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 آزادی،  برابری،  حکومت کارگری!

 يشود درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر م    -نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران         
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  ٧١٦٧ ژوئن  ١

 ٦١ صفحه  

 ١ صفحه   

 ٦٣ صفحه   

 ٨ صفحه   

 ٦٧ صفحه   

 ٦٦ صفحه  

 ٥ صفحه   

 ٤ صفحه    

 اخبار کارگری

 بخش ایران: نسان نودینیان 
 رفاهی                    بخش بین المللی: داوود   

 ٣ صفحه  

حضور مزدوران حکومت اسالمی در اجالس ساالنه سازمان جهانی کار  
 را ما میتوانیم به رسوایی آنها تبدیل کنیم.

 نسان نودینیان

 کیوان جاوید
انفجار کابل، بغداد و منچستر. یک متهم و یک 

 راه حل  

جمهوری اسالمی 
باید از سازمان 
جهانی کار اخراج 

 گردد!
فراخوان به تظاهرات علیه 
حضور جمهوری اسالمی در 
 اجالس سازمان جهانی کار!

 ٢صفحه ژوئن ژنو       ٩جمعه 

ایجاد سازمانهای کارگری امر خود کارگران 
 است

 منصور حکمت  

 مصاحبه: 
نشریه "کارگر کمونیست" با نسرین  

 رمضانعلی
جمع آوری امضا برای آزادی اسماعیل عبدی 

 کافی نیست!

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 یک موفقیت بزرگ

 حکم تبرئه خواهران آتنا دایمی صادر شد!
 شهال دانشفر 

 مصاحبه:
 "کارگر کمونیست" با کاظم نیکخواه  

 تشکل کارگری امر خود کارگران است

 با شهال دانشفر  
 در برنامه گفتگو در کانال جدید

 سازمان جهانی کار، اهداف و سیاستها 

اجالس ساالنه امسال سازمان بین اللملی کار 
موضوع بحثش در دو مورد "کار شرافتمندانه 

 و ایمنی محیط کار" است 
 یاشار شهندی 



٦٤٣١ خرداد ٦١ کارگر کمونيست  2 

 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 

 حسن 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 آنهاست.  
درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني 

 تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست.

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان 
 و آشنايانتان برسانيد!

نشسسسسست سسسالسسیسسانسسه سسسازمسسان 
جهانی کارازهفستسه دوم مساه 
ژوئن در ژنو شسروع مسیسشسود. 
امسال نیز جمهوری اسالمی و 
نسسمسسایسسنسسدگسسان تشسسکسسل هسسای 
حسسکسسومسستسسی در ایسسن اجسسالس 
شرکت می کنسنسد. مسخسالسفسان 
جمهوری اسالمی و مسدافسعسان 
حقوق کارگران در ایران، از 
جمله حزب کمونیست کارگری 
نیز همزمان بسرای اعستسرا  
به حضور جسمسهسوری اسسالمسی 
در مسسقسسابسسل مسسقسسر سسسازمسسان 
جهانی کار دست بسه تسجسمسع 

 اعتراضی میزنند. 
  

جمسهسوری اسسالمسی نسمسایسنسده 
کسسارگسسران و مسسردم ایسسسران 
نیست، رژیسم سسرکسوب آنسهسا 
است. رژیمی که کارگسران را 
بخاطر مبارزاتشان دستسگسیسر 
و زنسسدانسسی مسسیسسکسسنسسد، شسسالق 
میزند، هر اعتراضی را بسه 
اقدام علیه امنیت ملی متسهسم 
میکند و بسا ایسن اتسهسامسات 
فعالین اعتسراضسات کسارگسری 
را بسسه دادگسساه مسسیسسکسسشسسانسسد، 
رژ یمی که اعستسرا  کسارگسر 

به ناامنی محیط کار را بسا 
باتوم جواب میدهد، جسایسش 
نه در اجالس سازمان جهانی 
کار، بلکه پشت میز محاکمسه 

 است.
 

جسسمسسهسسوری اسسسالمسسی بسسایسسد از 
سازمان جهانسی کسار اخسراج 
گردد. کسارگسران و مسعسلسمسان 
زندانی و کسلسیسه زنسدانسیسان 
سسسیسساسسسی بسسایسسد فسسورا آزاد 
شوند. کلیه پسرونسده هسایسی 
که علیه فعالین جنبش هسای 
مختلس  اعستسراضسی تشسکسیسل 
شده باید بسدون اسستسثسنسا و 
 بی قید و شرط لغو شود. 

 
حسسزب کسسمسسونسسیسسسسست کسسارگسسری 
امسال نیز روز نهم ژوئن در 
تسسظسساهسسرات مسسقسسابسسل مسسقسسر 
سازمان جهانی کار در شسهسر 
ژنو حضور خسواهسد داشست و 
هسسمسسه مسسخسسالسسفسسان جسسمسسهسسوری 
اسسسالمسسی را بسسه شسسرکسست در 
مسسیسستسسیسسنسسگسسی کسسه بسسا حضسسور 
جریانات مختل  چپ برگزار 
میشود فسرامسیسخسوانسد. حسزب 
کلیه اتحادیه هسای کسارگسری 

شسسرکسست کسسنسسنسسده در اجسسالس 
سسسازمسسان جسسهسسانسسی کسسار را 
فرامیخواند سازمان جسهسانسی 
کسسسسار را بسسسسرای اخسسسسراج 
نمایندگان جمهسوری اسسالمسی 

 تحت فشار بگذارند. 
 

حسسزب کسسمسسونسسیسسسسست کسسارگسسری 
مخالفسان رژیسم و مسدافسعسان 
کسارگسران و مسردم ایسران را 
فرا می خواند با شسرکست در 
ایسسسن مسسسیسسستسسسیسسسنسسس ، صسسسدای 
اعتسرا  کسارگسران و مسردم 
ایران را به حضور جسمسهسوری 
اسالمی و تشسکسل هسای ضسد 
کارگری آن که در اجالس آی 
ال او شرکت میکنند هر چسه 

 رساتر کنند. 
 

   زمان و محل تجمع:
 ٣١تا  ٣١ژوئن از ساعت  ٣١

مسسیسسدان مسسلسستسسهسسا، در مسسقسسابسسل 
 سازمان ملل، ژنو 

 
تشکیالت خارج کشسور حسزب 

 کمونیست کارگری ایران
 ٢١٣٢ژوئن  ١
 

جمهوری اسالمی باید از سازمان 
 جهانی کار اخراج گردد!

فراخوان به تظاهرات علیه حضور جمهوری 
 اسالمی در اجالس سازمان جهانی کار!

 ژوئن ژنو  ٩جمعه 
 میدان ملتها، در مقابل سازمان ملل، ژنو 

 
تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری 

 ایران
 ٢١٣٢ژوئن  ١
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" تا اومدم به خودم بجنجنجبجم دیجدم  
بین زمجیجن و آسجمجان در زجروازم   
حواسم بود که سرم زمین نجخجورد  
با زا آمجدم روی زمجیجن. یجدای  
شکستن چیزی را شنیجدم. نجهجاه  
به زام کردم نجو  اسجتجخجوان را  
دیدم. خون نمی زد بیرون، نجهجران  
شججدم. یججریججاد کشججیججدم بججه دادم  
برسجنجد، یجریجت نجبجود. تجرسجیجده  
بودم. چجرا خجون نجمجی آیجد  بجه  
سججفججیججدی اسججتججخججوانججی از بججاالی  
قوز  زایم خیجر شجده بجودم کجه  
شلوارم را زاره کرده بود.  یجریجت  
نجبججود بججا هججمججان حججالججم دسججتججم را  
گذاشتم روی اسجتجخجوان و دسجت  
دیهرم را زشت زایم محکم یشجار  
دادم اسجتجخجوان را ججا زدم، خجون  
یواره زد. درد سجراسجر تجنجم دویجد  
همکاران رسیدن. گفجتجنجد دسجتجت  
را بردار  گفتم: هجیج جی نجهجویجد  
یقط ماشین بجیجاوریجد. دسجتجم را  
محکم گریته بودم با هجمجان حجا   
گذاشتند تجو مجاشجیجن. رسجیجدیجم  
بیمارستان دکتر گفت: دسجتجت را  
بردار گفتم با هجمجیجن دسجت بجانجد  
زی ی کن  دکجتجر حجرو گجو   
کججرد، خججیججالججم کججه راحججت شججد  
بیهو  شدم  ساعتی بجعجد دکجتجر  
گفجت: یجت تجیجکجه اسجتجخجوانجم  
نیست  گفتم البد تا حاال سجهجهجا  
خوردنش. شانس آوردم و گجر نجه  
استخوانجم سجیجاه شجده بجود." مجاه  
بعد. کاریرما قرارداد  را تمجدیجد  
نکرد گفت: این دیهر بجیجمجه ای  
اسجت، خججوب شجد مجیجفججرسجتجمججش  
یججت کججار دیججهججر  چججنججیججن بججود  
سرنوشت استاد کجار مجا بجعجد از  
بیست "خدمت یادقانه". او هنجوز  
خوب نشده. حداقل حقوق، کجلجی  
بجدهججی، و خججرج روزانججه. گججفججت:  
یاحب کجار گجفجت یجعجال خجرج  
بیمارستان را بجده بجعجدا از بجیجمجه  

تججکججمججیججلججی مججیججهججیججری، یججعججال  
استراحت کن بعدا یجت یجکجری  
میکنیم " این حجادهجه کجوچجکجی  
به نظر میرسد در مجقجابجل مجر   

کارگر معدن یورت کجه زنجده    ٣٤ 
به گور شدند. در مقابل سجوخجتجن  
کججارگججران یججوالد بججویججر احججمججد و  
مر  کجارگجران آتجش نشجان در  
زجالججسججکججوی تججهجران، ایججن آخججریججن  
حوادث مننر به قجتجل کجارگجران.  
اما این رویه سجاده و روشجنجی از  
شیوه کار و اسجتجاجمجار کجارگجران  
است. هی کس در مقابجل هجیج   
چیزی زاسخهو نیجسجت. "حجادهجه  
است دیهر " این هم تجقجاس سجود  
رسانی. و این چنین بود و هسجت  
کارگر حادهه دیده کجه در یجت  

 چشم بهم زدن تمام میشود. 
اجالس ساالنه امسا  سازمان بیجن  
اللملی کار مجووجوب بجحجاجش در  
دو مورد "کجار شجرایجتجمجنجدانجه و  
ایمنی محیجط کجار" اسجت . دو  
موووعی که در ایران نجبجودنجش  
یکجی از وجروریجات سجود آوری  
سرمایه است. بی شریی بجیجشجتجر  
از اینکه کارگر کار مجیجکجنجد و  
دستمزد  چندین برابجر زیجر خجط  
یقر است و این خشونجت سجازمجان  
یایته زجیجامجدی نجدارد ججز سجیجه  
روزی بیشتر کجارگجر. بجر خجالو  
زججالکججاردهججای کججه در بججعججضججی  
کججارخججانججنججات ایججن گججوشججه و آن  
گوشه چسباندن و روی آن الیجه  
غلیظی از دوده گریته است کجه  
در محیط کار تولید مجیجشجود بجر  
بججودن "او  ایججمججنججی، بججعججد کججار"  
تاکید میکند چیزی کجه ایجال  
وجود نجدارد ایجمجنجی کجار اسجت.  
یعنی بعد از نبود ایمنجی شجیجلجی  
و دستمزد، نبود ایمنی در محیجط  
کار شرط او  کار شجرایجتجمجنجدانجه  
برای سرمایه است. شعار واقجعجی  

سجرمججایجه ایجن اسجت او  کججارگججر  
 ارزان، بعد کارگر خامو    

قرار است در اجالس سازمان بجیجن  
اللملی کار نمایندگان ججمجهجوری  
اسججججالمججججی در مججججورد کججججار  
شرایتمندانه حرو بزننجد  بجه قجو   
شججاعججر "روزگججار غججریججبججی اسججت  
نججازنججیججن " کسججانججی کججه نججقججش  
مسججتججقججیججم در سججتججمججهججری بججر  
کججارگججران دارنججد قججرار اسججت در  
مورد مقوله ای حرو بزنجنجد کجه  
ایججال بججوی از آن نججبججردنججد. ایججن  
بماند هر کارگری که از منجزلجت  
و معیشیت میهوید بجه کجمجت  
همین نمایندگان تشکجالت دسجت  
سججاز حججکججومججت شججنججاسججایججی و  
سرکوب و دستهیر وشجکجنجنجه و  
زندانی میشوند البجتجه اگجر قجبجال  
ایشان نتوانسته باشند با چجاقجو و  
چماق زبجان یجعجا  کجارگجری را  
کوتاه کرده باشند. قرار اسجت در  
اجالس بین اللملی سخن بهجویجنجد  
که به لیست همان سازمان "ایجران  

کشور نقض کجنجنجده    ٤٣ یکی از  
هجای ججهجانجی و در    نجامجه   مقجاولجه 

  ٠١ یججکججی از   ITUCلججیججسججت  
کشججور زججرخججطججر جججهججان بججرای  
کارگران؛ در این لیسجت ایجران در  
کنار چین، هند و کامجبجوج قجرار  
دارد." ایججن سججازمججان بججه شججیججوه  
سازمجان مجادر، یجعجنجی سجازمجان  
مججلججل تججرجججیجج  مججیججدهججد کججه  
کشججورهججای کججه بججه اعججتججراو  
نهادهای همین سجازمجان بجدتجریجن  
کشورها در زمجیجنجه حجقجوق بشجر  
هستند با زجذیجریجتجن نجمجایجنجدگجان  
هججمججان دولججتججهججا عججمججال بججه آنججهججا  
مشروعیت مجیجدهجد چجون گجویجا  
اگر در سازمان نبجاشجنجد مجمجکجن  
است کارهای بجدتجری کجنجنجد  و  
نمایجنجدگجان حجکجومجت اسجالمجی  
حاکم در ایران آسوده از اینکجه بجا  

زذیریتن ایشان عجمجال، اعجمجالشجان  
را تایید میکنجنجد گجیجرم کجه در  
ردیف یکی از نجقجض کجنجنجدگجان  
مقاوله نامه های جهانی بجاشجنجد،  
به یت سفر اروزایی میروند کجه  
هم هواب اخروی دارد و هجم اججر  

کججارگججر در مججرکججز    ٤٤ دنججیججوی  
تهران جلو چشم همه زنجده بجهجور  

  ٣٤ شدند. کجت شجان نجهجزیجد.  
کارگر دیهر در سجیجاهجی مجعجدن  
خفجه شجدن کسجی نجهجران نشجد.  
تنها نجهجران بجودنجد کجه مسجئجلجه  

کجارگجر زنجده    ٤ امنیجتجی شجود.  
زنده در زیر الیه های مذاب آهجن  
داغ سوختند اینبار حتی تسجلجیجت  
هم نهفتند. کارگر را بجه شجالق  
کشیدند که چرا اعجتجرک کجرده  
اسجت. از ایجن عجمجل شجریججف تججر  
سججراغ داریججد  یججدهججا و هججزاران  
کججارگججر روزانججه در جججای ایججن  
کشججور کشججتججه مججیججشججونججد و یججا  
منروح میشوند بجه بجی خجیجالجی  
طی میشود. نهران نجیجسجتجنجد تجا  
هست کارگر ارزان ذخیره شجده در  

 لشهر بیکاران. 
"باید امشب هم بایستی"، " نجمجی  
توانم شب کشش را ندارم. مجیجزنجد  
یججت بججالی سججرم مججی آیججد. از  

هججم زججای    ٥.٧ یججبجج  سججاعججت  
دسججتججهججاه هسججتججم."،" مججهججر روز  
ممکن نیجسجت دسجتجت بجرود زیجر  
دستهاه "، " چرا امجا شجب یجد  
در ید است. وانمی ایستم"، خجب  
مججن مججنججبججورم یججکججر دیججهججری  
بکنم "، "جون مادرت کوتاه بجیجا"،  
" نمیشه این خطر برای همه اسجت  
بهو میخوای کار کنی یجا نجه "  
این گوشه ای از یت مجکجالجمجه  
معمولی و مقدمجه یجت حجادهجه  
هولنا  است که روزی نجیجسجت  
مججیججان کججارگججر و کججاریججرمججا در  
نهیرد ) البته این گفتهو کامجال  

مستند است از تجال  نجومجیجدانجه  
یت کارگر زرسکار بجرای یجرار  
از حججادهججهم؛ امججا یشججار کججار و  
تهدید بیکجاری و گجرسجنجهجی و  
هزار مصیبت دیهر گوشه ای از  
محیط شرایتمندانه ای است کجه  
جمهوری اسالمی برای کارگجران  
تهیه دیده است.  قجتجلجی بجرنجامجه  
ریجججزی شجججده کجججه از سجججوی  
حکومتیان سجازمجان داده شجده و  
منریان آن "کار آیرینجان مجحجتجرم"  
هستند. کارگر در ایجران یجکجبجار  
مصججرو اسججت و کججارگججر بججایججد  
شانس بیاورد تا زمجان مصجریجش  
طوالنی شود و بعد از آن هجم در  
سنین بجاال عجوارک هجمجه یشجار  
کار را بکشد که طی بیجشجتجر از  
سی سا  تحمجل کجرده اسجت. تجا  
یجت شجبجی،یجا یجت روزی در  
یت گوشه ای مجلجت الجمجوت  
بججه یججرمججان الججهججی بججه سججراغججش  
بیایید. این هم کجه الجبجتجه دسجت  
تقدیجر اسجت کجه ایجال نجمجیجشجه  
کاریش کرد  ایجن هجمجه شجرایجت  
کاری سرمایه داری اسجت و در  
جمهوری اسالمی این به خشونجت  
بار شکل آن امکجان بجروز یجایجتجه  

 است. 
 

یجججحجججبججججت در مججججورد کججججار  
شرایتمندانه از سوی نجمجایجنجدگجان  
این حکومت در یت تریبون بیجن  
اللملی بجی شجرو تجریجن کجاری  
اسجت کججه مججمجکجن اسجت اتجفججاق  
بیفتد. و دارد می ایجتجد. و ایجن  

خجود   ILOتاکجیجدی اسجت کجه  
شججریججت جججرم اسججت. خججود اگججر  
حداقجل بجه اسجتجانجداردهجای خجود  
زایبند است بهتر برای وججه خجود  
نمایجنجدگجان تجبجهجکجار حجکجومجت  
اسججالمججی را از سججازمججان بججیججرون  

 کند. 

 کار شرافتمندانه و ایمنی محیط کار؛ روزگار غریبی است نازنین!
 یاشار سهندی 

 

جمهوری اسالمی باید از سازمان جهانی کار اخراج گردد. کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. 
 کلیه پرونده هایی که علیه فعالین جنبش های مختل  اعتراضی تشکیل شده باید بدون استثنا و بی قید و شرط لغو شود.
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 ٥ صفحه    

کارگر کمونیست: اسمساعسیسل 
عبدی اکنون مدتی است کسه 
در زنسسدان و در اعسستسسصسساب 
غذا به سر می برد. ابستسدا 
اگر امسکسان داشستسه بساشسد، 
لطفا به مسا بسگسویسیسد کسه 
اسمساعسیسل عسبسدی بسه چسه 
جسسرمسسی در زنسسدان اسسست و 
اکنون چه مدت است کسه او 
در اعتصاب غذا به سر مسی 

 برد؟
 

 نسرین رمضانعلی:
اجازه بدهید ابتدا کوتاه تجووجیج     

بدهم که ایجن اولجیجن بجار نجیجسجت  
اسماعیجل عجبجدی، دبجیجر کجانجون  
یججنججفججی مججعججلججمججان، دسججتججهججیججر  

  ٠٤٣٤ شود. وی که از سجا     می 
یعالیت خود را در کانون ینجفجی  
آغاز کجرد، بجرای اولجیجن بجار در  

در تجنجمجعجی کجه در    ٠٤٣٧ سا   
مججقججابججل مججنججلججس بججرگججذار شججد،  

بجار    ٣ دستهیر شد. او تجاکجنجون  
دستهیر شده اسجت. در تجمجامجی  
موارد حضجور وی در تجنجمجعجات  
اعتراوی معلجمجان بجرای بجهجبجود  
شرایط معیشجتجی و خجواسجتجهجای  
بججرحججقججشججان بججوده. خججواسججتججهججای  
محوری این اعتجراوجات ایجزایجش  
دسججتججمججزد، طججرح طججبججقججه بججنججدی  
مشججاغججل، سججنججوات نججوار مججرزی،  
اخججتججصججاس دادن بججودجججه بججرای   
بهبود شرایط آموزشی، اختصجاس  
بججودجججه بججرای اسججتججانججدارد کججردن  
مدارس،  تحصیل رایهجان و لجیجو  
مججدارس خصججویججی بججوده اسججت.  
وی در سمت دبیر کانون یجنجفجی  
معلمان یکی از سجخجنجهجویجان و  
رهبران کانون ینفی معلمان بجوده  

 است. 
اما برگردم به سوا  ایلجی شجمجا،  
اینکه عجبجدی بجه چجه اتجهجامجی  

دستجهجیجر شجده اسجت. اتجهجامجات  
وارده در زرونده اسماعجیجل عجبجدی  
حضور در تجنجمجعجات اعجتجراوجی  
معلمان و طرح خجواسجتجهجای حج   
طلبانه مزدبهیجران، مصجاحجبجه بجا  
رسانه ها اعالم شده است کجه در  
زججرونججده ایشججان هججبججت شججده اسججت.  
ظاهرا این خواستهجا و حضجور در  
تنمع در مقابل منلس و یجا اداره  
آموز  و زرور  کجه ذکجر شجد،  
"امجججنجججیجججت مجججلجججی" دزدان و  

گران را به خجطجر انجداخجتجه    اختالس 
اسججت. بججه هججمججیججن دلججیججل اتججهججام  
امججنججیججتججی بججر زججرونججده اسججمججاعججیججل  
عبدی وارد شده است و بر اسجاس  

سجا     ٦ این اتجهجامجات بجا حجکجم  
زندان روبرو شجد. وی آخجریجن بجار  
توسط نیروهای هجارلجلجه بجه زنجدان  
اوین منتجقجل شجده اسجت. اکجنجون  
زرونده ایشان دست سپاه و هجارالجلجه  

 میباشد. 
 

اسماعیل عبدی امجروز وارد روز  
اعتجصجاب غجذای خجود شجده    ٤٦ 

است. ووعیت جسمی اسجمجاعجیجل  
نهران کجنجنجده شجده اسجت. یشجار  
خون وی بشدت زایین اسجت. ایجن  
اعتصاب بجر کجبجد و کجلجیجه ا   
تججاهججیججر گججذاشججتججه و هججمجج ججنججیججن  
سججرگججیجج ججه دارد کججه ووججعججیججت  
جسمی وی را نجهجران کجنجنجده و  
نججامججتججعججاد  کججرده اسججت. بججا ایججن  
ووجججعجججیجججت دیجججروز وی را بجججه  
بججیججمججارسججتججان مججنججتججقججل کججردنججد و  
تاکنون در بخش مراقبتهای ویجهه  

 نههداری میشود. 
امججروز تججعججدادی از مججعججلججمججان و  
یعالین کارگری و یعالین حجقجوق  
کودکان کار و خیابان به عیجادت  
وی در بیمارستان امجام خجمجیجنجی  

 ریتند. 

