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بعد از سی و سه سال خـامـنـه ای 
ـبـی " دوباره یادش آمده که  بـوسـه ن

ــان یــک  ــر دســت مــکــرم اســالم ب
کارگر، درسی ارزشمند برای ھـمـه 
و نماد ارزش گذاری کار و نیـروی 

در اول مـه . "   کار در اسـالم اسـت
ـار ٥٨ ـبـی "  خمینی برای اولیـن ب ن
را به دست بـوسـی کـارگـران "   اکرم

حق تعالی را مبـدا کـار " فرستاد و 
ـنـی .   اعالم کـرد"  و کارگری ـی خـم

که از آن جمعیت عظـیـم کـارگـران 
ـاد، مـژده  ـت در خیابان به وحشـت اف
داد کـه دسـت کـارگـران در آتـش 

و یکماھـی ا !   جھنم نخواھد سوخت
ز اول مه آن سال نگذشته بـود کـه 
ــادا کــه  مــجــددا ھشــدار داد مــب

انــفـجــاری مــیــان کــارگــران واقــع " 
و به پامنبری ھـایـش گـفـت "  شود

ــیــچ  ــان ھ در ایــن صــورت از ایش
امسال خامـنـه .   نشانی نخواھد ماند

ای به خود زحـمـت داده و خـودش 

" دارو پـخـش" را به محل کارخـانـه 
ـا . . . اسـالم :   " رسانده تا بـگـویـد ، ب

کارگر صادق است و در مـنـطـقـی 
مستحکم، کـار را ارزش و ارزش 

بـه راسـتـی چـه . "   آفرین می دانـد
چیزی خامنه ای را از دخـمـه اش 
ــور  ــده تــا در حض ــرون کشــی ــی ب
کارگران از درس بوسه نبی مـکـرم 

برای جـواب بـه ایـن .   اسالم بگوید
ـاکـیـدات  سوال الزم نیست به ھمه ت
ما کمونیستھـای کـارگـری اشـاره 
ـتـه ایـم  کرد که به طـورمـداوم گـف
جنبش کارگـری حـالـت تـعـرضـی 
ـا وحشـت  دارد، بلکه کافی است ت
را در طرف دیگر اردوگاه اسـالمـی 
ـیـت،  سرمایه، رانـده شـده از حـاکـم
دید وقتـی کـه اعـتـراف مـیـکـنـد 
ـیـش کـارگـران در  حضور بیش از پ

ـاسـی -متن تحوالت اجـتـمـاعـی سـی
ــدواری اســت" کشــور ــه امــی ! " مــای

ـز امـیـد،  شورای ھماھنگی راه سـب

در بیانیه ای به مناسـبـت اول مـاه 
کـارگـران در سـال :   " مه مـیـگـویـد

گذشت با وجود تشـدیـد سـرکـوب، 
علیه تعویـق پـرداخـت دسـتـمـزدھـا، 

ـیـکـاری و  اخراج ھا، افزایش تورم، ب
ـلـی، تـداوم  فقر، کاھش امنیت شـغ
ــی و  ــمــان ــرش کــار پــی و گســت
ــتــی،  ــســی ــض جــن ــعــی ــراردادی، تــب ق
ــی واحــدھـای تـولــیـدی و  ـل تـعـطــی

روی کاالھـای خـارجـی  واردات بی
و برای کسب حقـوق سـنـدیـکـائـی 
ـنـی را  مبارزه کردند و ھزینه سنگی

ـارزه و کـنـش .   متحمـل شـدنـد مـب
ــارگــران، امــیــدواری  ــراضــی ک اعــت
ــش  ـی ـیـش از پ فـراوان بـه حضـور ب
ـــحـــوالت  ـــن ت ـت ـارگـــران در مــ کــ

ـاسـی کشـور ایـجـاد -اجتماعـی سـی
 ."کرده است

، خـدا از دل " امیدواری فراوان" 

ھـای  جنب و جـوش امسـال بـخـش
ــن  ــالــی ــادی از كــارگــران و فــع زی
كارگری بـرای بـرگـزاری اول مـاه 
ـتـری، حـال و ھـوای  ـاشـكـوھ مه ب
. دیگری به كل جامـعـه داده اسـت

این حال و ھوا برای من، نه از سـر 
اینكه شـایـد در خـود روز اول مـه 
اتفاق ویژه ای بیافتد؛ بلكه از ایـن 
جھت است كه جنبـش كـارگـری و 
ـقـرار  ـی به یك معنا كل جامعه ایران ب
است و نشـانـه ھـایـی از حـركـات 
تندی را می توان در حول و حـوش 

ـامـه .   ھمیـن روز دیـد ـن ھـمـه قـطـع
ھایی كه تاكنون منتشر شده اند بـر 
نقاط مشتركی تاكید كرده انـد کـه 
ـیـه  در واقع ادعانامه ای را بـر عـل
ـار  ـب ـت ـیـت فـالك بانی و باعث وضـع

. تـوان دیـد جامعه را در آنـھـا مـی
ــراردادھـای مــوقــت و  ــكــاری، ق ـی ب

سفید امضا، دستمزدھـای چـنـدیـن 
ـقـر، عـدم پـرداخـت  برابر زیر خـط ف
ـیـمـه مـكـفـی،  ـبـود ب دستمـزدھـا، ن
ــه،  ــت زنــان در آن جــامــع وضــعــی
ـاامـنـی مـحـیـط  وضعیت كودكان، ن
ـانـی  كار، وضعیت كارگران افغـانسـت
. در ایران و موارد اینچنینی دیـگـر

ـقـت  ـی ـق ھمه اینھا انگشت بر یـك ح
ــد كــه  ــری مــی گــذارن ــذی ــاپ ــكــارن ان
تحمل جامعه ایـران دیـگـر بـه سـر 
رسیده و حاكمیـن اسـالمـی ھـم راه 

 !حلی برای این وضعیت ندارند
ـیـونـی  ـل ـی بعد از اعـتـراضـات م

، گرچه برای مـدتـی ایـن ٨٨سال 
ـنـی بـه  اعتراضـات حـالـت زیـرزمـی
خود گرفته و به پشت صحنه رانـده 
ــراض  ــر اعــت ــد، امــا بــا ھ ــدن ش
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فرا رسیدن روز جھانی کارگر را به  ھـمـه کـارگـران  
  .در ایران و در جھان  تبریک میگویم

ـفـر  اول مه در ایران  و در ھمه جـھـان روز اعـالم کـی
. خواست طبقه کارگر علیه نظم سرمـایـه داری اسـت

ـا فـراخـوان  ـاتـی، ب ـق بویژه امسال این کیفرخواست طـب
جنبش نود و نه درصدیھا بـه اعـتـصـاب عـمـومـی و 
ـیـم  ـق اشغال خیابانھا در سراسر جھان، صریح تر و مسـت
تر از ھمیشه سلطه یک درصدی ھای سـرمـایـه دار 

  .را بچالش کشیده است
از .   امسال اول مه در شرایط ویژه ای برگذار مـیـشـود

یکسو دولتھای سرمایه داری در ھمه کشورھا بـرای 
ـارد  ـی ـل ـی حل بحران مزمن و ذاتی نـظـامشـان ھـزاران م
ـانـکـھـا  دالر ثمره دسترنج کارگران را به جیب گشـاد ب
و شرکتھا سرازیر میکنند و از سـوی دیـگـر در اثـر 
ـقـر و  بحران، ریاضت کشی اقتصادی و بیکاری و ف
بیحقوقی که مستلزم کارکـرد نـظـام سـرمـایـه داری 
ـیـش از  است بمراتب تشدید شـده و مـردم جـھـان را ب

ـنـد .   پیش در چنگال خود میفـشـارد ھـیـچ زمـان مـان
ـبـوده  ـیـق ن ـیـن عـم امروز شکاف بین فقر و ثروت چـن
است و نـظـام بـردگـی مـزدی چـھـره کـریـه و ضـد 
انسانی خود را این چنین بر ھمگان آشـکـار نسـاخـتـه 

ـات بـرای . بوده است ـان و آزادی و کـرامـت " انقالب ن
و جنبش جھانی علیه سلطه یک درصـدیـھـا  "   انسانی

پاسخ کارگران و  توده مـردم شـریـف جـھـان بـه ایـن 
  .شرایط ضد انسانی است

ـارزه بـی  در ایران کارگران و توده مردم سالھـاسـت مـب
امانی را علیه یکی از وحشی ترین و جنایتکـارتـریـن 
ـزده  و در عین حال درمانده ترین، رسوا تـریـن و بـحـران
ـیـش  ترین حکومتھای سرمایه داری عصـر مـا بـه پ

بویژه امروز جامعه  زیر فشـار تـحـریـمـھـای .     میبرند
ـات و سـرکـوبـگـریـھـای جـمـھـوری  اقتصادی و جنای

توده عظیـم مـردم  .   اسالمی به مرز انفجار رسیده است
ـنـد و  ـیـسـت ـیـت مـوجـود ن دیگر قادر به تحمـل وضـع

ـیـت  ـیـشـتـر تـوان حـفـظ وضـع حکومت نیز  روزبروز ب
ایـن شـرایـط بـه شـعـار .   موجود را از دسـت مـیـدھـد

جھانی ھمه قدرت به نـود و نـه درصـدیـھـا در ایـران 
ـبـخـشـد سـلـطـه .   موضوعیت و مبرمیت ویژه ای مـی

ـالـب یـک   یک در صدیـھـا در ایـران خـود را در ق
ـا مـغـز اسـتـخـوان فـاسـد، یـک  حکومت مذھبی ت
ـتـی  مافیای اقتصادی غارتگر و یـک مـاشـیـن دول
ـبـش نـود و نـه  سرکوب و  جنایت نشان میدھد و جن
در صدیھا در شکل یک جنبش پیـگـیـر سـرنـگـونـی 
ـار  طلبانه کـه ھـرآن مـمـکـن اسـت در ابـعـادی بسـی

ـنـد ٨٨وسیعتر و عمیقتر از خیزش انقـالبـی  ـل   سـر ب
کند و بساط جمھوری اسالمی و نـظـام سـرمـایـه را 

  .درھم بپیچد
ـقـالب   پرچم این جنبش سرنگونی طلبانه و پـرچـم ان
ـبـه و  در ایران نقد و اعـتـراض ریشـه ای، ھـمـه جـان
عمیقا انسانی طبقه کارگر علیه حکـومـت اسـالمـی 

ـیـه ھـر نـوع  ـیـو" سرمایه و عـل ـات ـتـرن ی اسـت کـه " آل
میخواھد سلطه یک درصدیھا را با رنـگ و ظـاھـر 

ـیـروھـای رنـگـارنـگ .   دیگری حـفـظ کـنـد امـروز ن
ـتـصـادی و  ـنـه تـحـریـم اق ـی اپوزیسیون راسـت، بـر زم
تھدیدات جنگی برای  دولتسازی از باالی سـر مـردم  
به تکاپو افتاده اند اما  راه  رھائی جامـعـه خـلـع یـد 
سیاسی و اقتصادی از طبقه سـرمـایـه دار و بـدسـت 
ـلـه ھـمـه مـردم  گرفتن مستقیم  امور جـامـعـه بـوسـی

ـا.   است شـرایـط !   ھمه قـدرت بـه نـود و نـه درصـدیـھ
ـیـش از ھـر  مشخص سیاسی و اقتصادی در ایـران ب
جامعه دیگری زمینه تحـقـق ایـن شـعـار جـھـانـی را 

  .فراھم کرده است
فرا رسیدن روز جھانی کارگر را یکبار دیگر به ھـمـه 
ـتـرض بـه سـلـطـه  کارگران و به توده عظیم مردم مـع

  .یک درصدیھا  تبریک میگویم
 حمید تقوائی

 ٢٠١ آوریل ٢٥، ١٣٩١ اردیبھشت ٦

 !ھمه قدرت به نود و نه درصدیھا
 پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جھانی کارگر
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ــی دور  ــالم ــم اس ــامــات رژی مــق
ـقـول  دیگری از فشار بر كـارگـران ب
خودشان تبعه افغانستان شروع كـرده 

ـلـه ای كـه .   اند اگر حتی یـك جـم
اینھا در مورد انسانھایی كه صـرفـا 
بخاطر اینكه در كشور دیـگـری بـه 
ـا آمـده انـد را مـثـال از صــدر  ـی دن
اعظم آلمان بشنویم، زنگ خطـر در 
! كل دنیا به صـدا در خـواھـد آمـد

ـنـده  ـای حتی صرف رأی آوردن دو نم
ـاعـث  احزاب نژادپرست حاشیه ای ب
به صدا در آمـدن آژیـر خـطـر مـی 

در مورد جمھـوری اسـالمـی .   شود
و سران آن، ایـن بـرخـورد دوگـانـه ـ 
شاید به دلیل وحشی بودن سـران آن 

ــ ظـاھـرا عـادی اسـت و در ! رژیم
ـار  ـن مورد آن سكوت عجیبی، در ك
در بوق كردن ناسیونالیـسـم پـوسـیـده 

، اعمال مـی " كورش كبیر" ایرانی و 
انسانھای شریف و آزاده، امـا .  شود

این سكوت را از یاد نـمـی بـرنـد و 
ھمدستی ضمنی رسانه ھـایـی كـه 
ــوســازی  ـی ــات ــرن ـت ـرای مــردم ایــران آل ـم ب دائ
ـرسـت  می كنند، با سران وحشـی و نـژادپ
ـنـد و  رژیم اسـالمـی را مشـاھـده مـیـکـن
ــن بــه  ــط نشــانــه رذالـت و تــوھـی ـرا فــق آن

 . شعور انسان میدانند
ــزای  مــوضــوع عــدم صــدور وی
ـز بـه  بدون قید و شروط تبعیض آمی
شھروندان مجارستانی و مـكـزیـكـی 
ـادا،  ـان از جانب دولت محافظه كار ك
ـزا  كه چنین شروطی را بر صدور وی
ـائـی و  برای دیگـر شـھـرونـدان اروپ
ـیـن نـمـی گـذاشـت،  آمریـكـای الت
ــی  ـاعـث ایـجـاد سـر و صـدا و ب ب
ـادا شـد  آبروئی بین المللی دولت كان
ـائـل  ـبـعـیـض ق که برای عده ای ت

ھمچنیـن گـذرانـدن یـك .   شده است
ــه  ـی ــر عــل ــز ب ـی ــض آم ــعـی ـب ـانـون ت ق
ـالـت  پناھنـدگـان مـكـزیـكـی در ای
آریزونا در آمریكا به یـك اسـكـانـدال 

امـا .   بین المللی تبدیـل شـده اسـت
انگار باید وجدان بشـریـت در بـرابـر 
ــوری  ــمــھ ــم ج ــف ســران رژی اراجــی
ـارگــــران  ـــ ـاره ك ـــ اســــالمــــی درب
ـان  ـانـی در ایـران، ھـمـچـن افغـانسـت

ـانـد فـرمـانـدار !   آسوده در خـواب بـم
 تیر امسـال ١٠از : "آمل می گوید

ـایـد در مـازنـدران  ـب ھیچ افغانـی ن

ـاشـد : مـی گـویـد. "   حضور داشته ب
ـتـمـاعـی "  این افـراد مـعـضـالت اج

بسیاری در منطقه ایجاد کـردنـد و 
انتظار داریم با ھـمـکـاری مـردم و 

ھای اجرایی این مشـکـالت  دستگاه
بـخـشـدار مـرکـزی . "   برطـرف شـود

شھر نوشھر ھم ورود افغانـھـا را بـه 
ـنـوع اعـالم  مرکز شھر نـوشـھـر مـم

ـزده بـدر ھـم .   کرد حول و حوش سی
ـنـوع  ـیـن مـم در اصفھان شاھـد چـن
ــائــی تــوســط ســركــوبــگــران  كــردنــھ

ـیـس .   نژادپرست اسـالمـی بـودیـم رئ
ـــم  بــازرســـی اداره كـــل كــار رژی
اســالمــی و چــنــد تــن دیــگــر از 
ـز و درشـت رژیـم ھـم  ـامـات ری مق
ـیـه كـارگـران  چنین زبانی را بر عـل
ـانـی سـاكـن ایـران  پناھنده افـغـانسـت

ـقـولـه .   ( بكار برده اند حـتـی ایـن م
پناھنده ھم درست نیست، چـرا كـه 
ــالح  ــه اصــط ــن ب ــدادی از ای ــع ت
پناھندگان که در ایران متولـد شـده 
ــكــی از  ــه صــرف ایــنــكــه ی ــد ب ان
ـنـد،  والدینشان متولد افغانستان ھست
ـنـد و از  پناھنده به حساب مـی آی
حقوق ابتدائی یك شـھـرونـد مـتـولـد 

 !). ایران ھم محروم می شوند
 

:   فشار بر كارگران افغانستانی
 راه گم كردن اسالمی

امـا چـرا ھـر از چـنـدگـاھــی 
جنایتکاران اسالمی حاكم بـر ایـران 
ـلـه بـه كـارگـران  ناگھان بفـکـر حـم

ـقـط بـرای !   افغانستانی میافتند؟ ف
ـبـده .   رد گم كردن اسـت ـنـھـا شـع ای

ـنـد  ـنـد كـه مـی خـواھ بازانی ھست
ـنـده را بـه جـائـی پـرت  ـی حواس بی
ــای  ــان را در ج ــارش ــد، تــا ك ــن كــن

ـتـن . دیگری بكنند برای نشـانـه رف
انگشت اتھام بـه تـعـدادی كـارگـر 
ـا  ـقـط ب است كه زندگی خـود را ف
رنج و درد و بـی حـقـوقـی مـطـلـق 

ــد ــن جــامــعــه ای را .   مــی گــذارن
میلیونی بیكار كـرده انـد، فـحـشـا، 
بی حقوقی، اعتیاد و غیـره را نـرم 
ـنـد  آن جامعه كرده اند و مـی خـواھ
ـلـه ایـن  با انـگـشـت اتـھـام بـر عـی
ـان خـود را  ـب انسانھای شریف، گـری
از دست ھـمـان جـامـعـه عـاصـی، 

جـامـعـه .   نـمـی گـیـرد!  راحت كنند

ـنـد  ایران، مردم شریف ایران مـی دان
ـانـی  ـاعـث و ب كه رژیم اسـالمـی ب
ـیـكـاری در ایـن  فقر و فالكت و ب

دشمنان خـود را مـی .  جامعه است
ابـراز " امام جمعه ایرانشـھـر .  شناسیم

ــی کـرده ـبــاع " كــه "   نـگـران وجـود ات
بیگانه موجب اشـغـال فـرصـتـھـای 
ــان در  ــاری جــوان ــیــک ــلــی و ب شــغ

ــر اســت ــرانشــھ ــعــاون " .   ای و یــا م
ـان  ـان گـلـسـت سیاسی امنیتـی اسـت

ــزار ٨حــدود " کــه "   ھشــدار داد"   ھ
ـان در  فرصت شغـلـی در ایـن اسـت

ـاع افـغـانـی قـرار دارد ـب " . اختیار ات
ـانـی در  كار چند كـارگـر افـغـانسـت
ایران را، كه تازه خودشـان ھـم اقـرار 
و اعتراف می كنند كه با حقـوق و 
شرایط كاری ای كه ایـن كـارگـران 

ــد،  ــه كــار مــی گــیـرن ــچ " را ب ھــی
كارگر ایـرانـی ای بـه كـاری كـه 
ـانـی را بـه انـجـام  كارگران افغانست
آنھا مجبور كرده انـد، تـن نـخـواھـد 

قرار است مرھمی بـر مشـكـل "   داد
در یـك ! بیكاری در این كشور باشد

ـانـی  ـتـی، ب ـی چنین شرایط و موقـع
این ھمه جنایت و بـی حـقـوقـی را 
ـنـد كـه از  تعدادی معرفی می كن
ــای آن  ــوق تــریــن انســانــھ ــق ــی ح ب

ــنــد ــت ــامــعــه ھس ــوحــه .   ج ــب ــح در ب
ـیـونـی در ایـران، كـه  ـل ـی بیكاری م
ــم  ــد افشــا شــدن رق ــه شــاھ روزان
نجومی ای از طرف یكی از سـران 
رژیم از تعداد بیكاران رسـمـی مـی 
ـارگـــران  ـــر كــ ـار ب ـــم، فشــ ـی ـاشــ ــ ب
ــھــا  ــی، كــه گــویــا آن ــان افــغــانســت

ـان را از "  ـی ـلـی ایـران فرصتھای شـغ
یك دروغ بـی "   آنھا سلب می كنند

شرمانه و راه گـم كـردن اسـالمـی 
عامل بیكاری در ایـن !  بیش نیست

ـانـی، كـه  كشور نه كارگران افغانست
وجود حكومتی شـرور و آدمـكـش 

ـــت .   اســـت ـی ــ ـــن وضـــع ـامـــل ای عــ
ــی اسـت كـه مــیـخــواھــد  حـكــومـت
سوخت و ساز عادی آن جامـعـه را 

ـیـش ١٤٠٠قوانین شرعـی   سـال پ
ـیـكـاری در آن .   تعیین كند عامل ب

ـنـده و  ـاھ ـن مملكت نه زن و كارگر پ
ــره، كــه حــكـومــتـی اسـت كــه  غـی
ـیـشـتـر  ـاول ب سرانش در دزدی و چپ

ـنـھـا و .   مسابقه گذاشته اند ھمه ای

دھھا برابر بیشـتـر ھـم ضـرب مـی 
شوند و این وضعیتی را كـه ھـمـه 

در .   شاھدش ھستیم به بار می آیـد
ـقـر و  واقع در ایـن جـامـعـه، در ف
ـان جـامـعـه را  ـب فالكتـی كـه گـری
گرفته است، ھمه انسانـھـای آزاده، 
ـا  ھمه كارگران چه مـتـولـد ایـران ی
ـان و  ـان و کـال ھـمـه  زن افغانست
ــوق آن  ــی حــق ــر ب ــردان كــارگ م
ـیـل ھـم  ـیـن دل ھمسرنوشتند، و بھـم
ـایـر بـرای سـرنـگـون  ـز ب ھمه ما نی

 .كردن آن متحد شویم
 

 جواب كارگران ایران
جنبش كارگری و تشـکـلـھـای 
ـابـل  ـق کارگری مـوجـود امـا در م
ــم اســالمــی  اراجــیــف عــوامــل رژی
خیلی روشن و محکم از کـارگـران 
ـانـی و کـارگـران مـھـاجـر  افغانسـت
بطور کلی حمایت کـرده انـد و در 
ــامـه ھـای اول مــه ضــمــن  ـن قـطــع
محكوم كـردن فشـار بـه كـارگـران 
ـا  افغانستانی و کارگران مـھـاجـر ب
. آنان  اعالم ھمبستـگـی کـرده انـد

ـنـم و  ـی ـقـر را مـی ب ما كارگران ف

عامل فقر و بیكـاری را ھـم مـی 
ـانـی .   شناسیم می كارگران افغانسـت

نتنھا عامل فقر و بیکاری نیستنـد 
بلكه ھمسرنوشت ما در جـنـگ و 
ـان و آزادی و  جدال روزانه بر سـر ن

ـنـد ـقـر و .   معیشـت ھسـت عـامـل ف
ـنـد  بیکاری ھمان چپاولگرانی ھسـت
ـیـكـار مـی  كه نه تنھا كرور كرور ب
ــوق و  ــرداخــت حــق ــكــه پ ــل ــد، ب ــن ـن ك
دستمزدھای چندرغاز ما كـارگـران 
را ماھھا و سالھا بـه تـعـویـق مـی 

ایـن .   اندازند و یا اصال نمی پردازنـد
رژیم بانی فقر و فالكت و بیكـاری 
ــه  ـیـكـاری را ب كـه مـی خـواھـد ب
گردن بخش بی حقوق تـر كـارگـران 
بیاندازد، برای نپرداختن دسـتـمـزدھـا 
ـان  چه جوابی دارد؟ برای بـحـران ن
و فالكـت چـه جـوابـی دارد؟ ایـن 
رژیم باید برود؛ چرا كه زندگی مـا 

ــاه كــرده اســت ــا .   را تــب راه حــل م
ـانـی آن  كارگران، از كارگر افغانسـت
گرفته تا زنان و جوانان و بیـكـاران، 
ـیـر  ـی سرنگون كردن این رژیـم و تـغ

 .*وضعیت جھنمی فعلی است
 ٢٠١٢ آوریل ٢٩

ھمسرنوشتی كارگران 
 افغانستانی و كارگران ایران

 ناصر اصغری

 

ــتـشــر شــده،  ــق گــزارشـات مــن طـب
ــی شـــھـــرک  کــارگـــران اخـــراج
صنعتی مورچه خـورت اصـفـھـان 
ـابـل  ـق خود را بـرای تـجـمـع در م
ـتـی در روز کـارگـر  نھادھای دول

این کـارگـران کـه .   آماده میکنند
 نفر میباشند در اواخـر ٢٥٠حدود 
ـیـچـکـدام ٩٠سال   اخراج شده و ھ

ــال  ــای س ــزای  را ٩٠حــقــوق و م
  . دریافت نکرده اند

ــم کــارگـــران شـــھـــرک  ـی ــمــ تص
صنعتی مورچه خـورت اصـفـھـان 
به ھمه کارگران در سراسر کشـور 

ــدھــد ــی ــق آمــار .   راه نشــان م ــب ط
ــه  ــھـا در ســال گـذشــت ــی تــن ـت دول
صدھا ھزار نفر از کار اخـراج شـده 
اند و با شـروع سـال جـدیـد ابـعـاد 
ـیـشـتـری  ـازھـم ب اخراج ھا شـدت ب

ـاری در .   گرفته است مراکز بسـی
حال تعطیل است و دستمزد صدھـا 
. ھزار کارگر پرداخـت نشـده اسـت

ــی کــارگــر  ــھــان ــه روز ج اول م
ــی اســت کــه  ــاســب فــرصــت مــن
ــراســر  ــراجــی در س کــارگــران اخ
کشور، کارگرانی که خطر اخـراج 
آنھا را تھدید میکند، کـارگـرانـی 
که دستمزدشـان پـرداخـت نشـده و 
ـیـکـار و  کلیه کارگران شاغل و ب
بازنشسته، خانواده ھای کـارگـران 
ـقـر و  و ھمـه مـردمـی کـه از ف
گرانی و بیحقوقی در عذابنـد، در 
ـنـد  مقابل مراکز دولتی تجمع کـن
و ضمن  بزرگداشت روز جـھـانـی 
ـار خـود  ـب کارگر، به شـرایـط اسـف

  . اعتراض کنند
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 ادارات دولتی در سراسر کشور 
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ــود ــی !   ایشــان بشــن ــن را کســان ای
ـزدیـک سـه  میگویند کـه خـود ن
ـیـم سـیـه روزی  ـق دھه مسبب مست
ـان  ـــودنـــد و در زمــ ـارگـــران ب کــ
حکومت اصالحات مـورد نـظـرشـان 
د ر خاتون آباد از زمیـن و ھـوا بـه 
ـیـک  سوی کارگران گـرسـنـه شـل

ــد ــدواری .   کــردن ــی از امــی کســان
ـنـد کـه در  دولـت " فراوان مـیـگـوی

ــوی ــدس مـــوس ــھــن ـــت " و "   م دول
دولـت " و "   سازندگـی رفسـنـجـانـی

ـا ھـمـه کـاره "   اصالحات خاتـمـی ی
ـا  در سـنـگـری دیـگـر در " امور ی

بودند، در حـالـی کـه "   خدمت نظام
به سرکـوب و شـکـنـجـه و اعـدام 
فعالین کارگری مشغول بـودنـد در 
عین حال مقدمات اجـرای طـرحـی 
ــه ھــا را مــی  ـاران مـانــنـد حـذف ی

ــد ایشـان در واقـع دارنـد از .   چـیـدن
ـنـد و !   وحشت فراوان شـان مـیـگـوی

البته ھمیشه وحشت موجب پریشـان 
ـیـه .     گویی ھـم مـیـشـود ـان ـی در ب

ــه ــد ک ــور آورده ان ــذک ــن :   " م بــی
ـات  خواسته ـب ھای کارگران با مـطـال

ـز وجـوه مشـتـرک کـم  جنبش سـب
و ایـن خـواسـتـه ھـای بـه ! "   نیست

ـــی  ـان ــرک را انســ ـت ظــاھـــر مشــ
ــد  ــن ــگــوی ــی ــعــد م ــارنــد و ب مــیــشــم

این خـواسـتـه (!)   در کنار"کارگران 
ـار بـه ـیـت  ھای انسانی، خواسـت رسـم

ــل ــق تشــکــی ــه شــدن ح ــاخــت   شــن
ـقـل  سندیکاھا و اتحادیه ھای مسـت
کارگری، حق قراردادھای جمـعـی، 
ــی  ــصــاب و گــردھــمــائ حــق اعــت

ـــه ـــرداخـــت ب ـارگـــران، پ مـــوقـــع  کــ
دسـتـمـزدھـا، افــزایـش دسـتـمـزدھــا، 
ــغــو  ــی و ل ــل ــت شــغ ــی ــن ــن ام تــامــی
ـیـد امضـا،  قراردادھای موقت و سف
ـیـن  رفع ھر نوع تبعیض جنسیتـی ب
ــار  کــارگــران زن و مــرد، لــغــو ک
کودکان، مـتـوقـف شـدن اخـراج و 
ــیــز  ــارگــران، و ن ــارســازی ک ــک ــی ب
ــه  ــم ــی ــکــاران از ب ــورداری بــی ــرخ ب

ــکــاری ــد  بــی ــن اوال مــگــر . "    ھســت

ــی  ــان ــفــی  انس ــای صــن ــھ ــت خــواس
ــمــام  ــد؟ دومـا ایشــان در ت ــن ــســت ـی ن
ــی  ــم ــی کــه کــارگــزار رس ــدت م
حکومت اسالمی بودند دقیقا جـلـو 

تأمین آزادی و ( ! )   " وجوه مشترک
ـالــیـت امــن  عـدالـت و امـکـان فـع

ھـای  ھای صنفی و جمعـیـت  تشکل
رسـانـی، حـق   سیاسی، آزادی اطالع

برگزاری تـجـمـعـات اعـتـراضـی و 
ـفـی "   راھپیمایـی وخـواسـتـھـای صـن
پرونده پر از نکبـت ایشـان .   ایستادند

ــدامــات ضــد  ــو اســت از اق مــمــل
ـارگـــری ـاصـــر .   کــ ـــن نــ ـت از کشــ

ـان در بـھـار  ـی ـا حـکـم ٥٨توفیق  ت
ـیـه رضـا شـھـابـی در  وحشیانه عـل

 مسیری اسـت کـه چـپ ٩١بھار 
و راســت جـریــان اســالمـی حــاکــم 
پیـمـودنـد بـی لـحـظـه ای تـردیـد؛ 
ـنـدوانـه زیـر بـغـل  اکنون ھم کـه ھ
کارگران میگذارند از وحشـت ایـن 
است که سی و سه سـال سـرکـوب 
نتوانسته جنبش کارگری را مـحـو 
ــن  ــه اذعــان خــودشــان ای ــد و ب کــن
جنبش علیرغم ھمه سرکوبگـری و 

" ھزینه ھای سنگـیـن"با وجود ھمه 
ــه  ــه آن وارد شــده اســت ب کــه ب
مبارزات خـود ادامـه داده اسـت و 
ھمین موجب شده که خـامـنـه ای 
خودش را به داروپخـش بـرسـانـد نـه 
ـیـشـه سـانـدیـس  ـنـد ھـم اینکه مـان

ـه دسـت بـوسـی خوران  ـوبـوس  ب را با ات
 .ایشان در بیت رھبری بفرستند

ـیـل  وحشت ایشان البته یک دل
ـبـش   ٩٩مھم دیگـر ھـم دارد، جـن

ـبـشـی .   درصدیھا، جنبش اشغـال ـن ج
ـام  ـلـی بـه ن ـل که در سطح بیـن الـم

ـتـه ٩٩جنبش   درصدیھا شکل گـرف
است و این جنبش را دیگر با ھیـچ 
رندی و دغـل کـاری نـمـی تـوان 

