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در پی جنب و جوش حول مراسم و 
ـان و  سـالـگـرد اول مـه در كـردسـت
مشخصا در سنندج، بـی بـی سـی 
ــو فــارســی  ــه، رادی ــچــه ول و دوی
صدای آلمان ھم گـزارشـاتـی را در 
ـتـشـر كـردنـد ـیـن خصـوص مـن . ھم

دویچه وله عنوان گـزارش خـود را 
ـنـدجـی در پـی "  تجمع کارگران سن

" ھای کـارگـری کـرد ایجاد تشکل
این عنـوان اگـر .   انتخاب كرده است

ـز  ـئ ـاشـم، حـداقـل مشـم كم نگفته ب
ـیـسـت كـه از .   كننده است معلـوم ن

ــه ھــا،  ــی ــان ــی ــم، ب ــراس ــجــای م ك
گزارشات و اطالعیه ھای مـربـوط 
ـیـن  ـان چـن به اول مه ھای كـردسـت

ــجــه ای گــرفــتــه اســت كــه  ــی ــت ن
ھـای  در پی ایجاد تشـكـل" كارگران 

؟ بـه نـظـر ! بـوده انـد"   كارگری كرد
می آید صرف اینكه این مـراسـم و 
ـان مـی  اتفاقات در سنندج و كردست

! مـعـرفـی شـده انـد"   كردی" افتند، 
گوینده رادیو دویچه وله در مقدمـه 

ــد یــک :   " ایـن گــزارش مــی گـوی
ـیـل ـان در  تحل گـر مسـائـل کـردسـت
ــت ــه از   گــف ــچــه ول وگــو بــا دوی

ــدازی تشــکــل راه ھــای کــارگــری  ان
ھـای  کرد مستقل از دولت، در سـال

ــن مــی ــر ســخ ــد اخــی ــوی ــن . "   گ ای
ـان تحلیل"  كـه "   گـر مسـائـل كـردسـت

ــمــام  ــدی اســت، در ت ــن ســی ــم ھ

ـلـمـه در  مصاحبه اش حتـی یـك ك
این رابطه ـ نه ضمنی و نه صریح ـ 
ـیـت كـج و  ـن نمی گوید كه این ذھ
معوج سیاست حاكم بر این رادیـو و 
گوینده آن، كه ھمه چیز را آلـمـانـی 
ـایـی،  و غیرآلمانی، آریائی و غیـرآری
ـنـد  ـن ـی ھیتلری و غیرھیتلری می ب
در مقدمه این گزارش عنـوان مـی 
ـیـن خـود  كند و به خـورد مـخـاطـب

 . می دھد
بی بی سی ھم بلنـدگـویـش را بـه 
ــرســت طــرفــدار  ــوم پ ــك ق دســت ی

 عبدالله مھتدی و احمد مفتی 

 

 درباره سردبیري نشریه 
 ٢صفحه 

ــر  بــا   ( ٢٠١٢اول مــه  ــراب  ١٢ب
ــھــشــت  ـب ــظــاھــرات )   ١٣٩١اردی و ت

شورانگیز اول مه در سنندج که بـه 
ــد جــمــھــوری  ــاق شــدی ــن رغــم اخــت
اسالمی بـرگـزار شـد و انـعـکـاس 
ـتـمـاعـی و  ـای اج وسیعی در میدی
ــت  ــی ــز اھــم ــائ رســمــی داشــت،  ح

ـایـد آنـرا .   سیاسی ویژه اسـت کـه ب
برجسته کرد،  نکات مھم  عبـارت 

این اول مه  و تـالش :   از این است
ھای زیادی کـه حـول آن صـورت 
گرفت جلوه ای از آلترناتیـو سـازی 
ما در برابر جـمـھـوری اسـالمـی و 
ــطـور در بـرابـر تـالش ھــای  ـن ـی ھـم
آلترناتیو سـازی اپـوزیسـیـون راسـت 

) از اصالح طلب تا سلطنت طـلـب( 
 . بود

ــودشــان  ــوه خ ــه شــی راســت ھــا ب
میکنند و ما ھـم "   آلترناتیو سازی" 

آنھـا در .   به سبک و شیوه خودمان
ـا  تالش و تقال ھستند که بطریفی ی
جمھوری اسالمی را نـگـھـدارنـد و 
ـنـد   ـتـوانسـت اصالح کنند و یا اگـر ن
بھر حال نظام بـعـدی بـورژوازی را 

در مقابل حق طلبی و آزادیخـواھـی 
ــالب مــردم حــفــظ  ــعــرض  انــق و ت

ما برعـکـس نـگـاھـمـان بـه .   کنند
ـتـکـار و عـمـل  قدرت اعتراض و اب
مستقیم کارگران و مـردم اسـت و 
میخواھیم  که ھمین قدرت، یعنـی 
ــت بــالفصــل کــارگــران و  حــاکــمــی
ـقـر شـود . مردم،  در جـامـعـه مسـت

آنھا در فکر اصـالح و نـگـھـداری 
ــاق  ــن ــت ــای ســرکــوب و اخ ــانــھ ارگ
ـیـن  جمھوری اسالمی اند و از ھـم
ـنـد کـه  حاال دارند  اخـطـار مـیـدھ

ـیـد"  ـقـالب "   ( خشونت نکـن ـنـی ان یـع
ــد ــن ــی ــک ــوق بشــر" و  از )   ن ــق و "   ح

فراتر نرویـد و بـرایـمـان  " دمکراسی" 
ــیــر" خــط و نشــان  ــب و "   کــورش ک

و  مـا .   میکشند"   تمامیت ارضی" 
در پی درھـم شـکـسـتـن کـل ایـن 
ــار و  ــن آدم کشــی و کشــت مـاشــی
دستگاه دولتی بورژوازی ھستیـم و 
لذا خواھان آزادی بی قیـد و شـرط 
بیان و تشکل، آزادی و بـرابـری زن 

 ! و آلترناتیو ما٩١اول مه 
 مصطفی صابر

 ٤صفحه 

 اخبار کارگری
  ٧صفحه 

تالش عبث و مغرضانه بی بی سی و دویچه وله 
 درباره اول مه سنندج

 ناصر اصغری

سازمان سراسري کارگران سوئد و حمایت از فعال 
کارگري متقاضی پناهندگی از ایران                                                

 6صفحه 

 هراس بی عارترین مردمان
    ٥صفحه  

 بیکاري،ما دستگیري عباس کامیل، سخنگوي اتحاد علیه 
 توسط ارتش عراق را محکوم میکنیم 

 ٢صفحه 

 ٣صفحه 
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عبـاس کـامـیـل، سـخـنـگـوی 
ـنـگـام  ـیـکـاری، بـه ھ اتحاد علیه ب
رسیدن به میدان تحریر بغـداد بـرای 
شرکت در اعتراضات روز جـھـانـی 

او به مـنـطـقـه .   کارگر دستگیر شد
منتقـل شـده  (green zone)سبز 

و برای ھشت ساعت بازداشـت شـد 
ـزرگ  تا از شرکتش در ایـن روز ب
. طبقـه کـارگـر جـلـوگـیـری شـود

ـتـی و  ـی ـن عالوه بر آن، نیروھـای ام
ـیـروھــای ارتشـی مـنـطــقـه ھــای  ن
اطــراف مــیــدان تــحــریــر و مــیــدان 
ــغــداد را مــحــاصــره  فــردوس در ب
کردند تا مردم را مجبور به تـرک 
این مناطق کرده و از شـرکـتـشـان 
ـات روز اول  در تظاھراتھا و اعتصـاب

 .مه جلوگیری به عمل آورند
در حالیکه بیـکـاری در عـراق 

 درصـد ٣٠رو به رشد اسـت و بـه 
میرسد، دولت ھـیـچ کـاری بـرای 
ــکــاری یــا  ــی ــن مــزایــای ب تــعــمــی
اجتماعی انجام نمی دھـد و ھـیـچ 

ـاسـب  نقشه ای برای تھیه کـار مـن
در واقـع، .   و کاھش بیکاری نـدارد

ـقـه  ـیـه طـب دولت حمالت خود بر عل
کارگر را افزایش میـدھـد، زمـانـی 
ـابـی  با جلوگیری کردن از تشکل ی
ــه  ــروس ــت در پ ــران، دخــال کــارگ
ـانـعـت از  تشکیل اتـحـادیـه، و مـم
ــھــا، و در  ــظــاھــرات ــراضــات و ت اعـت
ـیـن  موارد دیگر از طریق اعمال قـوان
ـیـه کـارگـران و  ارتـجـاعـی بـر عـل

حملـه بـه کـارگـران و .  زحمتکشان
ـان در روز اول  ـبـران آن فعالین و رھ
ماه مه آخرین اقـدام در ایـن مـورد 

 .بود
ما بازداشت عباس کـامـیـل را 
ـقـض  قویا محکوم میکنیم و آنـرا ن
ـیـه  آزادی تجمع برای اعـتـراض عـل

ما بـه . طبقه سرمایه دار می دانیم
تمام کارگران، رھبران کارگـری، و 
اتحادیه ھـای کـارگـری عـراق و 
ـلـی  اتحادیه ھای کارگری بین المل
ـلـه را  فراخوان میدھیم که ایـن حـم

ـنـد ـاس .   محکوم بکن ـازداشـت عـب ب
ــود از  ــخــواھــد ب ــادر ن ــل ق ــامــی ک
ــران و از دفــاع  ــراض کــارگ اعــت
کارگران از حقوق خود جـلـوگـیـری 

بـرعـکـس، ایـن عـمـل خشـم .   کند
کارگران علیه این دولت ارتـجـاعـی 
ـزایـش خـواھـد  ضد کارگـری را اف
ـیـشـتـر  داد و ما را در مبارزاتـمـان ب
به پیش خواھد راند تا زمانیکـه بـه 

 .اھدافمان برسیم
 زنده باد اول ماه مه

قدرت طبق کارگر در اتـحـاد و 
 تشکل آن است

ما خواستار به رسمیت شناخـتـه 
شدن کـامـل حـق کـارگـران بـرای 
ــاھــرات  تشــکــل، اعــتــصــاب و تــظ