اسماعیل عبدی در ادامه بجیجانجیجه  
منتشر کجرده    ٥٧ ای که در سا   

بودند امسا  در حجالجی کجه وی  
در زندان بود مجنجددا بجا انجتجشجار  
بیانیجه اعجالم کجردنجد اگجر اتجهجام  

ا  بجرداشجتجه    امنجیجتجی بجر زجرونجده 
نشود اعتصاب غذا خواهجد کجرد.  
در واقع اتهام عبدی خیلی روشجن  
"اقدام علیه امنیت مجلجی" اسجت.  
در بیانیه ماه آوریجل امسجا  اشجاره  
کرده اسجت کجه نجه دزدی کجرده  
است نه اختالس. چرا بجایجد ججمجع  
شدن معجلجمجان در تشجکجلجی کجه  
ایناد کرده انجد و بجاالخجره حجتجی  
این تشکل به لجحجاق قجانجون وجد  
انسانی و ود بشری هجبجت و بجه  
رسمیت شناختجه شجده اسجت، امجا  
دبیر آن و یدهها معلجم مجعجتجرک  
دیججهججر دسججتججهججیججر و روانججه زنججدان  

 شوند    
 

اگر بخواهم خیلی کوتجاه بجهجویجم  
اعتراوات معلمجان کجه از اواخجر  

بجار دیجهجر اسجتجارت    ٤١٠٣ سا   
سجا  کجانجونجهجا    ٣ خورد، بعجد از  

تجوانسجتجنجد مجنجسجنجم ابجراز وججود  
بکنند. در عین حا  نجمجایجنجدگجان  
کججانججون یججنججفججی تججوانسججتججنججد در  
منامع بین اللملی حضور داشجتجه  
باشنجد و ووجعجیجت و مجوقجعجیجت  
معلمان را با همسرنوشتان خود در  
میان بهذارند. هم نین در داخجل  
کشور هم کانونها بازسجازی شجده  
و بجا قجدرت ظجاهجر شجدنجد. ر یجم  

میخواست در د  تجحجوالتجی کجه  
در ایججران جججاریسججت و یضججای  
اعتجراوجی هجر روز گسجتجرده تجر  
مجججیجججشجججود، مجججعجججلجججمجججان کجججه  
یراخوانجهجایشجان سجراسجری و ایجن  
بججخججش از مججزدبججهججیججران جججامججعججه  
یجکجدسجت و سجازمجان یججایجتجه تججر  
حضور داشتند، این موقعیجت تجازه  
را بقو  بجعجضجی از مجعجلجمجان بجه  
کامشان تلخ کرد، با دستجهجیجری  
و ایناد یضای رعجب و وحشجت  
سرکوب کند. اسماعجیجل عجبجدی  
در زی هر دستجهجیجری یجکجی از  
اتججهججامججاتججش حضججور در هججمججیججن  
تنمعات بوده است. این تنجمجعجات  
کججه بججر اسججاس قججانججون اسججاسججی  
حکومت غیرقانونی نجبجوده اسجت،  
گججذشججتججه از ایججنججکججه نججیججروهججای  
انتظامی تنمعات را مورد حجمجلجه  
قرار داده بر زجرونجده بجدون اسجتجاجنجا  
معلمان ایجن اتجهجام هسجت. شجمجا  
بجججدون تجججردیجججد در "کجججارگجججر  
کمونیست" مرتب گجزار  اخجبجار  
مبارزات معلجمجان را و ووجعجیجت  
معلمان زندانی را منعکجس کجرده  
اید. اسماعیل عبدی اتهجام "اقجدام  
علیه امجنجیجت مجلجی" را زجو  و  
واهی خوانده است. و بجه هجمجیجن  
خاطر با گذشت یکسا  از بیجانجیجه  
مشترکی که با جعفر عظیجم زاده  
رئیس هیئت مدیره "اتجحجادیجه آزاد  
کارگران ایجران" مجبجنجی بجر لجیجو  
کلیه اتهامات امنیتی بجر زجرونجده  
یججعججالججیججن کججارگججری، مججدنججی و  

ینفی بجه ایجن خجواسجت کجه در  
کوتاه ترین مدت وسیعا یجکجی از  
معضالت مزدبهیجران شجد بجود و  

 کماکان هست. 
 

کارگر کمونیسسست: وضسعسیست 
جسمانی اسسمساعسیسل عسبسدی 
چگونه است؟ چسه اقسدامسات 
مشخص و عسمسلسی ای بسرای 
آزادی و نسجسات وی صسورت 

 گرفته است؟
 

 نسرین رمضانعلی: 
مججتججاسججفججانججه ووججعججیججت جسججمججی  
اسماعیل عجبجدی ایجال روجایجت  
بخش نیست. بر اسجاس آنج جه از  
طری  کجانجون یجنجفجی مجعجلجمجان  
منعکس مجیجشجود ووجعجیجت وی  

بخش نیست و هم نان در    روایت 
بخش مجراقجبجتجهجای ویجهه بجه سجر  
میبرد. اما چه اقداماتی یجورت  
گججریججتججه اسججت و چججه اقججدامججات  
دیجهججری بججایججد یججورت بججهججیججرد    
تججاکججنججون هججزاران زججیججیججام بججرای  
مسججئججولججیججن ارسججا  شججده اسججت و  
خواهان آزادی اسمجاعجیجل عجبجدی  
شججده انججد. در کججنججار ایججن اقججدام  
طججومججار امضججا در حججمججایججت از  
عبدی امضا شد و هجئجیجتجی ایجن  
امضاها را بجه سجه قجوه مجقجنجنجه،  
قضائی و منریه تحویل داده انجد.  
معلمین در بجحجبجوحجه انجتجخجابجات  
تصاویری از اسماعیل عجبجدی را  

 بزر  کرده و در تمامی  

جمع آوری امضا برای آزادی اسماعیل عبدی کافی 
 نیست!

 در مصاحبه با نسرین رمضانعلی

امروز معلمان باید بتوانند با تجمعات قسوی و سسراسسری نشسان بسدهسنسد و 
اولتیماتوم به مسئولین بدهند که اگر عبدی آزاد نشسود ایسن تسجسمسعسات در 
ابعاد وسیعتر و گسترده تر فراخوان داده میشود. این اهرم فشاری اسست کسه 
مسئولین را متوجه خواهد کرد که اگر سریعتر اسماعیل عبدی را آزاد نکنند 

 با تجمعات چند ده هزار نفر روبرو خواهد بود.
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 ٣ ازصفحه  

 ١ صفحه   

 
تنجمجعجات زجخجش شجد و خجواهجان  
آزادی وی شجدنجد. در خجیجلجی از  
همین تنمعات شعارهای "زنجدانجی  
سیاسی آزاد باید گجردد" سجر داده  
شد. اساسا سجازمجانجدهجنجدگجانشجان  
معجلجمجان بجودنجد و خجواسجت آزای  
یوری در سرلوحه خواست معلمجان  
مطرح میشود. همزمان تالجشجهجای  
دیهر نجیجز در ججریجان بجوده اسجت.  
حمایتهجای بجی دریجز از خجانجواده  
عبدی و اینکه نه عجبجدی تجنجهجا  
اسججت و نججه خججانججواده ا  تججنججهججا  
هسججتججنججد. اعججتججراوججات جججهججانججی  
اتججحججادیججه هججای مججعججلججمججان در  
کشورهای زیجادی بجه ججمجهجوری  
اسالمی و خجواهجان آزادی یجوری  
وی شدند. اینها بخشی دیجهجر از  

 یعالیتهای تاکنونی بوده است.  
 

اما یعال و در حجا  حجاوجر چجه  
اقججدامججات دیججهججری بججایججد انججنججام  
بهیرد  در شرایط کجنجونجی دیجهجر  
شخصا یکر میجکجنجم ججمجع آوری  
طججومججار امضججا و بججردن خججواسججت  
آزادی اسججمججاعججیججل عججبججدی زججیججش  
مسججئججولججیججن حججکججومججت زججاسججخججی  
نمیهیجرد. مجا شجاهجد بجودیجم کجه  
هزاران امضا و دهها دیدار عجلجنجی  
و مججخججفجی بججا مسجئججولججیجن زججاسججخ  
مناسب نهریته است. برای مجدت  
کججوتججاهججی در قججبججل از نججمججایججش  
انتخاباتجی وعجده هجای داده شجد.  
اما امروز که انتخابات تجمجام شجد  
وعده هجا از ججانجب مسجئجولجیجن و  
حکومت هم به یرامجوشجی سجپجرده  
شده اسجت. امجروز مجعجلجمجان بجایجد  
بججتججوانججنججد بججا تججنججمججعججات قججوی و  
سراسری نشان بدهند و اولتیجمجاتجوم  
بججه مسججئججولججیججن بججدهججنججد کججه اگججر  
عبدی آزاد نشود این تنمعجات در  
ابججعججاد وسججیججعججتججر و گسججتججرده تججر  
یراخوان داده مجیجشجود. ایجن اهجرم  
یشاری اسجت کجه مسجئجولجیجن را  
مججتججوجججه خججواهججد کججرد کججه اگججر  
سریعتر اسماعجیجل عجبجدی را آزاد  
نکنند با تنمعجات چجنجد ده هجزار  

 نفر روبرو خواهد بود. 
 
 

مصسساحسسبسسه تسسوسسسط نسساصسسر 
اصغری از اعضای تحریسریسه 
 کارگر کمونیست تهیه شده

کسارگسسر کسمسسونسسیسسسست: حسسزب 
کسسمسسونسسیسسسسست کسسارگسسری در 
ادبیاتش دائم بر این نکته 
که ایجساد تشسکسل کسارگسری 
امسسر خسسود کسسارگسسران اسسست، 
تأکید می کند. اهسمسیست و 
معنسای واقسعسی ایسن شسعسار 

 چیست؟
 

 کاظم نیکخواه: 
یکر مجیجکجنجم امجروز ایجن یجت  
حکم بسیجار بجدیجهجی بجاشجد کجه  
تشججکججل کججارگججری امججر خججود  
کججججارگججججران اسججججت. یضججججای  
اعتراوات و تشجکجل و ججنجب و  
جوشی که در جنبش کجارگجری  
و در جامعه وجود دارد دیهجر بجه  
کسی اجازه نمیدهد کجه عجکجس  
این را بهوید. هجمجیجن ججنجبجش و  
اعتراوی کجه عجلجیجه امجنجیجتجی  
کردن یجعجالجیجتجهجای یجنجفجی در  
ماههای اخیر به جریان ایتجاده در  
واقججع جججدا  کججارگججران بججرای بججه  
کجرسججی نشججانججدن حجج  کججارگججران  
برای ایناد تشکل بجدون اججازه و  
دخالت دولت است. بجا تجوججه بجه  
هججمججه ایججنججهججا االن دیججهججر یججکججر  
نجمججیججکججنجم ایججن سجوا  کسججی در  
ججامجعججه بججاشجد کجه آیجا تشجکججل  
کججارگججری امججر خججود کججارگججران  
هست یا نه. اما آن زمان که ایجن  
بحث را مجا مجورد تجاکجیجد قجرار  
دادیم و بطور مشجخجم مجنجصجور  
حکمت مطرح کجرد اووجاب یجرق  
میکرد. یادآوری آن تاریخ بسجیجار  

 آموزنده است.  
 

اگر یادتان باشد ده بجیجسجت سجا   
زیش حتی در میان کارگران ایجن  
گرایش بدرججه ای وججود داشجت  
کجه بججایججد بججرای ایججنججاد تشججکججل  
کجججارگجججری از دولجججت مجججنجججوز  
گریت. چندین بار ایجن خجواسجت  
در میان درخواستهجای کجارگجران  
از دولجت مجطجرح شجد. ججریجانجات  

ایسججتججی و بججعججضججا    راسججت و تججوده 

سندیکالیستها این را باد مجیجزدنجد  
و تججبججلججیججز مججیجکججردنججد کججه بججایججد  
"قانونی" کجار کجرد و بجرای هجر  
تشکلی اجازه و منوز گریت تجا  
کسججی "مججزاحججم" مججا نشججود. در  
جامعه ای که طبج  قجانجون حج   
تشکل وجود ندارد مجهجر ایجنجکجه  
اسالمی باشد، و در ججامجعجه ای  
که بی قجانجونجی قجانجون اسجت و  
حتی خود حکومت هم به قوانیجن  
خججود  زججایجججبججنجججد نجججیججسجججت و  
خودکامهی قجانجون اسجت، عجده  
ای در جنبش کجارگجری تجبجلجیجز  
می کردند کجه بجایجد "قجانجونجی"  
کار کرد و منوز قانونی گریجت  
و سرنوشت تشکجل کجارگجری را  
به تصمیم قانجون و قجانجونجهجذاران  

 می سپردند.  
 

ما بجا ایجن گجرایجش درایجتجادیجم.  
برای همین بدیهیات ناچار شجدیجم  
بججنججنججهججیججم. جججوابشججان را دادیججم.  
سعی کردیم کارگران و معجلجمجان  
و بخشهای مختلف مردم را قانجع  
کجنججیججم کججه ایجن یججت گججرایججش  
سیاسی راست است که "امجر "  
چیز دیهری است. مشجیجلجه ا   
خواسجتجهجای کجارگجری نجیجسجت.  
میخجواهجد کجارگجران و مجردم را  
دنبا  نخود سیاه قانون بفجرسجتجد و  
از این طری  بجه دنجبجالج جه یجت  
جنجاح حجکجومجت تجبجدیجل کجنجد.  
عمال یضای جامجعجه و ججنجبجش  
کارگری هجم بجه نجفجع مجا بجود.  
کارگران عمال متوجه شدنجد کجه  
از تشکلهای مناز و دسجت سجاز  
حکومتی چیزی بجنجفجع کجارگجر  
بیرون نمی آید. ججنجب و ججوشجی  
در میان کارگجران ایجنجاد شجد و  
بدرجات مخجتجلجفجی مجویج  بجود.  
بعدا حتی در دوره خجاتجمجی کجه  
بحث "اننجمجن هجای یجنجفجی" و  
اماا  اینها مجطجرح شجد بجاز ایجن  
گرایش سر بجلجنجد کجرد و تجال   
کردنجد دوبجاره یضجا را بجه نجفجع  
قانون گرایی تیییر دهجنجد. در آن  

دوره یضای ججامجعجه و ججنجبجش  
کارگری در جهت سجازمجانجیجابجی  
یعا  تر شد و شجمجار مجتجعجددی  
تشجکجلجهجا و نججهجادهجا و ان جججی  
اوهای مختلف در دیاب از حقجوق  
کجودکجان و زنجان و مجعجلجمجان و  
کجججارگجججران ایجججنجججاد شجججد. امجججا  
کارگران و یعالین کجارگجری از  
همه اینها برای زیشبرد امجر خجود  
استفاده کردند و اجازه ندادند کجه  
در چججارچججوب مججحججدودی کججه  
حکومت و جریانات مماشات ججو  
مججیججخججواسججتججنججد بججاقججی بججمججانججنججد.  
کارگران اکار تشکلهای مجنجوز  
گججریججتججه و نججهججریججتججه را بججرای  
زیشبرد امر خودشان تییجیجر دادنجد  
و بجازسجازی کجردنجد. در هجمجیجن  
دوره بجججود کجججه تشجججکجججلجججهجججای  
کارگری ای مجاجل سجنجدیجکجای  
شرکت واحد و هجفجت تجپجه ججلجو  
آمدند و یجعجالجتجر شجدنجد. کجانجون  
یججنججفججی مججعججلججمججان بججه ظججرو  
دخالتهری وسیع معلمان تجبجدیجل  
شد. و برخی تشجکجلجهجای دیجهجر  
کارگری به ابتکار خود یعجالجیجن  
کارگری و بجدون اججازه دولجتجی  

 تشکیل شد.  
 
امروز وقتی که نهاه مجیجکجنجیجم    

می بینیم کجه چجنجدیجن تشجکجل  

کارگران و مجعجلجمجان و دیجاب از  
حججقججوق کججودکججان را داریججم کججه  
هی کدام طبج  آن روا  قجانجونجی  
الزاما تشکیل نشده اند. همانجطجور  
که اشاره کردم این به یجت امجر  
نسبتا جا ایتاده و بدیهی تجبجدیجل  
شده است که تشجکجل کجارگجری  
امجججر خجججود کجججارگجججران اسجججت.  
محورهای ایلی این بحث بجطجور  
خالیه ایجنجهجاسجت: اوال تشجکجل  
کججارگججری امججر خججود کججارگججران  
است. به این مجفجهجوم کجه دولجت  
نباید بهی وجه در مسالجه ایجنجاد  
تشکل کارگری دخالت کجنجد و  
دخالت داده شود. کارگجران بجایجد  
زیهیرانه تشکلجهجای مجورد نجیجاز  
خود را راسا ایجنجاد کجنجنجد و از  
آنها دیجاب کجنجنجد و آنجهجا را بجه  
کججاریججرمججایججان و دولججت تججحججمججیججل  
کننجد. نجه ایجنجکجه دنجبجا  اججازه  
بججهججردنججد. ایججن مججهججم اسججت کججه  
کججارگججران و هججمججه یججعججالججیججن  
کارگری بداننجد کجه ایجن تجوازن  
قواست که تعیین میکند چجقجدر  
کججارگججران بججتججوانججنججد تشججکججلججهججای  
خججودرا ایججنججاد کججنججنججد و ادامججه  
کاری آنرا تضمین کنجنجد. هجانجیجا  
هدو و امجر تشجکجل کجارگجری  
باید عمجلجی کجردن خجواسجتجهجای  
 کارگران باشد نه چیز دیهری.  

 تشکل کارگری امر خود کارگران است
 سئوال "کارگر کمونیست" از کاظم نیکخواه
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 ٥ از صفحه                

 ٧ صفحه  

 
برنامه و زالتفرم تشکجل کجارگجری  
را دولت و کاریرما و هجیج  مجقجام  
و نهاد دیهری نباید تعییجن کجنجنجد  
و در آن دخجالجتجی داشجتجه بجاشجنجد.  
تشججکججل کججارگججری بججایججد امججر   
زیشبرد و عملی کردن خواستجهجای  
کارگران باشد. نه چجیجز دیجهجری.  
تشکل کارگری نمیتواند و نجبجایجد  
ایدئولو یت و مذهبی باشد. بجایجد  
روی اهداو و خواستهای ملجمجوس  
خود کارگران تمرکز کند. و نکتجه  
آخر اما بسیار حیاتی اینکجه بجرای  
اینکه تشکل کارگری را نجتجوانجنجد  
به شجیجوه هجای بجوروکجراتجیجت از  
دست کارگجران خجارج کجنجنجد ایجن  
مهم است کجه مجنجمجع عجمجومجی  
ارگان تصمیجم گجیجرنجده و تجعجیجیجن  
کنجنجده هجر تشجکجلجی بجاشجد. ایجن  
منامع بجایجد بجطجور مجنجظجم و در  
یایله کوتاه چجنجد مجاهجه ای بجا  
شرکجت تجوده کجارگجران عضجو آن  
تشکل تشکیل شوند و نجهجادهجای  
تصمیم گیرنده را تعیین کجنجنجد، بجر  
یعالیت تشجکجل و سجازمجان مجورد  
نظر کنتر  و نظارت داشتجه بجاشجنجد  
و هر مسجئجولجی را هجر وقجت کجه  
خواستند برکنار کنجنجد یجا تجیجیجیجر  
دهججنججد. ایججنججهججا الججفججبججای تشججکججل  
کارگری است. راستش الفبای هجر  
تشکل مردمی مستقل باید هجمجیجن  
هججا بججاشججد. ایججن هججاسججت کججه از  
بوروکراسی و مانع تراشجی بجر سجر  
دخالت کارگران جلوگیری میکنجد  
و تججوده کججارگجران را در راس هججر  
تشکلی قرار میدهد. بویهه مسجالجه  
منامع عمومی منظجم و یجاحجب  
 اختیار بسیار مهم و حیاتی است.  

 
امیدوارم با این تجووجیج  مجخجتجصجر  
توانسته باشم سر تیترهای بحجث را  

 یاد آوری کرده باشم. 
 

مصسساحسسبسسه تسسوسسسط نسساصسسر 
اصغری از اعضای تحسریسریسه 
 کارگر کمونیست تهیه شده

نججهججاهججی بججه خججواسججتججهججایججی کججه  
کججارگججران در طججو  چججنججد سججا   
گججذشججتججه، طججی مججبججارزات خججود  

اند، نکته مجهجم، و یجا    مطرح کرده 
در واقع نقجطجه وجعجف و اشجتجبجاه  
مهمی را در کار کارگران زیشجرو  
بججرجسججتججه مججیججکججنججد. مججیججهججویججیججم  
کارگران زیشرو، زیرا این دسته از  
کارگران نقش مهمجی در شجکجل  
دادن به خجواسجتجهجا و شجعجارهجای  
مبارزات جاری کارگری دارند و  
بدون شت در یورتجی کجه ایجن  
ریججقججا از یججت خججط ایججولججی و  
حساب شده زیروی کنند، جنجبجش  
کارگری گجامجهجای بجلجنجدی بجه  

 جلو برمیدارد. 
ایجم    اما این اشتباه چجیجسجت  دیجده 

که در میان خواستهای کارگجران  
از دولت و کجاریجرمجا، یجعجنجی در  

هایی نظجیجر کجاهجش    میان خواست 
ساعجت کجار، اوجایجه دسجتجمجزد،  

هجا، سجود ویجهه،    تعطیلی زننشنبه 
اخججراج مججدیججران حججزب الججلججهججی و  
غججیججره، گججاه و بججیججهججاه خججواسججت  
تشجکجیجل شجورا و سجنجدیججکجا هججم  
مطرح میشود. یجعجنجی کجارگجران  
در مججواردی از دولججت و وزارت  
کار میخجواهجنجد کجه بجرای آنجهجا  
شورا و سندیکا اینجاد کجنجنجد، و  
یا در موارد دیهری، کارگران از  
وزارت کار میخواهند که نمایجنجده  
بفرستد تا بر "قانونی بودن" ججریجان  
انتخابات شورا و سندیکجای آنجهجا  

 نظارت کند. 
مجا کججمجونججیججسجتججهججا بججا ایجنججهججونججه  
درخجواسجت شجورا و سجنجدیجکجا از  
دولت مخالفیم. هی  بجخجشجی از  
طبقه کارگر به اندازه کمونیستهجا  
مدایع این نیجسجت کجه کجارگجران  
سازمانها و تشکلهای عجلجنجی و  

ای خود را بوجود آورنجد. ایجن    توده 
الزمه زجیجشجروی طجبجقجه کجارگجر  
است. اما ما با این مخالفیم کجه  

هجا،    کارگران تشکیل ایجن تشجکجل 

تشکیل شوراها و سجنجدیجکجاهجا را  
از دولججججت و وزارت کججججار  

داران درخواست کنند. مجا    سرمایه 
با این مخالفیم کجه کجارگجران از  

داران بخواهند کجه    دولت و سرمایه 
آنجهجا را مججتجشجکجل کججنجنجد و در  

هججا و شججوراهججا سججازمججان    اتججحججادیججه 
دهند. ما با ایجن مجخجالجفجیجم کجه  
کارگران با دسجت خجود دولجت را  
بر امر کارگران حاکم کنند و از  
او بجخجواهجنجد کجه بجر انجتجخجابجات  
کارگری "نظارت" کند و قاوجی  
"یالحیت" نمایجنجدگجان کجارگجران  

 بشود. 
ما میجهجویجیجم تشجکجیجل شجورا و  
سندیکا امر خود کجارگجران اسجت  
و محتجاج اججازه قجبجلجی دولجت و  
نججظججارت نججمججایججنججده و یججا بججازرس  

 مواجب بهیر وزارت کار نیست. 
اما هجر سجنجدیجکجالجیجسجت ایجالح  

ای    طلب و اسجتجخجوان خجرد کجرده 
کججه عججمججری بججه دنججبججا  حججقججوق  
ینفی کارگران دویده باشد قطعجا  
به این حرو ما اعجتجراک خجواهجد  

 کرد. او خواهد گفت: 
"این یت واقعیت اسجت، و شجمجا  
کمونیستها هم بجا آن مجوایجقجیجد،  
کججه کججارگججران بججه تشججکججیججالت  

ای خود نیاز دارند. کجارگجران    توده 
نججمججیججتججوانججنججد دنججدان روی جججهججر  
بهذارند، شجاهجد کجاهجش روزمجره  
دستمزدشان و ایزایش یشجار کجار  

هایشان باشند و هیج     و محرومیت 
نججهججویججنججد. و یججت روز یججبجج   
ناگهان انقالب کمونیستی کننجد،  
حکومت کارگجری بجر سجر کجار  
بیاورند و همه آن ه را کجه شجمجا  

ایجد    تجان آورده   کمونیستها در برنامجه 
عملی سازند. کارگران باید بطجور  
روزمججره بججرای بججهججبججود اووججاب  
خججودشججان مججبججارزه کججنججنججد و ایججن  

ای و    هجای تجوده   مجحجتجاج تشججکجل 
 ینفی کارگران است". 