ــش دمــوکــراســی " مــثــال بــه  ــب جــن
جنبشی کـه اول .   چسباند"  خواھی

مه امسال روز اعـتـصـاب جـھـانـی 
ــت ــرفــی کــرده اس ــع ــش .   م ــب جــن

ـبـش تـوان  کارگری ایران از این جـن

بیشتری یافته اسـت و در صـورت 
پیشرویھای بیشتر جنبش کارگـری 

ـان ٩٩ایران جنبش   درصدیھا ھـم زب
ـافـت و  ـتـر خـواھـد ی خودش را بـھ
ـز بـر  ـی آنچه را که در پی آن است ن
زبان خواھد راند که بی شک ایـن 

جنبش کـارگـری .   سوسیالیسم است
ـارزه و  ایران به یـمـن صـد سـال مـب
بخصوص این سـه دھـه اخـیـر کـه 
ـبـش بـه  گرایش کمونیستی این جـن
ـتـه  صورت تشکل حزبی قدرتی یاف
ـانسـیـل ایـن را دارد  است توان و پت
که حرف آخـر را در سـطـح جـھـان 

 .بزند
ـارھـا  سربازان گمنام امام زمان ب

ـا وجـود "   آقا" به  خبر داده اند کـه ب
ھمه فشارھا جنبش کارگـری زنـده 
و معتـرض اسـت، ھشـدار داده انـد 

ـان کـارگـران "که دارد  انفجاری مـی
آقا شاھـد اسـت کـه .   میشود"  واقع

مردم گـرسـنـه در عـرض یـکـسـال 
ـاتـور را در ھـم  طومار چند دیـکـت
ــه  ـب ــوبـت شـع ــد، اکـنـون ن ـیـچـیـدن پ
جمھوری اسالمی در سـوریـه شـده 
ـنـکـه بـحـریـن را  است و علیرغم ای
مال خود میدانند اما ھمه عـالـم و 
ـبـش اسـالمـی  آدم میدانند کـه جـن
شیـوه اش بـمـب و تـرور اسـت نـه 
تظاھرات خیابانی، حاال ھـر چـقـدر 
که شیعه بازی دربیاورند، و ایشـان 

ـبـش   ٩٩آنقدر وقیح ھستند که جـن
ــالم  ــه اس ــم را ادام ــھــا ھ درصــدی

ـاحـت از قـدر ! !   میدانند البته این وق
قدرتی شان نیست از ضـعـف شـان 

ـبـش اسـت حـال .   در مقابل ایـن جـن
ـایـد در بـه زحـمـت  واقعی شان را ب
افتادن آقا مشاھده کـرد کـه خـود 
ـا  به دست بوسی کـارگـران رفـت ت
ــب رســد و  ــد امــدادی از غــی شــای

ـنـد ـان اول مـه .   کارگران خاموش بـم
امسال در ھر شکلی کـه در ایـران 
ـان  ـن برگزار گردد از ھم اکنون دشـم
طبقـه کـارگـر اعـالم کـردنـد کـه 

 .*شکست خورده ای بیش نیستند

 !را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيدکارگر کمونيست 

 ١از صفحه 
 اول مه، زحمت آقا و بیانیه دیگران 

كارگری، جامعه گوش بـه زنـگ 
ـاز كـردن  ـتـظـار سـر ب می شود و ان
آتشفشان خشم توده ھا بار دیگـر بـه 
. جـلـوی صـحـنـه رانـده مـی شـود

ـامـه  ـلـش ھـم بـه درسـت ادعـان دلی
ــی  ــه ای اســت كــه در ب جــامــع
ـقـه  حقوقی، فقر و فالكت بـی سـاب

 . ای دست و پا می زند
جامعه به نظر من به درسـت از 
ـقـه كـارگـر  جنبش كارگـری و طـب

نامـه و . انتظار دارد كه كاری بكند
ـاسـی زیـر  ـان سـی ـی بیانیه ھای زندان
تیغ جـمـھـوری اسـالمـی، از رضـا 
شھابی، بھنام ابراھیم زاده و شـاھـرخ 
زمانی گرفته تا ارژنـگ داوودی 
ـاسـی  و جمع دیگری از زندانیان سـی
كه یك نامه مشـتـرك امضـا و بـه 
ـتـشـار داده انـد،  مناسبت اول مـه ان
ـنـد : ھمه حامل یك پیام سـاده ھسـت

ـیـت  طبقه كارگر باید بـر ایـن وضـع
فالكت و خونبار برای ھمیشه نقطـه 

ھم از ایـن سـر كـه .   پایانی بگذارد
ــر  ــی ــأث ــا ت قــدرت آن را دارد كــه ب
ـتـصـاد ایـن  مستقیم گذاشتـن بـر اق
ـیـكـر  مملكت، ضربه نھایی را بـر پ
رژیم فقر و فالكت وارد كنـد و ھـم 
اینكه فقر و فالكت حـاكـم بـر ایـن 
جامعه، اول و ابتدا بر این بـخـش از 

حـداقـل .   جامعه تحمیل مـی شـود
ـقـر،  دستمزد چندین برابر زیر خـط ف
ـلـی، قـرارداد مـوقـت و  ناامنی شغ

سفید امضا، قطع سوبسیدھا، تـورم، 
گـرانـی و غـیـره، گـرچـه بـر كــل 
ـتـدا بـه  جامعه تأثیـر دارنـد، امـا اب
ساكن بر زندگی كارگران مستقیـمـا 

و جـامـعـه مـی .   تأثیر می گذارند
داند كه جدا از اینكه طبقـه كـارگـر 
باید رھبری اعتراضات را بـه دسـت 
بگیرد، بلكه حتی از ایـن سـر ھـم 
ـایـد از حـق  كه كارگران اول و آخر ب
ـقـمـه  زندگی كردن صرف و آوردن ل
نانی بر سر سفره كودكانشـان تـالش 
كنند، چاره ای جز ایـن نـدارنـد كـه 
بر علیه وضعیت حاكم بر جامعـه و 
ـنـد و رژیـم  ـن زندگی خود مبارزه ك

 .را به چالش بطلبند
اول ماه مه امسال این پتانسـیـل 
ـار دیـگـر  را دارد كه جامعه را یـكـب
تـكــانـی مـحــكـم بـدھــد تــا ادامــه 

ـامـی ٨٨اعتراضات سال  ـی ـا پ  را ب
ــش  ــب ــرد و جــن ــی بـگــی ــافــتـر پ شـف
ــی  ــات ــق ــرنــامــه طــب كــارگــری و ب
ـتـگـر جـامـعـه  كارگران رھبر و ھدای
ای باشد كه برای بـه زیـر كشـیـدن 
جمھوری اسالمی لـحـظـه شـمـاری 

ـیـش از . می كند جامعه ای كـه ب
سه دھه است شاھـد بـی حـقـوقـی 
ــرای  مـطـلـق بـوده و یـك لـحـظـه ب
ـنـشـسـتـه اسـت،  ـای ن رھـایـی از پ
اکنون عـزم جـزم کـرده اسـت کـه 

 .بساط این جانیان را جمع کند
 ٢٠١٢ آوریل ٣٠

 ١از صفحه 
اول ماه مه امسال، پیش به 
 سوی سرنگونی رژیم اسالمی
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 اول ماه مه

 
 فراخوان به برگزاری مراسم اول مه در سنندج

 !کارگران، زنان و مردان زحمت کش
ـا  ـبـھـشـت، روز جـھـانـی ١٢روز اول ماه مه بـرابـر ب  اردی

ـقـر و  ـیـکـاری، ف کارگر، روز اعالم نارضایتـی بـه شـرایـط ب
ـتـمـاعـی اسـت در ایـن روز تـمـام .   گرانی، و مشـکـالت اج

ـان  ـاب ـی کارگران در سرتاسر دنیا دست از کار کشـیـده و بـه خ
 .ھا می آیند و خواست و مطالبات خود را فریاد می زنند

ـا ھـم  ـز ھـمـدوش و ھـمـگـام ب ـی ـنـدج ن ما کـارگـران سـن
ـبـھـشـت رأس ١٢ھایمان در روز جھانی کـارگـر  ای طبقه  اردی

ـاصـرخسـرو حضـور ٦ساعت   عصر در خیابان فردوسی نبـش ن
 !بھم می رسانیم

ـنـده کمیته ی مـراسـم روز جـھـانـی کـارگـر  ی برگزار کن
  سنندج٢٠١٢
  

 گزارشی از امنیتی شدن شھر سنندج
ـزكـار  ـل ـفـی كـارگـران بـرق و ف طبق خبری كه انجمن صن

ـتـشـر كـرده اسـت، از روز ١١كرمانشاه روز  ـبـھـشـت مـن  اردی
 اردیبھشت شھر سنندج به منظور جـلـوگـیـری از ١٠یكشنبه 

. برگزاری مراسم روز جھانی كارگر، كامال نظامی شـده اسـت
ـیـروھـای یـگـان  بر اساس این گزارش تعداد خیلی زیادی از ن

ـنـون .   ژه از شھرھای مجاور به شھر سنندج آورده شده انـد  وی  اك
ـاغ، ١٠در ھر  ـنـد چـھـارب  قدم از خیابانھای اصلـی شـھـر مـان

ـقـر شـده و  ششم بھمن و بازار چند نفر گارد ضد شورش مسـت
باعث فضائی كامال نظامی و سنگین در سطـح شـھـرگشـتـه 

 .اند
  

ی روز  ی برگزار کننده ی کمیته قطعنامه
  سنندج٢٠١٢جھانی کارگر 

ـبـھـشـت ١٢ مصادف با ٢٠١٢اول ماه مه  ، روز ٩١ اردی
ـیـن ـبـسـتـگـی ب ـلـی  جھانی کـارگـر و روز اتـحـاد و ھـم ـل الـم

ـقـه، جـھـت  کارگران، برای بیان خواست ھا و مطالبات این طـب
ــات و  ــق ــایــی از مش ــان، رھ ــیــت زنــدگــی آن ــود وضــع ــب بــھ

ـایـی عـاری از  ھای نظام سرمایه نابرابری ـی داری و برپایـی دن
 .ستم و استثمار طبقاتی است

پیام روز جھانی کارگر، در اول مـاه مـه، ایـن اسـت کـه 
ـان و  ـیـت، زب کارگران در سرتاسر جـھـان، فـارغ از نـژاد، مـل

ی واحد جھانی ھستنـد زیـرا ھـمـگـی در  مذھب، یک طبقه
ـیـروی کـار خـود بـه  ـا فـروش ن یک چیز مشترکند؛ آنان ب

ـنـد  صاحبان سرمایه در قبال دریافت مزد امرار معاش مـی کـن
ـنـوی  ی ثـروت و نقش اصلی در تولید ھمـه ھـای مـادی مـع

 .جامعه را دارند
کارگران به عنوان اکثریـت افـراد جـامـعـه، اگـر مـتـحـد 

ـیـرو و اراده باشند و به تشکل ی  ھای مستقل و متکـی بـه ن
ـاتـی ھـمـراه  خویش اتکا کنند، و آن را با دانش و آگاھی طبق
ـبـود  سازند، این قابلیت و توانایی را دارنـد کـه عـالوه بـر بـھ
ـاتـی  ـق شرایط کار و معیشت خویـش، بـرای مـحـو نـظـام طـب

ای آزاد، بـرابـر و انسـانـی  تالش و مبارزه کرده و ایجاد جامعه
 .را مد نظر قرار دھند

ـاسـر جـھـان،  امسال، کارگران مراسم اول ماه مه را در سرت
کنند که نـظـام سـرمـایـه آشـکـارا در  در شرایطی برگزار می

ـا مـی زنـد و بـرای  ـبـه دسـت و پ بحرانی عمیق و ھمه جان
ـزی چـنـگ  ـاوی خالصـی خـود از ایـن بـحـران بـه ھـر دسـت

 .اندازد می
ـاظـر تـحـرکـات و  در سطح جھان، ھم اکـنـون شـاھـد و ن

ـا  اعتراضات گسترده ـایـی ب ای در آمریکا و کشـورھـای اروپ
ـبـش اشـغـال" ، " اشغـال وال اسـتـریـت"ھای  نام ـبـش " و "   جـن جـن
ھستیم که مستقیمـا از جـانـب کـارگـران ایـن ...   و %" ٩٩

. شـونـد داری سـازمـان داده مـی کشورھا علیه نظـام سـرمـایـه
ـنـد کـه آنـھـا  کارگران این کشورھا به درستی اعالم مـی کـن

ـنـد کـه تـمـامـی  اکثریت افراد جـامـعـه را تشـکـیـل مـی دھ
ـنـد ھای مادی و معنوی آن را تولید می ثروت ـایـد .   کـن لـذا ب

ایـن .   از حقوق و مزایای آن نیز به طور کامل برخوردار شـونـد
ـقـویـت  ـا ایـجـاد و ت اقدامـات پـرشـور و نـویـد بـخـش اگـر ب

ھای مستقل و طبقاتی کـارگـران ھـمـراه گـردنـد و از  تشکل
برنامه و پراکنده خـارج شـونـد  حالت اعتراضات و تحرکات بی

ای شکوفا و زندگی درخـور انسـان  توانند نوید بخش آینده می
ـاشـنـد کـارگـران .   برای اکثریت قریب به اتفاق آحاد جـامـعـه ب

کــاری بســیــاری از  ایـن کشــورھــا کـه از فســاد و سـازش
انـد  ھا و نھادھای به اصطالح کارگری به سـتـوه آمـده اتحادیه

ـا کـه در  ـق ھمراه با کارگران کشورھای عربی و شـمـال آفـری
ـام کشورھای ـاتـوری شان قی ـیـه دیـکـت ھـای ھـار و  ھـائـی عـل

ـا اتـکـا بـه اراده و  ـایـد ب مستبد حاکم صورت گرفته است ب
ـاتـی خـویـش دسـت بـه کـار ایـجـاد تشـکـل ـق ھـا و  توان طـب

ـایـد .   ھای مستقل و طبقاتی خود شوند سازمان این کارگران ب
ـتـه،  ـاف بتوانند با برنامه و ھدفی مشخص و اتحادی سازمان ی

ـیـه نـظـام ھـای  با اتکا به قدرت و آگاھی طبقاتی خویش عـل
ـامـیـن  سرمایه ـیـش در جـھـت ت داری مبارزه کرده و بیش از پ

ـلـه در  منافع طبقاتی خود در عرصـه ـلـف از جـم ھـای مـخـت
ی اقتصادی و سیاسـی و بـه طـور مشـخـص کسـب  عرصه
 .ھای دموکراتیک کوشا باشند آزادی

ما کارگران در مقابل این وضعیت بغایت ضد انسـانـی و 
ـیـم کـرد و اجـازه  گسترش عمق و دامنه آن سـکـوت نـخـواھ
ـاھـی  ـب نخواھیم داد بیش از این حق حیات و ھستی ما را به ت

ما تولیدکنندگان اصلی ثروت و نعمت در جـامـعـه .   بکشانند
ـاالتـریـن .   ھستیم ـا ب داشتن یک زندگی انسانی و مـطـابـق ب

مـا بـرای .   استانداردھای حیات بشر امروز حق مسلم مـاسـت
ـایـی تشـکـل تحقق آن تمامی موانع پیش ھـای  روی را با بـر پ

ـبـسـتـگـی  مستقل از دولت و کارفرما و با اتکا به قدرت ھـم
 .و اتحاد طبقاتی از سر راه بر خواھیم داشت

ـنـده در این راستا ما کمیته ی مـراسـم روز  ی بـرگـزار کـن
 سنندج، ضمن محکوم کردن ھر گـونـه ٢٠١٢جھانی کارگر 
ـابـی  تھاجم به مراسم ھای اول ماه مه و تایید بر لزوم تشکـل ی

ـتـه ی کـارگـران  و اتکا به دانش طبقاتی و نیروی سازمان یاف
ـات زیـر را بـه  ـب به طور یکپارچه و متحد مـواضـع و مـطـال

ـیـم   اعـالم مـی٩١ھای خود در سال  عنوان حداقل خواست کـن
ـارزه  و برای تحقق فوری آن به صورت ھر چه متشکل تـر مـب

 :خواھیم کرد 
حداقل دستمزد اعالم شـده از سـوی شـورای عـالـی   -١
ـقـر اعـالم  کمتر از یـک)    تومان٣٨٩٧٥٤(کار  سـوم خـط ف

ـیـل  شده توسط نھادھای دولتی و سرمایه داری و در واقع تحـم
مـا .   ی کـارگـری اسـت ھا خانـواده مرگ تدریجی بر میلیون

گرایی و تعیین حداقل دستمزد تـوسـط  جانبه ضمن رد روش سه
شورای عالی کار خواھان افزایش حداقل دسـتـمـزد بـر اسـاس 
ـا نـرخ  اعالم نظر نمایدگان واقعی و منتخب کارگران مطابق ب

 .باشیم واقعی تورم می
ـیـکـار سـازی  -٢ ما ضمن محکوم نمودن موج اخراج و ب

ـاب ـن ـاپـذیـر و  کارگران و عدم امنیت شغلی که از نتایج اجـت ن
داری است، خواھان اقدامات دستـه جـمـعـی  ذاتی نظام سرمایه

 .و متحد کارگران علیه این وضعیت ھستیم
ـیـد امضـا و   -٣ ما خواھان لغو قراردادھای موقت و سـف

ــن حــذف شــرکــت ـی ــرارداد و ھــمــچــن ھــای  کـارھــای بـدون ق
ـیـم کـه  پیمانکاری از محیط ھا و شرایط کار کـارگـران ھسـت

ـیـت شـغـلـی  ی مستقیم و بـالفـاصـلـه نتیجه ی آن عـدم امـن
حـقـوقـی  کارگران و تمکین در قبال انـواع سـتـمـگـری و بـی

 .است
ھا که باعث ایجـاد تـورم و گـرانـی شـده  حذف یارانه  -٤

ـان را بـه کـارگـران وارد نـمـوده و  است بیشترین ضـرر و زی
ی  چیزی جز فقر و فالکت بیـشـتـر بـرای کـارگـران و تـوده

ما ضمن محکـوم کـردن .   محروم مردم به ارمغان نیاورده است
ـیـه  این اقدامات خواھان اقدامات سازمان یافته ی کارگران عـل

 .گونه اقدامات ھستیم این
ـان را بـرای  ما اقدامات اخیر سرمایه -٥ داران و عوامل آن

ـافـع  تغییر قانون کار که اھدافی جز تامین ھرچه بیشـتـر مـن
داران ندارند محکوم نموده و کـارگـران را بـه اتـحـاد و  سرمایه

ھا و این قبیل اقدامات فـرا  گونه سیاست ھمبستگی علیه این
 .خوانیم می

ما ضمن اعالم پشتیبانی و حمایت از اعـتـراضـات و   -٦
ـیـه  اعتصابات کارگران و توده ھای مردم به جان آمـده در کـل

دھـی و  کشورھا خود را متحد آنان دانسته و خواستار سـازمـان
 .باشیم ی آنان می طلبانه تعمیق مبارزات حق

ھای مستقل کـارگـری و حـق  ایجاد و برپایی تشکل  -٧
ـیـمـایـی، حـق  ـپ اعتراض و اعتصاب، حق تجمع، تحصن و راھ

 .آزادی بیان و نشر، جزء حقوق مسلم ما کراگران است
ــنــگ افــروزی و   -٨ ــا ضــمــن مــحــکــوم نــمــودن ج م
طـلـب  ھای جـنـگ ھای اقتصادی از جانب تمامی دولت تحریم

ـیـمـا مـتـوجـه  ـق و فریبکار، که نتایج سوء و ویرانگر آن مسـت
ی  کارگران و مردم تحت ستم و استثمار خواھد بـود، از ھـمـه

ـاری، اتـحـاد و  ھای خود می ای طبقه ھم ـا ھشـی خواھیم که ب
ــاتــی خــویــش، تــمــامــی تــوطــئــه ــق ــب ــگــی ط ــت ــس ــب ھــا و  ھــم

ھای جنگ طلـب را در ھـر شـکـل و  ھای دولت فریبکاری
ـقـشـه ھـای ضـد کـارگـری و ضـد  لباسی برمـال نـمـوده و ن

 .مردمی آنان را یکی بعد از دیگری افشا و خنثی نمایند
ما خواھان آزادی کلیه کارگران و فعالیـن کـارگـری  -٩

ـیـگـردھـای قضـایـی و  زندانی و لغو احکام صادره و توقف پ
ـلـه رضـا  ـیـن کـارگـری از جـم امنیتی علیه کارگران و فعال

ـیـم ـام ابـراھ ـن ـلـھـی،  شھابی، علی نجاتی، بھ زاده، پـدرام نصـرال
ـبـری، شـاھـرخ  ـن فرزاد احمدی، رسول بـداقـی، عـبـدالـرضـا ق
ـز، شـریـف  زمانی، محمد جراحی، علی اخوان، مھدی شـانـدی

ـا و  ساعدپناه و مظفر صالـح ـی ـیـم. . .   ن کـارگـران بـرای .   ھسـت
ھای دربند خود از ھر طریق مـمـکـن دسـت  ای طبقه آزادی ھم

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 .به تالش و مبارزه خواھند زد
کارگران اخراجی، کارگران و جوانان آماده بـه کـار،   -١٠

ـاده و  ـت ھـمـه و ھـمـه . . .   زنان خانه دار، کارگران از کـار اف
ـنـد بخشی از اردوی کار و طبقه . ی اجتماعی کـارگـر ھسـت

ما کارگران خواستار ایجـاد شـغـل بـرای تـمـامـی کـارگـران 
ـیـم کـه بـه تـمـامـی  بیکار و آماده به کار بوده و خـواھـان آن

ـا زمـان اشـتـغـال بـه  اقشار و بخش ھای مختلـف کـارگـران ت
 .ی بیکاری مکفی تعلق گیرد کاری مناسب، بیمه

ـاشـی  دستمزدھای معوقه کارگران و خسارت  -١١ ھـای ن
ای پـرداخـت شـونـد و  از آن باید فورا و بی ھیچ عذر و بھانه

ـقـی  ھا می عدم پرداخت آن ـل بایست به مثابه جرم قابل تعقیب ت
 .گردیده و مورد پیگرد قضائی قرار گیرد

ـان و مـردان در   -١٢ ما خواھان برابری کامل حـقـوق زن
ـتـمـاعـی و  ـات زنـدگـی اج تمامی مراحل و مراحل و شـئـون

ـبـعـیـض ـیـن ت ـیـه قـوان ـان  اقتصادی و محو کل ـیـه آن ـز عـل آمـی
خواھیم که برای به کـرسـی  باشیم و از ھمه کارگران می می

ھا و مطالبات زنان به صورت متـشـکـل دسـت  نشاندن خواست
 .به فعالیت و مبارزه یزنند

ـازنشـسـتـگـان از یـک   -١٣ ما خواھان برخورداری تمام ب
ی اقتصادی ھستیم و ھر گـونـه  زندگی مرفه و بدون دغدغه

ـا مـحـکـوم  تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگـان را قـوی
 .کنیم می

ـات   -١٤ ـب ـانـه از مـطـال ـاطـع ما ضمن اعـالم حـمـایـت ق
ـقـه معلمان، پرستاران و سایر اقشار و بخش ی کـارگـر  ھای طب

ھا خـواھـان  ھا برای به کرسی نشاندن آن خواست و مبارزات آن
ـان بـوده و بـه صـورت مـتـحـد و  ـات آن ـب تحقق فوری مـطـال

 .متشکل مبارزه خواھیم کرد
ـتـمـانـی  -١٥ از آنجا که اکثریت کارگران فصلی و سـاخ

بند تامین اجتماعی و بـه طـور مشـخـص  از ھمین قوانین نیم
ی این سازمان نیز محروم ھستند ما از اعـتـراضـات ایـن  بیمه

ی کـارگـر بـرای رسـیـدن بـه حـقـوق انسـانـی  بخش از طبقه
ـان مـی ـیـم کـه بـرای ایـجـاد  خویش دفاع نموده و از آن خـواھ

 .ھای مستقل خود دست به تالش و مبارزه بزنند تشکل
ـانـداردھـای   -١٦ کارگران باید در محل کار خـود از اسـت

ـاشـنـد بـه عـالوه .   مربوط به ایمنی و بھداشت کار برخـوردار ب
تمامی قوانین و استانداردھای جھـانـی مـربـوط بـه مشـاغـل 

ای بـه  آور باید بدون قید و شرط و ھر گونه بھانه سخت و زیان
 .ی اجرا گذاشته شود مرحله

ـتـمـاعـی از   -١٧ ما خواھان تامین موارد حداقلی رفاه اج
ـتـمـاعـی بـرای عـمـوم، آمـوزش  جمله خدمات بیـمـه ھـای اج

رایگان در تـمـامـی سـطـوح، بـھـداشـت و درمـان رایـگـان و 
ـقـل عـمـومـی  ـلـه حـمـل و ن خدمات عمومی رایگان از جـم

 .باشیم می
ـتـصـادی   -١٨ تمامی کودکان باید جدای از موقعیـت اق

ھـای مـلـی و  و اجتماعی والدین، نوع جنسیت و وابسـتـگـی
نژادی و مذھبی از امکانات آموزشی، رفاھی و بـھـداشـتـی 

 .یکسان و یک زندگی شاد برخوردار شوند
ـانـی خـود را از تـمـامـی   -١٩ ـب ـی ـلـه پشـت ما بدین وسـی
ـبـش  خواھانه و بـرابـری ھای آزادی جنبش طـلـب ھـمـچـون جـن

ـان و حـق تشـکـل ـبـش زن ـان اعـالم  دانشجویی و جـن ـابـی آن ی
ـیـن  می ـال داریم و دستگیری، محاکمه و به زندان افکنـدن فـع

 .کنیم ھا را قویا محکوم می این جنبش
ما خواھان لغو حکم اعدام بـوده و ھـر گـونـه ابـراز  -٢٠

عقیده و اعتراض، حق آزادی بیان، حق ایجاد احـزاب، نـھـادھـا 

ھای سیاسی و اجتماعـی را حـق مسـلـم و خـدشـه  و تشکل
ـیـه ـار آزادی کـل ی  ناپذیر مردم به حسـاب آورده و خـواسـت

ـان  ـیـه آن ـیـگـردھـای قضـائـی عـل زندانیان سیاسی و توقـف پ
 .ھستیم

ـیـم و  ما بخشی از طبقـه -٢١ ی جـھـانـی کـارگـر ھسـت
حقـوقـی مضـاعـف بـر کـارگـران مـھـاجـر  اخراج و تحمیل بی

ـیـم  ای محکـوم مـی ھا را به ھر بھانه افغانی و سایر ملیت کـن
ـیـن و ضمن قدردانـی از تـمـامـی حـمـایـت ـلـی از  ھـای ب ـل الـم

مبارزات کارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعـتـراضـات و 
ـان  خواسته ھای کارگران در سراسر جـھـان خـود را مـتـحـد آن

ـبـسـتـگـی  می ـیـش از ھـر زمـان دیـگـری بـر ھـم دانیـم و ب
ـات نـظـام  المللی طبقه بین ی کـارگـر بـرای رھـایـی از مشـق

 .کنیم داری تاکید می سرمایه
ـقـویـم   -٢٢ اول ماه مه باید تعطیل رسـمـی اعـالم و در ت

ـنـوعـیـت و  رسمی کشـور گـنـجـانـده شـود و ھـرگـونـه مـم
 .محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی باید گردد

 –  ١٣٩١ دوازده اردیبھشـت سـال ٢٠١٢اول ماه مه سال 
 روز جھانی کارگر

ـقـه زنده باد ھمبستگی و اتحاد بین ی کـارگـر  المللـی طـب
 زنده باد اول ماه مه –

ـنـده کمیته  ٢٠١٢ی روز جـھـانـی کـارگـر  ی برگزار کن
 سنندج
  

قطعنامه سندیكای كارگران شركت واحد 
 اتوبوسرانی تھران و حومه به مناسبت اول مه

اول ماه مه روز ھمبسـتـگـی كـارگـران در سـراسـر جـھـان 
ـان  ـی ـات روز افـزون سـرمـایـه داری و ب برای رھایی از مشـق
خواسته ھای آنان جھت برپایی دنیایی عاری از ظلـم و سـتـم 

 .و استثمار است
ــارزات كــارگــران  ــرن از مــب ــك ق بــا گــذشــت بــیــش از ی
دستاوردھای بیشماری به قیمت جان باختن و زندانـی شـدن و 
اخراج ھزاران كارگر در كشورھای مختلف جھـان بـدسـت آمـده 

 .است
ـتـظـار  با توجه به وضعیت زندگی در قرن بیست و یكم  ان
می رود با تحوالت و پیشـرفـت جـوامـع بشـری كـارگـران از 

متاسفانه در حـال حـاضـر .   موقعیت مطلوبتری بھره مند شوند
ـتـی  شاھد تغییر قانون كار ھستیم كه كارگران ھیچگونه دخـال

ـاوردھـا .   در روند آن ندارند ـیـه دسـت طبق اصالحیه قانون كار كل
. پایمال و موجب فقر و بیكاری روزافزون كارگران خواھـد شـد

لذا در حال حاضر در قانون كار فـعـلـی اگـر اصـالحـاتـی ھـم 
ـا  ـانـون عـمـل شـود ت نیاز باشد تنھا باید در فصل ششم این ق
موانع سر راه ایجاد تشكلھای مسقل كارگری ھموار گـردد و 
ـان  كارگران بتوانند برای تصمیماتی كه به حقوق و معیشـت آن
ـتـی  ـیـن حـال ارتباط دارد دخالت مستقیم داشته باشنـد در چـن

ـنـھـا یـك چـھـارم ٣٨٩دستمزدھای "  قطعا  ھزار تومانی كـه ت
 .دستمزد واقعی می باشد تصویب نخواھد شد

ـیـونـھـا خـانـواده کـارگـری  ـل از نظر ما ھمه اینھا برای می
ـیـشـت در شـرایـط کـنـونـی،  مستاصل از تامین حـداقـل مـع
ـیـل  معنائی جز درماندگی بیشتر برای گذران زندگی و تـحـم

ـا مـا .   فقر و فالکتی روزافزون بـر آنـھـا نـدارد در ایـن راسـت
ـیـت مـوجـود، ھـمـگـان را در  کارگران با ابراز انزجار از وضـع
تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خـواسـتـھـا و 
مطالبات شان فرامیخوانیم و در شرایط حاضر خواھـان تـحـقـق 

 :بی درنگ مطالبات زیر ھستیم

ـقـل   -١ آزادی بی قید و شرط برپایی تشكل ھـای مسـت
کارگری، اعتصاب، اعتراض، راھپیـمـائـی، تـجـمـع و آزادی 
ـایـد  بیان و مطبوعات حق مسلم ما است و این خواستـه ھـا ب
ـتـی از  ـیـه نـھـادھـای دسـت سـاز دول ضمن برچیده شدن کـل
ـاپـذیـر  محیطھای کار و زندگی، به عـنـوان حـقـوق خـدشـه ن
ـاخـتـه  ـیـت شـن اجتماعی كارگران و عموم مردم ایران بـه رسـم

 . شوند
ما جامعه ای را که اقلیتی صاحب ثروت و سرمـایـه   -٢

ـاشـنـد بـر  ھای کالن باشند و اکثریتی ھم نان شب نـداشـتـه ب
ـزایـش سـرسـام . نخواھیم تافت از نظر ما ناچیز دستمزدھا و اف

ـات  آور ھزینه ھای زندگی اھانت به منزلت انسانی و حق حـی
ـیـل .   کارگران است ما تعیین چنین سطح دستمـزدی را تـحـم

ـیـونـھـا خـانـواده  ـل ـی بیش از پیش فقر و فالکـت مـطـلـق بـر م
ـیـن  ـی ـیـن و تـع ـی کارگری میدانیم و با رد شیوه کـنـونـی تـع
دستمزدھا توسط نماینـده ھـای واقـعـی کـارگـران بـر اسـاس 

 .باالترین استانداردھای زندگی بشر امروز ھستیم
ـیـد امضـاء،  -٣ ما خواھان محو قراردادھای موقت و سـف

ـیـم  ـق بر چیده شدن شرکتھای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مسـت
ـیـت شـغـلـی کـارگـران و رعـایـت  و دسته جمعی، تامین امن
باالترین استانداردھای بھداشت و ایمنی در مـحـیـطـھـای کـار 

