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 قتل عاطفه نويدي!
 جنايت و عملي وحشيانه است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان           
 

سوم خرداد ماه کرم نويدي دخـتـر   
ساله خود به نام عاطفه نويـدي را    ۱۸ 

در کنگاور به فتـل رسـانـد. عـاطـفـه            
نويدي دانش آموز سال دوم دبيرستان 
بـوده. عـاطــفــه نــويـدي تــوسـط کــرم              

نويدي پدرش، به دليل داشتن دوسـت  
دختر به شکل فجيـع و دردنـاکـي بـه           

 فتل رسيد.  
 

قتل عاطفه نويدي توسط پـدر او    
اقدامي قابل تامل است. کرم نـويـدي    
در اوج توحش و بيرحمي به اين عمـل  

 جنايتکارانه متوسل شده است. 
 

قربانيان قـتـلـهـاي نـامـوسـي در              
شـهـرهــاي کـردســتـان در چـنــد ســال              

 گذشته بيشتر شده است. 
 

 ۲ صفحه  

 ۴ صفحه  

 

 ۳ صفحه   مالقات جعفر عظيم زاده با خانواده

 

 

  با به باد دادن موها، نظام اسالمي بر باد مي رود

  وقتي قدرت دست ما باشد
 اطالعيه حزب کمونيست کارگري ايران

سماجت دادستان کل  
 کرمانشاه  

 
زينب جالليان زندانس سياسي 

زندان کرمانشاه از ناحيـه چشـم     در 
دچار بيمـاري گـرديـده و ايـن امـر              
سبـب تـاري ديـد وي شـده اسـت،                
دادستان کل کـرمـانشـاه بـا عـمـل           
جراحي وي جهت درمان مخـالـفـت    

در ناحيه سفيدي چشم زيـنـب    .کرد
جالليان يک بافت اضـافـي بـوجـود       
آمده و در صـورت پـيـشـرفـت ايـن           
بافت اضافي قرنيه چشم را درگـيـر     

 .شود کند و سبب تاري ديد مي مي
پزشکان زندان، اين بافت اضافي را 
بيماري "ناخنک" عـنـوان نـمـوده و             

اعـالم کــرده انــد از طــريـق عـمــل              
جراحي و همچنين استفـاده مـداوم     
از قـطـره و پـمـاد چشـمـي درمـان                

شود کـه دادسـتـانـي بـا عـمـل               مي
جــراحــي وي در بــيــرون از زنــدان             

زينـب جـاللـيـان        .کند مخالفت مي
ســال هشــتــاد و شــش در شــهــر               
کرمانشاه بازداشـت و تـاکـنـون از           

اش مـحـروم    حق مالقات با خانواده
بــه اتــهــام "مـحــاربــه" و           او      .اسـت 

عضويت در يکي از احزاب کُـردي    
از سوي دادگـاه انـقـالب ابـتـدا بـه             
اعدام و سپس به حبس ابد محکوم 
گــرديــد. ســمــاجــت دادســتــان کــل         
کرمانشاه مـحـکـوم اسـت. زيـنـب            

جالليان بـايـد در زودتـريـن زمـان              
ممکن تحت مداوا و عمل جراحـي  
چشم قـرار گـيـرد. بـرخـورداري از               
معالجه، عـمـل جـراحـي، تـامـيـن            
امکانات دارويي و پزشکي حق بي 

 اما و اگر زندانيان در بند است. 
 
 

اعتراضات کارگران در  
 سنندج

 
خرداد: کارگران اخـراج شـده       ٣ 

شرکت حفاري راستين کردستان در 
اعتراض به اخراج خود در سـنـنـدج    
تجمع کردند. اين تجمع در مقـابـل    

  دفتر اين شرکت صورت گرفت.

 عبدل گلپريان

 ساله ای که   ۱۵ دنيا، دختر 
ساله اش به طرز   ۴۵ توسط شوهر 

 فجيعی در کردستان عراق کشته شد

 ۳ صفحه  

 ۲ صفحه  

نگاه هفته: مجموعه اي از رويدادهاي هفته  
 در شهرهاي کردستان / نسان نودينيان

 ۵ صفحه  
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 ۱ از صفحه

جمهوري اسالمي باني و مسبب 
فرهنگ مرد سـاالري و تـعـصـبـات            
مذهبي است. رواج مساجد و فـرقـه        
هــاي مــذهــبــي تــوســط جــمــهــوري           
اسالمي به فـرهـنـگ مـردسـاالري و          
تعـصـبـات نـامـوس پـرسـتـي کـمـک                 
ميکند. عـلـيـرغـم ازديـاد قـتـلـهـاي               
ناموسي، امـا ايـن عـمـل شـنـيـع و                
جنايتکارانه به يمـن پـيـشـروي هـاي          
جــنــبــش بــرابــري طــلــبــانــه زنــان بــه           

 ايستگاه آخر خود رسيده است.   
 

مقـابلـه بـا نـامـوس پـرسـتـي و                 
جلوگيري از قتـلـهـاي نـامـوسـي يـک            
روند و فعاليت دائمي جـنـبـش زنـان         
آزاديــخــواه اســت. در شــهــرهــاي                 
کردستان ده ها ابتکار مـوثـر عـلـيـه          
ناموس پرستي توسط زنان آزاديخواه 

و برابري طلب فعاالنـه در حـال اجـرا          
است. حضور و وجود زنان مبارز کـه     
بخشي از کار و فـعـالـيـت و زنـدگـي           
شان را در اين مسـيـر تـعـريـف کـرده           
اند، بر مـيـزان آگـاهـي و مـقـابلـه و                
جــلــوگــيــري از قــتــلــهــاي نــامــوســي         
تاثيرات تعيين کننده اي داشته است 

 و اين نقطه قوت اين جنبش است. 
 

زنان آزاديخواه در ده ها محلـه و    
در روستاها کـارگـاه هـاي آمـوزشـي          
برگزار ميکنند.  در دوره کنوني بايد  
با تمرکز بيشتر و آگاهانه تري عـلـيـه      
قتلهاي ناموسي اقدامات جدي تـري    
را بـکـار گـرفـت. اقـدامـاتـي کـه در                  
نتيجه تحقيقات بين الـمـلـلـي مـوثـر         
ــ تحقيقات تـوده اي       هستند از قبيل 
و اجتماعي، ثـبـت تـعـداد قـتـلـهـاي               

نـامـوســي، دالئـل قـتـلــهـا، انــگـيــزه              
مناسبات خانوادگي، حسـاس کـردن     
جامعه به قتلهاي ناموسي، آمـوزش    
و کار آگاهگـرانـه، تشـکـيـل کـارگـاه            
هاي آمورشي در محالت شـهـرهـا و      
روستاها(اين جنبـه از فـعـالـيـت در             
تعدادي از شهرهاي کردستان تـجـربـه    
شده و با خـوش بـيـنـي و مـوفـقـيـت               

 ارزيابي شده است).
 