بججلججه، تججا ایججنججنججای بججحججث مججا  

کمونیستها هم موایقیم. ... و نجه  
یججقججط ایججن، بججلججکججه مججیججهججویججیججم  

ای کارگران تجنجهجا    تشکلهای توده 
ابزاری برای بجهجبجود اووجاب آنجهجا  
نیست، بلکه هم جنجیجن مجیجتجوانجد  

ای برای بجهجتجر و سجریجعجتجر    زمینه 
متشجکجل شجدن کجارگجران تجحجت  
سیاست انقالبی طجبجقجه کجارگجر،  
یعنی سیاست کمونیستی بجاشجد.  
مججا کججمججونججیججسججتججهججا نججه یججقججط  
ایالحات، بجلجکجه حجتجی انجقجالب  

هججای    کجارگججری را بجدون تشججکججل 
ای گججونججاگججون کججارگججران،    تججوده 

یججعججنججی بججدون تشججکججلججهججایججی کججه  
میلیونها کارگر را در خود ججای  

 بدهد عملی نمیدانیم. 
اما دوست سندیکالجیجسجت مجا از  

 ایننا نتینه میهیرد که: 
"خججوب اگججر قجججرار اسججت کجججه  

ای کججارگججران،    تشججکججیججالت تججوده 
ماال سندیکا دنبجا  خجواسجتجهجای  
کارگران را بهیرد، باید بجا دولجت  
و کاریرما طرو شجود. دولجت و  
کجاریجرمججا حجاوججر نجمججیجشجونججد بججا  
تشکیالتی که رسمجیجت قجانجونجی  
نداشته بجاشجد، یجحجبجت کجنجنجد.  
بنابراین ما باید خجودمجان بجا زبجان  

خو  از آنها دعجوت کجنجیجم کجه  
خودشان در تشجکجیجل شجوراهجا و  
سندیکاهای ما شجرکجت کجنجنجد.  
اجازه تشکیل آن را بجه کجارگجران  
بدهند و نمایجنجده بجفجرسجتجنجد و بجر  
انتخابات آن نظارت کنند، تا بجعجد  
نتوانند بایطالح دبه دربیجاورنجد و  
از مذاکره با نمایندگان سجنجدیجکجا  

 شانه خالی کنند. ..." 
گجیجری    اتفاقا ما با همین نجتجیجنجه 

مججخججالججفججیججم. بججه ایججن مججیججهججویججنججد  
گجیجری غجلجط از مجقجدمجه    نتینجه 

چینی درست. به این مجیجهجویجنجد  
دوسججتججی خججالججه خججرسججه در حجج   

 کارگران. چرا  برای اینکه: 
اوال، باید تجوججه کجنجیجد کجه هجر  
ایجالحججات و هجر بجهججبجودی، هججر  
چند جزئی، در زندگی کجارگجران  

داری، نجتجیجنجه    در جامعه سرمجایجه 
جنبی و یرعی مجبجارزه انجقجالبجی  
آنهاست. اگر میخواهید دولجت را  
به مذاکره با کارگران بکجشجانجیجد،  
باید قدرت مسجتجقجل کجارگجران را  

داران    در مقابجل دولجت و سجرمجایجه 
علم کنید. هی  دولتی، هجر قجدر  

 هم که عوامفریب باشد،  
 

 ایجاد سازمانهای کارگری امر خود کارگران است
 منصور حکمت 
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 ٦٦ صفحه         

 ایناد سازمانهای کارگری امر خود کارگران است                                       منصور حکمت  
ای به مذاکره بجا کجارگجران    عالقه 

حرو گو  کن و قانجون طجلجبجی  
که از زیش معلوم باشد دست بجه  
اعتصاب و تحصن و تظجاهجرات و  
عمل مستقیم نمجیجزنجنجد، نجخجواهجد  
داشت. خود شما چند بجار شجاهجد  

ایججد کججه دولججت در مججقججابججل    بججوده 
کارگجران شجانجه بجاال انجداخجتجه و  
حتی دست به تهدید و رجزخوانجی  
زده. امججا هججنججهججامججیججکججه نججیججروی  
مسججتججقججل مججتججمججرکججز و مصججمججم  
کارگران را در بجرابجر خجود دیجده  
است، وقتی با تهدید و اعتجصجاب  
سراسری روبرو شده است، خود بجا  
سر دویده و حاور به مجذاکجره بجا  
نمایندگان واقعی کجارگجران شجده  
اسججت. از طججریجج  جججلججب روججایججت  
دولت و کاریرما نمیتوان بجا آنجهجا  
مبارزه کرد. کارگران باید قجدرت  

 خود را به آنها تحمیل کنند. 
در مججورد تشججکججیججل و رسججمججیججت  
یایتن شورا و سندیکا هم هجمجیجن  
قانون اساسجی مجبجارزه طجبجقجاتجی  
حکمفرماست: ایالحات نجتجیجنجه  
جنبی مبارزه انقالبی است و هجر  
ایالح و بهبود جزئی را نیز بجایجد  
بججه نججیججروی هججمججبججسججتججهججی و  
رزمندگی طبقه کارگر به طبجقجه  

دار و دولجت او تجحجمجیجل    سرمجایجه 
کرد. شجورا و سجنجدیجکجا ابجزاری  
برای مبارزه کجارگجران در ججهجت  
کسب حقوق آنجهجاسجت. حجقجوقجی  

داران آن را غصججب    کججه سججرمججایججه 
 اند و به زبان خو  زس    کرده 

 
نمیدهند. از طری  ججلجب روجایجت  

دار نجمجیجتجوان ابجزار    دولت و سرمایه 
مبارزه علیه آنها را بجوججود آورد.  
هججیجج  دولججت بججور وایججی بججرای  
کججارگججران شججورا و سججنججدیججکججای  
واقعجی تشجکجیجل نجمجیجدهجد و راه  
انتخاب شدن نمایندگان واقجعجی و  
انجججقجججالبجججی کجججارگجججران را بجججاز  

هجای    نمیهذارد. ما بجایجد تشجکجل 
ای و نمایندگان واقعجی خجود    توده 

را به دولت تحمیل کنیم. ما بایجد  
به نیروی همجبجسجتجهجی و اتجحجاد  
خود کارگران دولت و کجاریجرمجا  
را نججاگججزیججر کججنججیججم کججه شججورا و  

سجنجدیجکجای مجا را بجه رسجمجیججت  
بشناسند. این تنجهجا نجیجروی خجود  
مججا، نججیججروی مججبججارزه مججتججحججدانججه  
ماست کجه بجه تشجکجلجهجای مجا  
رسمیت میبخشد و نمایندگان مجا  

 را یاحب "یالحیت" میکند. 
از ایجن گجذشجتجه کسجی کجه بجه  
خاطر بهبود اوواب کجارگجران، بجا  
دست خود زای دولجت را در امجر  
طبقه کارگر به میجان مجیجکجشجد،  
حداکجاجر دوسجت نجادان کجارگجران  

ای    است. او منایع طبقاتی، زجایجه 
و سراسری کارگران را به منجایجع  
آنی و جزئجی، کجه آنجهجم مجعجلجوم  
نیست از راه مسالمت ججویجانجه تجا  
چه حد قجابجل دسجتجیجابجی بجاشجد،  
میفروشد. تمام مجبجارزه کجارگجران  

ای    داران، مجبجارزه   بر علیه سرمجایجه 
بر سر کوتاه کردن دست سجرمجایجه  

داران از حجججیجججات    و سجججرمجججایجججه 
اقتصادی و سجیجاسجی کجارگجران  

ای کجه تجا سجاقجط    است. مجبجارزه 
کردن کجل حجاکجمجیجت طجبجقجاتجی  

داران بر جامعه بایجد ادامجه    سرمایه 
ای کججه بججایججد بججه    یججابججد. مججبججارزه 

تشججکججیججل حججکججومججت کججارگججری  
مجنججنججر شججود. امجا ایججن دوسججتججان  

بججیججن کججه یججقججط در یججکججر    کججوتججه 
"قانونی کردن" شورا و سجنجدیجکجا  
هستند، استقال  کجارگجران را بجه  
یت سندیکای ایجالح طجلجب و  

داران    مورد اعتماد دولت و سرمایجه 
میفروشند. وگرنه هجیج  کجارگجر  

نهر و آگاهجی بجرای ایجنجکجه    آینده 
دولت یردا حجاوجر بجاشجد بجر سجر  
چند درید اوجایجه دسجتجمجزد بجا  
نمایندگان سندیکا یحبجت کجنجد  
و آنها را بجه رسجمجیجت بشجنجاسجد،  
خود  امروز با دست خجود زجای  
دولت را بجه امجور کجارگجران بجاز  
نججمججیججکججنججد و از دولججت دعججوت  
نمیکند که بیاید و کجارگجران را  
مطاب  میل خود سازمان بجدهجد و  
یا هر نماینده بجی آزار و سجر بجه  
زیر و یا حتی سازشکاری را کجه  
میخواهد از یجنجدوق درآورد. بجا  

ای، یعنی با مجطجالجبجه    چنین شیوه 
شورا و سندیکا از دولت و وزارت  
کار، هی  چیز بنز سجنجدیجکجای  

زرد طججریججدار دولججت و شججورای  
اسالمی منجیجزگجوی ججمجهجوری  
اسالمی نصیب کارگران نخجواهجد  

 شد. 
اگر میخواهیم شورا و سندیجکجای  
واقعی داشته بجاشجیجم و دولجت را  
نججاگججزیججر کججنججیججم کججه شججورا و  
سجنجدیجکجای مجا را بجه رسجمجیججت  
بشناسند، راهجش ایجن اسجت کجه  
خودمان رأسا دست بجکجار ایجنجاد  
شورا و سندیکا بشویم و به دولجت  
و کججاریججرمججا و وزارت کججار هججم  
بفهمانیجم کجه کجارگجران مجتجحجد،  

هججای    کججارگججران هججمججبججسججتججه، تججوده 
کارگران کارخجانجه، ایجن شجورا و  
سندیکا را شجورا و سجنجدیجکجای  
خودشان میدانند، یکپارچجه از آن  
حمایت میکنند و اجازه نمجیجدهجنجد  
مویی از سر نمایندگان و رهجبجران  
آن کم شود. ایننا هم این نجیجروی  
اتججحججاد و هججمججبججسججتججهججی خججود  
کارگران است که میتوانجد دولجت  

 را به تسلیم وادارد. 
نتینه هر نجوب دخجالجت دولجت در  
تشکیل شوراها و سجنجدیجکجاهجا از  
زیش معلجوم اسجت. مجهجر بجارهجا  

ایم کجه بجه    ایم و تنربه نکرده   ندیده 
نام شورا، جاسوسان حجزب الجلجهجی  

انجد  مجهجر    را به ما تحمیل کجرده 
ایجم کجه    ایم و تجنجربجه نجکجرده   ندیده 

نججمججایججنججدگججان واقججعججی مججا را  
اند و یا حتی دستهجیجر و    نپذیریته 

ایجم کجه    اند  مهر ندیده   اخراج کرده 
حضجججرات وزارت کجججار هجججمجججواره  
"یالحیت" کارگران کمونیست و  

انجد و ججلجوی    انقالبی را رد کجرده 
انتخاب شدن آنها را با هزار تقجلجب  

انجد  آیجا    و دوز و کلت گجریجتجه 
قرار است ووع به همجیجن تجرتجیجب  

 بماند و این تنارب تکرار شود  
ممکن است کسی بجهجویجد "ایجن  
کججار، یججعججنججی دعججوت دولججت بججه  
دخالت در تشجکجیجل تشجکجلجهجای  
کارگری از روی ناچاری اسجت.  
آخر دولجت در مجقجابجل کجارگجران  
دسججت بججاال دارد". الججبججتججه بججدون  
شت این هم یت عامجل مجرهجر  
در طجرح ایجن مجطجالجبجه نجادرسجت  
است. اما ذهنیت "قانون طجلجب" و  

سججنججدیججکججالججیججسججتججی بججخججشججی از  
کارگران نیز نقش مهمی در ایجن  
مساله دارد. کایی است تجنجربجه  
کارگجران چجات تجهجران را بجیجاد  
بیاوریم. ریجقجای کجارگجر چجات  
تهران زس از قیام، یجعجنجی وقجتجی  
که کارگران کامال دست بجاال را  
داشججتججنججد، تصججمججیججم گججریججتججنججد  
سندیکای دوران شجاه را مجنجحجل  
کنند و سندیکای جدید تشکجیجل  
بدهند. نجمجایجنجدگجان سجنجدیجکجای  
قبلی مجدعجی شجدنجد کجه مجدت  
"قانونی" نمجایجنجدگجی آنجهجا تجمجام  
نشده و تا مرجع قجانجونجی نجبجاشجد  
که دیاتر و اموا  و زو  سنجدیجکجا  
را تحویجل بجهجیجرد، و تجا هجیجات  
مدیجره ججدیجد "قجانجونجا" مشجخجم  
نشده باشد، کنار نخواهجنجد ریجت.  
جالب است  در شرایطی کجه شجاه  
و قوانین و کجل دسجتجهجاه قجانجون  
گذاریش از دست کارگران مسلج   
یراری بودند، نماینده سجنجدیجکجای  
سلطنتی قانونی بجودن خجود  را  

تجر و    به رخ میکجشجد  امجا ججالجب 
مججایججه تججاسججف ایججن اسججت کججه  
کارگران زیشرو چات هم به ایجن  
استدال  تسلیم شدند. آنها سه مجاه  
هر روز جلسه کردنجد تجا تجدار   

هجا    انتخابات ببیجنجنجد، در روزنجامجه 
اطالعیه انتخابات چجات کجردنجد  
و از وزارت کجججار ججججمجججهجججوری  
اسالمی دعجوت کجردنجد کجه در  
انتخابات شجرکجت کجنجد و بجر آن  
نظارت کند. حضرات نمجایجنجدگجان  
"قانونجی" هجم در روز انجتجخجابجات  
مدعی شدند که خود آنجهجا بجایجد  
بر انتخابات نجظجارت کجنجنجد، زیجرا  
مطاب  "قانون" انتخابات را هجیجات  
مجدیججره سججابجج  بججرگجزار مججیجکججنججد.  
نتینه چه شد  هی ، آنهجا حجرو  
خود را زیش بردند و مجنجددا هجر  
سه نفرشان دوباره از ینجدوق رای  
سججر درآوردنججد. کججارگججرانججی کججه  
مسلحانه قیام کرده بودند در برابجر  
توهمات قجانجون طجلجبجانجه خجود و  
تجججال  خجججود بجججرای راوجججی  
نههداشتن وزارت کجار زانجو زدنجد  
و عقجب نشجسجتجنجد. از ایجنجهجونجه  

 تنارب باید درس گریت  

ما کمونیستها خجواهجان اسجتجقجال   
ایجم. مجا    طبقه کارگجر در مجبجارزه 

هجا خجواهجان آنجیجم کجه    کمونیسجت 
طبقه کارگر با اتکاء بجه خجود و  
نیروی مستقل خجود بجرای دسجت  

ا     یایتن به خواستهای طجبجقجاتجی 
 متشکل شود و مبارزه کند. 

مججا کججمججونججیججسججتججهججا مججیججهججوئججیججم،  
کججارگججران  تشججکججیججل شججورا و  
سندیجکجا کجار خجود شجمجاسجت و  
نیازی به اجازه دولت و کجاریجرمجا  

 و نظارت وزارت کار ندارد. 
ما میهوئیجم، اگجر هجمجبجسجتجه و  
متحد از تشجکجیجالت خجود دیجاب  
کنید، اگجر خجودتجان او  تشجکجل  
خود، شورای خود و سجنجدیجکجای  
خود را ایناد کنید و به رسجمجیجت  
بشناسید و در آن چجون تجن واحجد  
عمل کنید، آنهاه و تجنجهجا آنجهجاه  
خواهید توانست رسمیت آن را بجه  
دولت، بجه هجر دولجتجی، تجحجمجیجل  

 کنید. 
ما میهوئیم، شورا و سندیجکجایجی  
که دولجت بجرای شجمجا تشجکجیجل  
دهد، حتی اگجر راوجی بجه ایجن  
کار شجود، شجورا و سجنجدیجکجای  
کججارگججری نججخججواهججد بججود. یججت  
خیجمجه شجب بجازی سجنجدیجکجایجی  

هجای آن    خواهد بود که عروسجت 
انجد.    را به شکل کارگران سجاخجتجه 

شورای اسجالمجی و سجنجدیجکجای  
زرد دولتی نتینه چجنجیجن روشجی  

 است. 
ما میهوئیم، کارگران بایجد یجورا  
و کامال مستقل از دولجت دسجت  
بکار تشکیجل شجوراهجای واقجعجی  
خججود شججونججد. مججنججمججع عججمججومججی  
کارخانه خود را تشجکجیجل دهجنجد،  
جلسات آن را منظم کنند و آن را  
بججه عججنججوان عججالججیججتججریججن ارگججان  

گیری کارگران به رسمیجت    تصمیم 
بشناسنجد و در مجقجابجل دولجت و  
کججاریججرمججا و وزارت کججار قججرار  
دهند. منمع عمومی رسجمجی و  
منظم اولین رکن شجورای واقجعجی  

 است. 
 

مجا مججیجهججوئججیجم، کججارگجران بججایججد  
همبسته و متحد اعالم کنند کجه  
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 ٣ صفحه  

سیما بهاری: قرار است این 
 ٣١تسا  ١اجالس در فاصله 

خسسسرداد   ٢١-٣١ژوئسسسن  
برگزار شود. ترکیب شسرکست 
کننسدگسان ایسن اجسالس هسا 
چگونه است و مشخصسا چسه 
برنامه و اهدافی را دنسبسال 

 میکنند؟
 شهال دانشفر:

بنا بر اساسنامه سازمان جهجانجی    
کججار، کججنججفججرانججس سججاالنججه ایججن  

نجفجره    ٣ سازمان با ترکیب هیاتی  
از سوی کشجورهجای عضجو کجه  
عبارتجنجد از دو نجمجایجنجده هجیجات  
دولتی، یت نماینده کجاریجرمجا و  
یت نجمجایجنجده کجارگجر تشجکجیجل  
میشود و ظاهرا بر اساس رایجزنجی  
سه جانبه گرایجی یجعجنجی دولجت،  
کججاریججرمججا و کججارگججر عججمججل  
میکنند. هیاتی با ایجن تجرکجیجب  
هر سا  می نشیجنجنجد و بجر روی  
مقررات کار در سط  ججهجانجی و  
اجرای آن به بحث و گفتهو مجی  
نشینند. در این سه جانبه گجرایجی  
در بهترین حالت نمایندگجان دولجت  
و کاریجرمجایجان در یجت ججبجهجه  
واحد قرار دارند و تنها یجت نجفجر  

نفره ظاهرا قجرار اسجت    ٣ از هیات  
کارگران را نمایندگی کجنجد کجه  
رای او طبعا همیجشجه در اقجلجیجت  
قرار دارد. اما در رابطه با هجیجات  
ایران ووع از این هم بجدتجر اسجت.  
در هیات اعزامی ایجران آن یجت  
نفری هم که قرار است به عجنجوان  
نماینده کارگران شرکت کجنجد، از  
مججیججان تشججکججلججهججایججی دسججت سججاز  
حکومتی تجعجیجیجن مجیجشجود کجه  
هی  ربطی به کارگجران نجدارد و  

باز هم در جبهه دولت و سجیجسجتجم  
حاکم قرار دارد. اینها ارگجانجهجای  
جاسوسی در محجیجط هجای کجار  
هستند که وظیفه شان کجنجتجر  و  
مهار جنبش اعتراوی کجارگجری  
است و بجعجنجوان بجازوی دولجت و  
کاریرما در کجارخجانجنجات نجقجش  

 بازی میکنند. 
کارگران به کل ایجن بسجاط سجه  
جانجبجه گجری مسجخجره اعجتجراک  
دارند و هیات اعزامی ججمجهجوری  
اسالمی را نماینده خود نمیدانجنجد.  
از همین رو می بجیجنجیجد کجه هجر  
سا  با یرارسیدن زمجان بجرگجزاری  
این کجنجفجرانجس هجا، نجامجه هجای  
بسججیججاری از سججوی تشججکججلججهججا و  
رهبجران سجرشجنجاس کجارگجری در  
اعتراک به شجرکجت نجمجایجنجدگجان  
تشکلهای دست ساز حجکجومجتجی  

” نمجایجنجده کجارگجران “ تحت عنوان  
 در این اجالس ها سرازیر میشود. 

اما اجازه بجدهجیجد کجمجی هجم در  
مورد کار این اجالس ها تووجیج   
دهججم. اجججالس هججای سججازمججان  
جهانی کار، مقاوله نامه ای بیجن  
المللی در خصوس استانداردهجای  
کار در سط  جهانی را تصجویجب  
میکند و این مجقجاولجه نجامجه هجا  
بججرای کشججورهججای عضججو الزم  
االجرا هستند. در عین حا  یجت  
کار کنفرانس نجظجارت بجر اججرای  
مقاوله نامه های مصوب آی ا   
او و رسججیججدگججی بججه شججکججایججات  
مبنی بجر عجدم رعجایجت آنجهجا از  
سوی کشورهای مختلجف اسجت.  
از هججمججیججن رو یججت مججووججوب  
اعججتججراک کججارگججران در نججامججه  
هایشان به سازمان ججهجانجی کجار،  

نقض آشکار زایه ای ترین حجقجوق  
کارگران که نقض مقجاولجه نجامجه  
های سازمان جهجانجی کجار اسجت  
کججه ایججران نججیججز عضججوی از ایججن  
سازمان بوده و مجلجزم بجه اججرای  
آنها میباشجد. کجارگجران سجکجوت  
سجازمجان جججهجانجی کججار در بجرابججر  
بیحقوقی های زجایجه ای شجان و  
سرکوبهری های ر یم اسجالمجی  

 اعتراک دارند. 
در هر حا  اجالس هجای سجازمجان  
ججهججانججی چججیججزی یججت نججمججایججش  
نیست. دلیجلجش نجیجز بجه روشجنجی  
اینست که سازمان ججهجانجی کجار  
جججججور وایجججججی و   ارگجججججانجججججی ب
بجوروکججراتجیججت و یججکججی از زیججر  
منجمجوعجه هجای سجازمجان مجلجل  
است. سیاست های نجاظجر بجر آن  
نیز تجابجع سجیجاسجت هجای ججاری  
سججازمججان مججلججل و دولججت هججای  
سرمایه داری در سجطج  ججهجانجی  
است. در زجس هجمجیجن سجیجاسجت  
هاست که ممجاشجات هجا یجورت  
مجیجهجیجرد. یجت نجمجونجه بجارز   
مماشات سازمان جهانی کجار بجا  
جججمججهججوری  اسججالمججی در طججو   
حاکمیت این ر یم و سجکجوت آن  
در قجبجا  زیجر زجا گجذاشجتجه شجدن  
حتی مقاوله نامه های خجود ایجن  
سججازمججان از سججوی حججکججومججت  
اسالمی است که مورد اعجتجراک  

 کارگران در ایران است. 
 

سیما بهاری: بنا بر خسبسری 
محمد یساراحسمسدیسان رئسیس  
مجمسع عسالسی نسمسایسنسدگسان 
کسسارگسسران ایسسران از ارسسسال 
نامه اعترا  این مجمع به 

وزارت کار بسه دلسیسل عسدم 
صسسدور مسسجسسوز شسسرکسست در 
اجالس جهانی کار خسبسرداد 

 موضوع چیست؟
 شهال دانشفر: 

درست است. محمجد یجاراحجمجدیجان  
در خصوس علت عدم دعجوت از  
وی بججرای حضججور در اجججالس  

المللی کار میهجویجد: در ایجن    بین 
اردیجبجهجشجت    ٤٥ زمینه در تاریجخ  

ای بجه مجدیجر    ماه با ارسجا  نجامجه 
کل امور بین الجمجلجل وزارت کجار  
اعججتججراک خججود را در خصججوس  
حذو نجام بجنجده از لجیجسجت ایجراد  
اعججزامججی بججه عججنججوان سججرزججرسججت  
جامعه کارگری ایران در اججالس  
اعالم کردیم اما با وججود ایجنجکجه  

روز تجا ایجتجتجاحجیجه ایجن    ٣ یقط  
اجججالس زمججان بججاقججیججسججت، هججنججوز  
زاسخی از وزارت کجار دریجایجت  
نکردیم. این در حالجی اسجت کجه  
برای دو نمایجنجده مجنجمجع عجالجی  
نمایندگان کارگران و نمایجنجدگجان  
دو تشکل دیجهجر کجارگجری ویجزا  

 یادر شده است. 
در ادامججه او تججووججیجج  داده و  

انجهجاری وزارت    میهجویجد: "سجهجل 
کار در یراینجد ایجن مجووجوب بجه  
خججوبججی واوجج  اسججت و بججایججد  
زججاسججخججهججو بججاشججنججد. ایججران عضججو  
هیأت مدیره سازمان بین الجمجلجلجی  
کار و عضو هیأت مجوسجس ایجن  
سازمجان اسجت بجنجابجرایجن رعجایجت  
نشدن این قجوانجیجن بجدیجهجی ججای  

 تعنب است." 
یججاراحججمججدیججان زججیججش از ایججن در  
گفتهو با خبرنهجار مجهجر گجفجتجه  
بود که مسئوالن وزارت کجار مجا  

اند اگجر مشجکجالت    را تهدید کرده 
مجا      را تکذیب نکنیم، مسئجولجیجت 

 سلب می شود.  ILOدر  
این گفته به روشنی از نزاعجهجای  
درون حجکججومجتججی بجر سجر دزدی  
هایشان در تامین اجتمجاعجی زجرده  
بر میدارد. این گفته ها حجکجایجت  
از این دارد که چجهجونجه ججنجبجش  
اعتراوی کارگری حجکجومجتجیجان  
را به جان همدیهر انداختجه اسجت.  
از جمله چندی قبل یجاراحجمجدیجان  
به وقوب بحران در سازمان تجامجیجن  
اجتماعی در یورت تداوم بجدهجی  

هججزار مججیججلججیججاردی دولججت،    ٠٤١ 
 هشدار داده بود.  