 .و زندگی ھستیم
دستمزدھای معوقه كارگران باید فورا و بـی ھـیـچ     -٤

ـایسـتـی بـه  عذر و بھانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن ب
ـقـی گـردد و خسـارت  ـل مثابه یك جرم قابل تعقیب قضائـی ت

 .ناشی از آن به كارگران پرداخت شود
ـایـد     -٥ اخراج و بیكار سازی كارگران به ھر بھانـه ای ب

ـا بـه سـن  متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شـده و ی
ـیـكـاری  اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به كار از بیمه ب

 .متناسب با یك زندگی انسانی برخوردار شوند
به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی با دستـرنـج و     -٦

پول کارگران به یکی از نھادھای دارای ثـروت نـجـومـی در 
ـتـن در  ـا قـرار گـرف ایران تبدیل شده است اما ایـن سـازمـان ب
چرخه سود و سودآوری سرمایه تنھا به فکر کاھش خـدمـات 

ـیـمـه .   درمانی و دریافت فرانشیز از کارگران بیمار اسـت مـا ب
ھای تامین اجتماعی را حق مسـلـم تـمـامـی آحـاد جـامـعـه 
ـتـخـب  میدانیم و خواھان اداره این نھاد بدست نماینده ھـای مـن

 . کارگران در سراسر کشور ھستیم
ــه   -٧ ــه تـعــرض ب مـا ضــمـن مــحــكـوم كــردن ھــر گـون

ـیـد و  اعتراضات کارگری، خـواھـان آزادی فـوری و بـی ق
ـیـگـردھـای  شرط کلیه کارگران زنـدانـی و تـوقـف فـوری پ

 .قضایی علیه آنان ھستیم
ما خواھان برابری حقوق زنان و مـردان در تـمـامـی     -٨

ـاسـی و  ـتـصـادی، سـی عرصه ھـای زنـدگـی اجـمـاعـی، اف
 .فرھنگی و خانوادكی ھستیم

ـازنشـسـتـگـان از یـك   -٩ ما خواھان برخورداری تمامی ب
ـتـصـادی و رفـع ھـرگـونـه  زندگی مرفه و بدون دغـدغـه اق
ـان  تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بھره مـنـدی آن

 .از تامین اجتماعی و خدمات درمانی ھستیم
ــغـی گـردد    -١٠ ـایـد مـل بـرخــورداری .   کـار کـودکـان ب

کودکان و والدین آنھا از تامین اجتماعی گستـرده و کـامـل، 
امكانات آموزشی رفاھی و بھداشتی یكسان و رایـگـان جـدا 
ـتـمـاعـی خـانـوادگـی شـان، نـوع  از موقعیت اقتصادی و اج

ژادی و مـذھـبـی مـی   جنسیت و وابستگی ھای ملی و ن
 .باید برسمیت شناخته شود
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ـیـن   -١١ ما ضمن قدردانی از تمـامـی حـمـایـت ھـای ب
المللی کارگری و مردمی از مبارزات كـارگـران در ایـران و 
حمایت قاطعانه از اعتراضات و خـواسـتـه ھـای كـارگـران در 
سراسر جھان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از ھـر زمـان 
دیگری بر ھمبستگی بین المللی كـارگـران بـرای رھـایـی از 

 .مشقات نظام سرمایه داری تاكید می كنیم
اول ماه مه باید تعطیل رسـمـی اعـالم گـردد و در   -١٢

ـنـوعـیـت و  تقویم رسمی كشور گنجانده شود و ھر گـونـه مـم
 .محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد

 سندیكای كارگران شركت واحد اوبوسرانی تھران و حومه 
 ١٣٩١ اردیبھشت ١١
  

قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به 
 مناسبت روز جھانی کارگر 

اول ماه مه، روز اعتراض و ھمبستگی جھـانـی کـارگـران 
ـفـس کشـیـدن و ادامـه  و تمامی انسانھایی است که بـرای ن

ـاد اول .   حیات، چیزی جز فروش نیروی کارشان ندارند زنـده ب
ـیـونـی  ـل ـی ماه مه، و  ھمبسته باد امید و تالش توده ھـای م

 .  کارگران و ستم دیدگان جھان برای برپائی دنیایی بھتر
ـتـصـادی و جـھـانـی شـدن  اول مه امسال بر متن بحران اق
ـنـه  بیش از پیش تھاجم به زندگی و معیشت کارگـران در پـھ
ـبـش اشـغـال وال اسـتـریـت و  ـتـی و بـر مـتـن عـروج جـن گی
ـا، کـارگـران  ـی اعتراضات الینقطع کارگری در اقصی نقاط دن
ـنـد  جھان خیابانھا را بیش از ھمیشه به تسخیـر خـود در خـواھ
ـاد بـرابـری خـواھـی کـارگـران و  آورد و جھان آکـنـده از فـری

ـیـن .    درصـدی ھـا خـواھـد شـد٩٩جمعیت  رقـم خـوردن چـن
وضعیتی در گستـره ای جـھـانـی در حـالـی اسـت کـه مـا 
ـا سـخـت تـریـن  کارگران ایران نه تنھا به نحو کم سابقه ای ب
شرایط معیشتی و اقتصادی مواجه ھستیم بلکـه حـق ھـیـچ 
ـیـت  ـز بـه وضـع ـی ـتـه ای را ن ـاف ـی اعتراض متشکل و سازمان

در طول سه دھه گذشته، قـراردادھـای مـوقـت .   موجود نداریم
و سفید امضا را بتدریج نھادینه کردند، افت قدرت خـریـد ھـر 
ساله کارگران را از طریق افزایش ناچیز دستمزدھا نسـبـت بـه 
ـان  تورم موجود به امری عادی بدل نمودند، دسـت کـارفـرمـای
ـاز  را در عدم پرداخت بموقع دسـتـمـزدھـا و اخـراج کـارگـران ب
ـقـل  ـا تشـکـلـھـای مسـت ـق گذاشتند، شکل گیری و دوام و ب
ـبـران و  ـنـه بـرای رھ ـزی کارگری را به مسئله ای بسیار پر ھ

اما با اینحال و علیرغم شـرایـط .   پیشروان کارگری بدل کردند
بسیار مشقت باری که بر کارگران در طول سالھای گـذشـتـه 
تحمیل شده است گردانندگان جامعه ھیچ توقفـگـاھـی را در 
تھاجم به حداقل معیشت و زندگی ما کـارگـران بـرای خـود 
ـا  قائل نشده اند و نیستند، بطور دائمی و ھر ساله و ھر روزه ب
ارائه طرح و اجرای مصوبه ای، سفره خالی مـا کـارگـران را 

عدم پرداخت دستمزدھا، ناامنی شـغـلـی و .   خالی تر میکنند
ـار  بیکار سازی کارگران از حد و حدود سالھای گذشتـه بسـی
فراتر رفته است، ھمزمان و به موازات اجـرای فـاز اول طـرح 
قطع یارانه ھـا، طـرح اخـذ ارزش افـزوده را بـر روی ھـر آن 
چیزی که می پوشیم  و می خوریم و می نوشـیـم بـه اجـرا 

ـانـه   ـی  ٥/٤در آوردند و  به این وسیله  بطور میانـگـیـن مـاھ
ـقـر مـا، در حـال  درصد از حداقل دستمزد دریافتی زیر خط ف

ـارانـه . واریز شدن به خزانه دولت است با اجرای فاز اول قـطـع ی
ـنـه ھـای زنـدگـی در طـول دو سـال  ھا و در حالی که ھزی
ـیـش از  گذشته چندین برابر افزایش پیدا کرده اسـت عـمـال ب

بـه ضـرر .   گذشته اقدام به کاھش حداقل دستمزدھا کرده انـد

کارگران به قوانین بیمه بیکاری و بازنشسـتـگـی دسـت بـرده 
ـا  ـز ب ـی اند و عالوه بر ھمه اینھا در حال حـاضـر وزارت کـار ن
تھیه پیشنویس اصالحیه ای بر روی قانون کـار مـوجـود، در 

 .صدد تغییرات ضد کارگری تر در آن است
از نظر ما تداوم وضعیت موجـود، سـوق دادن زنـدگـی و 
ـقـر بـه  معیشت میلیونھا کارگر و خانواده ھـایشـان از خـط ف

ـایـد .  خط مرگ است ما اعالم میداریم به وضعیت مـوجـود ب
ـنـھـمـه بـی .   خاتمه داده شود مـا کـارگـران دیـگـر تـحـمـل ای

حقوقی و تھاجم ھر روزه به زندگی و معیشت خود را نـداریـم 
ـیـم کـرد ـادگـی خـواھ . و متحد و یکپارچه در مقابل آن ایسـت

در این راستا، ما با امضای این قطعنامه، ھمه کـارگـران در 
سراسر کشور را به طرح متحـدانـه و سـراسـری خـواسـتـھـا و 
مطالبات شان  فرا میخوانیم و خـواھـان تـحـقـق بـی درنـگ 

 :مطالبات زیر ھستیم
ـقـل   -١ آزادی بی قید و شرط برپایی تشكل ھـای مسـت

ـیـمـائـی، آزادی احـزاب،  ـپ کارگری، اعتصاب، اعـتـراض، راھ
تجمع و آزادی بیان و مطبوعات باید به عنوان حقـوق خـدشـه 
ـیـت  ناپذیر اجتماعی كارگـران و عـمـوم مـردم ایـران بـه رسـم

 شناخته شوند
دستمزدھای کنونی با توجه به اجرای فـاز اول طـرح   -٢

ـتـھـا، زنـدگـی و  ـیـم قطع یارانه ھا و افزایش چندین برابری ق
. معیشت کارگران را از خط فقر به خـط مـرگ رانـده اسـت

ما مصرانه خواھان افزایش حداقل دستمزدھـا بـر اسـاس تـورم 
ـنـه یـک خـانـوار  ـزی واقعا موجود و تامین شرافتمندانه سبد ھ
چھار نفره با دخالت نماینده ھای منتخب مـجـامـع عـمـومـی 

 کارگران کارخانه ھا و مراکز تولیدی و خدماتی ھستیم
ـایـد   -٣  اصالحیه وزارت کار بر روی قانون کار موجود ب

ـیـمـه . کنار گذاشته شود ـانـون کـار، ب ـیـر در ق ـی ھر گونه تـغ
ـاز نشـسـتـگـی  کارگران و چگونگی محاسبه تعیین حقوق ب
باید با دخالت مستقیم و بالواسطه نمایندگان منتخب مجـامـع 

 عمومی کارگران صورت بگیرد
ـیـد امضـاء،  -٤ ما خواھان محو قراردادھای موقت و سـف

ـتـمـانـی، بـر چـیـده  اجرای فوری بیمه تمامی کارگـران سـاخ
شدن شرکتھای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسـتـه 
ـاالتـریـن  جمعی، تامین امنیت شغـلـی کـارگـران و رعـایـت ب
استاندارد ھای بھداشـت و ایـمـنـی در مـحـیـطـھـای کـار و 

 زندگی ھستیم
دستمزدھای معوقه كارگران باید فورا و بـی ھـیـچ     -٥

ـایسـتـی بـه  عذر و بھانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن ب
ـقـی گـردد و خسـارت  ـل مثابه یك جرم قابل تعقیب قضائـی ت

 ناشی از آن به كارگران پرداخت شود
ـایـد     -٦ اخراج و بیكار سازی كارگران به ھر بھانـه ای ب

ـا بـه سـن  متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شـده و ی
ـیـكـاری  اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به كار از بیمه ب

ـیـمـه .   متناسب با یك زندگی انسـانـی بـرخـوردار شـونـد مـا ب
ھای تامین اجتماعی را حق مسـلـم تـمـامـی آحـاد جـامـعـه 
ـتـخـب  میدانیم و خواھان اداره این نھاد بدست نماینده ھـای مـن

 مجامع عمومی کارگران در سراسر کشور ھستیم
ما با محكوم كردن تداوم سیاست بازداشـت و اعـمـال    -٧

فشار بر کارگران معترض، خـواھـان لـغـو مـجـازات اعـدام و 
ـیـه کـارگـران زنـدانـی و  آزادی فوری و بی قید و شرط کـل
ـتـمـاعـی از زنـدان و تـوقـف فـوری  ـبـش ھـای اج دیگر جن

 پیگردھای قضایی علیه آنان ھستیم
ما خواھان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسـبـت بـه     -٨

ـان و  زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقـوق زن
ـتـصـادی،  ـتـمـاعـی، اق ـات زنـدگـی اج مردان در تمامی شئون

 سیاسی، فرھنگی و خانوادگی ھستیم
ـازنشـسـتـگـان از یـك   -٩ ما خواھان برخورداری تمامـی ب

ـتـصـادی و رفـع ھـرگـونـه  زندگی مرفه و بدون دغـدغـه اق
ـان  تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بھره مـنـدی آن

 از تامین اجتماعی و خدمات درمانی ھستیم
ـیـش در حـال   -١٠ پدیده کودکان کار ھر روز و بیش از پ

ـتـد و تـمـامـی .  گسترش است ـاف ـی ـایـد بـر ب کار کـودکـان ب
ـتـمـاعـی  ـتـصـادی و اج ـیـت اق ـایـد جـدا از مـوقـع کودکان ب
خانوادگی شان، نوع جنـسـیـت و وابسـتـگـی ھـای مـلـی و 

ـتـمـاعـی گسـتـرده و کـامـل،   ن ژادی و مذھبی از تامیـن اج
امكانات آموزشی رفاھـی و بـھـداشـتـی یـكـسـان و رایـگـان 

 برخوردار شوند
ـارزات و اعـتـراضـات   -١١ ـانـه از مـب ما با حمایت قاطـع

مردمی در تمامی کشورھای خاورمیانه، ھر گونه سـرکـوب 
اعتراضات مردمی و بند و بست دولتھا بـرای سـمـت و سـو 
ـتـصـادی و  دادن به تغییرات از باالی سر مردم، تحریمھای اق
ـا  ـتـی را قـوی ـیـرو و دول ایجاد فضای جنگی از سوی ھـر ن

 محکوم میکنیم
ـتـدائـی تـریـن حـقـوق   -١٢ کارگران مھاجر در ایـران از اب

ما با مـحـكـوم كـردن ھـر گـونـه . انسانی خود محروم ھستند
ستم وتبعیض نسبت به کارگران مھاجر، خـواھـان بـرخـورداری 

 آنان از حقوق برابر شھروندی با مردم ایران ھستیم
ما از جنبش  اشـغـال وال اسـتـریـت و اعـتـراضـات   -١٣

ـا  ـاط جـھـان قـوی ـق کارگری در کشورھای اروپایی و سـایـر ن
ـیـش از ھـر  ـیـم و ب حمایت میکنیم، خود را متحد آنان مـیـدان
ـلـی كـارگـران بـرای  ـل ـیـن الـم زمان دیگری بر ھمبسـتـگـی ب

 رھایی از مشقات نظام سرمایه داری تاكید می كنیم
اول ماه مه باید تعطیل رسـمـی اعـالم گـردد و در   -١٤

ـنـوعـیـت و  تقویم رسمی كشور گنجانده شود و ھر گـونـه مـم
 محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد
 زنده باد ھمبستگی سراسری کارگران ایران
 زنده باد ھمبستگی بین المللی طبقه کارگر

 اتحادیه آزاد کارگران ایران
 ١٣٩١ اردیبھشت ١٢ -٢٠١٢اول مه 

  
قطعنامه کمیته ھماھنگی برای کمک به 

ایجاد تشکل ھای کارگری، کمیته پیگیری 
ایجاد تشکل ھای کارگری و انجمن صنفی 

کارگران برق و فلز کار کرمانشاه به مناسبت 
 روز جھانی کارگر

، روز ٩١ اردیبـھـشـت ١٢، مصادف با ٢٠١٢اول ماه مه 
ـلـی  ـل ـیـن الـم ـبـسـتـگـی ب جھانی کارگر و روز اتـحـاد و ھـم
ـقـه، جـھـت  کارگران، برای بیان خواست ھا و مطالبات این طب
ـابـرابـری  ـات و ن بھبود وضعیت زندگی آنان، رھایـی از مشـق
ھای نظام سرمایه داری و برپایی دنیایی عـاری از سـتـم و 

 .استثمار طبقاتی است
پیام  روز جھانی کارگر، در اول ماه مـه، ایـن اسـت کـه 
ـان و  ـیـت، زب کارگران در سرتاسر جـھـان، فـارغ از نـژاد، مـل
مذھب، یک طبقه ی واحد جھانی ھستند زیـرا ھـمـگـی در 

ـیـروی کـار خـود بـه :   یک چیز مشترکند ـا فـروش ن آنان ب
ـنـد  صاحبان سرمایه در قبال دریافت مزد امرار معاش مـیـکـن
ـنـوی  و نقش اصلی در تولید ھمه ثروت ھـای مـادی و مـع
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 .جامعه را دارند
روز جھانی كارگر امسال در شرایطی برگزار مـیـشـود كـه 

 ٩٩مـا " در سطح جھان كارگران بسیاری فریاد بر میآورند كه 
ـنـده ی ثـروت ھـای جـامـعـه  ـن درصد افراد جامعه و تولید ك
ـیـه نـظـام  ـات خـود بـر عـل ـب ھستیم و باید برای كسـب مـطـال

ما كارگران جھان ھمگی از ایـن . "   سرمایه داری مبارزه كنیم
کارگـران بـه :   مبارزات پشتیبانی میكنیم و اعالم میكنیم كه

عنوان اکثریت افراد جامعه، اگر متحد باشـنـد و بـه تشـکـل 
ـنـد، و  ھای مستقل و متکی به نیرو و اراده خویش اتکا کـن
ـیـت و  ـل ـاب آن را با دانش و آگاھی طبقاتی ھمراه سازند، ایـن ق
ـیـشـت  توانایی را دارند که عالوه بر بھبود شرایط کـار و مـع
ـارزه كـرده و  ـاتـی تـالش و مـب ـق خویش، برای محو نظام طـب

 .ایجاد جامعه ای آزاد، برابر و انسانی را مد نظر قرار دھند
امسال، کـارگـران مـراسـم اول مـاه مـه را در شـرایـطـی 
ـیـغـات  ـل ـب برگزار می کنند که نظام سرمایه داری، برخـالف ت
ـنـد ایـن  قلم به دستان و توجیه گران این نظام كه سعی میـكـن
ـات بشـریـت وانـمـود  نظام را تنھا نظم ممكن بـرای ادامـه حـی
ـیـق و ھـمـه  كنند، ھمچنان و بیش از پیـش در بـحـرانـی عـم
جانبه دست و پا مـی زنـد و بـرای خـالـصـی خـود از ایـن 

 .بحران، به ھر دستاویزی چنگ می اندازد
سرمایه داری البته در سطح جھانی و داخلی تـالش مـی 
کند تا در جھت تأمین سودھای ھنگفت و نجومـی خـویـش، 
حتی االمکان بار این نابسامانی، فشـار و بـحـران را بـردوش 
کارگران بیندازد و فقر و بی حقوقی بـی حـد و حصـری را 

 .به این طبقه مولد جامعه تحمیل نماید
، اخـراج ٩١به دنبال بحران سرمایه داری و در آغـاز سـال 

ـیـت شـغـلـی  و بیكارسازی ھای گسترده كارگران، و عدم امن
ـارزات  ـا مـب ابعاد بیشتری به خود گرفته اسـت و كـارگـران ب
برحق خود، ھر روز بیش از پیش با اعتراضات دسـتـه جـمـعـی 
ـنـد  ـیـكـارسـازی خـواھ سعی در مقابله با این موج اخـراج و ب

ـقـه، تـوان كـارگـران بـرای خـریـد .  كرد ـیـسـاب تورم و گـرانـی ب
حـداقـل دسـتـمـزد .   مایحتاج اولیه را به كلی از بین برده اسـت

ـار، بـه  تعیین شده توسط نھاد سـرمـایـه داری شـورایـعـالـی ك
 تومان در ماه كه مبلغی در حدود یك چـھـارم ٣٨٩٧٠٠مبلغ 

زیر خط فقر است، نشان دھنده این اسـت كـه سـرمـایـه داری 
ـثـمـار  ـیـل اسـت میخواھد با دادن كمترین مقدار دستمزد و تـحـم
ـار بـحـران را بـر دوش كـارگـران  بیشتر به كارگران ھمچنان ب

در حـالـی كـه نـرخ تـورم .   انداخته و سود خود را تضمین كند
 درصـد ٢٠ درصد و توسط مجلـس ٤٠توسط اتاق بازرگانی 

 ١٨اعالم شده، حداقل دستمزد كارگران را بر اساس نرخ تـورم 
ـا مـخـارج  ـاسـبـی ب درصد افزایش داده اند كه به ھیچ وجه تن

ـنـھـا .   حداقل ھای زندگی كارگران ندارد این مقدار دستمزد، ت
ـال خـواھـد  ـب و تنھا نابودی كارگران و خانواده ھایشان را بـه دن
ـقـر و فـالكـت و خـانـه  داشت و نتیجه ای جز بدبـخـتـی و ف

 .خرابی برای این اكثریت مولد جامعه به بار نخواھد آورد
ـیـكـاری  اقدام به حذف یارانه ھا كه باعث ایجاد تـورم و ب
و ایجاد گرانی در ھزینه ھای زنـدگـی كـارگـران شـده اسـت 
اكنون ماھیت اصلی خود را برای عمـوم كـارگـران نشـان داده 

ـا .   است رواج بیشتر شركت ھای پیمانكاری و رواج كـارھـای ب
ـیـت  قراردادھای یك ماھه، موقت و سفید امضـا و عـدم امـن
شغلی از جمله دیگر اقـدامـات سـرمـایـه داری بـرای ایـجـاد 
ـافـع خـودشـان اسـت ـیـن مـن . فشار بیشتر بر كارگران و تضـم

اقدامات و مبارزات پیروزمندانه كارگران در پتروشیـمـی ھـای 
ـیـت  ـق ماھشھر و تبریز بر علیه شركت ھای پیمانكاری از موف

ـیـن .   ھای قابل تكرار توسط دیگر كارگران ایران اسـت ھـمـچـن
ـیـشـتـر  ـفـع ھـر چـه ب اقدام برای تغییرات در قانون كار برای ن
ـیـش  ـیـش از پ سرمایه داران از جمله اقداماتی است كه قطعا ب

ـاسـت ھـا كـه .   باعث اعتراضات كارگران خواھد شـد ایـن سـی
ـا  تنھا برای تامین منافع سرمایه داری داخل و ھمـراه شـدن ب
ـنـون  نسخه ھا و روش ھای سرمایـه داری جـھـانـی اسـت اك
ـنـی چـون  ـاوی ـا عـن عالوه بر ایران در دیگر نقاط جـھـان كـه ب
ـاعـث اعـتـراضـات روزافـزون  ریاضت اقتصادی اجرا میشـود ب

 .كارگران شده است
ـا شـاھـد  ـلـه در آمـریـكـا و اروپ در سـطـح جـھـان از جـم

ی كارگر، ھـمـچـون  ی طبقه ھای گسترده اعتراضات و جنبش
ـبـش    % ٩٩جنبش اشغال وال استریت، اشغال خیابان ھـا، جـن

ـیـه نـظـام  و اعتصابات و اعتراضات گسترده ی دیگری بر عـل
كـارگـران ایـن كشـورھـا بـه درسـتـی .   سرمایه داری بوده ایـم

ـنـد كـه  ـثـریـت افـراد جـامـعـه ھسـت اعالم میكنند كه آنھـا اك
ـنـد و خـواھـان ایـن  تمامی ثروت ھای جامعه را تولید میكـن

ـنـد ـاب ایـن .   ھستند كه به حق و حقوق و مطالبات خود دست ی
اقدامات نوید بخش و پرشور طبقه ی كارگر در این كشـورھـا 
ـاتـی  ـق ـقـل و طـب باید با تقویت و یا ایجاد تشكل ھـای مسـت
ـیـشـتـر از حـالـت اعـتـراضـات  كارگران ھمراه شود و بیشتر و ب

كارگران ایـن كشـورھـا كـه از . بدون نقشه و ھدف بیرون بیاید
فساد و سازشكاری اتـحـادیـه ھـای و نـھـادھـای كـارگـری 
ـیـروی خـود دسـت در كـار  موجود به ستوه آمده اند باید به ن
ـقـل خـود شـونـد . ایجاد تشكل و نھادھا و سازمان ھای مسـت

این كارگران و نیز كـارگـران در كشـورھـای عـربـی و شـمـال 
آفریقا كه در كشورشان بر علیه دیكتاتوری ھای حاكـم در آن 
كشورھا قیام شده است باید بتواند با برنامه و ھـدف و اتـحـاد 
سازمان یافته و با قدرت و آگاھی بیشتری علیه نظـام ھـای 
ـامـیـن  سرمایه داری مبارزه كنند و ھر چه بیشتر در جـھـت ت
ـز كسـب آزادیـھـای  ـی منافع خود اعم از منافع اقتصادی و ن

 .دموكراتیك و سیاسی موفق شوند
در شرایطی كه سرمایه داری در سطح جھان بـرای حـفـظ 
ـا اقـدام بـه  ـیـن ب بقای سیاسی خود دست و پا میزند، ھمـچـن
تحریم و تالش بـرای جـنـگ افـروزی در پـی كسـب سـود 
. بیشتر و به ھرز بردن نیروی مبارزاتی طبقه ی كارگـر اسـت

ـان جـنـگ، در  ـی ـان ـیـن قـرب كارگران ایران و جھان به عنوان اول
ـنـد بـود زیـرا بـه  ـبـی خـواھ صف اول مبارزه علیه جنگ طـل
ـانـه دادن بـرای  خوبی میدانند كه این تحریم ھا و ھر گونه بھ
جنگ و نیز ھرگونه تھدیـد و اقـدام بـه جـنـگ تـمـامـا در 
خدمت طبقه سرمایه داری داخلی و خارجی و بـرای فـرار از 
بحرانھایش، كسب سـود از ایـن طـریـق و سـھـولـت سـركـوب 

 .كارگران و نیز سرگرم و مشغول كردن اذھان كارگران است
ـیـن حـداقـل  اخراج و بیكارسازی و عدم امنیت شغلی، تعی
ـقـر تـوسـط نـھـاد  دستمزد به اندازه ی یك چھارم زیـر خـط ف
سرمایه داری شورایعالی كار، گرانی طاقت فرسـا و تـورمـی 
ـازی شـركـت  كه امان از كارگران بریده است، ھـجـوم و تـك ت
ـیـد  ھای پیمانكاری، بسط و رواج قراردادھـای مـوقـت و سـف
ــی  ــل ــعــطـی ــرارداد، ت امضـا و افــزایــش رواج كــارھـای بـدون ق

ـیـحـقـوقـی مضـاعـف بـر  كارخانجات، حذف یارانه ھا، ستم و ب
زنان، كار كودكان، حقوق ھای معوقه، شرایط معیشتی وخـیـم 
بازنشستگان، ناكارامد بودن بیمـه ھـا، دسـتـگـیـری و حـبـس 
كارگران و فعاالن كارگری و سركوب ھرگونه اقـدام كـارگـران 
برای برپایی تشكل ھای خود ساخته و مستقل، عـدم آزادی 
ـاسـی، عـدم آزادی  ـیـت ھـای سـی بیان و ھرگونه آزادی فعال

تحزب، اجرای احكام ضد انسانی اعدام، ھمه و ھمـه نشـان از 
تحمیل بی حقوقی ھای بیشتر به طبقه ی كـارگـر و نشـان 

 .دھنده ی ماھیت نظام سرمایه داری است
ـابـل ایـن وضـعـیـت ضـد انسـانـی و  ـق ما كارگـران در م
ـیـم كـرد و اجـازه  گسترش عمق و دامنـه آن سـكـوت نـخـواھ
ـاھـی  ـب نخواھیم داد بیش از این حق حیات و ھستی ما را به ت

ما تولید كنندگان اصلی ثروت و نعمت در جـامـعـه .   بكشانند
ـاالتـریـن .   ھستیم ـا ب داشتن یك زندگـی انسـانـی و مـطـابـق ب

استانداردھای حیات بشر امروز، حق مسلم ماست و مـا بـرای 
ـایـی تشـكـل  ـا بـرپ تحقق آن تمامی موانع پیش روی خود را ب
ـا اتـكـا بـه قـدرت  ـقـل از دولـت و كـارفـرمـا و ب ھای مست

 .ھمبستگی مان از سر راه خویش بر خواھیم داشت
ـنـده زیـر، ضـمـن  ـن در این راستا ما تشكل ھای امضـا ك
محکوم کردن ھر گونه تھاجم به مراسم ھای اول مـاه مـه و 
ـیـروی  تاکید بر لزوم تشكل یابی و اتكا به دانش طبقاتی و ن
سازمانیافته ی كارگران، به طور یکپارچه و متحد، مـواضـع 
و مطالبات زیر را به عنوان حـداقـل خـواسـت ھـای خـود در 

 اعالم می کنیم و برای تحقق فوری آن بـه صـورت ٩١سال 
 :ھر چه متشكل تر مبارزه خواھیم كرد

ــ در حالی كه خط فقـر اعـالم شـده تـوسـط نـھـادھـای ١
رسمی بیش از یك میلیون و سیصد ھزار تومان در مـاه اسـت، 
(حداقل دستمزد اعالم شـده از سـوی شـورای عـالـی كـار 

كه با معیار نرخ غـیـر واقـعـی تـورم بـه )     تومان ٣٨٩٧٥٤
ـیـل مـرگ تـدریـجـی بـر  % ١٨مقدار  ، محاسبه شده، تحـم

مـا ضـمـن رد روش سـه .   میلیون ھا خانواده كارگـری اسـت
جانبه گرایی و تعیین دستمـزد تـوسـط شـورای عـالـی كـار، 
ـتـه ی كـارگـران بـرای  ـاف ـی خواھان مبارزات متحد و سـازمـان
ـان از سـوی  افزایش دستـمـزدھـا و بـر اسـاس اعـالم نـظـر آن
ـقـل  ـان در تشـكـل ھـای مسـت نمایندگان واقعی و منتخب آن

 .كارگری و از طریق اعمال نیروی طبقاتی آنان ھستیم
ــ ما كارگران ضمن مقابله با موج اخراج و بیـكـارسـازی ٢

ـقـه كـارگـر  و عدم امنیت شغلی كه سرمایه داری بـرای طـب
ایجاد كرده است، خواھان اقدامات دسته جمعی و متحد ھـمـه 

ـیـم ـیـت ھسـت ـیـه ایـن وضـع الزم .   ی بخش ھای كارگری عل
ـثـی  است كه ما كارگران، ھر گونه مبارزه و تالش بـرای خـن
ـز تـالش بـرای  ـی كردن ھرچه بیشتر اخراج و بیـكـارسـازی و ن
ـتـه  ـاف ـی بازگشت به كارمان را به شیوه ی جـمـعـی و سـازمـان

 .انجام دھیم
ـیـد امضـاء و   -٣ ما خواھان لغو قراردادھای موقت و سف

ــرارداد و خــواھــان حــذف شــركــت ھــای  ــارھــای بــدون ق ك
ـیـت، عـدم  ـیـجـه ی ایـن وضـع ـت پیمانكاری ھستیم كه تنھا ن
ـاتـمـام  ـا ن امنیت شغلی، دستمزد كمتر برای كارگران، حـذف ی
ـیـشـتـر بـرای سـرمـایـه داری و  بودن وضعیت بیـمـه، سـود ب

مـا از كـارگـران .   استثمار و فشار بیشتر برای كارگـران اسـت
ـا قـراردادھـای  شركت ھای پیمانكاری و از كـارگـرانـی كـه ب
ـز از كـارگـران اخـراجـی  ـی موقت مشغول به كار میشـونـد و ن
ـیـت بـه  میخواھیم با ایجاد تشكل ھای خود در برابر این وضع

 .مبارزه بپردازند
ــ حذف یارانه ھا كه باعث ایجـاد تـورم و گـرانـی شـده ٤

ـان را بـه كـارگـران وارده نـمـوده و  است بیشترین ضـرر و زی
ـیـشـتـر بـرای کـارگـران و  چیزی جز فالکت و خانه خرابی ب