خشــونــت از جــملــه رفــتــارهــاي         

نــاهــنــجــار در مــيــان مــردان اســت.          
خشونت در مورد زنان و کـودکـان از       
شــدت بــيــشــتــري بــرخــوردار اســت.         
شناختن عوامل خشونت بسيار مهم 

خشونت در جامعه و خـانـواده   است.   
نشانه غيرت و مـردانـگـي يـک مـرد          
است. در نتيجه از کودکي بـه پسـران      

کـارهـاي او چـه         آموخته مي شود که 
مثبت و منفي حق طبـيـعـي اوسـت.       

ولي دختران کساني هستند که هر آن 
امکان دارد مردان و عمـوزاده هـا را       

تعصب، خـويشـتـن      سرافکنده سازند.   
ــدس                ــق ــي و ت ــراي خــواهــي، درون گ
بخشيدن به سلسلـه مـراتـب، هسـتـه          
سخت تفکر جـمـعـي از انسـانـهـايـي            

نظام عشـيـرگـي زنـدگـي            است که در 
ميکنند. تعصب کوري که بـه دلـيـل       
شنيدن تهمتي به يک زن گـاه پسـران         

 بندند.  کمر به قتل مادران خود مي 
 

دختراني که با کـوچـکـتـريـن سـر         
پيچي از تصميمات خانواده در مورد 
ازدواج خود به دسـت پـدر، بـرادر يـا           

شونـد، فـقـط بـه           پسرعمو کشته مي 
دليل انکه نمي خواهند با پسـرعـمـو      
يا فردي که خانواده بـرايـش تـعـيـيـن           

  مي کند ازدواج کنند. 
 

جمهوري اسالمي و قوانيـن ضـد     

زن اسالمي اش باني اصلي و عامـل  
قتلهاي ناموسي است. قـران کـتـابـي        
که قوانين و مناسبات نظام اسالمـي  
با مردم را تعيين کرده خود نيز حاوي 
مجـوزهـايـي بـراي انـجـام قـتـلـهـاي                 

 ناموسي است. 
 

پديده قتلهاي ناموسي نماد بـارز  
ــتــاري            ــگــوي رف ــک ال ــب وي  -تــعــصّ

 .اجتماعي خشونت آميز است
 

بايد به جنـايـت بـرعـلـيـه انسـان            
پايان داده شود. بشريـت نـبـايـد ايـن           
جنـايـات را تـحـمـل کـنـد و نـبـايـد                     
گذاشت که انسان ها به هر دليلـي بـا     
عنوان قتل هاي ناموسي و غـيـره بـه      
مرگ محکوم شونـد. چـرا کـه هـيـچ             
کس مجاز نيست انسان ديگري را به 
مرگ محکوم سازد و او را با کابوس 

 مرگ روبرو کند.  

 قتل عاطفه نويدي...

 
 
 
 
 
 
 

 عبدل گلپريان          
 

وزير کشـور از ادامـه فـعـالـيـت               
گشــت ارشــاد بــراي بــرخــورد بــا                  

هــاي ابــتــذال خــبــر داد. وي              شــبــکــه
نشست شوراي اجـتـمـاعـي را بـحـث           
عفاف و حجاب عنوان کرد و گـفـت:     

ــي از ســوي ســازمــان               گــزارش ــاي ه
تبليغات، بسيج و نيروي انتظامي به 

بندي که وزارت کشـور از         همراه جمع
هـاي ذيـربـط داشـتـه             ساير دسـتـگـاه     

است، در اين جلسه ارائه شد و هـمـه       
به دنبال اين هستند که بـتـوانـنـد بـا          
تمهيدات انديشيده شده در راسـتـاي       

ــنــي، اخــالق           حــفــظ ارزش    هــاي دي
عمومي جامعه و بـرقـراري امـنـيـت          
اجتماعي عمل کنند تا شاهد بـرخـي   
مظاهر نامناسب ارزشي و اخـالقـي       

 .در جامعه نباشيم
 

وزير کشور بي گمـان  در سـطـح          
گسترده اي گزارشـات، ويـدئـوهـا  و           
تصاوير برگرفتن حجابها توسط زنـان  
شجاع را در ميدياي اجتماعـي ديـده     
است به همـيـن خـاطـر رنـگ و روي              
خود را باخته و دچـار سـراسـيـمـگـي           
شده اسـت. ايشـان خـوب مـي دانـد               
حجاب اين سمبل بردگي که يکـي از    
ستونهاي اصلي نظام اسالمـي اسـت     

سال هزينـه   ٣٥ دارد ريزش مي کند.  
کــردنــد کــه زنــان را در ســلــولــهــاي              
انفرادي حجاب اسير کنـنـد. حـرکـت        
اخير زنان در برداشتن حجابهايشـان،  
زلزله بپا کرده است. تالش بـي وقـفـه       
زنان و حمـايـت مـردان از مـبـارزات            
برابري طلبانه آنان و امروز هوا خوري 
مـوي زنــان،عصـر جـديــدي از نـبــرد             
جامعه با بربريت اسالمي را به يکـي  
ــظــام              ــن مــعــظــالت ن ــري از دشــوارت

 اسالمي تبديل کرده است. 
 

از سوي ديگر و در همين رابـطـه     
هـاي ايـران روز دوشـنـبـه               خبرگـزاري 

رضـا رادان از         گزارش دادند که احمد
سمت جـانشـيـنـي فـرمـانـده نـيـروي                 
انتظامي کنار گذاشته شده و حسـيـن   
اشـتــري، رئــيـس پــلـيــس اطــالعــات          

 .امنيت کشور جايگزين او شده است
 

تقالهاي نهادهاي حکومت بـراي  
مقابله بـا بـقـول خـودشـان "امـنـيـت                
ــان را ســردرگــم و                ــمــاعــي"، آن اجــت
دستپاچه کرده است. برکناري يکي و  
جايگزين کردن مـهـره ديـگـري نـمـي           
تــوانــد درد بــي درمــان حــکــومــت             
اســالمــي را درمــان کــنــد. زنــان و               
جوانان همـچـون سـيـالبـي دارنـد راه             
خود را در به تمسخر گرفتن قـوانـيـن      

 اسالمي بجلو مي برند. 
 

