ممممممممی جممممممممواب دیممممممممسممممممممر                                                                                                            زممممممممراهممممممممای ب
و در نهایت با سیاست غل  دولت در سالهای اخیرال سماخمت  
و ساز به حداقل رسید و کارگران سال سخت و شمب عمیمد  
سختی را در مقابل خانواده خود گذراندند , ایمن در حمالمی  
بود که دولت نه تنها بسته حمایتی به کارگران ساختممانمی  
نداد بلکه این قشر را از سبد کاالیی در حمال پمخمش بمیمن  

 اقشار کم درامد محروم کرد 
کمک به تشکل ها و اسمتمفماده درسمت از پمتمانسمیمل  
باالی تشکلهای کارگری در فضمای تدمممیمم گمیمری و  

 اجرایی 
خممواسممت ممما کممارگممران و انممجمممممن هممای کممارگممران  

 ساختمانی است . 
 ..گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگران.. 

 امضا کنندگان : 
 کانون انجمن های کارگران ساختمانی کشور  
 انجمن کارگران ساختمانی مریوان و سرواباد 

 انجمن کارگران ساختمانی قم 
 انجمن کارگران ساختمانی سنندج  
 انجمن کارگران ساختمانی کامیاران  

 انجمن کارگران ساختمانی سقز  
 انجمن کارگران ساختمانی دیواندره  
 انجمن کارگران ساختمانی بندر انزلی 

 انجمن کارگران ساختمانی ماسال و شاندرمن 
 کانون انجمن های ساختمانی گیالن  
 انجمن کارگران ساختمانی البرز)قزوین( 
 انجمن کارگران ساختمانی الهیجان  
 انجمن کارگران ساختمانی سیاهکل 

 انجمن کارگران ساختمانی گسکاران رشت 
 انجمن کارگران ساختمانی سفتکاران رشت 
 کانون انجمن های ساختمانی سمنان  
 انجمن کارگران ساختمانی سمنان 
 انجمن کارگران ساختمانی بوکان   

 انجمن کارگران ساختمانی کاشیکاران رشت  
 انجمن کارگران ساختمانی رضوانشهر  
 انجمن کارگران ساختمانی تالش  
 انجمن کارگران ساختمانی استارا 
 انجمن کارگران ساختمانی املش 

 انجمن کارگران ساختمانی زهاردانسه    
 انجمن کارگران ساختمانی نظر باد کرج 

 انجمن صنفی کارگران ساختمانی کردکوی 
 انجمن کارگران ساختمانی اراک  
 انجمن کارگران ساختمانی مازندران  

 انجمن کارگران ساختمانی بابل 
 کانون انجمن های ساختمانی خراسان شمالی  

 انجمن کارگران ساختمانی میاندو ب 
 انجمن کارگران ساختمانی خراسان شمالی  
 انجمن کارگران ساختمانی تاسیساتی بجنورد 

 انجمن کارگران ساختمانی رشت 

 انجمن کارگران ساختمانی همدان 
 
 ٣١٣٠ اردیبهشت    ٣٥ 

هماهنمسمی ممیمکمائمیمل صمدیمقمی )انمجمممن کمارگمران  
 ساختمانی مریوان و سرواباد( 

 
تهمینه خسروی : نگاهی به اول ماه 

 مه،روز همبستگی جهانی کارگر
اول ماه مه روز همبستسی جمهمانمی کمارگمر اسمتالروز  

اعتراض  بقه و قشری است مار شده از سموی نمظماممهمای  
 سرمایه داری و بورژوازی. 

در این نوشته ابتدا نساهی به تاریخسمه و زمسمونمسمی  
شکل گیری این روز گرامی می انمدازیمم و در اداممه بمه  
تحلیل زسونسی است مار کمارگمردر نمظماممهمای سمرممایمه  

 داری می پردازیم . 
 تاریخچه اول ماه مه

  ٣١١١ اول ماه مه الشورر کارگران امریکایی در سمال  
درشیکاگوی  مریکاست.ده ها سال است که همممه کشمور  
های جهان به است نای  مریکما و کمانمادا ایمن روز رو بمه  
عممنمموان روز همممممبممسممتممسممی جممهممانممی کممارگممران جشممن  
میسیرند. مریکا و کانادا نخستین دوشمنمبمه همر سمپمتماممبمر  
)شهمریمور( بمه عمنموان روز کمارگمر ممراسمممی بمرپما ممی  
کنند.کارگران اعتدابی در شیکاگوی  مریمکما خمواسمتمار  

بمه    ٣٢ تعدیل شمرایم  کمار و کماهمش سماعمات کمار از  
ساعت بودالو برای به اجرا در  مدن این خمواسمتمه شمان در  ١ 

  ٣٢٥٥ گموشمه و کمنمار دسمت بمه تمظماهمرات زدنمد و در  
کارخانه و کارگاه اعتداب صورت گرفت.شمار کمارگمران  
معترض در شیکاگو بیش از شمهمر همای دیمسمر بمود کمه  

نفمر تمخمممیمن زده شمد.در زمهمارممیمن روز    ٣٥٥٥٥ تقریبی  
اعتداب و تظاهرات کارگران و هوادارانشان در میمدان بمیمده  
جمع شدندال و شروع به راهپیمایی کردند.سخنمرانمان بمر روی  
یک گماری بمزر  زمهمار زمرخ سموار بمودنمد و شمعمار  
میدادند.پس از  ی مسافتی پلیس ا راف زمهمار زمرخ را  
محاصره کرد و خواستار ممتمفمرر کمردن تمظماهمرکمنمنمدگمان  
شدند ال که در این میان انفجاری صورت میسیمرد و یمک  
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 مامور پلیس کشته وزند کارگر و پلیس زخمی میشوند. 
این حادبه باعث میشود که پلیس اقدام به تمیمر انمدازی  
کند و کشتار صورت گیرد. مار کشته شدگان اعالم نشمد  
ولی اسامی مجروحان در دستمرس اسمت.پملمیمس بما اعمممال  

 خشونت موفق به متفرر کردن کارگران شدند. 
با انتشاراخبار مربوط به این تظاهرات به سایر کشمورهما  
ال در گوشه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار و همر سمالمه  
تکرارشدالبه تدریج اول ماه مه به روز جهانمی همممبمسمتمسمی  

 کارگران جهان نام گرفت. 
 

 ماهیت نظام سرمایه داری
نظام سرمایه داری در ذات خود و نازارا در همه جمای  
دنیاال  بقه ای با گسستسی زیاد با تضادها و ستیمز همای  
درونی است.ریشه اختالفات و تضادهادر زسونسمی پمخمش  
اضافه ارزشهایی کمه مماحدمل اسمتم مممار  مبمقمه کمارگمر  
است.بورژوازی بنا به ماهیت خود به دنبال سود بیشمتمراسمت  
و مقدار سودی که هر سرمایه داربدورت جداگانمه بمدسمت  
می اوردالخمالمص اضمافمه ارزشمهمایمی نمیمسمت کمه لمزومما  
کارگران مورد است مار وی تولید کرده اندال بلمکمه سمهمممی  
از کل اضافه ارزر تولید شده توسم  تموده همای کمارگمر  
جامعه و دنیاست که تحت تابیر عموامملمی زمون تمرکمیمب  
ارگانیکالو زسونسی استفاده از تکنولوژی ممدرنال درجمه  
باوری کار اجتماعیالموفقیت انحداری وقدرت رقمابمت بمه  

 تدرف وی در می  ید. 
این عوامل باضافه ولع هر زه بیشتر در ساختار قمدرت  
سیاسیال نقش هر زه موبرتر دربمرنماممه ریمزی تمولمیمدی و  
اجتماعی سرمایهال منشا جدال درونی سمرممایمه دار در همر  

 کشور و در سراسر جهان است. 
تولید سرمایه داری اساسا ودر ذات خودال تولید هر زمه  
بیشتر و به هر شکل و متوسل شدن به همر راهمکمار حمتمی  
به بهانه نابودی کل بشریت است.اصوال صماحمبمان سمرممایمه  
با تمممام تمالر خمود ممیمکموشمنمد تمابمه شمرایم  تمولمیمدی  
سود ورتری دست یابند و این شرای  سود  وری را از دسمت  

 رقیب خارج سازند. 
نکته مهم در رقابتهای نظام بورژوازی این نکمتمه اسمت  
که قشر سرمایه دارعلیرغم تممام اخمتمالفمات و رقمابمتمهمای  
درونیال  مادگی کامل برای قتل عام دیمسمران بمه ممحمض  
اینکه در مقابل  بقه کارگرو جنبش دارد و در سمریمعمتمریمن  
زمان ممکن یک رو  واحد در قالبهای متعدد وکم میمریال  
متحد میشوندو به قولی) انجممن ممتمحمد اخموت ( شمکمل  
میسیردال و ایمن از ویمژگمیمهمای ذاتمی سمرممایمه داری و  

 بورژوازی است. 
 