ـاورده اسـت ـی مـا كـارگـران .   توده محـروم مـردم بـه ارمـغـان ن
خواستار توقف مرحله ی دوم حذف یارانه ھا بـوده و خـواھـان 
ـیـه  اقدامات سازمانیافته دیگر ھم طبقه ای ھـایـمـان بـر عـل
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 .اینگونه اقدامات ھستیم
ـانـون كـار  -٥ ـیـن ق ما اقدامات اخیر برای تغییرات در ھم

در دسـت "   اصالحیه ی قانون کار" نیم بند را که تحت عنوان 
ـیـرات  ـی ـیـم ایـن تـغ اجراست را محكوم نموده و اعـالم مـیـكـن
ـافـع سـرمـایـه داران نـدارد . ھدفی جز تامین ھرچه بیشتر من

ـاسـت  كارگران بدون شك با اتحاد و ھمبستگی علیـه ایـن سـی
 .ھا و اقدامات ضد كارگری خواھند ایستاد

ـانـی از   -٦ ما كارگران ایران، ضمن حمایت و اعالم پشتیب
اعتراضات، اعتصابات و اقـدامـات كـارگـران در كشـورھـای 
دیگر از جمله در اروپا و آمریكا، ضمن اینكه خود را مـتـحـد 
ـنـد  آنان میدانیم، خواستار تقویت سازمانیابی و مبارزات ھـدفـم

ـز .   و با برنامه توسط این كارگران ھستیـم ـی ایـن كـارگـران و ن
ـا، بـرای كسـب  ـق كارگران در كشورھای عربی و شـمـال آفـری
ـتـصـادی و  آزادی ھای سیاسی و ھمزمان كسب مطالبـات اق
معیشتی ھر چه بیشتر، الزم است با مقابله با نظـام سـرمـایـه 
داری، از طریق ایجاد تشكل ھـا، نـھـادھـا و سـازمـان ھـای 

ـانـچـه .   طبقاتی كارگری خود، مبارزاتشان را ادامه دھنـد چـن
ـارزات  كارگران با آگاھی طبقاتی و سالح سازمانیابی بـه مـب
ـات ھـرج و  ـان بر حق خود ادامه ندھند، خطر رشد و تسلط جـری

 .مرج طلبانه و جریانات نژاد پرست افزایش خواھد یافت
 ــ برپایی تشكل ھای مستقل كارگری و حق اعـتـراض ٧

و اعتصاب، حق  تجمع و راھپیمایی، حق آزادی بیان و نشـر، 
ـایـد بـرای .   جزء حقوق خدشه ناپذیر ما اسـت مـا کـارگـران ب

ـتـدایـی تـریـن حـقـوق  دستیابی به این خواسته ھا به عنـوان اب
 .انسانی و اجتماعی خود به صورت متشکل مبارزه کنیم

جنگ و تحریمی كه از سوی سرمایه داری داخـلـی  -٨
ـفـع  و جھانی برپا میشود نه به نفع كارگران ایـران و نـه بـه ن

كارگران ایران و جھان در این عرصـه، نـه .   كارگران جھان است
جانب سرمایه داری داخلی و نه جانب سرمایه داری جـھـانـی 

 .خواھند بود
ما خواھان آزادی كلیه كارگران و فـعـاالن کـارگـری   -٩

زندانی و لغو  احكام صادره و توقف پیـگـردھـای قضـایـی و 
ـلـه رضـا  امنیتی علیه کارگران و فـعـاالن کـارگـری از جـم
ـیـم زاده، رسـول بـداقـی،  ـام ابـراھ ـن شھابی، علی نـجـاتـی، بـھ
عبدالرضا قنبری، شاھرخ زمـانـی، مـحـمـد جـراحـی، عـلـی 

ھستیم؛ کارگران بـرای آزادی ھـم . . .   اخوان، مھدی شاندیز و
ـارزه ی  ـنـد خـود از طـریـق تـالش و مـب طبقه ای ھای درب

 .جمعی اقدام خواھند كرد
ـان آمـاده بـه كـار،  -١٠ كارگران اخراجی، كارگران و جـوان

ھـمـه و . . .   زنان خانه دار، كارگران از كار افتاده، تھیدستان و 
ـتـمـاعـی كـارگـر  ـقـه ی اج ھمه بخشی از اردوی كار و طـب

ما ضمن اینكه خواستار ایجاد شـغـل بـرای كـارگـران .   ھستند
ـیـم كـه بـه  ـار ایـن ھسـت بیكار و آماده به كار ھستیـم خـواسـت
ـیـمـه ی  تمامی اقشار كارگری تا زمان كسب شغل مناسب ب

 .بیكاری تعلق بگیرد
ـاشـی ١١ ــ دستمزدھای معوقه كارگران و خسارت ھـای ن

از آن باید فورا  و بی ھیچ عذر و بھانه ای پرداخـت شـونـد و 
ـقـی  عدم پرداخت آن ھا می ـل ـیـب ت ـق باید به مثابه جرم قابل تع

ـیـگـرد قضـائـی قـرار گـیـرد ـیـن .   گردیده و مـورد پ ھـمـچـن
ـتـرض در  مطالبات و خواسته ھای كارگران اعتصابـی و مـع

ھمچنیـن مـا خـواھـان اجـرای .   سراسر كشور باید برآورده شود
طرح مشاغل سخت و زیان آور و مـحـاسـبـه سـنـوات كـاری 

 .برای این بخش از كارگران ھستیم
ـان و مـردان در ١٢ ــ ما خواھان برابری کامـل حـقـوق زن

ـیـه  ـل تمامی شئونات زندگی اجتماعی و اقتصادی و محـو ك
ـاشـیـم و از تـمـامـی  ـان مـی ب ـیـه آن قوانین تبعیض آمیز عـل
کارگران میخواھیم برای به کرسی نشاندن خـواسـتـه ھـای و 
ـارزه فـراگـیـر  مطالبات زنان به صورت متشکل دست بـه مـب

 بزنند
ھمچنین ما خواستار ایجاد مھد كودك رایگان در مـحـیـط 
ـا حـقـوق  ھای كار و تعلق گرفتن یك سال مرخصی زایـمـان ب

 .برای كارگران زن ھستیم
ـازنشـسـتـگـان از یـك ١٣ ــ ما خواھان برخورداری تمامی ب

ـیـم و ھـرگـونـه  زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی ھسـت
ـا  مـحـكـوم  تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگـان را قـوی

 .می كنیم
ـات ١٤ ـب ـانـه از مـطـال ـاطـع ــ ما ضمـن اعـالم حـمـایـت ق

ـاران و سـایـر بـخـش ـقـه کـارگـر، از  معلمان، پـرسـت ھـای طـب
مبارزات تمامی آنان دفـاع کـرده و خـواھـان تـحـقـق فـوری 
مطالبات آنان می باشیم و برای دستیابـی بـه آن بـه صـورت 

 .متحد و متشکل مبارزه خواھیم کرد
 ــ از آنجا كه اكثریت كارگران فصلی و سـاخـتـمـان از ١٥

ھمین قوانین نیم بند تامین اجتماعی، از جمله بیـمـه، مـحـروم 
ـقـه كـارگـر بـرای  ھستند، ما از اعتراضات این بخـش از طـب
رسیدن به حقوق انسانی آنھا دفاع می كنیـم؛ الزم اسـت کـه 
ـات خـود دسـت بـه ایـجـاد  ـب این کارگران برای کسب مـطـال

 .تشکل ھای مستقل خود بزنند
ـانـداردھـای ١٦  ــ كارگران باید در محل كار خـود از اسـت

ـاشـنـد بـه عـالوه  .   مربوط به ایمنی و بھداشت كار بـرخـوردار ب
تمامی قوانین و استانداردھای جھـانـی مـربـوط بـه مشـاغـل 
سخت و زیان آور باید بدون قید و شرط و ھـر گـونـه عـذر و 

 .بھانه ای به مرحله اجرا گذاشته شود
ـتـمـاعـی از   -١٧ ما خواھان تامین موارد حداقلی رفاه اج

ـتـمـاعـی بـرای عـمـوم، آمـوزش  جمله خدمات بیمه ھـای اج
رایگان در تـمـامـی سـطـوح، بـھـداشـت و درمـان رایـگـان و 
ـقـل عـمـومـی  ـلـه حـمـل و ن خدمات عمومی رایگان از جـم

ـامـیـن .   میباشیم ـار و مـدیـریـت سـازمـان ت ـی ـت ـیـن اخ ھـمـچـن
ـا پـرداخـتـی ھـای  اجتماعـی كـه از آن كـارگـران اسـت و ب

 .كارگران تامین میشود باید به خود كارگران برگردانده شود
ـیـن نـگـه داشـتـن ١٨ ـای ـا ھـدف پ ــ نظام سرمایـه داری ب

ـار  دستمزدھا به ھدف سودآوری و استثمار بیش تـر، عـامـل ك
ـایـد )    سـال١٨افـراد زیـر ( تمـامـی كـودكـان .  كودكان است ب

ـتـمـاعـی والـدیـن، نـوع  ـتـصـادی و اج ـیـت اق جدای از موقـع
ژادی و مـذھـبـی از   جنسیت و وابستگـی ھـای مـلـی و ن

امكانات آموزشی، رفاھی و بھـداشـتـی یـكـسـانـی بـرخـوردار 
 .شوند

ـبـش ١٩ ــ ما بدینوسیله پشتیبانی خود را از تـمـامـی جـن
ــش  ـب ـن ــرابـری طــلـب ھــمـچـون ج ــه و ب ـان ھـای آزادی خـواھ
ـان اعـالم مـی  دانشجویی و جنبش زنان و حق تشكل یابی آن
ـیـن ایـن  ـال داریم و دستگیری، محاكمه و به زندان افكندن فـع

 .جنبش ھا را قویا  محكوم می كنیم
ـیـم، ھـر   -٢٠ ما ضمن اینكه خواھان لغو حكم اعدام ھست

گونه اعتراض، ابراز عقیده و آزادی بیان، حق تحزب، نـھـادھـا 
ـا  و تشكل ھای سیاسی و اجتماعی را حق مسلم و خـدشـه ن
ـان  ـی ـیـه ی زنـدان ـل ـار آزادی ك پذیر مردم می دانیم و خـواسـت

 .سیاسی و توقف پیگرد ھای قضایی علیه آنان ھستیم
ــ ما بخشی از طبقه جھانی كارگر ھستیم و اخـراج و ٢١

تحمیل بی حقوقی مضاعف بر كارگران مـھـاجـر افـغـانـی و 

سایر ملیت ھا را به ھر بھانه ای محكوم می كنیم و ضـمـن 
ـارزات  ـلـی از مـب ـل ـیـن الـم قدردانی از تمامی حمایت ھـای ب
كارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتـراضـات و خـواسـتـه 
ـیـم  ـان مـی دان ھای كارگران در سراسر جھان خود را متحد آن
ـقـه  ـلـی طـب و بیش از ھر زمان دیگری بر ھمبستگی بین المل
كارگر برای رھایی از مشقات نظام سرمایه داری تاكیـد مـی 

 .كنیم
ـقـویـم ٢٢ ــ اول ماه مه باید تعطیل رسـمـی اعـالم و در ت

ـنـوعـیـت و  رسمی كشور گـنـجـانـده شـود و ھـر گـونـه مـم
 .محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد

 ١٣٩١دوازده اردیبھشـت سـال   –  ٢٠١٢اول ماه مه سال 
 روز جھانی کارگر –

ـقـه كـارگـر   -زنده باد ھمبستگی و اتحاد بین المللی طـب
 زنده باد اول ماه مه

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
 کارگری

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری
 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

  
بیانیه سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه، 
اتحادیه کارگران پروژه ای، ھیات موسس 
کارگران نقاش ساختمان و كانون مدافعان 
 حقوق كارگر به مناسبت روز جھانی كارگر

ـال روز كـارگـر مـی رویـم كـه  ـب ـق امسال در حالی به است
ـیـش از ھـر زمـان تـحـت فشـارھـای  طبقه ی كارگر ایران ب
ـیـكـاری  اقتصادی و اجتماعی قرار دارد و زیر بار كمرشـكـن ب
ـنـه  ـزی و كمی دستمزد از یك سو و تورم لجـام گسـیـخـتـه و ھ

گـرانـی .   ھای سنگین ابتدایی ترین نیازھـای زنـدگـی اسـت
كاالھای مورد نیاز اولیه از قبیل خـوراك، پـوشـاك، مسـكـن، 
ـیـل  بھداشت آن ھم در پایین تریـن حـد از یـك طـرف و تـحـم
حداقل حقوق ناچیز برای این زندگی از طرف دیگر سفـره ی 
ـتـكـش  خالی كارگران، مزد و حـقـوق بـگـیـران و اقشـار زحـم

 .جامعه را مورد ھجوم قرار داده است
ھم زمان نظام سرمایه داری و جھـانـی و در پـی بـحـران 
ـار  ـا ب ـنـد ت ھای فزاینده ی سال ھـای اخـیـر تـالش مـی ك
سیاست ھای غیر انسانی و استثمـارگـرانـه خـود را بـر دوش 
ـاسـت ھـای  ـا اعـالم سـی ـنـدازد و ب ـی كارگران و زحمتكشان ب
ریاضت اقتصادی تالش می كند تا سودھای سـرمـایـه داران 
ـنـده ای را بـر مـردم تـحـت سـتـم  ـزای را حفظ كرده و فشار ف

 .واستثمار سراسر جھان وارد كند
ـلـف  سرمایه داری جھانی متحدان آنان در كشورھای مخـت
ـار  ـیـشـتـر ب دست در دست یكدیگرند و برای تحمیل ھر چـه ب
فقر و تنگدستی بر توده ھای عظیم كارگران، مـزد و حـقـوق 

ـتـكـشـان و . بگیران ھماھنگ عمل می كنند كارگران و زحـم
مردم تحت استثمار نیز در سراسر جھـان اعـتـراض ھـای خـود 
را در سال گذشته به انواع مختلف و به ھر شكل كه توانسـتـه 

 .اند، بیان كرده اند
ـزایـش  ھر چند فشار اقتصادی و اجتمـاعـی از طـریـق اف
ـیـسـی بـر مـردم تـحـت سـتـم ھـر روزه  نیروھای امنیتی و پل
افزایش می یابد، اما گسترش مبارزات سراسری كـارگـران و 
زحمتكشان جھان، كاركنان بخش ھای خدماتی و اقشار تـھـی 
دست در سال گذشته و تداوم آن، بیانگر آن اسـت كـه امـروزه 
ـا بـحـران ھـای  نظام سرمایه داری بیش از ھر زمـان دیـگـر ب

 .فزاینده مواجه شده است
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اعتراضات گسترده جنبش ضـد سـرمـایـه داری در سـال 
گذشته و اعتصاب ھا و مبارزات سراسری كارگران و حـقـوق 
بگیران فرودست در سراسر كشـورھـای سـرمـایـه داری نشـان 
داد كه بخش وسیعی از توده ھای عظیم مردم تحت سـتـم بـه 

اعـتـصـاب ھـا و .   آگاھی ھای عینی و ذھنی رسیـده اسـت
ـا،  ـی ـان ـپ ـان، اس اعتراض ھای میلیونی در امـریـكـا، انـگـلـسـت

ھـمـه و ھـمـه نشـان . . .   پرتغال، یونان، ایتالیا، فرانسه، ھند، و
دھنده ی آن است كه این نظام دیگر نمی تواند با شیـوه ھـای 

 .گذشته به تسلط بر نیروی كار ادامه دھد
ـارزات  ـا مـب به مناسبت این روز و با گـرامـیـداشـت آن، ب
ـبـسـتـگـی  سراسری كارگران در كشورھای مختلف اعـالم ھـم
ـار دیـگـر خـواسـتـه ھـای مـبـرم جـامـعـه ی  می كنیم و ب
ـیـم بـرای  كارگری ایران را بیان كرده و از ھمگـان مـی خـواھ
تحقق این خواسته ھا چه در ایران وچه در كشـورھـای دیـگـر 
ـا  ـارزات خـود ادامـه داده و ت متحدانه و ھمـاھـنـگ بـه مـب

 .رسیدن به یك جامعه ی انسانی از پای ننشینند
ـقـل كـارگـری بـدون ھـیـچ   -١ آزادی تشكل ھای مسـت

ـتـكـشـان  گونه محدودیتی حق مسلم ھمه ی كارگران و زحـم
ـان، آزادی تـجـمـع، آزادی .  است اعتصاب، آزادی اندیشه و بی

ـتـه  احزاب از حقوق مسلم انسان ھاست كه در ایران نادیده گـرف
ـاخـتـه شـدن ایـن حـقـوق .   می شود ما خواھان به رسمیت شـن

 .ھستیم و تا به دست آوردن آنھا به مبارزه ادامه خواھیم داد
تعیین حداقل دستمزد برای كـارگـران در سـال جـاری   -٢

ـیـشـت  ـیـم و آشـكـار بـه زنـدگـی و مـع ـق نوعی توھین مست
ـتـی بـرای  كارگران است، در حالی كـه ھـیـچ گـاه مـحـدودی

مـا خـواھـان .   حداكثر حقوق مدیران در نظر گرفته نمـی شـود
ـانـی  ـامـیـن زنـدگـی ھـمـه ی آن تعیین حقوق مكفی برای ت
ـا  ھستیم كه نیروی كار جـامـعـه خـودرا ارزانـی مـی دارنـد ت

 .بتوانند از یك زندگی سالم وانسانی برخوردار باشند
اخراج، بیكار كردن، قراردادھای موقت و سفیـد امضـا   -٣

ـانـه ای  ـا ھـیـچ عـذر و بـھ و عدم پرداخت حقوق كارگـران ب
به ویژه عذر و بھانه ھـای ضـد انسـانـی و .   پذیرفتنی نیست

ستمگرانه ای كه نظام سیاسی و اقتصادی سـرمـایـه حـق بـه 
ـز بـه خـدمـت مـی  ـی جانب به زبان می آورد و رسانه ھا را ن

ـتـدایـی تـریـن .   گیرد امنیت شغلی و زنـدگـی انسـانـی از اب
با توجه بـه اخـراج ھـای گسـتـرده . حقوق ھمه ی انسانھاست

ی اخیر، ھمگانی كردن بیمه ھای بیكاری برای خیـل اخـراج 
 .شدگان ضرورت دارد

زندانی كردن افراد و تعقیب و آزار و اعـدام و حـبـس   -٤
ھای طوالنی مدت فعالین كارگری و اجتماعی به یـك روال 

مسئوالن باید بداننـد كـه ایـن اعـمـال نـمـی .   تبدیل شده است
تواند در اراده ی فعاالن سیاسی و اجتماعی برای رسـیـدن بـه 

ـنـد مـا خـواھـان آزادی فـوری و .   حقوق خود خللی ایجـاد ك
ـتـمـاعـی بـه  ـیـه فـعـاالن كـارگـری و اج بدون قید و شرط كل
ــدانـی، شـاھــرخ  خصـوص کــارگـران و فـعــاالن کــارگـری زن
ـیـم زاده، رضـا  زمانی، محمد جراحی، علی اخوان، بھنام ابـراھ

 .و منع تعقیب آنان ھستیم... شھابی، علی نجاتی
ـاطـع كشـورھـا   -٥ ـثـریـت ق مجازات اعـدام امـروزه در اك

ـیـم.ممنوع است . ما نیز این مجازات را غـیـرانسـانـی مـی دان
امروزه اعدام تنھا در چند كشـور مـعـدود اجـرا مـی شـود و 
ـیـت خـود در  ایران بیشترین تعداد اعدامی را نسبـت بـه جـمـع

مـا خـواھـان لـغـو ایـن مـجـازات در .   سطح جھـانـی داراسـت
 .تمامی كشورھا و به خصوص در ایران ھستیم

ـیـشـتـر  -٦ سرمایه داران تالش می كنند تا بـرای سـود ب

تبعیض ھای جنسـی، قـومـی، نـژادی و مـذھـبـی را رواج 
دھند، اما كارگران و زحمتكشـان بـه صـورت اسـاسـی بـرای 

ـنـد ـن ـا .   رفع تبعیض در ھمه ی زمینه ھا مبارزه می ك مـا ب
ـامـیـن  ھر گونه تبعیض و نابرابری مخالف بـوده و خـواھـان ت
حقوق انسانی برای تمام كارگران وزحمتكشان از ھر قـوم نـژاد 

 و مذھبی ھستیم
كارگران مـھـاجـر در ایـران تـحـت شـرائـط سـخـت و   -٧

ـتـدائـی سـایـر  ـنـد و از حـقـوق اب ـن وحشتناكی زندگی می ك
ما ضمن محكوم كـردن ھـر نـوع سـتـم و .   كارگران محرومند

ـان خـواھـان رعـایـت حـقـوق بـرابـر بـرای  تبعیض نسبت بـه آن
ـان  مھاجران و به رسمیت شناختن حق تحصیل برای فرزنـدان آن

 .ھستیم
تامین اجتماعی حق ھمه کارگران و مـزد و حـقـوق   -  ٨

ـتـمـاعـی بـرای کـارگـران  ـامـیـن اج بگیران است، ما خوھان ت
 .ساختمانی و کلیه کارگران روزمزد و موقت ھستیم

بار دیگر تاكید می كنیم وادار كردن كـودكـان بـه كـار   -٩
بر خالف موازین انسانی اسـت و ضـمـن مـحـكـوم كـردن آن، 
خواھان تامین امكانات تحصیلی برای ھـمـه ی كـودكـان در 

 .تمام مقاطع تحصیلی ھستیم
ھرگونه ھجوم سرمایه داری را بـه دسـت آوردھـای   -١٠

ـانـون كـار و  كارگران و زحمتكـشـان تـحـت عـنـوان اصـالح ق
خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسـانـی و جـز آن مـحـكـوم 

 .می كنیم
ـقـه ی كـارگـر  -١١ كارگران ایران خود را جـزئـی از طـب

ـاده انـد . جھانی می دانند كه در برابر نظام سرمایه داری ایسـت
ـانـی از  ـب ضمن ھمبستگی با مبارزات جھانی كارگران و پشتی
مبارزات مردم خاورمیانه برای آزادی، ھرگونه لشگـركشـی و 
ـیـه  مداخله ی نظامی كشـورھـای سـرمـایـه داری ھـای عـل
ـلـكـه آن را  مردم منطقه را نه تنھا رھایـی بـخـش نـدانسـتـه ب
جھت تحت سلطه در آوردن بیشتر مـردم مـنـطـقـه بـرای سـود 
ـیـم و آن  بیشتر و حل بحران ھای نظام سرمایه داری مـی دان

 .را قویا محكوم می كنیم
تحریم ھای اقتصادی علیه ایران جـزئـی از تـھـاجـم   -١٢

نظام سرمایه داری برای سرپوش گذاشتن بـر مشـكـالت ایـن 
نظام است كه چیزی جز فقر و سیه روزی بـرای كـارگـران و 
ـاران  ـنـھـا دسـت انـدرك زحمتكشان ندارد و در سـایـه ی آن ت
ـانـه بـه  ـا ایـن بـھ بازارھای سیاه و غیررسمی و انحصارگرانه ب

 .سودھای افسانه ای می رسند
ــی كــارگــران و   -١٣ ــھــان روز اول مــاه مــی جشــن ج

ـبـدیـل .   زحمتكشان است این روز باید به روز تعطیـل رسـمـی ت
 .شود

 سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه
 اتحادیه کارگران پروژه ای

 ھیات موسس کارگران نقاش ساختمان
 كانون مدافعان حقوق كارگر

 ١٣٩١اول ماه می  - اردیبھشت ١٢
  

  چند نھاد كارگری٢٠١٢قطعنامه اول مه 
ـزکـار کـرمـانشـاه"  ـل ـفـی کـارگـران بـرق و ف ، " انجمن صن

ـیـن "و " جمعی از فعالین کارگری کامیاران"  ـال جمعـی از فـع
ـامـه ای "   کارگری اصفھان ـن به مناسبت اول مـاه مـه قـطـع

ـامـه آمـده اسـت.   صادر كرده اند ـن مـا :   " در بخشی از این قطع
کارگران ایران اعالم می کنیم که بخشی از جنبـش جـھـانـی 

ھستیم و ضمن تأکید بر خواسـتـھـای مـطـرح )    درصدی٩٩( 

ـات خـود را بـه ٩٩شده در فراخوان جنبش  ـب  درصدی، مـطـال
ـیـم و بـر تـحـقـق  طور مشخص تر به قرار زیر اعالم مـی کـن

ـ  توقف فوری اخراج سازیـھـا ١:   فوری آنھا پای می فشاریم
ـیـمـه ٢و بازگشت به کار کلیه بیکار شـدگـان،  ــ پـرداخـت ب

ـاالی   سـال ١٨بیکاری معادل حداقل حقوق به کلیه افـراد ب
ـاسـب،  ــ  پـرداخـت ٣چه زن و چه مرد تا تأمیـن شـغـل مـن

ـاشـی از بـه  ـبـران خسـارات ن فوری دستمزدھای معوقه و ج
ـ  افزایش فوری حـداقـل دسـتـمـزد ٤تعویق افتادن دستمزدھا، 

ـ پرداخت مزد برابر با مـردان بـه ٥ میلیون تومان در ماه، ٢به 
ـ  لغو کلیه قراردادھای موقت و بـه اسـتـخـدام ٦زنان کارگر، 

ـنـوعـیـت ٧رسمی و دائمی در آمدن کارگران قراردادی،  ــ مـم
کار کودکان و تأمین ھزینه ھای زندگی آنان توسـط دولـت، 

ـاخـتـه ٨ ـیـت شـن ـ ممنوعیت اخراج کارگران افغانی و به رسـم
ـیـه مـردم  ـق ـا ب شدنشان به مثابه شھروندان مساوی الـحـقـوق ب
ـتـمـاعـی و  ـلـی، اج ـات شـغ ایران به طوری که از ھمه امکان

ـاخـتـه شـدن ٩تحصیلی برخوردار باشند،  ـیـت شـن ــ  بـه رسـم
ـقـل از دولـت،  ــ آزادی بـه راه ١٠تشکلھای کارگری مسـت

ـیـھـایـی کـه بـه  ـقـوق انداختن اعتصاب و اعتراض علیه بی ح
ـ  حـق تشـکـیـل مـجـامـع ١١طبقه کارگر تحمیل شده است، 

عمومی در محل کـار و در سـاعـات کـاری بـدون حضـور 
ـ  ممنوعیت بازداشت، زنـدان و اذیـت و ١٢عوامل کارفرما، 

ـان ١٣آزار رھبران و فعالین کارگری،  ـی ـیـه زنـدان ـ  آزادی کـل
ـ ممنـوعـیـت اعـدام و ١٤سیاسی و فعالین کارگری در بند، 

ـیـه احـکـام صـادره بـه ھـر جـرمـی،  ـ ١٥سنگسار و لغو کـل
 ."تعطیلی روز جھانی کارگر برای عموم در تقویم رسمی

  
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران به 

 مناسبت فرا رسیدن اول ماه مه
ـیـن  ـبـسـتـگـی ب زنده باد اول ماه مه روز اعـتـراض و ھـم

 المللی کارگران
 کارگران و ھمکاران در سراسر ایران

در روز اول ماه مه امسال، کارگران جھان بر مـتـن بـحـران 
ـیـشـت خـود در اقصـی  اقتصادی و تھاجم به زندگـی و مـع
ـبـش اشـغـال وال اسـتـریـت و  نقاط جھان و بر متن عـروج جـن
ـاری از کشـورھــا،  اعـتـراضـات ھـر روزه کـارگــری در بسـی
ـنـد آورد و  خیابانھا را بیش از ھمیشه به تسخیر خود در خـواھ
ـاد بـرابـری خـواھـی کـارگـران و  پھنه گیتی آکـنـده از فـری

به مـوازات ایـن شـرایـط .    درصدی ھا خواھد شد٩٩جمعیت 
در یک بعد جھانی تا آنجا که به اوضاع اقتـصـادی، حـقـوق 
ـیـشـت کـارگـران و اعـتـراضـات  اجتماعی و تـھـاجـم بـه مـع
کارگری در ایران مربوط میشود شرایط به گونـه ای دیـگـر 

ـیـشـت مـا کـارگـران در ایـران .   است ھجوم به زندگی و مـع
ـا .  محدود به یک دوره نبوده و نیست سی سال تـمـام اسـت ب

دستمزدھایی که خود می برند و خود می دوزنـد، ھـر سـالـه 
سفره خالی ما کارگران را خالی تر کرده انـد، در یـک دوره 
ـیـد امضـا را بـه  بیست ساله، رواج  قراردادھای موقت و سـف
جایی رساندند که دیگر ھـیـچ اسـتـخـدام رسـمـی و دائـمـی 
صورت نمیگیرد، شرکتھای پیمانکاری را بر گـرده مـا سـوار 
ـز از مـوھـبـت  ـی کردند تا بخشھای دیگری از سرمایه داران ن
غارت و چپاول دسترنج ما کارگران بی نصیب نماننـد، تـحـت 
ـاری بـه  عناوین مختلف نساجی ھـا و کـارخـانـه ھـای بسـی
ـا لشـکـری ھـر چـه عـظـیـم تـر از  تعطیلی کشانده شدنـد ت
ـیـره و ارزان در دسـت  ـیـروی کـار ذخ بیکاران را به عنـوان ن

برگزاری مراسم روز جھانی کارگر و ھر گـونـه .   داشته باشند
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ـا کـارگـران  ـقـی کـردنـد ت فعالیت صنفی کارگری را جرم تل
ـتـه ای  ـاف ـی قادر به ھیچگونه اعتراض مـتـشـکـل و سـازمـان
ـارانـه ھـا و  نشوند و اینک با اتمام فـاز اول اجـرای قـطـع ی
ـتـھـا، در  زمزمه آغاز فاز دوم آن و افزایش چندین برابری قیـم
حال سوق دادن زندگی میلیونھـا خـانـواده کـارگـری از خـط 
فقر به خط مرگ ھستند و ھمزمان در صدد اصالحات ضـد 
ـیـش از  کارگری تر در قانون کار بر آمده اند تا چپاولگری ب
ـیـسـت مـا کـارگـران بـطـور  پیش سرمـایـه را بـر ھسـت و ن

باید به این وضعیت خـاتـمـه داده .  قانونمندی نھادینه تر کنند
ـان  ـای ـانـی جـھـت پ ـای ـقـطـه پ شود، گردانندگان جامعه ھیچ ن
بخشیدن به خالی تر کردن سفـره ھـای خـالـی مـا کـارگـران 
برای خود قائل نیستند و این فقط نیروی اعتراضی متحـد و 
ـان  ـای سراسری ماست که قادر خواھد شد به وضعیت موجود پ

 .دھد
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تبریک فرا رسیـدن اول مـاه 
ـبـش اشـغـال وال اسـتـریـت و  ـا جـن مه و اعالم ھمبستـگـی ب
ـأکـیـد بـر  ـا ت ـاسـر جـھـان و ب اعتراضات کـارگـری در سـرت
ـار مـوجـود،  ایستادگی کارگران ایران در برابر وضعیت فالکتب
اعضا خود و عموم کارگران در سراسر کشور را به بـرگـزاری 

ـارزه ای مـتـحـد و  ھر چه باشکوھتر مراسم اول ماه مه و مـب
ـزایـش دسـتـمـزدھـا و  ھمبسته در یک بعد سراسری بـرای اف
خالصی از وضعیت مشقت بار موجود فرا میخوانـد و اعـالم 
میدارد برگزاری مراسم اول ماه مـه و اعـتـراض بـه سـتـم و 
ـتـمـاعـی  استثمار و فقر و نابرابری  از بدیھی تریـن حـقـوق اج

ما کارگران با شرکت در مراسـم اول مـاه .   طبقه کارگر است
ـاپـذیـر خـود مـتـحـدانـه دفـاع  مه از این حق مسلم و خدشـه ن
ـاسـر  خواھیم کرد و ھمگام با ھم طبقه ای ھای خود در سـرت
ـابـرابـری را سـر  جھان فریاد اعتراض به ھر گـونـه سـتـم و ن

 .خواھیم داد
 زنده باد مبارزه و ھمبستگی سراسری کارگران ایران

ـیـن  ـبـسـتـگـی ب زنده باد اول ماه مه روز اعـتـراض و ھـم
 المللی طبقه کارگر

 ١٣٩١دھم اردیبھشت ماه  –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
  

بیانیه رضا شھابی و بھنام ابراھیم زاده به 
 مناسبت اول ماه مه

ـیـن  ـال ـیـم زاده، دو تـن از فـع ـام ابـراھ ـن رضا شھابی و بـھ
، ١٣٩١كارگری در بند، به مناسبت فرارسیدن اول مـاه مـه 