ــروز ريــش و پشــم فــتــوا                روز ب
دهندگان عليه زنان دارد بيشتـر مـي     
ريزد. از ولي فقيه گرفتـه تـا احـمـدي         
مقدم، از وزير کشور گرفـتـه تـا آيـت         
اهللا هاي ريـز و درشـت، از نشـسـت               
شوراي اجتماعي گرفته تـا سـازمـان        
تبليغات بسيج و نيروي انتظامي، از 
تعويض مهره هاي سرکوب گرفته تـا    
آماده باش گشت ارشاد، جلسه پشت 

جلسه، طرح پشت طرح و در وحشـت    
از موهاي افشان، همگي بـه تـکـاپـو       
افتاده اند. اين اقدامات قـبـل از هـر         
ــر شــدن                  ــي ــن گ ــاي زمــي ــوي ــز گ چــي
کاربدستان و سران حکومت اسالمـي  
است. طرحها، انتصابها و بـرکـنـاري       
مقامات، بازداشت و زنـدانـي کـردن        
جـوانــان و بــاالخــره تــذکــر خــواهــران          
سياهپوش کمانـدو هـمـه و هـمـه در              
مقابل کوتاه نيامدن زنان بـراي دفـاع     
از حــقـوق انسـانــي خـود بشـکــســت             
ــد. اوضــاع جــديــد               کشــيــده شــده ان
رنســانــس ديــگــري بــراي در ســوراخ          
کردن و افسار زدن به مـذهـب اسـت.        
يکي از سـتـونـهـاي نـظـام اسـالمـي               
بدجوري ترک برداشته است. با به بـاد   
دادن تارهاي مو نظام اسـالمـي دارد     

 بر باد مي رود.*
 

 ٢٠١٤ مه  ٢٧ 

 با به باد دادن موها...
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اخبار و گزارشاتي از  
 کردستان عراق: يدي محمودي

 
بنا بر اخبار منتشر شده، صـبـح     

ماه مي در نـزديـکـي شـهـر             ۲۵ روز 
دهوک و در محله کلـه کـچـي جـنـازه          

ساله پيدا مي شود و بعد  ۱۵ دختري 
از تحقيقات نيروهاي پـلـيـس دهـوک       
مشخص مي شود که دنيا اين دختـر  

 ۴۵ ساله تـوسـط شـوهـرش کـه               ۱۵ 
ساله مي باشد و داراي همسري ديگر 

فرزند بوده  به شـيـوه اي بسـيـار            ۶ و 
وحشيانه شکنجه مي شود، اعضـاي  
بدن او و از جمله سنيه هـايـش بـريـده       
مي شوند و بعد با شليک چند گلوـلـه   

 به قتل مي رسد. 
 

تجاوز، شکنجه و قـتـل زنـان در        
کـردسـتـان تـحـت حـاکـمـيـت احــزب                
ناسيوناليست کرد به امر روزمـره اي    
تبديل شده است بطوريکه بسياري از 
فعاالن حقوق زنان، کردستان عراق را 
قتلگاهي براي زنان مي نـامـنـد. در         
باره اين جنايـت هـولـنـاک نـيـروهـاي            
پليس تنها اعالم کرده اند، که شوهـر  
دنيا بعد از به قتل رساندن همـسـرش   
فرار کرده و آنها نتوانسـتـه انـد هـيـچ          

اقدامي بـراي دسـتـگـيـري او انـجـام              
دهند. از طرف ديـگـر مـادر دنـيـاي            

ساله با مراجعه به يکي از دفاتـر   ۱۵ 
روزنــامــه هــا از هــمــه انســانــهــا و               
مدافعين حقوق زنان خـواسـتـه اسـت         
که نگذارند بر قتل دخترش سـرپـوش     
گذاشته شـود و خـواهـان پـيـگـيـري                 

 پرونده او شوند. 
 

الزم به ذکر است که تنها در سـه    
و طبق آمارهـاي   ۲۰۱۴ ماه اول سال 

مورد تعرض بـه زنـان        ۱۶۱۲ رسمي 
در کردستان عراق ثبت شـده اسـت و       
اين در حالي است که چند ماه پـيـش     
نچيروان بـارزانـي رئـيـس حـکـومـت            
اقليم کردستان اعـالم کـرده بـود کـه             
وضعيـت زنـان در کـردسـتـان رو بـه                 

 بهبودي است!؟. 
 

اظهارات سر کنسولگري  
امارات متحده عربي در شهر  

 اربيل
سر کنسولگري امارات مـتـحـده      
عربي در شهر اربيل اعـالم کـرده کـه        

شرکـت آمـاراتـي در         ۱۱۲ هم اکنون 
اقـلــيــم کــردســتــان مشــغــول بــه کــار           
هستند و معامله اين کشور با اقلـيـم   

ميليـارد دالر رسـيـده         ۸ کردستان به 

است. اقليم کردستان هـم اکـنـون بـه            
منبعي سرشار از ثروت براي سرمايه 
داران داخــلــي و خــارجــي و احــزاب            
ناسيوناليست در قدرت تبديل شـده،    
اما سهم اکثـريـت کـارگـران و مـردم            
چيزي نيست جـز فـقـر و فـالکـت، و                

 استثمار بيشتر. 
 

ساله در   ۱۵ محاکمه جواني 
شهر اربيل به اتهام انتقاد از  

 مذهب!!
 

ساله  ۱۵ احمد نوشيروان جواني 
و بر اساس  ۲۰۱۳ اکتبر  ۲۳ در 

شکايت پدرش مبني بر انتقاد از 
دين توسط دستگاه امنيت شهر 
اربيل که وابسته به نيروهاي حزب 
دمکرات به رهبري مسعود بارزاني 

 ۱۱ است دستگير مي شود و بعد از 
روز زندان و شکنجه با قرار وثيقه 
آزاد مي شود. احمد قرار است هفته 
آينده و در روز اول ژوئن که مصادف 
است با روز جهاني کودک نيز به اتهام 
انتقاد از دين توسط دادگاهي در 
شهر اربيل محاکمه شود. در پي 
انتشار خبر اين افتضاح سياسي 
توسط نيروهاي ارتجاعي احزاب 
ناسيوناليست کرد هم اکنون کمپيني 
براي لغو اين دادگاه و تبرئه احمد و 
محاکمه کساني که در طول زنداني 

ساله او را  ۱۵ کردن  اين جوان 
شکنجه کرده اند به راه افتاده و تا 

ماه مه، نزديک به  ۲۶ روز يکشنبه 
نفر از آزاديخواهان،  ۳۰۰ 

کمونيستها و مدافعين حقوق کودک 
آنرا امضا کرده اند، همچنين طومار 

امضا  ۱۰۰۰ ديگري با بيش از 
همچنان در جريان است. شما نيز با 
رجوع به آدرس زير مي توانيد آنرا 
 امضا نمائيد.
http://
www.ehamalat.com/Ar/
sign_petitions.aspx?
pid=600 

 
 

  اخبار هفتگي...  
 مالقات جعفر عظيم زاده با خانواده

روز پنجشـنـبـه يـکـم خـرداد           
خانواده جعفر عظيم زاده رئـيـس       
ــه آزاد              ــحــادي ــره ات ــأت مــدي هــي
کارگران ايران موفق به مالقات با 
ايشان شدند. جعفر عظيم زاده که  
از بامداد دهم ارديبهشت ماه در   
بازداشت به سر ميبرد دو هـفـتـه        
قبل نيز که در سلول انـفـرادي در       

زندان اوين بود، يکـبـار    ٢٠٩ بند 
با خانواده اش مالقات داشـتـه و       
در طول اين دو هفته مسـئـولـيـن       
اوين حتي اجازه تحـويـل وسـايـل       
درخواستي ايشـان را نـيـز نـداده             

 بودند. 
 

