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 یاسماعیل عبد

  را آزاد کنید

  

 

 تاوان معلمی،

من فریاد سر خواهم  
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 تحلیل هفته

 ها سازماندهی اعتراض

 برای آزادی عبدی 

 

 

 

 

 

روز  ٥٣ز اسماعیل عبدی پس ا
بانان بە  اعتصاب غذا، توسط زندان

از آغاز . بیمارستان منتقل شد
بازگرداندن عبدی بە زندان برای 

سالەاش تا  ٦گذراندن محکومیت 
 ،کنون کمتر هفتەای را می شود

عتراضی نسبت بە سراغ گرفت کە ا
زندانی کردن دبیر کل کانون صنفی 

تشکل  سراسری معلمان، توسط 
های معلمان و کارگری، نهادها و 

اتحادیە های کارگری بین المللی 
راە افتادن چنین . انجام نشدە باشد

بعاد موجی با این وسعت در ا
، داخلی و خارجی حکایت از خشم

رویکرد دولت در  نگرانی و اعتراض بە

ل فعاالن سندیکایی و سازمان قبا
های کارگری در میان تشکل های 
. کارگری در داخل و خارج کشور دارد

حدود یک سال پیش نیز موج 
اعتراضی مشابەای کە در حمایت از 
اسماعیل عبدی و جعفر عظیم زادە 

مسئول اتحادیە آزاد کارگران ایران 
موجب عقب نشینی  ،شکل گرفت

یگیر بانان این دو فعال پزندان 
سندیکایی و آزادی موقت هر دو از 

در آن هنگام مقامات . زندان شد

قضایی برای پایان دادن بە اعتصاب 
ها وعدە دادند  غذای این دو بە آن

کە در یک دادگاە عادالنە دوبارە بە 
اتهامات واردە بە این دو فعال 
سرشناس سندیکایی رسیدگی 

. کنند
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از آزادی این دو از  چند ماە بعد
 ها کە موج اعتراض زندان، پس از آن

فروکش کرد، دوبارە هر دوی آن ها 
در دو دادگاە جداگانە محاکمە و بار 

من درآوردی  های دیگر بە جرم 
سال زندان پیشین  ٦حکم  ،ناکردە

عبدی تائید و حکم چند سال زندان 
جدید عالوە بر مدت پیشین برای 

 !شدجعفر عظیم زادە صادر 

پس از ابالغ احکام جدید عبدی 
دوبارە برای گذراندن دور محکومیت 
اش بە زندان بازگرداندە شد، اما 
عظیم زادە حاضر بە بازگشت 

داوطلبانە بە زندان نشد و در بیرون 
زندان بە هر شکل کە توانست 
مبادرت بە اقدام و اعتراض بە حکم 
زندانش کرد و دادگاە تجدید نظر را 

طال احکام ناروای دادگاە وادار بە اب
 . پیشین کرد

با وجود این کە مبنای صدور احکام 
ناروای عبدی و عظیم زادە مشابە 

ولی پس از تبرئە عظیم زادە  ،بود
دستگاە قضایی با وجود اعتراضات 

چنان از  متعدد داخلی و خارجی هم
عبدی کە در  اسماعیلآزاد کردن 

اعتراض بە حکم زندان خود و 
فعالیت های صنفی از  امنیتی کردن

 روز پیش تا کنون در اعتصاب غذا  ٥٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از ابطال حکم  ،بە سر می برد
ناروای زندان این معلم حق طلب 

 . ە استکردامتناع 

طی این مدت اما نە هیچ صدای 
اعتراضی در حمایت از 
اسماعیل عبدی از طرف دولت 
و طرفداران رنگارنگش در داخل 

رج بە گوش رسید و نە و خا
کوچکترین اقدامی از طرف 
دولتمردان مدعی آزادیخواهی 
از این فعال سرشناس و حق 

این بی  .طلب صورت گرفت
تفاوتی و سکوت معنی دار و تائید 
آمیز نسبت بە زندانی کردن یک 
معلم کە بزرگترین گناهش از نظر 

مردان و دستگاە قضایی،  دولت
ار و چنان آشک ،فعالیت صنفی است

هویداست کە موجب اعتراض 
شورای سراسری کانون های 
صنفی معلمان بە رئیس جمهور در 

با این وصف اما . هفتە گذشتە شد
حتی انتشار اخبار نگران کنندە در 
مورد وخامت وضعیت سالمتی دبیر 
کل کانون صنفی سراسری معلمان 
هم موجب شکستن سکوت 

داران دولت دولتی و طرف نمسئوال
 ،کارگران ،معلماننتیجه ، در نشد
بار  طلبانو عدالت  خواهان آزادی

دیگر بە وضوح دریافتند کە نباید 
چشم امیدی بە کسانی بە غیر از 
خودشان و اتحادیە ها و احزاب 

تشکل و  ایرانی مستقل کارگری
 . داشتە باشند های جهانی کارگری

 جعفردر واقع آنچە موجب تبرئە 
وی  عظیم زادە و ابطال حکم زندان

شد، چیزی بە غیر از مقاومت 
و این گونە حمایت ها  ویشجاعانە 

و البتە تالش وکیل و باوجدان این 
 . فعال سندیکایی نبود

ماهیت دولت و دستگاە قضایی و 
رویکردهای اساسی هیچ یک از 
نهادهای حکومتی با وجود تبلیغات 

کارانەای کە حول و حوش  فریب
ری هیچ تغیی ،انتخابات اخیر رخ داد

در قوانین و رویکرد . نکردە است
نسبت بە حق و حقوق  ،نظام

واقعیت این است کە  ،کارگران نیز
. اثری از تغییر مثبت دیدە نمی شود

در چنین اوضاع و احوالی، البتە 

نوشتن نامە و درخواست آزادی 
عبدی از رئیس جمهور  اسماعیل

نیز یک کنش مدنی چالش برانگیز و 
ای محکی برای سنجش وعدەه

اما انتظار  ،نی استانتخاباتی روحا
نمی رود کە او در این زمینە کاری 

   .                            .انجام دهد

 

طی این مدت اما نە 
هیچ صدای 

اعتراضی در حمایت 
از اسماعیل عبدی 

از طرف دولت و 
طرفداران 

رنگارنگش در داخل 
رج بە گوش و خا

رسید و نە 
کوچکترین اقدامی 
از طرف دولتمردان 
مدعی آزادیخواهی 

از این فعال 
سرشناس و حق 
 طلب صورت گرفت
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شدن شکاف ها در اما عمیق تر 
باال گرفتن  کم وامیان جناح های ح

جنگ قدرت در میان حاکمان، وجود 
 بحران ها و نارضایتی های گستردە

و عمیق در میان اقشار و گروە های 
اجتماعی مختلف و تمایل فزایندە 

 ،مردم برای گذار از وضع موجود
اجازە اعمال استبداد بە سبک و 
سیاق گذشتە را برای حاکمان بە 

از این . مراتب دشوارتر کردە است
نگاە ها کم پیش گونە فرصت ها و بز

معلمان و دیگر  ،کارگران. می آید

ر این گونە بزنگاە زحمت کشان، د
هاست کە می توانند با 
سازماندهی اعتراضات مدنی 

انشان را از گوناگون نە تنها رهبر
کە حقوق زندان آزاد کنند، بل

سندیکائی شان را نیز بە شکل 
اکنون . بازگشت ناپذیری تثبیت کنند

موقع، بە صحنە آمدن برای پس 
راندان تعرض حکومت بە حقوق 

اعتراضات . سندیکایی، فرا رسیدە
در چنین شرایطی، اگر بطور 
هدفمند برمطالبات اساسی متمرکز 

بە . موثر خواهند بود ،شوند
وعدەهای کاذب حاکمان نباید دل 

 . کردخوش 

بدون تالش خود کارگران و عموم 
مزدبگیران، نە کارگری از زندان آزاد 
خواهد شد، نە اجازە فعالیت 

 ،سندیکا بە کسی دادە خواهد شد
تظار داشت کە قوانین در نباید ان

جهت بهبود حقوق کارگران و 

فرصت را . اصالح شوند انمحروم
مغتنم بشماریم مجامع عمومی 
سندیکایی را فرا بخوانید و 
. سندیکاها را احیا و تشکیل دهید

برای آزادی کارگران، معلمان و دیگر 
زندانیان سیاسی در مقابل زندان 
ها، مجلس و ساختمان ریاست 

 !جمع کنیدجمهوری ت
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شورایساالنه سمپوزیوم : 6102بوتسوانا، مارس  "استراتژیهای اتحادیه های کارگری در تحکیم کار درخور"هماهنگی اتحادیه های صنفی جنوب آفریقا زیر عنوان    

 

 

 

 

 

 

 نقش فدراسیون اتحادیه های کارگری

  در گفتمان اجتماعی 
 

 (بخش پایانی)

 

 مقایسه اتحادیه اروپا و جامعه توسعه جنوب آفریقا         

 

 

 

 0220نوامبر  –مریم نوارز  

 گودرز: ترجمه

 
 (SATUCC)هماهنگی اتحادیه های صنفی جنوب آفریقا  شورای /3

 ادامه -جمع بندی  3/3

وقتی که توسعه، ساختار داخلی، اهداف و استراتژی 
های کنگره اتحادیه های صنفی اروپایی را با شورای 
هماهنگی اتحادیه های صنفی جتوب آفریقا مقایسه می 
کنیم و نقش انها را در گفتمان اجتماعی منطقه ای در 

 :نظر می گیریم، نتایج زیر را می توان استخراج کرد

نگره اتحادیه های صنفی اروپایی نسبت به عضویت در ک
. شورای هماهنگی جنوب آفریقا گستردگی بیشتری دارد

از جمعیت طبقه کار در کنگره % 03اصل نمایندگی 
اروپایی بسیار بیشتر از تراکم نمایندگی در شورای جنوب 

با معضل دیگری هم  SATUCC. است%( 6)آفریقا 
شورا باعث  روبروست، گرچه تراکم نمایندگی ناچیز

می  ELSکاهش قدرت نفوذ در گفتمان اجتماعی در 
شود، توسعه عضویت هم باعث عدم تجانس بیشتر 
شده و مشکالت بیشتری را در جذب اعضا پدید خواهد 

