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 ماهنامه خربی اکرزار
 ماهنامه کارزار پشتیبانی از کارگران ایران

 هدف نشریه

طبقه کارگر در ایران تا کنون  به شکل انقالبی عمال در مبارزه ضد سلطنتی و ضد انقالب حاکم یعنی رژیم جنایت کار 

اسالمی نقش بر جسته و مهمی را ایفا کرده است ولی هنوز برای گذر انقالبی از بربریت موجود و استقرار سوسیالیزم با  جمهوری

 بدست گرفتن رهبری توده های عظیم مردم راه سختی را در پیش رو دارد.

طبقه کارگر با خصلت انقالبی خود ، تنها نیرویی است که میتواند در جهت منافع توده مردم مبارزه را با قاطعیت پیش ببرد و 

 پیروزی نهایی را رهبری نماید.

داری موجود یعنی جمهوری اسالمی با   رفقای کارگر ! هر چند که تا بحال مبارزات بی وقفه شما در مقابل هار ترین سیستم سرمایه

 تمامی پیشروی ها به نتیجه نهایی نرسیده ولی تجربیات بی نظیری چه مثبت و چه منفی در اختیار جنبش کارگری قرار داده است. 

است ولی حارتر و دست باز تر از قبل. میدانیم نرخ استثمار نسبت به قبل   ۷۵می دانیم کارفرما همان کارفرمای قبل از قیام 

بمراتب باالتر رفته است. میدانیم شورا های کارگری منحل و  تشکالت الترناتیو کارگری بشدت زیر فشار و سرکوب شدید قرار 

دارند. میدانیم  شوراهای کارگری فرمایشی دست در دست دولت هر روز بر علیه کارگران و تشکالت واقعی آنها توطئه میکنند. 

ودر نهایت سیستم پلیسی بر کارخانه ها حکمفرماست. با تمامی این وجود جنبش کارگری قویتر و منسجم تر و آگاه تر از همیشه در 

حال فتح سنگرهای بیشتری از دشمن طبقاتی خود هست که به بن بست همه جانبه  سیاسی اقتصادی  واجتمایی غیر قابل حل دچار 

 شده است.

در چنین شرایطی  باید پیگیرانه خواستهای صنفی، سیاسی و دمکراتیک طبقه را  پیگیری و اگاهانه در همه مسائل جاری سیاسی و 

 اجتمایی و اقتصادی کشور دخالتگری فعال نمود.

الزمه چنین دخالتگری فعاالنه ، آگاهی و شناخت  درست و مستمر و حساسیت در مقابل تحوالت و مسائل سیاسی و اقتصادی 

 کشور است. کارگران باید از اتفاقات روز، از مسائل کارخانه، از سیاست دولت و مسائل سیاسی و اقتصادی جهانی آگاه باشند.

آگاهی از مصوبات دولت بر علیه طبقه کارگر و آگاهی از نقش طرفدارانه و قوی دولت از کارفرما در چانه زنی برای افزایش 

مزد، حق مسکن، بیمه های کار و تامین اجتماعی در مذاکرات ساالنه و آگاهی از نقش مخرب و خیانتکارانه  دالالن و واسطه های 

سیاسی تحت عنوان شورا های اسالمی کارگران و افشای این حرکات و توطئه ها باید بخشی مهمی از حساسیت و  عملکرد 

 تشکالت واقعی کارگران باشد.

در این روند ، تشکل در  شوراها و سندیکا ها و اتحادیه های مستقل کارگری و همبستگی و تقویت این نوع  تشکالت از اهمیت 

کلیدی برخوردار است. اگرچه هدف نهایی طبقه کارگر سرنگونی سلطه  سرمایه بر زندگی اجتماعی و ایجاد جامعه سوسیالیستی به 

نیروی کارگران بر ویرانه های بربریت سرمایه داری است. در این راستا این نشریه خبری ماهانه سعی دارد روزنه ای باشد برای 

 انعکاس مسائل کارگری  در داخل و بخصوص در خارج کشور. 

نشریه با تغییرات ضروری به زبان انگلیسی نیز منتشر ودر اختیار  ارگانها ، تشکالت ، سازمانها و بخصوص اتحادیه های 

کارگری خارج از کشور قرار خواهد گرفت.  طبیعتا این نشریه  در صورتی میتواند وظیفه خود را بدرستی انجام دهد و در خدمت 

طبقه کارگر باشد که خود  کارگران در محتوای آن دخالت فعال نمایند. بنابر این از همه رفقای کارگر میخواهیم تا با ارسال اخبار و 

 گزارشات از محیط کارخانه، محل زندگی و مسائل و مشکالت کارگری ما را در این جهت یاری دهند.
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  در این شماره میخوانید 

    عنوان خبر                                                                                        ______________                                                   شماره صفحه

۴اصفهان                                                                                                               ” دی ام تی“تجمع اعتراضی کارگران پلی اکریل و  -  

۴                                       بی خبری از ناهید فتحعلیان، فعال صنفی و معلم بازنشسته                                                                          -  

۴                     درصدی کارگران ساختمانی و تعطیلی کولبری در کردستان                                                                             ۰۶بیکاری  -  

اهواز                                                                                   ۰هجوم، تهدید، بازداشت و مجروح كردن كارگران شهردارى منطقه  -  

۵               سازمان فنی و حرفه ای کشور در اقدامی عجیب و غیرمنتظره هزینه صدور و تمدید کارت های مهارت کارگران ساختمانی را                   -   

                                درصد  افزایش داد                                                                                                              ۰۶۶۶به میزان   

۵                                     مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کرد راهی زندان شد                                                                                 -  

۵و وقت کشی دولت                                                         ۹1ادامه بالتکلیفی معیشتی کارگران و زحمتکشان آسیب دیده از شیوع بیماری کووید  -  

۵                                        تداوم اعتصاب و تجمع کارگران راه آهن اراک                                                                                      -  

۰                                برگزاری جلسه بازپرسی اکرم رحیم پور و تداوم فشار بر جعفر عظیم زاده                                                             -  

۷                                       آهن اصفهان                                                                                           تداوم تجمع بازنشستگان ذوب -  

۷و وقت کشی دولت                                                         11ادامه بالتکلیفی معیشتی کارگران و زحمتکشان آسیب دیده از شیوع بیماری کووید  -  

۷                    های صنفی فرهنگیان ایران                                        انتخاب محمد حبیبی به عنوان معلم نمونه از سوی شورای هماهنگی تشکل -  

  ۸               اتحادیه معلمان انگلیس در بیانیه ای بازداشت مجدد و پرونده سازی جدید علیه اسماعیل عبدی را نقص آشکار حقوق بشر توسط              -

                                     حکومت جمهوری اسالمی دانست و آن را محکوم کرد.                                                                                 

 ۸                               کارگران روغن نباتی نرگس شیراز: برای گرفتن حقوق هر ماه باید تجمع کنیم                                                          -

۸                                  اقدام به خودسوزی یک معلم در شهرستان مسجد سلیمان                                                                               -  

۹                                   بازداشت چند نفر از کارگران معترض شهرداری کوت عبدهللا                                                                          -  

۹                            اسر امینی آذر، فعال صنفی معلمان بازداشت و جهت تحمل حبس راهی زندان شد                                                          -  

۹                                     محمود بهشتی لنگرودی به زندان اوین بازگردانده شد!!!                                                                            -  

۹                         كارگران شهردارى اهوازدر اعتراض  به عدم پرداخت دستمزدشان دست از کار کشیدند                                                     -  

۰۶ماه حقوق                                                                 ۴روزه کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب دراعتراض به عدم پرداخت ۵اعتصاب  -  

۰۶                                     هیراد پیربداقی جهت تحمل حبس احضار شد                                                                                          -  

۰۶           سال حبس محکوم شد                                                                                                              ۵نسرین جوادی به تحمل  -  

۰۰                     ابهامات در سخنان سخنگوی دستگاه قضایی در مورد مالیمت در مواجهه با اعتراضات کارگری                                              -  

۰۱                                             پروین محمدی آزاد شد                                                                                                           -  