امــروز کــه خــانــواده يــکــبــار        
ديگر براي تحويل مقداري پـول و    
لباس و عينـک طـبـي ايشـان بـه            
اوين مراجعه کـرده بـودنـد اجـازه         
ــن               ــه و در ســال مــالقــات گــرفــت
مــالقــات و از طــريــق کــابــيــنــي          
توانستـنـد بـا ايشـان صـحـبـتـي               
داشته باشند. الـبـتـه مـاوريـن از           
تحويل لـبـاس و عـيـنـک ايشـان               
خودداري کرده و تـنـهـا مـقـداري          
پول را تحويل گرفتند. بـه گـفـتـه          
همسر و فرزندان ايشان، جعفـر از    
روحيه و انرژي بـااليـي بـرخـوردار       
بـوده و از تـمــامــي کسـانــي کــه              

تاکنون از طرق مخـتـلـف از ايـن         
کارگر دربند حمـايـت نـمـوده انـد          
کمال تشـکـر را داشـتـه اسـت و                
اظهار نـمـوده کـه بـازجـويـان در               
تمامي جلسات بازجويي با قصـد  
اعــمــال فشــار بــراي بــه انــحــالل           
کشانـدن اتـحـاديـه آزاد از هـيـچ               

 طريقي فروگذار نبوده اند. 
 

کارگران متشکل در اتحاديـه  
آزاد کارگـران ايـران ضـمـن ابـراز            
انــزجــار از دشــمــنــي نــهــادهــاي          
امنيتي با اين تشکل کارگري بـا    
تمام توان از تشکل خود حـمـايـت    
کرده و حتي يک لحظه از حق خود 
براي بقـاي ايـن اتـحـاديـه کـوتـاه              
نــخــواهــنــد آمــد. اتــحــاديــه آزاد          
کـارگـران ايـران ادامـه بـازداشــت            
جعـفـر عـظـيـم زاده را مـحـکـوم                 
مينمايد و تـاکـيـد مـيـکـنـد کـه               
ايشان تـنـهـا بـه دلـيـل دفـاع از                  
حـقـوق کـارگـران و اعـتـراض بــه               
قــانــون شــکــنــي هــاي دولــت در          
تصويب غير انسـانـي دسـتـمـزد،        
زنداني شـده و بـايسـتـي هـر چـه               
زودتر و بـدون قـيـد و شـرط آزاد             
گردد. اتحاديه آزاد کارگران ايـران   

 ١/٠٣/٩٣ 
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 با سرنگوني جمهوري اسالمي: 
 
پــايــان هــر نــوع حــکــومــت           -۱ 

مــذهــبــي را بــراي هــمــيــشــه اعــالم           
ميکنيم. دست مذهب را از زنـدگـي        
مردم، از دولت، آموزش و پـرورش و      
از سيستم قضائي کوتـاه مـيـکـنـيـم.         
مذهب رسمي را لغو و مذهب و بـي      
مذهبي را امر شخصي مـردم اعـالم     
ميکنيم و به هر نوع دخالت دولـت و    
ــادات              ــق مــراجــع مــذهــبــي در اعــت
شخصي و زندگـي خصـوصـي مـردم         
پايـان مـيـدهـيـم. حـکـومـت بـعـدي                  
حـکــومــتــي ســکــوالر، آزاد و بــرابــر          

 . خواهد بود
 
کليه کمک هاي مسـتـقـيـم و          -۲ 

غير مستقـيـم دولـتـي بـه مسـاجـد،              
امامزاده ها، آيـت اهللا هـا و کـلـيـه                
مراجع مفتخور مذهبي را فورا قـطـع   
ميـکـنـيـم و تـمـام امـوال عـمـومـي                   
غصب شده توسط آنها را مصـادره و    

 . صرف نيازهاي مردم مي کنيم
 
همه قوانين ضد زن اسـالمـي    -۳ 

از جمله حجاب و پوشـش اجـبـاري و        
هر نوع جداسازي جنسيـتـي را فـورا        
ملغي ميکنيم و برابري زن و مـرد را    
در تمام زمينه ها بـالفـاصـلـه اعـالم          

 . ميکنيم
 
قانون اسـاسـي، قـانـون کـار،           -۴ 

قوانين قصاص و مجازات اسالمي و 
ساير قوانين ارتجاعي اين حـکـومـت    

 . را فورا ملغي ميکنيم
 
مجازات اعدام را فـورا لـغـو         -۵ 

ميکنيم. بـه سـنـگـسـار و شـالق و                   
شکنجه و تعـزيـرات اسـالمـي و هـر            
نــوع مــجــازات مــبــنــي بــر تــعــرض           
جسمي و تحقير و ارعـاب و اعـمـال          
ــراد                   ــر اف ــي ب ــکــري و روان فشــار ف
بازداشتي براي هميشـه پـايـان  مـي           

 .دهيم
 
زندانيان سياسي و عقيدتي و  -۶ 

صدها هزار بيگناه ديگر از زندان هـا  
آزاد ميشوند و بازداشت افراد بداليل 

 . سياسي و عقيدتي ممنوع ميشود
 
آزادي بي قيد و شرط بيـان و     -۷ 

عقيده و آزادي نقـد مـذهـب و آزادي          
بي قيد و شرط تـحـزب و تشـکـل و             

و    اعتصاب، اجتماعات، مطبوعـات 
تظاهرات فورا برقرار ميشـود. مـردم      
بدون هيچ نگراني عقايدشان را بـيـان   
ميکنند، کتاب و روزنـامـه خـود را          
منتشر مـي کـنـنـد، در هـر حـزبـي                  
بخواهند عضو ميشوند و هر حزب و 

 . سازماني خواستند ايجاد ميکنند
 
،  کليـه مـردم سـاکـن کشـور            -۸  

مستقل از مليت و نژاد و مـذهـب و       
تابعيت، از حـقـوق شـهـرونـدي بـرابـر            
برخوردار ميشوند. ستم و تبعيض بر  
اساس مليت و قوميت و محل تـولـد   
ممنوع ميشود و اقـدامـات الزم در         
جهت رفع تبعيض و بـرابـري كـامـل           
شهروندان انجام ميشود. زبان رسمـي   
اجبـاري مـمـنـوع مـيـشـود و مـردم                 

مــيــتــوانــنــد بــه زبــان مــادري خــود            
تحصيل و تکلم کنند و رسـانـه هـاي        

 خود را منتشر کنند. 
 