 .آورد

ساختار سازمانی کنگره اروپایی در حال حاضر از 
هیئت دبیران از یک . اِلِمانهای مختلفی تشکیل می شود

ی تصمیم گیری در ارتباط با مذاکرات و اکثریت نسبی برا
چانه زنی های اروپایی و برای تصویب توافقنامه های 

خود در  ETUCمضافاً . شرکای اجتماعی بهره می جوید
در . مذاکرات مابین شرکای اجتماعی شرکت می کند

SATUCC  اما مواضع نماینده کارگری فقط بعنوان

در حالی . رودراهنمایی برای اتحادیه های ملی بکار می 
که هیئت دبیران کنگره اروپایی چهار بار در سال تشکیل 
جلسه می دهد، و فعالیت های عادی وسیله هیئت 

فقط  SATUCCاجرائی مدیریت می شود، هیئت مدیران 
سالی دوبار دیدار می کنند و در فاصله مابین جلسات 
هماهنگی بسیار نازلی برای اقدامات عملی صورت می 

 .گیرد

سازمان چتری اروپایی منابع مالی و انسانی گرچه 
معدودی دارد، با این وجود فعالیت و شرکت در گفتمان 

در  SATUCCازسوی دیگر. اجتماعی را تأمین می نماید
این باره با مشکالت بیشتری روبروست، عموماً به کمک 
مالی وابسته است که بیشتر مواقع فقط برای پروژه 

شورا در زمان حضور . های مشخص اختصاص یافته است
هم کمک هایی از دولت های  ELSدر کنفرانس های 

همین مسئله باعث می شود . ملی دریافت می نماید
که برخی اوقات نمایندگان شرکای اجتماعی از شرکت 
در گفتمان محروم می شوند، چراکه دولت ها از تأمین 
. مالی هزینه شرکت آنها در جلسات سر باز می زنند

ن دشواری اما اتحادیه های صنفی براین باور علیرغم ای
اند که این ترتیب باید ادامه یابد تا دولت ها به مسئولیت 
.های سیاسی خود واقف گردند

 

 از تجربه دیگران
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در موضع گیری های استراتژیک، بحث های درون کنگره 
حول این محور بود که  ETUCاروپایی اتحادیه های صنفی 

را باید در سطح اروپایی بازی کند، و سازمان چه نقشی 
سیاسی باید در سطح ملی یا -آیا مقررات اجتماعی
تنها پس از معرفی بازار داخلی . اروپایی پذیرفته شود

اروپا و سازمانیابی گفتمان اجتماعی بود که تمایل برای 
نفوذ عملی بیشتر بر تصمیمات در سطح اروپایی مطرح 

بیشتر  SATUCCدر آغاز از سوی دیگر . شد و پایه گرفت
بر چالش های آزادیبخش تمرکز داشت، و به منافع و 
انتظارات کارگری توجه کمتری بجز در سطوح محلی 
نشان می داد و تنها پس از دموکراتیزاسیون در نامیبیا و 

به  0993افریقای جنوبی بود که در سالهای میانی دهه 
 .پیوست ELSگفتمان اجتماعی در 

جتماعی ماستریخت، نمایندگان کارگری پس از معاهده ا
و کارفرمایان اروپایی از اعتبار برابر بعنوان مشاور در 

سیاسی برخوردار شدند، و -برپایی مقررات اجتماعی
بعنوان بازیگران معتبری در فرایند قانونگداری اروپایی 

به دلیل ساختار دو وجهی . برسمیت شناخته می شوند
مستقل از دولت های ملی  گفتمان اجتماعی، آنها کامالً 

عمل می کنند، نمایندگان کارگری می توانند در مذاکرات 
و توافق های الزم االجرا با نمایندگان کارفرمایی وارد 

وقتی که این . شده و تصمیمات را مستقیماً اجرا نمایند
که معموال چنین  -توافقات با تصمیم شورا تأیید می شود 

به اتفاق آرا و کلمه به  مصوبات شرکای اجتماعی -است 
 . کلمه تصویب می گردد

موقعیت قانونی شرکای اجتماعی در جامعه توسعه 
. جنوب آفریقا، از سوی دیگر، سطح پایین تری دارد

تنها می تواند به توصیه نامه  ELSگفتمان اجتماعی در 
هایی بسنده کند و نمایندگان دولت در شورای وزیران 

در باره توافقات بدست آمده  اند، حق تصمیم گیری نهایی

مضافا نمایندگان کارگری در مذاکرات سه جانبه . را دارند
نه تنها با نمایندگان کارفرمایان بلکه با نمایندگان دولت 
هم روبرو اند، که عمالً رسیدن به توافق را دشوارتر می 

 .نماید

تجربه عملی در گفتمان اجتماعی نشان داد که هر دو 
SATUCC  وETUC رای آن که بتوانند در مقابل کارفرمایان ب

تنها با . بایستند قطعاً به دولت های محلی وابسته اند
تهدید قانونگذاری از طرف شورا که می توانست باعث 

-مقررات و محدودیت های بیشتر در مسایل اجتماعی
سیاسی شود، بود که نمایندگان کارفرمایی با یک توافق 

ردند تا جلوی وضعیت بین شرکای اجتماعی موافقت ک
 .بدتر را بگیرند

نتیجه گفتمان اجتماعی در دو مورد متفاوت است، بویژه 
که  ELSدر اروپا که مقررات الزم االجراست، در مقابل 

تا . تصمیمات و برنامه های تصویب شده غیراجباری اند
-انجا که به محتوا برمی گردد، تصمیمات سیاسی

صاً هدفشان بر اجتماعی اروپایی و افریقایی مشخ
حداقل استاندارد های کار با توجه به مخرج مشترک 

تفاوت اما در این است که اجرای . حداقلی قرار دارد
در کشورهای عضو بسیار دشوارتر است،  SADCمصوبات 

در حالی که مقررات اروپایی تضمین شده و وسیله 
 .دادگاه عدالت اروپایی قابل پیگیری است

ن اجتماعی و توسعه ساختاری عموماً شرکت در گفتما
روابط صنعتی در سطح ملی نقش با اهمیتی بطور 

بازی می کند، همچنان که  SATUCCو  ETUCمساوی در 
مداخالت . نتیجه مادی مذاکرات جمعی نشان می دهد

شرکای اجتماعی در تصمیم گیری های منطقه ای 
اتحادیه اروپا در مقام مقایسه با وضعیت در تک تک 

تحادیه در مراحل بسیار ابتدائی است، اما کشورهای ا
بسیار پیشرفته تر از وضعیت در جامعه توسعه جنوب 

 .آفریقاست

برای جامعه توسعه جنوب آفریقا، گفتمان اجتماعی از 
اولویت بسیار کمی برخوردار است، اگرچه در زمینه 
منطقه ای پیشرفته تر از وضعیت در کشورهای عضو 

بته می تواند انگیزه مناسبی این ال. است SADCجامعه 

برای توسعه مشاوره شرکای اجتماعی در سطح ملی 
بخاطر باید داشت که کنفدراسیون اتحادیه های . باشد

صنفی اروپایی در امتداد برنامه انتگراسیون و امتزاج 
اروپایی در ارتباط با ساختار و اهداف داخلی خود، و 

ایی برنامه همچنین برای نفوذ بر تصمیم گیری های اروپ
امید می توان داشت، که بنابراین، بر . موازی پیش برد

، SADCاساس برنامه های توسعه و انتگراسیون درونی 
هم تغییراتی را در جهت تشکیل  SATUCCدر سطح 

سازمانی کارآمدتر و با موضعگیری بیشتر فراملیتی 
 .ببینیم

5 

 

شورایساالنه : سمپوزیوم 2016بوتسوانا، مارس  هماهنگی اتحادیه های  

صنفی جنوب آفریقا زیر عنوان "استراتژیهای اتحادیه های کارگری در تحکیم 

 کار درخور"

 
 
 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) گروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران کار                 
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 982هزار و  000در ماه می تعداد 

ان بیکاران در اسپانیا از میز تن

و نتیجتا آمار  ه است،کاسته شد

کل جمعیتی که در شرایط اشتغال 

لیون و یم سهبه  ،و فاقد کار هستند

این رقم . تقلیل یافت تنهزار  063

اشتغال معادل آمار سال گذشته در 

 ولی واقعیت آن. همین ماه است

ایجاد شده فاقد  ست که اشتغالا

 درصد20در ماه مه . استکیفیت 

 ،قراردادهای کاری امضاء شده

ها نیمه  از آن درصد32و  موقت بود

روشنی ه این ارقام ب. وقت بوده اند

دهند تا چه مقدار کیفیت  نشان می

ایجاد شده دارای نقصان  اشتغال

ل بازار کار زکیفیت نا. استکیفی  

ط دولت دست توس 0210نتیجه تغییر قانون کار و تصویب آن در ژانویه سال 

از قراردادهای  درصد2شایان توجه است که فقط . استراستی حزب پوپوالر 

ها نیمه وقت  آن  درصد 52امضاء شده خصلت دراز مدت دارند و از آن میان 

 .هستند

: در این رابطه گفت "های کارگری  کمیسیون" ایگناسیو توشو دبیر کل

شرایط زندگی آحاد آن د ضروری است که رشد اقتصادی در مملکت با بهبو"

و ما ناظر هستیم که شهروندان از بحران اقتصادی نه تنها خارج  ،"اجین شود

 را در زندگی روزمره شان بوضوح میتوانیم نشده اند بلکه نتایج اسفبار آن

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیگر کشورها

 

 ی بولتن کارگر          
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 قرار دادها موقت و نیمه وقت،
 در اسپانیا کارگران  اشتغال آفت
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خطری بزرگ برای 
 سالمتی

 
گلی " نه، به استفاده از

حرکتی است " فوساتو
اعتراضی توسط شهروندان به 
استفاده از این ماده که برای از 

های هرز در  بین بردن علف
مزارع کشاورزی، در حاشیه 
جاده ها، خطوط راه آهن، 

ها از آن  ها و پارک خیابان
 .شود استفاده می

 را بکار می که آن کارگرصدها هزار 

ها  ین میلیوانچن گیرند و هم

در معرض صدمه این ماده  شهروند

در آزمایشاتی که . سمی قرار دارند

در شهرهای اروپایی بانجام رسیده 

 از شهروندان  درصد 52است تقریبا 

 .آثار سمی این ماده را در ادرارشان نشان داده اند

گلی فوساتو " آژانس بین المللی تحقیقات در ارتباط با سرطان  0215از سال 

 .را در میان مواد سرطان زا قرار داده است "