 .ھستیم
اتحاد علیه بیـکـاری در عـراق 

– UAU 
 ٢٠١٢ مه ٢ –بغداد 

 

 درباره سردبیری کارگر کمونیست
 

 رفیق عزیز  محمدرضا پویا
به پیشنھاد رفیق فاتح بھرامی و تایید ھیات اجرائی مسئولیت سردبیری کارگر کـمـونـیـسـت بـه 

برای شما در انجام مسئولیت جدیدتان آرزوی موفقیت دارم وھمچنین از رفیق .   شما محول میشود
فاتح بھرامی بخاطر زحمات بیدریغش در انتشار نشریه کارگـر کـمـونـیـسـت صـمـیـمـانـه قـدردانـی 

 . میکنم
 حمید تقوائی

  ٢٠١٢ مه  ٥

ما دستگیری عباس کامیل، سخنگوی اتحاد علیه 
 بیکاری، توسط ارتش عراق را محکوم میکنیم

 
جدالی . تاریخ کلیه جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتی است

بی وقفه، گاه آشکار و گاه پنھان، میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، 
 این جدال. ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در جریان بوده است

  .طبقاتی است که منشاء اصلی تحول و تغییر در جامعه است
 از برنامه یک دنیای بھتر 
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داده "   حسام دست پیـش" زاده، به نام 
ــق  ــد بشــود از طــری اســت كــه شــای
بازتاب كاریكاتوری از گـزارش اول 
مه در سنندج چیزی نصیب آن دو 

وی در نـوشـتـه ای .   بازنده بـكـنـد
سننـدج؛ شـھـری کـه "تحت عنوان 

" جنبش کارگری در آن زنـده اسـت
بـه عـنـوان ادعـائـی :   " می گـویـد

ـایـع روز  ـایـد گـفـت کـه وق اولیه ب
ـنـدج را نـمـی تـوان  کارگر در سـن
ـا  ـبـش چـپ ی تنھا به توانایی جـن

بـه .   جنبـش کـارگـری نسـبـت داد
ــخــشــی از  ــظــر مــی رســد کــه ب ن
توانایی جنبـش کـارگـری در ایـن 
ـنـه ای بـرمـی گـردد  شھر به زمـی
که جنبش ھویتخواھی کـردھـا در 

ـتـه . "   این شھر تولید کرده است و الب
این گزارش مسخره واقعا در ھـمـان 

مـی مـانـد، ادعـای "   ادعـا" سطح 

پوچی که حتی به ارائـه اسـتـدالل 
ـا مـوضـوع  و مدركـی در رابـطـه ب

ـنـد نـوشـتـه .   مربوطه نیازی نمی بی
نكـات غـلـط و "   حسام دست پیش" 

دروغین، و ادعـاھـای بـی اسـاس 
ـا  ـت ـز دارد كـه حـم ـی زیاد دیگری ن
باید در جای خود بـه آن پـرداخـت؛ 

ـقـط بـه دروغ ھـا و  اما من اینجا ف
ـاره تـراشـیـدن  ادعاھای پوچـش درب

ــش  ــب ــرای جــن ــومــی ب ــت ق ــوی ھ
 .كارگری خواھم پرداخت

 
 ادعاھای پوچ و دروغین

گوینده رادیو دویـچـه ولـه كـه 
دروغ خود را به ھمن سیدی نسبـت 
ــد كــه  مــی دھــد، ادعــا مــی كــن

ـنـدجـی در پـی "  تجمع کارگران سن
" ھای کـارگـری کـرد ایجاد تشکل

حسـام دسـت " ی " ادعـا.   " بوده است
ــیــش ــل "   پ ــث ھــم بــرای شــھــری م

سنندج، كه گرچه نمی تواند سـرخ 
بودن آن و ریشه قوی جنبش چـپ 
ـنـد، از در  و كارگری آن را انكار ك
ھویت قومی تراشی برای اول مـه 

ـامـه.   سنندج وارد می شود ی  قطعن
ـتـه"  ـنـده کمی ی روز  ی بـرگـزار کـن

ـبـل "   سنندج٢٠١٢جھانی کارگر  ق
از انتشار توھین نامه ھای دویـچـه 
وله و بی بی سی، جـواب آنـھـا را 

حتی قبل از برگزاری اول مـه داده 
در آنجا بطور مشـخـص آمـده .   است
ــه   -١٩:   " اســت ــل ــن وســی ــدی مــا ب

ــی خــود را از تــمــامــی  ــان ــب ــی پشــت
ــش ــب ــه و  ھــای آزادی جــن ــواھــان خ
ــری ــش  بــراب ــب ــب ھــمــچــون جــن طــل

ـان و حـق  ـبـش زن دانشجویی و جـن
داریـم و  یابی آنان اعـالم مـی تشکل

دستگیری، محاکـمـه و بـه زنـدان 

ـبـش ھـا را  افکندن فعالیـن ایـن جـن
ـیـم قویا محکوم مـی مـا   -٢١.   کـن

ی جھـانـی کـارگـر  بخشی از طبقه
ــل  ــمــی ــح ــراج و ت ــم و اخ ــی ھســت

حقوقی مضـاعـف بـر کـارگـران  بی
ـیـت ھـا را  مھاجر افغانی و سایر مـل

کنیـم و  ای محکوم می به ھر بھانه
ـامـــی  ـــمــ ـــی از ت ــدردان ــمـــن ق ض

ـارزات  ھای بین حمایت المللی از مـب
ــت  ــمــای ــران و ح ــران در ای کــارگ
ـات و  ـــراضــ ـت ـــه از اعــ ـان ـاطـــعــ ــ ق

ھـای کـارگـران در سـراسـر  خواسته
ـان مـی ـیـم  جھان خود را متحد آن دان

و بیـش از ھـر زمـان دیـگـری بـر 
ـیـن ـقـه ھمبستگی ب ـلـی طـب ـل ی  الـم

ـات  کارگر بـرای رھـایـی از مشـق
ـایـــه ـام ســـرمــ ـــظــ ـــد  ن ـی ـاکــ داری تــ

ـامـه . "   کنیم می در سراسر این قطعن
و تمام قطعنامه ھای دیگر مربـوط 
ـنـدج و دور و بـر  به اول مه در سن

آن، و حتی در ھیچكـدام از دیـگـر 
شھرھای كردستان ھم، رد پای یـك 
كلمه، حتی ضمنی ھم، درباره ربـط 
داشتن اول مه به ھویـت قـومـی و 

دیـده نـمـی "   تشكل كارگـری كـرد" 
بنابراین نتنھا ادعای ایـن دو .   شود

ـیـش" رسانه و  دروغ "   حسام دسـت پ
ـان  است بلکـه تـالش ارتـجـاعـی آن
برای درست کـردن ھـویـت قـومـی 

برای جنبش کـارگـری و اول مـه 
ــن حــال  ــار مــزورانـه و در عـی بسـی

 .ناشیانه و احمقانه است
 

احزاب ناسیونالیست كرد 
 مشغول چه ھستند؟

ــســم كــرد و احــزاب  ـی ــال ـاســیـون ن
ناسیونالیست كـرد، بـرخـالف آنـچـه 
بی بی سی و دویـچـه ولـه ادعـا 

تشـكـل " میکنند، نه مشغول ایجاد 
ھستند و نه ادعائـی "   كارگری كرد

ــه ریشــه  در مــورد كــمــك كــردن ب
ـنـدج  دواندن سنت كمونیستی در سـن

ھـای اول مـاه مـه  و برپائی مراسـم
ـات اسـاسـا .   داشتـه انـد ـان ایـن جـری

كارشان سالخی كردن كمونیستھـا و 
دسـتـگـیـری و .   كارگران بوده اسـت

ـیـن كـارگـری در  ـال اذیت و آزار فـع
كوره پزخانه ھای بوكان و ھمچنیـن 
ــان  ــشــمــرگ ــدن پــی ــری اعــدام و ســر ب

ـیـكـار در بـوكـان تـوسـط  سازمان پ
ـان ایـران را  حزب دمـكـرات كـردسـت
ـنـدسـی  باید به ایـن دو رسـانـه مـھ

ـــم ـن ـادآوری كـ ــ ـار ی ــكــ ـزاب .   اف احــ
ــه مشــغــول  ــســت كــرد ن ـی ــال ـاســیـون ن
سازماندھی كارگران، كـه مشـغـول 
ـاتـر  ـتـظـار و دف ـاق ان رایزنـی در ات
مقامات امـریـکـائـی و جـنـگ و 

ـاه" جدال بر سر  ـنـد"   جعبه سـی . ھسـت

مشغول تمنا از ناتو بـرای ریـخـتـن 
بمب بـر سـر مـردم ایـران و ایـجـاد 
منطقه امن در كردستان ایران بـرای 

ـنـكـه كسـی در . خود ھستند اما ای
ـیـو رژیـم چـنـج  ـات ـتـرن كردستان از آل
اینھا با بمب و خمپاره و آدمـكـشـی 

ــی  ــركــت ــت  (Mercenary)كــان
استقبالی نكرده است، اینكه كسـی 
در كردستان ایران برای حـكـومـتـی 
عشیره ای مثل كردستان عراق تـره 
ــكــرده اســت، ریشــه در  ای خــرد ن
سنت قوی كمونیستی و كـارگـری 

اگـر .   دارد كه برایش كار شده اسـت
ـتـكـشـان  ـیـد سـازمـان زحـم نتـوانسـت
ـا  مھتدی ـ ایلـخـانـی و پـژاك را ب

ـیـدی بـه خـورد  طرح ھای كاخ سـف
ـانـدن آنـھـا بـه  جامعه بدھید، چسـب
كارگران و مـراسـمـھـای كـارگـری 

 .زیادی خام و نچسب است
 

 در خاتمه
دربــاره اول مــه "   خــبــررســانــی" 

ـنـدج بـه سـبـك ایـن دو رسـانـه  سن
. دولتی، مشتی است نمـونـه خـروار

جامعه ایران بیش از سه دھـه اسـت 
ـاران مـی  كه با دروغ ـب ھای اینھا بم

در رھبرتـراشـی بـرای مـردم، .   شود
ـا خـاتـمـی و  ـتـه ت از خمینی گـرف
ـتـظـری،  موسوی و كـروبـی و مـن