یجاراحججمججدیججان طججی تججووججیججحججاتججی  
میهوید که بر اساس قانجون کجار  
تمام نمایندگان رسمی "کجارگجران"  
در سازمان ججهجانجی کجار تجوسجط  
کانون عالی شوراهجای اسجالمجی  

هجای    کار، کانون عجالجی انجنجمجن 
ینفجی کجارگجران و یجا مجنجمجع  
نججمججایججنججدگججان کججارگججران انججتججخججاب  
میشوند. که ظاهجرا تجوایج  آنجهجا  
این بوده که به یورت چجرخشجی  
هر سجا  نجمجایجنجده یجکجی از ایجن  
تشکلهای دست ساز حجکجومجتجی  
در کنفرانس هجا و اججالس هجای  
بین المللجی شجرکجت کجنجنجد کجه  
امسا  او به عنجوان نجمجایجنجده ایجن  
تشکلهای حکجومجتجی بجه وزارت  

 کار معریی شده است.  
اما کشاکش هجایشجان بجه حجدی  
باالست که به گفته وی علیرغجم  
ایججنججکججه  یججقججط چججنججد روز تججا  
ایتتاحیه این مراسم مجانجده، از او  
 دعوتی نشده است و او از وزارت  

 

 با شهال دانشفر  
 در برنامه گفتهو در کانا  جدید

سازمان جهانی کار، 
 اهداف و سیاستها 
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 ٦١ صفحه    

 کار خواستار زاسخهویی میشود.  
سیمجا بجهجاری: حجزب کجمجونجیجسجت  
کارگری ایران هرساله تجال  کجرده  
اسججت کججه در روز بججازگشججایججی  
کنفرانس ساالنه آی ا  او خجود را  
به محل برساند و اعجتجراک خجود را  
به حضور هیات جمهوری اسجالمجی  
در این اجالس ها اعالم دارد. شجمجا  
نیز از سوی کجمجپجیجن بجرای آزادی  
کارگران زنجدانجی هجیجاتجی را بجرای  
اعتراک به سجازمجان ججهجانجی کجار  

 میفرستادید. هدو شما چیست   
شهال دانشفجر: ججمجهجوری اسجالمجی  
نججمججایججنججده کججارگججران و مججردم ایججران  
نیست. بلکه سرکوبجهجرمجردم اسجت.  
مجا بججا حضجور اعججتججراوجی خججود و  
اطججالب رسججانججی و نشججان دادن ایججن  
حقیقت به جهانیان اعتجراک خجود را  
به حضجور ججمجهجوری اسجالمجی در  
اجالس های سازمان ججهجانجی کجار  
اعالمیکنیم. جمهوری اسالمجی بجه  
عنوان حکومتی که زایه ای تجریجن  
حجقججوق کججارگججران و مججردم ایججران را  
نقض میکنجد، حجکجومجتجی کجه بجا  
قوانین عصر حنری خود کارگجر را  
بججخججاطججر اعججتججراوججاتججش بججه شججالق  
مجیجکجشجد، حجکجومجتجی کجه تجحجت  

اخجال  در نجظجم و امجنجیجت  “ عنجوان  
کارگران، معلمان و یجعجالجیجن  ”  ملی 

سیاسی را بطور دائم تحت زجیجهجیجرد  
قرار داده و برایشان احکام سجنجهجیجن  
زندانی یادر میجکجنجد، حجکجومجتجی  
که تحت حاکمیتش مجحجیجط هجای  
کار به قتلهاه کارگران تبدیجل شجده  
است و یت نمونجه اخجیجر  مجعجدن  
زمستان یورت است کجه در ججریجان  

کججارگججر    ٣٧ ایجن یججاججعججه انسججانجی  
جانباختند. و باالخره حکومتجی کجه  
زایه هایش بجر آزجارتجایجد ججنجسجی و  
سرکوب و اعدام و جنایت گجذاشجتجه  
شججده اسججت، جججایججش در سججازمججان  
جهانی کار نیست. ما به سکوت و  
مججمججاشججات سججازمججان جججهججانججی کججار  
اینهمه بیحقوقی در قجبجا  کجارگجران  
و مردم در ایجران و سجرکجو بجهجری  
 های ر یم اسالمی اعتراک داریم. 

اینها هجمجه بجطجور واقجعجی مضجمجون  
نامه های اعتراوی کجارگجران کجه  
هر ساله همجزمجان بجا اججالس هجای  
سازمان جهانی کار ارسجا  مجیجشجود  

 نیز هست. 
ما میهوییم همانطور که حجکجومجت  
آزارتاید نهادی آیریقای ججنجوبجی در  
دوره ای از مججبججارزات مججردم آن  
کشور، در سط  جهانی بایکوت  و  
بججه انججزوا کشججیججده شججد، جججمججهججوری  
اسالمی نیز باید در سجطج  ججهجانجی  
منزوی شود و از تمامی نجهجادهجای  
بین المجلجلجی و بجه طجریج  اولجی از  
سازمجان ججهجانجی کجار کجه ظجاهجرا  
مجججووجججوب کجججار  قجججوانجججیجججن و  
استجانجداردهجای بجیجن الجمجلجلجی کجار  
است، اخراج شود. ججای حجکجومجت  
اسالمی در سازمان جهانجی کجار و  
در هیج  یجت از نجهجادهجای بجیجن  
المللی نیست. بلکه ججای آن زشجت  
میز محاکمه است. بر اساس همجیجن  
سیاست است که ما هر سا  تجال   
میجکجنجیجم در اعجتجراک بجه حضجور  
هیات جمهوری اسالمی در مجقجابجل  
اجالس های ساالنه آن حاور شجویجم  
و یدای اعتراک کارگران و مجردم  

 ایران باشیم.  
الزمست یادآوری کنجم کجه کجارزار  
عججلججیججه امججنججیججتججی کججردن مججبججارزات  
کارگران، معلمان، و مردم مجعجتجرک  
اسججتججارتججش در سججا  گججذشججتججه بججا  
اطالعیه مشتر  اسماعیل عبجدی  
از رهجبجران اعجتجراوجات مجعجلجمجان و  
جعفر عظیم زاده رئیس اتحجادیجه آزاد  
کجارگججران ایجران زده شججد. واقججعججیججت  
اینست که بیانیه مشتر  عجبجدی 

عظیم زاده بیانیه ای علیه یجقجر و    -
ریاوت اقجتجصجادی و بجرای یجت  
زندگی بهتر و با خواست مهجم لجیجو  
زرونده های مفتجوحجه بجا احجکجامجی  

بجود.  ”  اخال  در نظم امجنجیجتجی ” چون 
این بجیجانجیجه تجوانسجت بجه کجارزاری  
قدرتمند تبدیل شود که کجارگجران و  
معلمان دو نیروی مهجمجش بجودنجد و  
از آنججنججا کججه اعججتججراک آن بججعججدی  
اجججتججمججاعججی داشججت، ایججن کججارزار  
توانست دامنه ای گسترده تجر زجیجدا  
کند. کارزاری که بطور واقعجی در  
دیاب از ح  تشکل، حج  اعجتجصجاب  
و آزادی های زایجه ای مجردم بجود.  
نکته مهم اینسجت کجه ایجن کجارزار  
ادامه یایت و هم اکنون اسجمجاعجیجل  
عبدی در اعتراک بجه حجکجم زنجدان  
خود  و امنیتی کردن مبجارزات از  

دهججم اردیججبججهججشججت تججا کججنججون در  
اعتجصجاب غجذا بسجر مجیجبجرد و تجا  
کججنججون حججمججایججت وسججیججعججی از او و  
خواستهجایجش در ایجران و در سجطج   
جهانی یورت گریته است، امسجا   
نیز کمپین عجلجیجه امجنجیجتجی کجردن  
مبارزات، هم نان یت محور مجهجم  
اعججتججراک مججا عججلججیججه جججمججهججوری  
اسالمی و علیه مماشات آی ا  او  
با سرکوبهری های ر یم اسجالمجی  
است. ما  با ریتن به محل اججالس  
سازمان جهانی کار سعی میکجنجیجم  
کججه یججدای اعججتججراک عججبججدی،  
یدای اعتراک کجارگجران و مجردم  

 باشیم.   
 

سیما بهاری: ارزیابی شما در 
مسسورد حضسسور اعسستسسراضسسی هسسر 
ساله حزب همزمان با اجالس 
های ساالنه سازمسان جسهسانسی 
کار چسیسسست و بسارتساب ایسن 
 اعتراضات چگونه بوده است؟ 

 شهال دانشفر: 
به نظر من حجرکجت اعجتجراوجی هجر  
ساله ما در مقابل سازمجان ججهجانجی  
کار یکی از زیشروی های ججنجبجش  
کارگری است. ما بجا ایجن کجار و  
در کنار آن بجا اطجالب رسجانجی دائجم  
خجججود از ووجججع کجججارگجججران و  
مجججبججججارزاتشجججان در ایججججران و از  
سرکوبهری های ر یم اسالمی بجه  
اتحادیه های کارگری و نجهجادهجای  
انسججان دوسججت در سججراسججر جججهججان،  
توانسته ایم گفتجمجان هجای خجود را  
در سط  جهانی گستر  دهجیجم. و  
در واقع اعتجراوجاتجی از ایجن دسجت  
توانسته اسجت، تجوججه سجازمجانجهجای  
کارگری در سجراسجر ججهجان را بجه  
مججبججارزات کججارگججران در ایججران و  
خواستهایشان بیشتجر ججلجب کجنجد و  
زمینه جلب همبستهی بین المجلجلجی  
بیشتری را یجراهجم سجازد. در طجو   
این سالهجایجی کجه مجا خجود را بجه  
اجالس آی ا  او رساندیجم و یجدای  
اعجتججراوجمججان را بجه مجمججاشجات ایججن  
سازمان با جمهوری اسجالمجی بجلجنجد  
کردیم، در موارد متجعجددی عجکجس  
ها و تصاویر حضور مجا  در سجطج   
رسانه هجای خجبجری بجیجن الجمجلجلجی  

 انتشار زیدا کرد.  

نکجتجه آخجر ایجنجکجه مجا بجا حضجور  
اعتراوی هر ساله خجود در مجقجابجل  
سججازمججان جججهججانججی کججار چججهججره  
بوروکراتجیجت و نجمجایشجی اججالس  
هججای ایججن سججازمججان را بججه سججخججره  
گریته و سعی کرده ایجم کجه نشجان  
دهیم که آننا نیز مجیجتجوانجد مجکجان  
اعتراک کارگران  و مجردم عجلجیجه  

 دولت های دیکتاتور باشد. 
 

سیما بهساری: تسارسیسرات ایسن 
 فعالیت کدامها هستند؟
 شهال دانشفر:

ما امروز نتجایجم مسجتجقجیجم چجنجیجن    
یججعججالججیججت هججایججی را بججه روشججنججی  
میتوانیم ببینیم. از جملجه مجتجاهجر از  
چنین یعالیت هایی و نیز متجاهجر از  
اعتراواتی نظیر آن در خارج کشجور  
از سوی جریانات سیاسی مخجتجلجف،  
و هم نجیجن مجتجاهجر از اعجتجراوجات  
مستقیم تشکلها و رهبران کجارگجری  
به سازمان جهانی کار و مماشجاتجش  
با سرکوبهری های ر یم اسالمجی،  
ما سا  گذشته شاهد این بودیم کجه  
بطور ماا  کنفدراسیون بین الجمجلجلجی  
اتحادیه های کارگری )آی تی یجو  
سیم بطور بیسابقه ای در اعجتجراک  
به حضور هیات جمهوری اسجالمجی  
در اججالس سجازمجان ججهجانجی کجار،  
اعالم داشت که نماینجدگجان واقجعجی  
کارگران ایران، ججعجفجر عجظجیجم زاده،  
بهنام ابراهیم زاده و مجحجمجد ججراحجی  
هسججتججنججد و حججمججایججت خججود را از  
کارگران زندانی و حجقجوق زجایجه ای  
کارگران در ایران اعالم داشت. و یجا  
در نتینه تالشهای ارسجالن نجاظجری  

کجمجپجیجن بجرای آزادی  “ از اعضای  
در استرالیا شجاهجد  ”  کارگران زندانی 

ایججن بججوده ایججم کججه اتججحججادیججه هججای  
کارگری آنجنجا از ججمجلجه اتجحجادیجه  
کجارگججران کشججتججیججرانجی و اتججحججادیججه  
کارگران مونتا  طی بیانجیجه هجایجی  
خواستار لجیجو عضجویجت ججمجهجوری  
اسالمی در سازمان جهانجی کجار و  
آزادی یججوری کججارگججران زنججدانججی  
شججدنججد. هججمجج ججنججیججن در کججنججفججرانججس  
بزرگترین اتجحجادیجه هجای کجارگجران  
یججنججعججتججی کججه سججه سججا  قججبججل در  
بانکو  بجرگجزار شجد، قجطجعجنجامجه  

کججمججپججیججن بججرای آزادی کججارگججران  “ 

با خواست اخراج ججمجهجوری  ”  زندانی 
اسالمی از سجازمجان ججهجانجی کجار،  
مورد تایید قرار گریجت. در هجمجیجن  
دو سه ساله  اخیر نیز شاهد حمجایجت  
های قابل توجهی از سوی شجورای  
سراسری کارگران ونکوور و حجومجه  
در کانادا، نهاد ائتالو عجلجیجه یجقجر  
در کانادا، اتحادیه هجای کجارگجری  
کارگران ساختمانجی و کشجتجیجرانجی  
در اسججتججرالججیججا، و اتججحججادیججه هججای  
کارگری بسیجاری در انجهجلجیجس و  
سوئد و غیره بوده ایم کجه هجمجهجی  
ومن محکوم کجردن نجقجض حجقجوق  
زایه ای کارگران در ایران خجواسجتجار  
آزادی کارگران زندانجی و زنجدانجیجان  

 سیاسی شده اند. 
این اتفاقات طبعا امسجا  مجا را در  
شرایط مساعد تری برای اعجتجراک  
به حضور هیات جمهوری اسجالمجی  
در اجالس آی ا  او و مماشات ایجن  
سججازمججان بججا ر یججم ایججران قججرار داده  
است. خصویا اعتراوات گسجتجرده  
کججارگججری و وزن سججنججهججیججن آن در  
اوواب سیاسی جامعه، امروز بجیجش  
از هر وقت توجه جهانجیجان را بجخجود  
جججلججب کججرده اسججت. از هججمججیججن رو  
حضور اعتراوی مجا در بجرابجر ایجن  
اجالس اهمیت سجیجاسجی بجیجشجتجری  
دارد و اسججاسججا عججریججه کججار بججیججن  
المللی مجا بجرای ججلجب حجمجایجت و  
همبستهی جهانی کارگجری یجت  
عریه مهم برای زیجشجروی بجیجشجتجر  

 جنبش کارگری در ایران است.  
 

سیما بهاری: امسسال بسرنسامسه 
 کارتان چیست؟

 شهال دانشفر: 
برنامه مجا امسجا  ایجنجسجت کجه در  
اجتماعی که قرار است در نهجم مجاه  
 وئن که از سوی جریانات سیاسجی  
مختلف بنا بر سجنجت هجر سجالجه در  
محلی در مجیجدان مجلجل شجهجر  نجو  
برگزار مجیجشجود، شجرکجت کجنجیجم و  
هم نان یدای اعتجراک کجارگجران  

 در ایران باشیم.  
در عین حا  امسا  نیز ما ماجل هجر  
سا  طی بیانیه ای اعجتجراک خجود  
را بججه حضججور هججیججات جججمججهججوری  
 اسالمی در آی ا  او اعالم کردیم. 

   

 با شهال دانشفر  در برنامه گفتهو در کانا  جدید                سازمان جهانی کار، اهداو و سیاستها  



٦٤٣١ خرداد ٦١ کارگر کمونيست  10 

 با شهال دانشفر  در برنامه گفتهو در کانا  جدید                سازمان جهانی کار، اهداو و سیاستها  
مججا از نججهججادهججا و سججازمججانججهججای  
کججارگججری در سججراسججر جججهججان  
خججواسججتججار اعججتججراک بججه حضججور  
هججیججات جججمججهججوری اسججالمججی در  
اججالس آی ا  او شجده ایجم. مجا  
خواستار بایکوت هیات جمجهجوری  
اسالمی در این اجالس شجده ایجم.  
در عین حا  ما خواستار این شجده  
ایم کجه بجه حجکجومجت اسجالمجی  
یشججار بججیججاورنججد کججه اسججمججاعججیججل  

سجا  حجکجم در    ٦ عبدی که بجا  
زندان است و آتجنجا دائجمجی یجعجا   
دیاب از حجقجوق کجود ، حجقجوق  
زن و علیه اعدام کجه هجفجت سجا   
حکم دارد و نیز تمامی زنجدانجیجان  
سیاسی از زندان آزاد شجونجد. مجا  
خواستار زایان دادن بجه امجنجیجتجی  
کردن مبارزات کارگران، معلجمجان  
و مجردم مجعجتجرک در ایجران شجده  
ایم. خجواسجت مجا هجمجانجطجور کجه  
اشججاره و تججاکججیججد کججردم اخججراج  
ججمجهجوری اسجالمجی از سجازمجان  
جهانی کار و تمامی مراجع بجیجن  

 المللی است. 
سججا  گججذشججتججه مججا از طججریجج   
همبستهی و حمایت کارگجری و  
با کمت دوستجانجی از یجعجالجیجن  
کججارگججری تججرکججیججه تججوانسججتججیججم  
اطالعیه های خجود را بجه دسجت  
نمجایجنجدگجان شجرکجت کجنجنجده در  
اجالس برسانیم و در چجنجد ججای  
سالن عجکجس کجارگجران زنجدانجی  
نصب شد. هم نجیجن هجمجه نجامجه  
های اعتراوی ارسالی از سجوی  
تشکلها و یعجالجیجن کجارگجری از  
ایران را در زوشه ای گجذاشجتجه و  
تحویل این سازمان دادیجم. وجمجن  
ایجنجکجه در مجقجابجل درب ورودی  
کنفرانس زیکتی بر زجا کجردیجم و  

ایران از سازمان ججهجانجی  “زالکارد  
را نصجب  ”  کار بجایجد اخجراج شجود 

کردیم و بدین تجرتجیجب تجوانسجتجیجم  
یدای اعجتجراک کجارگجران ایجران  
باشیم. امسا  نیز تال  کرده ایجم  
که در تماس بجا اتجحجادیجه هجای  
کارگری جهجانجی خجواسجتجار ایجن  

شویم کجه یجدای اعجتجراک مجا  
باشند و اعتجراک مجا بجه حضجور  
هیات جمهوری اسالمجی در ایجن  

 اجالس را انعکاس دهند. 
سیما بسهساری: یسک مسوضسوع 
اعترا  هر ساله کارگسران 
در ایران نیز اعستسرا  بسه 
حضسسور هسسیسسات جسسمسسهسسوری 
اسالمی در اجالس آی ال او 
است. اخبار امسال چیست و 
صسسحسسبسست شسسمسسا خسسطسساب بسسه 
فعالین و رهبران کارگری و 
تشکلها و نهادهای کسارگسری 

 چیست؟
 

 شهال دانشفر: 
ببینید وقت کوتاهجی بجه اججالس  
ساالنه سازمان جهانی کار بجاقجی  
مانده است. باید تعجنجیجل کجرد و  
مججاججل هججر سججا  بججا نججامججه هججای  
اعتراوی مان بجه حضجور هجیجات  
جمهوری در این اججالس، یجدای  
اعتراومان را جهانجی کجنجیجم. از  

تشکلهای مجخجتجلجف کجارگجری،  
رهبران و چهره های شناخته شجده  
کججارگججری، و الججبججتججه نججه تججنججهججا  
کارگری بلکه نهادهای دیجاب از  
حقوق زن و حقوق کجود  نجامجه  
های اعتراوی خجود را بجه ایجن  
اجالس ارسا  کنند. بجطجور مجاجا   
رسمیت داشتن کجار کجودکجان در  
ایران نقض آشکجار مجقجاولجه نجامجه  
های سازمان جهانی کار اسجت .  
تشججکججلججهججای دیججاب از حججقججوق  
کود  توسط ایجن ر یجم مجورد  
حمله قجرار مجیجهجیجرنجد، بجایجد بجه  
سکوت این سازمان در قجبجا  ایجن  
موووب و ابعاد جنجایجت بجار کجار  
کودکان اعتراک کجرد. و یجا در  
حاکمیت ر یم آزجارتجایجد ججنجسجی،  
زنان کارگجر در بجدتجریجن شجرایجط  
کار میکنند. دستمزد کجمجتجر در  
برابر کار برابر، ابعاد تجکجانجدهجنجده  
بیکاری در مجیجان زنجان کجه در  
آمارها از دو برابر بودن آن نسجبجت  
به مردان سخن گجفجتجه مجیجشجود،  

تحقیر سیستماتیت و دائجم زنجان  
در محیط های کار ، تفجکجیجت  
ججنججسججیجتججی، حجنججاب اججبججاری و  
یدها نمونه دیهر گجوشجه هجایجی  
از ابججعججاد سججتججم بججر زنججان در ایججن  
جامجعجه و بجطجور مشجخجم زنجان  
کججارگججر اسججت کججه مسججتججقججیججمججا  
کنفوانسیون هجای  نجو را نجقجض  
مججیججکججنججد. بججایججد نججامججه هججای  
اعتراوی مجا ووجعجیجت اسجفجبجار  
زنان کارگر را نیز انعجکجاس دهجد  
و در این زمینه نهادهای دیاب از  
حقوق زن خصویا ابجعجاد یجاججعجه  
بار شرایط مجعجیجشجت و زنجدگجی  
زنان در ایران را انجعجکجاس دهجنجد.  
خصویا همانطور که اشاره کجردم  
با توجه به یضای زر از اعجتجراک  
در میان کارگران و کل ججامجعجه  
زمینه برای انعکاس گسترده ایجن  
اعتراوات در سجطج  ججهجانجی و  
جلب حمایت وسیع در سطج  بجیجن  
المللی یجراهجم تجر اسجت. و بجایجد  

 شتاب کرد. 