بنحوی بسیار فعال در این کارزار شرکت کرده " های کارگری  کمیسیون" 

از اتحادیه اروپا  شهروندان اروپا پایه گذار این جنبش اجتماعی هستند و. است

خواهند تا استفاده از این ماده سمی را در همه کشورهای اروپایی  می

های  این ماده سرطان زا بیشتر از همه کارگران شرکت .ممنوع اعالم کند

ها و سرویس دهی به جاده ها را در معرض خطر  کشاورزی، راه آهن، پارک

 .ابتالء به سرطان قرار میدهد

لیون امضاء شهر وندان را دارد ییک مجمع آوری این جنبش اجتماعی احتیاج به 

با " گریرهای کا کمیسیون. " را در دستور کارش قرار دهد تا پارلمان اروپا آن

 .تمام توانایی خود برای گرد آوری امضاء شهروندان به این کارزار پیوسته است

 

 

 ی بولتن کارگر          
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ماده ای که بیشترین مصرف برای از بین بردن علف های هرز در جهان را دارد  Gelifosatoلوگوی سازمان جهانی بهداشت اعالم می کند که 

 سرطان زاست
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 4 –جهان بدون کار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیرک تامپسون

 0215آتالنتیک، اوت 

 

". گرگ آمد"د سال است که مردم فریاد می زنن 322در بخش پیشین این نوشته توضیح داده شد 
 -سه دلیلی که باید جدی گرفته شوند  –سال، سه دلیل بزرگ وجود دارند  322اکنون، پس از این 

زوال آرام  -0پیروزی کنونی سرمایه به کار،  -1: دایر بر این که گرگ واقعاً به پشت در رسیده است
 .کارائی فوق العادۀ نرم افزارهای اطالعات -3انسان کار و 

 

 

 

 

ز تحلیلگران بر آن اند که انسان خاکریزی است که ماشین نمی برخی ا
آنها معتقدند ظرفیت انسانها برای غمخواری، درک . تواند از آن عبور کند

اما اریک . عمیق دیگران و خالقیت بیمانند و غیرقابل نسخه برداری است
می نویسند " دومین عصر ماشین"برانیولفسون و اندرو مک آفی در کتاب 

 03مپیوترها چندان چابک شده اند که پیش بینی کاربردهای آنها در که کا
، دو سال پس از به بازار 8332سال . سال آینده تقریباً ناممکن شده است

آمدن تلفنهای هوشیار، کی می توانست حدس بزند که این ابزار قادر 
 خواهد بود با کمک دادن به صاحبان مسکن برای اجارۀ آن به دیگران از 

 

، Airbnbیق ایربی ان بی طر
شغل هتلداری و مشاغل 
مربوطه را تهدید کند؛ یا این که 

شرکت صاحب متداولترین 
( گوگل)ماشین جستجو 

اتوموبیل خودرانی را طراحی 
خواهد کرد که به زودی 
رانندگی، یعنی پرشمارترین 
شغل در بین مردان امریکائی را 

  تهدید کند؟
 

 

 

 از جهان کار

 

 ی بولتن کارگر          
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پژوهشگران دانشگاه آکسفورد پیش بینی کردند که  8300در سال 
ماشینها خواهند توانست در خالل دو دهه پس از آن نیم تمام مشاغل 

پیش بینی جسورانه ای بود، اما دستم در . در امریکا را به عهده گیرند
مثالً این پژوهشگران . چند مورد، البته محدود، از واقعیت عقب بود

اغلی برشمرده بودند که کمترین امکان روانشناسی را از زمره مش

اما به موجب برخی تحقیقات، آدمها در . را دارند" کامپیوتری شدن"
جلسات تراپی توسط ماشین رفتار صادقانه تری دارند، زیرا معتقدند به 

گوگل . ماشینی اعتراف می کنند که دست به قضاوت اخالقی نمی زند
د به سؤاالتی پاسخ دهند که دیگر تقریباً قادر ان WebMDو وب ام دی 

این نکته البته به این . زمانی با یک تراپیست در میان گذاشته می شدند
معنا نیست که روانشناسان هم دارند راهی را طی می کنند که 

بلکه نشان می دهد . کارگران کارخانه های نساجی طی کرده اند
که پیشتر فقط کامپیوترها چه آسان می توانند به قلمروهائی پا بگذارند 

 .برای انسانها تلقی می شدند

با این حال هنوز کار در ابعاد . سال از نوآوریهای نفسگیر می گذرد 033
اما برخی از . و مقهور ماشین نشده است" مرخص"توده گیر 

اقتصاددانان در توضیح این که چرا اکنون دیگر چنین دگرگشتی ممکن 
همترین کاریر در اقتصاد شده است، به انقراض اسب به عنوان دوم م

 .امریکا، اشاره می کنند

انسانها در قرنهای متمادی فنونی را ابداع کردند که از اسب به 
طرزی مولدتر و ارزش آفرین تر بهره می گرفتند؛ درست مثل گاوآهن در 

ممکن است کسانی بر این تصور . کار کشاورزی و شمشیر در جنگ
ی موجب کارآئی باز هم بیشتر می بوده اند که تداوم پیشرفتهای فن

اسب در در کشاورزی و جنگ، یعنی دو فعالیت بشری که شاید به 
اما به . لحاظ تاریخی بیشترین پیامدها را به بار آورده اند، خواهد شد

عوض ادامۀ آن گونه پیشرفتها، اختراعاتی چون تراکتور، اتوموبیل و 

اوائل . منسوخ کردنداسب را کالً [ استفاده از]تانک صورت گرفتند که 
قرن بیستم، پس از آن که تراکتور راه خود را به مزارع کشاورزی امریکا 

افتی در : گشود، شمار اسبها و قاطرها به شدت رو به کاهش گذاشت
 .قرن گذشته 23درصد تا سالهای  93و  03درصد تا سالهای  23حدود 

به انجام  انسانها، غیر از یورتمه رفتن و حمل بار و بارکشی، قادر
اما مهارتی که در بیشتر ادارات از انسانها . کارهائی بسیار دیگری اند

. انتظار می رود، بسیار محدودتر از مجموعه مهارتهای انسانی است
. بیشتر مشاغل هنوز هم تکراری، خسته کننده و زودآموختنی اند

مرسوم ترین مشاغل در ایاالت متحده عبارتند از خرده فروشی، 
مجموع این . اری، اغذیه و نوشابه فروشی، و منشیگریصندوق د

 03میلیون می زند؛ این یعنی حدود  4/02مشاغل چهارگانه سر به 
درصد تمام نیروی کار در امریکا و بیشتر از تمام نیروی کار در تکزاس و 

طبق تحقیق گفته شده تمام این مشاغل به . ماساچوست باهم
 .شدت مستعد اتوماسیون اند

اما از این نیمۀ . ژی بعضی مشاغل را هم به وجود می آوردتکنولو
. غالباً تصویری اغراق شده ترسیم می شود" تخریب خالق"خالق 

 9کارگر  03امروزه از هر 
تاشان کارهائی را به عهده 

سال پیش  033دارند که از 
 2وجود داشته اند و فقط 

درصد مشاغل امروزی در 

تا  0990فاصلۀ سالهای 
ط بخشهای با ، توس8300

تکنیک عالی همچون 
کامپیوتر، نرم فزار و مخابرات 

نوترین صنایع . ایجاد شده اند
ما به صنایع اند که در آنها 
کار دارای باالترین بهره وری 

این : ساده تر بگوئیم. است
صنایع نیاز چندانی به کارگر 

دقیقاً به همین دلیل . ندارند
است که روبرت 
اسکیدلسکی، تاریخدان 

تصاد، رشد نمائی قدرت اق
محاسبۀ کامپیوترها را با 

" تیریباً نمائی"رشد 
پیچیدگی مشاغل مقایسه 
می کند و نتیجه می گیرد 

دیر یا زود ما از کار رانده "که 
 ."خواهیم شد

آیا این قطعی و قریب 
نشانه ! الوقوع است؟ خیر

های موجود تیره و ذهنی 
بازسازیها و ادغامهای . اند

اک مشاغل در بنیادی و دردن
دورانهای رکود رخ داده اند و 
عواقب واقعی این روندها 
تنها پس از چند رکود دیگر 

اما به نظر . آشکار می شوند
با  –می رسد این امکان 

 –عواقب به کفایت مخرب آن 
به کفایت اهمیت داشته 
باشد که ما اندیشه در این 
باره را آغاز کنیم که یک 
جامعۀ بدون کار چه ریخت و 
شمایلی خواهد داشت؛ تا 
به این ترتیب شاید راه را به 

 .جهان بهتری بگشائیم

 

 ی بولتن کارگر          
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تخیلی،  –به قول ویلیام گیبسون، نویسندۀ داستانهای علمی 
من سه . شاید تکه پاره هائی از آیندۀ بدون کار را بتوان در امروز یافت"

تهای شغلی را در این واقعیت که فرص[ بین این دو]امکان همپوشانی 
برخی از کسانی که از مشاغل . رسمی رو به افول دارند، می بینم

رسمی رانده شده اند، آزادی خود را به فراغت خواهند گذراند؛ برخی 
دیگر خواهند کوشید که به جمعهای مولد در خارج از نیروی کار بپیوندند 

ن مولد و گروه سومی با حرارت و غالباً بدون نتیجه خواهند جنگید تا توا

در . خود را در همکاری با هم در یک اقتصاد غیررسمی متحقق سازند
 زایائیو  خالقیت جمعی، مصرفاین سه گروه می توان به ترتیب آیندۀ 

تقریباً با اطمینان می . را دید
توان گفت که این سه عنصر 
در هر ترکیبی هم که باشد، 
کشور ما در آستانۀ پذیرفتن 
نقش اساساً جدیدی برای 

 .حکومت است

 

 

 

 

 

 

 

 

 کار کودک

 

 

 

 

 

 

 

  کانون مدافعان حقوق کارگر

 میالد جنت

کودکان کار عالوه بر محرومیت از حقوق اولیه ی 
… انسانی، حق آموزش، سالمت جسمی، روانی و