ـار تـمـام .   سنگ تمام گذشتنـد اخـب
وقایع مربوط به ـ حداقل ــ ایـران را 
مھندسی كردند و كاریـكـاتـوری از 

حداقـل .   آن را به خورد جامعه دادند
برای مردم سنندج كه شھر خـود را 
می شناسند و وقایع مربوط به اول 
مه را از نزدیـك و دسـت اول مـی 
دانند، چھره كریه و دروغگوی بـی 
بی سی و ھمپالگی ھایـش دیـگـر 
نباید جای كوچكترین شكی بـرای 
مغرض بودن اینھا برجای گـذاشـتـه 

 .باشد
 ٢٠١٢ مه ٦
 

 تالش عبث و مغرضانه بی بی سی و دویچه وله 
 درباره اول مه سنندج

 

 ١از صفحه 
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 و مرد و لغو اعدام و انواع آزادی 
ھای مدنی و حـقـوق بـرابـر ھـمـه 
ــت و  ــی ــل از مــل ــق ــدان مسـت شـھــرون

ـنـد .   مذھب ھستیم آنھـا مـیـخـواھ
ـانــک  ـاضـت کشــی ب ـاسـت ری سـی

ـارانـه ( جھانی  ـیـن طـرح ی یعنی ھم
ــژاد ــه اجــرا )   ھــای احــمــدی ن را ب

درآورند و فقر و فالکت بیـشـتـر بـر 

ـا .   جامعه تحمیل کننـد ـق ـی مـا  دق
ــه  گـرســنـگـی و  ـی بـرعـکـس عـل
بیکاری و فالکت بپا خاسته ایـم و 
ھر روز دھھا اعتصاب و اعـتـراض 
ـا  راه می اندازیم و در روز اول مـه ب
ــالکــادرھــای ســرخ مــان اعــالم  پ
ـایـد رفـاه کـامـل  میکنیـم مـردم ب

آنھا نگاھشان بـه دول .   داشته باشند

ــی و  ــورژوازی جــھــان ــی و ب غــرب
ھمپالکی ھـایشـان در کشـورھـای 
دیگر دنیاست و مـا نـگـاھـمـان بـه 
کارگران و مردم آزاده سراسر جـھـان 

.  درصـدی ھـا اسـت٩٩و جنبش 
اگر  به مجموعه تـالش ھـای اول 

بـعـضـا از طـرف ( مه از  پیام ھـا 
ـامـه ) رھبران کارگر زندانی ـن ، قـطـع

که تـوسـط تشـکـل ( ھای اول مه 
و  بـه )  ھای مختلف منتشر شده

پـالکـاردھـا و شـعـارھـای حـرکـت 
ـنـدج و  ـز کـارگـران سـن غرور انگـی

کـه  ( خواسته ھا و مطالبـات آنـھـا 
)  در ھمین شماره ایـن نشـریـه آمـده

ـا نـوشـتـه  نگاھی بیندازید و آنـرا ب
جات و بحث ھای کنفرانـس ھـای 
ـیـد کـه  بامزه راست ھا مقایسه کـن
ـیـدن سـر مـردم  یا در حال شیره مـال

ــا  ــه  مــغــازلــه ب ــا ب ــد و ی ــن ھســت
ـازی  ـپـی ب جمھوری اسالمی و چـل
بــا غــرب مشــغــول انــد،  آنــوقــت 
ــال  ــد دیــد کــه اول مــه س ــی خــواھ

 نمونـه ای از یـک تـالش ٢٠١٢
عظـیـم و پـردامـنـه بـرای رھـایـی 
جامعه از شر جمھوری اسـالمـی و 
ــرکــاران  ــعـمــی ھـمــه نـگــاھــداران و ت

ــوه ای از .   آنســت ــو " جــل ــی ــات ــرن ــت آل
 .به سبک ماست" سازی

طبعا  فقـط  "   ما" منظور از این 
حزب کمونیست کارگری و صـف 

حـتـی "  ما"این .  کمونیستھا نیست
ــبــش  ــن ــارگــران و ج ــه صــف  ک ب
ـلـکـه  کارگری ھم محدود نیست، ب

ــک  ــت" مــا" ی ــر اس .  ی بــزرگــت
منظور صف آزادیخواھی و بـرابـری 
ــه  ــی ــران بـر عــل ــی جــامـعــه ای ــب طـل

ـات  جمھوری اسالمی و ھمـه مشـق
. و بی حقوقی ھـای حـاکـم اسـت

ـیـسـت  صفی که کارگران و کـمـون
ـیـش آن قـرار دارنـد   ھا البته  پیشاپ
ـا بـه آخـر آن  ـیـگـیـر و ت و بخش پ

 در ایـران ٢٠١٢اول مـه .    ھستند
ـیـو سـازی  آن  ـات ـتـرن جلوه ای از آل
صفی در جامعه بود که میخـواھـد 
به این بساط فقر و استثمـار و بـی 
حقوقی که فعال توسط جـمـھـوری 
ـان  ـای اسالمی پاسـداری مـیـشـود پ

و این در شرایطـی کـه بـوی .   دھد
الرحمان جمھوری اسالمی ھمه جـا 
ــد شــده و کــل بــورژوازی از  ــن ــل ب
پوزیسیون تا اپوزیسیون و از داخلـی 
ـلـی در فـکـر چـاره و  ـل و بین الـم

ـیـو سـازی"  ـات ـار "   آلترن اسـت،  بسـی
ـا صـدای .   مھم اسـت ـایـد ب ـنـرا ب ای

بلند در جامعه اعالم کـرد و تـوده 
ھای وسـیـع کـارگـران و مـردم را 

باید این حقیقـت را .   متوجه آن کرد
وسیعا در جامعه برد که  بورژواھـا 
در مقابل خطر انقالب آتی و بـرای 
حــفــظ  فــقــر و فــالکــت و بــی 

ـیـو سـازی" حقوقی مـردم  ـات ـتـرن " آل
میکنند و کارگران و کمونیـسـتـھـا 
ـاه بـه  برای رھایـی و آزادی و رف

   ٢٠١٢اول مــه .   مـیـدان آمـده انـد
ـبـودھـا و  ـا ھـمـه نـواقـص و کــم ب
محدویت ھایی کـه داشـت، جـلـوه 
ای ملموس و مادی و یک نمونـه  

ـبـود ھـا و .   از این تـالش بـود کـم
ـا  ـق نواقص اول مه امسال ھم ھم دقی
ـیـن و دسـت  ـال آنجایی بود کـه فـع

اندرکاران آن به تالش ھای خـود از 
ـتـمـاعـی نـگـاه  زاویه سیاسی  و اج

ـقـه " به این  حقیقت که .   نکردند طب
کارگر برای رھایی خود بایـد کـل 

ــد ــه انــدازه "   جــامــعــه را رھــا کــن ب
ــد و یــا  ــردن ــک ــه ن ــوج ــی ت کــاف
ــاجــات مشــخــصــی از آن  ــت ــن اســت
نگرفتند و در نتیجه از چھـارچـوب 

ـنـد در .   محدود و سنتی  فراتر نرفت
ـایـد  این مورد باید بیشتر نوشت و ب
ـیـن  ـال رھبران عملی کارگری و فـع
ـیـسـت را مـتـوجـه کـرد کـه  کمون
طبقه کارگر باید با سرعت ھـرچـه 
بیشتر و عمق ھـرچـه پـردامـنـه تـر 
آماده ایفای نقش سیاسـی خـود در 
. آینده حسـاس جـامـعـه ایـران شـود

ـا ایـن اسـت  اما وظیفه فوری ھمان
ــران را ٢٠١٢اول مــه ســال   در ای

بعنوان یک تالش بـرجسـتـه بـرای 
ــران و  ــی کــارگ ــت ســیــاس دخــال
کمونیست ھا  و بعنـوان جـلـوه ای 
از آلترناتیو ما  در برابر کـل تـالش 
ــون راســت  ــوزیســی ــم و اپ ھــای رژی

 ٢٠١٢ مه ٦.   برجسته کرد

  ! و آلترناتیو ما٩١اول مه 

 ١از صفحه 

 

 انقالب پرولتری و حکومت کارگری

مقاومت بورژوازی در برابر انقالب و بویژه در مقـابـل اشـتـراکـی .   انقالب کارگری باید دولت بورژوایی را به زیر بکشد
از ایـنـرو تشـکـیـل یـک .   شدن وسائل تولید، حتی پس از در ھم شکسته شدن قدرت دولتی اش ادامـه خـواھـد یـافـت

حـکـومـت .   حکومت کارگری که این مقاومت را خنثی کند و فرمان انقالب را به اجرا در بیاورد، امری حیاتی اسـت
امـا ایـن .   حکومـتـی طـبـقـاتـی اسـت.   کارگری نیز، نظیر ھر حکومت دیگر، حکومتی مافوق جامعه و طبقات نیست

حکومت، که به ھمین اعتبار در تئوری مارکسیسم دیکتاتوری پرولتاریا نامیده شده است، دولت اکثریت استثمـار شـده 
جامعه برای دیکته کردن حکم آزادی و برابری انسان ھا به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تالش ھا و توطئه ھای 

از نظر شکل، حکومت کارگری یک دولت آزاد است که تصمیم گیری و اعمال اراده مستقیم خود توده وسیع . آنھاست
حکومت کارگری بنا بر ماھیت خویش حکـومـتـی گـذرا اسـت .   مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان میدھد

 )برنامه یک دنیای بھتر(  .که با تحقق اھداف انقالب ضرورت وجودی خود را از دست میدھد و زوال پیدا میکند



 5 ٢٠٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ھاشمی رفسنـجـانـی در ادامـه 
حرکت خامنه ای، که قبل از اول 