بیانیه ای منتشر كرده و از تمامی کارگران و زحمتـکـشـان و 
ــل کـارگــری و  ـق ــھــای مســت ــن کـارگــری و تشــکـل ـی فـعــال
شخصیتھای مردمی مدافـع حـقـوق کـارگـران و انسـانـھـای 
آزاده خواسته اند که با اتحاد و ھمبستگی خـود روز جـھـانـی 
ـات بـر  ـب کارگر را ھر چه با شکوه تر برگزار کرده و بر مـطـال
حق در این بیانیه پافشاری کـرده و حـمـایـت خـود را اعـالم 

 :متن کامل این بیانیه به شرح زیر است. کنند
ـیـون  ـل ـی روز جھانی کارگر در حالی فرا می رسـد کـه م
ـیـشـتـی بـه سـر  ھا کارگر ایرانی در شرایط بسیار سخت مـع
می برند و اعتراض خود را به شکل ھای گوناگون ھمـچـون 
ـیـن در ایـن رابـطـه  سالیان گذشته ابراز می دارنـد و ھـمـچـن
تعدادی از فعالین سندیکاھا و دیگر تشکل ھـای کـارگـری 

 .در زندان به سر می برند
ــن  ـی ـارزات خــون ـاســداشـت مــب ــه پ روز جـھــانـی کــارگـر ب
ـار کـارگـران شـھـر شـیـکـاگـو بـرای  کارگران به ویژه کشـت
ـارزات کـارگـری بـه  ـاریـخ مـب اجرای ھشت ساعت کار در ت

ـاریـخ عـمـوم .   عنوان روز جھانی کارگر شناخـتـه شـد از آن ت
کارگران جھان و ھمچنین کارگران ایران این روز را گـرامـی 
داشته و اعتراضات و خواسته ھای خود را بـه ویـژه در ایـن 

 .روز اعالم می کنند
ـبـھـشـت  ـازدھـم اری در کشور ما اول ماه می مصادف با ی
ـقـل  است اما دولتمردان ایران به کارگران در تشکل ھای مسـت
ـنـد  کارگری اجازه ھیچ گونه اعتراض و راھپیمایی نـمـی دھ
ـنـد و  و با کارگران با شدت ھرچه تمام تر بـرخـورد مـی کـن
حق مسلم ما کارگران در داشتن حقوق اولیـه مـان در ایـجـاد 

روز .   تشکل ھا و سندیکاھای کارگری را پایمـال نـمـوده انـد
ـقـل  کارگـر و حـق اعـتـراض و ایـجـاد تشـکـل ھـای مسـت
کارگری در بیشتر کشورھای جھان به رسمیت شناخـتـه شـده 

 .است
ـیـن  دستمزدھای ناچیز، سفره ھای تھی کارگران و ھمچن
ـاپـذیـری را بـرای  ـبـران ن افزایش تورم، عوارض و خسـارات ج

کـرد مسـئـوالن  شعارھا و عـمـل.   کارگران به وجود آورده است
شـرایـط بـه .   برای رفع مشکل کارگران اثـر چـنـدانـی نـدارد

ـتـکـش  گونه است که طبقه کارگر و دیگر اقشار جامعه زحم
ـنـد و  نمی توانند شان خود را با شـرایـط کـنـونـی حـفـظ کـن
ـاولـه  ـق دولت ایران با وجود این که یکی از امضا کنندگـان م
ـلـی سـازمـان جـھـانـی کـار و اعـالمـیـه  ـل نامه ھای بین الم

اسـت امـا ھـیـچ گـاه حـقـوق )   ٢٣ماده (جھانی حقوق بشر 
ـلـی  ـل ـیـن الـم ـانـداردھـای ب ـا اسـت اساسی کارگران را مطابق ب

 .رعایت نمی کنند
ـلـی تشـکـیـل  ـل ـیـن الـم مطابق قانون و کنوانسیون ھای ب
نھادھای کـارگـری بـدون دخـالـت دولـت و کـارفـرمـا حـق 
کارگران است اما دولت ایران به کارگران اجازه ایجاد تشـکـل 
و سندیکاھای کارگری مستقل و راھپیمایی و اعتـراضـی و 
برگزاری مراسم اول ماه می، روز جھـانـی کـارگـر، را نـمـی 
دھد و با برگزار کننـدگـان مـراسـم اول مـاه مـی بـه شـدت 

 . برخورد می نماید
ـقـل از  کارگران ایران به صورت واقعی و گسترده و مسـت
تشکل ھای دولتی از حق برگزاری مراسم اول مـی مـحـروم 

ضرب و شتم و دستگیری و زندانـی کـردن اعضـای .   ھستند
ــوســط تشــکــیــالت  ــکــای کــارگــران شــرکــت واحــد ت ــدی ســن
حکومتی و شوراھای اسالمی کار، زندانـی کـردن اعضـای 
ـارک  سندیکای نیشکر ھفت تپه و فـعـاالن کـارگـری در پ
ـقـض آشـكـار  الله تھران و دیگر دستگیری ھا نمونه ھای بر ن

 .حقوق کارگران ایران ھستند
کارگران ایران به ویژه فعالین کارگری زنـدانـی ایـن روز 
بزرگ را گرامی داشته و امـیـدواریـم در سـال جـدیـد ھـیـچ 
کارگر و انسان آزادی خواھی به خاطر حق خـواھـی و طـرح 
مطالبات صنفی و سیاسی خود در ایـران و دیـگـر کشـورھـا 

ما فعالین کارگری، سندیکـایـی و .   دستگیر و زندانی نباشد
ـانـه  ـار دیـگـر بـه بـھ دیگر تشکل ھای کارگری در بند یکب
روز جھانی کارگر خواسته ھای به حق خـود را اعـالم مـی 

 :داریم
ما کارگران در بند خواستار ایجاد سندیکا و تشـکـل   -١

ھای کارگری و اجرای دیگر حقوق بنیادین کـارگـران طـبـق 
 .استاندارھای سازمان جھانی کار ھستیم

به رسمیت شناخته شدن حق اعتـراض و اعـتـصـاب و  -٢
راھپیمایی ھا و دیگر مراسم اعتراضی کارگری بـه ویـژه در 

 روز جھانی کارگر
ـیـکـار و رفـع ھـرگـونـه   -٣ ایجاد کار برای کـارگـران ب

 ١٨نابرابری میان کار زنان و مردان، لغو کار کـودکـان زیـر 
ـام واقـعـی،  ـا آمـار و ارق سال، افزایش دستمزد ھـا مـطـابـق ب
ـیـد امضـا و  امنیت شغلی کارگران و لغو قـرار دادھـای سـف

 موقت 
پایان یافتن اخراج، تعقیب، بازداشت و زنـدانـی کـردن   -٤

مدافعان حقوق کارگران و تـمـامـی فـعـاالن سـنـدیـکـایـی و 
 .دیگر تشکل ھا

حمایت از اعتراضات کارگران در ھمه کشـورھـا کـه   -٥
ـاتـی  ـق بر اثر بحران ھای اقتصادی و افزایش فقر و شکاف طب

 .به وجود آمده است
ـیـن  ـال در پایان ما از تمامی کارگران و زحمتکشان و فـع
کارگری و تشکل ھای مستقل کارگری و شخصیـت ھـای 
مردمی مدافع حـقـوق کـارگـران و انسـان ھـای آزاده مـی 
خواھیم با اتحاد و ھمبستگی خود روز جھانی کـارگـر را ھـر 
ـات بـر حـق در ایـن  ـب چه با شکوه تر برگزار کرده و بر مطـال

 .بیانیه پافشاری کرده و حمایت خود را اعالم کنند
  

پیام علی نجاتی به مناسبت روز جھانی 
 ٩١كارگر سال 

علی نجاتی، عضو ھیـات مـدیـره سـنـدیـكـای كـارگـران 
نیشكر ھفت تپه كه ھم اكنون در زندان فجر دزفـول مـحـبـوس 
ـیـرون زنـدان  است، به مناسبت روز جھانی كارگر پیامی بـه ب

ـیـن اسـت.  ارسال كرده است ـام وی چـن ـی كـارگـران، :   "   متن پ
ـالــیـن كـارگــری و تـمــامـی تشـكــل ھــا و نـھــاد ھــای  فـع

 :كارگری 
مـه سـال ١دوستان عزیزم، فرا رسیدن روز جھانی كـارگـر، 

 را بـه تـمـامـی كـارگـران ٩١ اردیبھشت ١٢ مطابق با ٢٠١٢
ی  امیدوارم در سـال جـدیـد ھـمـه.   ایران و جھان تبریك میگویم

ـیـشـتـر  دوستان كارگر، بتوانند ھمبستگی و اتـحـاد خـود را ب
ھای ما بـه جـایـی بـرسـد كـه  ھمچنین امیدوارم تالش.   كنند

دیگـر ھـیـچ كـارگـری بـه خـاطـر دفـاع از حـقـوق خـود و 
ھمكارانش و به خاطر دفاع از حـق ایـجـاد تشـكـل، در زنـدان 

 .نباشد
ـزان را مـی از دور دست ھمه فشـرم و بـرای  ی شمـا عـزی

ـیـروزی را آرزو  ھمه كـارگـران روزھـای و مـاه ھـای پـر از پ
 .میكنم

  "٧/٢/٩١ -زندان فجر دزفول  -علی نجاتی 
  

اطالعیه شاھرخ زمانی و جمھور آزگوچ به 
 مناسبت اول مه

ـقـطـه  ـارز امـروز بـه ن کارگران انقالبـی، خـلـق ھـای مـب
ـاسـخـگـویـی بـه .   تاریخی رسیده ایم سرمایه داری ناتوان از پ

ـزایـش ھـر روزه سـلـطـه  نیازھای جامعه ی بشری است، با اف
ـاط جـھـان، دسـت بـه انـواع  ـق فاشیسم گونه خود در اقصـا ن
ـان مـی زنـد ـیـک و عـری . مختلف سرکوب ھای سیسـتـمـات

ـقـه کـارگـر و خـلـق ھـای  برای جلوگیری از پیـشـروی طـب
ـا درگـیـری  آزادیخواه به اشکال مختلف جنگ راه انـداخـتـه ی

ـزار .   ھای موجود را دامن می زنـد ـاده از ھـزاران اب ـف ـا اسـت ب
ـارھـای عـنـکـبـوتـی  تبلیغاتی نیازھای کاذب ایجاد کـرده، ت
ـای زنـدگـی  اقتصاد سلطه گـرانـه خـود را در تـمـامـی زوای

از این طریق ضمن کسـب فـوق سـود، .   انسانھا می گستراند
ـیـشـتـر کـرده،  ھر روز بردگی و سی وارگـی انسـان ھـا را ب
جامعه بشری بخصوص طبقه کارگـر را بـه بـن بسـت مـی 
کشاند، از ھمبستگی داخلـی و جـھـانـی کـارگـران و خـلـق 
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 .ھای آزادی خواه جلو گیری می کند
در مقابـل، کـارگـران و خـلـق ھـای آزادی خـواه جـھـان 
ـارزاتـی دسـت  ھمچون خلق کرد ھر روز به اشکـال جـدیـد مـب

ـا . می زنند ـان کـارگـران ب ـاتـی مـی ـق ھر روز صف بندی طـب
ـتـر مـی  سرمایه داری و خلق ھا و مـردم آزادی خـواه روشـن
ـیـشـتـر و  ـاز بـه سـازمـانـدھـی ب ـی شود، در چنین وضعیتی ن
ـنـدھـا و فـریـب ھـای  دقیقتری داریم تا بتوانیم در مقابل تـرف
ـبـسـتـگـی  ـیـشـتـر ھـم سرمایه داری داخلی و جھانی ھر چه ب
ـیـسـم گـام  ـال طبقاتی را ایجاد کرده، به سمت بر قراری سوسـی

 .بر داریم
کارگران، خلق ھای مبارز و مـردم آزادیـخـواه اکـنـون بـه 
نقطه ای رسیده ایم، که بدون سرنگونی نظـام سـرمـایـه داری 
ـانـده اسـت . ھیچ گونه راه رھایی از سلطه و استثمار باقی نـم

بدون سرنگونی سرمایه داری، استثمار، کشتار و جـنـگ ھـا 
ـات خـود را کسـب  ـب ـافـت، کـارگـران مـطـال پایان نخواھند ی
نخواھند کرد، خلق ھا حق تعییـن سـرنـوشـت خـود را بـدسـت 

 .نمی اورند
ـان  تا سرمایه داری برقـرار اسـت جـامـعـه بشـری در مـی
جنگ ھای سلطه طلبانه جناح ھای مختلف سرمـایـه داری 
مورد ستم و استثمار بوده و دست به دسـت شـده گـاھـی بـه 
ـاح  زائده این جناح از سرمایـه داری و گـاھـی بـه زائـده جـن

 . دیگر تبدیل خواھند شد
ما به جد اعتقاد داریم، نقطـه عـزیـمـت رھـائـی تـمـامـی 
ـبـسـتـگـی  ـا ھـم بشریت از سلطه و استثمـار سـرمـایـه داری ب
داخلی و جھانی الیه ھا و قشر ھای مختلف طبقـه کـارگـر، 

کـه در .   با عملی شدن شعار وحدت و تشکیالت مـی گـذرد
ـابـل سـرمـایـه  ـق روند این پروسه قبول آلترناتیو کارگـری در م
داری راه نوین و تنھا راه مـمـکـن در جـھـت آزادی تـمـامـی 

 .بشریت است
ـفـه  ـارزات بـی وق ما ضمن بیان خوش حالی خـود از مـب
طبقه کارگر، روز جھانی کارگر را بـه تـمـامـی کـارگـران و 

ـیـم و آرزو داریـم در .   خلق ھای آزادیخواه تبریـک مـی گـوی
راستای ھمبستگی و متشکل شدن در مقابل سـرمـایـه داری 

 به راه ھای ثمر بخشتری دست یابیم
 ...به امید چنان روزی

 شاھرخ زمانی
 جمھور آزگوچ

 از زندان مرکزی تبریز
٩/٢/١٣٩١ 

  
تھدید فعالین کارگری و دیگر فعالین شھر 

 سنندج را محکوم میکنیم
ـادی از  وزارت اطالعات و نیروھای انتـظـامـی تـعـداد زی
فعالین شھر سنندج را تھدید کـرده انـد اگـر در روز جـھـانـی 

 . کارگر از خانه بیرون بیایند دستگیر خواھند شد
طبق گزارشی که به کمیته کردستان حزب رسـیـده اسـت 

ـتـظـامـی حـکـومـت   اردیبھشت ماه٩صبح روز  ـیـروھـای ان  ن
ـنـدج مـراجـعـه  اسالمی به منازل تعدادی از فعالین شـھـر سـن

ـنـد در ایـن .   کرده و یک برگه به آنھا داده اند که امضا کـن
ـیـسـت  ـیـن شـھـر بـه حـزب کـمـون ـال برگه تعدادی از ایـن فـع
کارگری منتسب شده و از آنھا خواسته اند کـه روز جـھـانـی 
ـای  ـان بـه مـعـن ـاب ـی ـنـد و حضـور در خ ـان کارگر در خانه بـم

وزارت اطـالعـات ھـم تـعـدادی را .   دسـتـگـیـری آنـھـا اسـت
حضوری و تلفنی تھدید کـرده اسـت کـه اگـر روز جـھـانـی 

کارگر از خانه بیرون بیایند و در مراسم روز جـھـانـی کـارگـر 
 . در این شھر شرکت کنند دستگیر خواھند شد

ـیـروی :   یکی از فعالین شھر سنندج میگوید ـفـر از ن دو ن
انتظامی آمدند به خانه من و در آنجا برگه ای به مـن دادنـد 
که امضا کنم  و در آن تعھد بدھم که روز کـارگـر از خـانـه 

ـز اعـالم کـرده انـد کـه  بیرون نروم ـی  فعالین کارگری دیگر ن
ـامـه ای  سراغ ما آمده و با تھدید و توھین  خـواھـان امضـا ن

ـیـرون  ـیـم روز جـھـانـی کـارگـر از خـانـه ب شده اند که بـگـوی
 . نمیرویم

اخبار دیگری از سنندج حاکی است که بـه تـعـدادی از 
فعالین اجتماعی دیگر نیز تلفن کرده و تھـدیـدشـان کـرده انـد 

ـنـد ـای ـی ـیـرون ن ـلـه.   که روز جھانی کـارگـر از خـانـه ب   از جـم
اعضـایـی از اتـحـادیـه : کسانی که تھدید شده اند عبارتند از

ـنـگـی  آزاد ـتـه ھـمـاھ ـی ـا و کـم ـزچـی  کارگران ایران انجمن سـب
افرادی که رژیم تھدیدشان کرده است روز جھانی کـارگـر در 

ـانـه .  خانه بمانند ـبـال در آسـت این ترفند حکومـت اسـالمـی ق
 مزدوران حـکـومـت اسـالمـی  ھشت مارس روز جھانی زن نیز

ـا  روز ھفت ماه مارس سراغ فعالین مدافع حقوق زن رفته و ب
ـنـد مـانـع از بـرگـزاری تـجـمـع و حـرکـت  تھدید آنھا خواسـت

درعرض یک ماه گـذاشـتـه  . اعتراضی در ھشت مارس شوند
ـیـن  این دومین بار است که حکومت اسالمی ایـران ایـن چـن

ـیـن .   فعالین شھر سنندج را تحت فشـار قـرار مـیـدھـد ھـمـچـن
ــتــظــامــی حــکــومــت اســالمــی اعضــای گــروه  ــروی ان ــی ن

 اطالعات احضار کـرده  و  چشمه را به اداره کوھنوردی چھل
ـنـد کـه در مـراسـم اول  به آن ھا گفته است که باید تعھد دھ

 .ماه مه شرکت نکنند
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران تھـدیـد و 
ارعاب فعالین کارگری و دیگر فعالین شھر سنندج را بـرای 

 بشـدت  عدم حضور در مراسم ھا و میتینگھای اول ماه مـه 
ـا  ـی محکوم میکند و اعالم میکند در شرایطی کـه مـردم دن

 در صدیھا در سـراسـر جـھـان ٩٩به پا خاسته و جنبش عظیم 
 در صدیـھـا در ٩٩  طلیعه پیشروی کارگران و مردم را میدھد

ـنـد  ایران نیز بپا خواھند خواست و از حـقـوق خـود دفـاع خـواھ
بویژه  حکومتی که  فقر و فالکتی غیر قابـل تصـور .   کرد

ـایـد  را بر زندگی کارگران و مردم زحمتکش مسـلـط کـرده  ب
ـتـوانـد در  بداند که با این تھدیدات و ایجاد فضای رعب  ـی  نـم

 راه  مـفـری بـرای  مقابل خشم و اعتراض میلیونھـا کـارگـر
 .خود پیدا کند

 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١٢ آوریل ٢٩
  

 ٢٠١٢بیانیه اتحاد بین المللی به مناسبت اول مه 
اتحاد بین المللی در حـمـایـت از کـارگـران در ایـران بـه 

در بـخـشـی از .   مناسبت اول مه بیانیه ای صادر كـرده اسـت
ـیـش از : "این بیانیه آمده است بحران جھانی سـرمـایـه داری ب

ـتـھـا، نـھـادھـا و .   پیش عمیق تر مـیـشـود ـان، دول کـارفـرمـای
ـیـم ھـای  ـامـه ھـا و تصـم ـا بـرن سازمانھای سرمایه داری ب
ـنـه ھـای ایـن  ـزی مختلف اقتصادی و سیاسـی عـوارض و ھ
ـنـد . بحران را ھر چه بیشتر بر سر کارگران سـرشـکـن مـیـکـن

سیاستھای ریاضت اقتصادی و حمله بـه خـدمـات، حـقـوق و 
ـاکـنـونـی کـارگـران یـکـی از راھـکـارھـای  ـاوردھـای ت دست
سرمایه داری  برای جلو گیری از برون رفـت از ایـن بـحـران 

کارگـران ایـران در اول مـاه مـه  :   " در ادامه آمده است. "   است
ـلـه حـق ٩١ ـایـه ای خـود، از جـم  عالوه بـر خـواسـتـھـای پ

ـیـه آزادیـھـای  اعتصاب و تشکل، آزادی بیان، تجمعات و کـل
سیاسی و اجتماعی، لغو مجازات اعدام و شکنجـه، دفـاع از 
ـان،  حقوق زنان و نفی کلیه تبعیضات و ستمـھـای وارده بـر آن
ـیـه  ممنوعیت کار کودکان، محکوم نمودن تبعیض و ستم عـل
کارگران افغانی و دیگر کارگران مھاجـر و دفـاع از حـقـوق 
انسانی و شھروندی آنان، ھمچنین بر خواستـھـای مشـخـصـی 
از جمله لغو حکم کارگران اخراجی، لغو قراردادھـای مـوقـت، 
ـارزه  ـیـن شـده و مـب ـی عدم برسمیت شناسی حداقل دستمزد تـع
ـیـد و شـرط  برای افزایش دستمزدھا و آزادی فوری و بـی ق
ـای مـی فشـارنـد و بـه ھـر گـونـه  ھمه فعالین کارگری پ
ـتـھـا اعـتـراض  ـتـکـارانـه دول ـای سیاستھای جنگ طلبانه و جن

 ."خواھند نمود
  

ھیات بازگشایی سندیکای کارگران "اطالعیه 
 به مناسبت اول ماه مه" فلزکارمکانیک

ـیـک"  " ھیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکارمکـان
با انتشار اطالعیه ای به مناسبت اول مـاه مـه، كـارگـران را 

در بـخـشـی از ایـن اطـالعـیـه آمـده .   به اتحاد فراخوانده است
فعالیت سندیکاھا و انجمن ھای صنفی برای نـظـارت :   " است

بـرگشـت .   بر ھر چـه اجـرایـی تـر شـدن حـقـوق انسـانـھـاسـت
ـان در  کودکان کار و خیابان بـه مـدارس، دسـتـمـزد بـرابـر زن
مقابل کار مساوی با مردان، لغو ھر گونه قـرارداد مـوقـت و 
سفید امضا، قانون کاری در حمایت از زحمتکشان، بـه دسـت 
گرفتن مدیریت تامین اجتـمـاعـی تـوسـط کـارگـران، اجـرای 
مجازات برای صاحبان واحدھای تولیدی کـه دسـتـمـزدھـای 
ـنـد، تصـویـب دسـتـمـزد و  کارگرانشـان راپـرداخـت نـمـی کـن
مستمری مطابق با تورم توسط نمایندگان واقعی کـارگـران و 
ـتـمـاعـات  بازنشـسـتـگـان، تـعـطـیـل روز کـارگـر و آزادی اج
ـفـی  ـیـن سـنـدیـکـایـی و صـن ـال کـارگـری، آزادی ھـمـه فـع
ـازگشـایـی سـنـدیـکـاھـای  ـامـه نـگـاران و ب آموزگاران، روزن

ـنـمـا ـفـی و خـانـه سـی ایـن اسـت .   کارگری، انجمن ھای صن
ـانـه  ـفـی نـظـام ظـالـم خواست ھای زحمتکشـان ایـران بـرای ن
سرمایه داری و آزادی فعالیت سندیکایی در جـھـت زنـدگـی 

ـاسـی اول .   . . .   بھتر، امنیت ملی و استقالل اقتـصـادی و سـی
ـازگشـایـی  ماه مـه را بـه عـرصـه تـالش جـھـت ایـجـاد و ب
سندیکاھای کارگری، مـدافـع واقـعـی حـقـوق رنـجـبـران در 
مقابله با تھاجم سرمـایـه داری بـه ثـروت مـلـی و دسـتـرنـج 

 ."کارگریمان تبدیل کنیم
  

کارگران منطقه ژاوه رود و كالترزان سنندج 
 بیانیه ای به مناسبت اول مه صادر كردند

کارگران منطقه ژاوه رود سنندج به مناسبت اول مـاه مـه 
در بخشـی از ایـن .   روز جھانی کارگر بیانیه ای صادر كردند

ـیـه آمـده اسـت ـیـت ایـران بـرای :   " بیان در حـال حـاضـر وضـع
ـاط جـھـان  ـق ـاری از ن کارگران و انسان ھای آزادیخواه از بسـی
ـاسـی  بدتر است و رژیم جھل و سرمایه روزانه دھھا انسـان سـی
ـازداشـت و بـه زنـدان  ـانـه ھـای واھـی ب و آزادیخواه را به بـھ

مـا .   محکوم و حتی برای آنان حکم اعدام صـادر مـی کـنـد
ضمن مـحـکـوم کـردن "   منطقه ژاوه رود و کالترزان"کارگران 

سرکوبگری و جنایات رژیـم، فـرا رسـیـدن اول مـاه مـه روز 
ـاسـی و  ـان سـی ـی جھانی کارگر را به تمامی کـارگـران، زنـدان
ـان،  ـا آن فعالین کارگری دربند رژیم شادباش گفته و ھمصدا ب
ـیـه رژیـم جـھـل و سـرمـایـه  در این روز اعتراض خـود را عـل

ـوق جمھوری اسالمی ابراز داشته و خواستار تمامی حـق و  حـق
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 ."شایسته انسان مدرن امروزی، برای تمامی انسان ھا ھستیم
  

قطعنامه كارگران خباز سنندج به مناسبت 
 روز جھانی كارگر

 ٨روز "   جمعی از كارگران خبازیھای سـنـددج و حـومـه" 
ـاسـبـت روز جـھـانـی كـارگـر  اردیبھشت، قطعنامه ای بـه مـن

 : "در بخشی از این قطعنامه آمده است. صادر كرده اند
ما جمعی از كارگران خباز در سنندج، خود را بـخـشـی از 
ـامـه  ـن طبقه كارگر جھانی میدانیم و ضمـن حـمـایـت از قـطـع
ـقـل كـارگـری و اعـالم  دیگر سندیكاھا و تشـكـلـھـای مسـت

ھا برای اول مـاه  درصدی%   ٩٩پشتیبانی از فراخوان جنبش 
ـاتـمـان  ـب مه، با شركت در مراسمھای این روز، خواستھا و مطال

 :داریم را به شرح زیر اعالم می
ـنـوان روز تـعـطـیـل  برسمیت شناختن روز جھانی كارگر بـع

 .رسمی در ایران و برپایی مراسم این روز به طور مستقل 
 ھزار تومان برای كـارگـران ٣٩٠ما تعیین حداقل دستمزد 

را توھین به شان كارگران می دانیم و خواھـان لـغـو جـلـسـات 
 .سه جانبه برای تعیین حداقل دستمزدھا ھستیم

ـلـه ای  ما كارگران خباز، طرح اصالحیه قانون كـار را حـم
ـیـم و  آشكار به معیشت خود و دیگر كارگران در ایران مـی دان

 .خواستار عدم  اجرای آن ھستیم
 ٥ما خواھان امنیت شغلی كارگران، در كارگاھھای زیـر 

 .باشیم نفر می
ما خواستار اجرایی كردن كامل قانون مشـاغـل سـخـت و 

ـیـم از  زیان آور، برای كلیه كارگران خبازیھا ھستیم و می خـواھ
 .مند شویم شرایط بازنشستگی پیش از موعد بھره

ما كارگران خباز خواستار تعییـن دسـتـمـزدھـای خـود بـر 
 ."باشیم اساس حداقل دستمزدھا با احتساب تورم واقعی می

  
جمعی از کارگران نفت و گاز و "اطالعیه 

 "پتروشمی عسلویه
بـه "   جمعی از کارگران نفت و گاز و پتروشمی عسـلـویـه" 

در بـخـشـی .   مناسبت اول ماه مه، اطالعیه ای صادر كده اند
ـا درک صـحـیـح :   " از این اطالعیه آمده است بر ماست که ب

ـبـھـای کـارگـران در  ـات گـران ـی ـاده از تـجـرب ـف از زمان و اسـت
ـپـه، شـرکـت واحـد و  -سالھای اخیر  کارگران نیشکر ھفت ت

ـتـریـن   -. . .   اعتصابات پتروشیمی ماھشھر و  ـیـن و مـھـم اول
مرحله مبارزه که ھمانا تشکل یابی و کار گروھـی اسـت را 
در بین کارگران نھادینه کرده و با چشم اندازی روشـن رو بـه 

ـتـروشـمـی .   جلو گام برداریـم ـفـت و گـاز و پ مـا کـارگـران ن
ـاد و خـاطـر  عسلویه ضمن گرامـی داشـت روز کـارگـر و ی
تمامی کارگران جانباخته چـه در مـحـیـط کـار و چـه در 
میدان مبارزه، ھمبستگی خود را با تمامی کـارگـران جـھـان، 
جھت ویران کردن کاخ سرمایه اعالم داشته و خـواسـتـه ھـای 

ـیـد و   -١.   خود را بدین شرح اعـالم مـیـداریـم آزادی بـدون ق
ـیـن  ـال ـاسـی بـویـژه فـع ـیـدتـی و سـی شرط کلیه فـعـاالن عـق

ـنـوعـیـت کـار   -٣لغو کلیه احکام اعـدام،   -٢کارگری،  مـم
ـان در مـحـیـط   -٤کودکان،  ـیـه زن رفع تبعیض جنسیتی عـل

آزادی  کـامـل در راه انـدازی  تشـکـل   -٥کار و اجتماع، 
ـقـل کـارگـری،  ـات   -٦ھای مسـت ـایـی اعـتـصـاب آزادی بـرپ

ـارھـای   -٧کارگری،  ـی افزایش حداقل دستمزدھا بر اساس مـع
ـقـل  ـنـده مسـت ـای جھانی و نـرخ واقـعـی تـورم کـه تـوسـط نـم

ـیـت ایـمـنـی   -٨کارگران و دولت اعالم میگردد،  بھبود وضـع
 ".کار بر اساس استانداردھای جھانی

 اطالعیه جمعی از کارگران فصلی و صنعتی 
 دماوند در باره اول مه

 ٣١جمعی از کارگران فصلی و صـنـعـتـی دمـاونـد روز 
 کارگر اطـالعـیـه  فروردین به مناسبت اول ماه مه روز جھانی

در بـخـشـی از ایـن اطـالعـیـه آمـده .   ای را منتشر كرده انـد
ـز شـورای عـالـی کـار، حـداقـل دسـتـمـزد :   " اسـت ـی امسـال ن

ـیـشـتـر  کارگران را چند برابر کمتر از خط فقر تعیین کرد و ب
عـدم .   انـد از گذشته بـه سـفـره خـالـی کـارگـران یـورش بـرده

پرداخت حقوق معوقه ھمه این مشکالت را دو چـنـدان کـرده 
ـقـه کـارگـر بـه .   است برای برون رفت از شرایط موجـود، طـب

ـازمـنـد  ایجاد تشکل ـی ـارزه مـتـحـدانـه ن ھای خود ساخته و مـب
 ."است
  

اطالعیه تعدادی از کارگران نیروگاه ھای 
 ایران به مناسب اول ماه مه

ـتـشـار  ـا ان ـیـروگـاه ھـای ایـران ب تعـدادی از کـارگـران ن
اطالعیه ای به منابسبت اول ماه مه بر برگزاری مراسـم ایـن 

: در بخشی از این اطـالعـیـه آمـده اسـت.   روز تاکید کرده اند
ـیـروگـاه ھـای ایـران روز جـھـانـی "  ما تعدادی از کارگـران ن

ـا شـرکـت در  ـا ب کارگر را فرصت مغتنمی مـی شـمـاریـم ت
ـاشـد، در  مراسم ھای روز جھانی کـارگـر، ھـر جـا مـقـدور ب
ـقـه کـارگـر  ـا طـب محل کار و خیابان ھا ضمن ھمبستـگـی ب
ـیـل  ـب ـاشـتـه شـده مشـتـرک از ق ـب ـات ان ـب ایران در بیان مطال
ـامـیـن یـک زنـدگـی انسـانـی و  افزایش دستمزدھا تا حـد ت
ـیـمـانـی و  شرافتمند، رسمی شدن ھمه کارگران قراردادی و پ
لغو کار قراردادی، داشتن حق تشکل و اعـتـراض بـدون تـرس 
از حراست و اخراج، برابری دستمزدھـای زن و مـرد در ازای 
ـیـت  ـامـیـن امـن کار برابر، لغو کار کودک و غیره، خواھان ت
ـیـر مـالـکـیـت  ـی شغلی ھمه کارگران نیـروگـاھـی پـس از تـغ
نیروگاه ھا از دولتی به خصوصی و ھمچنین محسـوب شـدن 