های  ها و خشونت همواره در معرض انواع آسیب
هر انسانی که . جسمی، روحی و جنسی قرار دارند

بشری و احساسات انسانی باشد؛ نمی دارای عواطف 

تواند منکر این شود که کودکان حق دارند بازی کنند؛ 
درس بخوانند؛ شادی و تفریح داشته و به دنبال 

امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست . آرزوهایشان بروند
 که کار کودکان به استعدادها و 

 

 

 یادداشت منتخب

 

 ی بولتن کارگر          
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توانایی های آنان آسیب رسانده و به رشد جسمی، 
کودکان حق . روحی و روانی کودک صدمه می زند

استفاده از محصوالت کار را دارند و نه انجام کار برای 
صاحبان قدرت و ثروت؛ یعنی همان کسانی که حقوق 

 .اولیه ی انسانی را از آن ها سلب کرده اند

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به این که سابقه ی ممنوعیت کار کودک به 
دد اما متأسفانه در سال پیش برمی گر 0۷3حدود 

وضعیتی به سر می بریم که بر خالف قانون ها، مصوبات 
و گفته های نهادهای بین المللی، نهادهای طرفدار 

حقوق کودک، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل 
متحد و همچنین سازمان جهانی کار مبنی بر لغو کار 
کودک؛ نه تنها شاهد لغو کار کودکان در طی این سالیان 

ده ایم بلکه بر اساس آمار، هر ساله بیش از پیش نبو
. شاهد رشد تعداد کودکان کار در سرتاسر جهان بوده ایم

به طور معمول آشنایی داریم که هر ساله در آستانه ی 
روز جهانی لغو کار کودک، این نهادها با آمارسازِی غلط 
سعی می کنند تا از کاهش کار کودک در کشوری خاص 

ایزی را نیز برای همین به اصطالح حرف بزنند و جو
 .دستاوردهایشان در نظر گیرند

میلیارد نفر در فقر  ۷/0بر اساس آمار جهانی بیش از 
میلیارد  4مطلق زندگی می کنند و همچنین حدود 

بنابراین بیش از . انسان نیز دارای فقر نسبی هستند
نیمی از انسان های کره ی زمین از امکان یک زندگی 

( …آموزش، بهداشت، مسکن، خوراک و)نهشرافتمندا

برخوردار نیستند و تنها می توانند نیروی کار خود را 
این در . بفروشند تا در ازای آن، تنها بتوانند زنده بمانند

سازمان جهانی )حالی است که برآوردهای سازمان فائو
 0/0نشان می دهد که ساالنه ( خواربار و کشاورزی

دور ریخته شده و به هدر می میلیارد تُن غذا در جهان 
درصد در ایران  ۷/8میلیون ُتن از این رقم معادل  02)  رود

این مقدار دورریزِ مواد غذایی به (. دور ریخته می شود
 معنای پسماند غذایی و اسراف نیست بلکه مقداری 

 

 

است که دست نخورده در انبارها و مراکز توزیع فاسد 
 .شده و دور ریخته می شود

قانون کار، کارگری که سن اش بین  23اس ماده ی بر اس
سال تمام باشد؛ کارگر نوجوان نامیده می شود  02تا  02

و در بدو استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی 
آزمایش های . مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد

پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید 
پرونده ی استخدامی وی ضبط  شده و مدارک مربوط در

همچنین پزشک باید درباره ی تناسب نوع کار با . گردد
توانایی کارگران نوجوان اظهار نظر کرده و چنان چه کار 
مربوط را نامناسب بداند؛ کارفرما مکلف است در حدود 

اگر کارفرما شغل . امکانات خود، شغل کارگر را تغییر دهد
ین کارگر نوجوانی را مناسب دیگری جهت ارجاع به چن

از کار )قانون کار 80نداشته باشد؛ مورد با بند ج ماده ی 
منطبق و از مصادیق خاتمه ی ( افتادگی کلی کارگر

کارفرما باید به چنین کارگری عالوه بر . قرارداد کار است
کلیه ی مطالبات اش بابت دوره ی اشتغال، برای هر 

اساس آخرین  سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر
حقوق مبلغی معادل یک ماه به عنوان مزایای پایان کار 

 .بپردازد

پیمان نامه ی بین المللی حقوق کودک یک پیمان جهانی 
ست که به منظور دفاع و حمایت از حقوق کودکان تهیه 

سال گفت و گو بین  03شده است؛ این پیمان پس از 
میالدی  0929کشورهای عضو سازمان ملل در سال 

جمهوری . به اجرا درآمد 0993دوین شد و در سال ت
قانون اجازه ی الحاق  »با  00۷8اسالمی ایران در اسفند 

دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون حقوق 
و با تصویب مجلس شورای اسالمی و تأیید « کودک

بر . شورای نگهبان رسماً این کنوانسیون را پذیرفت
ودک به هر انسان کمتر اساس ماده ی یک این پیمان، ک

این در حالی است که بر . شود سال گفته می 02از 
به کار گماردن افراد کمتر از “قانون کار،  ۷9اساس ماده 

و به واقع قانون کار، ” .سال تمام ممنوع می باشد 02
 02سن مجاز جهت شروع کار و طبعاً انعقاد قرارداد کار را 

نونی برای کار بنابراین سن قا. سال تعیین کرده است
همچنین در . سال افزایش یابد 02سال به  02باید از 

سال در کارگاه های  02مورد کار کودکان و نوجوانان زیر 
خانگی نیز باید توجه داشت که اگر صاحب کار، همسر و 
خویشاوندان درجه ی یک از آنان باشد؛ کارِ کودک 

چنان که می بینیم تضاد  .مشمول قانون کار نمی باشد
های بی شماری در مورد کار کودکان در منابع قانونی 

این موضوع از یک سو ریشه در ضعف . کشور وجود دارد
سازماندهی کارگران و از سوی دیگر قدرت سازماندهی 

متأسفانه قانون گذار و دولت . شده ی سرمایه داران دارد
 بر خالف آن چه روی کاغذ ثبت می کنند؛ در عمل،

 ی بولتن کارگر          
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اجرایی ای در خصوص کودکان از امکانات هیچ ضمانت  
گرفته تا خوِد … آموزشی، مسکن، بهداشتی ـ درمانی و

 .کار کودک را ندارند
ما خواهان آن هستیم که تمام آسیب های جدی 
اجتماعی ای که تولیدکننده ی کودکان کار بوده اند و روند 

از . بازتولید کودکان کار را تداوم می بخشند؛ از بین بروند
له ی این آسیب ها می توان به آموزش و پرورش جم

متأسفانه دولت و نظام . کودکان و نوجوانان اشاره کرد

آموزشی حاکم بر کشور بر خالف تأکید قانون اساسی 
ایران مبنی بر رایگان بودن آموزش و پرورش به طور 
مشخص پس از جنگ هشت ساله ی ایران و عراق، 

ازی و کاالیی تمام تالش خود را در جهت خصوصی س
از دیگر آسیب های . کردن آموزش به کار برده اند

اجتماعی می توان به ضرورت وجود بهداشت و بیمه ی 
رایگان برای کودکان اشاره کرد که این مسأله نیز بر 
خالف قانون اساسی، خصوصی و کاالیی شده است به 

طوری که امروزه درمان بیشتر بیماری ها نیازمند داشتن 
گزاف است و خانواده های کارگری از پس  سرمایه ی

حداقل . تأمین هزینه های بهداشت و درمان برنمی آیند
دستمزدهای تعیین شده توسط حاکمیت نیز نباید با 

حداقل دستمزد باید . فاصله ی زیادی زیر خط فقر باشد
در حدی باشد که خانواده ها بتوانند از پس هزینه های 

برآیند ( …شاک، مسکن وخوراک، پو) یک زندگی معمولی
به طوری که مجبور نباشند تا کودکان خود را برای کار به 

 .بیرون از خانه بفرستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمارسازی سازمان بین المللی کار حاکی از این است که 
میلیون نفر  0۶2حدود  8308تعداد کودکان کار در سال 

در همین زمان نیز طبق آمار به اصطالح . بوده است

میلیون کودک کار در ایران وجود  ۷/0کشور،  رسمی

درصد از کل  9درصد کودکان کشور و  08یعنی )داشتند
متأسفانه از این زمان تاکنون آمار (. شاغالن کشور

رسمی ای در خصوص کودکان کار در ایران اعالم نشده 
است اما آنچه که هر روز در سطح جامعه مشاهده می 

با . تعداد کودکان کار داردکنیم؛ نشان از افزایش اسفناک 
توجه به این که کار کودک می تواند آشکار و یا پنهان 
باشد؛ بخش وسیعی از کودکان کار در خانه ها، کارگاه 
های تولیدی، کوره پزخانه ها و مزرعه ها مشغول به کار 

همچنین باید مورد توجه داشت که آمار . هستند
دست  مشخصی از تعداد کودکان کار مهاجر نیز در

 ۷تعداد کودکان کار در ایران را می توان تا حدود . نداریم
 43میلیون نفر برآورد کرد که گفته می شود حدود 

باید توجه . درصدشان را کودکان مهاجر تشکیل می دهند
کرد این تعداد کودک کار هر کدام دارای خانواده یا به 

بنابراین باید گفت که . نوعی محصول یک ازدواج هستند
ین تعداد خانواده نیز درگیر پدیده ی شوم کودک کار هم

 .هستند

نظام سرمایه داری جهانی همواره بر نیروی کار ارزان 
کودکان تکیه داشته و سرمایه داران از این طریق 
. سودهای هنگفتی روانه ی جیب هایشان می شود

سیستم طبقاتی جهانی با بهره کشی از کار کودکان 
قی برای زندگی انسان ها نشان می دهند که هیچ ح

تداوم استثمار و کار کودک، ظلم و ستم . قائل نیست
آشکاری است که این نظام سودمحور بر کودکان سراسر 

کار کودکان و نوجوانان به دلیل . جهان تحمیل می کند
پایین بودن سطح دستمزدشان، همواره مورد توجه 

در . تبوده اس( کارفرمایان یا کارآفرینان) سرمایه داران
معرض استثمار قرار گرفتن کارگران خردسال در حالی 
صورت می گیرد که این سودجویان، شغلی مشابه 