۰۱                               شکایت اداره اطالعات سقز از محمود صالحی و عثمان اسماعیلی                                                                       -  

  ۰۱                                      ابالغ  حکم ده سال حبس اسماعیل عبدی                                                                                            -

 ۰۱                                        نامه سرگشاده در رابطه با پیام کنفدراسیون ای یو اف                                                                            

۰۴                                         توضیحاتی کوتاه در باره آقای فریدون نیکو فرد.                                                                                 -  

۰۴                                        تجمع  جمعی از  پرستاران داوطلب یاسوج                                                                                         -  

۰۵                                            اعزام اجباری جعفر عظیم زاده به دادگاه                                                                                        -  

۰۷-۰۰                        سوابق زندان و دستگیری جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه سراسری آزاد کارگران ایران                                                  -  

  ۸۱                                     سازی جدید در زندان؛ جلسه دادگاه آتنا دائمی برگزار شد                                                                     پرونده 

  ۸۱                                  اعتصاب گسترده کارگران معادن زغال سنگ کرمان                                                                                    -

  ۸۱                                                 تماس با ما                                                                                                                    -
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اصفهان” دی ام تی“تجمع اعتراضی کارگران پلی اکریل و   

اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه در محل کار خود به ” دی ام تی“گروهی از کارگران پلی اکریلی و 

 صورت جداگانه تجمع کردند.

اکریل اصفهان هستند، در تجمع خود گفته اند: از سال  اکریل و دی ام تی که هر دو زیرمجموعه شرکت پلی کارگران شاغل در پلی

ایم و با وجود حضور در سر کار، دستمزدها به موقع  را کامل نگرفته ۵۱معوقات مزدی  ما پرداخت نشده ؛ عیدی سال  ۵۹و  ۵۷

شود و امسال هم در پرداخت دستمزدها تاخیر شده  پرداخت نمی  

 

بی خبری از ناهید فتحعلیان، فعال صنفی و معلم 

 بازنشسته

فروردین بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل  ۶۹ناهید فتحعلیان در تاریخ  

شده. در شرایطی که زندانها با شیوع ویروس کرونا و نبود امکانات بهداشتی و 

درمانی مناسب، برای زندانی به  مکانی پرخطرتر از قبل تبدیل شده و باید 

ها به مرخصی آمده تا در کانون امن خانواده بسر برند، در کمال  زندانی

شود.  ناباوری هر روز از بازداشتهای دیگری خبر داده می  

 

درصدی کارگران ساختمانی و تعطیلی کولبری در کردستان ۰۶بیکاری   

شیوع کرونا بر وضعیت کارگران ساختمانی کردستان اثرات ناگواری گذاشته و به بیکاری گسترده در این مناطق منجر شده 

درصد کارگران و  ۹۶بیش از گوید:  های صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان می است.میکائیل صدیقی، رئیس کانون انجمن

اند و کولبری نیز کامالً تعطیل است. استادکاران بخش ساختمان در استان کردستان بیکار شده  

 

اهواز 6هجوم، تهدید، بازداشت و مجروح كردن كارگران شهردارى منطقه   

و پرداخت  9911اهواز نسبت به عدم پرداخت حقوقشان طبق مصوبه شوراى عالى كار در سال  6كارگران شهردارى منطقه 

 نشدن حقوق معوقه ، براى چند روز متوالى در اعتراض به شهرداری دست از كار كشیدند.

؛ شهردارى اهواز از طریق پیمانكار ، كارگران جدیدى را استخدام و بجاى كارگران سابق سر كار مى آورد 9911اول خردادماه 

كه با اعتراض كارگران مواجه مى شوند. سپس مسؤولین شهردارى با یگان ویژه تماس گرفته و به كارگران هجوم آورده و چند تن 

 از كارگران مورد ضرب وشتم قرار داده و مجروح مىکنند.

یكى از كارگران مى گوید: "ما بجز دستمزد خود چیزى نخواستیم، عید رسید و براى فرزندانمان چیزى نخریدیم مورد ضرب وشتم 

از ناحیه دست ودیگرى از ناحیه پا با تیر مجروح شدند «محمد منصورى »نیروهاى یگان ویژه قرار گرفتیم، یكى از دوستانمان بنام 

به دلیل اصابت تیر به ناحیه كمر  9911را بازداشت كردند و روز جمعه دوم خرداد ماه  «رضا شریفى »و یكى از كارگران بنام 

 جهت معالجه آزادش كردند".

این كارگر افزود: "علیرضا عالیپور معاون خدمات شهری اهواز به ما قول وقرارهائى داد اما بجاى اینكه وضعیت ما را روشن كند، 

 6؛ نیروهاى امنیتى با تماس با كارگران شهردارى منطقه 9911خردادماه  2نیروهاى یگان ویژه را براى ما فرستاد". دیروز جمعه 

شهردارى اهواز از جمله على منصورى، جعفر منصورى، جمال سواعدى، یاسر بیت صیاح، رسول سوارى ، رسول مرمزى و 

 فاضل چنانى آنها را نسبت به ادامه به اعتراض و تجمع تهدید كردند.

 ر

 ر

 ر

 ر
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سازمان فنی و حرفه ای کشور در اقدامی عجیب و غیرمنتظره هزینه صدور و تمدید کارت های 

درصد افزایش داد. ۰۶۶۶مهارت کارگران ساختمانی را به میزان   

 ۸۶۶۶تومان بود که هم اکنون با افزایش  00555این درحالیست که تا قبل از این هزینه تمدید یا صدور گواهینامه های مهارت،   

تومان رسیده است. 050555درصدی به   

صنف کارگران ساختمانی با توجه به رکود موجود و عدم بضاعت مالی کارگران، این اقدام را محکوم و خواستار شفاف سازی و  

مورد میباشد!!!  پاسخگویی مسئوالن سازمان فنی و حرفه ای کشور در این  

 

 مژگان کاوسی، نویسندە و محقق کرد راهی زندان شد.

روز حبس محکوم شده بود،  90ماه و  66اردیبهشت ماه، مژگان کاوسی، نویسنده و محقق کرد اهل کالردشت که به  95سه شنبه 

 روز گذشته بازداشت و جهت اجرای حکم راهی زندان شد.

از سوی نیروها ادارە اطالعات شهرستان نوشهر در استان مازندران بازداشت و پس از   19آبان  26مژگان کاوسی روز دوشنبه 

میلیون تومانی آزاد شدە بود. 955یک ماه با وثیقه   

 

و وقت  11ادامه بالتکلیفی معیشتی کارگران و زحمتکشان آسیب دیده از شیوع بیماری کووید 

 کشی دولت

اند؛  دانیم، کارگرانی که معیشتشان به علت کرونا آسیب دیده، چطور گذران زندگی کرده در این مدت هنوز نمی «هشتاد روز گذشت!»

 965فقر عامل چه تعداد خشونت خانگی، طالق، دزدی و ... شده و رفاه و دلخوشی و نان سفره چند کارگر ربوده شده است. بیش از 

اند و بیمه بیکاری هنوز به آنان پرداخت نشده است. بماند که کارگران زیادی ازجمله  نام کرده هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت

فرما بودن از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند. رانندگان تاکسی، کارگران ساختمانی، قالیبافان و ... به بهانه خویش  

 

 

 تداوم اعتصاب و تجمع کارگران راه آهن اراک

اردیبهشت ماه، جمعی از کارگران راه  95روز سه شنبه 

آهن اراک در اعتراض به عدم پرداخت دستتمزدهای 

معوقه خود برای دومین روز متوالی دست از کار کشیده 

 و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض با برپایی تجمع مقابل ساختمان مرکزی 

آهن اراک خواستار پرداخت دستمزد فروردین  اداره راه

ماه سالجاری و همچنین سایر مطالباتشان از قبیل سنوات 

خدمت سال خود شدند. این کارگران همچنین با در دست 

داشتن پالکارد و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار 

تعیین تکلیف کارخانه و خلع ید از مالک و سهامداران 

 خصوصی شدند.