 سرمایه ستیزی کارگران
با نساهی به مطالب باال و با توجمه بمه مماهمیمت نمظمام  
سرمایه داری که بمدنمبمال کسمب سمود بمیمشمتمراسمت انمهمم  
از ریق است مار نیروی کمار بمه فملمسمفمه و لمزوم سمرممایمه  

 ستیزی کارگر بیشتر پی میبریم 
سرمایه ستیزی خود جور کمارگمری ریشمه در رابمطمه  
خرید و فرور نیروی کار دارد.سرمایه ممحمدمول مسمتمقمیمم  
است مار کارگر اسمتالسمرممایمه دار بمرای ایمنمکمه بمه سمود  
مطلوب خویش دست یابد ال کارگمر بمایمد از هسمتمی خمود  
ساق  گرددالهر ریالی که بمه سمرممایمه کمارفمرمما اضمافمه  

میشود ریالی است که از معیشتال رفماه وممایمحمتماج رشمد  
 فکری و جسمی کارگر کسر میسردد. 

هر زه سرمایه بیشتر رشد کندکارگر بمه فمرسمودگمی  
بیشتری   میغلتدال هر زه سرمایه نیرومنمد شمودال کمارگمر  
پر شتابتر به سقوط نزدیک میشود.لزوم سمرممایمه سمتمیمزی  
کارگردر اینجا عینیت بهتری مییابد که یمکمی فمربمه تمرو  
یکی نحیفتر می گردد و ایمن تضمادی شمرممسمیمن بمرای  
انسان معاصر است کمه در قمالمب سمرممایمه خمود را نشمان  

 میدهد. 
مارکس در اشاره به جن  و ستیز توده همای کمارگمر  
با سرمایه بر سرکار روزانه میسوید." قرنها بایمد بمسمذرد تما  
بر ابر توسعه شیوه تولید کاپیتالیستمی کمارگمر داو ملمبمانمه  
حاضرشودال یعنی شرای  اجتماعی وادارر کند تما سمراسمر  
عمر راال قوه کمار کمردنمش را در ممقمابمل وسمایمل عمادی  
زندگیال تمام حقور انسانیش را در مقابل یک کماسمه  ر  

 بفروشد. 
 

اصوال نفس فرور نیروی کار ال نه اممر ممورد عمالقمه  
کارگر که صمرفما تمحمممیمل قمهمری سمرممایمه بمر کمارگمر  

 میباشد. 
کارگر از سر تامل و رغبت راضی بمه ممعمامملمه نشمده  

است.بلکه نیاز واحتیاج به زنده ماندن ال وی را بمه قمبمول  ن  
مجبور ساخته است و این قمبمول یما تمممکمیمن قمرنمهما وقمت  

 گرفته است. 
اینکه زه میزان کمار کمنمدال کمار روزانمه ارال بمهمای  
نیروی کارر وهمه  نسه ممربموط بمه فمرور نمیمروی کمار  
اوستالموضع جن  ممیمان کمارگمر و سمرممایمه اسمت واز  
همین زاویه است که سرمایمه دار بمه دنمبمال کسمب قمدرت  
سیاسی و حضور در اجرای قدرت است تا با این حضمور بمه  
خواسته های خود از  مریمق عمممال قمدرت بمر سمر ممراجمع  
تدمیم گیری و قانونسذاری دست یابد.ایمنمجماسمت کمه بمه  
لزوم توجه به اول ماه مه روز همبستسی جمهمانمی کمارگمران  

 پی میبریم 
هدف کارگر بهبمود اسمتمانمدارد زنمدگمی خمود اسمت و  
یکی از راه های اصلی که ممکن است به  ن تحمقمق یمابمد  

 الاز  ریق افزایش واقعی دستمزد است. 
هدف کارفرما رساندن افزایش سمود خمود بمه حمداکم مر  
ممکن است الکارگر و کارفرما الدر ورود بمه یمک رابمطمه  
در دوره تولید اهداف متضمادی دارنمد و از  ن جمهمت کمه  
کارگر مزد خود را از کارفرما و کمارفمرمما سمودر را از  
نیروی کارگر می گیرد الیک درگیری هممیمشمسمی بمیمن  

  نها وجود دارد . 

اعضای"جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان"، پس از پلمپ ساختمان جمعیت، به کار آموز  کودکان 
 کنند.  های خود را در پارک برگزار می کار و خیابان ادامه داده و کالس
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کارفرمایان وجود ارتمش بمیمکماران را بمیمشمتمر تمرجمیم   
میدهمنمد کمه بمتموانمنمد بما اسمتمفماده از تمهمدیمد بمه اخمراج  
الدستمزدها را پایین نسه دارند .این شرایمطمی اسمت کمه در  
تمام کشورها ی سرمایه داری از جملمه ایمران بما  ن روبمرو  

 هستیم . 
تمرس از اخمراج سممبمب شمده کمه بمرخمی از کمارگممران  

 متقاعد شوند به پذیرر سیاست کنترل دستمزدها . 
تمام دستمزدهای کارگران اساسما تموسم  نمیمازهمایشمان  
تعیین میشود الاما دستمزد کارفرما که سود سماخمتمه شمده  
توس  کارگر می باشد به هیچ وجمه رابمطمه ای بما نمیماز  
فردی کارفرما نمدارد. ممنمبمع سمود کمارفمرمماکمیمسمت و  
زیست؟؟؟ منبع  ن کارگر و زیستمی و زمسمونمسمی  ن  

 است مار کارگر است. 
 به امید پیروزی تمام کارگران و مزدبسیران جهان    
 تهمینه خسروی   
 ٣١ فروردین    ١٥ 
 

رحمان گلچهره : به مناسبت اول ماه 
 مه !

اول ماه مه تاریخی ازیک کشمکش  بقماتمی دائمممی  
بین کار وسرمایه است. بیانسمر ممبمارزات کمارگمران بمرای  
افزایش مزد ومعیشت شان وبمرعملمیمه فمقمر از یمک  مرف  
وتالر بی وقفه سرمایه داران برای است ماربیشتر کمارگمران  
و تمکین  نان به شرای  موجود برای تضمین سود بمیمشمتمرال  

 از رف دیسر است! 
اول ماه مه ال سر  غاز پیدایش حضورمتحدانه کمارگمران  
کشورها علیه بردگی نوین وهمسنین عیمنمیمت یمافمتمن رژه  
متحدانه کارگران جهان ال به عنوان لشمکمر بمزر  نمیمروی  
کار مزدی ال علیه نمظمم مموجمود سمرممایمه  ال و در زیمر  

 پرزمی واحد است. 
سرمایه داران  و دولمت همای ممدافمع شمان ال همممواره  
تالر میکنند اول ماه مه  را بعنوان  یماد ور یمک رویمداد  
متعلق به گذشته های  دور وانمود کرده واز گمره زدن ایمن  
رویممداد بممه مممطممالممبممات و خممواسممتممه هممای امممروزی و در  