را "   نبـی مـکـرم اسـالم" مه مجددا 
ـاد،  به دستبوسـی کـارگـران فـرسـت

ـــعـــد از اول مـــه   ١١اعـــالم " ب
اردیبھشت به عـنـوان روز جـھـانـی 

را یكی از تصمیمات خـوب "  كارگر
سندیكاھای جھانی كارگران خـوانـد 

تعیین روز كـارگـر، اقـدام : "و افزود
ای در جھت احترام بـه ایـن  عاقالنه

ــر  قشـر عــزیــز و نشــان دھــنـده تــأثــی
ــی ــه  ب ــل كــارگــران در جــامــع ــدی ب
البته امسـال ھـمـه "   المللی است بین

شخصیتھای بورژوازی بـه تـکـاپـو 
ــی  ــد ھــاشــم ــن ــد تــا مــان ــادن افــت

جـھـت " رفسنجانی در روز اول مـه 
ـز خـودی "   احترام به ایـن قشـر عـزی

 .نشان دھند
ــر " ، " مـرد بـحــرانـھــا"  ــی ــرکـب ـی ام

ـانـه رو" ، " معاصر ـی و "   سیاستمدار م

را چه شـده کـه "  سردار سازندگی" 
این قشـر " اینچنین به مجیز گویی 

وادار شده اسـت؟ ایشـان ایـن "   عزیز
ــزدوران  ــا م ــدار ب ــا را در دی حــرفــھ
چاقوکش حکومت یعنی صـادقـی 
ـان آورده اسـت،  و مـحـجـوب بـه زب
ـا کـاردھـای  کسانی که قرار بود ب

ـز" قصابی شان زبان این  " قشـر عـزی
را ببرند و ایشان رفته بودند ھشـدار 
بدھند که سررشـتـه کـار از دسـت 

ـــه ـت ــ ـان ھـــم دررف ـــن دو .   ایشــ ای
چاقوکش در ابتدای ایـن دیـدار از 

ـارانـه "  ـنـدی ی اجرای نادرست ھدفـم
گـلـه کـردنـد کـه مـنـجـر بـه "   ھا

ــوق  ــن حــق ــرداخــت ــپ ــکــاری و ن بــی

ـا از  ـن کارگران گردیده است و ضـم
ـایـدار "  ـاپ وضع نابسامان و مدیریت ن

اشـاره بـه (صندوق تأمین اجتماعی 
ــل مــعــروف ســعــیــد  ــات ــصــاب ق انــت
مرتضوی به ریاست سازمان تامیـن 

و نیز تغییر یك طرفه و )   اجتماعی
ـز گـلـه "   بدون مشورت قانون كار ـی ن

ــودنــد ــد ب ــن ــی .   م و از رفســنــجــان
ـانـه" خواستند که با  ـی ـان داھ " سـخـن

ــش پــای ایشــان  خــود راھــی پــی
بگذارند تا شاید بشود کـارگـران را 

 .بیشتر سرکوب کرد
شـعـار " رفسنجانی با اشـاره بـه 

یعنی نام گذاری امسـال "   سه گانه
از سوی خامنه ای به عنـوان سـال 
تولید ملی حمایت از کارو سرمایـه 

ـــن را  ـــی، ای ـــران ـــت و " ای درس
ـان "   کارشناسانه میخواند و حکومتی

را دعوت میکـنـد کـه شـعـار سـه 
بعد از آن . گانه آقا را محقق کنند

ـیـه، رفسـنـجـانـی  ـزگـویـی اول مجی
ـان  حرف دل خود را اینگـونـه بـه زب

دادن مقرری به افـراد و :   می آورد
ھـا راھـگـشـای مـعـضـالت  خانـواده

ـیـسـت و  ـیـد كشـور ن اقتصاد و تـول
حتی خود بعد از مدتی به معـضـل 
ــرش  ــصــاد كــه گســت بــزرگ اقــت

عـاری خـواھـد بـود،  بیكاری و بـی
ایشان مانند ھـمـه .   مبدل خواھد شد

ـارانـه  کارگزاران بورژوازی پرداخت ی
نقدی را مقرری میداندکه بـه بـی 

 !عاری منجر میشود
ـنـدی "   یارانه نقدی" پرداخت  ترف

بود که جمھوری اسالمی از تـرس 
ــاره  ــکــب ــش گــرفـت تــا حـذف ی ـی پ

سوبسیدھا منجر بـه شـورش مـردم 
ـاف .   نشود و ایـن پـول، حـتـی کـف

پرداخت قبوض خدماتی مانند بـرق 
ـیـدھـد، و  و آب و تلفن و گاز را نـم
قرار ھم نیست تا ابد پـرداخـت شـود 
ـنـدی رفسـنـجـانـی  و جھت رضایتم
ھا دولت با ترفندی دیگـر در حـال 

فـعـال .   تدارک قطع کامل آن است
ـیـسـت قـرار ١٠ ـفـر در ل ـیـون ن  میل

ـیـسـت پـرداخـت  ـنـد کـه از ل گرفت
ـانـه حذف شوند البته به طور داوطلب

اما ھمه کسانی که پیـامـک ( ! )   
ــدی را دریــافــت  ســازمــان ھــدفــمــن
کردند جھت اعتراض به سایت ایـن 
سازمان مراجعـه کـردنـد کـه عـدم 
ـنـد امـا  انصراف خود را اعـالم کـن
ـا غـیـر  دسترسی بـه ایـن سـایـت ی
ـا اگـر مـمـکـن ھـم  ممکن است ی
ـای  ــھــ ـت ـزارش ســایـ ــه گــ ــود ب ش

ـیـد  " عـدم انصـراف" حکومتـی کـل

ـیـن !   وجود ندارد یعنی به گفته ھـم
. شـده اسـت"   حذف اجباری" سایتھا 

ـیـن مـردم  این روزھا اس ام اسـی ب
رد وبدل مـیـشـود کـه در آن آمـده 

ــا ســالم" اســت  ــا در یــک .   ب شــم
ـیـل .   قصابـی دیـده شـده ایـد بـه دل

تمکن مـالـی بـه سـایـت سـازمـان 
ھدفمندی مراجعه کنید و انصـراف 

ــز ! "   خــود را اعــالم داریــد ــن ایــن ط
ـتـی سـخـت  ـی ظریـف امـا بـر واقـع
ناگوار تاکید میکند کـه گـوشـت 
آنقدر گران شده که دارد بـه یـک 

 .کاالی لوکس تبدیل میشود
رفسنجانی که خـود یـکـی از 
بی عارترین مردمان، بـی عـار در 

ــج مــردم، اســت  ــل درد و رن ــاب مــق
ـقـدی مـنـجـر  شکوه میکند یارانه ن

ـتـه . به بی عـاری مـیـشـود ـب ایـن ال
ــســت کــه  ــی ــی ن ــان ــج ــن ــا رفس ــھ تــن

ـنـد ـنـگـونـه فــکـر مـیـکــن تـمــام .   ای
کارگزاران حکومت اسالمی مـردم 
ــار و  را یــک مشــت آدم بــی ع
ـاالی  عالف میدانند که باید زور ب

ـقـط .   سرشان باشد و باز ھـم ایـن ف
ــی  ــالم ــص کــارگــزاران اس ــخــت م
ـیـن مـی  ـیـسـت کـه چـن سرمایه ن
ــاســان  ــه کــارشــن ــم ــد، ھ ــدیشــن ان
اقتصادی بـورژوازی، از آنـکـه در 
ـا  ـزد ت بانک جـھـانـی طـرح مـیـری
فالن کارشناس اقتصادی کـه بـی 
ـارش  ـی بی سی میـکـروفـن در اخـت
ـازاری  قرار میدھد تا فالن حاجی ب
و تا کارفرمای ما، ھمه، مـردم را 
آدمھای بی عاری میدانند که بـه 

ـنـد ـا کـمـال !   دنبال پول مفت ھسـت ب

بی شرمی و وقاحت رنج و زحـمـت 
ـادیـده  بی انتـھـای تـوده مـردم را ن
میگیرند، عمدا  ثـروت عـظـیـمـی 
که کارگران می آفرینند را منـکـر 
میشوند و چنان جلوه میدھنـد کـه 
ـاب زنـدگـی امـروز  گویا ھمه اسـب
فقط بوسیله مغزھای نابغه ساخـتـه 
میشود و ھمه مـردم یـک مشـت 

ـنـد زحـمـت و .   مصرف کننده ھسـت
کار و تـالش تـوده مـردم بـه زیـر 
ـا بـر بـی عـاری و  سوال میـرود ت
ــوش  ــرپ ــودشــان س ــکــارگــی خ بــی

ــران .   بــگــذارنــد اگــر تــوده مــردم ای
ـقـط  سھمشان از این ھـمـه ثـروت ف

ـقـط ٤٥ماھی   ھزار تومان است؛ ف

یک باند کوچکـی از آدمـھـائـی 
ـلـم   ٣مانند رفسنجانی در یـک ق

ــومــان را بــاال  ــارد ت ــی ــل ھــزار مــی
ـیـچـکـدام  ـنـھـا ھ میکشنـد، امـا ای

ــه  ــجـر ب ــصــادی" مـن ـت " مــعـضــل اق
 سالـی، شـایـد ١٠اگر ھر .   نمیشود

ـایـش بـه  ـانـد پ ھم بیشـتـر، یـک ب
ــھــای  ــی" دادگــاھ ــالم ــدل اس " ع

کشیده میشود برای این اسـت کـه 
آن باند معین قربانی اختالفات بیـن 
کارگـزاران جـانـی حـکـومـت شـده 

یـکـی "   خانواده رفسـنـجـانـی.  " است
از مشھورترین خانواده ھـائـی اسـت 
که ثروت عظیمی از مردم را مـال 
ـفـرت  خود کرده و چنان از شھرت ن
ـیـن تـوده مـردم از ایـن  ـزی ب انگـی
ـنـد کـه بـرای  لحاظ برخوردار ھسـت

آنـوقـت .   خودش نمونه جالبـی اسـت
بزرگ این خاندان مدعی مـیـشـود 
که توده مردم با چـنـدر غـاز کـه 
قرار ھم نیست ادامه یابد بـی عـار 

 .میشوند
ـان از سـوی کسـی  این سـخـن
ـفـرت  مانند رفسنجانی جز ایـجـاد ن
ــچ  ـی ــه خـودش ھ ـی ـیـشــتـر بـر عــل ب