 ."کار نیروگاھی به عنوان کار سخت و زیان آور باشیم
  

ی جوشکاران شھرک صنعتی و جوشکاران  بیانیه
 شھر سنندج در گرامیداشت اول ماه مه

ـنـدج بـه  جوشكاران شھرك صنعتی و جوشكاران شـھـر سـن
. ، بیانیه ای مشترك صـادر كـرده انـد١٣٩١مناسبت اول مه 

مـا جـوشـکـاران شـھـرک :   " در این بیانیه از جمله آمده اسـت
ـنـدج، ضـمـن حـمـایـت از  صنعتی و جوشکاران سیار شھر سـن
ـبـش  اعالم پشتیبانی کارگران کردستان از فراخوان جھانی جـن

ـا  آوا و ھـم داری در روز اول مـاه مـه، ھـم ضد سرمایه صـدا ب
ھا و مطالبات خود را در ایـن  تمامی کارگران جھان، خواسته

 ." نماییم بیانیه اعالم می
 

 قطعنامه جمعی از کارگران بیکار در سنندج
ـاسـبـت اول مـاه  ـن جمعی از کارگران بیکار در سننـدج بـم

در بـخـشـی از ایـن .   مه، قطعنامـه ای را صـادر كـرده انـد
ـلـق بـه تـمـامـی :   " قطعنامه آمده است روز جھانی کارگر متع

ما کارگران است، بیایید با شرکـت در ایـن روز،  دسـت در 
دست ھم متحد و متشکل علیه تمامی نابرابریھای  مـوجـود 

اعالم تعـطـیـل رسـمـی روز :  در جامعه فریاد برآریم و خواستار
اول ماه مه، ایجاد تشکل ھای مستقل کـارگـری، حـق کـار 
و بیمه بیکاری مکفی برای تمـامـی افـراد آمـاده بـه کـار، 
افزایش دستـمـزدھـا بـر اسـاس تـورم واقـعـی، بـرخـورداری از 
آموزش و بھداشت رایگان و حق داشتن مسکن مناسـب، لـغـو 

کار کودکان، لغو قراردادھای سفید امضا و موقـت و حـذف 
 ".شرکتھای پیمانی، دستمزد برابر در مقلبل کار برابر زن و مرد

  
 جمعی از كارگران سنندج به ٢بیانیه شماره 

 مناسبت اول ماه مه
ـیـه خـود را بـه "   جمعی از كارگران سننـدج"  ـان ـی دومـیـن ب

ـیـه .   مناسبت اول ماه مه منتشر كردند ـان ـی در بخشی از ایـن ب
ـتـصـادی نـظـام : "آمده است با تداوم چندمـیـن سـال بـحـران اق

ـام ھـای تـوده ای در  ـی سرمایه داری و تداوم زنـجـیـره ای ق
به كـارگـران ایـران حـكـم  كشورھای خاورمیانه و شمال آفریقا، 

می كند كه ھمبسته تر از ھر زمـانـی و رزمـنـده تـر از ھـر 
ـبـسـتـگـی جـھـانـی و  دورانی و قاطعانه تـر از گـذشـتـه ھـم

اگـر مـراسـم . "   " طبقاتی خود رادر این روز به نمایش بـگـذارنـد
ھای اول ماه مه امسال وسیع و قدرتمند و سـراسـری بـرگـزار 
ـیـچـد جـرات  ـپ شوند، ھر قدر ھم بورژوازی از درد بـه خـود ب
ـبـران و سـازمـان  ـان رھ نخواھد كرد در فردای آن روز از مـی
دھندگان و شركت كنندگان این مـراسـم، ھـیـچ كـارگـری را 

 ."دستگیر و زندانی كند و یا زیر شالق بگیرد
  

اعالمیه جوانان چپ روستای اویھنگ 
 بمناسبت اول ماه مه

به مناسبت اول مـاه مـه " جوانان چپ روستای اویھنگ" 
ـتـشـر كـرده انـد١٣٩١ در بـخـشـی از ایـن .    اعالمیه ای مـن

فراخوان ما به تمام کـارگـران، اتـحـادیـه :   " اطالعیه آمده است
ـلـی در  ھا و سندیکاھای مستقل کارگری و ھر جمع و محف

به ھر طریق ممکن اول مـاه مـه روز جـھـانـی : ایران این است
ـنـوان ٩١کارگر را برگزار نمایید تا بتوانیم اول ماه مـه   را بـع

ـقـر و  مقدمه ای بـرای اعـتـراض سـراسـری و نـجـات از ف
فالکت و گرسنگی تبدیل کنیم و روز اول ماه مه امسـال را 

 ."برای حافظان سرمایه به جھنم تبدیل کنیم
  

 برگزاری مراسم اول ماه مه در شھرستان پاوه
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 

 اردیبھشت مـراسـم اول ٦کارگری خبر داد كه روز چھارشنبه 
ماه مه روز جھانی کارگـر تـوسـط تـعـدادی از کـارگـران و 

ـاوه بـرگـزار شـد ـان پ در .   فعالین کارگری در اطراف شـھـرسـت
انتھای این مراسم قطع نامـه ای کـه تـوسـط خـود شـرکـت 

 .کنندگان تھیه و نوشته شده بود قرائت گردید
  

تجمع كارگران به مناسبت روز جھانی 
 كارگر مقابل استانداری شھركرد

ـاسـبـت روز كـارگـر حـدود ١١صبح روز   اردیبھشت به من
ـابـل ٣ نفر از کارگران اخراجی طی ١٠٠ ـق  ماه گذشته، در م

 .استانداری شھرکرد تجمع داشتند
  

 برگزاری مراسم اول مه در کامیاران
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 

ـبـھـشـت در اطـراف شـھـر ٨کارگری خبر داد كـه روز   اردی
ـیـن كـارگـری و خـانـواده  ـال كامیاران با مراسمی با حضور فـع

ـا شـد در ایـن .   ھای آنھا به مناسبت روز جھانـی كـارگـر بـرپ
ـا   ١٦مراسم قطعنامه ای از طرف كمیته برگـزاری مـراسـم ب

 .بند خوانده شد
  

  در دماوند برگزاری مراسم اول ماه مه
ـتـشـار  ـا ان جمعی از کارگران فصلی و صنعتی دمـاونـد ب
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 اردیبھشت از برگزاری مراسم اول مـاه مـه در ٩گزارشی روز 
ایـن مـراسـم :   " در ایـن گـزارش آمـده اسـت.   دماوند خبـر داد

ھای گذشته با استقبال بیشتری روبـرو بـود و در  برخالف سال
ـیـد و  ـار آزادی بـدون ق پایان ھم ھمه شرکت کنندگان خواست

 !"شرط کارگران و فعالین کارگری در بند بودند
  

 برگزاری مراسم اول ماه مه در بانه
كمیته ی ھماھنگی برای كمك به ایـجـاد تشـكـل ھـای 

 عـده ای از ٩١/٢/٨روز جـمـعـه " كارگـری خـبـر داد كـه 
ـانـه مـراسـم روز جـھـانـی  كارگران و خانواده ھایشان در شھر ب
ـا شـور و شـوق  ـانـه ب كارگر را در فضایی صمیمـی و دوسـت

ـامـه . ... برگزار کردند ـن  مـاده ای قـرائـت ١٤در پایان قطـع
ـان شـور و  گردید و مراسم با پخش شیرینی و مـیـوه در مـی

 ."شوق شركت كنندگان به پایان رسید
  

بیانیه كانون نویسندگان ایران بمناسبت اول 
 ماه مه

ـیـه ای "  ـان ـی كانون نویسندگان ایران، بمناسبت اول ماه مه ب
ـیـه آمـده اسـت.   منتشر كرده است ـان ـی اول :   " در بخشی از این ب

ماه مه، روز جشن و سرور كارگران نیز ھست؛ خـاصـه امسـال 
ـان اسـت كه تقارن خجسته ـز در مـی ـی ـبـش .   ای ن فـراخـوان جـن

ــاول ی«درصـد٩٩» ــرده بـه چـپ ــرای اعــتـراض گسـت گــری   ب
ی  گـرمـی ھـمـه ی امـیـد و دل سرمایه در اول ماه مه مـایـه

كسانی است كه به جھانی آزاد و بـرابـر، فـارغ از سـانسـور و 
 ."سركوب، باوری انكارناپذیر دارند

 
 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
 كارگر در مقابل ٢٥٠٠تجمع اعتراضی 

 اداره كار شھرستان شاھین شھر اصفھان
ـابـل اداره ٢٥٠٠ اردیبھشت ٣روز  ـق  كارگر اخراجـی در م

كار شھرستان شاھین شھر اصفھان تـجـمـع اعـتـراضـی بـرگـزار 
ـفـر ١٠٠٠یكی از كارگران در اصفھان گفت تـعـداد .   كردند  ن

ـنـده لـوازم  ـن ـیـد ك از این كارگران، اخراج شده شركت حـایـر تـول
ـزیـون، یـخـچـال و ـلـوی بـوده و حـدود . . .   برقی خانگی مانند ت

 نفر نیز كارگران اخراجی شـركـت ھـای دیـگـر در ایـن ١٥٠٠
 .تجمع شركت داشتند

 
تجمع مجدد کارگران شھاب خودرو در 

 مقابل وزارت کار
ــای بــی پــس از تــجــمــع ــجــه کــارگــران اخــراجــی  ھ ــی ــت ن

ـاسـت جـمـھـوری اسـالمـی و  شھاب خودرو در مقابل نـھـاد ری
 ٢٠ و ١٦ھـای  وزارت رفاه کار و تامین اجتـمـاعـی در روز
ـبـھـشـت در ٩اردیبھشت امسال، این کارگران صبـح روز   اردی

شان پس از تعطیـالت نـوروز، بـرای دومـیـن  اعتراض به اخراج
ـامـیـن  ـابـل وزارت کـار، رفـاه و ت ـق ـان آزادی م ـاب ـی بار در خ

 . اجتماعی تجمع کردند
 

تجمع اعتراضی كارگران نساجی مازندران 
 مقابل فرمانداری

ـان مـازنـدران بـه  بدنبال عدم پاسخـگـویـی مسـئـوالن اسـت
ـا تـجـمـع  مطالبات کارگران نساجی مازندران، این كـارگـران ب

ـاعـث تـوقـف ٩در خیابان اصلی قائمشھر در روز   اردیبھشت، ب

عبور و مرور از این خیابان شدند تا بـه ایـن طـریـق اعـتـراض 
 . خود را به گوش مقامات رژیم برسانند

 
تجمع اعتراضی كارگران لوله سازی 

 خوزستان مقابل استانداری 
ـبـه   ٢جمعی از كارگران لوله سازی خوزستان از روز شـن

ـانـداری ٥اردیبھشت تا روز سه شنبه  ـابـل اسـت ـق  اردیبھشـت م
آنـھـا .   خوزستان در اھواز اقدام بـه تـجـمـع اعـتـراضـی كـردنـد

ـای پـرداخـت ٣٨خواھان حقوق معوقه   ماه خود و دیگـر مـزای
 .نشده خود شدند

 
تجمع كارگران شركتھای اقماری شركت 

 ذوب آھن مقابل استانداری اصفھان
 تن از كارگران معترض از شركتھـای آذر نسـوز ٦٠تعداد 

ـانـون  و مھندسی قائم سپاھان در اعتراض بـه اعـمـال نشـدن ق
ـانـداری اصـفـھـان  ـابـل اسـت ـق قرارداد مستقیم در این شركتھا م

ـاتـی :   نماینده این كارگران گفت.   تجمع كردند ـب ـنـون مـكـات تاك
زیادی برای رسیدگی به وضعشان با دفتر احمـدی نـژاد ھـم 

 .داشته اند و ھیچ گونه پاسخی به آنھا داده نشده است
 

چھل و یک مین تجمع کارگران فرنخ، مه 
 نخ و ناز نخ قزوین

ـزویـن در اعـتـراض بـه  ـازنـخ ق کارگران فرنخ، مه نخ و ن
ـبـھـشـت، ٥وضعیت کاری و عدم دریافت حقوق خود روز   اردی

. برای چھل و یک مین بار دست به تجمع اعـتـراضـی زدنـد
 ماه است که مطالبات معوقـه خـود ٢٦این کارگران بیش از 
 . را دریافت نکرده اند

 
 اعتراض کارگران شرکت شایان تام سنندج

گزارشی در سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران حـاکـیـت از 
ـان ٣٢ سال است ٢این دارد كه مدت   کـارگـر کـارخـانـه شـای

ـفـت  تام سنندج با قراردادھای کاری سفید امضاء در دو شـی
صبح و عصر با دستمزدھای ناچیز مشغول بکـار بـوده انـد و 
عیدی و پاداش، حق بیمـه، حـق مسـکـن، بـن کـارگـری و 

ـیـشـود ـان پـرداخـت نـم ایـن کـارگـران در .   نوبت کاری بـه آن
اعتراض به وضعیت کـاری خـود دسـت بـه اعـتـراض زده و 
شماری از آنان جھت پیگیری وضعیت شـغـلـی خـود بـه اداره 

 .کار رژیم در شھر سنندج مراجعه کرده اند
 

  تجمع اعتراضی کارکنان اداره بھداشت
 اصفھان در مقابل مجلس

ـا  جمعی از زنان شاغل در اداره بھداشت شـھـر اصـفـھـان ب
ـیـكـار  حمل پالكاردھایی در اعتراض به وضعیـت شـغـلـی و ب

ـتـرضـیـن در .   بودن خود مقابل مجلس رژیم تجمع کـردنـد مـع
ـیـت شـغـلـی  جریان تجمع خود خواستار حمایت دولت از مـوقـع
ـیـن صـادره از  ـایـه قـوان خود و تبدیل موقعیت شغلیشان بـر پ

 .سوی مجلس و دولت شدند
 

 تجمع كارگران اخراجی شركت یاسان اراك
 ٣٠٠ صـبـح حـدود ٩ اردیبھشت ساعت ١١روز دوشنبه 

نفر از کارگران شرکت یاسان اراک در مـحـل ایـن شـرکـت 
واقع در قطب صنعتی شمـاره یـک اراک در اعـتـراض بـه 

ایـن شـرکـت .   عدم پرداخت حقوق بیکاری خود تجمع کـردنـد
مجموعه ای از شرکت ھای کوچکتر قطعه سـازی خـودرو 

که عموما طرف قرارداد شرکت سایپا ھستند تشکیل شـده و 
ـیـت  ـال ـاسـان اراک فـع مجموع این چند شرکت که با برنـد ی

 .  نفر پرسنل دارد٢٠٠٠میکنند حدودا 
 

 فشار بر کارگران مجمتع سنگبری آزغ
کمیته ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل 
ھای کارگری خبر داد كه از ابتدای سال جدیـد کـارفـرمـای 

ـاد بـه ٦مجتمع سنگبری آزغ واقع در کیلومتـر  ـاب  جـاده مـھ
ـیـل کـرده اسـت . ارومیه فشارھای زیادی را بر کارگران تحم

وی تمدید قرارداد را منوط به امضا قـراردادھـای مـحـضـری 
ـاد رسـمـی  ـتـر اسـن نموده و کارگران را وادار نموده که در دف
ـیـچـگـونـه  تعھد نمایند در صورت مصدومیت در کـارخـانـه ھ

کـارگـرانـی کـه از .   مسئولیتی را به عھده نخـواھـد گـرفـت
امضای چنین قراردادھای ضد انسانی امتناع ورزیـده انـد از 

در پی این مقاومت، سه نفر از کـارگـران .   کار اخراج شده اند
ـاھـی  به اسامی صالح تجربه کار، عطا یادگاری و سعید سـپ

 .در ھفته گذشته اخراج گشته اند
 

كارگران شوشتر در اعتراض به ناامنی 
 شغلی تجمع كردند

ـا بـرگـزاری تـجـمـعـی ضـمـن  كارگران در شھر شوشـتـر ب
ـیـت شـغـلـی و  گرامیداشت روز كـارگـر بـه عـدم وجـود امـن

 .دستمزد ناعادالنه اعتراض كردند
 

 كارگر اخراجی ایران ١٠٠تجمع اعتراضی 
 غلتك كاشان
 نفر از كـارگـران رسـمـی و قـراردادی ١٠٠ھفته گذشته 

ایـن .   شركت ایران غلتك كاشان دسـتـه جـمـعـی اخـراج شـدنـد
ـا تـجـمـع در  کارگران جھت اعتراض نسبت بـه اخـراج خـود ب
ـیـت كـاری  اداره كار این شھرستان خواستار رسیدگی به وضـع

 .و بازگشت به كار شدند
 

تحصن و تجمع کارگران ساختمانی در 
 میدان انقالب

 نفر از کارگران ساختمـانـی، در اعـتـراض بـه ١٠٠حدود 
وضعیت بد معیـشـتـی و درآمـدی خـود، در اطـراف مـیـدان 

 صبح روز شنبه نھم اردیبھشت دسـت بـه ١٠انقالب از ساعت 
 . تحصن و تجمع اعتراضی زدند

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
 ماه از معوقات کارگران ٢٦عدم پرداخت 

 فر نخ، مه نخ و ناز نخ
سعید نعمت نیا، رئیس شورای اسالمی كار کـارخـانـجـات 

 مـاه اسـت ٢٦بیش از :  نساجی فرنخ و مه نخ و نازنخ گفت
 تن از كـارگـران ایـن كـارخـانـجـات ٥٥٧که مطالبات معوقه 

ـا کـنـون کـارگـران :   او در ادامـه گـفـت. پرداخت نشده است ت
ـار تـجـمـع اعـتـراضـی در ٤٠فرنخ، مه نخ و نازنخ بیش از   ب

ـلـه مـجـلـس، وزارت کـار، وزارت  ـلـف از جـم ارگانھای مخت
. انـد صنایع و استانداری و غیره برای حل مشکالتشان داشـتـه

ـا پـی  مرتبه نیز نمایندگان این شرکـت١٦٢ ھـای  گـیـری ھـا ب
انـد کـه  خود در ارگانھای مختلف دولتی به گفتگو نشـسـتـه

 . اند متاسفانه ھنوز به نتیجه نرسیده
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 ٣٠ تا ١٠كارگران مخابرات راه دور شیراز 
 ماه حقوق معوقه دارند

ـبـھـشـت گـفـت٧یكی از كارگران در شیراز روز  بـه :    اردی
ـا ١٠كارگران مخابرات راه دور شیراز بین   مـاه حـقـوق ٣٠ ت

ـتـه .   پرداخت نشده است یكی از كـارگـران ایـن كـارخـانـه گـف
به ھمه جا مراجعه كردیم حتی از طـرف احـمـدی نـژاد :   است

ـیـگـیـریـھـا  به ما وعده وعیدھای مختلف داده شد اما ھـمـه پ
 .بی نتیجه مانده است

 
كارگران شركت تولیدی فنر بعد از دو سال 

 مطالبات خود را دریافت نكرده اند
 كارگر شركت به تعطیل شده تولیدی فنر تـھـران بـعـد ٢٢

ـافـت نـكـرده  ـات خـود را دری ـب از دو سال دوندگی ھنوز مطال
این علیرغم بارھا تجمع، بارھا شكایت و بارھا مـراجـعـات .   اند

مختلف اعتراضی ایـن كـارگـران بـه دسـتـگـاه ھـای ذیـربـط 
ـیـون تـومـان طـلـب ٥ تا ٤كارگران رسمی ھر كدام .  است  میل

 .از این شركت دارند
 

 ماه است ٦كارگران كارخانه قند بیرجند 
 حقوقی دریافت نكرده اند

 مـاه اسـت كـه حـقـوقـی ٦كارگران كارخانه قند بیرجنـد 
ـیـش از.   دریافت نكرده اند  كـارگـر دارد ٣٠٠این كارخانه كه ب

ـنـد از ھـر امـكـان  در شرایط سخت و محیط آلوده كار میـكـن
ـنـد مـحـروم  خدماتی كه از بیماری ریوی بیماران جلوگیری ك

 .ھستند
 

اخراج کارگران و عدم پرداخت دستمزدھا 
 كارگران نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

 اردیبھشت خـبـر داد كـه ٦اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 
ـا  کارفرمای کارخانجات نورد پروفیل ساوه و نـورد لـولـه صـف

ـانـی سـال ٢٥٠٠كه جمعا  ـای  كـارگـر دارنـد، از مـاھـھـای پ
ـانـه ١٧٠گذشته تاکنون حدود   نفر از کارگران خود را بـه بـھ

ـال بـحـران . مازاد نیرو اخراج کرده است ـب این اخراج سازیھـا بـدن
ـیـل  تولید در این کارخانجات و با جلب توافق کارگـران بـه دل

با این حال کـارفـرمـا از .   رکود در تولید صورت گرفته است
مھر ماه سال گذشته بیمه ایـن کـارگـران را پـرداخـت نـکـرده 
ـتـمـاعـی از  است و ھمین امر باعث شده تا سازمان تامیـن اج
ـیـکـاری خـودداری کـنـد . وصل کارگران اخراجی به بیـمـه ب

ـاریـخ اخـراج  ـا بـر ت ـن ھمچنین کارگران اخراج شده ھر کـدام ب
 ماه دستمزد معوقه دارند و تاکنـون کـارفـرمـا ٤ تا ٢شان از 

 .سنوات آنھا را نیز پرداخت نکرده است
 

حقوق کارگران شرکت عمران نیرو پرداخت 
 نمی شود
 نفر از کارگران شرکت پیمـانـکـاری عـمـران ٨٠٠بیش از 

ـالـغ ٢نیرو دستمزدھای   ماھه اسفند و فروردین و ھمچنین مب
ـان سـال  ـافـت ١٣٩٠مربوط به سنوات و مرخصی پای  را دری

ـالـغ سـنـوات و .  نكرده اند ـب ـاال کشـیـدن م مدیریت عالوه بر ب
مرخصی ھای کارگران در سال جدید و با اتـمـام قـراردادھـای 
ـانـه ھـای واھـی از تـمـدیـد و اخـذ  کاری کارگـران بـه بـھ

 .قراردادھای جدید با کارگران خودداری نموده است
 

 کارگران فنی ساختمان بیمه نمی شوند
شرکتھای فعال در زمینه ساخت و ساز ھیچگونه تـعـھـد 

 .ای برای کارگران فنی خود قائل نمیشوند بیمه
 

عدم پرداخت حقوق و احتمال تعطیلی 
 كارخانه زاگرس خودرو بروجرد

 كـارگـر ٦٠٠یكی از كارگران زاگرس خودرو بروجرد كـه 
زاگـرس " كارگران كارخانه مـاشـیـن سـازی :  دارد، گفته است

 ٩٠ میلیون حقوق معوقـه و عـیـدی سـال ٣بروجرد، "  خودرو
بیمه كـارگـران بـه :   وی افزود.   خود را ھنوز دریافت نكرده اند

كـارگـر دیـگـری از .   تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده اسـت
ـا كـارگـران قـرارداد :   این كارخانـه گـفـت ـانـه ب كـارخـانـه مـاھ

امسـال .   میبندد و عمال كـارگـر رسـمـی جـدیـد نـمـی پـذیـرد
 فروردین تعطیل بـوده و در بـدو ورود مـا بـه ٢٥كارخانه تا 

ـیـچـگـونـه ادعـایـی  كارخانه از ما امضاء گرفتند كه نباید ھ
ـا . داشته باشیم  در چنین شرایطی شایع كردند كـه كـارخـانـه ت

نیمه اردیبھشت بیشتر كار نمیكند و تعطیل خواھد شـد و مـا 
ـیـكـاری مـجـدد قـرار داریـم و  ـفـی و ب ـی در وضعیت بـالتـكـل

 .صدایمان به جایی نمیرسد
 

حقوق كارگران وانیا ریل راه آھن تھران 
 پرداخت نشده است

ـا ریـل راه ١٠٠ ـی  نفر از کارگران شرکت پیـمـانـکـاری وان
آھن تا ھفته اول اردیبـھـشـت دسـتـمـزدھـای فـروردیـن مـاه را 

ـالـغ .  دریافت نکرده اند ـب عالوه بـر دسـتـمـزدھـای فـروردیـن م
ـز  ـی ـنـد کـارگـران ن سنوات پایان سـال و اضـافـه کـاری اسـف

 .پرداخت نگردیده است
 

تشدید بحران در واحدھای تولیدی 
 آذربایجان غربی

 قائم مقام خانه کارگر رژیم در استان آذربایجـانـغـربـی، از 
ـان خـبـر ٤٣تشدید بحران در   واحد تولیدی در سطـح ایـن اسـت

 شھرک صنعـتـی در سـطـح ١٧وی با اشاره به فعالیت .  داد
 درصد کارگاھھای ایـن شـھـرکـھـا ٦٠این استان اعالم کرد، 

ـان ٤٣تعطیل یا نیمه تعطیل بوده و   واحد بـحـران زده در اسـت
وجود دارد که توانایی پـرداخـت دسـتـمـزد کـارگـران خـود را 

 .ندارند
 

 حقوق معوقه کارکنان موسسه زبان ارتباطات
ـان ٦٠دستمزدھای   نفر از کارکنان موسسـه آمـوزشـی زب

 .ارتباطات در تھران پرداخت نشده است
 

حقوق کارگران شرکت دارو پخش یاسین 
 پرداخت نشده است

ـا ٤٥بیش از  ـاسـیـن ت  نفر از کارگران شرکت دارو پخش ی
ـان سـال و  ـای اولین ھفته اردیبھشت بـخـشـھـایـی از عـیـدی پ

ـیـن در سـال .   دستمزد فروردین را دریافـت نـكـرده انـد ھـمـچـن
جدید قراردادھای تعـدادی از کـارگـران بـه اتـمـام رسـیـده و 

 .عوامل کارفرما از تمدید قراردادھا خودداری میکنند
 

كارفرما بخشی از حقوق کارگران شرکت 
 ثمین سبز دنا را به جیب می زند

ـزکـار  ـل طبق گزارشی که انجمن صنفی کارگران برق و ف
ـانـکـار  ـیـم کرمانشاه منتشر كرده است، شرکت ثمین سبز دنا پ
نیروگاه حرارتی بیستون در کرمانشاه، از ھر کـارگـر مـاھـانـه 

ـنـھـا ٣٠بیش از   ٤٤٠ ھزار تومان را به جیـب مـی زنـد و ت

ـا  ھزار تومان را می پردازد؛ در حالیكه باید بـه ھـر كـارگـر ب
ـنـد٤٧١احتساب حقوق و مزایا، مبلغ  .  ھزار تومان پرداخـت ك

 ماه است كه به كـارگـران فـیـش ٧این شركت ھمچنین مدت 
 .حقوق نمی دھد

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
  میلیون بیکار٣

ـیـکـاری  خبرگزاری مھر طی گزارشی با اشاره به رونـد ب
ـان دو ٧طی   سال گذشته اعالم کرد که نرخ بیکاری ھمچـن

ھایی از پایان بیـکـاری حـدود  رقمی مانده و تغییرات آن نشانه
در قسـمـت دیـگـری از ایـن .    میلیون نفر را به ھمراه نـدارد٣

با اینکه طبق برنامه چھارم توسعـه قـرار بـود :   خبر آمده است
 درصد کاھش یابد، امـا ایـن مـھـم ھـرگـز ٨نرخ بیکاری به 

 .  درصد ماندند١٠محقق نشد و نرخ ھا ھمچنان باالی 
 

 میلیون كارگر در ٣شركت ھای خدماتی با 
 آستانه تعطیلی قرار گرفتند

امیر ھوشنگ صادقی رییس كانون شركتھای خـدمـاتـی، 
ـلـی  پشتیبانی و تامین نیروی انسانی استان تـھـران از تـعـطـی

در زمـان    : او گـفـت.   ھزار ھستند خبر داد٢٣این شركتھا كه 
ـفـر از شـاغـالن كشـور از طـریـق ٣حاضر حدود  ـیـون ن ـل ـی  م

ـیـكـاری  شركتھای خدماتی به كار اشتغال دارند كـه شـاھـد ب
ـتـمـاعـی بـرای  این نیروھا و مراجعه آنھا به سازمان تامین اج

 . دریافت مقرری بیمه بیكاری خواھیم بود
 

 سال گذشته ٣٠نرخ بیکاری امسال در 
 بیسابقه خواھد بود

ـاس "بنا به گفته حسین راغفر كه ایلنا وی را  یك کـارشـن
معرفی كرده است، افزایش نرخ بیکاری در ایـران در "   اقتصاد

.  سال گذشته بی سابقه خـواھـد بـود٣٠سال جاری نسبت به 
وی ضمن تکذیـب آمـار اشـتـغـال زایـی دولـت اعـالم کـرد، 
ـیـدی  واردات بی وریه کاال و ورشـکـسـتـگـی واحـدھـای تـول
کشور، آمارھای دولت در خصوص ایجاد اشتـغـال را رد مـی 

وی ھمچین با اشاره به بیکاری و اخـراج صـدھـا ھـزار .  نماید
کارگر طی یک سال گذشـتـه افـزود، در صـورت تصـویـب 
بودجه فاز دوم ھدفمندی و افزایش پرداخت یارانـه ھـا، اکـثـر 
ـیـکـار  واحدھای تولیدی ورشکست و ھزاران کـارگـر دیـگـر ب

 .خواھند شد
 

 درصدی نرخ بیكاری در سال ١٠افزایش 
 جاری

کـانـون عـالـی " ابوالفضل فتح اللھی، عضو ھیئت مدیـره 
ـیـش از  انجمن ـزایـش ب  ١٠ھای صنفی کارگری ایران، از اف

ـیـکـاری .  درصدی نرخ بیکاری در سال جاری خبر داد او از ب
ھـای گـذشـتـه در واحـدھـای  ھا ھزار کـارگـر طـی مـاه صد

در صورت اجـرای فـاز :   تولیدی استان تھران خبر داد و گفت
ـیـش در  دوم قانون ھدفمندی یارانه ـیـش از پ ھا نرخ بیکاری ب
 .کشور افزایش خواھد یافت

 
 ٩٤ادامه روند فعلی بیکاری تا سال

معاون وزیر تعاون، کـار و رفـاه اعـالم كـرد طـبـق رشـد 
ـیـکـاری ٩٤؛ تا سال ٦٠جمعیت در دھه   کشور با مـعـضـل ب
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ـیـرونـی و .  مواجه خواھد بود ـنـکـه عـوامـل ب ـان ای ـی وی با ب
ـیـکـاری  ـزایـش ب ـا اف داخلی می تواند باعث رونق اشتغال و ی

ـا سـال :   باشد، اظھار داشت  ٩٤در بررسی تحول بازار کـار، ت
 .موضوع بیکاری ھمچنان در کشور ادامه خواھد داشت

 
بحران در واحدھای تولیدی کرمانشاه، 

  کارگر را به دنبال داشت١١٠٠اخراج 
ـیـن در اواخر سال گذشته و با تشدید تحریم ـلـی  ھـای ب ـل الـم

علیه جمھوری اسالمی، اخراج کارگران و بسته شـدن بـرخـی 
از واحدھای تولیدی در کرمـانشـاه سـیـر صـعـودی بـه خـود 
ـازگ ل  گرفته و در این ارتباط، شرکت ماھیدشت کرمانشـاه ن

ـا ٨٠٠با  ـاغـرب ب  کـارگـر ٥٠ کارگر اخراجی و شرکت پـوی
ـتـریـن اخـراجـی ـیـشـتـریـن و کـم ـیـب ب ھـا از  اخراجی، بـه تـرت

در ابتـدای سـال جـاری، .   واحدھای تولیدی کرمانشاه ھستند
 کـارگـر ایـن ١٥٠شرکت جھان فوالد غرب اقدام بـه اخـراج 

ـا غـرب از پـرداخـت  مجتمع کرده و از دیگر سو شرکـت پـوی
. کـنـد ی کارگـران خـودداری مـی حقوق و مزایای پنج ماھه