 ر

 ر

 ر

 ر
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 برگزاری جلسه بازپرسی اکرم رحیم پور و تداوم فشار بر جعفر عظیم زاده

 

امروز  چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت اکرم رحیم پور همسر جعفر عظیم زاده طبق احضاریه ای که برای او صادر شده بود به شعبه 

 دوم بازپرسی دادگاه انقالب تهران مراجعه نمود.

بازپرس شعبه، اکرم رحیم پور را از بابت اطالع رسانی درباره همسرش از طریق مصاحبه با رسانه ها مورد بازخواست قرار داد و 

ضمن اعالم اینکه قرار بازداشتی برای اکرم رحیم پور صادر شده است اما با تبدیل آن به قرار کفالت، اکرم رحیم پور را ملزم نمود که 

 باید شخصی را بعنوان کفیل طی روزهای آینده به دادگاه معرفی نماید.

 اکرم  در دفاع از اتهام انتسابی، اطالع رسانی و اعتراض به عدم آزادی و یا مرخصی به همسرش را حق خود دانسته است.

تشکیل پرونده قضایی برای  رحیم پور از یکسو در جهت سرکوب خانواده زندانیان سیاسی است تا صدای اعتراض زندانیان و خانواده 

هایشان را ساکت نمایند و از سوی دیگر در جهت اعمال فشار بر جعفر  برای واداشتن او به تسلیم و تمکین درمقابل برخوردهای 

 سرکوبگرانه و ضدانسانی نهادهای امنیتی در ضدیت با هرگونه فعالیت صنفی و مطالبه گرانه است.

در ماههای اخیر برای  عظیم زاده که در زندان اوین محبوس است پرونده سازی جدیدی را شکل داده اند تنها به این قصد که وی را 

در زندان نگه دارند. طبق بخشنامه های آزادی و مرخصی اسفندماه جعفر  بایست از زندان آزاد میشد اما با دستاویز قرار دادن اتهام 

 تبلیغ علیه نظام و پرونده سازی جدید مانع از آزادی وی شدند.

مصادیق این پرونده سازی جدید صدور بیانیه به همراه هفت تن دیگر از زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم تأمین هزینه های درمان 

زندانیان در مراکز خارج از زندان توسط سازمان زندانها و قوه قضاییه بود که در آبانماه سال گذشته صادر شده بود و دیگری نیز پیام 

صوتی  عظیم زاده در  سال گذشته در اعتراض به دستگیری و پرونده سازی برای کارگران هفت تپه و مرضیه امیری و بازداشت 

 شدگان روز جهانی کارگر بود.

در اثبات غیرواقعی بودن اتهام تبلیغ علیه نظام به جعفر  با مصادیق باال اینکه پس از بیانیه زندانیان با درخواست حق زندانیان برای 

انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان با هزینه دولت، هیأتی از مسئولین در مراجعه به زندان پیگیر این خواسته شدند و این خود 

 اثبات کننده واقعی بودن درخواست جعفر و دیگر زندانیان است و خود مسئولین نیز با پیگیری این خواسته بر آن صحه گذاشتند. 

نکته دوم درباره پیام صوتی عظیم زاده در اعتراض به دستگیری و پرونده سازی برای کارگران هفت تپه و مرضیه امیری و  

بازداشت شدگان روز کارگر است و اکنون خود دستگاه قضایی با رفع اتهام از کارگران هفت تپه و مرضیه امیری  بر واقعی بودن 

اعتراض جعفر مهر تأییدگذاشته است.  پس یقیناً این مصادیق که خود مواردی بارز و واقعی بوده و هست نمیتواند در راستای اتهام 

 زنی جدید به جعفر عظیم زاده دستاویز قرار بگیرد.

این پرونده سازی جدید هیچگونه پایه ی واقعی ندارد و تنها در جهت ممانعت از آزادی جعفر عظیم زاده است وگرنه با وجود اینکه 

چندین ماه و یکسال از بیانیه جعفر و پیام صوتی وی میگذرد چرا همان زمان اقدام به پرونده سازی و اتهام زنی علیه وی انجام نشد و 

 اکنون که مسئله آزادی جعفر مطرح است مستمسک یک پرونده سازی قرار گرفته است.

تمامی اقدامات اخیر چه در رابطه با پرونده سازی علیه جعفر و چه اکرم رحیم پور قطعاً در راستای اعمال فشار بر جعفر عظیم زاده 

و در زندان نگه داشتن وی است. اینگونه اقدامات ضد انسانی و مشمئزکننده هر بار بیشتر نقاب از چهره ضدکارگری نهادهای امنیتی 

 بر میکشد.

 اِعمال فشار و پرونده سازی علیه جعفر عظیم زاده و اکرم رحیم پور باید برچیده شود و جعفر به فوریت و بدون قید و شرط آزاد گردد.

  

۹۹اردیبهشت  ۱۰ -اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ر
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آهن اصفهان تداوم تجمع بازنشستگان ذوب  

آهن اصفهان با برپایی تجمع مقابل استانداری  اردیبهشت ماه، برای دومین روز متوالی جمعی از بازنشستگان ذوب 29روز یکشنبه 

 اصفهان، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

ارائه خدمات بیمه درمان، بیمه عمر و حوادث از طرف صندوق “تن می باشند، مهمترین خواسته خود را  ۷۶۶بازنشستگان که حدود 

آهن  است، طی  آهن اصفهان که موظف به خدمت رسانی به بازنشستگان ذوب عنوان کردند. آنها می گویند شرکت ذوب” فوالد

کند. گفتنی است  روزهای اخیر حکمی را از دادگاه علیه صندوق فوالد گرفته و بر اساس آن از ارائه خدمات به بازنشستگان امتناع می

رسد و پس از آن با مشکالت بیشتری مواجه خواهند  خرداد ماه سال جاری با این صندوق به پایان می ۸۵قرارداد این بازنشستگان در 

 شد

 

و وقت 11ادامه بالتکلیفی معیشتی کارگران و زحمتکشان آسیب دیده از شیوع بیماری کووید 

 کشی دولت

اند؛  دانیم، کارگرانی که معیشتشان به علت کرونا آسیب دیده، چطور گذران زندگی کرده در این مدت هنوز نمی «هشتاد روز گذشت!»

 965فقر عامل چه تعداد خشونت خانگی، طالق، دزدی و ... شده و رفاه و دلخوشی و نان سفره چند کارگر ربوده شده است. بیش از 

اند و بیمه بیکاری هنوز به آنان پرداخت نشده است. بماند که کارگران زیادی ازجمله  نام کرده هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت

فرما بودن از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند. رانندگان تاکسی، کارگران ساختمانی، قالیبافان و ... به بهانه خویش  

 

های صنفی فرهنگیان  انتخاب محمد حبیبی به عنوان معلم نمونه از سوی شورای هماهنگی تشکل

 ایران 

های صنفی فرهنگیان ایران یک مصوبه بسیار مهم داشت. روز پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ماه شورای هماهنگی تشکل  

به گفته لطفی سخنگوی شورا در این جلسه،  با توجه به اخراج محمد حبیبی در اردیبهشت ماه  و بحث انتخاب معلم نمونه در هفته 

های عضو شورا تصویب نمودند که به پاس قدردانی از معلمان زندانی و تالش و کوشش آنان برای بهبود نظام آموزشی  معلم ، تشکل

 محمد حبیبی را به عنوان معلم نمونه به جامعه فرهنگیان و مردم ایران معرفی نمایند. 

های این معلم برای گسترش  این انتخاب به خاطر تالش

فعالیت صنفی و تالش در راستای دفاع از آموزش و 

 پرورش رایگان ، عادالنه و باکیفیت است.

این انتخاب از سویی  واکنش فعاالن و تشکل های 

صنفی در مورد اخراج معلمان، به مسئوالن به 

 خصوص در آموزش و پرورش است. 

های نمادین  معلمان زندانی،  اخراجی و تبعیدی سرمایه

جنبش معلمان ایران هستند و هرگز نمی توان آنها را 

با اخراج از دور خارج نمود اینگونه است که ما تاکید 

کنیم مسئوالن فعلی شاید در روزهای آینده کرسی  می

ها تا همیشه معلم  های خود را از دست بدهند اما حبیبی

 خواهند ماند.