 دستورکارگران ال بکاهند! 
دولت های سرمایه داری در ایران خدموصما"  می سمه  
دهه اخیرال دائما" تالر نممموده اسمت الاز بمرپمایمی اعمتمراض  
متحدانه کارگران ونیروی کار مزدی علیه شرای  مشمقمت  
بار و وضعیت زیست موجودر  با سرکوب و بسیر و بمبمنمد  
ممانعت بعمل  ورد و در این رابطه فعالین کارگری را کمه  
در تجمعات مستقل اول ماه می حضور داشتمنمد دسمتمسمیمر  
کرده است . از  رفی زون تحت فشمار کمارگمران مموفمق  

به نادیده گرفمتمن زمنمیمن روزی نشمده ال بما بمکمارگمیمری  
نهادهای دست ساز ضد کارگری دولمتمی و تمحمت لموای  
نمایندگان کارگر ال و در فقدان تعطیلی رسممی ایمن روز ال  
سعی کرده است با پرهیز از ذکر نام اول ماه مه و عمدم بمه  
رسمیت شناختن  ن به عنوان  روز عمل متحدانمه کمارگمران  

اردیبهشت را بمه عمنموان  روزی اخمتمیماریال و    ٣٣ ال روز   
بعنوان روزخرسندی وشادی کارگران از شرای  مموجمودشمان  
با  تموزیمع شمیمریمنمی ونمقمل و ب نمبمات  بمیمن کمارگمران  
وکارفرمایان ال تعری  کرده و بما بمرپمائمی ونمممایمش همای  
کنترل شده و بی خاصیت خیابانی توس  نماینمدگمان دسمت  
ساز مدافع سرمایه در ایران  نرا ازمحتوای منافمع مسمتمقمل  

 کارگری تهی کند! 
اول ماه مهال روز همبسمتمسمی عمممل ممتمحمدانمه  مبمقمه  
کارگر ایران در اعتراض علیمه اسمتم مممارالفمقمر وفمالکمت و  
فرصتی ست برای پماسم  کموبمنمده  ایمن نمیمروی عمظمیمم  
اجتماعی کارمزدی )کارگرال کارممنمدال ممعملممال پمرسمتمار(  

 علیه بردگی نوینال ونپذیرفتن وضع موجود! 
در ایران روزجهانی کارگردر شرایطمی بمرگمزار ممیمشمود  
که تالر زندماهه تمام نهادهای ضدکارگمری ممدافمعمان  
سود سرمایه در ایرانال در  خرین روزهای پایانمی سمال و بمه  
دور از زشمم وحضمور مبمقمه کمارگمردر شمورای ممزدال بما  
شتابزدگی وبا سوا استفاده از شمرایمطمی کمه کمارگمران و  
مردم جامعه درگیر دغدغه های روزهای  خرسال بمودنمدالدر  

را ممی    ٣١ کمال وقاحت پرونده تعیین حمداقمل ممزد سمال  
بندند تا به خیال خود نفس راحتی بکشند و جدالمی را کمه  
ازماه ها پیش برسرسهم ممعمار وزنمدگمی کمارگمر و سمود  
سرمایه  غاز گشته بود  مبمق ممعمممول بمه سمود سمرممایمه  

 موقتا" خاتمه دهند. 
کشمکشی که همواره در ول سالیان گذشته بمویمژه در  
سال قبل در دل کارخانمه هما و خمیمابمان هما و در ممقمابمل  
مجلس و مراکز دولتی بین کاروسرمایه  جریان داشمت ال و  
موجب توق  وحمتمی عمقمب رانمدن تمعمرض  نمان درممقمابمل  
نیروی کار شده بود ال نهایتا" درغیاب ناخمواسمتمه واجمبماری  
یک سوی این جدال ال با تدویب حداقل مزد توهیمن  ممیمز  
)که حتی با تعیین هزینه سبد معمیمشمت خمانموارکمارگمری  
خودشان که با دستکاری و زدن نمیمازممنمدیمهمای واقمعمیال  

میلیون وپانددهزارتومان محاسبه شده بمود تمفماوت    ٢ حدود  
فاحش داشت( ال به بهای ویران ترکردن زندگی و معمیمشمت  
میلیونها انسان برای نجات عقب مانده ترین و ضد انسمانمی  
ترین نظم اقتداد سرمایه داریال توس  دولت رسمیت یافمتمه  

 و رقم زده شد! 
هزارتومانالو بازتاب ونمتمایمج ایمن    ٣١٥ تعیین حداقل مزد 

درجه ازاست مار و بهره کشی از کار میلیونمهما انسمان ال نمه  

تنها اعالن جنسی  شکارعلیه معیشت و زنمدگمی نمیمروی  
اجتماعی کارمزدی ال که علیه موقعمیمت زیسمت جماممعمه  

 ایران بطور کلی است! 
اما مبارزات کارگران ایران الخدوصا" در سال گمذشمتمه  
با گسترر دامنه تعرض ار در تقابمل بما سمرممایمهال بمرای  
دسترسی به مطالباتش ال زه به لمحماک کمممیمت وزمه بمه  
لحاک کیفیت ابراز وجودرال گویای این واقمعمیمت بمود کمه  
دیسر کارگر در ایران به اینکه سرمایه داری بخمواهمد ممزد  
ومعیشت ار  را با  خ  فقر تمعمریم  کمنمد الپماسمخمش را  
 داده است! زه کسی زنین حقی را به شما  داده است؟ 

تقابل نیمروی کمارممزدی در تمنماسمب قموای کمنمونمی  
ارالبرای افزایش مزد و معیشت ار دیسر نمه بمر ممبمنمای  
"خ  فقر" که سرمایه به تدویر میمکمشمد بملمکمه بمر پمایمه  
"خ  زندگی" بمعنای برخوردار شمدن ازاممکمانمات مموجمود  
ومطابق استمانمداردهمای یمک زنمدگمی ممتمممدنمانمه وقمابمل  

 دسترس مایه میسیرد و به جلو رانده میشود. 
شرایطی که پیش روی مماسمت ال روزاول مماه ممی را  
برای  بقه کارگرایران به یک جدال قمطمعمی و فمرصمتمی  
برای بیرون کشیدن مطالبات سرکوب شده خمود از حملمقموم  
نظام سرمایه تبدیل کرده است. خشمم فمروخمورده کمارگمران  
درمقابل تعرض دائمممی دولمت و حماممیمان سمرممایمه داری  
اینک به نقطه برگشت ناپمذیمر و تمعمیمیمن تمکملمیم  بمرای  
بازپس گیری سهم انسمانمی و بمرحمقمشمان از وفمورنمعمممات  

 مادی است که خود تولید کرده اند ال رسیده است. 
 رحمان گلسهره 

 ٣١ فروردین    ٢٣ 

 گزار 
اطالعیه: جمعیت دفاع از کودکان کار و  

 خیابان پلمپ گردید!
دفمتمر ایمن ممرکمز    ٣١٣١ فمروردیمن    ١٣ روز پنجشنبه  

توس  معماونمت بمر نمظمارت پملمیمس ا مالعمات و اممنمیمت  
 عمومی پلمپ شد. 

این تعطیلی متعاقب اخطاریه ای صمورت گمرفمت کمه  
شنبه و پس از تعطیلی مرکز به نمظمافمتمسمی ممرکمز  ٤ روز  

 ارائه گردیده بود.)تدویر اخطاریه در ادامه ارائه میسردد( 
دو تن از اعضای جمعمیمت دفماع     ٣١٣١,٢,٢ روز شنبه  

برای  پیسیری مشکل و فک پلمپ بمه پملمیمس اممنمیمت  
 مراجعه و با ایراد "نداشتن مجوز" مواجه گردیدند. 