ـنـده ـیـدکـن ـنـی ھمچنین شرکت چینی کـرد، تـول آالت  ی چـی
ـیـدی ٨٠بھداشتی در کرمانشاه با اخراج   کارگر این واحد تـول

ـاطـق غـرب ایـران  به صف واحدھای تولیدی بـحـران زا در مـن
ـیـری از  روزانه جـمـع:   در ادامه این خبر آمده است.   پیوست کـث

ـتـمـاعـی بـه مـنـظـور  کارگران مقابل درب اداره ی تأمـیـن اج
ـا  ی بیکاری تجمع کرده و اداره دریافت بیمه ـز ب ـی ی مـزبـور ن

ـاالسـت، عـدم  ذکر این نکته که شـمـار کـارگـران اخـراجـی ب
ـادآور  توانایی جـھـت رسـیـدگـی بـه خـواسـتـه ـان را ی ھـای آن

 .شوند می
ـاکـنـون ٩١آمارھا حاکی از آن است که از ابتدای سال   ت

ـنـدج، قصـرشـیـریـن و  در شھرھای کرمانشاه، قروه، بوکان، سن
 .اند  کارگر از کار بیکار شده١٤٠٠مھاباد حدود 

 
 تعطیلی کامل شرکت فراكلون

شرکت فراکلون كه از شرکتھای قطعـه سـاز وابسـتـه بـه 
ـنـد  ـاشـد در اوایـل اسـف ـب ساپکو در شھر صنعتی ھشتگرد می

ـلـی آن بـه گـوش ٩٠سال  ـنـی بـر تـعـطـی  زمزمه ھایـی مـب
ـیـت ٩٠کارکنان رسید تا اینکه در نھایت در پایان سال  ـال  فـع

ـیـروی ٥٠٠این شرکت حدود .   خود را به کلی تعطیل کرد  ن
 ٥٠بـعـد از عـیـد، حـدود .   کار متخصص و کـارگـر داشـت

ــگــر از  ــان آن در یــکــی دی ــارکــن ــارگــران و ك درصــد از ک
ـیـکـار  شرکتھای تابعه مشغول به کار شدند اما بقیه از کار ب

ـال حـق و حـقـوق خـود .   شدند ـب ـان بـه دن این کارگران ھمچن
ـافـت نـکـرده  میباشند اماھیچ پاسخی از صاحبان شرکت دری

 .اند
 

  تن از كارگران شرکت پویا غرب٢٨اخراج 
ـزکـار کـرمـانشـاه  خـبـر  انجمن صنفی کارگران برق و فل
ـلـھـای بـرق و  ـنـده کـاب ـیـد کـن داد كه شرکت پویا غرب، تـول
ـبـھـشـت  مخابرات در شھرک صنعتی کرمـانشـاه، از اول اردی

.  نفر از کارگران قـراردادی کـرده اسـت٢٨ اقدام به اخراج ٩١
ـقـه کـار در ایـن شـرکـت را ٣ تا ١این کارگران از   سال ساب

 .داشته اند
 

 كارگر در پی تعطیلی كارخانه ٢٠٠بیكاری 
 روغن نباتی ناب

علی اكبر عیوضی، عضو ھیات مدیره كانـون شـوراھـای 

ـیـكـاری   كـارگـر در پـی ٢٠٠اسالمی كار استان تھران از ب
ایـن :   وی گـفـت.   تعطیلی كارخانه روغن نباتی ناب خبـر داد

واحد تولیدی واقع در تھرانپارس از ابتدای سال جاری تعـطـیـل 
 . شده است

 
 کبریت سازی تبریز در آستانه تعطیلی

ـیـدی  در ماھھای اخیر شایعه فـروش مـاشـیـن آالت تـول
ـیـکـاری  ـان و ب  ١١٠كارخانه کبریت سازی تبریز به ھندوست

یـكـی از .   نفر از کارگران این واحد تولیدی تشدید شده اسـت
ـتـه اسـت ـبـل از عـیـد امـیـد آن :   كارگران این كارخانه گـف ق

ـانـه در دو  میرفت که از این اقدام جلوگیری شود اما متاسـف
ماه اخیر سھامدار بزرگ این شرکت حاضر اسـت کـه سـھـام 
ـفـروشـد  خود را به نصف قیمت به یك سرمایه دار ھندوستانی ب
و در این صورت وضعیت اشتغـال کـارگـران کـبـریـت سـازی 

طبق این گزارش مدیر عامـل ایـن .   تبریز به خطر خواھد افتاد
ـیـه کـارگـران  ـا کـل ـیـر مـاه ب ـان ت ـای کارخانه گفته است تا پ

تصفیه و کـارخـانـه تـعـطـیـل )  صدقیانی(کبریت سازی تبریز 
ـفـر از کـارگـران ٧٠با تعطیلـی ایـن كـارخـانـه . خواھد شد  ن

ـنـد ٤٠قراردادی و  ـیـکـار خـواھ  نفر کارگر رسمـی از کـار ب
 . شد

 
اخراج کارگران قراردادی سازمان پارک 

 ھای سنندج
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
کارگری خبر داد كه سازمان امور پارکھای سنندج، وابسـتـه 

ـفـر از کـارگـران قـراردادی ١٩به شھرداری مرکزی، تعداد   ن
 سـال خـدمـت ١٥ تا ٣فضای سبز خود را که دارای سوابق 

 .در سازمان مذبور میباشند را اخراج نموده است
 

 درصدی صیادان طی یك سال ٤٠بیكاری 
 گذشته

ـزایـش بـدھـی  ـادان از اف محمد کارگر رئیس اتحادیه صـی
ـادی :   ھای دولتی خبر داد و گفـت صیادان به بخش تـعـداد زی

ـایـی در پـرداخـت ایـن بـدھـی ھـا  از صیادان به دلیل عدم تـوان
ـیـکـاری .   اند ورشکست شده ـادان طـی ٤٠از ب  درصـدی صـی

ـارانـه ـنـدی ی ھـا  یک سال گذشته در پی اجرای قانون ھـدفـم
 . خبر داد
 

تعطیلی شرکت تولید کننده محصوالت 
 بھداشتی در ساوه

شركت تولید کننده محصوالت بھداشتی پاكسان سـاوه كـه 
ـیـل نـداشـتـن مـواد ...  در آن تاید، شامپو و  تولید میشود، بدل
ـفـر كـارگـر ٢٠٠این كارخانه حـدود .   اولیه تعطیل شده است  ن

دارد و بعد از تعطیلی كارخانه ھیچ مبلغی بـه كـارگـران داده 
نمی شود و گفته شده است ھر وقـت مـجـددا شـروع بـه كـار 

 .شد به شما حقوق میدھیم
 

احتمال اخراج کارگران شرکتی شھرداری 
 قصرشیرین

ـانـکـار  ـیـم ـا پ در پی قرارداد اخیر شھرداری قصرشـیـریـن ب
ـفـر از کـارگـران ایـن  خدمات کارگری این شھرستان، دھھا ن

 کـارگـر در ایـن ٧٠حداقـل .   نھاد در آستانه اخراج قرار دارند
ـاشـنـد کـه  ـب ـی بخش از شھرداری قصرشیرین مشغول بـکـار م

ـتـه انـد ـانـه اخـراج قـرار گـرف ـامـات .   نیمی از آنان در آست مـق

شھرداری قصرشیرین دلیـل اخـراج ایـن کـارگـران را کـاھـش 
 .ھزینه ھا عنوان کرده اند

 
بیکاری شدن تعدادی از کارگران زاگرس 

 خودرو بروجرد
ـیـل  تعدادی از کـارگـران زاگـرس خـودرو بـروجـرد بـه دل
ـال  ـب ـیـد بـه دن مشکالت مـالـی و عـدم پـرداخـت سـھـم تـول

 .ھدفمندی یارانه ھا از کار بیکار شدند
 

 اخراج كارگران شركت گیالن سویا 
كمیته ھماھنگی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای 

 ١٤ اردیبھشت خبر داد كه در ھفته گـذشـتـه ٦كارگری روز 
ـا واقـع در شـھـر صـنـعـتـی  نفر از كارگران شركت گیالن سوی

ـیـدی .   رشت اخراج شدند این كارخانه زیر مجمـوعـه گـروه تـول
ـیـدی  عظیم اشی مشی بوده و واحد پایه و اولیه این گروه تـول

ـا . عظیم می باشد  كارگران اخراجی از كارگـران قـدیـمـی و ب
 .سابقه این شركت می باشند 

 
 واحد صنفی متخلف در ١٩پلمپ و تعطیلی 

 اردبیل
ـتـرل و نـظـارت بـر امـاکـن  با اجـرای طـرح تشـدیـد کـن

ـیـل و دیـگـر ١٩عمومی،  ـفـی مـتـخـلـف در اردب  واحد صـن
 .شھرھای استان پلمپ و تعطیل شدند

 
دوازده واحد صنفی در قزوین توسط پلیس 

 امنیت پلمب شد
ـلـمـب  ـزویـن از پ  ١٢رئیس پلیس امنیت عمومی استان ق

ـات اسـالمـی و  واحد صنفی به دلیل آنچه عدم رعایت شـئـون
 .ی نامتعارف خوانده شده است، خبر داد فروش البسه

 
ورشکستگی قریب الوقوع مراکز ارائه 

 خدمات رادیولوژی ایران
عبدالرسول صداقت، رئیس انجمن رادیولوژی ایـران گـفـت 

 درصد نیازمندھـای خـود را ٩٠از آنجا که رشته رادیولوژی 
ـزات مصـرفـی و غـیـرمصـرفـی از خـارج از  در زمینه تجھی

کند به شدت تحت تاثیر گـرانـی نـرخ ارز،  کشور تامین می 
. ھای بانکی و تحریم فروش دستگاه به ایـران قـرار دارد تحریم

ـات نـرخ ارز سـبـب شـده مـراکـز ارائـه  از سوی دیگر نـوسـان
ـانـه ورشـکـسـتـگـی و  خـدمـات رادیـولـوژی در ایـران درآســت

 .تعطیلی قرار گیرند
 

 ناامنی محیط كار
 

 اعتراف به افزایش حوادث محل کار در ایران
ـامـات خـانـه کـارگـر اسـالمـی از  ـقـل از مـق ایلنا بـه ن
ـیـل  جانباختن و معلولیت ھزاران کارگر در سال در ایران بـه دل

ـایـه ایـن گـزارش، .   نبود ایمنی الزم در محل کار خبر داد بـرپ
ـاس و  ـب آتش سوزی، سقوط از بلندی، در اختیار نگـذاشـتـن ل
کاله ایمنی و عوامل متعدد دیگری موجب شـده کـه ھـمـه 
ـنـد و  ـن ـی ساله تعدادی از کارگران در محل کار خود آسیب بب
ــدامــی بــرای  ــایــان اق ــت و کــارفــرم ــون از ســوی دول تــاکــن

 .پیشگیری موثر از این وقایع صورت نگرفته است
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  کولبر در ایران در دو ماه٧٤کشته شدن 
المللی حقوق بشر با انتشار اطالعیـه از كشـتـه  کمپین بین

افرادی كه اجناس را روی پشت خـود حـمـل (  كولبر ٧٤شدن 
ـنـد ـفـر آنـھـا ٧٠در مـرزھـای غـربـی ایـران، كـه )   می كن  ن

مستقیما توسط آتش اسلحه ھای نیروھای نظامی جـمـھـوری 
ـیـن دو .   اسالمی جان خود را از دست داده اند، خبر داد ھمچـن

ـیـم  ـق ـیـرانـدازی مسـت كولبر دیگر در مـواردی مـجـزا مـورد ت
ـلـج شـده انـد . نیروھای انتظامی اسالمی قرار گرفته اند و ف

ـنـد  این گزارش می نویسـد كـه ھـمـگـی ایـن افـراد در اسـف
 و پس از آغاز برنامه انسداد مـرزھـا ١٣٩١ و فروردین ١٣٩٠

ـا بـه ایـن .   انـد ھای کردنشـیـن ایـران کشـتـه شـده در استان ـن ب
 نفر کولبری کـه جـان خـود را از دسـت داده ٧٤گزارش از 

ھا توسط ماموران مرزی دولتی ھـدف گـلـولـه   نفر آن٧٠اند، 
ـفـجـار ٤اند و  قرار گرفته و کشته شده ـیـل ان  نفر از آنان بـه دل

مین، سقوط بھمن، و سرمای شـدیـد جـان خـود را از دسـت 
بـعـضـی :   " در بخشی از ایـن اطـالعـیـه آمـده اسـت.   داده اند

ـزدیـکـانشـان گـزارش داده کولبـران و خـانـواده انـد کـه  ھـا و ن
ھـا و سـایـر  ماموران امنیتی مناطق مـرزی عـمـدا بـه اسـب

 ."اند ھا را کشته حیوانات بارکش شلیک کرده و آن
 

  کارگر جوان در مشھد٢غرق شدن 
مدیر روابط عمومـی سـازمـان آتـش نشـانـی و خـدمـات 

ـبـھـشـت، ٨روز :   ایمنی شھر مشـھـد گـفـت  کـارگـر ٢ اردی
در .   سدسازی در مشھد در حوضچه پشـت سـد غـرق شـدنـد

ـاج  این حادثه یکی از این کارگران جوان حین کـار بـرروی ت
ـلـومـی بـه حـوضـچـه  ـامـع سد در روستای چھچه، به علت ن
پشت سد سقوط می کند و ھمکار وی که بـرای نـجـات آن 

 .به سد می پرد، ھر دو غرق می شوند 
 

ریزش معدن جان كارگری را در طبس 
 گرفت

در پی ریزش تونل شماره سه معدن زغال سـنـگ نـگـیـن 
. ای به نام عظیم برزگر كشـتـه شـد  ساله٢٧در طبس، كارگر 

ـزش مـعـدن،  ـال ری ـب در تونل شماره دو ھمین شرکت نیز بـه دن
 .محمد قربانی یکی دیگر از کارگران این معدن مجروح شد

 
كارگران شركت كولینار تبریز دچار 

 بیماریھای گوناگون شده اند
ـفـر از کـارگـران شـرکـت ٨بنا به گزارش منتشر شده،   ن

ـان آور بـودن کـار، دچـار  كولینار تبریز، به علت سخـت و زی
 ٢٥٠کارگران این شـرکـت کـه .   سرطان خون و روده شده اند

نفر می باشند، از انواع ناراحتیھای پوستی و تنفـسـی و روده 
ـیـسـت در .   رنج میبرند و ھیچ نھاد و ارگانی جوابگوی آنان ن
ـنـکـه صورت ھرگونه اعتراضی از جانب کارگران و به علت  ای

 .قرارداد موقت دارند کارگران تھدید به اخراج می شوند
 

 ساله را به کام ٢٨دستگاه ریسندگی، کارگر
 خود کشید
ی شھـرضـا، روز   از اھالی شھر منظریه  ساله٢٨كارگری 

 اردیبھشت ھنگامیکه در حال کار کردن با یک دسـتـگـاه ٧
ریسندگی بود ناگھان به درون ایـن دسـتـگـاه کشـیـده شـد و 

وی دسـت چـپ و .   برخی از اندامھای خود را از دست داد
 .گوش راست خود را در این سانحه از دست داد

 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
بازداشت فعال کارگری، ذبیح الله باقری در 

 اصفھان
ـاقـری از فـعـاالن کـارگـری كـارخـانـه فـوالد  ذبیح اللـه ب

وی در حالی کـه از کـارخـانـه .   مباركه اصفھان بازداشت شد
شد، ابتدا توسط حراست احضار و پـس از آن ھـمـراه  خارج می

ـقـل  ـت ـن ـلـوم م ـامـع با سه مأمور لباس شخصی بـه مـحـلـی ن
ـیـن .  گردید ـازداشـت و ھـمـچـن دلیل این دستگیری، مـحـل ب

ـلـه .   سرنوشت وی ھنوز روشن نیست بنا به این گزارش ذبیح ال
ـان بـرگـزاری تـحـصـن  باقری طـی مـاه ھـای اخـیـر، در جـری

اعتراضی گروھی از کارگـران ایـن واحـد بـه عـدم پـرداخـت 
ـا دو تـن دیـگـر از  حقوق و مزایای مـعـوقـه خـود، ھـمـراه ب

 .کارگران مورد احضار حراست و توبیخ و تھدید قرار گرفته بود
 

 نفر از معلمین استانھای ٥دستگیری 
 كرمانشاه و ھمدان جلوی بیت خامنه ای

ـان ھـای ٥ فـروردیـن  ٢٣در تاریخ  ـلـم كـه از اسـت  مـع
ـیـت خـامـنـه  کرمانشاه و ھمدان به تھران آمده بودند جـلـوی ب

ـنـد ـیـن اخـراجـی آمـوزش و .   ای  تجمع می کـن ـلـم ایـن مـع
ـار بـه ٢٥پرورش بودند و درخواست داشتند با  ـقـه ك  سـال سـاب

ـلـمـان کـه ٥ھر . سر کار خود برگردانده شوند  نفر از ایـن مـع
ـقـی را سـر کـالس بـه دانـش آمـوزان  برای اینکه تاریخ حقی

 نفر توسط سپاه بازداشت شـدنـد ٥میگفتند اخراج شده اند، ھر 
ـاه  و مشخص نیست کجا برده شـدنـد و از آنـجـایـی کـه سـپ

 .دستگیرشان کرده معموال اسامی منتشر نمی شود
 

 تھدید فعاالن کارگری سنندج به دستگیری
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

 اردیبھشت، اداره اطـالعـات ٩کارگری خبر داد كه صبح روز 
شھرستان سنندج، تعدادی از فعاالن کارگری را حضـوری و 
یا از طریق تلفن تھدید به دستگیری کـرد و بـه آنـھـا گـفـت 
ـنـدج و  که در صورت برگزاری مـراسـم اول مـاه مـه در سـن

ـنـد  شرکت فعاالن در این مراسم، تمامی آن ھا دستـگـیـر خـواھ
چشمه بـه اداره  ھمچنین اعضای گروه کوھنوردی چھل.  شد

ـایـد  اطالعات احضار شدند و به آن ھا گفته شـده اسـت کـه ب
 .تعھد دھند که در مراسم اول ماه مه شرکت نکنند

ـیـن نـھـاد كـارگـری طـی اطـالعـیـه  در ھمین رابطه ھـم
 اردیبھشت منتشر شده است، نوشتـه اسـت ١٠دیگری كه روز 

ـنـدج، مـجـیـد  ـیـن کـارگـری در سـن ـال كه در تداوم تھدید فـع
ـنـی،   ـنـی، خـالـد حسـی حمیدی، کوروش بخشنده، غالب حسـی
فردین میرکی و كریم از طرف اداره اطالعات تھدید شـده انـد 
. كه در صورت شركت در مراسم اول ماه بازداشت خواھنـد شـد

تعدادی از اعضای اتحادیه آزاد كارگـران ایـران ھـم مـراجـعـه 
كرده و یا از طریق تلفنی آنھا را از شركت در مـراسـم اول مـه 

  .منع كرده اند
احضار فعالین كارگری به اداره اطالعات 

 شھر سقز 
كمیته ھماھنگی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای 

 اردیبھشت فـعـال كـارگـری ٥كارگری خبر داد روز سه شنبه 
و عضو این نھاد كارگری، عمر شاكری به مدت دو سـاعـت 
به اداره اطالعات شھر سقز احضار و به نامبرده ابالغ شـد كـه 

ـنـوع بـوده  برگزاری ھرگونه مراسم به مناسبت اول ما مه مـم
در . و در صورت برگزاری برنامه با آنھا برخـورد خـواھـد شـد 

ـام  ـن ادامه این خبر آمده است كه فـعـال كـارگـری دیـگـری ب
ـبـه اول مـاه مـه سـاعـت   ٩حسین مرادی برای روز سه شـن

 .صبح به اداره اطالعات سقز احضار شده است 
 

رضا شھابی در اثر وخامت شدید وضع 
 جسمانی به بیمارستان منتقل شد

كمیته دفاع از رضـا شـھـابـی در 
 خـود از وخـامـت ٢٨اطالعیه شماره 

شدید وضع جسمانی رضـا شـھـابـی و 
ـنـی  ـی اعزام وی به بیمارستان امام خـم

: در این اطالعیه آمـده اسـت.   خبر داد
ـانـونـی  ـزشـک ق مدت ھـاسـت کـه پ

ـیـت وخـیـم شـھـابـی ھشـدار داده اسـت؛  تھران درباره ی وضع
پزشکان پیشتر اعالم کرده بودند که بعد از ترخیـص، رضـا از 
ـا بـرای  بیمارستان باید تحت استراحـت مـطـلـق قـرار گـیـرد ت
. جلوگیری از فلج شدنش تحت عـمـل جـراحـی قـرار بـگـیـرد

ـزشـکـی بـرای رضـا،  ـا عـدم صـدور مـرخصـی پ متاسفانه ب
ـاراحـتـی در  مشکالت عصبی و درد و دیسـک گـردن و ن
ـا آمـبـوالنـس جـابـجـا  کمر باعث شد که در زنـدان رضـا را ب
ـاجـایـی ادامـه  میکردند و این بی توجھی بـه اوضـاع رضـا ت
ـا بـه حـالـت  ـب پیدا کرد که نیم بدن رضا بی حس شده و تقـری
ـز از درد  ـی ـان ن ـیـمـارسـت نیمه فلج درآمده است و اکـنـون در ب

 .شدید به خود می پیچد
 

 آزادی پدرام نصراللھی
ـنـگـی بـرای كـمـك بـه  كمیته ھماھ
ایجاد تشكلھای كارگری خـبـر داد كـه 

ــه  ــب ــھــشــت پــدرام ٥روز ســه شــن ــب  اردی
، فعال کـارگـری و ) نه به ز(نصراللھی 

عضو این نھاد كارگری پـس از تـحـمـل 
ــات ٤٨  روز بــازداشــت در اداره اطــالع

ـان ٧٠شھر سنندج، با قرار وثیقه  ـیـون تـومـانـی، در مـی ـل ـی  م
 .اش آزاد شد استقبال گرم دوستان و خانواده

 
 محمود صالحی به اداره اطالعات احضار شد

ــاقــب  ــع ــت ــحــی م ــال مــحــمــود ص
بازگشت به ایران بـه اداره اطـالعـات 

وی .   شھرستان سقز احضار شده اسـت
ـزرگ ٥که به دعوت   سنـدیـکـای ب

 به ایـن  کشور فرانسه برای سخنرانی
ــس از  ــود، پ ــر کــرده ب کشــور ســف

ـنـی بـرای ادای ٢بازگشت بـه ایـران  ـف ـل ـار بـه صـورت ت  ب
ـز احضـار شـده اسـت توضیحات به اداره . ی اطالعات شھر سق

 مـرتـکـب  صالحی گفته است که از آنجایی که ھیچ جرمی
 .نشده است به اطالعات نخواھد رفت

 
 جلوگیری از مرخصی رسول بداقی

ــانــواده رســول  بــا وجــودی کــه خ
ـلـمـان  ـفـی مـع بداقی عضو کانون صـن
ایران، قرار صادر شده از سـوی دادگـاه 

انـد،  را برای مرخصی وی تودیع نمـوده
زندانبانان از دادن مـرخصـی بـه ایشـان 

 .زنند سرباز می
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احضار مھرداد امین وزیری به دادگاه 
 اسالمی سنندج

ـاریـخ  مھرداد امین وزیری کـه در ت
 بھمن ماه سـال گـذشـتـه از سـوی ٢٥

 ٣٣اداره اطالعات دستگیر و به مـدت 
ــود و در  ــن اداره ب روز در بــازداشـت ای

ـقـه آزاد ٢٨تاریخ  ـی ـا تـودیـع وث  اسفند ب
ــه  ــب ــکــشـن ــح روز ی ــود، صــب  ١٠شـده ب

 دادیاری دادگاه سنندج احضـار گـردیـد ٤اردیبھشت به شعبه 
  .تا آخرین دفاعیات خود را انجام دھد

 گزارش
 

فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران به 
مناسبت اول ماه مه در اعتراض به سطح 
دستمزدھا، اخراج سازیھا، عدم پرداخت 

 دستمزدھا و اصالح قانون کار
ــراضـی در سـراسـر کشـور، از  ـا امضــای طـومــار اعـت ب

 زندگی و معیشت خود به دفاع بر خیزیم
 کارگران و ھمکارن در سراسر ایران

ھمانگونه که ھمه ما میدانیم طـی سـی سـال گـذشـتـه 
ـیـشـت مـا  تورم و گرانی ھر ساله عرصه را بر زندگی و مـع

ـا اجـرای فـاز اول قـطـع .  کارگران تنگ تر کرده است اما ب
یارانه ھا و زمزمه آغاز فاز دوم آن، طی چنـد مـاه گـذشـتـه 
به یکباره ھزینه ھای زندگی بـطـور سـرسـام آوری چـنـدیـن 

ـنـھـا  ذره ای . برابر شد ـنـه ھـا نـه ت ـزی تورم موجود و این ھ
ـلـکـه ٩١تناسب با حداقل دستمزد تعیین شده در سال   ندارنـد ب

این ھزینه ھا و تـورم چـنـدیـن بـرابـری در حـال سـوق دادن 
ـقـر  زندگی و معیشت ما کارگران و خانواده ھایمان از خـط ف

 .به خط مرگ ھستند
 از طرفی در بسیاری از کارخانه ھا ایـن دسـتـمـزدھـا را 
ـبـدیـل  نیز بموقع پرداخت نمیکنند و این مسئله به یک روال ت

ـیـد امضـا و .   شده است با وجـود قـراردادھـای مـوقـت و سـف
ھمچنین به تعطیلی کشانده شدن بسیـاری از کـارخـانـه ھـا، 
سایه اخراج بطور دائمی بر باالی سر مـا قـرار دارد و روزی 
نیست که صدھا و ھزاران نفر از ما در سطـح کشـور از کـار 

ـایـد بـه .   بیکار نشویم بیمه کارگران ساختمانـی آنـطـور کـه ب
علیرغم مصوبه دولت مبنی بـر بـرچـیـده .  اجرا در نیامده است

ـان مشـغـول  شدن شرکتھای پیمانکاری، این شرکتھـا ھـمـچـن
ـیـکـاری  ـیـمـه ب چپاول ما ھستند، در قوانین بازنشستگی و ب
دست برده اند که حاصل آن چیزی جز تحمیـل بـی حـقـوقـی 

وزارت کـار اصـالحـیـه ای را بـر روی .   بیشتر بر ما نیسـت
ـزودی قـرار اسـت جـھـت  قانون کار موجود تنظیـم کـرده و ب

بـر اسـاس ایـن . تصویب به مجلس شورای اسالمی ارائه شود
ـای  ـن ـیـدا کـرده، مـب ـانـه کـاھـش پ ـی اصالحیه مرخصی سـال
احتساب اضافه کاری به ضرر کارگران تغییر یافته و دسـت 

 ،...کارفرمایان در اخراج کارگران باز گذاشته شده  و
 دوستان و ھمکاران

ـیـم  ـتـوان ـی باید به ھر نحو ممکن و به ھر شـکـلـی کـه م
ـیـم اعضـای .   اعتراض خود را به وضعیت مـوجـود اعـالم کـن

ـاسـبـت اول مـاه مـه روز  اتحادیه آزاد کارگران ایـران بـه مـن
جھانی کارگر و در اعتراض به وضعیت مشقت بار کـنـونـی، 
اقدام  به انتشار و توزیع نامه ای اعـتـراضـی بـه وزیـر کـار 

نـمـوده انـد و )   رونوشت به مجلس و نھاد ریاسـت جـمـھـوری( 

 ھـزار امضـا از کـارگـران ٥طی روزھـای گـذشـتـه حـدود 
ـتـمـانـی و سـایـر  کارخانه ھا، بازنشـسـتـگـان، کـارگـران سـاخ

ـازه آغـاز کـار مـا در .   بخشھا جـمـع آوری کـرده انـد ایـن ت
اعتراض به سطح دستمزدھـا، اخـراج سـازیـھـا، عـدم پـرداخـت 
دستمزدھا و دست بردن به قوانین موجـود بـه ضـرر کـارگـران 

 .است
امضای این طومار حداقل کـاری اسـت !  یاران و ھمکاران

ـیـم در دفـاع از  ـتـوان ـی که در یک سطح ملی و سراسـری م
ـیـم بـه مـا .   زندگی و معیشت خود و خانواده ھایمان انجام دھ

ـا  ـبـسـتـگـی در سـراسـر کشـور، ب بپیوندید و با اتـحـاد و ھـم
امضای طومـار زیـر در دفـاع از زنـدگـی خـود و خـانـواده 

 .ھایمان سھیم شوید
 ١٣٩١ اردیبھشت ١١ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـزودی   شماره ھای تماس با مسئولین طومار اعتراضـی ب
 .بر روی سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواھد شد

متن طومار در اعتراض به سـطـح دسـتـمـزدھـا،اخـراج 
 سازیھا، عدم پرداخت دستمزدھا و اصالح قانون کار 

 به وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی
رونوشت به نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نـھـاد 

 ریاست جمھوری
ھمانطوریکه ھمگان میدانیم و بر آن آگاھیم از یـک سـال 
ـارانـه ھـا اقـالم و  و نیم پیش با آغاز فـاز اول طـرح قـطـع ی
ـیـمـت داشـتـه  کاالھای اساسی زندگی چندین برابر افزایش ق

ـانـگـیـن .   اند ـی این در حالی است کـه در طـول ایـن مـدت م
 و سـال جـاری، ٩٠دستمزد کارگران بـر روی ھـم در سـال 

نسبت به سالھای قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه ھا حـتـی 
کاھش نیز پیدا کرده است و عالوه بر آن در طـول ایـن مـدت 

ـیـه ٥ و سپس ٤با اعمال   درصدی ارزش افزوده بـر روی کـل
 درصد از دسـتـمـزد روزانـه ٥کاالھای مصرفی، عمال حدود 

. زیر خط فقر ما کارگران به خزانه دولـت سـرازیـر شـده اسـت
ـا .   عدم پرداخت بموقع دستمزد کارگران بیداد مـیـکـنـد تـوام ب

ـابـل تـحـمـلـی در مـورد  ـار و غـیـر ق ـب ـیـت اسـف چنین وضـع
ـانـون  دستمزدھا، اصالحیه ای بسیار ضد کارگری بـر روی ق
ـتـه  کار که امنیت شغلی و معیشت کـارگـران را نشـانـه رف
ـزودی بـه مـجـلـس ارائـه شـود . است تھیه شده و قرار است ب

ـیـن  ـی مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کـارگـران بـرای تـع
ـیـر ٥حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق  ـی  سال آخر آنان تـغ

. پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستـگـان شـده اسـت
ـام و تـحـمـل  ـبـت ن بیمه میلیونھا کارگر ساختمانی علیرغم ث
ھزینه، ھنوز بـه سـرانـجـامـی نـرسـیـده اسـت و شـرکـتـھـای 
ـنـد  پیمانکاری ھمچنان مشغول چپاول دسترنج کارگـران ھسـت
ـلـی کـارخـانـه ھـا در  و ناامنی شغلی، اخراج سازی و تعـطـی

 .بدترین وضعیت نسبت به سالھای پیش قرار دارد
بدون تردید نه تنھا ما کارگران بلکه ھیچ انسـان شـریـف 
ـیـونـھـا کـارگـر و  و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میل

ـنـده .   خانواده ھای آنان بر نمی تابد لذا ما کارگران امضـا کـن
ـان  ـای این طومار بعنوان اقداماتی بسیار مبرم و عاجـل بـرای پ
ـزایـش  دادن به وضعیت مشقت بار موجود، مصرانه خـواھـان اف
ـامـیـن  حداقل دستمزدھا بـر اسـاس تـورم واقـعـا مـوجـود و ت
ـا دخـالـت  ـفـره ب شرافتمندانه سبد ھزینه یک خانـوار چـھـار ن
نماینده ھای منتخب مجامع عمومی کارگران کـارخـانـه ھـا 

بر کنار گـذاشـتـن طـرح . و مراکز تولیدی و خدماتی ھستیم
ـازنشـسـتـگـی  اصالحیه قانون کار و توقف احتسـاب حـقـوق ب