 ر

 ر

 ر
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اتحادیه معلمان انگلیس در بیانیه ای بازداشت مجدد و پرونده سازی جدید علیه 

اسماعیل عبدی را نقص آشکار حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسالمی دانست 

 و آن را محکوم کرد.

 در این بیانیه آمده است که:

 ما مطلع شدیم که اسماعیل عبدی، فعال کانون صنفی معلمان ایران  )تهران( به زندان بدنام اوین بازگردانده شده است.

در یک بی عدالتی وحشتناک نه تنها اسماعیل عبدی به زندان بازگردانده شد تا هفت ماه باقیمانده از مدت شش سال حبس را تمام کند، 

 سال زندان دیگر را نیزپرونده او افزوده است. 95بلکه اکنون رژیم 

 دکتر پاتریک روچ گفت:  NASUWTدبیرکل 

"اسماعیل هیچ جرمی مرتکب نشده است، او صرفاً به دلیل فعالیت مشروع در کانون صنفی معلمان ایران )تهران( به بند کشیده شده 

است. وی تصمیم به محكوم كردن آقای عبدی به سال های بیشتر زندان را، نقض فاحش حقوق بشر دانست و گفت که این امر به 

 منظور ترساندن اعضای کانون های صنفی معلمان و مدافعان حقوق بشر طراحی شده است.

، با چشم های باز تحرکات حکومت ایران بر علیه فعالین صنفی NASUWTوی گفت: "جهان و از جمله اتحادیه معلمان انگلیس  

معلمان و حقوق بشر، را دنبال می کند و اجازه نمی دهد این بی عدالتی غیر انسانی و وحشیانه نادیده گرفته شود. اتحادیه معلمان 

انگلیس برای  مختومه اعالم کردن محکومیت اسماعیل عبدی تالش می کند و از مقامات ایران می خواهد به همه تشکالت صنفی اجازه 

 دهند تا فعالیت های مشروع خود در دفاع از حقوق معلمان و کارگران را بدون ترس از آزار و اذیت و مجازات انجام دهند."

 بن پادلی

 مسئول مطبوعات و رسانه ها

Ben Padley, 

Press and Media Officer 

 

 

 کارگران روغن نباتی نرگس شیراز: برای گرفتن حقوق هر ماه باید تجمع کنیم!

نباتی نرگس شیراز در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی به دلیل وضعیت نامعلوم   خرداد ماه کارگران شرکت روغن ۹روز سه شنبه 

 تولید در کارخانه و عدم دریافت حقوق، مقابل ورودی این کارخانه تجمع کردند.

 یکی از کارگران می گوید سالهاست هرماه باید تجمع کنیم تا حقوقمان را بگیریم اگر تجمع نکنیم کارخانه بهمون حقوق نمیده!

 

 اقدام به خودسوزی یک معلم در شهرستان مسجد سلیمان

اردیبهشت ماه، یک معلم در شهرستان مسجد سلیمان اقدام به خودسوزی کرد و به مراکز درمانی منتقل شد. این  ۸۱روز پنجشنبه 

معلم در اعتراض به تخریب قسمتی از دیوار حیاط منزلش توسط پرسنل اجرائیات شهرداری این شهرستان، دست به این اقدام زده 

 است.

 ماهنامه خربی اکرزار
 ر

 ر

 ر
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 ماهنامه خربی اکرزار
 بازداشت چند نفر از کارگران معترض شهرداری کوت عبدهللا 

اردیبهشت ماه، با شکایت یکی از مسئولین شهرداری کوت عبدهللا  چند  29سه شنبه 

نفر از کارگران این شهرداری که در تجمعات اعتراضی برای مطالبه حقوق خود 

 شرکت کرده بودند، بازداشت شدند. 

 

 

 

یاسر امینی آذر، فعال صنفی معلمان بازداشت و جهت 

 تحمل حبس راهی زندان شد

اردیبهشت ماه، یاسر امینی آذر، معلم و فعال صنفی معلمان  ۶۵روز شنبه  

شهرستان مهاباد بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود به زندان منتقل 

ماه حبس محکوم و حکم  ۷۸شد. وی پیشتر توسط دادگاه انقالب مهاباد به تحمل 

 صادره در مرحله تجدیدنظر نیز عینا تایید شده بود.

 

محمود بهشتی لنگرودی به زندان اوین بازگردانده شد!!!   

در حالیکه مطابق بخشنامه نوروزی قوه قضاییه ، همه زندانیان سیاسی یا به  

اند و یک سوم حکم خود را گذرانده اند  سال حکم داشته ۷اصطالح امنیتی که تا 

مشمول آزادی می شدند ، روز گذشته از دادیاری اوین با این معلم زندانی تماس 

ساعت خودش را به زندان  ۶۲گرفته شد و از وی خواسته شد که حداکثر ظرف 

 اوین معرفی نماید .

طی دوران مرخصی و مراجعه ایشان به دادیاری ، بارها  به وی گفته شده بود   

که مشمول بخشنامه است و دیگر به زندان باز نخواهد گشت ، اکنون دادیاری  می گوید  اجرای بخشنامه برعهده اجرای احکام 

است و اجرای احکام هم هنوز جواب نهایی را ابالغ نکرده است ، و طبق دستور دادستان مرخصی زندانیان به دلیل شیوع کرونا به 

شیوع بیماری کرونا ، موجب شگفتی   هر روی  تصمیم به بازگرداندن ایشان به زندان در شرایط  اتمام رسیده و باید برگردند! به

 ونگرانیست.

 

 

كارگران شهردارى اهوازدر اعتراض  به عدم 

 پرداخت دستمزدشان دست از کار کشیدند

؛كارگران شهردارى در منطقه كوى 9911خردادماه  6روز

علوى )شلنگ آباد( در شهر اهواز به دلیل عدم پرداخت 

 حقوقشان اعتصاب كردند

 

 

 ر

 ر

 ر
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روزه کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب 5اعتصاب 

ماه حقوق 4دراعتراض به عدم پرداخت   

نفر از کارگران معدن کرومیت امین 255اردیبهشت ماه، 96از روز سه شنبه 

ماه حقوق  4یارشهرستان فاریاب در استان کرمان دراعتراض به عدم پرداخت 

 دست از کارکشیدند.

روز آینده قراراست فردا 95بدنبال وعده پرداخت یک ماه از حقوق معوقه طی 

کارگران کارشان را ازسر بگیرندوکارگران خواهان بقیه معوقات مزدیشان 

 شدند 

 

 هیراد پیربداقی جهت تحمل حبس احضار شد

ای جهت اجرای حکم شش ماه حبس  هیراد پیربداقی، فعال کارگری طی احضاریه 

تعزیری به شعبه یک اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب تهران فراخوانده 

شد. آقای پیربداقی پیشتر توسط دادگاه انقالب تهران به شش ماه حبس تعزیری 

 محکوم شد.

صادر و به صورت  ۵۵اردیبهشت  ۶۶بر اساس این احضاریه که در تاریخ 

روز از  ۷الکترونیک به او ابالغ شده است، به آقای پیربداقی گفته شده ظرف 

اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب معرفی کند. ۸زمان ابالغ خود را به شعبه   

 

سال حبس محکوم شد... ۵نسرین جوادی به تحمل   

، توسط دادگاه تجدید ۵۱نسرین جوادی، از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال 

سال  ۵نظر به تحمل پنج سال حبس محکوم شد. نسرین جوادی در مرحله بدوی به 

قانون مجازات اسالمی،  ۸۳۲ضربه شالق محکوم شده و با استناد ماده  ۵۲حبس و 

سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود. ۷  

بر اساس دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر، دو اتهام "تبلیغ علیه نظام" و 

"اخالل در نظم عمومی" از میان احکام صادره در مرحله بدوی حذف و نسرین 

سال حبس  ۷جوادی از بابت اتهام "اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور" به 

 محکوم شده است.