ممجموز    ٣١١٤ توضی  اینکهال جمعمیمت دفماع در سمال  
رسمی خود را از وزارت کشور دریمافمت نممموده و ممطمابمق  
اساسنامه ی خود هر دو سال اعضای جدید  همیمات ممدیمره  
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را به وزارت کشور معرفی نموده است. در  ول این سمالمهما  
وزارت کشور با "راکد گذاشتن" بررسی اعضما بمه وظمیمفمه  
قانونی خود عمل ننموده است؛ضمن  نکه در مجموز صمادره  

 تاریخی برای انقضا مجوز وجود ندارد.   ١٤ در سال  
در واقع مشکل مترتب بر ایمن ممرکمز " عمدم تمممدیمد"  
مجوز میباشد که بدلیل کوتاهی مراجمع قمانمونمی صمورت  

 گرفته است. 
ضمنا جمعیت دفاع برای دریمافمت ممجموزی دیمسمر از  
بهزیستی اقدامات الزم را ممعمممول داشمتمه کمه عملمیمرغمم  
گذشت مدتی  والنیال این درخواست نیز بدون پاس  ممانمده  

 است. 
متاسفانه در حال حاضرمرکز دیسری در کشمور جمهمت  
صدور مجوز فعالیت سمنها وجود نمدارد کمه از  مریمق  ن  

 بتوان اقدام نمود. 
در نهایت پس از مراجعه به پلیمس اممنمیمت ال  ن نمهماد  
مساله را به بمهمزیسمتمی اسمتمان تمهمران ارجماع نمممودنمد. بما  
مراجعه به بهزیستی و پیسیری ممجموز اعمالم گمردیمد کمه  
صدور مجوز برای جمعیت دفاع با"موانعی" مواجه گمردیمده  

 است. 
این موانع ظاهرا ارتبا ی به مدارک مورد نمیماز بمبمت  
سمن نداردالزرا که این مدارک قمبمال بمه بمهمزیسمتمی نمیمز  

 ارائه شده است. 
با بسته شدن جمعمیمت دفماع کمودکمان و نمزدیمک بمه  

خانواده ای  که تحت پوشش این مرکز هستند تمنمهما    ٠٥٥ 
مکان سواد موزی و توانمندسازی را ازدسمت داده انمد. بما  
این حال این مرکز  برخی کالس های خمود را در پمارک  
نزدیک جمعیت برگزار می کند تا کمودکمان ایمن ممرکمز  
که اغلب مهاجر و کودک کار هستند از پمروسمه  مموزر  

 عقب نمانند. 
به امید جهانی شایسته ی کودکمانال زمرا کمه جمهمان   

 شایسته ی کودکانال شایسته ی همسان خواهد بود. 
 جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان 

 
 بخشهایی از بیانیه اسماعیل عبدی؛

از روز دهم اردیبهشت ماه در اعتراض به صدور احمکمام  
امنیتی برای فعاالن تشکلهای صنفی معلمان و کمارگمران  

 دست به اعتداب غذا خواهم زد 
امروزه کانون توجهمات جمهمانمی بمه  مموزر و پمرورر  
معطوف شده است و در تمام کشورهای جهان حق تشمکمیمل  

شمود.    های سراسری صنفیالبه رسمیت شناختمه ممی   اتحادیه 
تموانمد    ای نمممی   هیچ جامعه »ی باور به این اصل که      نتیجه 

جمانمبمه و    باعث پیشرفت همممه  «از سط  معلمانش فراتر برود 
تحوالت شسرف اقتدادیال اجتماعی و فرهمنمسمی در ایمن  

 کشورها شده است. 
ممتممأسممفممانممه در کشممور ممماال نممسمماه واپسممسممرایممانممهال  و  

درایتی برخی مسئوالن و انحداری کمردن تدمممیممماتال    بی 
اختداص کمترین بودجه به  موزر و پرور و بمرخموردهمای  

های صمنمفمی مسمتمقملال    خواهان در تشکل   امنیتی با عدالت 
 مموزان و    ترین حقور معلممانال دانمش   باعث شده که اساسی  

نماپمذیمری    به دنبال  ن حقور قانونی جامعه بمه شمکمل وقمفمه 
 پایمال گردد. 

همای    نتیجه ی این بی تدبیری ها زیمزی جمز حمقمور   
سابمقمه از صمنمدور ذخمیمره    نجومی مدیرانال دزدی های بی 

هممای مممالممی گسممتممرده در    انضممبمما ممی   فممرهممنممسممیممانال بممی 
هماال    های مدرف فرهنسیانال تمبمعمیمض در اسمتمخمدام   تعاونی 

تموجمهمی بمه    عدم تخدیص حقور و دستمزد  شمایسمتمهال بمی 
معیشت و منمزلمت بمازنشمسمتمسمان و مشمکمالت ممعملمممان  

دبستانی و نمیمروهمای  زادال رشمد    التدریسال پیمانیال پیش   حق 
بی سابقه کودکان بازمانده از تحمدمیمل و افمزایمش تمعمداد   
کودکان کارال پایین  مدن سن فحشماال  پمایمیمن  ممدن سمن   

اعتیاد و کشمیمده شمدن  ن بمه ممدارسال تموزیمع نماممتموازن  
امکاناتال نابرابری در حقور دانش  موزان با ایجماد ممدارس  
خاصال پولی سازی  موزر و پمروررال فمرسمودگمی ابمنمیمه  

ویممژه در حماشممیمه شمهممرهما و مممنما ممق مممرزیال    ممدارس بمه 
زدگی محتوای کتب درسمیال اممنمیمتمی کمردن    ایدئولوژی 

فضممای  ممموزر و پممروررال عممدم اجممرای کممامممل نممظممام  
 هماهن  پرداخت و... 

عدالتی در جامعمهال مموجمب  زار ذهمنمی    و این همه بی 
همای اجمتممماعمی    عنوان موتور متحرک جنمبمش   معلمانال به 
 شده است. 

در زنین شرایطمیال کمانمون همای صمنمفمی و شمورای  
همای صمنمفمی فمرهمنمسمیمان کشمورال در    هماهنسی تشمکمل 
احمزابال بمارهما و    ٣٥ نامه مدموب مماده    زارزوب اساس 

های متعدد زون: نامهال تمذکمرال  موممارال دیمدار    بارها از راه 
با نمایندگان مجلس و مسئوالن  موزر و پروررال ممقماالت  

های کارشناسانه و صدور بیانیهال تالر کمرد تما    و یادداشت 
های خرد و کمالن جماممعمه ی فمرهمنمسمیمان را بمه    دغدغه 

گور فرادستان برسانمدال امما گمویمی مسمئموالن پمنمبمه در  
گور کرده و با فرافکمنمی و قملمب واقمعمیمتال سمعمی در  

دادن وضمعمیمت نمابسماممان  مموزر و پمرورر    عادی جملموه 
گاه معلمان  گاه با دعوت کانونهای صمنمفمی و    داشتندال  ن 

با اراده و خرد جمعیال تجمعات مدنی و قمانمونمی  گسمتمرده  
ی "سکوت" تشکیل دادند تما بماصمدایمی رسماتمر خمواسمتمه  
های خود را این بار فریاد بزنند. همسمنمیمن بما شمرکمت در  

های صنفیال برای بازتنظمیمم    جلسات مجمع عمومی تشکل 
و زرخش دموکراتیک اعضای هیأت مدیره و بمازرسمان و  
    رونمایی از ابتکارات رفورمیستی همسون تشکیل کمممپمیمن 
کشوری پیسیری خواسته ها با  بیش از پنجاه همزار عضمو  
و کمپین بودجه عادالنه با بیش از یکدد وده همزار امضماال  
نشان دادند که اگرزه در تفکرات سیاسی متکم مرنمد ولمی  

اردیبهشت قرار و مدار تجمع دیسری را دارند.    ٤ معلمان بازنشسته برای    
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نمظمام    در کنش صنفی و عدالتخمواهمانمه ممتمحمدنمد و پمیماده 
 منافع هیچ حزب و گروه سیاسی نیستند. 