 .کارگران بزرگسال را بر عهده ی کودکان می گذارند

فعاالن در زمینه ی کودکان کار باید بدانند که با این معضل 
یعنی بهره کشی وحشیانه از کودکان باید به صورت 

کنند و همواره زمینه ها و علت های  ریشه ای برخورد
این پدیده ی شوم را در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت 

در چهارچوب همین سیستم نابرابر ) تنها توانسته اند
طبقاتی که به صورت گسترده فقر و چنین روابط ضد 

به اصطالح خودشان، ( انسانی ای را بازتولید می کند
جنبش جهانی لغو . دموقعیت اجتماعی خود را تثبیت کنن

کار کودک پیش از هر چیز به این موضوع توجه می کند 
که آیا کار کودک قابل لغو است یا خیر؟ با توجه به توان و 

: امکانات تولیدی ای که جهان دارد؛ پاسخ مثبت است
اما آیا کار کودک در چهارچوب نظم موجود « !همین امروز»

از بین برود و تغییر قابل لغو است یا این که این نظم باید 

پاسخ روشن است! کند؟

 

 ی بولتن کارگر          
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 تاوان معلمی، من فریاد سر خواهم داد

 (نهم و دهم)

 

 :اشاره

تاوان معلمی، خاطراتی است که رسول بداقی، فعال صنفی معلمان، از روزهای سپری شده در زندان به 
این نشریه بخش اول  182رگر، در شماره بولتن کارگری، به نقل از سایت حقوق معلم و کا. قلم آورده است

 .و دوم  این متن را منتشر کرد

بی شک دوران زندان برای هر مبارزی دارای آموزه های ارزشمندی  
است که تا پایان عمر از یاد نخواهد رفت، دنیایی از تجربه، آموزش و 

ا آبدیده تر و ب ،یاد گیری،  کوره ای که مبارزان راه آزادی و عدالت در آن
می شوند، هر چند که با شکنجه های مختلف و فشار های تر تجربه 

 .روحی و جسمی بسیار همراه است
 

 :طبریاحسان به قول 
 در این میدان اگر پیروز گردی گویمت، ُگردی" 

 "وگر بشکستی آن جا، زودتر از مرگ خود، ُمردی

 
نوداه اش غافل نیست، چنان زیبا ی، معلمی که حتی در انفرادی یک لحظه از یاد مردم و خاقرسول بدا

 راحساست انسانی را از میان اوج شقاوت سیستم جهنمی زندان های جمهوری اسالمی ایران تصوی
 .می کند که هر مخاطبی را تحت تاثیر قرار می دهد

این خاطره به شرح زیر  نهم و دهم، قسمت راه آزادی و عدالت اجتماعیبا احترام به همه مبارزان 

 .می شود تقدیم شما

 

  :بخش نهم

                    
 کامال از شیخ به این هم اکتفا نکرد،

 ناتوانی من مطمئن شده بود،

کردم  اشارهطور که در باال  همان
،شیخ در نبود من وارد سلول شده 

من  پتوهای مرا دزدیده بود، و بود،
چون چیزی نداشتم زیر سرم 

تنم  از گرمکن ورزشی را بگذارم،
 ه بودم،آورده و زیر سرگذاشتبیرون 

چنان باالی سرمن می  شیخ هم
من فقط پاهایش را می  ،چرخید
که  و صدایش را می شنیدم، دیدم،

 ناگهان خم شد و .رجز می خواند
از زیر  محکم گرمکن ورزشی را

سرم به زمین  سرمن کشید،
خورد،حس کردم از یک صخره ی 

با کله  و بزرگ به پایین پرت شدم،
داخل چیزهایی  از وردم،به زمین خ

مانند تیله به دیواره سرم برخورد 
ها تیله توی  ده اما این بار می کرد،

حس می  مغزم می چرخیدند،
 ،تهی است جمجمه امتوی  ،کردم

فقط تیله ها هستند که به دیواره 

حالت .ی سرم برخورد می کنند
اما چیزی درون معده  ،تهوع داشتم

 حس می کردم دیواره ی ام نبود،
معده ام به هم می چسبد و دوباره 

 نند پارچهمعده ام ما باز می شود،
به  ،ای که در دست کسی باشد

کنان  لند و شیخ غر .هم می پیچید
ورزشکاری که حریف قدری را  مانند

 محکم از را در خاک کرده باشد،
  رفت، بیرون بست و

 

 خاطرات زندان

 

 ی بولتن کارگر          
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جا به  داستان من و شیخ در همین
جا  در این اما پایان نمی رسد،

موقتاً با شیخ خداحافظی می 
به  دیگر که بار 0090تا سال  کنیم،

 08عنوان پاسدار بند وارد سالن 
                                    .                          .می شود

. 
من به این می اندیشیدم که با 

 آمد؟ این مرگ من چه پیش خواهد

یک  که به نام می کردم، طور تصور
شاید  .شد من یاد خواهد از شهید

تاریخ  در سومین معلم شهید
 مبارزات معلمان رقم خواهم خورد،

فرزاد  ابوالحسن خانعلی، دکتر
با خود می  رسول بداقی، کمانگر،

اندیشیدم،آیااگر زنده می ماندم 
اوضاع آموزش و بیشتر برای بهبود 

یا پس از  ،پرورش سودمند بودم
هم مانند  شهادتم؟می دانستم من

شان از یاد  همه ی کسانی که نام
خواهم  وحزندگان م ازخاطر رفته،
  عده ای که شاید، کردم  تصور .شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از ریخت من خوششان نیامده پس 
را از نزدیک ترین  از مرگ من خود

یاران و هم اندیشان من معرفی 
و آنان که مرا از صمیم  خواهند کرد،

من در  قلب دوست داشته و به
دوران زندگی کمک های بسیاری 

فقط پنهانی اشک خواهند  کرده اند،
و ، ند شدریخت و دلتنگ خواه

 افسوس خواهند خورد که چرا من
 ،دست به اعتصاب غذا زدم تا بمیرم

ها  این !و دیگران پزش را بدهند
 همه اش خیاالتی بود که در تن و

 .می کردمن النه  جان بیمار
که  این بودبزرگترین افسوس من 

اع تئوری ام را برای بهبود اوض
 ،آموزش و پرورش ارائه نداده ام

نوشته های جسته گریخته ی من 
 به دست هنوز تدوین نشده است،

نوشته هایم فکر می کردم که پس 
ها خواهد  چه برسر آن ،مرگ من از

آمد؟ کدام دوست و هم اندیش به 
این فکر خواهد بود که نوشته های 

 !مان دهد؟سا و مرا سر
نوشته های من از  دست اصال آیا

زندان بیرون خواهند رفت؟ دیگر 
 دستم به هیچ جا نمی رسید،

شاید این آخرین ساعات عمر من 
قطار عمر من به مقصد مرگ  باشد،

پس  من دلوا اینجا را ترک کرده و
 توشه و میراث زندگی ام هستم،
 نمی خواستم آیندگان فقط به خاطر

 مرا ،شتگی اماز جان گذ م وجس
دوست داشتم  گرامی بدارند،

آیندگان بدانند، اندک اندیشه ای 
 وجود داشتهدرهستی ام  ،هم

 دوست داشتم بدانند، است،
 معلمان صاحب اندیشه هستند،

 آیندگان بدانند، ،دوست داشتم
مبارزان صنفی فقط برای معیشت 

نگرانی این بود که  مبارزه نکرده اند،
 مان بادید آدمآیندگان به معل مبادا

بنگرند،  هایی که فقط نق می زنند،
معلمان گرچه شرایط زمانه و 

مشکالت مالی اجازه ی ارائه ی 
اما  اندیشه را به آنان نداده است،

در طول تاریخ از مهمترین قشرهای 
تاثیر گذار در روند آزادی خواهی 

 ..                       بوده اند
 ت،باز کسی از درون به من می گف

دنیا  که میمیری دیگر با بیچاره تو
طور می هرکس هر چه کار داری،

 به تو ،خواهد به معلمان نگاه کند
طور می خواهد  جامعه هر !چه؟

بشود؟ تو که دیگر برای  بشود،
 !کوتاه است همیشه دستت از دنیا

 نه پس فرزندانم چه، ،باز می گفتم
فرزندان  و برادرم، فرزندان خواهر

ها که  آن طنانم،همو !دوستانم
 !هستند

 .باالخره انسان هستند
تمام لحظات زندگی ام را تخیل پر 

من به  بود، 90سال  کرده بود،
سه سال را  زندان، همین شکل در

 با تخیل، سپری کرده بودم،
 خواندن و نوشتن، ،دناندیشی

بخشی از وقتم را  گاهی ورزش،
درگیری  کرده بودم، هم صرف دعوا

و برخی ماموران  با برخی زندانیان
 .زندان

دعوا کردن در زندان بسیار رایج 
دست  تمسخر، ،غیبت است،

بسیاری از  دیگر، انداختن هم
 در بداخالقی ها در زندان رواج دارد،

غیر سیاسی )میان زندانیان عادی 
راستی بیشتر  جوانمردی و رو (ها

و درمیان  به چشم می خورد،
 عقیدتی، زندانیان سیاسی،

دیگر و  بت و تخریب همامنیتی، غی
کارانه  از این دست کارهای فریب

گاه پیش می آمد  بسیار بیشتر بود،
 که خودش بداند، فردی بدون این

پیش همه به ناحق خراب شده 
های مختلفی در زندان  گروه است،
 سازمانی، جاسوس، وکیل، بودند،

کومله، دموکرات،  کمونیست،
 هویت طلب ، هواپیماربا، تروریست،

استاد  یش مسیحی، معلم،نوک
 بهایی، دانشجو، دانشگاه،

ملی  ،جنبش سبزنیروهایی از 
مذهبی، سندیکایی، بی هویت 

 ،مشارکتی، یهودی، سلطنت طلب،
وبالگ نویس  ضد دین، القائده،

 .……و

دلتنگی شاهرخ 
ن که زندا این بود،

 اجازه نمی داد،
 پای سفره ی عقد
دخترش حاضر 

من هم از  شود،
این قصه بسیار 

 گین شدم، اندوه
فقط اجازه داده 

را  که داماد بودند،

 پشت شیشه ببیند

 ی بولتن کارگر          
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اما برگردیم به سلول و روز و روزگار 
پیش خودم حساب کرده  خودم،
مر ساعت دیگر بیشتر ع 80تا  بودم،