اجتماع و ” دادگاه انقالب تهران از بابت اتهام  ۶۹گفتنی است، نسرین جوادی )اعظم خضری( پیشتر و در مرحله بدوی توسط شعبه 

سال حبس و برای اتهام "اخالل در نظم  ۸سال حبس، از بابت اتهام "تبلیغ علیه نظام" به  ۷به ” تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور

ضربه شالق و محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه ها و  ۵۲سال حبس،  ۸عمومی" به 

سال حبس تعزیری از بابت  ۷قانون مجازات اسالمی  ۸۳۲دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.  با این حال به استناد ماده 

به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود.” اجتماع و تبانی به قصد افدام علیه امنیت کشور“اتهام   

ها تن  ، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده۸۳۵۱ماه  اردیبهشت ۸۸الزم به یادآوری است که نسرین جوادی روز چهارشنبه 

با تودیع قرار وثیقه  ۸۳۵۱خرداد  ۱دیگر از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و در تاریخ 

میلیون تومانی از زندان قرچک آزاد شد. ۸۶۶  

نسرین جوادی کارگر سابق شرکت پخش تجهیزات پزشکی و بازنشسته تامین اجتماعی، عضو هیات موسس شورای کارگری 

 بازنشستگان تامین اجتماعی )بستا( و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است.

 ر

 ر

 ر
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ابهامات در سخنان سخنگوی دستگاه قضایی در مورد مالیمت در مواجهه با 

 اعتراضات کارگری

 

شان را  اخیرا سخنگوی دستگاه قضایی کلی منت بر سر کارگران گذاشته که رئیس دستگاه قضا با کارگران دیدار داشته و مشکالت

ها تبلیغاتی دروغین  اند. اما این تن کارگر بازداشتی در جریان اعتصابات هپکو تبرئه شده ۸۷تن از  ۸۲بررسی کرده است یا اینکه 

هستند و قوه قضاییه با شدت بیشتر نسبت به گذشته در حال صدور احکام بازداشت و زندان برای کارگران و معلمان است. آنچه 

شود احکام قضایی نسبت به گذشته شدت داشته است. ابتدا تعداد بسیار بیشتری از کارگران، معلمان و دانشجویان نسبت به  مشاهده می

گردد و بعد از مدتی طوالنی و گرفتاری  سازی و احکام زندان صادر می های گذشته بازداشت و پرونده شان در سال اعتراضات مشابه

اش بدلیل بازداشت موقت، تامین وثیقه و برگزاری جلسات دادگاه، بخشی از افرادی که برایشان پرونده   فرد بازداشت شده و خانواده

شوند. ولی کماکان طبق سیاق گذشته چند تن از کارگران پیشرو در هر اعتراض  سازی شده تبرئه یا بعضا باصطالح عفو می

گیرند و  های خود ساخته اقدام علیه امنیت ملی، تاثیر از بیگانگان ... مشمول باصطالح عفو و بخشودگی قرار نمی کارگری به بهانه

شان کاری جز دفاع از حق و حقوق عامه  های طوالنی در زندان باشند. در حالیکه دقیقا این افراد نیز همانند دیگر همکاران باید سال

شوند. اند اما برای اینکه شمشیر تیز قضایی به معترضان نشان داده شود، قربانی می کارگران نکرده  

شود و بعد از کلی تبلیغات  تن پرونده سازی می ۸۷شوند و برای  در جریان اعتصابات هپکو تعدادی زیادی از کارگران بازداشت می

گردند ولی یک تن از کارگران پیشرو با بهانه اقدام علیه امنیت و... باید زندانی شود. در  تن از کارگران تبرئه می ۸۲تلویزونی و ... 

تعداد بسیار بیشتری از کارگران و حامیان کارگری شرکت کننده در تجمع مقابل مجلس به نسبت تجمعات  ۵۱روز جهانی کارگر سال 

های طوالنی مدت صادر شده است و در  های گذشته بازداشت و برای تعداد زیادی نسبت به گذشته حبس روز جهانی کارگر در سال

مورد اعتصابات هفت تپه نیز احکام زندان بلند مدت برای کارگران پیشرو و حامیان طبقه کارگر صادر شده است، اما با وجود 

تبلیغات گسترده که گفته شد؛ رئیس دستگاه قضا دستور داده تا احکام صادره مشمول باصطالح بخشودگی قرار گیرد، چنین نشده 

است. در شرایط کرونا با وجود صدور بخشنامه و دستور برای آزادی زندانیان، این آزادی مشمول بسیاری از کارگران و معلمان 

کند. نشده و با وجود خطرات جانی برایشان همچنان در زندان هستند. همین وضعیت در مورد اعتراضات دانشجویان نیز صدق می  

کند؛ چرا بر پایه ظلم علیه کارگران،  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از دستگاه قضایی سئوال می

ها در کارگاهی  کند؟ چرا کارگری که سال معلمان، حامیان طبقه کارگر، دانشجویان و فرودستان احکام زندان، تبعید و شالق صادر می

کند یکباره  ها در کالس درس تدریس کرده و ... پس از اینکه به عدم دریافت حقوقش اعتراض می اشتغال داشته یا معلمی که سال

گردد؟ برای همگان مشخص است که این اتهامات، واهی و برای سرکوب اعتراضات کارگران،  متهم به اقدام علیه امنیت و ... می

معلمان، دانشجویان و فرودستان است. رفتار امروز دستگاه قضایی هم چیزی جز مدل و روشی دیگر از سرکوب فرودستان نیست. 

را  ۵۱و آبان ماه  ۵۹احکام زندان، تبعید، شالق برای کارگران، معلمان، دانشجویان، حامیان طبقه کارگر و فرودستان دی ماه 

کنیم و خواهان لغو همه این احکام ناعادالنه هستیم. سرکوب فعالین کارگری و صنفی و دانشجویی در واقع گسترش فساد و  محکوم می

 فقر و ناکارآمدی مدیران ناالیق را به جامعه تحمیل خواهد کرد.

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۸۳۵۱اردیبهشت  ۸۵  

 ر
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 پروین محمدی آزاد شد

پروین محمدی نائب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز در ادامه 

پیگیری تمدید مرخصی زندان خود به اجرای احکام دادگاه کرج مراجعه 

کرد که نامه ای مبنی بر آزادی از زندان به ایشان تحویل شد تا به زندان 

 ارائه دهد.

پروین محمدی سال گذشته توسط دادگاه انقالب کرج به یکسال زندان 

محکوم شده بود که با گذراندن یک سوم از دوران حبس خویش در حال 

 حاضر در مرخصی به سر میبرد.

کارزار پشتیبانی از کارگران ایران آزادی پروین محمدی را به ایشان و 

 خانواده وی تبریک  گفته و خواهان آزادی دیگر کارگران زندانی است.

 

شکایت اداره اطالعات سقز از محمود صالحی و عثمان 

 اسماعیلی 

با شکایت اداره اطالعات سقز از محمود صالحی و عثمان اسماعیلی، احتمال تشکیل 

ایی قضایی جدیدی برای این دو فعال کارگری وجود دارد. پرونده  

»عثمان اسماعیلی با اعالم این خبر در صفحه فیس بوک خود نوشت:   ۸۲دیروز 

ماه طی یک پیامک از طرف دادگستری سقز اعالم شد جهت ارجاع پرونده   اردیبهشت

دادیاری سقز مراجعه نمایم. من هم پس از دریافت پیام امروز به این  ۷من به شعبه 

شعبه مراجعه کردم. قاضی بعد از مطالعه پرونده گفت اداره اطالعات از شما و محمود صالحی شکایت داره بعد از تحقیقات به شما 

دهیم. خبر می » 

ماه در آستانه روز جهانی   اردیبهشت ۸۶احضار این دو فعال کارگری به دادگاه سقز در حالی صورت گرفته است که روز چهارشنبه 

کارگر اداره اماکن شهر سقز به صورت تلفنی اقدام به احضار آنها کرده بود. ولی این دو فعال کارگری به دلیل نبود احضار کتبی و 

 رسمی  از مراجعه به این نهاد خودداری کرده بودند.