ممنمدیال    اینک در فضای پسابرجمام کمه فمریماد قمانمون 
همای ممدنمی دولمتمممردانال    بشر و  زادی   مردمساالریال حقور 

گور فلک را کر کرده اسمتال بمدون تموجمه بمه ممقماولمه  
و   ICCPRسمیماسمی  -المللمی حمقمور ممدنمی   های بین   نامه   

وقمموانممیممن   ICESCRفممرهممنممسممی  -اجممتممممماعممی -اقممتممدممادی 
کمه جمممهموری اسمالممی   EIو   ILOسازمانهای جهانی  

 ایران  متعهد به رعایت  نهاست؛ 
همای    شاهمد بمازداشمت اعضمای همیمأت ممدیمره کمانمون 

های مستقل کارگری و تشمکمیمل    صنفی معلمان و تشکل 
ی افمراد بما    ای هسمتمیمم کمه همممه   های زند دقیقه   دادگاه 

اجمتممماع و تمبمانمی  »اتهامهای مشخص و یکسانی م ل:   
برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشورال فمعمالمیمت تمبملمیمغمی  

 شوند.     محاکمه و روانه زندان می  «علیه نظام و... 
دستسیری بدون ابالغ  اجرای احکام و بمدون نشمان دادن  
کارت شناساییال در منزل و در میان ترس و بهت اعضمای  
خانوادهال نسهداری در زندان بدون دسترسی به وکیل تما روز  
دادگماه و عممدم تممممدیممد بممازداشممت نممزدیمک بممه یممکممسممالال  

ی نقض  شکار حقور شهمرونمدی و بمدون شمک    دهنده   نشان 
 ی امنیت جامعه است.   زننده     برهم 

 اینجانب از سیاست گذاران کشور می پرسم: 
م  یا عضویت در تشکل صنفی و برگزاری  تمجمممعمات  

قانون اسماسمی جمرم    ٢٢ و    ٢١  میز بر اساس اصول    مسالمت 
 است؟ 
ویمژه     یا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی بمه   -

 صندور ذخیره فرهنسیان جرم است؟ 
ی اممنمیمت    زننده   روی معلمان در پارکال برهم     یا پیاده   -

 ملی است؟ 
 یا حضور بر مزار معلمانی عمدالمتمخمواه زمون دکمتمر    -

 خانعلی جرم است؟ 
 وری امضا بمرای ممکملم  کمردن دولمت بمه     یا جمع   -

 اجرای قانون جرم است؟ 
ی فوری سمازممان جمهمانمی    دانید دو قطعنامه    یا می   -

بمه زمه    ٢٥٣٠ جموالی    ٢١ درباره ایران در   ( EI)معلمان  
 دلیلی صادر شد؟ 

 یا صرفا  مردم مملمزم بمه رعمایمت قمانمون هسمتمنمد و    -
 دولتمردان از اجرای  قانون مبری هستند؟ 

با این اوصافال اینجانب ضمن اعمالم همممبمسمتمسمی بما  
تمام معلمان و کارگران ال در اعتراض به عدم استمقمالل قموه  
قضایمیمه در " صمدور احمکمام اممنمیمتمی"  بمرای فمعماالن  

های صنفی معملمممان و کمارگمران و بما درخمواسمت    تشکل 
ام از حالمت اممنمیمتمی بمه    صری  " خروج روند پیسیری پرونده 
اعمتمدماب غمذای    ٣١٣١ عادی"  از تاری  دهم اردیبهشت  

 خود را  غاز خواهم کرد . 
 زندان اوین   ١٠٥ اسماعیل عبدی   تهرانال بند  

 ٣١٣١ دوم اردیبهشت  
 
 

اعضای"جمعیت دفاع از کاودکاان کاار 
و خیابان"، پس از پلمپ سااخاتاماان 

جمعیت، به کار آموز  کودکاان کاار 
هاای  و خیاباان اداماه داده و کاالس

 کنند. خود را در پارک برگزار می
 بق ا العیه ای که جمعیت دفاع از کودکان کمار و  

فروردین دفتر این ممرکمز    ١٣ خیابان منتشر کرده استال روز  
توس  معماونمت بمر نمظمارت پملمیمس ا مالعمات و اممنمیمت  
عمومی پلمپ شد. وزارت کشور ممجموز  نمهما را تمممدیمد  
نکرده و حاال به بهانه نداشتن مجوز دفتر این نهاد را پلمممب  

 کرده است. 
خانواده ای کمه تمحمت    ٠٥٥ با اینحال فعالین این نهاد  

پوشش این ممرکمز هسمتمنمد تمنمهما ممکمان سمواد مموزی و  
توانمندسازی را ازدست داده اند اما فعالین این نهاد بمرخمی  
کالس های خود را در پمارک نمزدیمک جمممعمیمت دارنمد  
برگزار میکنند تا کودکانی که اغلب مهاجمر و کمودک  

 کار هستند از پروسه  موزر عقب نمانند. 
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در  مول حمدود  

سال فعالیت خود نقش بسیار بمزرگمی در سمواد مموزی    ٣٠ 
هزاران کودکی که امکمان تمحمدمیمل در ممدارس دولمتمی  
نداشته اند و در مقابله با کار کودک داشته و با اسمتمفماده  
از کمک های مردمی و کمک جوانان و معلمان شمریم   
و انساندوستی که داو لبانه بمخمشمی از وقمت خمود را در  
اختیار این نهاد گذاشته اندال فعالیت های انسمانمی خمود را  

 به پیش برده است. 
"به امید جهانی شمایسمتمه کمودکمانال زمرا کمه جمهمان   
شایسته کودکانال شایسته همسان خواهد بمود". ایمن شمعمار  
محوری جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابمان اسمت کمه  

 اهداف انسانی حاکم بر  نرا نشان میدهد. 
های سمواد  مموزی بمرای کمودکمان کمار     ایجاد کالس 

همای ممهمارت زنمدگمی    محروم از تحدیلال برگزاری کالس 
افزار به کلمیمه    به کودکان کار و خیابانال ارائه لوازم و نوشت 

 موزان واحدال فعالیت همای همنمریال فشمار بمه وزارت    دانش 
 موزر و پرورر جهت رایسان و اجباری سمازی تمحمدمیمل  
کودکانال نقد ساختار  موزر و پرورر در کشور به مم مابمه  
یکی از عوامل اصلی بازتولید کمار کمودک و نمیمز نمقمد  
محتوای کتب  موزشیال  موزر نیروهمای اجمتممماعمی بمه  

منظور شناخت شرای  کمودکمان کمار و خمیمابمانال  مموزر  
های کودکان کار به منظور بمهمبمود بسمتمر زیسمتمی    خانواده 

ای و  مموزر    این کودکان و ارتباط با مراکز فنی و حرفه 
مهارت به کودکان کار و خیابان از جمملمه فمعمالمیمت همای  
این نهاد بوده است. این نهماد خمواهمان  مموزر اجمبماری و  
رایسان برای کودکانال بهداشت رایسان و لغو کار کمودک  

 است که خواست عمومی جامعه است. 
جمعیمت دفماع از کمودکمان کمار و خمیمابمانال انمجمممن  
دوستداران حقور کودک در تبریز که مدتی قبملمتمر بسمتمه  
 شدو نهادهای مشابه شایسته بیشترین حمایت هستند.  

دفماع از تشمکممل هممای غممیمر دولمتممی مممدافمع حمقممور  
کودک و کلیه تشکل ها و نهادهای پیشرو و مستمقمل از  
دولت باید به یمک خمواسمت سمراسمری تموسم  کمارگمرانال  
معلمان و دانشجویان و کلیمه ممردم  زادیمخمواه و از جممملمه  
قطعنامه های اول مه قرار گیرد و مردم و بمویمژه ممعملمممان  
اعم از شاغل و بازنشسته قا عانه و با تمممام اممکمانمات از  
این نهادها و اهداف و فعالیت های انسمانمی  نمهما حمممایمت  

 کنند و فعالیت های ارزشمند  نها را تقویت کنند. 
 «منبع صفحه کارگران در فیسبوک »
 

بیانیه کانون صنفی معلمان البرز در 
 حمایت از اسماعیل عبدی 

نامه اخیر اسممماعمیمل عمبمدی عضمو کمانمون صمنمفمی  

زندان اوین خطاب به قوه قضمائمیمه    ١٠٥ معلمان تهران از بند  
 بار دیسر دستساه قضایی را در جایساه متهم نشانده است. 
اسماعیل عبدی در این نامه ضمن اعمتمراض بمه عمدم  