ـامـدی نـدارد قـربـون و صـدقـه .   پی
رفتن دردی از "   قشر عزیز کارگر" 

. رفسنـجـانـی ھـا دوا نـمـی کـنـد
ـا ایـن  مبارزات دائمـی کـارگـران ب
حکومت به یـک مـعـضـل جـدی 
ـبـدیـل  این حکومت و اقتصـاد آن ت
ـقـدی ـارانـه ن . شده است نـه دادن ی

حکومتی که نفس شکـل گـیـری 
ــن صــدای  ــود کــه ای ــن ب ــر ای آن ب
اعتراض را خاموش کند و کـارگـر 
ارزان را در اختیار سرمـایـه بـگـذارد 
ـا وجـود  اکنون مشاھده مـیـکـنـد ب
ھمه قصابی ھا و تسـمـه از گـرده 
کـارگـران کشـیـدن،  پـرچـم ســرخ 
ـنـدج بـه  کارگران در خیابانھای سـن

ــزار در آمــده ــان .   اھــت ــه ج ھــراس ب
ـیـن بـه  رفسنجانی افتاده برای ھـم

رفسنجـانـی . ھذیان گویی میپردازد
به دوران ریاست جمھـوری خـود بـر 
ــد و  ــکـن ایـن حـکــومـت اشـاره مـی
ـتـوانـد  ـی منظورش این است که او م

امـا نـه !   کارگران را خاموش سـازد
ــرشــاه، نــه  ــب ــھــای اک ــازی ــوس ب ســال
ناسیونالیسم بازیھای احمـدی نـژاد، 
و نه فرستادن پیامبر به دستبـوسـی 

 .*کارگران دیگر ثمر ندارد

 ھراس بی عارترین مردمان
 یاشار سھندی
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 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد

ـیـرا واحـد مـنـطـقـه ای   -" او. ال" اخ
 -سازمان سراسری کارگـران سـوئـد

ـاضـا  ـق در استان استکھلم با انتشار ت
نامه ایی از اداره مـھـاجـرت سـوئـد 
خواسته اسـت کـه در حـکـم عـدم 
پذیرش پناھنده سیاسی عزت دولـت 

در ایـن .   آبادی تجـدیـد نـظـر کـنـد
ــه  ــاره ب ــامــه ضــمــن اش ــا ن ــاض ــق ت
ــه  ــن ــی ــزت در زم ــای ع ــھ ــت ــی ــال فــع
ـا  سازماندھی کارگری در ایران و ب
توجه به نقض حقوق کارگران ایـران 
در جــمــھــوری اســالمــی و خــطــر 
دستگیـری و زنـدان در ایـران کـه 
عزت را تھدید می کـنـد، از اداره 

مھاجرت خـواسـتـه شـده در حـکـم 
ـادی بـه  عدم پذیرش عزت دولت آب
عنوان پناھنده سیاسی تـجـدیـدنـظـر 

 . کند
ــت  ــرای مــا کــه عــزت دول ب
آبادی و فعالیتھای انسانی وی را 
ـز  از نزدیک می شناسیم ھیچ چـی
ـیـسـت کـه اداره  طبیعی تر از آن ن
ــد بــا تــقــاضــای  مــھــاجــرت ســوئ
ـقـت کـنـد و  پناھندگی وی مـواف
ایشان اجازه اقامت دائم در سوئـد را 

اقدام واحـد مـنـطـقـه .   دریافت کند
ایی سـازمـان سـراسـری کـارگـران 
ــه  ــحــادی ــن ات ــت ای ــال ــد و دخ ســوئ

ـنـدگـی  ـاھ ـن کارگری در پـرونـده پ
ـار مـھـم و  عزت یک واقـعـه بسـی

ـنـده اسـت تـالش مـا .   امیـدوار کـن
ـنـدگـی  ـاھ ـن فعالین دفاع ار حقوق پ
ھــمــواره ایــن بــوده اســت کــه بــا 
توضیف شـرایـط بـی حـقـوقـی در 
ایران و اذیت و آزار فعالین سیـاسـی 
و کــارگــری و ســرکــوب زنــان و 
ـلـف  دانشجویان و بخش ھای مـخـت
مردم، دالیل فرار مـردم از ایـران و 
ـنـدگـی در یــک  ـاھ ـن درخـواسـت پ
کشور ثالث را برای آنـھـا تـوصـیـح 

ـیـشـه ایـن بـوده .   دھیم ھدف ما ھم
است که با بسیج افکار عـمـومـی 

و سازمانھا و نھادھای مردمـی در 
کشورھای اروپایی بـر روی دولـت 
ـــم کـــه در  ـــگـــذاری ـار ب ـا فشــ ھــ
سیاستھای سخت گـیـرانـه و غـیـر 
ـنـدگـی  ـاھ انسانی خود در زمینه پن
ـنـد و راه را بـرای  تجدید نظـر کـن
ــدگــی ھــزاران انســان  ــجــات زن ن
ـاسـی  ـان و آزار سـی گریخته از خفق

ـیـن دخـالـت .   ھموار نمائیم در ایـن ب
ــه ھــای  ــحــادی ــھــا و ات ســازمــان
کارگری نقس بسیار مـھـمـی دارد 
ـبـش دفـاع از حـق  و می تواند جـن
ـا گـامـھـای قـوی  پناھندگی را ب

 .تری به جلو سوق دھد

ـایـد  از این نظر به اعتقاد مـن ب
اقدام سـازمـان سـراسـری کـارگـران 
سوئد را ارج گذاشت و امید داشـت 
ـیـشـتـری از  که شاھد نمونه ھای ب
ـتـگـریـھـایـی از جـانـب  چنین دخـال

ـاشـیـم در .   اتحادیه ای کـارگـری ب
زیر متن فارسی تقاضانامه  واحـد 
منطقه ای اتحادیه کارگران سـوئـد 

ــم را )   او. ال(  ــل ــکــھ ــت ــان اس ــت در اس
ایـن مـتـن را .   مالحظه می کنیـد

ناصر شـیـشـه گـر از سـوئـدی بـه 
ــرجـمـه کــرده اسـت کــه  فـارسـی ت
ـانـه تشـکـر  ھمینجا از ایشان صمیـم

 . می کنم

 تلویزیون کانال جدید در شبکه ھات برد، 
  و نیم شب به وقت ایران ١١ و نیم تا ٩ھمه روزه 

 
 :سایت کانال جدید

  http://www.newchannel.tv/ 
 

 :یوتیوب کانال جدید
 http://www.youtube.com/user/TheRevolution88?

feature=mhum 

 سازمان سراسری کارگران سوئد و حمایت از
  فعال کارگری متقاضی پناھندگی از ایران

 حسن صالحی 

 

ــادیــه  ــه ای اتــح ــق ــط ــن واحــد م
ـان )   او. ال( کارگران سـوئـد  در اسـت

ـاضـا بـه حـکـم  ـق استکھلم با ایـن ت
ـادی بـه  عدم پذیرش عزت دولت آب
ـاسـی اعـتـراض  عنوان پناھنـده سـی
میکند که در نتیجه آن او به ایـران 
دیپورت و در آنجا به احتمـال قـریـب 
به یقین آزادی اش سـلـب خـواھـد 

ما نقـض حـقـوق و آزادیـھـای .  شد
دمکراتیک را در ھـر کـجـا و بـر 
ـا  ھر کسی کـه اعـمـال شـود قـوی

 . مردود میشماریم
 

ـیـوسـتـن بـه  در ایـران امـکـان پ
اتحادیه و فعالیت علنی در آن بـه 

 . شدت محدود است
عزت دولت آبادی در ایـران در 

او .   رشته گاز و نفت کـار مـیـکـرد
به اتفاق سایر فعالین اتـحـادیـه ای 
ـأسـیـس  ـز را ت ـل اتحادیه کارگران ف

ـنـوع .  کرد فعالیت این اتحـادیـه مـم
ـفـر دیـگـر  گشت و عزت و چـنـد ن

عزت از زنـدان آزاد .   دستگیر شدند
شد اما مدت کوتاھـی بـعـد از آن 
چند نفر از رفقایش دستگیر شـدنـد 
و مورد ضرب و شتـم و شـکـنـجـه 

 . قرار گرفتند
عزت مجبور شد به سوئد فـرار 
کند تا به ھـمـان سـرنـوشـت دچـار 

 . نشود
او در سوئد فعاالنه و بـه طـرق 
ـا در مـورد  مختلف تالش ورزیده ت
نقض حقوق فعالین اتحادیه ای در 

 . کشور خود افشاگری کند
ــــحــــو  ــــه ن ــــران ب رژیــــم ای
سیستماتیکی با جنبـش کـارگـری 

ــد ــکـن ــارزه مــی ـب در .   ایـن کشــور م
چندین مورد فعالین اتـحـادیـه ای 
دستگیر و زنـدانـی و تـھـدیـد شـده 

 . اند
آزادی تشکل در قانون اسـاسـی 
ـا ایـن حـال، ھـیـچ  تضمین شـده، ب
یک از حقوق صنفـی از حـمـایـت 

قانـون مـقـرر .   قانون برخوردار نیست
ـا  میدارد که ھمه محلھـای کـار ی
ـا  ـنـگـاه ی باید به اصطالح شورای ب
ـاشـنـد . شـورای اسـالمـی داشـتـه ب

ـانـونـی و  دومی از حمایت مراجع ق
جـایـی .   کارفرمایان برخـوردار اسـت

ــه  کــه شــورای اســالمــی ھســت ب
ـیـت  ـال ھیچ اتحادیـه ای اجـازه فـع

صدھا فعـال اتـحـادیـه . داده نمیشود

ای بدون ھیـچ مـحـاکـمـه ای در 
ــد ــدان ان ــت و .   زن ــرد خشــون کــارب

ـتـن بـه  شکنـجـه بـرای اقـرار گـرف
ـاگـون امـری  «جرائم»ارتکاب  گون

 . است عادی
ـامـه از اداره  ـاضـان ـق ما با این ت
مھاجرت میخواھیـم کـه در حـکـم 
ـادی بـه  عدم پذیرش عزت دولت آب
عنوان پناھنده سیاسی تـجـدیـدنـظـر 