کــلــيــه نــيــروهــاي ســرکــوب،        -۹ 

رسمي و لـبـاس شـخـصـي، سـپـاه و                
بسيج، نيروي انـتـظـامـي و ارتـش و            
وزارت اطالعات و ساير نـهـادهـائـي       
که اجزاء ماشين جنايت و آدمکشـي  
جمهوري اسالمي بوده اند را منـحـل   
ميکنيم. مجرمين به دادگاه سـپـرده      
ميشوند و ساير اعضاي اين ارگانـهـا   
امکان يک زندگي شرافتمندانـه پـيـدا      

 .خواهند کرد
 

کليه سران حکومت به جـرم   -۱۰ 
جنايات بيشمار عليه مردم، بـه جـرم     
شکنجه و اعدام و سنگسار و ترور و   
تحميل بيحقوقي و فقر و محروميـت  
به اکثريت مـردم و بـه جـرم دزدي و              
فساد، در دادگاه هاي عـلـنـي مـورد         

 .  محاکمه قرار ميگيرند
 

تـــاســـيـــســـات اتـــمـــي را         -۱۱ 
برميچيـنـيـم و سـالح هـاي کشـتـار                
جمعي را نابود ميکـنـيـم. رابـطـه بـا            
دنياي غرب را گسترش ميدهيـم، از    
علم و فرهـنـگ و تـمـدن مـتـرقـي و                
انساني استقبال ميکنيم، و همراه بـا    
مردم انساندوست جهان، از ارزشهاي 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي پيشرو 
و مطالبات حـق طـلـبـانـه مـردم در               
مـقـابـل دولــت هـا و جــنـبـش هــاي                 

 . ارتجاعي دفاع ميکنيم
 
براي جلوگيري از نـابـودي        -۱۲  

منابع طـبـيـعـي، تـخـريـب مـحـيـط                 
زيست و آلودگي آب و هوا که به حـد    

فاجعه باري رسيده است، و بـمـنـظـور     
ايجاد يک محيط زيست امن و پـاک،  
بيشترين امکانات و منابع مـالـي و       

 تخصصي را به کار مي گيريم. 
 

طب و تحصيل و مـتـرو و          -۱۳ 
اتوبوسراني شهري براي عـمـوم مـردم      

 . رايگان ميشود
  

استثمار را ممنوع ميکنيم  -۱۴ 
و دست بنگاه هـاي سـرمـايـه داري،           
مــراجــع مــذهــبــي و فــرمــانــدهــان و          
آقازاده ها، مافياي اقتصادي و سايـر  

از زنـدگـي مـردم کـوتـاه           مفتخوران را
ميکنيم. وسائل توليد، کارخانه هـا،   
زمينها، شـرکـت هـا و بـانـکـهـا بـه                 
دارائي جمعي کـل جـامـعـه تـبـديـل              
ميشود. روند پايان دادن بـه بـردگـي         
مزدي و تقسيم طبقاتي جامعه آغـاز  
ــاس               ــر اسـ ــد بـ ــيـ ــولـ ــشـــود، تـ ــيـ مـ
نــيــازمــنــديــهــاي جــامــعــه ســازمــان       
مييابد، مردم صاحب اختيار کـار و      
نعمات ناشي از کار خود خواهند شد 

رفـاه     � و جامعه اي مبتني بر برابري
همگاني و عـدالـت اقـتـصـادي پـايـه            

 .گذاري ميشود
 

بودجه هاي هنگفت فـعـلـي     -۱۵ 
که صرف دزدي و سرکوب و تـرور و        
صرف گله مفتخـوران و مـوسـسـات         
مذهبي ميشود، صرف ايجاد کـار و    
امــکــانــات رفــاهــي، صــرف ايــجــاد         
بيمارستان و مهد کودک و مـدرسـه و     
دانشگاه، تاتر و سينما و کتابخانه و   
کلوپ هاي هنري و ورزشـي، صـرف         
خــدمــات اجــتــمــاعــي، بــويــژه بــراي         
کودکان و سـالـمـنـدان و مـعـلـوالن،                
صرف کمک به رفع اعتياد معتادان و 
کمک به تن فروشان براي شـکـل دادن     
به يک زندگي انساني و صرف طب و   
تحصيل و مسکن و محيط زيست و 

ساير نيازهاي اساسي مـردم خـواهـد      
 . شد

 
شوراهاي مردم در سـراسـر        -۱۶ 

کشور ايجاد ميشونـد و تـوده مـردم          
مــتــشــکــل در شــوراهــا اداره امــور           
مملکت را در دست ميگيرنـد. بـراي      
اولين بار کليه سـاکـنـيـن کشـور، در          
اداره امور مستقيما دخيل ميشوند، 
آزادانه تصميم ميگيرند و تصميمات 
خــود را بــه اجــرا درمــيــاورنــد. ايــن             
مهمترين ضامن تحقق يـک جـامـعـه       
انساني بدور از بيحقوقي و تبعيض و 
نابرابري اسـت. شـوراهـا بـه مـعـنـي               
واقعي ضامن تحقق هـر نـوع آزادي         
خواهند بود. توده هاي وسـيـع مـردم        
براي اولين بار حرمت پيـدا خـواهـنـد       
کرد و بـا شـور و انـرژي بـي پـايـان،                 
اقتصـاد و سـيـاسـت و مـنـاسـبـات                 
اجتماعي و فـرهـنـگـي را بسـرعـت               

 . شکوفا خواهند کرد
 

اينها سرفصلـهـاي يـک جـامـعـه           
انساني است که ميليـون هـا نـفـر از           
کارگران و مردم شريف و تشنه آزادي 
ــريــک                    ــداف ش خــود را در ايــن اه
ميدانند. حزب کمونيست کارگري بـا   
سازماندهي حکومت شـوراهـا، ايـن      
مفاد را بعنوان اولين اقدامات دولت 
آتي بالفاصله اعالم خواهد کرد و بـا    

يـک دنـيـاي      « اجراي تماميت برنامه   
، جامعه اي آزاد و مرفه و بـري  » بهتر

از هر نوع تبعيض و نابرابـري بـنـيـاد       
 .خواهد گذاشت

 
حزب کمونيست کارگري حزب 

 شما است. به آن بپيونديد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ،  ۱۳۹۳ خرداد  ۱ 

 ۲۰۱۴ مه  ۲۲ 

  وقتي قدرت دست ما باشد
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تـن از    ٣٠٠ ارديبهشت: بيش از     ٣١ 

کارگران کارخانه سهند آذر سـنـنـدج         
مـاه  ٦ در اعتراض به پرداخت نشـدن      

حقوق عقب افتاده در مـقـابـل دفـتـر          
 اين کارخانه در سنندج تجمع کردند.

 
 

فراخوان محمد جراحي و  
شاهرخ زماني به نجات جان  

  زاده بهنام ابراهيم
 

کـارگـران، هـمـوطـنـان،           هشدار! 
نهادهاي مـدافـع حـقـوق کـارگـران و             

زاده    جان بهنام ابراهـيـم       حقوق بشر،
  شماره  بنا به اطالعيه  در خطر است! 