ـای مـی ٥کارگران بر مبنای میانیگن دستمزد   سـال آخـر پ

ـتـمـانـی و .   فشاریم خواستار اجرای فوری بیمه کارگران سـاخ
ـیـمـانـکـاری  مصوبه ھیئت وزیران مبنی بر حذف شرکتھای پ
وعقد قرارداد مستقیم و دائمی با کـارگـران و ایـجـاد سـاز و 
ـیـب  ـق کار قانونی قاطع برای پرداخت بموقع دستـمـزدھـا و تـع
قضایی کارفرمایانی ھستیم که کارگران را بـدون قـرارداد و 
یا با قراردادھای سفید امضا و دستمزدھای معـوقـه وادار بـه 

 .کار میکنند
 سایت اتحادیه آزاد كارگران ایران: منبع

 
 زندگی غیرقابل تحمل كارگران

ـیـشـه  رژیم جمھوری اسالمی با ھمه وابستگانش کـه ھـم
ـاراج سـرمـایـه ھـای مـلـی  در حال مکیـدن خـون مـردم و ت
ھستند، بدون اینکه بخاطر دردھای مردم خم بـه ابـروی خـود 
بیاورند، چه در شرایط تحریم اقتصادی و چه در شـرایـط آزاد 

 .اقتصادی درآمد خود را دارند و در رفاه کامل به سر می برند
ـانـه تـحـریـم و  مدام در این شرکـت و آن شـرکـت بـه بـھ
ـانـه ھـای  کاھش ھزینه و کمبود بودجه و کاھش تولید و بـھ
ـیـکـه  ـا او را در حـال دیگر یا حقوق کارگر را نمی دھند و ی
ھیچ حمایتی از طرف بیمه و سازمانھای دیـگـر نـمـی شـود 

ـا .  از کار بیکار می کنند ـاط ب ـب مثال شرکتی کارش در ارت
یک کاالی خارجی است یا تولید کننده کاالئی اسـت کـه 
ـانـه  مواد اولیه آن از خارج وارد می شده، در حال حاضر به بـھ
ـبـع آن عـده ای کـارگـر در  تحریم تعطیل می کند و بـه ت
ـیـکـار  حالیکه چند ماه است حقوقی ھم دریافت نکـرده انـد ب

ولی سرمایه دار اصـلـی شـرکـت کـه در .   و آواره می شوند
اکثر مواقع وابسته به رژیم می باشد بدون ھـیـچ نـگـرانـی و 
دغدغه خاطری سرمایه خود را برمی دارد و بـه یـک کـار 

ـانـه اگـر ایـن .   دیگری می زند ـن ـی در حـالـت اول و خـوش ب
ـیـشـتـر را در سـرمـایـه گـذاری در یـک  سرمایه دار سود ب
کاالی داخلی ببیند، تعدادی کارگر مشـغـول بـه کـار مـی 
شوند و از وضعیت دردناک بیکار و بـدون درآمـد بـه حـالـت 

ـبـدیـل مـی شـونـد ـیـن ت ـائ در .   شاغل با یک درآمد بسیار پ
ـیـشـتـر را در سـرمـایـه  حالت دوم اگر این سرمایه دار سـود ب
گذاری ھای کاذب مثل خرید و فروش ارز و سـکـه و طـال 
ـنـھـا کـارگـری  و دیگر کاالھای با ارزش ببیند، دیگـر نـه ت
ـا ھـجـوم سـرمـایـه ھـای  ـلـکـه ب مشغول به کار نمی شـود ب
ـاالئـی از  ـازار درآمـدھـای کـاذب درصـد ب سرمایه داران به ب
ـاز ھـم سـیـر  اقصاد مملکت تغییر میکند و تورم و گـرانـی ب
سعودی به خود می گیرند و بیچاره کـارگـر و خـانـواده اش 

چـراکـه .   ھستند که در این شرایط بازھم قربانی مـی شـونـد
ـایـد ضـروری تـریـن و  ـلـکـه ب نه تنھا کار و درآمدی ندارند ب
ـنـد . اولین مایحتاج زندگی خود را به باالترین قیمت تھیه کـن

ـنـد  ـتـوان ـا ب ھمیشه این شرایط به نفع رژیم وسرمایه دار است ت
 .را اجرا کنند" گرسنه نگه دار، حکومت کن"سیاست 

ـیـر  ـاث نمونه بارز یکی از شرکت ھائی که ھمیشه تحـت ت
ـانـی ایـن  ـز قـرب ـی تحریم بوده و کـارگـران زحـمـت کـش آن ن
ـاشـد ـا مـی ب ـپ . موضوع می باشند، گروه خـودروسـازی سـای

ـیـد  اخیرا به علت خالی شدن انبار قطـعـات وارداتـی خـط تـول
خودروی ریو خوابیده و تیراژ تولید خودروی پراید نیز کـاھـش 
ـا  ـیـشـه ب یافته است چرا که تولید آنان ھم بعلـت تـحـریـم ھـم
کسری قطعه مواجه است، و باز ھم دود ایـن آتـش در چشـم 

ـیـمـانـی بـه حـالـت .   کارگر است تعداد زیادی از کـارگـران پ
تعلیق و بیکاری درآمـدنـد و سـاعـات اضـافـه کـاری کـال 

بیچاره کارگری کـه کـلـی بـرای زنـدگـی . حذف شده است
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خود و خانواده اش برنامه ریزی کرده و روی دو قـران پـولـی 
ـاز کـرده  که با اضافه کاری بیشتر بدست می آورد حساب ب
ـایـد کـاسـه چـه  بوده، حاال دیگر آن را ھم از دسـت داده و ب
کنم چه کنم به دست گیـرد، کـه چـگـونـه اجـاره خـانـه را 
ـاسـخـگـوی  بپردازد، چگونه شکم خانواده اش را سیر کند و پ
کمترین نیازھای خانواده خویش باشد، چگونه اقساط معـوقـه 

موجی از یاس و ناامیدی و نـگـرانـی از . اش را پرداخت کند
 .آینده در میان کارگران به چشم می خورد

ــکــش  ــگــر کشــور کــارگــران زحــمــت در یــک ســمــت دی
ـنـد کـه  مجموعه پاالیشگاه ھای منطقه پارس جنـوبـی ھسـت
در بدترین شرایط کاری و پائینترین سطح بھداشـت و ایـمـنـی 
و بدترین آب و ھوا، در قبال کمترین میزان حـقـوق نسـبـت بـه 

ـنـد ـپـھـای .   شرایط کاریشـان، کـار و زنـدگـی مـی کـن کـم
زندگی کارگران از نظر بھداشتی بسیار ضعیف اسـت، سـطـح 
ـاد بـه  ـی ـیـن و اعـت ـائ ـار پ کمی و کیفی تغذیه کارگران بسـی

ـیـداد مـی کـنـد ـان کـارگـران ب ـزان .   مواد مخـدر در مـی مـی
ـلـمـه . دستمزدھا خیلی کم می باشد ـپ یک کـارگـر سـاده دی

ـایـه حـقـوق ٣٠٠ تا ٢٥٠پیمانکار بین   ھزار تومـان در مـاه پ
ـیـن  ـنـد ب دارد که با مزایائی که با کلی منت به او مـی دھ

ـلـغ .    ھزار تومان دریافتی اوسـت٤٥٠ تا ٤٠٠ ـب ـقـدر ایـن م آن
اندک است که وقتی کارگر آنرا دریافت میکـنـد، سـردرگـم 
می شود که چقدر آنرا برای خرج خـود نـگـه دارد و چـقـدر 

کـامـال مشـخـص .   آنرا با چه روئی برای خانواده خود بفرستد
ـفـر کـارگـر سـاده  است که این مبلغ کفاف زنـدگـی یـک ن
. تنھا در کمپ را نمی دھد چه برسد به خرج یـک خـانـواده

ـقـر و  اینجاست که خانواده کارگر بعلت فشارھای ناشی از ف
تنگدستی و گرسنگی و عدم حضـور سـرپـرسـت خـانـواده بـه 

ـانـکـاران .   ھزار چالش کشیده می شود ـیـم سرمـایـه داران و پ
آشامان خوابیده انـد روی مـنـطـقـه و  وابسته به رژیم مثل خون

ـفـت و  ـنـد پـول گـاز و ن ـتـوان ـا ب خون کارگر را می مکند ت
 .سرمایه ھای مل ی کشور را به جیب بزنند

 کارگر در این منطـقـه کـار ٦٠٠٠ در حال حاضر باالی 
ــنــد ــرارداد ھســت ــکــار طــرف ق ــمــان ــد کــه بــا پــی ــن . مــی کــن

ـا در  پیمانکارانی که به ظاھر برنده مناقصه ای شده انـد و پ
ـاول  ـتـظـار چـپ این منطقه گذاشته اند ولی در اصل در صف ان

چـون سـرمـایـه .   سرمایه ھای مل ی نوبت به آنھا رسیده اسـت
ـنـد و  داران رژیم نوبتی به عنوان پیمانکار به منطـقـه مـی آی
کلی به جیب می زنند و می روند و نوبت را بـه دیـگـر ھـم 

ـازیـچـه .   کیش خود می دھند این وسط کارگـر اسـت کـه ب
مدتی این در و آن در مـی زنـد .  دست پیمانکاران می شود

ـبـکـار ٣ یا ٢تا  ـلـی طـل ـب ـانـکـار ق  ماه حقوقی را که از پیـم
است را بگیرد و موفق نمی شود کـه ھـیـچ، مـمـکـن اسـت 
ھمین کار را ھم بخاطر غیبت در پسـت خـود، بـرای حضـور 

ـا ٢تازه بابت ایـن .   در شھر و کارھای اداری از دست دھد  ی
ـانـکـار جـدیـد کـار کـرده ھـم ھـیـچ ٣ ـیـم ـا پ  ماھی کـه ب

ـنـوز ھـیـچ  ـانـکـار ھ دستمزدی دریافت نکرده است، اصال پیم
. قراردادی با کارگر نبسته که بخواھد حقوقی پرداخـت کـنـد

ـات  ـتـن حـق خـود دسـت بـه اعـتـصـاب تاکنون آنان برای گرف
ـارچـگـی و  متعددی زده اند که متاسفانه به علت عدم یـکـپ
تداوم، و پاسخ رژیم با خشونت و زندانی و شکنـجـه و اعـدام، 

ولی این عزم راسخ را باید سـتـود و .   کار به جائی نبرده است
ـا  ـایـد بـوسـیـد ت این دستان گره شده به نشـانـه اعـتـراض را ب
فزونی دھد به این روحیه و تداوم بخشد به این اعـتـراضـات و 

 .اعتصابات، تا سرنگونی کامل رژیم جمھوری اسالمی 

برای رھائی از از وضعیـت مـوجـود و بـرای ریشـه کـن 
کردن فقر و گرسنگی و فساد و اعتیاد و ظـلـم و سـتـم بـه 
ـایـد دسـت بـه اعـتـراض و اعـتـصـاب  کارگر و خانواده اش ب

ـایـد ھـمـه کـارگـران و . ھماھنگ و یکپارچه و پرقدرت زد ب
معلمان و پرستاران و ھمه آنانی کـه خـود را بـه ھـر نـحـوی 
زخم خورده و تحت ستم این رژیم ستمکار میدانند، در سـراسـر 
کشور به صورت ھماھنگ دست از کـار بـکـشـنـد و یـک 
ـنـد . صدا فریاد سرنگون باد رژیم جمھـوری اسـالمـی سـر دھ

ـاسـر  فقط کافی است این اعتراض ھمگانی باشـد و در سـرت
ـتـکـار  ـای ـن ایران گسترده شود، دیری نخواھد کشید که دیـو ج
رژیم از سر به زیر کشیده خواھد شد، و مھر پایانـی بـر دوران 
فقر و فالکت و بیچارگی و تـحـت فشـار بـودن مـردم ایـن 

 .سرزمین خواھد خورد
ـائـی  به امید سرنگونی رژیم جـمـھـوری اسـالمـی و بـرپ

 یک حکومت انسانی و برابر
 "كارگر كمونیست"ارسالی به 

 
 درصد کارگران شاغل در ٧٠بیش از 

 اصفھان قرارداد موقتی ھستند
محسن نیرومند، معاون روابط کار اداره کل تـعـاون، کـار 

ـیـش از   ٧٠و رفاه اجتماعی استان اصفھان گفته اسـت كـه ب
ـان اصـفـھـان دارای قـرارداد  درصد کارگـران شـاغـل در اسـت

  .موقت ھستند
نامه سه حقوقدان در دفاع از حق تشکیل 

 سندیکاھای کارگری
ـان و  در آستانه روز جھانی کـارگـر سـه تـن از حـقـوق دان

وکالی دادگستری، محمدصالح نیكبخت، یوسف مـوالیـی و 
ـا حـذف  پرویز خورشید، در نامه ای كه در روزنامـه اعـتـمـاد ب

قسمتھایی از آن چاپ شده است، بر حق جـامـعـه کـارگـری 
ـیـن  ـقـل و آزاد و ھـمـچـن ایران برای داشتن سندیکاھای مست

ـاکـیـد  آن ھای سندیکایـی  عدم برخورد امنیتی با فعالیت ھـا ت
ـقـی :   در بخشی از این نامه آمده اسـت.   کردند ـل ـانـه ت ـاسـف مـت

امنیتی از فعالیتھای صنفی كارگران موجب شـده اسـت كـه 
ـفـی خـود  فعاالن كارگری برای دفاع از حقوق و منافـع صـن

 .ھای سنگینی متحمل شوند ھزینه
 

 اطالعیه
 

 سندیكای بزرگ اروپا فشار به فعالین ٥اعتراض 
 کارگری در ایران و حمایت از رضا شھابی
ـقـل  ـایـی بـخـش حـمـل و ن از  RMTسندیکاھـای اروپ

از  USBو  ORSAاز فـرانسـه  Solidairesانگلستان، 
ـا صـدور اعـالمـیـه ای  SUD Vaudایتالیا و  از سوئیس ب

ـیـه رضـا شـھـابـی را ٦مشترک، حکم   سال زندان صادره عل
. محکوم کرده و با کارگران ایران اعالم ھمبستگی کـرده انـد
ــرک آمــده اســت ــه مشــت ــن اعــالمــی ــخــشــھــایــی از ای : در ب

سندیکاھای مـا، عـالوه بـر آزادی رضـا شـھـابـی، خـواھـان 
ـلـه عـلـی :   آزادی فوری کلیه سندیکالیستھای زندانی از جـم

ـیـم زاده،  ـام ابـراھ ـن ـپـه، بـھ نجاتی از سندیکای نیشکر ھفت ت
علی اخوان، محمد جراحی، شاھـرخ زمـانـی، مـھـرداد امـیـن 

ـنـد   وزیری، عبدالرضا قنبری، رسـول بـداغـی و مـا .   ھسـت
 ٢٢خواھان آزادی فوری رضا شھابی ھستیم و حـبـس او از 

ـاقـض حـقـوق انسـانـی و  ماه پیش و مـحـکـومـیـت اش را ن
در آستانه برگزاری کنفـرانـس سـازمـان .   سندیکایی می دانیم

ـیـش،  ـیـش از ب ـتـھـا ب ـی جھانی کـار در ژنـو، ایـن مـحـکـوم
سخنرانیھای خواب آور و آرامش بخش نمایندگـان دولـت ایـران 
در مجامع بین المللی را غیرقابل تحمل می سـازد، بـه ویـژه 
که این دولت مدعی است که در ایران ھیچ کارگر و فـعـال 

  .کارگری در زندان نیست
ھمبستگی فدراسیون جھانی اتحادیه 

 كارگری با فعالین كارگری ایران 
، " فدراسیون جھـانـی اتـحـادیـه ھـای کـارگـری" دبیرخانه 

WFTU  ـبـسـتـگـی ٢٠با انتشار بیانیه ای روز  آوریـل، ھـم
در بـخـشـی از .   خود با فعالین كارگری را اعالم كـرده اسـت

ـفـع " ما از :   این بیانیه آمده است فعالیت آزاد اتحادیه ای بـه ن
ـلـی سـازمـان  مردم کارگر بر اساس مقاوله نامه ھای بین المل

با توجه بـه ایـن مـوضـع، مـا .   جھانی کار حمایت می کنیم
خواھان بررسی وضعیت رضا شھـابـی، کـارگـر اتـوبـوسـرانـی، 
عضو ھیئت مدیره و خزانه دار سندیـکـای کـارگـران شـرکـت 
واحد اتوبوسرانی تھران، که به دلیل فعالیت اتحادیه ای خـود 

 ."به زندان محکوم شده است، می باشیم
 

خواھان آزادی " کارگران صنعتی جھان"
 رضا شھابی است

ـامـه ای بـه  IWW، " کارگران صنعتی جـھـان"  طـی ن
 آوریل، خـواھـان آزادی ٢٤مقامات جمھوری اسالمی در روز 

در بخشی از این نامه، كه تـوسـط مسـئـول .   رضا شھابی شد
ـیـت نـوشـتـه شـده  روابط ھمبستگی بین المللی آن، آندی اسـم

، از IWWما، کارگران صنعتی جـھـان، :  " است، آمده است
ـا  ـق ـی سرشت ضد طبقه کارگر سیستـم قضـایـی در ایـران عـم

اشاره ما به حکم بسیار شدیدی اسـت کـه .   خشمگین ھستیم
علیه رضا شھابی، کارگر اتوبوسرانی، عضو ھیئت مـدیـره و 
خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسـرانـی تـھـران 

ـیـغـی " که با توسل به اتھامات واھی از جملـه  ـل ـب ـیـت ت ـال فـع
ـیـت مـلـی"   و "   علیه نظام ـیـه امـن " تبانی به قصـد اقـدام عـل

این یک تالش آشکار و شرم آور در انـکـار  .  صادر شده است
 ."حق آزادی تشکل و بیان در ایران است

 
اعتراض یك سندیكای كارگری فرانسه به 

 اذیت و آزار رضا شھابی
اتـحـاد " پیر پره و فرانسوا ژیرودون، از طـرف سـنـدیـكـای 

ـامـه ای بـه ١٦ھمبستگی ترابری، روز  ـا ارسـال ن  آوریـل ب
سفارت جمھوری اسـالمـی، كـه نسـخـتـه ای از آن ھـم بـه 
سازمان جھانی كار ارسال شـده اسـت، بـه اذیـت و آزار رضـا 

ـامـه آمـده .   شھابی اعتراض كرده اسـت در بـخـشـی از ایـن ن
سندیكالیسم یك حق جھانی است و از آنـجـا كـه شـمـا :  " است

ـیـد از ایـن  خود در سازمان جھانی كار حضور دارید، نمی تـوان
 ."موضوع بی اطالع باشید

 

 
 ھزار نفره بر ١٠٠تظاھرات : جمھوری چک

 علیه دولت
ـبـه  ـانـھـای ٢١به گزارش گاردیـن روز شـن ـاب ـی  آوریـل خ

ـتـرض بـه فسـاد، ١٠٠پراگ شاھد حضور حـدود   ھـزار مـع
ـا در .   ھای رفاھی و افزایش مالیاتھا بود کاھش ھزینه آنـھـا ب

 اخبار بين المللی
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

دزدان را " و "   مرگ بـر دولـت"دست داشتن بنرھایی ھمچون 
ایـن .   شـھـر تـجـمـع کـردنـد در مـیـدان اصـلـی"   متوقف کنیـد

سومین اعتراض بزرگ مـردم در یـکـسـال اخـیـر اسـت کـه 
ـتـصـادی  ـاضـت اق نشاندھنده خشم مردم از اقدامات تحمیل ری

ھـای کـارگـری اعـالم کـرده انـد کـه  اتـحـادیـه.   دولت است
توجھی بـکـنـد، آنـھـا اعـالم  چنانچه دولت به خواست آنھا بی

ـلـج  ـلـه کشـور را ف اعتصاب عمومی میدھند و بـدیـن وسـی
ـان خـود از   ساله٤٥کارگر .   میکنند ای که به ھـمـراه دوسـت

شھر شرقی استـروا بـرای شـرکـت در تـظـاھـرات آمـده اسـت 
 کـار را انـجـام ٣من برای گذران زنـدگـی مـان :  "گوید می

 ."مان وجود ندارد میدھم در غیر این صورت امکان تامین زندگی
گوید برای کـاھـش کسـری بـودجـه، کـاھـش  دولت می

ھا و افزایش مالیات ھا ضروری است و راھی بجـز ایـن  ھزینه
  .موجود نیست

 اعتراض مردم به بیکاری و مخفی کاری: لیبی
 آوریـل ٢٤روز سه شنبـه  Ahram Onlineبه گزارش 

دومین روز اعتراض مردمی بود کـه خـواھـان کـار و روشـن 
کردن  اینکه مسئولین پولھای کشـور را چـگـونـه مصـرف 

ـزرگـتـریـن .   میکنند، بودنـد ـابـل درب اصـلـی ب ـق مـردم در م
تجمع کردند و تالش کردند که مـانـع  Agocoشرکت نفتی 

ـیـد  ورود کارگران به این شرکت و مـتـوقـف کـردن رونـد تـول
ـتـی مـی.   بشوند ـف مـا :   گـویـد سخنگوی این شرکت بزرگ ن

ـیـن  ـیـه ھـمـه مسـئـول نمیتونیم وارد شرکت بشویم، آنھا بـر عـل
ـتـرضـیـن کـه اغـلـب آنـھـا را . ھستند، آنھا پول میخواھند مع

ـیـه رژیـم قـذافـی  بیکارن و کسانی کـه در جـنـگ بـر عـل
شرکت کرده بودند، تشکیل میـدادنـد خـواھـان کـار و درآمـد 
ـنـه کـردن پـولـھـای  ھستند و از اینکه مسئولین در مورد ھزی
ـاورد، مـخـفـی  ھنگفتی که کشور از فروش نفت بـدسـت مـی

  .کاری میکنند، خشمگین ھستند
تظاھرات ھزاران نفر بر علیه قانون : ایتالیا

 پیشنھادی جدید کا ر
 آوریل ھزاران نفـر در رم ٢٠به گزارش یورونیوز روز جمعه 

ـیـشـنـھـادی جـدیـد کـار  پایتخت ایتالیا در اعتراض به قانون پ
دست به راھپیمایی زدند و اعالم کردنـد کـه بـه اعـتـراضـات 
خود تا مجبور کردن دولت به پس گرفتن پیشـنـھـادش ادامـه 

ـان .   خواھند داد بر طبق قانون این الیحه پیشنھادی کـارفـرمـای
ـنـد در اثـر .   میتوانند به راحتی کارگران را از کار اخراج بـکـن

ـادنـد و  این اعتصاب اتوبوس ـاز ایسـت ھا و متـرو از حـرکـت ب
ایـن .   باعث اختالل جدی در سیستم حمل و نقـل شـھـر شـدنـد

ـزرگـتـریـن اتـحـادیـه کـارگـری  اعتراضات با توجه به تھدید ب
ـنـی بـر اعـالم اعـتـصـاب عـمـومـی در CGILایتالیا،  ، مب

صورتیکه دولت حاضر به عقب نشینی نشود، مـمـکـن اسـت 
 . گسترش پیدا بکند

 
به  IG Metalتھدید اتحادیه بزرگ : آلمان

 اعتصاب
 IG Metalاتحادیه کارگری  Just Autoبه گزارش 

ـزایـش  تھدید کرده است که چنانچه کارفرمایان به خواست اف
 آوریـل دسـت بـه ٢٨ھا تن ندھند، روز   درصدی دستمزد٦.٥

ـیـونـھـا عضـو .   اعتصاب اخطاری خواھند زد ـل ـی این اتحادیه م

ـیـد ٨٠٠ تا ٧٠٠دارد که تعداد   ھزار نفر از آنان در بخـش تـول
ـنـد ـان .   اتومبیل مشغول بـه کـار ھسـت فـدراسـیـون کـارفـرمـای

ھـا را  کارگران فلز تا کنون موافقت کرده است کـه دسـتـمـزد
ـنـد ٣  درصد افزایش دھد، ولی کارگران آن را ناکافـی مـیـدان

 .و اعالم کرده اند که به مبارزه خود ادامه خواھند داد
 

 کارگر سدسازی دست به ٧٠٠٠: برزیل
 اعتصاب میزنند

 ٢٠روز جـمـعـه  The Sacramento Beeبه گزارش 
آوریل سخنگوی اتحادیه کارگران ساختمـان اعـالم کـرد کـه 

ـزرگ ٧٠٠٠  کارگر ساختمانی که مشـغـول سـاخـتـن سـد ب
Belo Monte  ـیـم دارنـد ـنـد تصـم در جنگلھای آمازون ھست
عـلـت ایـن .  آوریل دست به اعتصاب بزنند٢٣که از دوشنبه  

ـیـن  ـان مـذاکـره ب اعتصاب عدم دستیابی به مطالبات در جـری
خـواسـت .   نمایندگان کارگران و کارفرمایان اعالم شـده اسـت

 ماه یکبار برای دیدار با خـانـواده ٣این کارگران مرخصی ھر 
ـلـغ ٦بجای   ماه است که ھم اکنون اجرا میشود و افزایش مب

( ریـل ٣٠٠بـه )    دالر٥١(  ریـل ٩٥و بن غذا ماھیانه از 
 . اعالم شده است)  دالر١٦٠

ـارد ١١پس از اتمام کار این سد بزرگ که مبلـغ  ـی ـل ـی  م
ـا  ـی ـزرگ دن دالر برای آن ھزینه میشود، این سد سومین سد ب

  .به شمار خواھد آمد
 اعتصاب رانندگان تاکسی در برلین: آلمان

ـان اعـتـصـاب روز  به گزارش برلینر مورگن پست در جـری
ـاکسـی ٦٠٠ ھـزار و ٧ آوریل حدود نیمی از ٢٣دوشنبه   ت

ـات ـی ـاال بـودن نـرخ مـال ـیـن در اعـتـراض بـه ب ھـا و  شھر بـرل
ھـای ایـن  ھای مربوطه، از انتقال مسافران به فرود گـاه ھزینه

ـاکسـی دارن . شھر خود داری کردند بر اساس ایـن گـزارش ت
ھـایشـان تـوجـه نشـود،  تھدید کرده اند که چنانچه به خواسته

اعتصاب خـود را بـه ایسـتـگـاه راه آھـن مـرکـزی و دیـگـر 
ـنـد داد ایستگاه ـا بـه .   ھای راه آھن این شھر گسترش خـواھ ـن ب

گفته اتحادیه رانندگان تاکسی برلین، مقررات وضـع شـده از 
ـال مسـافـران تـوسـط  سوی فرودگاه ـق ـت ھای این شھر بـرای ان

ـار سـخـت  تاکسی ھای شھری، شرایط را برای ادامه کار بسی
ـتـه انـد کـه مسـیـر  کرده و به ھمین منظور آنھا تصمیم گـرف

ـنـد ـامـه کـاری خـود حـذف کـن در ایـن .   فرود گاه را از بـرن
ـاکسـی ـا حـرکـت از  حرکت اعتراضی تعداد زیادی از ت ھـا ب

نقاط مختلف در مرکز اصلی شھـر تـجـمـع کـردنـد کـه ایـن 
ـان ھـای  موضوع باعث ایجاد ترافیک شدید در میادین و خیاب

  .برلین شده است اصل 
 کارگر شھرداری در ٧٠٠اعتصاب : زیمبابوه

 اعتراض به عدم دریافت دستمزد
ـیـش از ٢٣روز دوشنبه  Newsdayبه گزارش   آوریـل ب

ـابـل اداره  Bulawayo کارگر شھرداری شـھـر ٧٠٠ ـق در م
 ساعـت تـجـمـع کـردنـد و ٨دولتی پرداخت و درآمد به مدت 

ـیـس .    ماه دستمـزد مـعـوقـه خـود شـدنـد٣خواھان دریافت  رئ
 Moses Mahlanguھای اتحادیه کارگران شھری  شورا

ـتـرض گـفـت ـنـجـا :   در سخنانی در بیـن کـارگـران مـع مـا ای
ـیـم٣ھستیم تا دستمزد  ـافـت کـن مـا .    ماه گذشته خود را دری

ھـایـمـان را  به حرکت اعتراضی خود تا زمانـی کـه دسـتـمـزد

ـیـم داد  Bulawayoشـھـر .   دریافت نکرده ایم ادامـه خـواھ
آید و جالـب اسـت کـه   دومین شھر بزرگ زیمبابوه بشمار می

ـازرگـانـی در ایـن  ـلـی ب ـل به دلیل برگذاری نمایشگاه بین الـم
ـانـه ایـن روز را بـرای ٢٣شھر از روز   آوریل، کارگـران آگـاھ

 .اعتراض خود در نظر گرفته اند
 

پایان موفقیت آمیز اعتصاب : فرانسه
 GDFکارگران شرکت 

کـه از روز GDFبه گزارش رویترز کارگـران شـرکـت  
 آوریل با خواست دریافت سھم بیشتـری از سـود ١٧سه شنبه 

ـابـی بـه  ـی شرکت دست از کـار کشـیـده بـودنـد پـس از دسـت
ـازگـردانـد . یکسری توافقات تصمیم گرفتند که بر سر کـار ب

Reda Saker  یکی از رھبران اتحادیـه کـارگـریCGT 
ـافـت  گفته است که ما سھم بیـشـتـری از سـود شـرکـت دری
. میکنیم ولی بر سر جزئیات آن بایـد تـوافـق صـورت بـگـیـرد

ـاعـث  ـتـه بـطـول انـجـامـیـد ب این اعتصاب که بمدت یک ھف
ـانـکـر ھـای حـامـل گـاز  اختالل جدی در تخلیه و بارگیری ت

ـیـه  طبیعی شد و حتی یکی از تانکر ھا مجبور شد برای تخـل
  .به اسپانیا برود

ھای شرکت   روزه تکنسین٢اعتصاب : فنالند
  Finairھواپیمایی 
ـبـه  Yle Uutisetبه گزارش   آوریـل ١٨از روز چھارشـن

بـمـدت  Finair کارگر فنی شرکت ھواپیمـایـی ٦٠٠حدود 
ـنـگـامـی .    ساعت دسـت از کـار کشـیـدنـد٤٨ کـارگـران ھ

تصمیم به اعتصاب گرفتند که مدیریت شـرکـت اعـالم کـرد 
ـیـر و  این شرکت با یک شرکت سویسی برای خدمـات تـعـم
نگھداری ھواپیما قرارداد امضـا کـرده اسـت و در نـظـر دارد 
. که بخش تعمیر و نگھداری خود شرکت را تـعـطـیـل بـکـنـد

 ٢٨٠گویند چنانچه این اقدام صـورت بـگـیـرد  کارگران می
  .کارگر بیکار خواھند شد

ھا ھزار نفر برای حق  تظاھرات ده: شیلی
 آموزش رایگان

ـیـش از  بی به گزارش بی ـبـه ب  ھـزار ٥٠سی روز چھارشن
ـلـی و چـنـد  دانش آموز و دانشجو در سانتیاگو پایتـخـت شـی
شھر دیگر با خواست دستیابی به حق آمـوزش رایـگـان دسـت 

این مبارزه ھم اکنون چـنـدیـن مـاه اسـت .  به راه پیمایی زدند
ـابـی بـه  ـی ـا دسـت که ادامه دارد و دانشجویان اعالم کرده اند ت

ـنـد کـرد یـكـی از .   حق رایگان آموزش دولت را رھـا نـخـواھ
: گـویـد ، مـیGabreil Boricرھبران این جنبش اعتراضی، 

ما از مبارزه برای دستیابی به حق عمومی آمـوزش رایـگـان 
ـیـم شـد ـیـم نـخـواھ ھـمـزمـان روز .   دست نخواھیم کشید و تسل

ـزیـون ظـاھـر شـد و  ـلـوی چھارشنبه رئیس جمھور در صفـحـه ت
ـلـغ  ـب  ٧٠٠اعالم کرد که با اجرای یک برنامه اصالحی  م

میلیون دالر پس انداز میشود کـه بـخـش  عـمـده آن صـرف 
ھمچنین وی اعالم کـرد کـه سـود .   بودجه آموزشی میشود

ـیـل مـیـدھـد٢ درصـد بـه ٦وام دانشجویی از  ـل ـق .  درصـد ت
ـاکـافـی مـی ـنـد  دانـد و مـی دانشجویان این اقدامات را ن گـوی

تحصیل رایگان حق مردم است و بـر سـر آن سـازش نـخـواھـد 
 .*شد