 

 ابالغ  حکم ده سال حبس اسماعیل عبدی

حسین تاج  وکیل اسماعیل عبدی از ابالغ حکم ده سال حبس تعلیقی او خبر داد.

)وکیل اسماعیل عبدی( در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با آخرین وضعیت 

این فعال صنفی معلمان گفت: در روزهای گذشته که برای پیگیری پرونده موکلم 

به اجرای احکام مراجعه کردم، متوجه شدم رای تعلیقی ده سال حبس اسماعیل 

قانون مجازات  050و  055عبدی مجدداً ابالغ شده که موضوع اتهامات هم مواد 

دهیم، قبل از  هایی که صورت می اسالمی است. وی افزود: امیدوارم با پیگیری

پایان حبس فعلی ایشان که مربوط به یک حکم دیگر است، آن حکم ده ساله را 

بالاثر بکنیم. اسماعیل عبدی در حال گذراندن شش سال حبس خود در زندان اوین 

 است

 ر

 ر

 ر
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 نامه سرگشاده در رابطه با پیام کنفدراسیون ای یو اف 

 نان. کار آزادی 

 شادی رفاه  آبادی 

 نابود باد استثمار و کار مزدی  

یک متن از طرف آی یو اف در سایت های اینترنتی منتشر شده است.در این پیام خطاب به  ۶۶۶۶ماه می سال  ۶۶به تاریخ 

مسئولین مربوطه امده است که آقای فریدون نیکو فرد بعنوان نماینده مجاز ای یو اف و همچنین به نمایندگی از طرف کارگران هفت 

تپه، در جلسه دادگاهی امید اسد بیگی،کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه  حضور داشته باشد. برای ما  سندیکای  کارگران نیشکر 

تپه تعیین تکلیف می کند! هفت تپه، جای سئول دارد که چرا آی یو اف برای سندیکای کارگران نیشکر هفت  

نیشکر هفت تپه در جلسات دادگاهی امید اسد   اوال اگر قرار است آی یو اف، نظراتی در باره حضور  اعضای سندیکای کارگران

بیگی و سایرمتهمین پرونده اختالس ارزی یا موارد دیگر داشته باشد، چرا  با سندیکای کارگران هفت تپه تماس نگرفته است؟ آیا 

کسانی خارج از سندیکای هفت تپه ) در داخل و یا خارج ایران (  کار چاق کن شده اند و به دلیل داشتن ارتباط با اتحادیه های بین 

 المللی، وارد معامله شده و افرادی را بعنوان نماینده سندیکای کارگران هفت تپه به آی یو اف معرفی کرده اند؟

است که فرد و یا افرادی بخصوص   جواب ما بعنوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با استناد به نامه منتشر شده ای یو اف، این

نماینده و عضو   در خارج از کشور به دلیل شرایط شغلی در اتحادیه ها، توانسته اند افرادی چون فریدون نیکو فرد را بعنوان

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به آی یو اف معرفی کنند و آی یو اف بر این مبنی کامال غلط آقای نیکو فرد را بعنوان نماینده 

 سندیکا و نماینده کارگران هفت تپه معرفی کرده است.

 در اینجا ذکر چند نکته الزم است :

اول اینکه از نظر حقوقی آی یو اف   (IUF)  این اجازه را ندارد که در روابط تشکیالتی و داخلی  سندیکای کارگران نیشکر هفت

تپه دخالت مستقیم داشته باشد و به نماینده گی از  طرف سندیکای هفت تپه، شخص و یا اشخاصی را برای انجام اموری که ارتباط  

وظایف سندیکا کارگران هفت تپه دارد، دخالتگری داشته باشد، مگر اینکه باهماهنگی قبلی با سندیکای کارگران   مستقیمی  به انجام

اینکه آقای فریدون نیکو فرد عضو سندیکای کارگران هفت تپه نمیباشند. هفت تپه در این مورد به توافق رسیده باشند. دوم  

تپه   آقای فریدون نیکو فرد و رضا رخشان  به دلیل تعهد کتبی که در دفاتر اسناد رسمی  به نهادهای امنیتی ومدیر عامل وقت هفت

مبنی براینکه درصورت بازگشت به کار دیگر هیچ گونه فعالیتی نخواهند داشت و تخالفات متعدد، از طرف  هیئت مدیره سندیکای 

کارگران هفت تپه اخراج شده اند و همچنین آقای فریدون نیکوفرد بطور شخصی هم از سندیکای هفت تپه، استعفای خود را به 

هیئت مدیره تحویل داده اند. با توجه به آنچه گفته شد آقای فریدون نیکو فرد، نه عضو سندیکا هستند و نه عضو  هیئت مدیره 

 سندیکای کارگران ن یشکر هفت تپه.

 ماهنامه خربی اکرزار
 ر
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 توضیحاتی کوتاه در باره آقای فریدون نیکو فرد.

نیشکر هفت تپه بعنوان عضو هیئت مدیره سندیکا فعالیت داشتند. ایشان بعد  آقای نیکو فرد در روز های اول ایجاد سندیکای کارگران

فعالیت های کارگری را کنار گذاشتند و در سال های اخیر  بطور رسمی و علنی همکاری خود را با    از مدتی مسیر خود را تغییر و

 کارفرمایان  شرکت نیشکر هفت تپه ادامه داده اند.  

نه تنها در جمع اعتراضی کارگران برای  ۸۳۵۵و  ۸۳۵۹تپه بخصوص در سال های  ایشان در جریان اعتصاب کارگران هفت

احقاق حقوق پایمال شده توسط کار فرمایان شرکت هفت تپه حضور نداشت،بلکه به اتفاق رخشان در کنار رستمی و اسد بیگی قرار 

هفت تپه در   زمانی که کارگران ۸۳۵۹گرفته و خواستار سرکوب بیشتر کارگران اعتصابی شد ه بود.اقای فریدون نیکو فرد در سال 

سنگر کارخانه برای کسب مطالبات دست به اعتراص زده بودند حامی مستقیم کارفرما بود. در آن اعتراض زد و خورد ی ما بین 

مدیر عامل وقت شرکت هفت تپه ( و دیگر عوامل کارفرما در گرفت که در   کارگران با رستمی ) یکی از کارفرمایان هفت تپه و

 جریان این زد و خورد چند تن از کارگران و  همچنین رستمی زخمی و روانه بیمارستان شدند. 

آقای فریدون نیکوفرد ضمن همراهی و عیادت از کارفرمای شرکت ) رستمی ( که در بیمارستان ذزفول بستری بود در مقابل درب 

ورودی  بیمارستان از کارفرمایان هفت تپه خواستار شد که نباید با کارگران معترض مدارا کرد و باید بیشتر سرکوب شوند.) فیلم ان 

خیانت به کارگران، آقای فریدون نیکو فرد و رضا رخشان در همراهی  خوش خدمتی ها به کارفرما و موجود است( . در ادامه همین

با دیگر عوامل کارفرمای شرکت نیشکر هفت تپه کانال تلگرامی گفتگوی کارگر  با کارفرما را ایجاد کردند. در این صفحه تلگرامی 

  در صفوف کارگران  تالش آقای نیکو فرد و رضا رخشان این بود که ضمن حمایت از کارفرمای شرکت با تهمت و تفرقه انداختن

.آنها را از برگزاری تجمعات اعتراضی منع کنند  

 

 

 

 تجمع  جمعی از  پرستاران داوطلب یاسوج 

، جمعی از  پرستاران ۸۳۵۵خردادماه  ۸۳شنبه  سه

داوطلب یاسوج با تجمع در مقابل استانداری این شهر 

خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. ین پرستاران با 

در دست داشتن پالکاردهایی از جمله "سزای فداکاری 

بیکاری نیست" و "کرونا را شکست دادیم اما از کار 

بیکار شدیم" به عدم جذب آنان توسط دانشگاه علوم 

پزشکی یاسوج پس از پایان قراردادشان، اعتراض 

 کردند.