شانزدهم اعتصاب  روز .نخواهم کرد
اکنون دیگرچشمم هم  غذایم بود،

به سختی باز می شد،همه چیز را 
در پشت یک شیشه ی مات  انگار

 پلکم سنگین شده بود، می دیدم،
عضالت فک توانایی نگه داشتن 

از  دست داده بودند، چانه هایم را از
قدرت  این رو دهانم دائم بازبود،

م را هم از دست نگهداشتن اشکهای
برای کوچکترین بهانه ای  داده بودم،

می  اشک از چشمانم می ریخت،
 دانستم که بسیار تغییر کرده ام،

تغییراتی که برای نخستین بار در 
چون  عمرم با آنها روبروشده بودم،

گاه قطرات  گونه نبودم، پیشتر این
اشکی برای خداحافظی از دنیایی 

،از سال در آن زیسته بودم 45که 
چشمم در اثر اندوه سرازیر می 

در آن لحظات بازاندیشه ی  شد،
مانده  خدامداری رهایم نمی کرد،

با خود  بودم که خداهست یانه؟
می اندیشیدم که اگر خدایی هم 

یعنی  .باشد کاری به کار بشر ندارد
بشر را به حال خودش باید رها 

 در کار بشر اگر زیرا، کرده باشد،
ر اختیار انسان دیگ دخالت می کرد،

دیگر تربیت بی  بی معنابود،
فعال  من نمی توانستم، معنابود،

و  در کنار نقش تربیت، بودن خدا را
 اگر  ،که نقش اختیار بپذیرم جز این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باید بشر را به  هم خدایی باشد،
حال خودش رها کرده باشد، تا 

 .اختیار معنا داشته باشد تربیت و
ار است که باید در زیرا انسان مخت

گو  و اعمالش پاسخ برابر کارها
از طرفی تربیت پذیری  باشد،

می  را انکار فعال خدا وجود انسان،
زیرا اگر تربیت این نسل به  کند،

پس این  ،شودنسل پیشین مربوط 
گناهش به  نسل هرکاری بکند،

نه  !گردن نسل تربیت کننده است
طور هرچه به  همین این نسل،

م گناه بشر به گردن عقب برگردی
نخستین  نخستین انسان می افتد،

انسان هم که از سرناآگاهی گناه 
آگاهی  اثر نا کرده لذا گناهی که برا

 .تاوانی ندارد باشد،
تعقل هیچ معنایی  ،دردنیای تجربه

ریشه در  زیرا عقالنیت هر فرد ندارد،
 تجربیات گذشته ی انسان دارد،
 عقل به خودی خود معنا نمی دهد،

 ،چه هست تجربه و تربیت است هر
اگر عقل ناشی از یک ! نه عقل

و این وجود مجرد  وجود مجرد باشد،
را خدا به انسان داده باشد،پس 

ها از زمین تا  باید تفاوت بین انسان
آسمان باشد، بطوریکه گاه یک 

ناشناخته تر  انسان موجودی بسیار
 در حالی ها باشد، از دیگر انسان

 بلکه انسان ،ستگونه نی که این
های یک منطقه جغرافیایی تقریبا از 
لحاظ عقالنی بسیار به هم نزدیک 
 هستند، و این ارتباط، تجربه،

و شرایط طبیعت را بیشتر  ابزارکار،
توجیه می کند تا چیزی به نام 

من در زندان به این نتیجه  عقالنیت،
رسیدم که باید عقالنیت را به عنوان 

انی منکر انس یک موجود مجرد فرا
بلکه این تجربه است که باید  بود،

 .جای عقالنیت را بگیرد
و از این رو به این نتیجه رسیدم که 
آموزش و پرورش باید انتقال دهنده 

نسل های گذشته به ی تجربیات 
این را بسیاری از  ،نسل آینده باشد

اندیشمندان و فیلسوفان و 
اما چیز  روانشناسان نیز گفته اند،

من تصور می کنم انکار  تازه ای که
 .عقل مجرد ماورای فیزیکی است

ها  اگر می بینیم که برخی انسان
اختراعات  به چیزهای جدیدی از

این اختراع  دست پیدا می کنند،
صد متفاوت از اختراعات  در صد

بلکه  گذشته ی انسان نیست،
الوه ی اندکی ترکیبی از گذشته بع
، در واقع هر از اختراع نوین است

 شه ی نو ترکیبی است ازاندی
 .و اختراعات گذشته اندیشه ها

من بسیار  برگردیم به سلول، اما
قوی تر از آن بودم که برای رفتن از 

فقط نگران این  دنیا نگران باشم،
نقش خودم را هنوز ایفا  بودم که

کارهای بسیاری داشتم  ،نکرده ام
نقشه های  که باید انجام می دادم،

که برای  بسیاری در ذهنم بود،
در  همنوعان باید انجام می دادم،

 .این تخیالت بودم که خوابم رفته بود

 

 

 ی بولتن کارگر          

 (اکثریت) فداییان خلق ایران گروه کارگری سازمان کار                 
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 زیرا نگرانی، خواب کاملی نبود،
گرسنگی تشنگی اجازه نمی داد 

درحال خواب  به خواب سنگین بروم،
 دیدم که کسی مرا صدا میزند،

 از خواب دیدم کسی با زنبیلی پر
اصال برزمین  ها که آب لیآب درحا

 نمی ریزند،به هر سلول که میرسد،
زندانی آن سلول وحشیانه وگاه با 

التماس از مامور می خواهد،که 
 اندکی از آب زنبیل را به او بدهد،

بسیار خواب بهترین غذا ها را دیده 
از دادن آب خودداری  مامور اما بودم،

 و همه اش مرا صدا می می کند،
سی با مشت به در ناگهان ک زند،

در اعتصاب  اگر قلبم لرزید، کوبید،
با ماور برخوردسختی  قطعا نبودم،

هایم را باز  فقط چشم می کردم،
مامور گفت بداقی تو  کردم،

با صدایی شکسته که  هستی؟
فقط خودم می شنیدم به او پاسخ 

از من  کرد، باز در را مثبت دادم،
اما من نای  خواست که بروم بیرون،

داد زد و از من  تن نداشتم،برخاس
صدایی از  خواست که زودتر برخیزم،

که در  های دیگر به او گفت، سلول
مامور به درون  اعتصاب غذا است،

دست مرا  خم شد، سلول آمد،
 من زار متوجه شد که کار گرفت،
من چه کار  نمی دانستم با است،

او پرسیدم چه کارداری؟  از دارد،
 ،خودت باید بروی توی سالن گفت،

اما این  بسیارخوشحال شدم،
 خوشحالی فقط توی قلب من بود،

رگ از قلب مراتکان وی فقط چند م و

این خوشحالی از من ه انرژی ب داد،
به کمک مامور از  گرفته شده بود،

آرام  زیر بغلم را گرفت، جابرخاستم،
بیرون  08آرام به سمت سالن 

 08هشت سالن  زیر مرا تا رفتیم،
آقای  0نگهبان بند  ،همراهی کرد
 صدایش را شناختم، چاردولی بود،

همراه من کارتکس مرا به  مامور

این  گفت، چاردولی تحویل داد و
 همه چیز را انگار زندانی شماست،

 از پشت شیشه ی مات می دیدم،
دلم می خواست روی زمین 

 سخت بود، اما برایم ،بنشینم
چادولی از مامور همراه من پرسید 

ادولی به کارتکس من کیه؟ وقتی چ
نگاه کرد،نام و عکس مرا دید و 

سپس به خودم نگاه کرد،از تعجب 
دهانش باز ماند،تا آن لحظه هنوز 

قیافه ی من چقدر  ،دانستم نمی
: چادولی گفت تغییر کرده است،

؟ با خودت چه کار بداقی تویی
! چی شده؟ !کردی مرد حسابی؟

یکی از ماموران همراه  کجا بودی؟
تان اعتصاب غذای مرا خودش داس

به سرعت مرا به  برایش تعریف کرد،
وارد سالن  بردند، 08سمت سالن 

بچه ها ی زندان همه با  شدم،
دست زدن و هورا کشیدن و شعار 

من وارد  دادن به پیشواز من آمدند،
فهمیدم که  دیگر ،سلولم شدم

 . نیست بمیرم قرار هنوز
که صالح کهندل برایم  پس از این
 ،جان گرفتمقدری  ،سوپ آورد

 .خوابیدم و  سیرآب خوردم

 

  :بخش دهم

 
های شش سال زندانم  آخرین ماه

تقویم  را داشتم به پایان می بردم،
 یک برگی ازجایی کش رفته بودم،

نفره ی  به دیوارسلول دو را آن
زندان هرچه به  خودمان زده بودم،

آخرش نزدیک بیشتر سخت می 
 که می گذشت روی روز هر شود،

هم سلولی  تقویم عالمت می زدم،

 به این کار دکتر سعیدمدنی، ام،
من می خندید، هرشب ساعت 

کسی اعزام  در زندان اگر88
 (زیر هشت) نگهبانی افسر داشت،

و اعالم  از بلندگو صدایش می زدند
 که فردا اعزام داری، می کردند،

بچه های  نداشت، بلندگو08سالن 
سالن با اعتراضات پیگیرخود 

 بلندگو را جمع کنند، انسته بودند،تو
و به جای آن یک آیفون نصب کرده 

دهنده  بودند،زیرا بلندگو صدای آزار
مزاحم استراحت و  ای داشت، و

مطالعه ی بچه ها می شد، سه 
شنبه شب هفتم اردیبهشت 

 بودکه آیفون  88ساعت نزدیک 0090

 ی بولتن کارگر          
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 کسانی که سلول به صدا در آمد،
نزدیک آیفون  شان