بمرای   «صمدور احمکمام اممنمیمتمی »استقالل قوه قضاییمه در  
های صنمفمیال خمواسمتمه ی صمریم  خمود را    فعاالن تشکل 

ار از حمالمت اممنمیمتمی بمه    خروج روند پمیمسمیمری پمرونمده »
 مطر  کرده است.  «عادی 

متأسفانه دستساه قضایی تاکنون در برخورد بما بمرخمی  
فعاالن صنفی بمه گمونمه ای عمممل نممموده اسمت کمه بما  
دستسیری هر یک از  نانال پیش از  نکه دسمتمسمیمرشمدگمان  
را در جایساه متهم بنمشمانمدال خمود در مموضمع اتمهمام قمرار  
گرفته است و الزم است نسبت به عملکرد خمویمش حمداقمل  
در پیشساه جامعه معلمان کشور پاسخسو بماشمد. دسمتمسماه  
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قضایی در این موارد باید بیش از هر زیز تمالر کمنمد تما  
خود را از موضع اتهام خارج کند و بمه جماممعمه ممعملمممان  
بابت کند مرزهای قانونی را زیمر پما نمسمذاشمتمه و عمممل  

 خالفی مرتکب نشده است. 
کانون صنفی معلمان البرز ضمن حمممایمت از خمواسمتمه  
ی مشروع اسماعیل عبدی از دستساه قضایی انتظمار دارد  

اهمتمممام    در پیسیری و اجرای این خواسته حداقلیال جدیت و  
الزم را داشته باشد؛ زرا که در غیر ایندورت می بمایسمت  
مسئولیت و عواقب ناشی از بی توجهی به زنین خمواسمتمه  
ی مشروعی را بپذیرد. اسماعیل عبدی پیشتمر و در سمال  

ناعادالنمه خمود      گذشته نیز در اعتراض به بازداشت و حبس 
دست به اعتداب غذا زده بود که متأسفانه همنموز همم بمه  
عوارض ناگوار جسمانی  ن اعتمدماب غمذا دزمار اسمت و  
قطعا  اعتداب غذای دوبارهال وضعیت سالمت ایشمان را بمه  
مرحله ای بسیار وخیم تر و خطمرنماکمتمری خمواهمد کشمانمد  
که امیدواریم با درایت و تدبر مسئوالن دستسماه قضمایمی ال  

 کار به  نجا نیانجامد. 
 کانون صنفی معلمان البرز 

 ٣١٣١ دوم اردیبهشت ماه  
 

ماه ١١عدم پرداخت
 کارگرکارخانه کاشی طوس!١٥١حقو 
مماه پمرداخمت  ٣٢ کارگرکارخانه کاشی  موس ٣٠٥ حقور 
 نشده است. 

کارخانه کاشی  وس تا مدتی قمبمل و پمیمش از ایمن  
که کارخانه در  ستانه ورشکستمسمی قمرار بمسمیمردال حمدود  

کارگر داشته اما پس از بازنشستسی جمعمیال تمعمداد    ١٥٥ 
نفر رسیده است امما مسمئموالن کمارخمانمه    ٣٠٥ کارگران به  

 حتی حقور این تعداد را نیز پرداخت نکرده اند. 
 
کارگر سیمان مسجدسلیمان با شکایت ٤

 کارفرما احضار شدند
نفر از کارگران معترض کمارخمانمه سمیمممان مسمجمد    ٤ 

سلیمان )کارون( با شکایت کارفرما بمه دادسمرای مسمجمد  
 سلیمان احضار شدند. 

به گزارر ایلنما کمارگمران کمارخمانمه سمیمممان مسمجمد  
گویند که دلیل احضار همکاران  نمهما سملمسملمه    سلیمان می 

تجمعات صنفی بوده است که از بهممن واسمفمنمد مماه سمال  
 گذشته در این واحد تولیدی برپا شده بود. 

کمارگمر    ٤ شمود کمه    برپایه این ا العات گمفمتمه ممی 
احضار شده از سوی کارفرما به انجام اغمتمشمار ال اخمالل  
در نظم و جلوگیری از اجرای پروژه فاز دوم کارخانه متمهمم  

اند و قرار است صب  روز زمهمارم اردیمبمهمشمت مماه در    شده 
 محل دادسرای مسجد سلیمان حاضر شوند. 

 
درصدی جمعیت جوان/١١نرخ بیکاری 

 اند ساله ١١تا  ١٥درصد بیکاران ٥١
  ٠٢ دهمد    مهر: مار وضمعمیمت نمیمروی کمار نشمان ممی 

سال قراردارنمد کمه    ٢٣ تا    ٣٠ درصد بیکاران در گروه سنی  
 هزار نفر را شامل می شوند.   ١٥٥ بالغ بر یک میلیون و  

های  مماریال نمرخ بمیمکماری    هر زند بر اساس شاخص 

ممورد ممحماسمبمه قمرار   «سمالمه و بمیمشمتمر   ٣٥ جمعیت  »در  
گیرد اما با توجه به اینکه بیشترین متقاضی شغمل در    می 

بین جمعیت جوان کشور استال بررسی وضعیت اشمتمغمال در  
همای سمنمی    سمال بمیمش از سمایمر گمروه   ٢٣ تا    ٣٠ جمعیت  

 اهمیت دارد. 
تما    ٣٠ وضعیت اشتغال جمعیت جوان در گمروه سمنمی  

سال به تفکیک مورد بمررسمی قمرار    ٢٣ تا    ٣٠ سال و    ٢٤ 
گرفت که بر این اساس مقایسه  ماری نیمروی کمار نشمان  

  ٣٠ سمال در سمال    ٢٤ تا    ٣٠ دهد نرخ بیکاری جمعیت    می 
درصد رشد داشته است به  وریکه ایمن نمرخ    ١,٣ به میزان  

درصد در پمایمان سمال    ٢٣,٢ به    ٣٤ درصد در سال    ٢١,٣ از  
رسید. این شاخص در بین زنان نسبمت بمه ممردان و در    ٣٠ 

 نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 
همسنین کل جمعیت بیکار که در سن کار قمرار دارنمد  

نمفمر اسمت کمه از ایمن    ١٣١ همزار و    ٢٥١ میلمیمون و    ١ 
سمال    ٢٤ تما    ٣٠ نفر در گروه سنی    ٠١٣ هزار و    ١١٣ میزان 

همزار و    ٢١٠ به ممیمزان    ٣٤ قرار دارندال این جمعیت در سال  
 نفر بود.   ٣٢٥ 

در مقابلال بررسی وضعیت نیروی کار در گمروه سمنمی  
سال نیز حاکی از  ن است که نرخ بمیمکماری در    ٢٣ تا    ٣٠ 

ایمن ممیمزان    ٣٤ درصد است که در سال    ٢٠,٣ این جمعیت  
  ٢,١ درصد بمود. ایمن  ممار نشمان دهمنمده افمزایمش    ٢١,١ 

درصدی نرخ بیکاری در این گروه سمنمی اسمت. در عمیمن  
سمال از کمل    ٢٣ تما    ٣٠ حال سهم بیکماران گمروه سمنمی  

  ٠٢٠ همزار و    ١٢٢ جمعیت بیکار کشور یک میملمیمون و  
 نفر است. 