دفـاع از بـهـنـام ابـراهـيـم                کميته ۲۳ 
زاده، فعال کارگري، از سرنـوشـت وي      

پس از گذشت مدت زمان طوالني از 
انتقال وي به سلول انفرادي در دسـت      
ــي از طــرف                  ــوده و هــيــچ جــواب ــب ن

اش    مسئولين در اين باره به خـانـواده    
  شود. داده نمي

 
شکـنـانـه     با توجه به اعمال قانون 

اي مـزدور ضـدبشـر           عده  و خودسرانه
کارانـه   که تا حاال صدها عمل جنايت

اي، کهريزک،  هاي رنجيره از جمله قتل
، قـتـل     ۸۸ کوي دانشـگـاه، حـوادث        

زهرا کاظمي و ستار بهشتي و چنـدي  
 ۳۵۰ پيش يورش وحشيانه بـه بـنـد          

خـود دارنـد       زندان اوين را در کارنامه
مـالـيـزه       و با توجه به سياست ماسـت 

هـا     کشـي ايـن جـنـايـت            کردن و مالـه 
طـلـب و        هـاي اصـالح       توسـط جـنـاح     

گــران قــدرت و ثــروت، مــردم             چــپــال
آزاديخواه و مخـصـوصـا کـارگـران و          

هاي کارگري نبايد بيش از اين  تشکل
آزار و اذيت نمايندگـان خـود تـوسـط         

هـاي   گران هزار ميلياردي ثروت چپاول
  خـورده    عمومي، اين دشـمـنـان قسـم        

مسـئـولـيـت        تفاوت و بي کارگران، بي
باشند و بايد از هر طريق مـمـکـن از      
جمله اعتراضات و اعتصابـات خـود     
ــگــيــن دولــت                     ــمــل نــن ــه ايــن ع ب

داري ايــران جــواب قــاطــع           ســرمــايــه
ميليـونـي کـارگـران        ۱۴   دهند. طبقه 

آنـان بـه           ميليون خانـواده  ۵۰ ايران و 
هـاي     عنوان آفرينندگان تمامي ارزش

مادي و مـعـنـوي جـامـعـه و سـتـون               
فقرات مبارزات انقالبي مـردم ايـران     
بدون مبارزه براي آزادي حق تشـکـل،   
حق تجمع و اعتراض و بـدون ايـجـاد        

سياسي يـعـنـي      –هاي صنفي  تشکل

هاي سـراسـري      ايجاد حزب و اتحاديه
کارگري، به عنوان تنها ابـزار تـحـقـق       

  اش در مقابل قدرت مطلقه مطالبات
ميـلـيـاردهـاي      طبقات حاکم و مولتي

گــر، راه بــه جــايــي نــخــواهــد             غــارت
ــرد.  ــاره    ب ــران وحــدت و               چ ــجــب رن

محمد جـراحـي از         تشکيالت است! 
. شاهرخ زماني از زنـدان    زندان تبريز

  ۱۳۹۳ خرداد  ٣   شهر کرج رجايي
 

 
نامه سرگشاده نيما ابراهيم  

زاده فرزند کارگر زنداني بهنام  
 ابراهيم زاده

 
 

نامه سرگشاده نيما ابراهيـم زاده    
فرزند کارگر زنداني بـهـنـام ابـراهـيـم           
زاده کارگران، مردم آزاده، تشکلـهـاي   
کارگـري ايـران ، جـهـان و سـازمـان                 
جهاني کار من نـيـمـا ابـراهـيـم زاده             
فرزند کارگر زنداني بـهـنـام ابـراهـيـم           

پـدرم بـه اتـهـام دفـاع از               .زاده هستم
حقوق پـايـمـال شـده کـارگـران ايـران                

تـوسـط      ۲۲/۰۳/۱۳۸۹ درتاريـخ    
نيروهاي لباس شخصي و امنيتي در 
شهر تهران دستگير و با برخـوردهـاي   
فيزيکي ايشان را بـه زنـدان انـتـقـال              

 دادند.
 
بعد از اينکـه پـدرم مـاه هـا در              

سلول انفرادي بود او را در يک دادگـاه  
سال حـبـس تـعـزيـري         ۵ فرمايشي به 

سـال     ۴ محکوم کردند و حال مـدت      
است که بـراي سـپـري کـردن احـکـام             
 .ناعادالنه در زندان اوين بسر مي برد

طبق اطالعات پخش شـده در تـمـام          
ســايــتــهــا و رســانــه هــاي داخــلــي و            
خارجي نيروهاي لـبـاس شـخـصـي و          
مــــامــــوران زنــــدان در تــــاريــــخ               

ــد           ۲۸/۰۱/۱۳۹۳  ــن ــه ب  ۳۵۰ ب
زندان اوين حـملـه کـردنـد و بـعـد از                 
اينکه زندانيان را مورد ضرب و شتـم  
قرار دادند براي تعدادي از انان پرونده 
جديد تشکيل دادند و چند بار انان را 
به دادگاه احضار و مـورد مـحـاکـمـه          

با استناد به گزارش هـاي   .قرار دادند
که به ما رسيده تـا امـروز چـنـد بـار              
پدرم را جهت محاکمه به شـعـبـه دوم      
دادگاه زندان اوين احضار کردند. امـا  
ما که خـانـواده ايـن کـارگـر زنـدانـي              
هستيم هيچ گونـه اطـالعـي از او و            
پرونده اي کـه بـراي ايشـان تشـکـيـل             

   .دادند نداريم
 

 

با توجه به اين مـوارد، مـا خـانـواده           
بهـنـام ابـراهـيـم زاده از زمـانـي کـه                   

به   نيروهاي امنيتي و لباس شخصي
زندان اوين حملـه کـردنـد و         ۳۵۰ بند 

زندانيان بي دفاع را مـورد ضـرب و         
شتم قرار دادند،از سرنوشت پدرم بـي    
اطالع هستيم و تا نوشتن ايـن نـامـه      
هيچ گونه اطالعي از وضعيت ايشان 

بـه زنـدان جـهـت           نداريم. ما مکررا"  
مالقات پدرم مراجعه کرديم و هر بار 
بدون نتيـجـه بـه خـانـه بـرگشـتـيـم و                  

  .نتوانستـيـم بـا او مـالقـات کـنـيـم                
کارگران ، تشـکـل هـاي کـارگـري ،                

 ۱۶ مـن فـرزنـد           :وجدان هاي بـيـدار    
ساله بهنام ابراهيم زاده بـا تـوجـه بـه           
اينکه مبتال به بيماري سرطـان خـون     
هستم و نياز به مـراقـبـت هـاي ويـژه          
دارم. بارها جهت مـالقـات پـدرم بـه           
زنـدان مـراجـعـه کــردم ولـي هـر بــار                 
مسئولين زندان به ما مي گويند کـه    
مالقات بهنام قطع است و تا اطـالع    

   .ثانوي مراجعه نکنيد
 

در تمام دنيا براي خانواده اي کـه    
آنان مريضـي خـاص       يک نفر از افراد

بـراي آن خـانـواده            دارند، دولـت هـا    
امکانات ويژه اي تامين مي کنند تا 