مرا می  گوشی را برداشتند، بود،
نگهبان  پست آیفون رفتم، خواست،

پشت آیفون گفت فردا اعزام به 
 من شگفت زده شدم، مرجع داری،

با سعید مدنی صحبت  برگشتم ،
می  سعید احتمال داد، کردم،

و پیش از  زودتر آزادت کنند، خواهند
یا به قول  آزادی تهدید کنند،

من خودم  ت کنند،خودشان نصیح
رفته  هم همین احتمال را دادم،

رفته صدای آزادی من در سالن 
برخی از دوستان تبریک می  پیچید،

 .گفتند
معموال در زندان هرکس آزادی اش 

 به شوخی و نزدیک می شود،
بوی گند : کنایه به او می گویند

 .آزادی از شما می آید
چند تن از دوستان این طوری با من 

شاهرخ زمانی  د،شوخی کردن

اما از  خوشحال از آزادی من بود،
 طرفی دلتنگ به نظر می رسید،

تا  من هم برایش دلتنگ بودم،
نزدیک ساعت یک شب باهم از 
 .برنامه های آینده گفت و گو کردیم

واقع قانون پادگانی  در زندان در

ساعت  کیفیت غذا، حاکم است،
 اما.. …نظافت و خاموشی، آمار،

بچه ها  دیگری بود،چیز  08سالن 
 قانون زندان نرفته بودند، بار زیر

طبق قانون زندان باید در روز دوبار، 
صبح و غروب برای گرفتن آمار بچه 

نفره می   5های  در ستون
 08اما بچه های سالن  ایستادند،

آمار نمی دادند، زندانبان حق ورود 
زندان هر  ،ندرا نداشت 08 به سالن

زیرا  د،ماه یکبار بازرسی می ز
 موادمخدر، زندانیان نباید چاقو،

 پول و سایر ،مشروبات الکلی
اشیای ممنوعه را با خود نگهداری 

 08بچه های سالن  می کردند،

یعنی  بازرسی متفاوتی داشتیم،
ماموران با خودشان سگ همراهی 

سگ ها آموزش دیده  نمی آوردند،
برای پیدا کردن مواد مخدر  بودند،

سالن  برای بچه های بود،
ماموراها ی بازرسی سرباز 08

که  بلکه کادر زندان بودند، نبودند،
نامشان روی سینه با اتیکت 

بچه های . چسبانده شده بود
را  88خاموشی ساعت 08سالن 

لذا من و شاهرخ  ،نمی پذیرفتند
باهم گفت  8زمانی گاه تا ساعت 

آن شب هم گویا  وگو می کردیم،
که در کنار هم  آخرین شبی بود،

برای آزادی من  او ،هستیم
و من برای دوری او  ،خوشحال

بعدها هم همین طور  .دلتنگ بودم
ها درگیر  با زندابان من معموال شد،

بودم، شاهرخ پشتیبان بسیار قوی 
بسیار قابل  و خوبی برای من بود،

 .و مطمئن بود اعتماد
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اما افسوس که آن شب ها آخرین  
 !..…دیدارمان بود

ره فردا من ساعت شش از باالخ
شاهرخ هم تا دم  خواب بیدار شدم،

دم  مامور. در سالن مرا بدرقه کرد
در مرا صدا زد، زخم کهنه ی ته 

دوباره سرباز کرده بود،  دلمان گویا
ستی برای شاهرخ تکان دادم و د

، شعبه ی رفتم، مرجع احضارکننده
دادسرای شهید مقدس اوین بود،  6

ن ناصری بازپرس شعبه آقای امی
 بود،با یک دستگاه پراید ما را به داد

از پله ها باال  رساندند، سرا
که  رفتیم،برای نخستین بار بود،
آقای  وارد این ساختمان می شدم،

موضوع  امین ناصری به سرعت،

از  احضار را به من یاد آوری کرد،
شش  حال و روز من با خبر بود،

بدون یک  سه فرزند، سال زندان،
عضو هیات مدیره  ی،ساعت مرخص

 .…و ی کانون صنفی معلمان تهران
اما  ناصری برخورد خوبی داشت،

من از این برخوردهای خوب خاطره 
صلواتی هم  ی خوشی نداشتم،
که آدم  بطوری برخوردش خوب بود،

بی  او هم می داند، می کرد، تصور
گناه است و به زودی آزاد خواهد 

ناصری گفت شاکی شما  شد،
 باخودم گفتم،  است،سپاه ثارهللا

از طرفی  ثارهللا یعنی خون خدا ،
یکی از لقب های اما سوم شعیان 

یعنی چه؟ یعنی  است،( ع)حسین
من دوباره چه کارکردم که خودم 

 خبرندارم؟
گزارشاتی رسیده  ناصری ادامه داد،

زندان معلمان را به  در که شما
 به رهبر تحریک کرده اید، اعتصاب،

اما  اصری گفت،ن توهین کرده اید،
زیرا  من تفهیم اتهام نمی کنم،

فقط  گویا شما ،نیستمدارک کافی 
چندماهی به پایان شش سال 

 انتظار شما از زندانتان مانده است،
زن و بچه های تان  به فکر دارم،

 سال زندان کم نیست، 6 باشید،
به فکر  و سرتان را پایین بیندازید

 .زندگی تان باشید
 احترام به اومن هم به نشانه ی 

 همان روز چیزی بجز چشم نگفتم،
ما به سرعت به سوی زندان رجایی 

سعید  شاهرخ و شهر برگشتیم،

مجیدتوکلی  مدنی،احمد زیدآبادی و
لطیف حسنی و  ،عبدالرضا قنبری و

دوستان از برگشتن  چندتن دیگر از
و همه  من بسیارخوشحال شدند

که این فقط یک  به اتفاق نظر دادند،
 برگشتن به فکر تلنگری بوده که در

برخی می  .ادامه ی کار نباشید
روز چشمانش  می خواهند گفتند،

یک روز در مرگ  را خیس دیدم،
مادرش و یک روز در عروسی 

را از  نام بیتا او می گفت، دخترش،
 کتاب داستانی به همین نام بر

هم اکنون نیز همان  گرفته است،
 !خواسته شده است که می

 هرگاه از خانواده اش می گفت،
لبخندی از مهربانی بر لبانش می 

به بیتا بسیار افتخار می  نشست،
در همان روزهای سخت زندان  کرد،

 برای بیتا خواستگار آمده بود،
شاهرخ در پوست خودش نمی 

همه ی اختیارات را به خود  گنجید،
گفت بیتا می  بیتا واگذارکرده بود،

چه  ،خیص می دهدخودش بهتر تش
کسی شایسته ی زندگی کردن 

 .است

مرخصی “به شما  ماه را این چند
مرخصی  .بدهند” متصل به آزادی

متصل به آزادی شامل حال زندانی 
که در طول زندان  هایی می شود

مرخصی نرفته یا مرخصی طلب 

همه ی مرخصی های مانده  دارند،
جا  یک محاسبه کرده و ی آنان را

گرفته و همان  نظر برای آنان در
آخرین روزهای زندان  در را روز تعداد

و  به آنان مرخصی می دهند،
من می  اما .آزادشان می کنند

این  دانستم موضوع پیچیده تراز
 .هاست

 روزی که من اعزام شدم، آن
پنجشنبه و جمعه  چهارشنبه بود؛

جمعه  مراجع قضایی تعطیل است،
از پشت آیفون مرا  دیگر بار شب یک

 باز باز اعزام به مراجع، استند،خو
دادسرای شهید  6شعبه ی 

چه خبر  دیگر می دانستم، !مقدس
فشنگ  ها و همه ی سالح است،

 چه تی ان تی داشتم را، هر و ها

به دست  ازسلول بیرون بردم،
دوستان در سلولهای دیگر سپردم، 
کفشهایم را پوشیدم و آماده ی 

 5ما در طول  برنگشتن شدم،
ر رجایی شهر بودیم سالی که د

،حس می کردیم خانه ی خودمان 
 این خانه تا شدن از دور است،

برایمان شکنجه  دوباره برگشتن،
هیچ  باز دلتنگی های شاهرخ، بود،

نگفتن شاهرخ بیشتر مرا دلتنگ 
 شاهرخ ترک تبریز بود، می کرد،

 مرد ستبر و اهل دشت مغان،
به پای  اراده اش پا دلیری بود،

 ،جدی نترس و ود،هیکلش قوی ب
من  شانه به شانه با گام به گام و

                      ..                   همراهی می کرد
وارد زندان شده  98گرچه از سال 

اما در دوران نوجوانی در دهه  بود،
ی شصت هم همراه پدر ارجمندش 

از بابت  زندان را تجربه کرده بود،
رش پسر و دخت خانواده نگران نبود،
دو دانشجو  هر را بزرگ کرده بود،

بیتا فوق لیسانس می  بودند،
دو  ،در طول دوران با او بودن خواند،

یک  روز چشمانش را خیس دیدم،
روز در مرگ مادرش و یک روز در 

نام  او می گفت، عروسی دخترش،

را از کتاب داستانی به همین  بیتا
هم اکنون نیز  گرفته است، نام بر

 !ه می خواستههمان شده است ک
 هرگاه از خانواده اش می گفت،

لبخندی از مهربانی بر لبانش می 
به بیتا بسیار افتخار می  نشست،

در همان روزهای سخت زندان  کرد،
 برای بیتا خواستگار آمده بود،

شاهرخ در پوست خودش نمی 
همه ی اختیارات را به خود  گنجید،

گفت بیتا می  بیتا واگذارکرده بود،
چه  ،ر تشخیص می دهدخودش بهت

کسی شایسته ی زندگی کردن 
 است
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که  دلتنگی شاهرخ این بود،
پای  زندان اجازه نمی داد،

دخترش حاضر  سفره ی عقد
من هم از این قصه بسیار  شود،
فقط اجازه داده  گین شدم، اندوه