با این حال نمتمایمج  ممار نشمان ممی دهمد از ممجممموع  
هزار بیکارال یک ممیملمیمون و  ٢٥١ میلیون و  ١ جمعیت حدود  

سال قرار دارنمد. بمه    ٢٣ تا    ٣٠ هزار نفر در گروه سنی    ١٢٢ 
درصد از کل جمعیت بیکمار کشمور در گمروه    ٠٢ عبارتی  
 سال قرار دارند.   ٢٣ تا    ٣٠ سنی  
 

ایران شانزدهمیم کشور با بیکاری باال 

 در جهان
الممململمی پمول بما اشماره بمه    جدیدترین  مار صندور بمیمن 

دهمد کمه وضمعمیمت    افزایش بیکاری در کشمور نشمان ممی 
  ٣٢ همای    جایساه ایران به لحاک بیکاری در جهان  ی سمال 

بمه    ٢٣ نزول بدتر شده است و رتبه ایران از      پله   ٣١ با    ٣٠ تا  
رسیده است که به معنای بدتر شدن وضعیت بمیمکماری    ٣١ 

 در این کشور است. 
المللی پول از ممیمزان    بررسی جدیدترین  مار صندور بین 
دهمد    نشان ممی   ٢٥٣١ بیکاری در کشورهای جهان در سال  

رتبه ایران به لحاک بیکاری هنوز نتوانسته به جایساه پمیمش  
 ٢٥٣١ تما    ٢٥٣١ های    از دولت یازدهم بازگردد و  ی سال 

 پله بدتر شده است.   ٣١ ( ٣١٣٠ تا    ٣١٣٢ )
هرزه رتبمه کشموری بماالتمر بماشمد یمعمنمی بمیمکماری  
کمتری دارد و هرزه رتبه کممتمر و بمه ابمتمدای فمهمرسمت  
نزدیک شویم کشورها با نرخ بیمکماری بمیمشمتمری ممواجمه  

 هستند. 
بر اساس ایمن گمزاررال نمرخ بمیمکماری ایمران در سمال  

درصد افزایش یافت. در عین حالال رتمبمه    ٣٢,٤٠ به    ٢٥٣١ 
  ٣ کشور به لحاک بیکاری در جهان نسبت به سال گذشتمه  

سمال    ١ پله بدتر شده است و هنوز نمتموانسمتمه بمه جمایمسماه  
پمیمش از    ٣١٣٢ برابر با سمال    ٢٥٣١ گذشته یعنی در سال  

  غاز به کار دولت یازدهم بازگردد. 
شانزدهمین کشموری    ٢٥٣١ بر این اساسال ایران در سال  

است که نرخ باالی بمیمکماری در  ن وجمود دارد. بمه ایمن  
در سمال    ٣١ بمه    ٢٥٣٠ در سمال    ٢٠ ترتیبال رتبه ایران از  

 پله بدتر شده است.   ٣ رسیده و    ٢٥٣١ 
بمنمدی کشمورهمای جمهمان بمه لمحماک    رتبه ایران در رده 
بمرابمر    ٢٥٣٤ و در سمال    ٢٣ برابر با    ٢٥٣١ بیکاری در سال  

و در سمال    ٢٠ بمه    ٢٥٣٠ بوده است کمه در سمال    ٢١ با  
رسیده که به معنای بدتر شدن جایمسماه ایمران    ٣١ به    ٢٥٣١ 
بندی جهانی است. هرزه رتبه از این لحماک بمیمشمتمر    در رده 

 باشدال  ن کشور بیکاری کمتری دارد . 
ماه حقو  کارگران ١عدم پرداخت
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 اتوبوسرانی زابل!
مماه    ١ کارگران اتوبوسرانی شهرداری زابل نزدیک بمه  

است که حقور معوقه و عیدی خود را دریافت نمکمرده انمد  
 و اکنون زندگیشان با مشقت و سختی می گذرد. 

 
بدنبال تواف فعالیت شرکت زاگرس 

 نصب سپاهان!
با گذشت زند ماه از شروع بمه کمار شمرکمت زاگمرس  
ندممب سممپمماهممان )شممرکممت سمماخممت و ندممب مممخممازن در  
پتروشیمی گسساران( بدلیل مشکالت مالی فعمالمیمت ایمن  

 کارگرر بیکار شده اند. ٣٥٥ شرکت متوق  شده و  
 

 کارگران
 آزادی سعید یوزی

سعید یوزی فعال کارگری عضو شورای نمممایمنمدگمان  
کمیته پیسیری ایجاد تشکل ها ی کارگری ایمرانال عضمو  
فعال انجمن کارگران ساختمان شهرستان کماممیماران وعضمو  
هییت موسس انجمن كارگران ممهماجمر در كمردسمتمان عمرار  

روز بازداشت با قمرار وبمیمقمه یمکمدمد ممیملمیمون    ١١ پس از  
 تومانی از زندان سنندج  زاد شد. 

 بیم المللی
 ١تعلی  موات حکم اعدام  -آمریکا 

 زندانی در ایالت آرکانزاس
مجموعه اعمدام همای بمرنماممه ریمزی شمده در ایمالمت  
 رکانزاس  مریکا پیش از پایان مماه جماری ممیمالدی اجمرا  
نخواهند شد. ایالت  رکانزاس در نظر داشت در ممدت یمازده  
روزه که از دوشنبه  غاز می شود هفمت زنمدانمی را اعمدام  

 کند. 
در نخستین اقدامال دیوان عالی ایالت  رکانزاس  ممریمکما  

سمالمه را    ١٥  «بمروس وارد »حکم تعلیق اضمطمراری اعمدام  
صادر کرد و ساعاتی بعد قاضی وندل گریفن از ممخمالمفمان  
صری  حکم اعدامال با صدور حکممی ممانمع تمزریمق دوممیمن  
دارویی شد که قرار بود به هفت محکوم بمه اعمدام تمزریمق  

 شود. 
معنی این حکم این است کمه تما ا مالع بمانمونمی ایمن  

 احکام قابل اجرا نیست. 
وکالی محکومان به اعدام با این استدالل که تعمجمیمل  
در اعدام این محکومان بمر خمالف قمانمون اسماسمی و بمی  
مالحظسی است از دادگاه فمدرال  رکمانمزاس خمواسمتمه انمد  

 که مانع اعدام این افراد شود. 
و   Fresenius Kabi USAدو شممرکممت داروسممازی  

West-Ward Pharmaceuticals   از دادگمماه فمممدرال
خواسته بودند کمه ممانمع اسمتمفماده از داروهمایشمان      مریکا 

برای اعدام هفت نمفمری شمونمد کمه قمرار اسمت در ایمالمت  
  رکانزاس اعدام شوند. 

این دو شرکت می گویند استفاده از داروهایشمان بمرای  
اعدامال بهداشت عممموممی را بمه خمطمر انمداخمتمه و فمرور  

 داروهایشان را در اروپا تحت تابیر قرار می دهد. 

روز جمعه گروهی از معترضمان بمه ایمن اعمدام هما در  
حالی که جانی دپال بازیسر هالیوود نیز  نها را همممراهمی  
می کرد در شهر لیتل راکال مرکمز ایمالمت  رکمانمزاس در  

 برابر ساختمان ایالتی تجمع کردند. 
گروههای حقور بشری اعدام همای قمریمب الموقموع در  

 این ایالت را محکوم کرده اند. 
ممیمالدی    ٣٣٢١ هیمچ ایمالمتمی در  ممریمکما از سمال  

تاکنون این تعداد زندانی را در اینمسمنمیمن زممان کموتماهمی  
  ٠٥ ایمالمت از    ١٣ اعدام نکرده است. ممجمازات اعمدام در  

 ایالت  مریکا مجاز است. 
 