 . کند
ــه ای ال ــطــق او در . واحــد مــن

 استان استکھلم

 تقاضا 
 !جلوی اخراج عزت دولت آبادی را بگیرید
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 اول ماه مه
 

بیانیه کمیته برگزار کننده مراسم اول ماه 
  سنندج٢٠١٢مه 

ی  اول ماه مه، روز جھانی کارگر، روز کیفرخواست طبقـه
ـاتـی و  ـق کارگر علیه نظامی است، که با اتکا به ساختار طب

ـاتـی  مناسبات ضد انسانی، سعی بر تعمیق شکاف ـق ھای طـب
ھا دارد؛ نظامی که کارکرد واقـعـی آن از  موجود میان انسان

ھمان آغاز ظھورش تا کنون، چیزی جدای از فقر و فالکـت، 
ـبـوده و  جنگ و خون ریزی و فساد و تباھی بـرای بشـریـت ن

ھای جدید، پیـش  نخواھد بود؛ نظامی که ھر بار با بروز بحران
 .ھد از پیش بشریت را به سوی سراشیب تند سقوط، سوق می

ی کارگر برای رھایـی از سـتـم  در چنین اوضاعی طبقه
ـابـرابـری ـار ن ی  ھـای مـوجـود از چـھـره طبقاتی و زدودن غـب

زندگی خویش، و ساختن تاریخ پیشاروی خود، به باز تـعـریـف 
ی کارگر، متناسب با شرایط کنونی، با تـوجـه  عظیمت طبقه

ھای موجود پرداخته و با در دسـتـور کـار قـرار دادن  به بحران
ی کارگران در سراسر جھان، افـق  مبارزات متحدانه و گسترده

 .دھد دستان قرار می روشنی را پیشاروی محرومان و تھی
بدین منظور، امسال در اول ماه مـه کـارگـران در چـھـار 

ـا  گوشه ی جھان، از استرالیا تا کانادا، از آمریکای جنـوبـی ت
ـان ـاب ـی ـنـدج و  شمال آفریقا و شرق دور در آسیا، از خ ھـای سـن

ـاد بـرابـری ـبـی و  پاریس تا نیویورک و شـیـکـاگـو، فـری طـل
ی بشریـت را بـه  خواھی و شعار نان و آزادی برای ھمه عدالت

داری، رساتر از ھمیشـه بـر  فراخوان جنبش جھانی ضد سرمایه
بیکـاری :   ھای خود به اھتزاز در آوردند و فریاد بر آوردند پرچم

ـثـمـار  و گرسنگی، تبعیض و بی حقوقی، زندان و اعدام و است
تـر،  و ھر چه متـحـدانـه!   انسان به دست انسان باید برچیده شود

آوای برپایی دنیایی آزاد و برابر و عاری از ستم و استثمـار را 
ـاری از  در مقابل سرمایه.  سرودند داری باز ھم امسال در بسـی

گیری از ابزارھای سرکـوبـش، بـه مـنـظـور  نقاط جھان، با بھره
ی آنان را مـورد  ی کارگران، رژه شکافتن صفوف در ھم تنیده

ـاب  تعرض و تھاجم وحشیانه ـق ی خود قرار داده، تا بار دیـگـر ن
 .اش بیافتد ی واقعی و ضد انسانی از چھره

کارگران سنندج نیز قصد داشتند امسال در اول مـاه مـه، 
ھای خویـش  ای ھم آوا و ھم صدا با دیگر کارگران و ھم طبقه

! ھا و مطالبـات خـود را اعـالم دارنـد در سراسر جھان، خواسته
ـتـی و  ـی ـن اما در مقابل چه شد؟ گسترش فضـای شـدیـد ام
پلیسی در سطح شھر سنندج، به منظور ایجاد فضای رعب و 
وحشت، جھت جلوگیری از استقبال و مشارکت عـمـومـی از 
مراسم؛ احضار و تھدید کارگران و فعالیـن کـارگـری و اخـذ 
ـنـھـا بـخـشـی از  تعھد مبنی بر عدم حضور آنان در مراسـم؛ ت

ـتـی، بـر سـر راه  ھای دستگاه مانع تراشی ـی ھای دولتی و امن
 .برگزاری روز جھانی کارگر بود

ھای مردم به ستوه آمـده از  با این اوصاف کارگران و توده
فقر و تنگدستی، سدھا و موانع موجود را نادیده انگـاشـتـه و 

خود به رھایـی !   برخیزیم زنجیریان گرسنگی:   با سر دادن سرود

ـاب  جھان از بنیاد دگـرگـون مـی!   خویش برخیزیم ـت شـود، و آف
ـان. . .   جاودانه خواھد درخشید ـاب ـی ـیـن  بـه خ ـا طـن ھـا آمـدنـد؛ ت

ـاتـی فریادھای در ھم آمیخته ـق شـان  شان، دلیلی بر اتـحـاد طـب
ـقـر و  به خیابان!   باشد ـاد بـرآرنـد کـه دیـگـر ف ھا آمدند تا فری

 !گرسنگی بس است
اما در جواب این حق خواھی، نیروھای امنیتـی و گـارد 
ـانـه و غـیـر انسـانـی خـود بـه  ویژه، با تعرض و تھاجم وحشی

گیری از باتون و اسپری فلفل و  ھم با بھره صفوف کارگران، آن
گاز اشک آور به شدیدترین وجھی بـه سـرکـوب و ضـرب و 
شتم کارگران پرداخته و تعدادی نامشخص از آنان را تنـھـا بـه 

ـنـجـاسـت کـه .   جرم درخواست زندگی انسانی بازداشت نمود ای
ـاز کـرده و  دمل چرکین مصائب مناسبات سرمایه داری سـرب

ـان  عمق درد و محنت محرومان جامعه ـی ـان ی ایـران را بـه جـھ
 .آورد ای را به درد می سازد و قلب ھر انسان آزاده نمایان می

ـنـده در پایان کمیته ی مـراسـم اول مـاه مـه  ی برگزار کن
ـبـی مـاالمـال ٢٠١٢  سنندج، به حضور تمام کسانی که با قل

ـا  ـار دیـگـر ب از عشق به انسان و عظمی نستـوه و اسـتـوار، ب
ـاد بـرابـری  روحیه ـنـد و فـری ای مبارزاتی پا به میدان گـذاشـت

شـان  ناشـدنـی خواھی سر دادند، و با حضور و ایستادگی وصف
درسی دیگر را به ما آموختند، نھایت سپاس و قدردانـی خـود 

ـان را بـه گـرمـی  را اعالم مـی داریـم و دسـت یـکـایـک آن
ـا بـرخـورد سـرکـوب!   فشاریـم می ـن گـرانـه و ضـدانسـانـی  ضـم

نیروھای امنیتی و گارد ویژه، در برابر کارگران را بـه شـدت 
ـیـد و شـرط تـمـامـی  محکوم مـی ـیـم و آزادی بـدون ق ـائ نـم

 !شدگان را در اسرع وقت خواستاریم بازداشت
 !زنده باد اول ماه مه

 !زنده باد ھمبستگی طبقاتی کارگران
 ٢٠١٢کمیته ی برگزار کننده ی مـراسـم اول مـاه مـه 

 سنندج
٠٥/٠٥/٢٠١٢ – ١٦/٠٢/١٣٩١  

 
در گر راني كاهجه روز باشكواری برگز
 جسنند

گ ر را ن ي   ك ا هج ھـی روز كنند ار برگزی كميتهان خواط بق فر
س ي دوف ر ن س م   خ ي ا ب ا ام ر اری ك ه   م ح ل   ب ر گ ز ج،   س ن ن د ٢٠١٢

س ه ج در ر   س ن ن د هش ی ف ض ا د، ب و ه ش د م عالو ان بش ناصر خسر
ت س م   ب ه   ش د ام ر اری م ح ل   ب ر گ ز ص گ ذ ش ت ه   ب ه   خ ص و روز 

ه م د ه در آي ژ رد وگ ا و منيتي ی ااوهكامل نيرق قرو در پ ليسي 
 .دبو

ر ب س ي ا اد ر ت ع د هظاز بعد٦ ساعت ٩١/٢/١٢سه شنبه وز م را
م ع ال ام ح ل   دم در م ر ی و گر رفعالين كاان و گرركادی از ي از

و ش د ي د   پ ل ي س ي   ی م ا   ب ا   ت و ج ه   ب ه   ف ض ا ا.   ي ا ف ت ن د ر ح ض و ه ش د 
ا ن ي هج اری روز ب ر گ ز ی كميته، اردیهگای  هم تنيدهبه ف ص فو
ت ا ك ت ي ك ي ذ ت خ ا اب ا   ، ص ف   ش د ن ي وي ت ي   دراب ا   ج گ ر   س ن ن د رك ا 
ان گ ر رك ا ی از بخش كثي ر ی  هرهبه چه رهچت عودق عبينانه با وا

م هب ه   ر ح ض و )   بن ق ال ا( وس س ي ر ن ب ه   م س ي ر   خ ي ا ب ا دم م ر و 
ی ا ردهپ ال ك ا دن ص ف و ف ي   م ت ش ك ل   ب ا   ب ل ن د   ك ر و در س ا ن د ن د   ر

ن م س ي ر   خ ي ا ب ا ی در گ ر رك ا ی ا رهش ع ا دادن س ر   ر و ب ي ش م ا 
ت ا و خ ت ه   داپ ي م ا ي ي   پ ر راهب ه   ب ن ق ال ان ام ي د ف ب ه   ط ر وس س ي ر 
و ح م ا ي ت   رد م و و ن د   دپ ي م ا ي ي   ك ر ب راهن ق ال ان اي ك ي   م ي د دن ز 
 .گرفتندار قردم مری  دهگسترل ستقباا

م س ت ق ر ی ا وهن ي ر ، ن ه او ش م ن د هين تاكتيك است اكر ذبه زم ال 
ن م ك ا د و اب و ده گمي   ن م و درسرر چات دبه شدرا ر هسطح شدر 
از ع م ال   ان گ ر رك ا ف ب ه   ص ف و ن را نای آ دهگسترو سريع رش ي و