 ر

 ر
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 اعزام اجباری جعفر عظیم زاده به دادگاه

خرداد مسئولین زندان اوین بار دیگر جعفر عظیم زاده را برای اعزام به زندان احضار نمودند که وی مانند  ۸۳امروز سه شنبه 

روز گذشته کتباً انصراف خود را از اعزام به دادگاه تحویل داد اما در ادامه و با اعالم اجباری بودن اعزام وی به دادگاه در نهایت 

دادگاه انقالب منتقل کردند. ۶۹او را به شعبه   

در بدو شروع دادگاه قاضی افشاری با نشان دادن متن انصراف جعفر از حضور در دادگاه که روز گذشته ارائه داده بود به 

فرمایشی خواندن دادگاه از سوی جعفر اشاره نمود و او در دفاع از سخنان خویش اعالم نمود که او هیچ جرمی مرتکب نشده است 

که به پای میز محاکمه آورده شود و میز محاکمه جای کسانی است که کارگران و مردم ایران را به فقر و فالکت کشانیده و در مقابل 

حق خواهی و مطالبه گری صنفی کارگران آنان را با اتهامات امنیتی روبرو میکنند. جعفر با اشاره به اینکه همین آبانماه گذشته 

رئیس جمهور روحانی خود اذعان کرد که بیش از شصت میلیون جمعیت کشور برای تأمین معیشت خود به همین مبالغ ناچیز یارانه 

ی معیشتی محتاجند تا زندگیشان تأمین گردد گفت که کسانی که جامعه ثروتمند ایران را به چنین وضعیتی کشانده اند باید به پای میز 

 محاکمه کشانده شوند نه فعالین صنفی و کارگران معترض.

به بیانیه ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان” درنهایت قاضی افشاری با اعالم اتهام 

جمعی زندانیان سیاسی درباره مسئله درمان زندانیان که جعفر یکی از امضا کنندگان آن بود و فایل صوتی جعفر در اعتراض به 

 صدور احکام برای کارگران هفت تپه و بازداشت شدگان روز کارگر اشاره نمود که جعفر به دفاع از خود پرداخت.

عظیم زاده با رد اتهام وارده، از اعتراض خود و دیگر زندانیان به عدم انجام امور درمانی در خارج از زندان و حق زندانیان برای 

برخورداری از درمان دفاع نمود و درباره فایل صوتی در دفاع از کارگران زندانی نیز اعالم کرد که تمامی صحبتهای خود در 

دفاع از کارگران را مؤکداً تأیید مینماید و اینکه هیچ کسی حق ندارد که کارگران را بواسطه فعالیتهای صنفی و مطالبه گرانه 

دستگیر کرده و با اتهامات امنیتی روبرو نماید بلکه برعکس کسانی که به زیست و معیشت کارگران تعرض مینمایند و حق خواهی 

آنها را نیز مورد سرکوب قرار میدهند امنیت آحاد جامعه را به خطر میاندازند و آنها باید مورد محاکمه قرار گیرند. درخاتمه قاضی 

افشاری که گویا مأمور سرکوب اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران شده است با ختم جلسه اعالم نمود که هفته آینده باز جعفر باید 

 به شعبه مراجعه نماید. 

تحادیه آزاد کارگران ایران محاکمه جعفر عظیم زاده به اتهامات واهی را قویاً محکوم مینماید و خواهان منع تعقیب قضائی مجدد 

 علیه وی و آزادی فوری و بی قید و شرط جعفر عظیم زاده است.

 

۵۵/۳/۸۳ -اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 ر
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 سوابق زندان و دستگیری جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه سراسری آزاد کارگران ایران.

بدنبال بازداشت صدها نفر از کارگران شرکت واحد تهران و  ۸۳۱۲اسفند ماه  ۸۵اولین بار در  ۸۳۲۷جعفر عظیم زاده متولد سال 

جا پس از سه روز،  ها، بازداشت و پس از دو روز از قرنطینه زندان اوین به زندان قزل حصار منتقل و در آن تالش برای کمک به آن

ای که منجر به  زندانبان دیگر، با زور سر وی را تراشیدند و پس از کتک کاری وحشیانه ۷رئیس این زندان )علی مردانی( به همراه 

زاده برای بار دوم در سال  اسفند ماه آزاد کردند.جعفر عظیم ۶۶شب  ۸۶اش شد او را ساعت  های قفسه سینه شکستن یکی از دنده

روز آن زندان انفرادی بود  ۳۳روز بازداشت که  ۷۳در محل تجمع روز جهانی کارگر در پارک الله تهران دستگیر و پس از  ۸۳۱۱

های شب با  نیمه ۸۳۵۳او برای بار سوم در روز دهم اردیبهشت ماه  آزاد شد. وی پس از محاکمه در رابطه با این پرونده تبرئه شد

روز زندان انفرادی آزاد شد. ۲۷هجوم مأمورین امنیتی بازداشت و پس از   

دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام  ۸۷در شعبه  ۵۳اسفند  ۸۶زاده، در تاریخ  جعفر عظیم اجتماع و تبانی به قصد اقدام »

به یک سال حبس محکوم  «فعالیت تبلیغی علیه نظام»به شش سال زندان و به اتهام  «اخالل در نظم عمومی»و  «علیه امنیت کشور

جات سیاسی و فعالیت مجازی،  ها و دسته قانون مجازات اسالمی از عضویت در احزاب، گروه ۶۳شد. او همچنین با استناد به ماده 

ها و مطبوعات به مدت دو سال محروم شد. رسانه  

اعتصاب غذای نامحدود خود را به همراه  ۵۷اردیبهشت  ۸۶زاده زندانی مدافع حقوق کارگران، از ظهر روز جمعه  جعفر عظیم

  ای به رئیس زندان اوین این آنها تصمیم خود به اعتصاب غذا را در نامه اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران شروع کرد.

»گونه بیان کردند،  مزدهای زیر خط  های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دست در اعتراض به امنیتی کردن فعالیت

فقر، ممنوعیت برگزاری مستقالنه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل مؤثر سازمان جهانی کار در 

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی »قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست خارج کردن اتهام 

گونه اتهامات جعلی و ساختگی از  های مفتوح کارگران و معلمان معترض و برداشتن این و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده «کشور

از دریافت غذای زندان خودداری و  ۸۳۵۷های خود و دیگر فعاالن کارگری و معلمان زندانی از امروز دهم اردیبهشت ماه سال  پرونده

زنم دست به اعتصاب غذای نامحدود می ». 

ای نسبت به وضعیت  در بیانه ۸۳۵۷تیرماه  ۵الملل روز  در همین رابطه سازمان عفو بین عظیم زاده هشدار داد و  «بسیار بحرانی»

با قول اعاده دادرسی و رسیدگی  روز اعتصاب غذا آزاد شد و ۹۳قید و شرط او شد. جعفر عظیم زاده پس از  خواستار آزادی بی

های  شب به اعتصاب غذای خود پایان داد. عالوه بر حمایت ۱تیر ساعت  ۸۶عادالنه به پرونده اش و مرخصی قابل تمدید پنجشنبه 

زاده صورت گرفته و در  طور وسیعی از جعفر عظیم المللی کارگری و حقوق بشری در سرتاسر جهان و داخل کشور که به داخلی و بین

الملل پس از بازداشت جعفر در دهم اردیبهشت  های برجسته دانشگاهی نیز قرار دارند. عفو بین این لیست نوام چامسکی و شخصیت

طور رسمی از  های کارگری )ای تی یو سی( به المللی اتحادیه تاکنون سه بار در حمایت از وی فراخوان داده و کنفدراسیون بین ۸۳۵۳

است. دولت جمهوری اسالمی در سازمان جهانی کار شکایت کرده  

جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، که در دادگاه انقالب اسالمی تهران به شش سال زندان و دو سال 

زاده در  جعفر عظیم ۸۳۵۵فروردین  ۶۹ ها محکوم شد.  روز محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و رسانه

بود، با کارشکنی  ماه را در زندان سپری کرده و واجد شرایط اعطای مرخصی به زندانیان پس از شیوع کرونا می ۸۷حالی که 

است. طی پیامی از طرف دادگاه به جعفرعظیم زاده ابالغ شد ، پرونده وی  دادستانی تهران کماکان از اعزام به مرخصی محروم مانده