 ١١١١اعتصاب غذای بیش از  -اسرائیل 
 های اسرائیل زندانی در زندان

همای    بیش از یمک همزار فملمسمطمیمنمی کمه در زنمدان 
اسرائیل زندانی هستندال دست به اعتداب غذای نماممحمدود  
زده اند. این اعتداب در پی درخمواسمت ممروان بمرقمو میال  
زندانی برجسته فلسطینی انجام شده است. اعمتمدماب غمذا  

 با "روز زندانیان فلسطینی" همزمان شده است. 
عیسی قرقهال یک مقام فلسطینی روز دوشنمبمه شمممار  

"  ٣١٥٥ زندانیانی را که دست به اعتداب زده انمدال "حمدود  
تن عنوان کرد. در همین حالال یک موسسه غیردولتمی بما  

  ٣٠٥٥ نام "کلوب زندانیان فلسطینی" شمممار ایمن افمراد را  
تن عنوان کرده است. سمرویمس زنمدان همای اسمرائمیمل امما  

 تن خوانده است.   ٣٣٥٥ شمار این افراد را  
زندانیان خواهان بهبود شرای  در زنمدان همای اسمرائمیمل  
هستند.  نها از جمله می خواهند تا بمه تملمفمون دسمتمرسمی  
داشته باشندال خدمات صحی بهتر شود و حمق ممالقمات بما  

 خانواده هایشان تمدید گردد. 
در همین حالال نمایندگی نظارتی فلسطین در سمازممان  
ملل متحد روز دوشمنمبمه از اسمرائمیمل خمواسمت تما همزاران  
زندانی را کمه بمه گمفمتمه  نال "غمیمر قمانمونمی و بمه  مور  

 غیرانسانی" زندانی شده اندال  زاد کند. 
فلسطینی در حال حاضر تموسم  اسمرائمیمل    ١٠٥٥ حدود  

بندی شده اند که غالبا متهم به اعممال خشمونمت و جمرایمم  
می باشند. به گفته مقامات فلسطیمنمی و گمروه دادخمواه  

تن از این افمراد بمه صمورت "بمازداشمت    ٠٥٥ "الدمر"ال حدود  

برای بازجویی" بندی شده اند؛ به این معنا کمه ایمن افمراد  
می توانند بدون اتهام و یا محکمه تا شش مماه در حمبمس  

 بمانند و مدت حبس نیز ممکن است تمدید شود. 
اسرائیل می گوید کمه ایمن نموع بمازداشمت بمه خما مر  
حفاظت از جان افرادی اسمت کمه ممعملمومماتمی در دسمت  
دارند؛ و این مسئلمه بمرای اممنمیمت کشمور ضمروری ممی  

 باشد. 
 

تداوم اعتراضات و کشته شدن  -ونزوئال 
 معترض دیگر ١

درگیری مخالفان "نیکالس مادورو" رئمیمس جمممهموری  
ونزوئال با نیروهای امنیتی این کشور در جمریمان تمظماهمرات  
گسترده ضد دولتی دستکم سه کشته بمر جمای گمذاشمت.  

در حالی که تاکنون کشته شدن دو ت ن از تظاهرکنمنمدگمان  
مورد تائید قرار گرفته استال یکی از مقماممات دولمتمی از  
کشته شدن یکی از اعضای گارد ملمی در درگمیمری بما  
معترضان خبر داده است. گزارشها همممسمنمیمن از بمازداشمت  

نفر از مخمالمفمان تموسم  پملمیمس حمکمایمت دارد.    ١٥ حدود  
مخالفان رئیس جمهور ونزوئال در فراخوانی خمواسمتمار اداممه  
اعتراضات در روز پنمجمشمنمبمه شمده انمد. ممخمالمفمان دولمت  

 وریممل را " مممادر تمممممام    ٣٣ تمظمماهممرات روز زممهممارشممنممبممه  
راهپیمایی ها"  نامیده بمودنمد. تمظماهمرات ضمد دولمتمی در  
ونزوئال در مجموع  ی سه هفته گذشته همفمت کشمتمه بمر  
جای گذاشته است. مخالفان دولت خواستار کنماره گمیمری  
نیکالس مادورو از قدرت و برگزاری انتخمابمات زودهمنمسمام  

 شده اند. 
 

پنجمیم روز اعتراضات به نتیجه -ترکیه 
 همه پرسی 
پرسی اخیر تمرکمیمهال    در پی رد پیشنهاد ابطال نتیجه همه 

پمرسمی روز    اعتراضات در شهر استانبول به نتیجه ایمن همممه 
 وریلال برای پمنمجمممیمن روز ممتموالمی اداممه    ٢٥ پنجشنبهال  

تمریمن    یافت. صدها معترض با تجمع در اسمتمانمبمولال بمزر  
پرسی اخیر شدند کمه    شهر ترکیهال خواستار ابطال نتیجه همه 

با اختالفی کمتر از دو درصدال اختیارات بیشتری بمه رجمب  
دهمد. ممعمتمرضمانال     یب اردوغانال رئیس جمهور کنونی می 
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رئیس جمهور ترکمیمه را "قماتمل و دزد" تموصمیم  کمرده و  
هیئت عالی انتخابات این کشور را بمه " جمانمبمداری"  از  
  ٣٣ دولت فعلی متهم کردند. پلیس ترکیهال روز زهمارشمنمبمه 

معترض را در نقاط مختل  استانمبمول بمازداشمت    ١١  وریلال  
گویند که اعمتمراضمات خمود    کرد. با این حال مخالفان می 

را به دیسر شهرهای ترکیه گسترر خواهمنمد داد. ایمن در  
حالمی اسمت کمه همیمئمت عمالمی انمتمخمابمات تمرکمیمه روز  

پمرسمی اخمیمر را    زهارشنبه درخواست برای ابطال نتایج هممه 
 رد کرد. 
 

نقض حقو  کودکان توسط  -عربستان 
 ایم کشور

 
المللی حمایت از کمودکمان ائمتمالف بمه    دو سازمان بین 

رهبری عمربسمتمان سمعمودی را بمه پمایمممال کمردن حمقمور  
همای    المللی دیسر حموبمی   کودکان در یمن و دو سازمان بین 

مخال  دولت یمن را به نقض قوانین منع استمفماده از ممیمن  

 اند.    و ارتکاب جنایت جنسی متهم کرده 
 وریلال سازمان "نمجمات کمودکمان" و    ٢٥ روز پنجشنبهال  

موسسه "فهرست نظارتی کودکان در درگیری مسملمحمانمه"  
در نامه مشترکی به دبیرکل سازمان ملل از او خمواسمتمنمد  
تا ائتالف به رهبری عربستان در یمن را در فهرست پمایمممال  
کنندگان حقور کودکان در عملیات مسلحانمه درج کمنمد.  

همای مسملم     هما و گمروه   این فهرست شامل اسماممی دولمت 
است که در جریان درگیری مسلحانمه حمقمور کمودکمان را  

 گیرند.   نادیده می 
در سال گذشته میالدیال بان کی مونال دبیمرکمل وقمت  

های حاکی از کشمتمه شمدن    سازمان مللال بر اساس گزارر 
کودکان در جریان حمالت هوایی ائمتمالف در یمممنال بمرای  
مدتی کوتاه نام این ائتالف را در فهرست پایمال کنمنمدگمان  

حقور کودکان قرار داد امما اعمتمراض عمربسمتمان سمعمودی  
 باعث شد تا نظر خود را تغییر دهد. 

به گزارر موسمسمه "فمهمرسمت نمظمارتمی کمودکمان در  
های درگیری در یمن بمه ممراکمز    درگیری مسلحانه"  رف 

انمد و    غیرنظامی  سیب رسانده و باعث تلفات کودکان شمده 

 ی دو سال گذشتهال دست کم یکدد و شمدمت ممورد از  
 سیب جدی به تاسیسمات و پمرسمنمل پمزشمکمی و امماکمن  
هما     موزشی گزارر شده اسمت. در یمکمی از ایمن گمزارر 

 مده است که  سیب به یک بیمارستان در جریان عممملمیمات  
هوایی ائتالف به رهبری عربستانال باعث شمد تما دو نموزاد  
نارس به دلیل قطع جریان اکسیژن به محفظه نمسمهمداری از  

  نها جان خود را از دست بدهند. 
گممزارر مشممتممرک ایممن دو سممازمممان همممممسممنممیممن از  
کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است تا از فمرور و  

های درگیری در یمن به خدموص    انتقال تسلیحات به  رف 
کشورهای عضو ائتالف بمه رهمبمری عمربسمتمان سمعمودی  
خودداری ورزند. از زمان  غاز عملمیمات ائمتمالف در یمممنال  

های فروشنده اسلحه به عمربسمتمان تمحمت فشمار قمرار    دولت 

اند تا تحویل تسلیحمات بمه ایمن کشمور را تما پمایمان    داشته 
جن  متوق  کنند. به خدوص در بریتانیا و کمانماداال نمه  
تنها نهادهای مدنیال بلکمه بمرخمی از سمیماسمتمممداران ایمن  

 اند.   درخواست را مطر  کرده 
 