بتوانند از او مراقبـت کـنـنـد.         اينکه
من که مبتال به بيماري خاص هستم 
نه اينکه از هر نظر به ما کمـک نـمـي      
کنند، بلکه هميشه عليه ما دست بـه  
اقداماتي مي زنند که با هيچ يـک از    
ــي               ــانــ ــاي انســ ــدارد هــ ــانــ ــتــ اســ

ندارد و حتي به مـا اجـازه       همخواني
مالقات با پدر زندانيـم را هـم نـمـي           

کـه      من به عنوان يک نو جوان .دهند
روز يـک       ۲۸ سال سن دارم وهـر     ۱۶ 

بار بايد به بيمارستان محک رفـتـه و       
روز در آن بيمارستان جـهـت      ۴ مدت 

شيمي درمـانـي بسـتـري بشـم تـا از               
طرف دکتر هاي متـخـصـص درمـان       

از جامعه جهاني و از کسـانـي        .شوم
کــه خــود را بــا شــعــارهــاي انســان              
دوستانه مسلح کردند و هـر روز در          
رسانه ها از حـقـوق بشـر حـرف مـي            

آيا شـمـا       –زنند چند سئوال دارم يک 
که سـخـن از حـقـوق بشـر و حـقـوق                    
شهروندي مي زنيد، ان اجحـافـي کـه      
عليه زندانيان سياسي و کـارگـري در     
ايران اتفاع افتاده است را نمي بينيد؟ 

آيا سازمان هاي جهـانـي کـه از         -دو
بدو تاسيس بنام دفاع از حقـوق بشـر     
تشکيل شـدنـد و هـر روز در تـمـام                   
رسانه ها سخن از حـقـوق انسـانـي و         
حقوق شهروندي مي زنند، نمي بينند 
که زندانيان سيـاسـي زنـدان اويـن را           

آيا ما خـانـواده       –سه   چکار کردند؟
زنداني مجرم هستيم که مالقات مـا  

قـطـع مـي کـنـنـد و               را با عزيزانمان
هيچ مرجعي در کشور و جهان وجـود  
ندارد تا به خواست و مطـالـبـات مـا       

 شهروندان ايراني رسيدگي کنند. 
 

اگر قرار باشد زندانيان در داخـل    
زندان جرمي مرتکـب شـده بـاشـنـد.          
برابر قانون با آنان برخورد شـود. مـا        

زنداني نيستيم که مثـل بـرده بـه          که
آيـا     -چـهـار   .ما امر و نهي مي کنند

من حق ندارم پدر داشته باشم و مثـل  
تمام بچه ها يي که مريض مي شوند 
و پدر و مادر در بالين آنان اسـت، بـا     

روز يــک بــار        ۲۸ خـيــال آسـوده هــر         
شيمي درمـانـي شـوم؟ مـن يـک نـو                 

هستم و تمام فکر و ذکـرم ايـن       جوان
است که چطور هـزيـنـه رفـت و آمـد              
خود از منزل به بـيـمـارسـتـان مـحـک          
(همان بيمارستاني که به من گفتـنـد    

را در مـاه          شما سرطان خون داريد) 
بـا گـريـه هـاي             روز را ۴ تهيه کنم و 

مادرم و داروهايي که به مـن تـزريـق        
اين روزهـا بـه         .مي کنند تحمل کنم

جز دردهاي شـيـمـي درمـانـي، بـايـد            
و     هاي ديگري را هم تحمل کـنـم   درد

آن هم اين است که هر روز رسانه هاي 
 ۳۵۰ دنيا اعالم مي کنـنـد بـه بـنـد            

زندان اويـن حـملـه کـردنـد و تـعـداد                  
و     زخـمـي شـده       زيادي از جمله پدرم

براي ايشان يک پرونده ديگر تشکـيـل   
  .دادند
 

ــردم                 ــر کـ ــکـ ــي فـ ــلـ ــيـ ــن خـ مـ
زماني که در بيمارستـان    مخصوصا

روز بستري باشم. در     ۴ هستم و بايد 
واقع به اين نتيجه رسيده ام کـه تـمـام      
سازمان هاي جهاني و حـقـوق بشـري      
در دنــيــا درخــدمــت ســرمــايــه داري          
هستند و قلم آنان هميشه در خـدمـت   
دولت هاي سرکوبگر بـوده و هسـت.       
اگــر امــروز ســازمــان جــهــانــي کــار           
مشــغــول تــدارک مــجــمــع عــمــومــي        
ساليانه خـود اسـت تـا دولـت هـاي                 
سرکوبـگـر بـدون بـازخـواسـت پشـت              
تريبون اين سازمان قـرار بـگـيـرنـد و          
سخنراني کنند. ده ها کارگر بـه جـرم      
دفاع از هم طبقه هاي خود در زنـدان    
هستند و خـانـواده آنـان حـتـي تـوان               
خريدن نان روزانه خود را ندارند. حـال   
از آن بگذريم که پرونده صد ها کارگر 
در دادگـاه هـاي دولـتـي در انـتـظـار                
احکامـي هسـتـنـد کـه قضـات ايـن                
ــن                  ــي ــوان ــه ق ــه ب ــوج ــدون ت کشــور ب

کــارگــران را بــه احــکــام             قضــايــي،

  .ناعادالنه فله اي محکوم مي کننـد 
تا جايي که من اطالع دارم ده ها بـار  
فعاالن جنبـش کـارگـري، گـزارشـات          
مربوط به سرکوب کارگـران ايـران را       
هم کتبـي و هـم شـفـاهـي بـه گـوش                  
مسئوالن سازمان جهاني کار رسانده 
اند. اما بـا کـمـال تـاسـف سـازمـان                 
جهاني کار تنها به فکر اين است کـه    
ــق                  ــال ح ــت هــاي عضــو در س دول

 عضويت خود را پرداخت کنند. 
 