 کیوان جاوید
انفجار کابل، بغداد 
و منچستر. یک متهم 
 و یک راه حل 

خجرداد    ٠١ بامداد چجهجارشجنجبجه،  
انفنار شدیجدی در مجرکجز شجهجر  

نجفجر    ٣١ کابل باعث کشته شدن  
و زخمی شجدن یجدهجا نجفجر شجده  
است. بر خجالو مجعجمجو  ایجنجبجار  
گروه طالبان مسئولیت این حمجلجه  
را برعهده نهریته اسجت. بجا ایجن  
قتل عام یوق ود انسجانجی حجاال  
داعش می تواند بر خود ببجالجد و  
سرمست از ایجن زجیجروزی جشجن  
شادی بهیرد. مهر نه این اسجت  
که جنبش اسالم سیجاسجی، هجمجه  
شججاخججه هججای آن، بججا مججر  و  
کشجتججار و سجیججاهججی و بجه خججون  
کشیدن مردم زنده انجد   انجفجنجار  
کابل و بجیجداد و مجنج جسجتجر و  
جنایت اخیر در مصر یت متجهجم  

 دارد: جنبش اسالمی 
داعش و القاعده و طالبجان، و در  
راس هججمججه ایججنججهججا جججمججهججوری  
اسالمی که با حمایت دو  غجرب  

از گوربرخاسته و به یت نیجروی  
نظامی تجبجدیجل شجدنجد و یجا بجه  
قدرت رسیدند، به آخر خط رسیجده  
اند و بجا ایجن آدمجکجشجی هجا راه  
بنایی نمی برند. مجردم در ایجران  
به وسجیجع تجریجن شجکجل مجمجکجن  
آشکارا یرهجنجو و ایجدئجولجو ی  
اسالمی را بجه چجالجش کشجیجده  
اند، نه تنها مجذهجب را بجی آبجرو  
کرده انجد کجه ادامجه حجاکجمجیجت  
جمهوری اسالمی را سجخجت بجه  

 خطر انداخته اند. 
در اییانستان یت جنبجش قجوی  
ود اسالمی دارد زجا بجه مجیجدان  
می گذارد. خواننده هجای زن و  
جوانان مدرن در اییانستان بجاورهجا  
و ارتناب اسالمی و طالبانیسم را  
به مصاو طلبجیجده انجد و زجیجکجر  
ارتناب اسالمی را می لجرزانجنجد.  
دولجت ایججیجانسججتججان از ایججن هججمججه  
زیشروی جوانان و مجردم وحشجت  
دارد و نه تنها نجمجی خجواهجد در  
کنجار مجردم بجاشجد بجلجکجه بجرای  
ادامه حیاتش هر روز خجود را بجه  
طالبان نزریت تر می کند و بجا  
از گور برخجاسجتجهجان مجنجاهجدیجن  

اییانسجتجان هجمج جون حجکجمجتجیجار  
دست دوستی می دهد تا بجلجکجه  
بججتججوانججد جججلججوی رشججد جججنججبججش  
آزادیخواهی و سکجوالریسجتجی در  

 اییانستان را بهیرد. 
مقابله و به شکسجت کشجانجدن و  
از ریشججه خشججکججانججدن جججانججیججان  
اسالمی کار مردمی اسجت کجه  
ریاه و برابجری و انسجانجیجت مجی  
خججواهججنججد. ایججن مججبججارزه ای بججا  
سرمایه داری ججهجانجی و یجت  
دریدی هجای زالجو یجفجت نجیجز  
هست. نمی شود با ناسیونالجیجسجم  
و عظمت طجلجبجی آمجریجکجایجی و  

اروزججا مججحججوری دو  غججربججی بججه  
جنو داعش و طجالجبجان ریجت.  
نمی شود با نسبیت یرهنجهجی و  
احججتججرام بججه ارتججنججاب اسججالمججی و  
قوانین وجد بشجری مجذهجبجی و  
اسجالمججی بججه جججنجو تجروریسججت  
های اسالمی ریت. نجمجی شجود  
در حاشیه کشور هجای اروزجایجی  
گججتججو سججاخججت و مججهججاجججریججن از  
کشورهای اسالمزده را مجحجکجوم  
به زندگی در این گتوهای یجقجر  
زده کجرد و مجدعججی مجبججارزه بججا  
تروریسم اسالمی شد. نمی شجود  
با روحانی و طالبان و حجاکجمجیجن  

اسججالمججی بججر عججراق الس زد و  
امججتججیججاز داد امججا خججونججخججواران  
اسالمی  را مهار کرد. مقابله و  
محو جنبجش تجبجکجهجار اسجالمجی  
کججار مجججا مججردم اسججت. کجججار  
آزادیخواهان و انساندوستان جهجان.  
مقابله با تروریسم اسجالمجی کجار  

دریججدی هججای جججهججان    ٥٥ مججا  
اسجججت. کجججار مجججردم ایجججران و  
اییانستان و عراق و بجقجیجه مجردم  

 دنیا. 
مجججه    ٤٠   -٠٤٥٦ خجججرداد    ٠١ 

 ٤١٠٥ 
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مرگ بر جمهوری اسالمی!                                              
 زنده باد جمهوری سوسياليستی!

دولت به هی  وججه حج  نجدارد در  
تشکیل شجوراهجا و سجنجدیجکجاهجای  
کارگران دخالت کند. دولجت بجایجد  
هر نماینده و هجر تشجکجلجی را کجه  
کارگران به اراده خجود انجتجخجاب و  

 اند به رسمیت بشناسد.   ایناد کرده 
 

ما کمونیستها مجیجهجوئجیجم طجبجقجه  
کارگر تنها بجه نجیجروی خجود آزاد  
مججیججشجججود. کجججارگججران بجججایججد در  
تشکلهای مستقل خود و در راس  
همه در حجزب سجیجاسجی خجود، در  
حزب کمونیست، متحد و متشکجل  
شوند و مجبجارزه انجقجالبجی خجود را  
بجججرای بجججرچجججیجججدن کجججل نجججظجججام  

داری شجدت بجخجشجنجد. هجر    سرمایه 
ایججالح جججزئججی و هججر بججهججبججود  
کججوچججت در اووججاب کججارگججران  
نتینه جانبی این مجبجارزه انجقجالبجی  
خواهد بود. کجارگجران هجر گجاه از  
مبارزه انقالبی دسجت بجکجشجنجد، از  
ایالحات و بهجبجود نسجبجی اووجاب  

 هم بی نصیب خواهند ماند. 
کججارگججران  تشججکججیججل شججوراهججا و  
تشججکججلججهججای کججارگججری امججر خججود  
شماست. اینها را از دولجت تجقجاوجا  
نکنید و مجنجتجظجر اججازه و نجظجارت  
دولت نشجویجد. بجر عجکجس، اعجالم  
کنید که دولجت حج  هجیج جهجونجه  
دخالتی در این امجر نجدارد و بجایجد  

ای کجارگجران را    هجای تجوده   تشکجل 
بی هی  قید و شرط بجه رسجمجیجت  

 بشناسد. 
 

مبارزه مستقل و اتکاء بجه نجیجروی  
های کارگر تنهجا راه زجیجروزی    توده 

 است. 
 

"کمونیست، ارگان مجرکجزی حجزب  
  ٤١   -  ٤ کمونیسجت ایجران، شجمجاره  

 "٠٤٦٤ آذر  

ایجاد سازمانهای کارگری 
امر خود کارگران است                                       

 منصور حکمت 

ما هر ساله در داخل سجالجنجهجا و    
یا مقابل سازمانی ججهجانجی کجار  
)ای ا  اوم  حضجور داریجم. کجه  
بهویجیجم کسجانجی کجه از طجرو  
خججانجججه کجججارگججر و شجججوراهجججای  
اسالمی در ایجن اججالس حضجور  
دارند، نماینده کارگران نجیجسجتجنجد.  
اینها نمایندگان تشجکجلجهجای زرد  
هستند. و نجمجایجنجدگجان دولجت و  
کاریرما هجم مجزدورانجی هسجتجنجد  
که به قوانین این سجازمجان هجیج   
تعهدی ندارند. اینها و کجل نجظجام  
جمهوری اسالمی ود کارگرنجد.  
کارگران، مجعجلجمجان و ججوانجان را  
دستهیر می کنند به ایجن دلجیجل  
که میخواهنجد تشجکجل و آزادی  

 بیان را داشته باشند. 
 

هر سا  تعداد زیادی از یجعجالجیجن  
کجارگججران، مججعجلججمجان و یججعجالججیججن  
حججقججوق کججود  عججلججیججه حضججور  
جمهوری اسالمی و در اعجتجراک  
به حضجور کسجانجیجکجه از طجرو  
تشکلهای زرد خودی ججمجهجوری  
اسججالمججی در اجججالس سججازمججان  
جهانی کار حضور دارند، نامجه و  
بیانیه های اعتجراک را مجنجتجشجر  

 میکنند.   
 

حضور ما تاهیرات قابجل تجوججهجی  
بر اجالس و نمجایجنجدگجان شجرکجت  
کججنججنججده دارد. بججا نججمججایججنججدگججان  
کشورهای مجخجتجلجف از اروزجا و  
ایریقا و سایر کشجورهجا یجحجبجت  
میکنیجم. مجا یجدای کجارگجران  
ایران، یجدای چجنجد مجیجلجیجون از  
کارگران و معلمانی هستجیجم کجه  

ده هججا    ٥٦ و    ٠٤٥٧ در سججا   

اعتصاب و راه زیمایجی و یجدهجا  
تنمع اعتراوی را برای ایجزایجش  
دستمزدها، معیشت باالتر از خجط  

مجیجلجیجون تجومجانجی، بجرای  ٣ یقجر  
تجججحجججصجججیجججل رایجججهجججان، عجججلجججیجججه  
بیکارسازی و بیکاری میلجیجونجی  
جوانان و بجرای آزادی تشجکجل و  

 بیان برگزار کرده اند، هستیم.  
 

حضججور مججا بججخججشججی از زججرو ه  
بزر  و مجهجمجی اسجت کجه در  
راسججتججای مججعججریججی کججارگججران و  
معلمان  دستهیر شده در دسجتجور  
داریججم.  اطججالعججیججه کججارگججران و  
معلمان  دستهیر شده کجه هجمجراه  
با بیوگرایجی کجوتجاه آنجهجا بجزبجان  
انهلیسی تهیه شده است  را، در  
اختیار تعجداد زیجادی از شجرکجت  

 کنندگان قرار میدهیم. 
 

در داخججل     ٤١٠٣ مجن در سججا   
سالنهای سجازمجان ججهجانجی کجار  
حضور داشجتجم.  در ججایجی کجه  
مججحججل تججنججمججع نججمججایججنججدگججان از  
کشورهای آسجیجایجی و اسجتجرالجیجا  
بود، در مورد ووعیجت کجارگجران  
در ایران، دستمجزدهجا و کجارگجران  
دستهیر شده یحبجت کجردم. مجا  
روی بنری نوشته بودیم "ایجران را  
از سجازمجان ججهجانجی کجار اخجراج  
کنید". و عکس "ججعجفجر عجظجیجم  
زاده را در دستم داشتم و از آنجهجا  
خججواسججتججم کججه "خججواهججان آزادی  

 کارگران زندانی" شوند.  
 

اکسیون و حضور ما داخجل و یجا  
مقابل سازمان جهانجی کجار )ای  
ا  اوم  نججمججایججنججدگججان نججظججام  

یججاشججیججسججتججی اسججالمججی رسججوا و  
حداقل آن تعداد از کسانی که بجا  
ما مالقات و یا اطجالعجیجه هجای  
ما را دیده اند، با نهاه مجتجفجاوتجی  
 به این مزدوران برخورد میکنند.  

 
تججعججداد زیججادی از سججنججدیججکججا و  
اتحادیه ها در سط  بین الجمجلجلجی  
و سازمان جهانی کار)ای ا  اوم  
با جنبش کارگری در ایران آشجنجا  
هسججتججنججد. تججعججدادی ازبججزرگججتججریججن  
اتحادیه و سندیکای کجارگجران و  
معلجمجان از کشجورهجای کجانجادا،  
امریکا، استرالیا و اروزجا چجنجدیجن  
قطعنجامجه و نجامجه حجمجایجتجی از  
یعالین کجارگجران و مجعجلجمجان را  
یادر کرده اند. بارها سیاستهجای  
سججرکججوبججهججرانججه و سججلججب آزادی  
تشکل کارگری و آزادی بیان از  
طججرو جججمججهججوری اسججالمججی را  

 محکوم کرده اند.  
تاهیرات حضجور مجا هجمجزمجان بجا  
برگزاری اجالس ساالنجه سجازمجان  

ججججهجججانجججی کجججار )ای ا  اوم     
مججحججسجججوس اسجججت. یجججکججی از  
اقدامات موهر دیاب از کجارگجران  
زندانجی و ایشجا و انجزوای ر یجم  
جمهوری اسالمی در سطج  بجیجن  
الملجلجی، حضجور در ایجن اججالس  

 است.  
 

خالیه اینکه؛ ججای ججمجهجوری  
اسالمی بعنوان ر یم سجرکجوب و  
اعدام و ود کجارگجر و آزجارتجایجد  
جنسی نه تنها در هجیج جیجت از  
مراجع جهانی نیست بلجکجه ججای  

 اینها زشت میز محاکمه است. 
   
 ٤١٠٥  وئن    ٦ 

 ٠٤٥٦ خرداد    ٠٦ 
 

امسا  یکصد وششمین اجالس  »
ساالنه سازمان جهانی  

ماه    ٠٥ الی   ٣ کاردرروزهای  
 .« وئن در نوبرگزارمی شود 

 جمهوری اسالمی در منگنه فشار!
حضور مزدوران حکومت اسالمی در اجالس ساالنه سازمان 
 جهانی کار  را ما میتوانیم به رسوایی آنها تبدیل کنیم.

 نسان نودینیان
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آتنا دائمی یعا  دیجاب از حجقجوق  
کود ، حقوق زن و علیه اعجدام  

سجا     ٥ با اتهاماتی امنجیجتجی بجا  
حججکججم در زنججدان اسججت. او در  
اعتراک بجه حجکجم دو خجواهجر   

یجروردیجن    ٠٥ انسیه و هجانجیجه از  
دست به اعتصاب غجذا زد و روز  
دهججم خججرداد بججا تججبججرئججه آنججهججا بججا  
مویقجیجت اعجتجصجاب غجذایجش را  
خاتمه داد. اعتراک آتجنجا دائجمجی  
در واقع اعتراوجی بجه عجمجلجکجرد  
قوه قضایی این دستهاه سجرکجوب  
حکومت اسالمی بود و مویقیجت  
او در این اعتراک، یت زجیجروزی  

 بزر  است.  
یججت یججاکججتججور مججهججم در ایججن  
زجججیجججروزی کجججارزار مجججبجججارزاتجججی  
گسترده برای آزادی او بجود کجه  
یججت سججر  در ایججران و سججر  
دیهر  در اروزجا بجود. کجارزاری  
اجتماعی که حمایت وسجیجعجی را  
هجمجراه داشجت و یجدای آتججنجا را  
جهانی کرد. از جمله اعجتجراوجات  
زرشور جوانانجی بجود کجه در روز  
بعد از مضجحجکجه انجتجخجابجات بجا  
شججعججار "آتججنججا دائججمججی آزاد بججایججد  
گججردد"، از او و خججواسججتججهججایججش  
زشتیبانی کردند. و بجویجهه تجال   
های خانواده ا  بجرای انجعجکجاس  

 یدای اعتراک آتنا بود.  
 

حسین دائجمجی زجدر آتجنجا دائجمجی  
طی نامه ای خطاب بجه حجمجایجت  
از حمایت های وسجیجعجی کجه از  
آتنا و خواستهایجش شجد قجدردانجی  
کرده و مینویسد: "مجن زجدر آتجنجا  
دست تت تت آن عزیزانی کجه  
دراین مدت از آتنای من حجمجایجت  
کردن ومارو تنها نجهجذاشجتجن وبجا  
گریه های ما گریستن بجا خجنجده  

 های ما خندیدن می بوسم" 
آتنا با گفتن اینکه "من به هجمجراه  
شما موی  شدم که حکجم تجبجرئجه  

خواهرانم را بجه دسجت آورم و ایجن  
آغاز راه بجرای ایسجتجادن در بجرابجر  
آزار و اذیت خانواده های زندانجیجان  
سججیججاسجججی یجججا خججانجججواده هجججای  
جانباختهان است"، بجه اعجتجصجاب  

 غذایش خاتمه میدهد. 
 

زنده بجاد آتجنجا دائجمجی، زنجده بجاد  
خانواده آتنا و زنده باد به هجمجهجان  
که حامی این یجدای انسجانجیجت  

 بودند و به آن قدرت دادند. 
 

آغسسسساز دور جسسسسدیسسسسد 
اعسسستسسسصسسساب کسسسارگسسسران 

 کارخانه هپکو!
از او  هججفججتججه جججاری، کججارگججران  
کارگران هپکو ارا  دراعتجراک  

مججاه  ٤ بججه عججدم زججرداخججت بججیججش از 
حججقججوق و خججطججر تججعججطججیججل شججدن  
کارخانه دست از کجار کشجیجده و  
در محوطه کارخانه تنجمجع کجرده  
اند. یکماه اعتراک بیش از هجزار  
کارگر کارخانه هپجکجو یجکجی از  
نججقججطججه هججای درخشججان مججبججارزات  

بججود.    ٥٧ کججارگججری در سججا   
کارگران هپجکجو بجا شجعجار هجای  
کججوبججنججده خججود، اعججتججراک کججل  
کارگران و کل جامعجه را یجریجاد  

 زدند. 
 

این اعتجراوجات و تجظجاهجرات هجر  
روزه آنها در خیابانجهجای ارا  و  
سراننام وارد یحنه شدن خجانجواده  
در این اعتراوات و عقب نشینجی  
یوری کجاریجرمجا و دولجت و تجن  
دادن به بجخجشجی از خجواسجتجهجای  
کارگران یت نقطه عجطجف مجهجم  
در جنبش اعجتجراوجی کجارگجری  
بود که درسهای با ارزشی بجرای  
کججل جججنججبججش کججارگججری و ایججن  
کجججارگجججران در زجججی داشجججت.  
اعتراواتی که بر یضجای شجهجر  

ارا  طنین انداخت و تاهیر خجود  
را در سطحی سراسری گجذاشجت.  
اینها هجمجه تجنجربجیجات درخشجانجی  
اسججت کججه بججدون شججت امججروز  
کارگران هپکجو را در مجوقجعجیجت  
قججدرتججمججنججدی بججرای زججیججشججبججرد  
اعتراوجشجان قجرار داده اسجت. از  
همین روست که خجبجر دور ججدیجد  
اعتراوات کارگران هپکجو سجرهجا  
را بسوی خود جلب کجرده اسجت.  
اخبار این اعجتجراوجات را وسجیجعجا  
زججخججش کججنججیججم. از مججبججارزات  
کججارگججران هججپججکججو حججمججایججت و  

 زشتیبانی کنیم. 
 

سومین کسارگسر انسفسجسار 
فوالد بویر احسمسد جسان 

 باخت
با کما  تاسف قاسم زشجت چجمجن  
کارگر یوالد بویر احجمجد کجه در  
جریان انجفجنجار در ایجن کجارخجانجه  
آسججیججب دیججده بججود، بججه دلججیججل  

دریجد در  ٥١ سوخجتجهجی بجاالی  
خججرداد در بججیججمججارسججتججان  ٦ ظججهججرروز 

یدرای شیراز درگذشجت.  قجبجل  
از او در چججهججارم خججرداد مججاه دو  
کجارگجر آسجیجب دیجده دیجهجر ایجن  
کججارخججانججه بججه اسججامججی یججوسججف  
کرمی و زریر حاج بارانی در اهجر  
این انفنار جان خجود را از دسجت  
دادند. جانباختن این کجارگجران را  
به خانواده هایشجان، بجه کجارگجران  
یوالد بویر احجمجد و بجه هجمجهجان  
تسلیت میهوییجم. مجحجیجط هجای  
کار بخاطر سجودججویجی سجرمجایجه  
داران و حمایت دولت و قوانجیجنجش،  
به قتل گاه کارگران تبجدیجل شجده  
است. با اعتراوات گستجرده مجان  
به ایجن ججنجایجت آشجکجار خجاتجمجه  

 دهیم. 
 

انفنار در یجوالد بجویجر احجمجد در  

خرداد اتفاق ایتجاد کجه در    ٠ روز  
کارگر بشجدت آسجیجب    ٥ جریان آن  
نفر انجان بجه اسجامجی    ٦ دیدند که  

قججاسججم خججو  چججمججن، زریججر حججاج  
بججارانججی، رسججو  اکججرمججی، حججامججد  
قاسمی ، کجاووس عجبجاسجی  و   
کریم بیهدلی  بدلیل سجوخجتجهجی  
شججدیججد بججه شججهججرهججای شججیججراز و  
ایفهان اعزام شدند. که حا  سجه  
نفر از آنان به اسامی  زریجز حجاج  
بارانی، قاسم خو  چمن و رسجو   
اکججرمججی بججه دلججیججل سججوخججتججهججی  
یددرید به شدت وخیجم گجزار   

 شده است. 
بعجد از یجاججعجه مجعجدن زمسجتجان  

  ٣٧ یججورت کججه در جججریججان آن  
  ٥١ کارگر جانباختند و بجیجش از  

نججفججر زخججمججی شججدنججد، انججفججنججار در  
کججارخججانججه یججوالد بججویججر مججورد  
دیججهججری از سججودجججویججی هججای  
کاریرمایان اسجت کجه زیجر چجتجر  
حمایت حکومت اسالمی با تجمجام  
قوانین ود کارگجران و دسجتجهجاه  
قضایی ا ، از کارگران قجربجانجی  

 گریت.  
یکی از کارگجران ایجن کجارخجانجه  
در گجفجتجهجو بجا خجبجرگجزاری هجا  
مججیججهججویججد: اگججر لججبججاس نسججوز و  
ایمنی داشجتجیجم هجیج  مشجکجلجی  
بججرای کججارگججران ایججن کججوره کججه  
منفنر شجد، زجیجش نجمجیجهمجد. بجه  
گفته او آنها از کمترین امکانجات  
و تججنججهججیججزات اولججیججه ایججمججنججی  
برخوردارند که نتینه ا  تجلجفجات  
انسانی انفجنجار روز دوشجنجبجه او   

 خرداد در کارخانه بوده است. 
انفنار در یوالد بویر احجمجد خشجم  
کارگران را برانهیجخجت و در دوم  
خرداد بجا تجنجمجع در اسجتجانجداری  
کههیلویه و بویر احمجد بجه ووجع  
نا امن محیط کجارشجان اعجتجراک  
کرده و خواستار ایمن شدن یجوری  
محیجط کجارشجان شجدنجد. بجهجبجود  

شجججرایجججط کجججاری و زجججرداخجججت  
طججبججهججایشججان، تججعججیججیججن تججکججلججیججف  
ووعیت بیجمجه ای و شجیجلجی از  
دیججهججر خججواسججتججهججای یججوری ایججن  
کجججارگجججران در ایجججن حجججرکجججت  
اعتراوی بود. به گفته کارگجران  
در سه سجا  گجذشجتجه چجنجد بجار  
برای زیهیری این خواستها تنمجع  
داشته ولی جوابی نجهجریجتجه انجد.  
از خواست کجارگجران یجوالد بجویجر  
احمد برای ایمنی محیط کارشجان  
وسیعجا حجمجایجت کجنجیجم. یجدای  
اعتراک خانواده هایی باشیجم کجه  
قربانی این جنایت آشکجار شجدنجد.  
با اعتراوی سراسری به ناایمجنجی  
محیط های کار که به قجتجلجهجاه  
کارگران تبجدیجل شجده و هجر روزه  

 قربانی میهیرد، خاتمه دهیم.  
 

یادبود مسعسدنسچسیسان در 
 رامیان

معصومه جاهجدی هجمجسجر بجهجرام  
هدایتی یکی از معدن جیجان ججان  
باخته، در این مراسم گجوشجه ای  
از دردهجای کجارگجران را بجازگجو  

خجرداد، در    ٣ کرد. شامهاه روز  
مراسم یادبود هشجت ججان بجاخجتجه  
رامیانی حجادهجه مجعجدن زمسجتجان  
یججورت مججعججصججومججه جججاهججدی بججه  
نججمججایججنججدگججی از خججانججواده هججای  
کارگران جان باخته یاجعه انفنجار  
معجدن زمسجتجان یجورت آزادشجهجر،  
اظهار کجرد: درخجواسجت مجا ایجن  
است که مسئجوالن گجو  شجنجوا  

 داشته باشند. 
وی بیان کرد: امیدواریم تمام ایجن  
آمدن و ریتن ها و قو  هجای داده  
شده از ومانت اججرایجی بجرخجوردار  
بجججاشجججد و امجججورات ججججاری و  
دستورات داده شده بجرای رسجیجدن  
بججه نججتججایججم مججلججمججوس بججا قججدرت  

زجججیجججهجججیجججری  
 ٦٤ صفحه   

 کارگران در هفته ای که گذشت 
 یک موفقیت بزرگ

 حکم تبرئه خواهران آتنا دایمی صادر شد!
 شهال دانشفر 
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 حقوق کودکان
 حق هر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خالق. 

نوی کسودکسان و مع تضمین رفاه و سعادت هر کودک، مستقل از وضعیت خانوادگی، با جامعه است. دولت موظ  است استاندارد واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و
 نوجوانان را، در باالترین سطح ممکن، تضمین کند. 

از وضسعسیست  تسقسلپرداخت کمک هزینه های الزم و ارائه خدمات رایگان پزشکی و آموزشی و فرهنگی، برای تضمین استاندارد باالی زندگی کودکان و نسوجسوانسان مسس
 خانوادگی. 

 قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنها در نهادهای مدرن و پیشرو و مجهز. 
 . ایجاد مهد کودک های مجهز و مدرن به منظور برخورداری همه کودکان از یک محیط زنده و خالق تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی

 برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج ازدواج بدنیا آمده باشند. 
 سال.  ٣١ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 

ار روانی و ارعساب آز ممنوعیت هر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی. ممنوعیت اکید تنبیه بدنی. ممنوعیت فشار و
 کودکان. 

 مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود. 
ظیر آمسوز،، ، نتعقیب و مجازات قانونی کسانی که به هر طریق و به هر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق مدنی و اجتماعی خویش

 تفریح، و شرکت در فعالیت های اجتماعی مخصوص کودکان گردند. 
 يک دنياى بهتر برنامه حزب کمونيست کارگرى 

 

 شود. 
وی ایزود: معادن زغجا  سجنجو  
جزو منابع طبجیجعجی گجلجسجتجان و  
شهرستان های آزادشهر و رامجیجان  
است اما تمام دیاتر، امجور بجیجمجه  
ای و امججورات ججاری کجارگججران  
معدن در سمنجان زجیجهجیجری مجی   
شود و این نوعی اجحاو و ظجلجم  

 است. 
وی ادامه داد: در رامیان امجکجان  
درمانی و ریاهی مناسبی وججود  
ندارد و معدن یان بجایجد سجلجسجلجه  
مراتب خجود را در سجمجنجان طجی  

 کنند. 
وی تاکیجد کجرد: خجواسجتجار ایجن  
هستیم که کمیته حقیقت یاب بجا  
جدیت زیهیر این موووب باشد تجا  
ح  بقیه معدنجکجاران هجم زجایجمجا   

 نشود. 
وی خاطرنشجان کجرد: خجیجلجی از  
زجججدران، مجججادران و هجججمجججسجججران  
جانباختهان حادهه زمستان یجورت  
تججوانججایججی زججیججهججیججری امججورات  
درگذشتهان را ندارند و خجواسجتجار  
آن هستیم که امورات معدنج جیجان  

 توسط اداره کار زیهیری شود. 
وی با تاکید بر اینکه باید بجحجث  
بیمه معدنکاران زیهیری شود تجا  
ح  بیمه آن ها زایما  نشود، بجیجان  
کرد: چرا باید برای مجعجدنج جیجان  

 بیمه خیاطی و ... رد شود. 
جاهدی تصری  کرد: معجدنج جیجان  
مججا هججمججیججشججه خججواسججتججار حجج  و  
حقوقشجان بجوده انجد و هجیج جهجاه  
هی  مسئو  و یجاحجب مجعجدنجی  
بحای از مسائجل ایجمجنجی مجطجرح  

 نمی کرد. 
 

وی با بیان اینکه چرا این گجونجه  
سهل انهجاری هجا و یجنجایجع رخ  
می دهد و مسجبجب ایجن حجوادث  
چه کسی اسجت، تصجریج  کجرد:  
منوز کلینیت تامین اجتماعجی  
را بججه رامججیججان داده و آن را هججم  
ایججتججتججاح کججردنججد، امججا هججیجج   
امکاناتی در آن موجود نیجسجت و  
هیج  دردی از مجردم دوا نجمجی  
کند. او در یحبتهایش خواسجتجار  
راه اندازی درمانهاه رامجیجان شجد.  
معدن زمستان یورت را یجرامجو   
نکنیم. از خواستهای بجرحج  آنجهجا  

 وسیعا حمایت کنیم. 
 

حسسمسسایسست از اسسسمسساعسسیسسل 
عسسبسسدی، حسسمسسایسست از 
کارزار عسلسیسه امسنسیستسی 

 کردن مبارزات
با اعجزام اسجمجاعجیجل عجبجدی بجه  
بججیججمججارسججتججان مججوایججقججت شججد امججا  
اسماعیل عبدی حجاوجر نشجد بجا  

 دستبند به بیمارستان برود 
بنا بر خبر منتشجر شجده از سجوی  
کانون ینفی معلمان، اسجمجاعجیجل  
عبدی عضو هیئت مدیره کجانجون  
ینفی معلمان تهران که از تاریجخ  

اردیبجهجشجت در اعجتجراک بجه    ٠١ 
حکم خود در اعجتجصجاب غجذا بجه  

بجرد. زجس از زجیجهجیجری    سجر مجی 
های انجنجام شجده از طجریج  زجدر،  

  ٥ خججانججواده و وکججیججلججش در روز  
خجججرداد از سجججوی مسجججئجججوالن  
دادستانجی  ججمجهجوری اسجالمجی  
موایقت شد کجه بجه بجیجمجارسجتجان  
منتقل شود. امجا بجدلجیجل ایجنجکجه  

خواستند او را بجا دسجتجبجنجد و    می 
لباس زندان به بیمجارسجتجان بجبجرنجد،  
اسماعیل عبدی حجاوجر نشجد بجا  

 دستبند به بیمارستان برود. 
 

اسماعیل عجبجدی بجا اتجهجامجاتجی  
سا  حبس مجحجکجم    ٦ امنیتی به  

است. او به ایجن حجکجم و احجکجام  
امنیتی بجرای تجمجامجی یجعجالجیجن  
کججارگججری، مججعججلججمججان و مججردم  
معترک اعتراک دارد. اعجتجراک  
علیه امجنجیجتجی کجردن مجبجارزات  
کججارزاری اسججت کججه از سججا   
گذشته با بیانیه مشجتجرکجی کجه   
اسماعیل عبدی به هجمجراه ججعجفجر  
عظیم زاده رئجیجس هجیجات مجدیجره  

اتحادیه آزاد کارگران بجا خجواسجت  
مشخم لیو تمامی زرونجده هجای  
امنیتی مفتجوحجه بجرای یجعجالجیجن  
کججارگججری، مججعججلججمججان و مججردم  
معترک، از زندان دادند آغجاز شجد  
و با ججلجب حجمجایجت وسجیجعجی در  
ایران و در سط  بیجن الجمجلجلجی بجه  
جنبشی تبدیل شد که هجمج جنجان  
به جلو میرود. اعجتجراک عجبجدی  
در سالهرد ایجن حجرکجت در دهجم  
اسفند، تحر  ججدیجدی بجه ایجن  
جنبش داد. اعجتجراک اسجمجاعجیجل  
عبدی و خواستهایش تا کنون بجا  
حمایت وسیعی از سجوی کجانجون  
هججای یجججنججفجججی مجججعججلجججمججان و  
تشکلهای کارگری و یعالجیجن و  
رهبران سرشناس کجارگجری روبجرو  

  ٤٣ شده است. در همین راسجتجا   
نفر از چهره های شجنجاخجتجه شجده  
کارگری و معلمان بیجانجیجه دادنجد  
و از او حمایت کجردنجد. تجعجدادی  
دیهر از یعالین کارگری نجیجز از  
این بیجانجیجه حجمجایجت کجردنجد. در  
هفتجه ای کجه گجذشجتجه کجانجون  
ینفی معلمان تهران بجیجانجیجه ای  
در حمایت از عبدی داد  کجه در  
بخشی از آن چجنجیجن آمجده اسجت:  
"کانون ینفی معلمان تهجران کجه  
هججرگججونججه بججرخججورد امججنججیججتججی بججا  

تجابجد    یعالجیجن یجنجفجی را بجرنجمجی 

هجای    ومن حجمجایجت از خجواسجتجه 
اسماعیل عبدی نهرانی خجود را  
از ووعیت جسجمجی ایشجان اعجالم  
می دارد و در یجورت هجرگجونجه  
اتججفججاق بججرای سججالمججتججی ایشججان  
مججقججامججات ذیججربججط را مسججئججو  آن  

داند. هم نیجن الزم بجه ذکجر    می 
ی    است با توجه به اینکه خواسجتجه 
ی    اسججمججاعججیججل عججبججدی خججواسججتججه 

کجججانجججون یجججنجججفجججی مجججعجججلجججمجججان  
تهران،اعضجای آن و بسجیجاری از  
مججعججلججمججان در سججرتججاسججر کشججور  

باشد و با تجوججه بجه نجهجرانجی    می 
ی مجعجلجمجی از ووجعجیجت    جامعه 

ایشان احتمجا  هجرگجونجه تجحجر   
اعججتججراوججی از سججوی بججدنججه در  
روزهججای آتججی دور از انججتججظججار  

 نیست." 
 

بدین ترتیب معجلجمجان بجا حجمجایجت  
قاطع خود از اسماعیل عجبجدی و  
خواستهایش، و تاکید بر اعجتجراک  
علیه امنجیجتجی کجردن مجبجارزات،  
اولججتججیججمججاتججوم دادنججد کججه اگججر بججه  
خواسته های عبجدی زجاسجخ داده  
نشود، اعتراک آنجان در روزهجای  
آتی دور از انتظجار نجخجواهجد بجود.  

 زنده باد معلمان 
 

اسماعیل عبجدی بجایجد یجورا آزاد  

 کارگران در هفته ای که گذشت                                    شهال دانشفر

http://free-them-now.com
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جمع اعتراضی مشترک کارگران بیکارشسده 
معدن سرب وروی انگوران ومتقاضیان کسار 

 منطقه برای دومین بار درسال جاری!
خجرداد ،ججمجعجی ازکجارگجران بجیجکجارشجده    ٠٤ یب  روز  

معدن سرب وروی انهوران ومتقاویان کارمجنجطجقجه مجقجابجل  
شرکت کالیسیمن تنمع کجردنجدواعجتجراوجشجان رانسجبجت بجه  

  ٠٧١ بیکاری بنمایش گذاشتند. در این تنمجع کجه حجدود  
نفر از اهالی منطقه و شماری از کارگجران بجیجکجار    ٤١١ تا  

شده این شرکت حضور دارند، تنمع کنندگان بجه ووجعجیجت  
هجای    اشتیا  و وجود بیکاری در منطقجه بجا وججود شجرکجت 

روی اعتراک کردند.به گفته کارگران شرکت کالیجسجیجمجن  
تعدادی از کارگران را اخراج کرد کجه بجا اعجتجراوجاتجی از  
جانب این کارگران روبروشد. سپس بجا واسجطجه گجری اداره  
کار قو  دادند که کارگران اخجراججی در قسجمجت کجیجت  
شویی شرکت بکار گریته خواهجنجدشجد.امجا کجمجاکجان ایجن  
کارگران بازگشت بکجار نشجده انجد و در ایجن روز بجهجمجراه  
متقاویان کار منطقه دست به تجنجمجع اعجتجراوجی مجقجابجل  

 شرکت کالیسیمن زدند. 
كارگران بازنشستسه نسیسشسفسر هسفست تسپسه 

بخاطر مطالبات خود جاده بیسن السمسلسلسی 
 اندیمشك اهواز رأ بستند

کارگر بازنشسته نیشکر هفت تجپجه    ٧١١ خرداد    ٠٤ روز  
دریجد سجهجم بجیجمجه کجاریجرمجا بجه    ٣ بدلیل تاخیر زرداخت  

یندوق تامین اجتماعی و ماهها بالتکلیفی شان و بجدلجیجل  
بدقولی کاریرما نسبت به اننام تعهداتش، درمجقجابجل دیجتجر  
مدیریت شرکت تنمع نمودند. اما بدلیل ایجنجکجه کجاریجرمجا  
یقط حاوربه زرداخت بخشی ازمطالبات بازنشستجهجان سجا   

خشم کارگران بازنشسته را برانهیخت . بدنجبجا  آن    ٥٧ و  ٥٣ 
این کارگران از شرکت خارج شده و جاده بین المللجی اهجواز  

اندیمشت را بستجنجد و تجرایجیجت سجنجهجیجنجی در ایجن    -

 مسیرایناد شد. 
 کارگران میهویند ما همه حقوقمان را میخواهیم 

 
آغسسازدورجسسدیسسد اعسستسسصسساب کسسارگسسران 

 کارخانه هپکو!
از او  هفته ججاری،کجارگجران کجارگجران هجپجکجو ارا   

مجاه حجقجوق و خجطجر  ٤ دراعتراک به عدم زجرداخجت بجیجش از 
تعطیل شجدن کجارخجانجه دسجت از کجار کشجیجده انجد و در  

 محوطه کارخانه تنمع کرده اند.  
یکماه اعتراک بیش از هزار کجارگجر کجارخجانجه هجپجکجو  
یکی از نقطه های درخشان مجبجارزات کجارگجری در سجا   

بود. اعتراواتی که کارگران با شعار یجت اخجتجالس    ٥٧ 
حل بشه مشکل ما حل میشه، و بجا سجرود زیجر بجار سجتجم  
نمیکنیم زندگی ، جان یدا میکنیم در ره آزادگجی وای از  
ایججن ووججع، وای از ایججن ووججع، یججدای اعججتججراک کججل  

 کارگران و کل جامعه را یریاد زدند. 
یکماه اعتراک قدرتمند کارگران هپکو، تجظجاهجرات هجر  

بجر یضجای    ٥٧ روزه آنها در خیابجانجهجای ارا ، در سجا   
اعتراوی شجهجر ارا  و کجل ججنجبجش کجارگجری تجاهجیجر  

بجه نجقجطجه    ٥٧ گذاشت. اعتراواتی که در نوزدهم بجهجمجن  
عطف مهمی رسجیجد و وارد شجدن خجانجواده هجا بجه عجقجب  
نشینی مدیریت مننر شد و کارگران توانستنجد بجخجشجی از  
طلب هایشان را نقد کنند. اینها همه تجنجربجیجات درخشجانجی  
است که بدون شت امروز این کارگجران را در مجوقجعجیجت  
قدرتمندی برای زیشبرد اعتراوشان قرار داده اسجت و خجبجر  
دور جدید اعتراوات این کارگران تمام توجه ها را بجه خجود  
جلب کرده است. اخبار این اعجتجراوجات را وسجیجعجا زجخجش  

کنیم. از مبارزات کارگران هپکجو حجمجایجت و زشجتجیجبجانجی  
 کنیم. 
 

تجسمسع رانسنسدگسان شسرکست واحسد مسقسابسل 
 تعاونی مسکن: 

تعدادی از رانجنجدگجان شجرکجت واحجد روز دهجم خجرداد  
مقابل تعاونی مسکن شجرکجت واحجد تجنجمجع کجردنجد. ایجن  
رانندگان از اعضای زرو ه نیمه سجاخجتجه سجپجیجدار دو وسجه  

واحد است و در حجا  حجاوجر    ٤٠٣ هستند . این زرو ه که  
عضو دارد. بیش از چجهجار سجا  از زمجان تجحجولجیجش    ٤٦٧ 

میهذرد و هجنجوز اقجدامجی یجورت نجهجریجتجه اسجت و در  
اعتراک به این موووب تا کنون رانجنجدگجان شجرکجت واحجد  
چندین تنمع مقابل شهرداری و شورای شهر بجرگجزار کجرده  
اند. در تنمع اعتراوجی ایجن روز کجارگجران بجا تجوججه بجه  
اینکه از قبل با مدیر عامل این تعاونی جهت زاسخجهجویجی  

 اخبار کارگری
 بخش ایران:  نسان نودینیان 

 بخش بین المللی: داوود ریاهی  
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به اعضا هماهعنو شده بود، متاسفانه هیج جکجدام حضجور  
نیایتند و اعضای حاور به داخل تعاونی ریتند وچنجد تجن  
از نمایندگان سپیدار توویحاتی مبنی بر مشجکجالت زجرو ه  
و اینکه تنها راه بدست آوردن مطالبات اعتراوجات ججمجعجی  
است، سخنانی ایراد کردنجد و در تجعجاونجی تصجمجیجم بجرای  
اعتراوات بعدی را گریتند. این تنمع از ساعت ده یجبج   

 شروب شد و تا یت و نیم عصر ادامه داشت . 

 کارگران
 جوانمیر مرادی:

با دفاع قاطعانه از اسسمساعسیسل عسبسدی  
سرکوب و خفه کردن صسداهسای اعستسرا  
به پایمال شدن حقوق انسانی به بسهسانسه 

 پوچ امنیتی را پایان دهیم

اسماعیل عبدی از یعالین و رهبران جنبش معجلجمجان از  
اردیبهشت، در یکمین سجا  روز اعجتجصجاب غجذای    ٠١ روز  

مشتر  با جعفر عجظجیجم زاده بجه دنجبجا  انجتجشجار بجیجانجیجه  
مشترکشان علیه امنیتی کجردن یجعجالجیجتجهجای یجنجفجی و  
احتماعی با خواست ممنوعیت امنیتجی کجردن ایجن گجونجه  
یعالیتها و مخجتجومجه شجدن کجلجیجه زجرونجده هجائجی کجه بجا  
اتهامات امنیتی علیه یعالین تشکیل شجده انجد، اقجدام بجه  

روز بجا وججود وخجامجت    ٤٤ اعتصاب غذا نموده و بجعجد از  
حالش و هم نین با وجود گستردگی اعتراوات داخلجی و  
بین المللی به ادامجه زنجدانجی نجمجودن اسجمجاعجیجل عجبجدی،  
دستهاه قضائی و دیهجر مجقجامجات مسجر  حجکجومجتجی از  
جمله روحانی که در مجنجاظجرات انجتجخجابجاتجی رقجیجب خجود  
دوستدار زندان و اعدام مجعجریجی مجی کجرد و خجود را بجه  
ظاهر مخالف، هم نان بر تشدید یشار بر این معلم زنجدانجی  

 مصر هستند. 
آتنا دائمی اگر چه زیر یشار اعتراوات اججتجمجاعجی و  

روز اعجتجصجاب غجذا بجه    ٧٤ حمایت های توده ای بعد از  
یکی از خواسته هایش )تبرئه خواهرانشم رسید، اما هجنجوز  
مانند اسماعیل عبدی به خاطر یعالجیجت هجائجی کجه ذکجر  
شد به هفت سا  زندان محکوم شده و هجمج جنجان در زنجدان  

 است. 
اسمجاعجیجل و آتجنجا، ایجن انسجانجهجای شجریجف، یجدای    

اعتراک به یقرو تنهدستی، بی حقوقی کجود ، کشجتجن  
انسان )اعدامم و یدای دیاب از حرمت و کرامجت انسجان و  

به طور کلی زجاسجداشجت از انسجانجیجت، از درون زنجدان بجا  
 گریتن جان خود بر کف دستانشان را بلند کرده اند. 

نزدیت به یت قرن اسجت کجه کجارگجران، مجعجلجمجان،  
مزدبهیران یرودست و انسانهای آزادیجخجواه ججوامجع غجربجی  
بعد از طی دورانی از مبجارزه مجتجحجدانجه و بجا حجمجایجت از  
یعالین خود، دولتها را به عقب نشاندند و خیلجی از حجقجوق  
خود، که امروز در قرن بیست و یکم در ایجران بجه رسجمجیجت  

 شناخته نشده و حتی ممنوب هستند را تحمیل کرده اند. 
رسیدن ما کارگران، معلمان، مزدبهیجران کجم درآمجد و  
بیکاران و همه انسانهای آزادیخواه ایران بجه ابجتجدائجی تجریجن  
حقوق خود نیز در گرو اعتراک به دهن کجنجی بجه تجحجقج   
خواسته ها یمان است و امجروز کجه یجفجی قجدرتجمجنجد در   
حمایت از اسماعیل عبدی وآتنا دائمی شکجل گجریجتجه، بجا  
زیوستن به آن با خواست آزادی یوری اسجمجاعجیجل عجبجدی،  
آتنا دائمی، آر  یادقی، گلرخ ایرائی و دیهر زندانیجان بجا  

 اتهامات امنیتی یف خود را قدرتمندتر کنیم. 
 ٠٠/٤/٠٤٥٦ جوانمیر مرادی    

 
 

هسسیسسات جسسمسسهسسوری اسسسالمسسی نسسمسسایسسنسسده مسسا 
 کارگران در سازمان جهانی کار نیست

ید و ششمین اجالس سازمان جهانی کار در یجایجلجه  

کشجور    ٠٣٥  وئجنم بجا حضجور    ٠٦ تجا    ٧ خرداد)   ٤٦ -٠٧ 
عضو این سازمان برگزار خواهد شد. یکجی از ایجن هجیجات  
ها از سوی ججمجهجوری اسجالمجی خجواهجد بجود. حجرو مجا  
اینست که هیات جمهوری اسالمی نماینده ما کجارگجران و  

 مردم نیست.  
جمهوری اسالمی عضجوی از سجازمجان ججهجانجی کجار  
است. اما  تمامی مقاوله نامه های این سازمان را زیجر زجا  

در بجاره    ٥٣ و    ٣٥ گذاشته است. ازجمله مقاوله نامه های  
آزادی تشجکجل و قجراردادهجای جججمجعجی اسججت و در ایججران  
کارگران نه تنها از ح  تشکل مجحجرومجنجد بجلجکجه بجخجاطجر  
تال  برای ایناد تشکلهایشان دستهیر و زندانی شده و بجه  

حبس های طوالنی محکوم میشوند. در ایجران هجمج جنجیجن  
کارگران از ح  تنمع و حتی ح  بجرزجایجی جشجن او  مجه  
محرومند و بارها و بجارهجا بجه دلجیجل بجرزجایجی مجراسجم روز  
جهانی کارگر دستهیر و زندانی شده و حتی به آنها حجکجم  
وحشیانه شالق داده شده است.. بعالوه مقجاولجه نجامجه هجای  

در بجاره لجیجو کجار اججبجاری و    ٠١٧ و    ٠١ و    ٤٥ و    ٠٠ 
در بجاره مجمجنجوعجیجت کجار    ٠٣٤ و    ٠٤٣ تبعیض و مقاوله  

کودکان هیج جکجدام در ایجران اججرایجی نجمجیجشجونجد و کجار  
کودکان در ایران رسمیت داشته و ابعاد یاجعه بجاری دارد.  
زنان نیز در شرایط آشکار تبعیض آمیز در بجدتجریجن شجرایجط  
کار میکنند. در قبا  کار برابر دستمزد بجه مجراتجب کجمجتجر  
به آنها زرداخت میشود. همیشه اولین گروهی هسجتجنجد کجه  
در معرک بیکارسازی قرار میهیجرنجد. بجیجکجاری زنجان دو  
بججرابججر مججردان اعججالم شججده اسججت. در مججحججیججط هججای کججار  
تفیکیت جنستی اعما  میشود و مورد توهین و تجحجقجیجر  

 دائمی هستند.  
در ایران اعتراوات کارگران تجحجت عجنجوان اخجال  در    

نظم و امنیجت مجلجی بجا زجیجهجرد و دسجتجهجیجری یجعجالجیجن  
کارگری روبرو میشود و یشار بر روی آنها هجر روز شجدت  
می یابد. احکام طوالنی مدت زنجدان از مصجادیج  آنسجت.  
در ایران حتی به خود اجازه میدهند کجه بجه کجارگجر و بجه  
مردم معترک حکم بربجریجت شجالق بجدهجنجد. از ججمجلجه هجم  
اکنون اسماعیل عبدی بجخجاطجر مجبجارزاتجش تجحجت عجنجوان  

سا  حکم زندان در زنجدان    ٦ اخال  در نظم و امنیت ملی با  
است و در اعجتجراک بجه هجمجیجن مجووجوب هجم اکجنجون در  
اعتصاب غذا بسر میبرد. بسیجاری از یجعجالجیجن و رهجبجران  
کارگران احکام سنهین زندان دارند و هیشه تجحجت زجیجهجرد  
هستند. عالوه بر همه اینها تبدیل مساله نا امنجی مجحجیجط  
های کار بخاطر سودجویی سرمجایجه داران اسجت کجه دارد  
هر روز قربانی میهیرد. دو نمونه اخجیجر  یجاججعجه انجفجنجار  

  ٣٧ معدن زمستان یورت است که مننر بجه کشجتجه شجدن  
کارگر شد و دیهر انفنار یوالد بویر احمد که سه کجارگجر  
جان باختند. و این جنایات در زناه قانون و سیستجم قضجایجی  
یورت میهیرد. اینهجا هجم نجقجض زجایجه ای تجریجن حجقجوق  
انسانی در جامعه و حجتجی مجقجاولجه نجامجه هجای سجازمجان  

 جهانی کار است که ایران ملزم به رعایت آنهاست.  
به همه این دالیل هیات جمهوری اسالمی نماینجده مجا    

کارگران و ما مجردم نجیجسجت. و مجا بجه ایجن مجووجوب و  
سکوت سازمان جهانی کار در برابر اینهجمجه بجیجحجقجوقجی و  

 بیعدالتی اعتراک داریم. 
اگر به ترکیب هیات های شرکت کجنجنجده دو  عضجو    

در اجالس سازمان جهانی کار نهاه کنید، میبینجد دو نجفجر  
از سوی دولتها هستند. یکنفر از سوی کاریرما و یکجنجفجر  
از سوی کارگران. آنوقت با این ترکیب نا برابری سجه نجفجر  
در برابر یت نفر کارگر می نشینند و مقاوله نجامجه هجای  
بین المللی و استاندارد های کار در سط  جهان را تجعجیجیجن  
میکنند. البتجه در ایجران و کشجورهجایجی مجاجل ایجران کجه  
کارگران ح  تشکل نجدارنجد، آن یجت نجفجر نجیجز نجمجایجنجده  
کارگران نیست، بلکه نماینجده تشجکجلجهجای دسجت سجاخجتجه  
حکومت است که ربطی به ما کارگران نجدارنجد و تجمجامجا  
جبهه سرمایه داران هستند. با وجود همه اینها حتجی هجمجان  
مقاوله نامه هایی هم که زیر یشار اعتراوات جهجانجی مجا  
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کارگران به سازمان جهانی کار و سجرمجایجه داری ججهجانجی  
تحمیل شده است، در بسیاری از کشجورهجا از ججمجلجه ایجران  
رعایت نمیشود و زیر زا گذاشته میجشجود. آنجوقجت سجازمجان  
جهانی کار که یت کار  نظارت بر اجرای ایجن مجقجاولجه  
نامه ها از سوی کشجورهجای عضجو آن و رسجیجدگجی بجه  
شکایات در مورد نقض اجرای آنها در اجالس هایس اسجت،  
می بینیم آشکارا سکوت میکند. دلیلش نیز ایجنجسجت کجه  
سججازمججان جججهججانججی کججار یججت سججازمججان بججور وایججی و  
بوروکراتیت و زیجر مجنجمجوعجه سجازمجان مجلجل اسجت کجه  
سیاستهجایجش نجهجایجتجا تجابجع سجیجاسجتجهجای ایجن سجازمجان و  

 کشورهای سرمایه داری جهانی است.  
از همین روست که وظجیجفجه مجا کجارگجران در سجطج     

جهانی است که به این سازمان که به اسم کارگر یحجبجت  
میکند و بر سر استاندارهای جهانی کار مجا کجارگجران بجه  
بحث و گفتهو می نشجیجنجد و تصجمجیجم مجیجهجیجرد. یشجار  
بیاوریم و سکوت و مماشاتهایش را مجورد اعجتجراک شجدیجد  

 خود قرار دهیم. 
 