را پشت شیشه  که داماد بودند،
 !!همین ببیند،

داد کسی اندوه  شاهرخ اجازه نمی
آگاه  اما من ناخود او را تماشا کند،

خودم هم  هایش را دیدم، اشک
از مادرش  پشیمان شدم،

او می گفت در  بسیارخشنود بود،
های  دهه ی شصت مادرش رنج

زندانی شدن  بسیارکشید،
پسر و برادرش را تحمل  همسرش،

حتا شالق خوردن آنان  کرده است،
روز اکنون در  را نیزچشیده است،

مرگ مادرش هق هق گریه ای 
می  او گرفته شده بود، او از نیز

پتو آرام آرام  رفت در تختش زیر
مبادا دل  گریه می کرد،

هوای  دردمندی را ریش کند،

زندان به اندازه ی کافی برای 
شاهرخ  زندانیان آزاردهنده بود،

نمی خواست،بار غمی باشد 
 .بردوش دیگران

وجاری  در زندان بجز فرو بردن بغض
کردن اشک در دل خویش چاره ای 

 سلول، نیست،هوا خوری، راهرو،
هیچ جا برای گریه کردن مناسب 

حمام گریستن سخت  در نیست،
اشک هم  ستان حتا است، درغریب

 .غریبی می کند
شاهرخ در زندان زندگی اش شده 

گویا می . مطالعه و نویسندگی بود،
می  شده است، دانست که دیر

مانند . اری بکنیمخواست زودتر ک
در تب  نوجوانان پر انرژی و پرانگیزه و

در نوجوانی  را من او و تاب بود،
که این  بیش فعال می دانستم،

 50بیش فعالی هنوز در دوران 
فلسفه ی  سالگی با او بود،

 مارکس را به خوبی آموخته بود،
پیشگامی  همیشه از لرها به خاطر

اندیشه های چپ گرایانه  شان در
همیشه از  .گزار بود سپاس

اعظمی ،کتیرایی،شکوهی،روزبه 
روزانه  .به نیکی یاد می کرد. …و

 یک ساعت در هواخوری می دوید،
سپس دوش  و نرمش می کرد، و

 .می گرفت
شب جمعه می دانستم که 

 و برگشتن من سخت خواهد بود،
شاهرخ  یا برگشتی در کار نیست،

 این بار از من خواست زودتر بخوابم،

راهی اوین  و باید زود برخیزم، زیرا
 ..…بشوم

اما  دو رفتیم بخوابیم، هر
بیدار  8باز تا ساعت  نتوانستیم،

 از هر راهی که می رفتیم، ماندیم،
قصه ما سرانجامش به جدایی می 

باز به ، رفتیم می جا به هر انجامید،
بامداد دهم  جدای می رسیدیم،

من از خواب 0090اردیبهشت 
برخاسته  شاهرخ هم برخاستم،

غباری از  تا مرا بدرقه کند، بود،
 اندوه وجود شاهرخ را پوشانده بود،
 من هم دست کمی از او نداشتم،

به زور برای روحیه  هم من و هم او

 زدیم، دیگر لبخند می دادن به هم
از عضالت گونه های ما خنده های 

ها به  لب ساختگی نمایان بود،
امادیدگانمان بارانی  ،خنده گشوده

 ،زبان آورد نه شاهرخ چیزی بر ود،ب
نه من یارای گفتن داشتم، برای 

 شاهرخ زمانی و باید آخرین بار
را به زنجیر حافظه می  08سالن 

او  کشیدم، نگاهی به همه ی وجود
انداختم، ندایی از درون به من می 

 !.…است گفت،فالنی آخرین دیدار
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اکنون در روز مرگ مادرش 
 او از هق هق گریه نیز

می  او گرفته شده بود،
پتو  رفت در تختش زیر

 آرام آرام گریه می کرد،
مبادا دل دردمندی را 

هوای زندان به  ریش کند،
اندازه ی کافی برای 

 دهنده بود، آزار زندانیان
شاهرخ نمی خواست،بار 

غمی باشد بردوش 
 دیگران

 

(تهران)برگزاری جشن آزادی رسول بداقی از طرف کانون صنفی معلمان ایران   



 

 

 

 

 

 :فدراسیون معلمان کانادا 

 اسماعیل عبدی را آزاد کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حقوق معلم و کارگر 

فدراسیون )سازمان های استانی و منطقه ای معلمان در سراسر کانادا  به دنبال فراخوان آموزش بین الملل دیبران
، در جلسه ای در ونکوور به اتفاق آرا در فراخوانی به جاستین ترودو، نخست وزیر و کریستیا فریلند، وزیر (معلمان کانادا

ت مدیره کانون صنفی معلمان امور خارجه کانادا اعالم کردند که از مقامات ایران بخواهند که اسماعیل عبدی، عضو هیا

 .تهران، که در اعتصاب غذا بسر می برد، را بدون قید و شرط آزاد کنند
یکی از اعضای هیات مدیره تشکل های صنفی معلمان تهران، عبدی، به دلیل فعالیت “آمده است که  در این گزارش

وی در اکتبر سال گذشته به . است ه شدههای صنفی خود و کمپین برای آموزش رایگان برای همه، با حکم زندان مواج
 ”.دادگاه تجدید نظرمحکوم شد 06توسط شعبه  شش سال زندان 

اسماعیل عبدی در اعتراض به ادامه امنتی شدن پرونده های صفی “فدراسیون اتحادیه معلمان کانادا می نویسد که 
 :.تصاب غذا بسر می برددر اع 830۷آوریل  03معلمان و و عدم دریافت مرخصی خروج از زندان، از 

بر اساس گزارش آموزش بین الملل عبدی از شروع اعتصاب غذا تا کنون مقدار قابل “: در همین گزارش آمده است که
گزارش ها حاکی از آن است که که . توجهی وزن خود را از دست داده است و از فشار خون باال و سرگیجه رنج می برند

دی در زندان اوین نگهداری می شود و به تازگی به بند جدید زندان، جایی که او از عبدی در شرایط بازداشت بسیار ب
سالمت و ایمنی او در معرض خطر جدی است و امکان دارد که جانش  .ارتباط با خانواده محروم شده منتقل شده است

 ”.                                                                 .به خطر بیافتد
تبانی همه جانبه خود را، از فراخوان آموزش بین دبیران سازمان معلمان کانادا پش“در دنباله این گزارش آمده است که 

 .                                           الملل اعالم می کند
ما از دولت کانادا می خواهیم که از مقاقات ایران بخواهند اتهامات علیه آقای عبدی را مختومه اعالم کرده و او را فوراٌ و 

 ”.                                                                                                                      بدون قید و شرط آزاد کنند

              

 تشکل ها
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 :نیروهای شرکتی مخابرات در تماس با ایلنا

 ایم  از بازی شطرنج مقامات خسته/های مخابرات لبریز شده صبر شرکتی/ 

 کارگر  022آغاز فعالیت معدن زمستان یورت با / 

 :های فشار قوی برق تبرداران پس شورای هماهنگی بهره

 زردها را حل کند  وزارت نیرو هرچه سریعتر مشکالت کاله/ 

 :طاب به فرماندار مریوانکارگران خباز خ

 امتیاز نانوایی را به واجدان شرایط بدهید /کنیم کار می 23هنوز با دستمزد سال / 

 یازدهم خرداد رخ داد؛ .

 خودکشی راننده جوان مریوانی پس از چپ شدن تریلی / 

 اعتصاب رانندگان کامیون مرز مهران/ 

 های آجرماشینی ورامین ادامه دارد  وضعیت بحرانی کارخانه/ 

 با تغییر مدیرعامل « کنتورسازی ایران»مندی کارگران  رضایت/ 

 نطقه ویژه پارس جنوبی بر اثر اصابت جسم سختجان باختن کارگر خدماتی م/ 

 درصدی نرخ کرایه اتوبوس و مترو 15درصدی نرخ کرایه تاکسی و  12فزایش ا/ 

  !سرخ در زرند مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی نسبت به تخریب کوه/ 

قابل ساختمان آموزش و تجمع دانش آموزان گرگان دراعتراض به سواالت امتحان نهایی ریاضی م/ 
  پرورش
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 مصاحبه با حسین تاج، وکیل اسماعیل عبدی در مورد اعزام موکلش به بیمارستان/ 

 خواستار آزادی اسماعیل عبدی شد( CAUT )کانادا   ساتید دانشگاه هایانجمن ا/ 

 بالتکلیفی معیشتی وشغلی کارگران کارخانه صبا کاشي گندمان ادامه دارد/ 

عدم توجه مسئوالن نسبت به وضعیت ایمنی معادن زغال سنگ و وحشتشان از گسترش اعتراضات / 
  کارگران

 ن انضباط شهری را به آتش کشیدنددستفروشان کانکس مامورا/ 

 ای کارگران فوالد و چدن درود  ادامه معوقات مزدی و بیمه/ 

 دومین بار در سالجاری؛ برای

 د روز به مرخصی اجباری رفتن 12« بسته بندی البرز»و« تولی پرس»کارگران / 

 متری  32مرگ کارگر جوان با سقوط در عمق چاه / 

 !کارگرساختمانی درتبریزبدنبال سقوط باالبر0مجروحیت / 

براساس قانون کار قراردادها / کارگزاران زحمتکش مخابرات روستایی در انتظار احقاق حق/ 
 بایستی دائمی باشد 

 !آهن اردبیل نسبت به بالتکلیفی شغلی ومعیشتی کارگران کارخانه ذوب مع اعتراضی تج/ 

 ماه مزد معوقه طلبکارند  4کارگران ریز موج / 

 بدحسابی پیمانکاران شهرجدید پردیس در قبال کارگران / 

  ::یک حقوقدان مطرح کرد 

 قانون کار شرایط کارورزی را روشن کرده است /مغایرت طرح کارورزی با مصوبه مجلس/ 

 !اوج گرفتن اعتراضات کارگران شهرداری ها/ 

آبادان نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق  0ادامه تجمع اعتراضی کارگران شهرداری منطقه  / *

 !ونداشتن امنیت شغلی

ماه حقوق وعیدی مقابل منطقه 3خرمشهردراعتراض به عدم پرداختتجمع کارگران خدماتی شهرداری */ 
 آزاد اروند 

* 
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 !ماه حقوق6اعتصاب وتجمع کارگران شهرداری دلفان دراعتراض به عدم پرداخت/ 

ماه حقوق ودیگرمطالبات مقابل 6تجمع کارکنان بیمارستان امام سجاد ياسوج دراعتراض به عدم پرداخت / 
 !حمداستانداری کهگیلویه و بویرا

 !ادامه تجمعات سریالی تاکسیرانان فرودگاهی تهران مقابل مجلس/ 

 !عتی ساوه حین کار براثربرق گرفتگیجان باختن کارگر یک شرکت صن/ 

 !کارگر در تونل متروی تهران بدنبال سقوط مرگ یک / 

 له شدن کارگری بازنشسته حین کار زیرسنگینی لودر درکارخانه گچ شهرستان بجستان / 

 جان باختن کارگرتعمیرکار جوان درپی سقوط جک باالبر  /
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