.  دپ ي م ا ي ي   ب و اوم راهتددر م هعاملي مد ين خواكه د؛ بوده ب ين بر
ی ح ش ي ا ن ه رش وق ي ق ه   ب ا   ي و ود ده دح د از ب ع د   ن پ ي م ا ي ا راهم ا   ا

ش ت م   ش د ي د ب و ض ر رد م و ه و ج ه   ش د ام و بگـر سركوی اوهن ير
ب ا ان گ ر رم ا   ك ا ا.   گ ر ف ت ن د ار ق ر ه ي ژ رد وگ ا و منيت ي   ی ااوهن ير
را گ ر   را ن ي   ك ا هج روز س م   ان ي   م ر ل زدت ي   م ث ا رج س ا ان و ت و 

 .نددنموار نه برگزاسربلند
ش د داده س م   س ر   ام ر در ا ي ي   ك ه   رهس ت   ش ع ا اك ر   ذب ه   زم ال 
آزادی ـ م س ك ن   ن ن ا   -گ ر   را ن ي   ك ا هج د روز ب ا ه ن د ز:   " ش ا م ل 

دد ـ ب ا ي د   گ ر آزاد ن ي   ان د زگ ر   ركا د ـ تحاد، اتحا، اگرركا، گررك ا
د ـ ت ح ا د، ات ح ا ، ام ع ل م ، گ ر ركا دد ـ بايد گرآزاد ني سياسي ان دز
 .دبو" دتحاد، اتحا، انشجو، داگرركا

ج   س ن ن د ٢٠١٢گ ر   راني  ك ا هجھی روز كنندار برگزی ك ميته
    ١٣٩١شت هيب ارد١٢ –

 یگرركاآزاد فعالين از جمعي ـ 
 جسنندر بيكاان گرركااز جمعي ـ 
 جيي سنندراشوی گررفعالين كااز جمعي ـ 

ــ  ی ا هت ش ك ل د ي ج ا اك م ك   ب ه   ای ن گ ي   ب ر هم ا ی هك م ي ت ه ـ
 یگرركا

 انيران اگرركای آزاد يهدتحاـ ا
 

کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای "بیانیه 
 به مناسبت اول مه"کارگری ایران 

ـبـش  ـا جـن فرا رسیدن روز جھانی کارگر امسال مصادف ب
جنبش اعتراضی که سـراسـر . بزرگ ضد سرمایه داری است

ایـن .   جھان را دچار تحوالت اجتماعی و تاریخی کـرده اسـت
 درصد جـمـعـیـت ٩٩ما "جنبش اعتراضی جھانی که با شعار 

ـیـد از کـارخـانـه " .   جھان ھستیم از کاخ کرملین تا کـاخ سـف
ـیـس، از  ـانـھـای فـرانسـه و انـگـل ـاب ھای ایتالیا و یونان تا خی
میدانھای اصلی تونس و قاھره و لیبی تا پشـت درھـای وال 
ـقـه ھـای  استریت آمریکا را سراسری کرده است و ھمچون حل
به ھم پیوسته یک زنجیر جھانی، که ھمان زنـجـیـر بـردگـی 
است، انسانھای فرودست جامعه را به یکـدیـگـر وصـل کـرده 

ـبـش .   است ـبـش اعـتـراض جـھـانـی، را جـن قلب تپنده این جـن
ـیـش مـی بـرد ـبـش اعـتـراضـی . اعتراضی کارگران بـه پ جـن

کارگری که قدمت آن با قدمت نظام سرمایه داری عـجـیـن 
 .شده است

اینک این جنبش اعتراضی، نظام سرمایه داری را درھـم 
ـات .   پیچیده است ـب مشخصه اصلی و بنیادی آن ھـمـان مـطـال

این جنبش جھانی، عمـال شـعـار .   اساسی کارگران جھان است
جھانی کـارگـران را مـطـرح مـی کـنـد و در جـای جـای 

ـنـد مـی کـنـد کـارگـران جـھـان :   " مبارزات پرچم خویش را بل
ـاتـی ."  متحد شوید ـق ـتـمـاعـی طـب این شعار تاریخی جنبش اج

ـات رسـانـد کـه  ـب کارگران در این شرایط و برھه تاریخی به اث
ـبـدیـل شـده و از  این شعار به بیرق جنبش اجتماعی جھانی ت
ـا پشـت  پشت درھای کارخانه ھا و مـعـادن چـیـن و کـره ت

 .درھای وال استریت را فراگرفته است
جنبش اعتراضی کارگران ایران نیز از سالھا پیش قـدم بـه 

 اوج گرفته و تاکنون ٧٠میدان گذاشت، این مبارزات از دھه 
اعتراضات و تجمعات کارگـران بـھـشـھـر .   ھم چنان تداوم دارد

ـیـشـکـر ھـفـت  از شمال ایران تا اعتراضات گسترده کارگـران ن
تپه، اعتراضات شرکت اتوبوس رانی تھران تا نساجـی کـاشـان 
ـا اعـتـراضـات لـولـه  و اصفھان، نساجی چیت ری شـھـرری ت
پروفیل اھواز، نمونه ھای بارز این جنبش اعتراضی است کـه 
دامنه این اعتراضات در شرایطی جھان را درمـی نـوردد کـه 
طبقه سرمایه داری جھانی درصدد است تا بحـران ھـای دوره 
ـاشـت سـرمـایـه  ـب ای نظام سرمایه داری را که ھمان رکـود ان

سـرمـایـه جـھـانـی .   شان به شمار می رود، پشت سـر گـذارنـد
برای برون رفت از این رکود انباشت سرمایه شان که کـاھـش 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـاشـی مـی گـردد . چشمگیر سودھای افسانه ای شـان را ن
تحت ھر شرایطی تالش می کند این بحران سرمایه داری را 
که جزء الینفک سرمایه داری است، تعدیل بخشند و بـرای 

ـنـد ـاب تـالش ایـن نـظـام آن .   مدتی کوتاه ھم که شده رھایی ی
است که عوارض و ھزینه ھای این بحران سرمایه داری را بـر 
ـتـمـاعـی و  دوش طبقه کارگر جھان تحمیل نماید و نـظـام اج

ـیـمـاری .   سرمایه خویش را نجات بخشند غافل از اینکه این ب
ـتـمـاعـی سـرمـایـه داری و  عالج ناپذیر تنھا با محو نظام اج
ـنـده  ـیـن کـن برقراری نظام اجتماعی سوسیالیزم که تنھـا تضـم

 .زندگی انسانی است امکان پذیر می باشد
ما کارگران ایران ھمگام و ھمصدا با جنبش ضـدسـرمـایـه 
ـیـم کـه  ـاریـخـی اعـالم مـی کـن داری جھانی در ایـن روز ت
مطالبه ما طبقه کارگر جھان کف خواسـتـه ھـایـمـان، ھـمـان 

ما کـارگـان .   تأمین رفاه اجتماعی در شکل گسترده آن است
جھان برای دست یابی به یک دنیای بھتر از ھیـچ تـالـشـی 

 .فروگذار نخواھیم بود
ما کارگران ایران ھمواره حمایت قاطع خود را از بیانیه ھـا 

ـیـه کـارگـران و  و قطعنامه ھا و فراخوان ھـای سـراسـری کـل
ـیـم مـا .   اتحادیه ھا و سازمانھای ذیربطـشـان اعـالم مـی کـن

 درصـدی جـاری در ٩٩ھمچنین خود را جزئی از این جنبش 
 .جھان می دانیم

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری ایران
 

بیانیه جمعیت دفاع از كودكان كار و 
 خیابان به مناسبت اول مه

جمعیت دفاع از كودكان كار و خیابان به مناسبت اول مـه 
ھـر :   " در بخشی از این بیانیه آمده اسـت.   بیانیه ای صادر كرد

روزه كودكان بیشتری برای استحصال سود بیـشـتـر بـه چـرخـه 
ـازی، آمـوزش و  كار پرتاپ میشوند و حق حیات، كودكی، ب
ـان  ـانـه و انسـانـی از آن تمام حقوق پایه ای یك زندگی كـودك

كودكان قربانیان مستقیم جـنـگ ھـا، گـرانـی، .  سلب میشود
سطح پایین دستمزد كارگران و اوضاعی ھستند كه به واسـطـه 

اجتـمـاعـی و سـلـطـه ی   -سیاسی  -ی این شرایط اقتصادی
فعالین جنبش لغو كـار كـودك، .   آید نظام طبقاتی به وجود می

ـا  ھمراه و در كنار دیگر جنبش ھای اجتـمـاعـی، الزم اسـت ب
ـارزات خـود را  اتحاد و ھمبستگی برای تغییر این شرایط، مـب

ـنـد ـن ـقـویـت ك مـا بـه . "   " ھر چه بیشتر و بیشتر متـمـركـز و ت
ھا و  مناسبت روز جھانی كارگر كه روز مشترك اعالم خواسته

ی ھـای  مطالبات تمام فعاالن و تشكل ھای فعال در عرصـه
ـتـریـن و  مبارزه ی طبقاتی است، بر موارد زیر به عنـوان مـھـم
ـیـد داریـم ترین خواسته عاجل ـاك كـار كـودكـان،   -١:   ھای خود ت

ـا ١٨یعنی تمامی افراد زیر   سال باید ممنوع شمرده شـود و ب
. ھرگونه بھره كشی از كودكان به مثابه جـرم، بـرخـورد گـردد

تمامی كودكان، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت و مـذھـب   -٢
باید از حق امکانات رفاھی برای بازی و شـادی، تـحـصـیـل 
. رایگان، بھداشت رایگان و بیمه ی درمانـی بـرخـوردار شـونـد

كودكان مھاجر، حق برخورداری از تابعیت كشوری كـه در   -٣
ی ھر گونه از مھاجرت والـدیـن  آن به دنیا آمده و یا به واسطه
ـلـه   -٤. در آن زندگی میكنند را دارند كودكان مھاجر و از جـم

ـات آمـوزشـی، رفـاھـی  کودکان افغانی باید از تمامی امكان
ـانـه ای  موجود در جامعه ی ایـران بـدون ھـیـچ عـذر و بـھ