در قبا  این ووعیت ما کارگران خجواسجتجهجایجی داریجم.  
مهمترین آنها ح  تشکل، ح  اعتصجاب، حج  تجنجمجع، حج   
برزایی مراسم روز جهانی کارگر، حج  آزادی بجیجان ، حج   
اعتراک، ح  حیات، ح  داشتن زندگی ای انسجانجی، حج   
زندگی شاد و انسانی برای کودکان، ح  برابجر زن و مجرد  
در محیط های کار بر سجر مجزد و شجرایجط کجاری شجان،  
زایان دادن به تفکیت جنسیتی، زایان دادن به اعجدام هجا و  
زایان دادن به امنیتی کردن مجبجارزات مجا کجارگجران و مجا  
مردم بخاطر این خواستهاست. سخن من بجا اتجحجادیجه هجای  
کارگری در سراسر جهان، بجا هجمجکجاران بجیجن الجمجلجلجی ام  
اینست که از خواستها و از مبارزات ما کارگجران در ایجران  
حمایت کنند و یدای اعجتجراک مجا در اججالس سجازمجان  
جهانی کار باشند. اسماعیل عبدی معجلجمجی کجه بجخجاطجر  

سجا     ٦ مبارزاتش تحت عنوان اخال  در نظم و امنیت ملی  
حکم دارد هم اکنون در زنجدان اسجت. او بجه ایجن حجکجم و  
امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم مجعجتجرک  
اعتراک دارد و بخاطر آن از دهم اردیبجهجشجت در اعجتجصجاب  
غذا میبرد و ووعیت جسمانی ا  وخیم است. اعتجراک او  
تا کنون با حمایت بسیاری از سوی تشکلهای و کجارگجران  
و شمار بسیاری از رهبران و یعالین کجارگجری و مجعجلجمجان  
روبرو شده است. این اعتراک که در سا  گذشته با بجیجانجیجه  
عبدی و عظیم زاده رئیس هجیجات مجدیجره اتجحجادیجه آزاد در  
آستانه او  مه آغاز شد، تا کنون حمایت های وسجیجعجی در  
سط  جامعه و بین المللی بخود جلب کرده اسجت. از شجمجا  
سازمانهای کارگری، معلمجان و انسجانجهجای آزادیجخجواه در  
سراسر جهان میخواهیم وسیعجا از ایجن کجارزار مجا کجه در  
واقع تاکیدی بر ح  تشکل و ح  اعتراک و داشجتجن یجت  
زندگی شایسته انسان اسجت، حجمجایجت کجنجیجد. اسجمجاعجیجل  
عبدی باید یورا آزاد شود. آتنا دائمی یعا  دیاب از حجقجوق  
کود ، علیه اعدام و حقوق زن که با همین نوب اتهجامجات  
با هفت سا  حبس در زندان است و در اعتراک به عملجکجرد  

روز در اعتصجاب غجذا بجود    ٧٣ دستهاه قضایی و سرکوبها  
تا اینکه باالخجره بجا ریجع اتجهجامجات یجادر شجده بجرای دو  
خواهر  انسیه و هانیه دائمی در دهم خرداد به اعجتجصجابجش  

زایان داد، باید یورا آزاد شجود. یجت خجواسجت یجوری مجا  
آزادی عبدی و آتنا و تمامی زندانیان سجیجاسجی اسجت. مجا  
را در مبارزه بجرای ایجن امجر مجهجم یجاری دهجی. بجاز هجم  
میهویم جمهوری اسالمی نماینده ما کارگران و مجا مجردم  
نیست، یدای اعتراک ما در اجالس سازمان جهجانجی کجار  

 باشید. 
بهنام ابراهیم زاده، یجعجا  کجارگجری و دیجاب از حجقجوق  

 کود ، زندانی سیاسی ساب  
 ٥٦ خرداد    ٠٠ ،  ٤١٠٥  وئن    ٠ 
 

اعتصاب بزرگ کارگسران شسرکست نسیسشسکسر 
هفت تپه دومیسن روز خسود را پشست سسر 

 گذاشت
اتحادیه آزاد کارگران ایران: بدنبا  تنمع و بسجتجن ججاده  

اندیمشت توسط کارگران بجازنشجسجتجه    –بین المللی اهواز  
شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران شاغل ایجن شجرکجت نجیجز  
در اعتراک به عدم زرداخت دستمزد مجاهجهجای یجروردیجن و  

  ٥٧ و    ٥٣ اردیبهشت ماه سالنای و زاداشجهجای سجالجهجای  
دست به اعتصاب زدند و امروز زجانجزده خجرداد مجاه دومجیجن  
روز اعتصاب و تحصن خود را در مجحجوطجه شجرکجت زشجت  

 سر گذاشتند. 
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگجران ایجران،  
بدنبجا  ایجن اعجتجصجاب یجبج  امجروز قجائجم مجقجام شجرکجت  
سیامجت نصجیجری ایشجار بجا حضجو در مجیجان کجارگجران  
اعتصابی با تحکم و یریاد اعالم کرد هر کس به سجر کجار  
خود برنهردد اخراج میشود و در ادامجه ایجزود در یجورت  
ادامه اعتصاب  درب شرکت را مجی بجنجدیجم و تجعجطجیجلجش  

 میکنیم. 
بدنبا  این سخنان از سوی قائم مقجام شجرکجت نجیجشجکجر  
هفت تپه، کارگران بطور یکپارچه ای اقجدام بجه هجو کجردن  
او نمودند و در حالی که بشدت از اظهارات وی خشمهجیجن  
بودند یکصدا یریاد بر آوردند شما شرکت را رهجا کجنجیجد و  
از ایننا بروید، شما از زمانی که شرکت را بدست گجریجتجه  

 اید چیزی جز یالکت برای ما و شرکت نداشته اید. 
 

بنا بر این گزار ، در ادامه ایجن کشجمجکجش مجا بجیجن  
کارگران اعتصابی و قائم مقام شرکت، آنجان اعجالم کجردنجد  
چنان ه به یوریت مطالبات معوق ما زجرداخجت نجهجردد در  
اعتراک بجه ووجعجیجت خجود و سجیجاسجت غجلجط دولجت در  
واگذاری شرکت به بخش خصویی، اقدام بجه تجحجصجن در  

 –مقابل یرمانداری شو  و بستن جاده بین المللجی اهجواز  
 اندیمشت خواهیم کرد. 

در حا  حاور کاریرمای شرکت نجیجشجکجر هجفجت تجپجه  
عجالوه بجر عجدم زججرداخجت دسجتجمجزد مججاهجهجای یجروردیجن و  
اردیبهشت ماه سالناری و عدم زجرداخجت زجادا  سجالجهجای  

، بیمه های کارگران را نیجز بجه حسجاب یجنجدوق  ٥٧ و    ٥٣ 
سازمان تامین اجتماعی واریز نکرده و هجمجیجن امجر بجاعجث  
شده است تا شعبه ایجن سجازمجان در هجفجت تجپجه از تجمجدیجد  
دیترچه های درمانی کارگران خودداری کند. هجمج جنجیجن  
کاریرما بن ماهیانه کلیه زرسنل شرکت را از اسجفجنجد مجاه  
سا  گذشته قطع کرده و دستمزد ماههای بهمجن و اسجفجنجد  

کارگران روز مزد را نجیجز زجرداخجت نجنجمجوده و    ٥٣ ماه سا   

علیرغم تحمیل چنین ووعیت یالکتباری بر کجارگجران، بجا  
هدو ایناد رعب در میان آنان اقدام به ایناد یضای شجدیجد  
امنیتی در کارخانه و نصب دوربین در سط  شجرکجت کجرده  

 است. 
بنجا بجر اخجریجن گجزارشجهجای رسجیجده بجه اتجحجادیجه آزاد  
کارگران ایران، بدنبا  مجقجاومجت کجارگجران اعجتجصجابجی در  
مقابل تهدیدات قائم مقام شجرکجت، بجه آنجان اعجالم شجد تجا  
یکشنبه آینده بخشی از مطالباتشان زرداخت خواهجد گجردیجد  
اما کارگران اعتصابی زیر بار این وعده نریتند و با تجاکجیجد  
بر زرداخت یوری همه مطالبات معوقه خجود و زجایجان دادن  
به یضای امنیتی در شرکت، اعالم کجردنجد هجمج جنجان بجه  
اعتصاب خود ادامه خواهند داد و در یجورت عجدم تجحجقج   
مطالباتشان، اعتراوات خود را با شرکجت خجانجواده هجایشجان  

 تشدید خواهند کرد. 
 ٠٤٥٦ خرداد ماه    ٠٧  –اتحادیه آزاد کارگران ایرن  

سسسسسسعسسسسسیسسسسسد رضسسسسسایسسسسسی: اخسسسسستسسسسسالط 
 معیشت،فضیلت،مقاومت

 تقدیم به اسماعیل عبدی
بیجش از سجی روز اسجت کجه اسجمجاعجیجل عجبجدی در  

اردیبهجشجت شجد و اسجمجاعجیجل  ٠١ اعتصاب غذا است.وقتی  
عبدی اعتصاب غذایش را شجروب کجرد،بجا خجود بجه عجمج   
یکر یرو ریتم که چهونه است در اوج بهار،زاییز سجر بجرون  

 آورده   
امروز در اوج عزلت نشینی خویش بجودم کجه ذهجنجم بجه  
سوی اسماعیل عبدی ریت و به ناگه خلوتم آتجش گجریجت  
و طییانی در جانم شکل گریت.در خلوت خجویجش لجبجخجنجد  
اسماعیل عبدی روی زرده ی چشمانم به تصویر در آمجد و  

 اما چه زود باران بارید و زرده را از چشمانم درید. 
دوباره تال  کردم قطره قطره ی باران را بجه مسجلجخ بجرم  
و یکایت آنان را به دار کشم تا بار دگر تصویر اسمجاعجیجل  

 عبدی را در رویای سعیدانه)...مبینم. 
وقتی دوباره تصویر اسماعیل عبدی در خیالم گنجنجانجده  
شد،این بار سینه ام بیض هایم را زس نزد کجه بجاز بجاران بجا  
ترانه هایش ببارد و آن مردی)معلمم کجه بجا عشج  آمجد،از  

 جلوی چشمانم برود. 
تجا شجب تجمجامجا یجکجر و ذکجرم شجده بجود اسجمجاعجیججل  
عبدی.وقتی که تجنجهجا زجنجاهجش ججرعجه ای آب اسجت و  
 بس.وقتی که جرمش یدای سکوت معلمان است و بس. 
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 از صفحه

Workers in Iran کارگران در فی  بوک                          دیدن کنید 

دیوید هورو در کتاب نایرمانی مدنی می گجویجد یجرد  
و مردم باید در مقابل یت بی عجدالجتجی ججدی عجمجومجی  

 قیام کنند و تا آخرین لحظه ایستادگی و مقاومت کنند. 
 

اسماعیل عبدی در برابر چنیجن بجیجداد عجمجومجی)نجهجاه  
امنیتی به یعالین ینفی و مجدنجیم ایسجتجاد و بجه دیجویجد  
هورو جان تازه ای داد که از قبر بیرون آیجد و کجاله از سجر  

 بردارد در برابر مقاومت و ایستادگی اسماعیل عبدی. 
در این ایستادگی کوچکترین وظیفه ی ما ایجن اسجت  
که نهذاریم لبخند همیشهی اسجمجاعجیجل ججان عجبجدی بجه  

 تقابل اشت ها برود. 
 سکوت ها را بشکنید 

زاده دربسساره  گسسفسستسسگسسو بسسا جسسعسسفسسر عسسظسسیسسم
 اعتصاب غذای اسماعیل عبدی

اسماعیل عبدی، معلم زندانی حاور نشد بجا دسجتجبجنجد  
 به بیمارستان برود 
 لیال محمودی 

روز است اسماعیل عبدی در اعتصاب غذا بجه سجر    ٤٠ 
  ٥ برد. ووع جسمی او به وخامت گرائیده است. امجروز    می 

خرداد، مسئجوالن دادسجتجانجی بجا اعجزام او بجه بجیجمجارسجتجان  
زاده یجعجا  حجقجوق کجارگجران    موایقت کردند. جعفجر عجظجیجم 

خواستند با دستبند و لجبجاس زنجدان    گوید عبدی را می   می 
 به بیمارستان ببرند اما او نریت. 

 
زاده زنجدانجی بجود و در    هنجهجامجی کجه ججعجفجر عجظجیجم 

بیمارستان بستری شد، اسماعیل عبدی به دیجدار او ریجت.  
ست و قرار است در بیمجارسجتجان    حاال اسماعیل عبدی زنذانی 

 بستری شود 

 
اردیبهشت سا  ججاری تجاکجنجون    ٠١ اسماعیل عبدی از  

های یجنجفجی    با خواست برداشتن برچسب امنیتی از یعالیت 
بجرد. زجس    و مدنی، در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر می 

های اننام شده از طری  زجدر، خجانجواده و وکجیجل    از زیهیری 
عبدی، دادستانی با انتقا  او به بیمارستجان مجوایجقجت کجرد  
اما با دستبند و لباس زندان. قرار است یجردا، چجهجارشجنجبجه  

خرداد ترتیجبجی داده شجود تجا او بجدون لجبجاس زنجدان و     ٠١ 
 دستبند به بیمارستان منتقل شود. 

 
ای از    طی یت ماه گذشته حمایت اجتماعی گسجتجرده 

 مطالبات عبدی یورت گریته است. 
 

کمپین یریاد_آزادی_اسماعیل_عبجدی_بجاشجیجم  کجه  
در حمایت از مطالبات او و با خواست آزادی عبدی بجه راه  

هزار معجلجم و یجعجا     ٠٣ ایتاد تاکنون مورد حمایت بیش از  
 (EI)الجمجلجل    مدنی قرارگریته است. سازمان آمجوز  بجیجن 

 درنو او شده است.   خواستار آزادی بی 
 
 EI   اننمن و اتجحجادیجه از    ٤٥٦ )یدراسیون متشکل از
مججیججلججیججون مججعججلججم را    ٤٤،٧ کشججور و مججنججطججقججه کججه    ٠٥٠ 

کجمجپجیجنجی   «ا کت اینترنشنا  »کندم از طری     نمایندگی می 
در حمایت از اسماعیل عبدی و با خواست آزادی او بجه راه  

 انداخته است. 
 

تجفجاوتجی و    بجی »ای    سازمان معلمان ایران طجی بجیجانجیجه 
توجهی مسئوالن قضایی و امنیجتجی را مجیجایجر مجنجایجع    بی 

و نسجبجت بجه زجیجامجدهجای   «ملی و امنیت عمومی دانسته 
تجوججهجی ابجراز نجهجرانجی کجرده اسججت.    اججتجمجاعجی ایجن بجی 

امیرساالر داودی وکیل اسماعیل عبجدی اعجالم کجرده کجه  
مقامات قضایی و امنیتی مسئو  سالمت و جان موکجلجش  

 هستند. 
 

 اند.   اما مسئوالن تا کنون به مطالبات او زاسخ نداده 
یاطمه سعیدی عضو کمیسیون آمجوز  و تجحجقجیجقجات  

سجراالت  »ای به دادستان تهران نوشته اسجت    منلس در نامه 
شجود و مجطجالجبجه    زیادی از ناحجیجه مجوکجلجیجن مجطجرح مجی 

مراجعین و مکاتبه کنندگان عجمجدتجا  زجیجهجیجری ووجعجیجت  
 او خواستار مالقات با عبدی شده است.  .«مشارالیه است 

 
شجهجر،    هجای اسجالم   اسماعیل عبدی معلم ریاوی مدرسه 

  ٠٤٥٣ و دبیر زیشین کانون ینفی معلمان تجهجران، اسجفجنجد  
 سا  حبس شد.   ٦ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به  

 
زاده بجا    بجه هجمجراه ججعجفجر عجظجیجم   ٥٧ اردیبهشت    ٠١ او  

خواست برداشتن برچسب امنیتی از زجرونجده یجعجاالن حجقجوق  
ینفی و مدنجی دسجت بجه اعجتجصجاب غجذا زد و در زجی  

  ٠٥ ا  آزاد شد. اما منددا یجبج     وخامت ووعیت جسمی 
مأموران امنیتی جمهوری اسالمی ایجران  او     ٥٧ آبان سا   

 ا  در حالی که خواب بود،بازداشت کردند.   را در منز  
 

در رابطه با اعتصاب غذا و مطالبات اسماعیل عجبجدی  
ایم با جعفر عجظجیجم زاده عضجو هجیجات    گفتهویی اننام داده 

 مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران. 
 

اججتجمجاب و  “ ا     هجای یجنجفجی   او خود به دلیل یعجالجیجت 
تبلجیجز عجلجیجه  ”  و  ”  تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور 

متهم و به همجراه شجازجور احسجانجی  ”  نظام جمهوری اسالمی 
سجا  زنجدان    ٠٠ راد یعا  کجارگجری دیجهجر هجر یجت بجه  

 محکوم شدند. 
 

آنان به حکم دادگاه اعتراک کردند. حدود یت هجفجتجه  
دادگججاه اسججتججان    ٣ زجیججش دادگججاه تججنجدیججد نججظجر)در شجعججبجه  

اجتماب و تجبجانجی بجه  “مرکزیم آنان را از اتهامات امنیتی  
تجبجلجیجز عجلجیجه نجظجام  “ و  ”  قصد اقدام علیه امجنجیجت کشجور 

 تبرئه کرد ” جمهوری اسالمی 

 گزار،
بیانیه انجمن صنفسی مسعسلسمسان کسردسستسان 

 مریوان در حمایت از اسماعیل عبدی
 یرهنهیان گرامی،دانش آموزان عزیز،مردم شریف ایران 

در حالیکه نقش بی بدیل سازمان های مجردم نجهجاد در  
تامین حقوق انسانی انکار نازذیراست و از سوی حجاکجمجیجت  
مانیفست امنیت عمومی و تامین حقوق شجهجرونجدی دسجت  

 مایه کسب آرا شده است  
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ووعیت کنونی اسماعیل عبجدی عضجو ارشجد کجانجون  
ینفی معلمان تهران و دیهر یعالیجن یجنجفجی ججامجعجه ی  
یرهنهیان می تواند ناقض ادعاهای مطرح شجده از سجوی  

 حاکمیت باشد  
عبدی طی احکامی ناعادالنه به چجنجدیجن سجا  زنجدان  
محکوم شده است که در نهایجت بجا تجنجمجیجع احجکجام مجی  

سا  از بهترین سا  های عمر خویش را در زنجدان    ٧ بایست  
روز زجیجش    ٤٤ سر برد  این عضو کانون ینفی معلمان  از  

برای احقاق حقوقی بدیهی از قبیل حذو نهاه امجنجیجتجی از  
زرونده یت یعا  یجنجفجی و یجعجا  شجدن مجرخصجی هجای  
زندانی سیاسی در اعتصاب غذا بجه سجر مجی بجرد و ججان  
خود را به مخاطره جدی انداخته است  در حالی این حجکجم  
ناعادالنه ای بر عبدی تحجمجیجل شجده اسجت کجه یجعجالجیجت  
قانونمند وینفی ایشجان از مجنجاری تشجکجلجی قجانجونجی و  
مطاب  قانون اسجاسجی  بجرای ایجالح سجاخجتجار آمجوزشجی  

 کشور بوده است 
مایه ی ناامیدی است که در دولجت مجدعجی  حجقجوق  
شهروندی؛  زیهیری های مطالبات به ح  بجیجش از یجت  
میلیون معلم و چند میلیون دانش آمجوز ایجن سجرزمجیجن بجه  
یدور احکام دهشتنا  زندان و انفصا  و تجبجعجیجد مجنجنجر  

 می شود   
اسماعیل عبدی  در حالی به چنین شیوه زجر مجخجاطجره  
ای برای اعتراک به بی توجهی نجهجادهجای قضجایجی روی  
آورده است که بارها تشکل های ینفی در قالب بیجانجیجه و  
طومار و نامه خواسته های قجانجونجمجنجدانجه خجود را مجطجرح  
کرده اند  با وججود حجمجایجت ده هجا هجزار مجعجلجم و یجعجا   
کارگری و مدنی و حتی نهادهای بین المللی مجتجاسجفجانجه  
در این مدت به بهانه های رنهارنو ووجعجیجت ایجن یجعجا   
ینفی و ورورت زاسخهویی به خواسته هایش با سجکجوت  
کل نجهجادهجای مجربجوطجه روبجرو بجوده و تجمجام وعجده هجای  

 انتخاباتی هم عمال سرابی بیش نبوده است 
ووعیت سالمت اسماعیل عزیز هرلحظه رو به وخجامجت  
بیشتر دارد و دریورت تداوم بی توجهی نهادهای مجربجوطجه  

 جان این یعا  ینفی با خطر جدی روبروست  
مجریجوان وجمجن  -اننمن یجنجفجی مجعجلجمجان کجردسجتجان  

محکومیت شدید سکوت عامدانه ی نهادهجای مسجئجو  و  
زشتیبانی قاطعانه از خواسته های ینفی و قانونجی ایشجان  
اعالم می دارد که عواقب تداوم بی توجهی ها و سجکجوت  
عامدانه مقامات ؛ مجتجوججه تجمجامجی نجهجادهجای مجربجوطجه  

 خواهد بود  
 مریوان  -اننمن ینفی معلمان کردستان 

 ٥٦ خرداد  
 

کارگران فلزکسار خسواسستسار رسسیسدگسی بسه 
 وضعیت اسماعیل عبدی شدند

جمعجی از کجارگجران یجلجزکجار مجکجانجیجت بجا یجدور  
ای نهرانی خود را از ووجعجیجت جسجمجی اسجمجاعجیجل    بیانیه 

 عبدی، یعاالن ینفی معلمان اعالم کردند. 
در این بیانیه آمده است: اسماعیل عبدی، عضو هجیجات  

  ٠١ مدیره کانون یجنجفجی مجعجلجمجان تجهجران کجه از تجاریجخ  
اردیبهشت تاکنون در اعتراک به محکومیت قضایجی خجود  

اسجت یجکجی از زجیجهجیجرتجریجن    از خوردن غذا خودداری کجرده 

کوشندگان ینفی حقوق آموزگاران است و همه او را مجی  
 شناسند و ح  او زندگی است. 

 
خوانیم:  جای اسماعیجل عجبجدی    در زایان این بیانیه می 

در کنار شاگردان و خانواده بزر  و سربلند کانون ینجفجی  
معلمان تهران و ایران است. ما از اراده ای که در سجیجسجتجم  
قضایی برای زایان دادن به ایجن ووجعجیجت در حجا  شجکجل  

  «منبع ایلنا »کنیم.    گریتن است، استقبا  می 

اسماعیل عبدی، از رهبجران کجانجون یجنجفجی مجعجلجمجان  
 راهی بیمارستان شد 

یعالین کارگری و معلمان با ریتن به مالقات عجبجدی  
 حمایت خود را از او و خواستهایش اعالم کردند. 