دادگاه انقالب اسالمی ارجاع شده است.  ۶۹به شعبه    

 ر
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ماه است که در زندان به سر میبرد، از طرف دادگاه به او اعالم شده که سند های ملکی که به قیمت  96در حالی که جعفر عظیم زاده  حدود 

میلیون تومان در زمان مرخصی جعفر بعد از اعتصاب غذا در گرو دادگاه قرار داده بود، توسط دادگاه مصادره میشود. و در همین زمان به  055

است.پرونده سازی مجدد علیه جعفر در حالی صورت گرفته است  خانواده وی اطالع داده شده که برای او پرونده و طرح اتهام جدیدی تشکیل شده

ماه از زندانی شدن وی میگذرد.طبق اظهارات قاضی شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقالب تهران که روز پانزدهم اردیبهشت  ۸۵که نزدیک به 

از طریق انتشار بیانیه جمعی با دیگر زندانیان و فایل صوتی در دفاع از ” اتهام تبلیغ علیه نظام“عظیم زاده را مورد بازپرسی قرار داد  9911

کارگران هفت تپه و بازداشتی های روز جهانی کارگر سال گذشته به وی منتسب گردیده است.با و جود این موارد فوق در رابطه با جعفر عظیم 

زاده، نیروهای امنیتی برای اینکه به جعفر و خانواده او فشار بیشری بیاورند روز چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت اکرم رحیم پور همسر 

جعفرعظیم زاده طبق احضاریه ای که برای او صادر شده بود به شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقالب تهران مراجعه نمود و برای او هم پرونده 

 اتهامی را درست کرده اند.  

بازپرس شعبه، اکرم رحیم پور را از بابت اطالع رسانی درباره همسرش از طریق مصاحبه با رسانه ها مورد بازخواست قرار داد و ضمن اعالم 

نوان بع اینکه قرار بازداشتی برای اکرم رحیم پور صادر شده است اما با تبدیل آن به قرار کفالت، اکرم رحیم پور را ملزم نمود که باید شخصی را

 سرشکفیل طی روزهای آینده به دادگاه معرفی نماید..اکرم در دفاع از اتهام انتسابی، اطالع رسانی و اعتراض به عدم آزادی و یا مرخصی به هم

را حق خود دانسته است.تشکیل پرونده قضایی برای رحیم پور از یکسو در جهت سرکوب خانواده زندانیان سیاسی است تا صدای اعتراض 

زندانیان و خانواده هایشان را ساکت نمایند و از سوی دیگر در جهت اعمال فشار بر جعفر برای واداشتن او به تسلیم و تمکین درمقابل 

 برخوردهای سرکوبگرانه و ضدانسانی نهادهای امنیتی در ضدیت با هرگونه فعالیت صنفی و مطالبه گرانه است.

 نگهدر ماههای اخیر برای عظیم زاده که در زندان اوین محبوس است پرونده سازی جدیدی را شکل داده اند تنها به این قصد که وی را در زندان 

ن داددارند. طبق بخشنامه های قوه قضایه آزادی و مرخصی اسفندماه، جعفر میبایست از زندان آزاد میشد اما نهادهای امنیتی  با دستاویز قرار 

ز اتهام تبلیغ علیه نظام و پرونده سازی جدید مانع از آزادی وی شدند.مصادیق این پرونده سازی جدید صدور بیانیه به همراه هفت تن دیگر ا

 در زندانیان سیاسی در اعتراض به عدم تأمین هزینه های درمان زندانیان در مراکز خارج از زندان توسط سازمان زندانها و قوه قضاییه بود که

آبانماه سال گذشته صادر شده بود و دیگری نیز پیام صوتی عظیم زاده در سال گذشته در اعتراض به دستگیری و پرونده سازی برای کارگران 

 هفت تپه و مرضیه امیری و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر بود..در اثبات غیرواقعی بودن اتهام تبلیغ علیه نظام به جعفر با مصادیق باال

مراجعه در اینکه پس از بیانیه زندانیان با درخواست حق زندانیان برای انتقال به مراکز درمانی خارج از زندان با هزینه دولت، هیأتی از مسئولین 

 اینبه زندان پیگیر این خواسته شدند و این خود اثبات کننده واقعی بودن درخواست جعفر و دیگر زندانیان است و خود مسئولین نیز با پیگیری 

 خواسته بر آن صحه گذاشتند..نکته دوم درباره پیام صوتی عظیم زاده در اعتراض به دستگیری و پرونده سازی برای کارگران هفت تپه و مرضیه

امیری و بازداشت شدگان روز کارگر است و اکنون خود دستگاه قضایی با رفع اتهام از کارگران هفت تپه و مرضیه امیری بر واقعی بودن 

 به اعتراض جعفر مهر تأییدگذاشته است..پس یقیناً این مصادیق که خود مواردی بارز و واقعی بوده و هست نمیتواند در راستای اتهام زنی جدید

.       کارزار پشتیبانی از کارگران ایرانجعفر عظیم زاده دستاویز قرار بگیرد.                                                                            

  Email:  karzarpki@gmail.com   5546660646696تلفن:                                                                           
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 تماس با ما:

 آدرس سایت کارزار:

www.mycsiw.com 

 آدرس تلگرام کارزار :

t.me/mycsiw  

 آدرس ایمیل کارزار:

karzarpki@gmail.com 

 

 مدیر و مسئول ماهنامه: 

 سرور کاردار

 همکار و ویراستار:

کارگرصوفیا    

 اعتصاب گسترده کارگران معادن زغال سنگ کرمان. 

امروز برای دومین روز متوالی ، سه هزار و پانصد کارگر شرکت 

های مدیران  سنگ کرمان در اعتراض به برآورده نشدن وعده زغال

هایشان دست از کار کشیدند و مقابل  استان نسبت به رسیدگی به خواسته

 محل کار خود اعتصاب کردند.

  11اردیبهشت90

 ر

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین 

دادگاه انقالب تهران برگزار شد. آتنا  ۶۲اردیبهشت در شعبه  ۶۲امروز چهارشنبه 

روز از بند زنان زندان اوین به بازداشتگاه اطالعات  ۸۷به مدت  ۵۱دائمی دیماه 

الف زندان اوین منتقل شد. این انتقال در پی تحصن هشت تن  ۶سپاه موسوم به بند 

از زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در 

صورت گرفته بود.  ۵۱های داغدار اعتراضات سراسری آبان  همراهی با خانواده

مصطفی  این جلسه دادگاه با حضور آتنا دائمی و وکالی مدافع او عباس امیری و 

شود جلسه بعدی دادگاه به زودی تعیین وقت خواهد  نیلی برگزار شده است. گفته می

 شد.

اتهامات خانم دائمی در این پرونده که با شکایت سازمان اطالعات سپاه علیه وی 

عنوان شده است.” اخالل در نظم زندان“و ” تبلیغ علیه نظام“، ”اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور“گشوده شده   

( در بند زنان ۵۱به تحصن چند روزه )دیماه ” اجتماع و تبانی در جهت بر هم زدن امنیت کشور“دادگاه درخصوص مصداق اتهام 

تبلیغ علیه “های داغدار اعتراضات سراسری آبان، در خصوص اتهام  زندان اوین به مناسبت چهلمین روز و در همراهی با خانواده

به برقراری جشن، بزم و ” اخالل در نظم زندان“های منتسب به وی، در خصوص اتهام  ها و نوشتن نامه به صدور بیانیه” نظام

 پایکوبی در مراسم سوگواری امام حسین، استناد کرده است.

اساس خوانده و مدعی شده به عنوان مثال در خصوص  این اتهامات در حالی مطرح شده که خانم دائمی این اتهامات را از پایه بی

بندیان او برپا نشده است. دالیل انتساب اخالل در نظم زندان هیچگونه جشنی در آن ایام از طرف وی و دیگر هم  

به صورت شفاهی به دادگاه احضار شد  ۵۱ اسفندماه و همچنین اواخر ۵۵ فروردین ۳۶ ،۵۵اردیبهشت  ۸۳دائمی پیشتر در تاریخ 