ديــگــر بــراي آن ســازمــان مــهــم          
نــيــســت کــه دولــت هــاي عضــو آن              
سازمان علـيـه کـارگـران کشـورهـاي           

سرکوبگرانه ي     خود چه برخورد هاي
سازمان جـهـانـي کـار           .با آنان دارند

چرا در مورد کارگراني کـه بـه اتـهـام         
عضويت در يک تشکل کارگري و يـا    
دفـاع از حــقـوق کـارگــران بــه زنــدان              
محـکـوم شـده انـد ، سـکـوت کـرده                  

 است!؟ 
 

شايد مسـئـوالن چشـم و گـوش             
بسته سازمان جهاني کار در دنيـايـي   
زندگي مي کنند که هـنـوز رسـانـه و         

  !!!اخبار در آن وجود نداشتـه بـاشـد     
ما خانواده بهنام ابراهيم زاده ضـمـن     

 ۳۵۰ محکوم کـردن حـملـه بـه بـنـد               
زندان اوين، خـواسـتـار آزادي کـلـيـه             
زندانيان سياسي و کـارگـران زنـدانـي       
هستيم و رسما اعالم خـواهـيـم کـرد         

مــا خــانــواده بــهــنــام ابــراهــيــم              کــه
بعنوان يک شهروند که در ايـران      زاده

زندگي مي کنيم عليه مسئوالني کـه  
زندان اويـن     ۳۵۰ دستور حمله به بند 

را صادر کردند و در اين حمله تـعـداد   
زيــادي از زنــدانــيــان از جــملــه پــدر             

و يـا بـراي           اينجانب که زخمي شـده   
انان پرونده تشکيل داد ند اعالم جـرم  
مي کنيم و اعالم خـواهـيـم کـرد کـه            
مسئوليت جان زندانيـان سـيـاسـي و         
کارگري به عهده قـوه قضـائـيـه مـي            

نيما ابراهيم زاده فرزند کـارگـر      .باشد
زنداني بهنام ابراهيم زاده يکم خـرداد  

باز تكثير از كميته دفـاع   ۱۳۹۳ ماه 
 از بهنام ابراهيم ز اده

 
 

اتحاديه آزاد کارگران  
 ايران :جميل محمدي آزاد شد

 
جمـيـل مـحـمـدي عضـوهـيـئـت              
مديره اتحاديه آزادکارگران ايران و از   
هماهنگ کنندگان طومار اعتراضي 

هزارنفري کارگران، پس از بيست  ٤٠ 
روز که از دستگيري وبازداشـتـش در     

 ۱ از صفحه 

 ۶ صفحه                
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اوين مـيـگـذشـت.        ٢٠٩ بند انفرادي 
 ٣٠ بــعــداز ظــهــرامــروز         ٤ ســاعــت   

 .از زندان اوين آزادشد ٩٣ ارديبهشت 
نفراز اعضاي هـيـئـت     ٣ ايشان همراه 

مديره اتحاديه آزادکارگـران ايـران بـه        
بدلـيـل تـالش بـراي تـدارک بـرپـائـي                 
وگــرامــيــداشــت روزجــهــانــي کــارگــر       
ــخ                ــاري ــار، در ت درمــحــل وزارت ک

شبانـه در مـنـزل خـود            ١٠/٢/٩٣ 
اتحاديه آزادکارگران  .بازداشت گرديد

ايران ضـمـن قـدر دانـي از تـمـامـي                  
تشکلها وفعالين وجمع هاي کارگـري  
که در رهائي ايشـان تـالش کـردنـد،           
آزادي هـرکـارگــر زنـدانـي واز جـملــه              
جميل محمدي را بـه طـبـقـه کـارگـر             
تبريک ميگويد. اتحاديه آزادکارگران  
ايران ضمن پافشاري مجـدد بـرآزادي     
بي قـيـد وشـرط جـعـفـرعـظـيـم زاده                  
عضوو رئيس هيئت مديره اتـحـاديـه      
آزادکارگران ايران، مصـرانـه پـيـگـيـر         

 .آزادي همه کارگران زنداني ميباشد
 

-اتحاديه آزاد کارگران ايران
 ٣٠/٢/١٣٩٣ 

 
تبريک به مناسبت آزادي  

جميل محمدي، از اعضاي هيئت  
مديره اتحاديه آزاد کارگران  

 !ايران
با خبر شديم که جميل محمـدي،  

عضو هيئت مديره اين اتحاديـه، کـه     
 ١١ در اولين ساعات روز پنج شنبـه    

ارديبهشت، روز جـهـانـي کـارگـر در            
منزل شخصي خـود بـازداشـت و بـه             
زندان اوين منتقل شده بودند، پس از 

 ٢٠٩ روز حبـس در بـنـد           ٢٠ تحمل 
ايـن زنــدان ، در بــعــد از ظــهــر روز                

ارديبهـشـت از زنـدان         ٣٠ چهارشنبه 
دستگيري اين فعال کارگري  .آزاد شد

همزمان با دستگيـري جـعـفـرعـظـيـم          
زاده يکي ديگـر از اعضـاي هـيـئـت            

صـورت گـرفـتـه           مديره اين اتحاديـه 
بود که در همان شب در مـنـزل خـود        
دستگير شده و همچنان دراين زنـدان    

ما ضمن عـرض     .محبوس مي باشد
خير مقدم و تبريک به مناسبت آزادي 
جميل محمدي، خواهان آزادي فـوري  
و بدون قيد و شرط جعفر عظـيـم زاده     
و تمامي کارگران و فعاالني هسـتـيـم    
ــه خــاطــر دفــاع از حــقــوق و                   کــه ب
مطالبات مسلم و بـر حـق کـارگـران           
دستگير و مدتي از عـمـر گـرانـمـايـه         
خود را به دور از خانواده و عـزيـزان،       
در زندان هـاي حـاکـمـان و حـافـظـان              
سرمايه سپري مي کنند و شب را بـه    

بـا     .روز و روز را به شب مي رسانـنـد  
امـيـد بـه آزادي و رهــايـي تــمـامــي                
کارگران و مردم به جان آمده و تـحـت   
ستم و استثمار ايران و جهان کـمـيـتـه     

همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   
/   ٢ /    ٣١ -تشکـل هـاي کـارگـري        

 ٩٣ 
نفر از کارکنان   ٤ مرگ

شرکت گاز ايراني در انفجار  
 بعقوبه عراق

 
خرداد تسنيم به نقل از پايگـاه  ٣  

عراقي السومريه، يک منبع امنيـتـي   
در استان ديالي: يک بمب کارگذاشته  
شده در کـنـاره جـاده اصـلـي نـزديـک              
روستاي خزرع در منطقه امـام ويـس     
در شمال شرقي بعقوبه صـبـح امـروز      

ــبــه(   ــک            ٣ شــن ــر ي خــرداد) در مســي
خوردوي حامل کـارگـران شـاغـل در         
يک شرکت ايراني منفجر شـد کـه در       
جريان آن چهار کارگر ايراني کشتـه و    
پنج کارگر عراقي زخمي شدنـد. ايـن      
شرکت ايراني در زمينه احـداث خـط     

 .لوله گاز فعاليت مي کند
 

کاري   حوادث
جانبيش  ١٣٩٢ درسال

 کارگرراگرفت!١٨٠٠ از
 

هـاي     درصد قـرارداد    ۹۰  بيش از
 موقت بوده است!١٣٩٢ کار در سال 

طبق گفته هـاي مـعـاون روابـط           
ــاه                   ــار و رف ــاون، ک ــع ــار وزارت ت ک

هـزار     ۱۳ اجتماعي: در سال گذشته،  
حادثه ناشي از کار رخ داد کـه بـيـش      

مورد آن منجر به  ۸۰۰ از يک هزار و 
 ه است. .جانباختن کارگران شد

  

 

 

  ۵ از صفحه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