خرداد اسماعیل عبدی، زندانی سجیجاسجی، از    ٠٣ امروز  
روز اعتصاب غجذا بجه    ٤٧ رهبران اعتراوات معلمان بعد از  

بیمارستان منتقل شد. عجبجدی در اعجتجراک بجه امجنجیجتجی  
سجا     ٦ کردن مبارزات کارگران، معلمان و مردم معترک و  

حکم زندانش از دهم اردیبهشت تا کنون در اعجتجصجاب غجذا  
به سر میبرد. سا  گذشته او و جعجفجر عجظجیجم زادده عضجو  
هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران طی بیانجیجه ای بجه  
امنیتی کردن مبارزات اعتجراک کجرده و خجواسجتجار بسجتجه  
شدن تمامی زجرونجده هجای امجنجیجتجی تشجکجیجل شجده بجرای  
کارگران، معلمان و مردم مجعجتجرک شجدنجد. ایجن اعجتجراک  
شکل کارزاری گسترده بخود گریت و بجا حجمجایجت هجای  
وسیعی در ایجران و از سجوی سجازمجانجهجای کجارگجری و  
تشکلهای معلمان در سط  جهانی روبجرو شجد. امسجا  نجیجز  
بعد از اعالم اعتراک عبدی در همجیجن رابجطجه ایجن کجارزار  

 تحر  بیشتری زیدا کرد.  
 

اکنون عبدی در بیمارستان خجمجیجنجی بسجتجری اسجت و  
قعالیجن کجارگجری و مجعجلجمجان بجا ریجتجن بجه مجالقجات او  

همبستهی خود را بجا او و اعجتجراوجش اعجالم کجرده انجد.  
 عکس های زیر مربوط به این دیدارها و این حمایتهاست. 

 اسماعیل عبدی باید یورا آزاد شود. 
 

تهدید بسه اخسراج فسریسدون نسیسکسوفسرد و 
بستن جاده توسط کسارگسران بسازنشسسستسه 

 شرکت نیشکر هفت تپه

بنا بر گجزار  مجنجتجشجر شجده از سجوی اتجحجادیجه آزاد  
کجارگجر بجازنشجسجتجه    ٧١١ خجرداد    ٠٤ کارگران ایجران روز  

دریجد سجهجم بجیجمجه    ٣ نیشکر هفت تپه بدلیل تاخیر زرداخت  
کاریرما به یندوق تامین اجتماعی و ماهها بجالتجکجلجیجفجی  
شان و بدلیل بدقولی کاریرما نسبت بجه انجنجام تجعجهجداتجش،  
درمقابل دیتر مدیریت شرکت تنجمجع نجمجودنجد. امجا بجدلجیجل  
اینکه کاریرما یقط حاوربه زرداخت بجخجشجی ازمجطجالجبجات  

خشجم کجارگجران بجازنشجسجتجه را    ٥٧ و  ٥٣ بازنشستهان سا   
برانهیخت . بدنبا  آن این کارگران از شرکت خجارج شجده و  

اندیمشت را بستجنجد و تجرایجیجت    -جاده بین المللی اهواز  
سنهینی در این مسیرایناد شد که بالیایلجه بجا مجداخجلجه  
نیروهای انتظامی و دعوت کارگران به مجذاکجره ججاده بجاز  
شد. و آنان به کارخانه بازگشتند. الزم بجه ذکجر اسجت کجه  

خجرداد هجیج  کجدام ازاعضجا هجیجات مجدیجره    ٠٤ در تنمجع  
 شرکت حاوربه حضور در جمع کارگران معترک نشدند. 

بنا براین گزار  بدنبا  این تنمجع اعجتجراوجی، یجریجدون  
نیکویرد نماینده کارگران و عضجو سجنجدیجکجای کجارگجران  
کشت و ینعت نیشکر هفت تپه، توسط قائم مقام مدیجریجت  
شرکت هفت تپه بدلیل بروز اعتصابات مکجرر و حجمجایجت و  
زیهیری های وی در دیاب از حقوق کارگجران، تجهجدیجد بجه  

 اخراج شد. 
تهدید به اخراج یریدون نیکو یرد از سجوی قجائجم مجقجام  
مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه در حالی یجورت گجریجتجه  
است که حقوق یروردین و اردیبهشت ماه کجارگجران شجاغجل  
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شرکت زرداخت نشده و از طریی هنوز بیمجه مجاهجیجانجه ایجن  
به ایجن سجو بجه سجازمجان تجامجیجن    ٥٧ کارگران از اسفندماه  

اجتماعی زرداخت نهردیده وهمین موووب باعث شجده اسجت  
از دو ماه زیش شعبه تامین اجتماعی هفجت تجپجه دیجتجرچجه  

  ٤٣٠ های درمانی زرسنل را تجعجویجض و تجمجدیجد نجکجنجد.  
  ٣ کارگر بازنشسته نیشکر هفت تپه بجدلجیجل عجدم زجرداخجت  

دریدسهم بیجمجه کجاریجرمجا بجه یجنجدوق سجازمجان تجامجیجن  
 اجتماعی ماههاست دربالتکلیفی بسر میبرند. 

سازمانهای معلمان کانادا: اقدام فوری برای 
 آزادی اسماعیل عبدی

بیانیه مشترک سازمانهای معلمسان کسانسادا 
 در حمایت از اسماعیل عبدی:

درخواست اقدام یوری برای آزادی اسماعیل عجبجدی از  
 رهبران معلمان ایران که در اعتصاب غذا به سر می برد 

دبیران استانی و منطقه ای تشکالت معلمان از سجراسجر  
کانادا، در جلسه ای در ونکوور، به اتفاق آرا خواستجار شجده  
اند که جاستین ترودو، نخست وزیر، و کجریسجتجیجا یجریجلجنجد،  
وزیر امور خارجه، از دولت ایران بخواهند کجه یجورا و بجدون  
قید وشرط اسماعیل عبدی از رهبران معلمجان کجه در حجا   

 اعتصاب غذا می باشد را آزاد کند. 
یکی از رهبران کانون ینفی معلمان تهران، عبجدی بجه  
دلیل یعالیتهای ینفی خود و کجمجپجیجن بجرای آمجوز  و  
زرو  عمومی رایهان و در دسجتجرس بجرای هجمجه تجوسجط  
مقامات ایرانی مورد هدو قرار گریت. وی در اکتبر سجا   
گذشته به شش سا  زندان با اتهجامجات سجاخجتجهجی تجوسجط  

 دادگاه تندید نظر تهران محکوم شد.   ٤٦ شعبه  
عبدی در اعتراک بجه ادامجه سجرکجوب غجیجر قجانجونجی  
معلمان و مدایعجان حجقجوق انسجانجی و عجدم اسجتجقجال  قجوه  

در اعجتجصجاب غجذا بجه    ٤١٠٥ آوریل    ٤١ قضائیه در ایران از  
 سر می برد. 

بر اساس گزار  آموز  بین الملل، عبدی مقدار قجابجل  
توجهی از وزن خود را از دست داده و از یشار خجون بجاال و  
سرگینه رنم می برد. سجالمجت و ایجمجنجی او در مجعجرک  
خطر است و امجکجان دارد کجه ججانجش بجه خجطجر بجیجایجتجد.  
گزارشها حاکی از آن است که عبدی در شرایجطجی سجخجت  
در زندان بدنام اوین نههداری می شود و به تازگی به بجنجد  
جدید زندان، جایی که او از ارتباط با خانواده مجحجروم شجده،  

 منتقل شده است. 
روسای سازمانهای معلمان کانادا که در شهر ونجکجوور  
اجالس داشته اند زشتیبانی همه جانبه خجود را از یجراخجوان  
آموز  بین الملل اعالم نموده اند که مجطجابج  آن از دولجت  
ایران درخواست شده است کلیه احکام علیه اتجحجادیجه هجای  
کارکنان آموز  و زرور  ایران بجه دلجیجل یجعجالجیجت هجای  
اتحادیه ای مشروب آنها را لیو نموده، و به حجقجوق بجنجیجادی  
انسانی و اتحادیه ای بجرای هجمجه کجارگجران و کجارکجنجان  

 خدمات عمومی احترام بهذارد. 
مجا از دولجت کجانجادا درخجواسججت مجی کجنجیجم کجه از  
مقامات دولت ایران بخواهد اتهامات بی اساس علیجه آقجای  
عبدی را لیو نموده و کجلجیجه اقجدامجات الزم بجرای آزادی  

 یوری و بی قید و شرط او را در دستور کار قرار دهد 
 ٤١٠٥ دوم جون  

تسسا آزادی عسسبسسدی هسسمسسراه مسسادر، در مسسقسسابسسل 

بیمارستان باشیم. مادر اسماعیل عبدی را تسنسهسا 
 نگذاریم!

اسماعیل عبدی دبیر کانون ینفی معلمان در بجیجانجیجه  
منتشجر نجمجود، در    ٥٦ ای که در روزهای آخر ماه یروردین  

این بیانیه اعالم کرده است خواهان ریع اتجهجام اقجدام عجلجیجه  
امنیت ملی در زرونده ا  شده است. در ایجن بجیجانجیجه آمجده  

ارودیجبجهجشجت    ٠٠ بود اگر به خواست وی توجه نشود از روز  
دست به اعتصجاب غجذا خجواهجد زد. مجقجامجات ججمجهجوری  
اسالمی بدون اینکه به خواست عجبجدی زجاسجخ بجدهجنجد در  
جریان انتخابات به وعجده هجای زجو  دادن بجه مجردم روی  

اردیبهشت اسماعیجل عجبجدی اعجتجصجاب را    ٠٠ آوردند. روز  
روز اعجتجصجاب غجذا سجالمجتجی و    ٤٣ آغاز کرد. زجس از  

ووعیت جسمی اسماعیل عبدی بشجدت بجه حجالجت بجحجران  
رسید. مسئولین زندان منبور شدند وی را بجه بجیجمجارسجتجان  
مججنججتججقججل کججنججنججد. اسججمججاعججیججل عججبججدی دو روز در بججخججش  
مراقبتهجای ویجهه بسجتجری بجود. دیجروز وی را بجه بجخجش  
عمومی منتقل کردند. اما اسماعیل عبدی هجمج جنجان بجه  
اعتصاب غذایش ادامه داده اسجت. ووجعجیجت جسجمجی وی  
بشدت نهران کننده است. تجاکجنجون مسجئجولجیجن نسجبجت بجه  
ووعیت زرونده اسماعیل عبدی بیتجفجاوت بجوده انجد . شجب  
گذشته مادر عبدی در محوطه بیمارستان مجانجدگجار شجد.  
مادر عجبجدی اعجالم کجرده اسجت تجا آزادی زسجرم از ایجن  

 محوطه دور نخواهم شد و ایننا خواهم ماند.  
این خواست و این اقدام مادر اسماعیجل عجبجدی حجامجل  
یت زیام است. کانون ینفی مجعجلجمجان سجراسجر کشجور و  
هم نین حانواده های دانش آموزان و مردم باید به حجمجایجت  
از اسماعیل عبدی بشتابند. این اقدام مادر عجبجدی یجعجنجی  
حضور گسترده و قدرتمند در مقابل بیمارستان و هجمج جنجیجن  

 خواهان آزادی یوری اسماعیل عبدی شدن.  
معلمان آزادیخواه و برابری طلب، معجلجمجان عجدالجتجنجو و  
مردم شریف در این لحظه حساس الزم است بجه حجمجایجت از  
خواست اسماعیل عبدی و بجرای آزادی وی بجا تجمجامجی  
قدرت به میدان بیایند. امروز اسماعیل عجبجدی و یجدهجهجا  
زندانی سیاسی به حمایتهای وسجیجع و گسجتجرده مجا نجیجاز  

 دارند.  
تا آزادی عبدی همراه مادر  در مجقجابجل بجیجمجارسجتجان  

 باشیم. مادر اسماعیل عبدی را تنها نهذاریم  

  بین المللی
 

پسسایسسان اعسستسسصسساب غسسذای  -فسسلسسسسسطسسیسسن 
 روز ٠١زندانیان پ  از 

هجای    بیش از یت هزار زندانجی یجلجسجطجیجنجی در زنجدان 
اسرائیل به اعجتجصجاب غجذای خجود زجایجان دادنجد. آنجان در  
اعتراک به شرایط زندان دست به ایجن اعجتجصجاب گجروهجی  

 روز ادامه داشت.  ٣١  زده بودند که 
اند که با آغجاز مجاه رمضجان و    مسئوالن اسرائیلی گفته 

هججای    زججس از تججوایجج  در مججورد ایججزایججش تججعججداد مججالقججات 
خانوادگی در زندان به دو بار در ماه ایجن اعجتجصجاب زجایجان  

بجار در    یایت. زیش از این زندانیان اجازه داشتند تجنجهجا یجت 
 ماه مالقات خانوادگی داشته باشند. 

بخش خدمات زندان اسرائیل گفتجه کجه ایجن اعجتجصجاب  

زس از تجوایج  بجهجدسجت آمجده بجا یجلجیجب سجرخ و دولجت  
 خودگردان یلسطینی زایان یایت. 

این اعتصاب غجذای گجروهجی زجس آن آغجاز شجد کجه  
مروان برغوهی، سیاستمدار یلسطینجی، در زنجدان دسجت بجه  
اعتصاب زد. او به جرم قتل زنم نفر در اسرائجیجل بجه حجبجس  

 ابد محکوم شده است. 
 

برغوهی به عنوان جانشین آینده محمود عجبجاس، رئجیجس  
تشکیالت خودگردان یلسطین مطرح بوده است. گفتجه شجده  

 زندانی برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.   ٠٣ که  
بنا بجه اعجالم بجخجش خجدمجات زنجدان اسجرائجیجل، شجمجار  

 رسید.   نفر می   ٠٠٣٥ گان به حدود    کنند     اعتصاب 
آوریججل، "روز زنججدانججیججان    ٠٥ ایججن اعججتججصججاب غججذا در  

هجا از    یلسطینی" آغاز شد. در این روز هر سا  یجلجسجطجیجنجی 
آورنجد.    شده شان یادبود به عمل مجی   دوستان و اقارب بازداشت 

موووب زندانیان یلسطیجنجی در اسجرائجیجل یجکجی از مجوارد  
 تنش جاری میان دو طرو است. 

هجا ایجن ایجراد "زنجدانجیجان سجیجاسجی"    از دید یلجسجطجیجنجی 
هجا    هستند. بسیاری از آنان به اتهام حمالت علیه اسجرائجیجلجی 

 و موارد مشابه دیهر محکوم شده اند. 
 

برخی دیهر بر اساس قانون موسوم به "بازداشجت اداری"  
دهجد تجا مجظجنجونجان در    اند. این قانون اججازه مجی   زندانی شده 

یوایل زمانی شش مجاه بجدون وارد کجردن اتجهجام رسجمجی  
 زندانی شوند. 

های مدایع حقوق زندانیان یلسطینجی، تجا    به گفته گروه 
یجلجسجطجیجنجی در    ٥١١١ زایان سا  گذشته میالدی حجدود  

 های اسرائیل در بازداشت بودند.   زندان 
 

استفاده از نیروهای ارتش بسرای  -برزیل 
 سرکوب معترضان 

بدنبا  تظاهرات گسترده در شجهجر بجرازیجلجیجا و بجه آتجش  
های این کشجور دولجت از ارتجش    کشیدن یکی از وزارتخانه 

برزیل خواست تا از نیروهجایجش بجرای سجرکجوب مجعجتجروجان  
 اسججججججججججججججججتججججججججججججججججفججججججججججججججججاده کججججججججججججججججنججججججججججججججججد. 
به گزار  خبرگزاری "آلمان" ورود ارتش بجه یجحجنجه بجرای  
مقابله با تظاهرکنندگان در بجرزیجل یجادآور دوران حجکجومجت  
دیکتاتورها در این کشجور اسجت. ایجن اقجدام دولجت بجاعجث  

ها در مجخجالجفجت بجا    درگیری در زارلمان برزیل شد. اعتراک 
 یساد اداری و شرایط بد کارگران است.  

زس از تظجاهجرات گسجتجرده در مجنجطجقجه دولجتجی شجهجر  
برازیلیا، زایتخت برزیل، تظاهرکجنجنجدگجان وزارت کشجاورزی  
این کشور را به آتش کشیدند. برطب  بجرنجامجه وزارت دیجاب  
برزیل قرار اسجت سجربجازان تجا زجایجان مجاه مجه سجا  ججاری  

های دولتی باقی بمانند و مراقجب ایجن    میالدی در ساختمان 
 ها باشند.    ساختمان 

تظاهرات در برزیل از جمله مخالفت با ایالحاتجی اسجت  
که ارکانش ایزایجش زمجان کجار کجارگجران، کجاهجش نجظجر  
سندیکاها در اختالیات موجود کارگری و زرداخت هجزیجنجه  

 های کاری توسط خود کارمندان است.   دادگاه 
 

اعتراف پناهجویان به قتل برای -آلمان  
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 جلوگیری از بازگردانده شدن
گویند زناهنویان برای ججلجوگجیجری    مقامات آلمانی می 

هجای    از بازگجردانجده شجدن بجه کشجورشجان اعجتجراو بجه ججرم 
ایجن    ٤١٠٥ کننجد. از آغجاز سجا     سنهینی، حتی قتل می 

 زدیده در آلمان به ویهه در ایالت هسن رشد زیدا کرده است. 
کجنجنجد کجه در    زناهنویان در ایالت هسن اعجتجراو مجی 

اند تا مانع بازگردانده شدن خجود    کشورشان مرتکب قتل شده 
هجای اخجیجر    از آلمان شوند. شمار این ایراد بجه ویجهه در مجاه 

 ایزایش زیدا کرده است. 
 

گجویجد    نادیا نیزن، سخنهوی دادستان یرانکجفجورت، مجی 
اگر زناهنویان مورد تهدید منازات اعدام قرار بهیجرنجد ایجن  
خود دلیلی است که آنجهجا بجازگجردانجده نشجونجد. بجه گجفجتجه  

شجمجار زجنجاهجنجویجانجی    ٤١٠٦ مقامات آلمانی از نوامبر سا   
کننجد کجه در کشجورشجان مجرتجکجب ججنجایجت    که ادعا می 

 اند ایزایش زیدا کرده است.   شده 
به گفته سخنهوی دادستان یرانکفورت تنها در بجخجش  

زرونده از این قبیل در ایالت هسن تشکیجل شجده    ٦١ سیاسی  
است. طب  اعتراو این زناهنویان بایستی علیه آنان زجرونجده  

 جنایی تشکیل شود.  
به گفته سخنهوی دادستجان یجرانجکجفجورت اغجلجب ایجن  

اند. برخی از این زنجاهجنجویجان    ایراد جرم سیاسی مرتکب شده 
تعریف کردند که توسط ایراد گروه طالبجان ربجوده شجدنجد و  

 اند.   در حین یرار یکی از نههبانان خود را کشته 
گجویجد کجه بجه عجنجوان یجت    زناهنوی دیجهجری مجی 

 نوجوان مرتکب سرقت شده است. 
اداره یدرا  مهاجرت و زناهنجدگجی مجعجروو بجه بجامجف  

(BAMF)   از بجروز مشجکجالت مشجابجهجی    ٤١٠٥ در آوریل
 درباره زناهنویان اییان گزار  کرده بود. 

بججرخججی از زججنججاهججنججویججان ایججیججان بججرای جججلججوگججیججری از  
بازگردانده شدن خود به کشورشجان ادعجا کجرده بجودنجد کجه  

انجد. زجرونجده    کجرده   قبال در یفوو گروه طالبان یعالجیجت مجی 
شجخجم مجورد     شود که   این ایراد زمانی جدی گریته می 

نظر به دلیل سجابجقجه یجعجالجیجت خجود در گجروه طجالجبجان در  
 اییانستان مورد تهدید شکننه و یا اعدام قرار بهیرد. 

 
تداوم مسوج پسنساهسجسویسان بسسوی  -اروپا 
 اروپا

زن    ٠٣١ کود  و    ٣٧ هزار و زانصد زناهنو از جمله  
 وارد بندر نازل ایتالیا شدند.     مه   ٤٣ روز یکشنبه  

قای  بادی در دریای مجدیجتجرانجه    ٠٤ این ایراد سرنشینان  
بودند که توسط گارد ساحلی ایتالیا و سجازمجان زجزشجکجان  
بدون مرز ننات داده شده اند. دو زناهنو نیز در قجایج  ججان  
خود را از دست داده بودند که اجساد آنها برای شجنجاسجایجی  

 و دین منتقل شد. 
  ٣ تنها بین روزهای سه شنبه تجا ججمجعجه نجزدیجت بجه  

 هزار زناهنو از دریای مدیترانه ننات داده شده اند. 
 

سسسنسسگسسسسسار یسسک مسسرد تسسوسسسط  -سسسومسسالسسی 
 جنایتکاران اسالمی الشباب

جنایتکاران اسالمی الشباب در سومالی مجردی را بجه  
دلیل زنا سنهسار کردند. این حکم زس از آن اجرا شجد کجه  
یت دادگاه اسالمی در منطقه تحجت کجنجتجر  ایجن گجروه،  

 این مرد را منرم شناخت. 
سجا  داشجت    ٣٣ براساس گزارشها دایو محمد حسن که  

تا گردن در زمین قجرار داده شجد و سجپجس اعضجای گجروه  
الشباب به طرو او سنو زرتاب کردند تا ایجنجکجه کشجتجه  

 شد. 
به گفته یکی از مقامات، آقای حسن علیرغم ایجنجکجه  
دارای دو همسر بوده است با زنی رابطه غیرقانونی و خجارج  

 از ازدواج داشته و این زن از وی آبستن شده است. 
به گفته یرماندارالشباب هنهامی که ایجن زن حجامجلجه  

شود، خجانجواده دوطجرو بجر سجر مجووجوب ازدواج بجحجث    می 
کنند. دادگجاه حجکجم    ای زیدا نمی   کنند و هی  عقدنامه   می 

داده که ازدواج قانونجی نجبجوده و مجتجهجم را بجه سجنجهجسجار  
 محکوم کرده است. 

نیروهای الشباب در مجنجطجقجه تجحجت کجنجتجر  خجود در  
سججومججالججی دربججرخججی از مججواقججع احججکججام مشججابججهججی یججادر  

 کنند.   می 

یججت زسججر نججوجججوان زججس از آنججکججه    ٤١٠٣ در سججا   
دادگاهی او را به اتهام تناوز مجنجرم شجنجاخجت، سجنجهجسجار  

نجیجز یجت دخجتجر ججوان بجه ججرم زنجا    ٤١١٣ شد. در سا   
 سنهسار شده بود. 

نیروهای الشباب با دولت سومالی کجه مجورد حجمجایجت  
سازمان ملل است سالها است که در جنو هسجتجنجد و در  
مناط  تحت کنتر  خود احکام شریعت اسالمی را بجه اججرا  

 اند.   درآورده 
این گروه که به القاعده وابسته است هنوز در بجرخجی از  
مناط  غیرشهری حضور دارد اما زس از حضور نجیجروهجای  

هزار نفری مورد حمایت اتحادیه آیجریجقجا در سجومجالجی،    ٤٤ 
 بسیاری از مناط  تحت کنتر  خود را از دست داده است. 

 
ها پسنساهسجسو در بسیسابسان  مرگ ده -نیجر 

 بدلیل تشنگی
مهاجر از جمله چند کود  روز زننشجنجبجه    ٣٣ حداقل  

 وئن در بیابانهای منطقه آگادیز واقع در شجمجا  کشجور    ٠ 
 نینر جان خود را از دست دادند. 

به گزار  خبرگزاری یرانسه این ایراد به مقصد لیجبجی  
در حا  حرکت بودند که وسیله نجقجلجیجه آنجهجا از کجار مجی  
ایتد. اکار آنها بدلیل تشنهی شدیجد از زجای درآمجده انجد.  

تبعه نجیجنجری و یجت    ٧ در این بین تنها شش تن از جمله  
نفر از کشور غنا موی  شدند خود را از د  بجیجابجان نجنجات  

 دهند. 
اکار مهاجران و قاچاق یان انسان از قلب آیجریجقجا بجرای  
رسیدن به لیبی و بدین تجرتجیجب نجزدیجت شجدن بجه آبجهجای  
مدیترانه و رساندن خود به اروزا مسیجر آگجادیجز را انجتجخجاب  
می کنند. در اوایل ماه مه امسا  جسد هشت تبعجه نجیجنجر  

کود  در بیجابجانجهجای ایجن کشجور زجیجدا شجد.    ٧ از جمله  
براساس گزارشها ایجن ایجراد بجه مجقجصجد الجنجزائجر در حجا   

  ٣١ حرکت بوده اند. در اواسط مجاه مجه نجیجز ارتجش نجیجنجر  
مهاجر را که توسط قاچاق یان انسان در بیابانجهجای شجمجا   

 این کشور به حا  خود رها شده بودند ننات داد. 
 