ھرگونه آزار و اذیت جنسی و بـھـره كشـی   -٥. برخوردار شوند
ـایـد در ...   از كودكان در مواردی چون قاچاق، تن فروشی و ب

ـانـی كـه  شمار جرم ھای قابل تعقیب قلمداد شـود و از كـودك
ـاطـع و رایـگـان بـه  دچار این اوضاع شده اند حمایت ھـای ق

ـقـر بـه   -٦.   عمل آید تحمیل دستمزدھای یك چندم زیر خط ف

ـیـكـارسـازی كـارگـران، عـدم  كارگران، گرانی، موج اخراج و ب
ھای مستقـل خـود، حضـور و  آزادی كارگران در ایجاد تشكل

ـانـكـاری و قـراردادھـای مـوقـت و  سیطره ی شركت ھای پیم
-سفید امضا، تحریم اقتصادی و ھر گونه جـنـگ افـروزی 

، ھمه و ھـمـه -داری داخلی و چه خارجی چه توسط سرمایه
باعث افزایش و بازتولید فزاینده فقر و فالكت بـرای كـارگـران 

 -٧.   و افزایش كار كودك میشود و از سوی ما محكوم اسـت
اجتماعـی   -استثمار مضاعف زنان و نابرابری ھای اقتصادی 

كه در مورد آنھا روا داشته میشود، ضمن اینكه ظلمی آشكـار 
ـات  ـابـودی زنـدگـی و حـق حـی بر زنان جامعه است، باعث ن
كودكان بسیار و موجب افزایش كودكان كار میشود و از نـظـر 

ـنـكـه خـود را ھـم -٨. ما محكوم است ـیـمـان و  ما ضمن ای پ
ـان،  ـبـش زن متحد با دیگر جنبش ھای اجتماعی از جملـه جـن

ـیـن و ...  جنبش كارگری و ـال ـیـه فـع میدانیم ھرگونه اقدام عل
ـار آزادی  تشكل ھای این جنبش ھا را محكوم نموده و خواست

حـق انـجـمـن، تشـكـل،  -٩. ھا ھستیم فعالین دربند این جنبش
تـریـن حـقـوق  فعالیت آزادانه، آزادی بیان و اندیشه، از بـدیـھـی

ما خواھان آزادی و یا توقف تعقیب قضایی در مـورد .   ماست
ـیـد جـاللـی  فعالینی ھمچون بھنام ابراھیم زاده، آیت نیافر، سع

و كلیه فعالینی ھستیم كـه . . .   فر، نادر احسنی، معین غمین،
ـنـد . در راستای استیفای حقوق كودكان تالش كـرده و مـیـكـن

ـیـریـه ای در اشـکـال   -١٠ ـیـت خ ـال ما ضمن رد ھرگونه فـع
ـاوری کـه بـه ھـر شـکـلـی کـار  سنتی و مدرن و ھرگونه ب
ـانـه و ضـد  ـب ـقـش آشـتـی طـل کودک را توجیه مـیـکـنـد، ن
کارگری و ضد کودک نـھـادھـای رنـگـارنـگ جـھـانـی و 

ی کارگر و یا به نام حقـوق کـودکـان  داخلی که به نام طبقه
ـاتـی و انـرژی  نقشی جز به ھرز بردن نیروی اجتماعی و طبق

را نقشی در راستـای کـمـک بـه نـظـام  ھای فعالین  ندارند 
سرمایه داری می دانیم و از تمامی فعالین عرصه لغـو کـار 
ـقـویـت  کودک و جنبش کارگری می خواھیم با ایـجـاد و ت
ـارزه  نھادھا، تشکل ھا و اقدامات مستقل خود در راستای مـب

برای محـو پـدیـده کـار کـودک و )  رادیکال(ای ریشه ای 
مـا   -١١.   دستیابی به مطالبات اساسی کارگران اقدام نماینـد

ضمن حمایت قاطع از مبارزات كارگران در ایران و جـھـان، از 
مبارزات كارگران علیه نظام ھای سرمایه داری در امریـكـا و 

اشـغـال وال " ھا و به ویژه از مبارزاتی چون  اروپا و دیگر كشور
ـات   % "   ٩٩جنبش "، " استریت و سایر اعتراضـات و اعـتـصـاب

كارگران در دیگر كشورھا علیـه نـظـام ھـای سـرمـایـه داری 
 ."حمایت میكنیم

 
بیانیه كانون مدافعان حقوق كارگر به 

 مناسبت روز جھانی کارگر
ـاسـبـت اول مـاه مـه "   كانون مدافعان حقوق كارگر"  به مـن

ـیـه آمـده .   بیانیه ای منتشر كرده است ـان ـی در بخشی از ایـن ب
ـنـده :  "است ـزای نظام سرمایه داری و جھانی در پی بحرانھای ف

ـاسـت ھـای غـیـر  ی سالھای اخیر تالش می كند تا بار سـی
ــمـار گــرانـه خـود را بـر دوش كــارگـران و  ـث انسـانـی و اســت
زحمتكشان بیندازد و با اعالم سیاست ھای ریاضت اقتصـادی 
تالش می كند تا سودھای سرمـایـه داران را حـفـظ كـرده و 
فشار فزاینده ای را بر مردم تحت ستم واستثمار سراسـر جـھـان 

آزادی تشكل ھای مستقل كارگری بدون ھـیـچ .... وارد كند
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
ـیـم داد . " ھستیم و تا به دست آوردن آنھا به مبارزه ادامه خـواھ

 ـ تعیین حداقل دستمزد برای كـارگـران ١: "در ادامه آمده است
در سال جاری نوعی توھین مستقیم و آشكـار بـه زنـدگـی و 
ـتـی  معیشت كارگران است، ضمن آنكـه ھـیـچ گـاه مـحـدودی
برای حداكثر حقوق  كه برای مدیران ناالیق تعیین مـی شـود 
در نظر گرفته نشده، ما خواھان تعیین حـقـوق مـكـفـی بـرای 
تامین زندگی ھمه ی آنانی ھستیم كه نیـروی كـار جـامـعـه 
خود را ارزانی می دارند تا بتواننـد از یـك زنـدگـی سـالـم و 

 ـ اخراج، بیكـار كـردن، قـراردادھـای ٢. انسانی برخوردار باشند
ـا ھـیـچ  موقت و سفید امضا و عدم پرداخت حقوق كارگران ب

به ویژه عذر و بھانـه ھـای .   عذر و بھانه ای پذیرفتنی نیست
ـتـصـادی  ـاسـی و اق ضد انسانی و ستمگرانه ای كه نظام سـی
ـز بـه  ـی سرمایه حق به جانب به زبان می آورد و رسانه ھا را ن

ـیـت شـغـلـی و زنـدگـی انسـانـی از .   خدمت می گیـرد امـن
ـا تـوجـه بـه اخـراج .   ابتدایی ترین حقوق ھمه ی انسانھاسـت ب

ـیـكـاری  ھای گسترده ی اخیر، ھمگانی كردن بیـمـه ھـای ب
 ـ زندانی كردن افـراد ٣.   برای خیل اخراج شدگان ضرورت دارد

ـیـن  ـال و تعقیب و آزار و اعدام و حبس ھای طوالنی مدت فـع
مسـووالن .   كارگری و اجتماعی به یك روال تبدیل شـده اسـت

باید بدانند كه ایـن اعـمـال نـمـی تـوانـد در اراده ی فـعـاالن 
ـلـی ایـجـاد  سیاسی و اجتماعی برای رسیدن به حقوق خود خل

ـیـه .   كند ـل ـیـد و شـرط ك ما خواھان آزادی فـوری و بـدون ق
ـیـم  ـ ٤.   فعاالن كارگری و اجتماعی و منع تعقیب آنان ھسـت

ـنـوع اسـت . مجازات اعدام امروزه در اكثریت قاطع كشورھا مم
امروزه اعدام تنـھـا .   ما نیز این مجازات را غیر انسانی میدانیم

ـیـشـتـریـن تـعـداد .   در چند كشور معدود اجرا میشود و ایـران ب
ـیـت خـود در سـطـح جـھـانـی دارا  اعدامی را نسبت به جـمـع

ماخواھان لغواین مجازات در تمامی كشـورھـا و بـه .   میباشد
ـنـد ٥.  خصوص در ایران ھستیم ـن  ـ سرمایه داران تالش مـی ك

تا برای سود بیشتر تبعیض ھای جنسی، قـومـی، نـژادی و 
مذھبی را رواج دھند، اما كارگران و زحمتكشـان بـه صـورت 
ـارزه مـی  اساسی برای رفع تبعیض در ھمه ی زمینه ھا مـب

ـابـرابـری مـخـالـف بـوده و .   كنند ما با ھر گونه تبعیـض و ن
خواھان تامین حقوق انسانی برای تمام كارگران و زحمتـكـشـان 

 ـ كارگران مھاجر در ایـران ٦. از ھر قوم نژاد و مذھبی ھستیم
تحت شرائط سخت و وحشتناكی زندگی میكنند و از حـقـوق 

ما ضمن محكـوم كـردن ھـر .   ابتدائی سایر كارگران محرومند
نوع ستم و تبعیض نسبت به آنان خواھان رعایـت حـقـوق بـرابـر 
ـاخـتـن حـق تـحـصـیـل بـرای  ـیـت شـن برای مھاجران و به رسم

 ـ بار دیگر تاكید می كنیم وادار كـردن ٧. فرزندان آنان ھستیم
كودكان به كار بر خالف موازین انسانی است و ضمن محـكـوم  
ـلـی بـرای ھـمـه ی  كردن آن خواھان تامین امكانات تـحـصـی

 ــ كـارگـران ایـران ٨. كودكان در تمام مقاطع تحصیلی ھستیم
ـنـد كـه در  خود را جزئی از طبقه ی كارگر جھانـی مـی دان

ـا .   برابر نظام سرمایه داری ایستاده اند ـبـسـتـگـی ب ضـمـن ھـم
ـارزات مـردم  ـانـی از مـب ـب ـی مبارزات جھانی كـارگـران و پشـت
خاورمیانه برای آزادی، ھرگونه لشـگـركشـی و مـداخـلـه ی 
نظامی كشورھای سرمایه داری ھای علیه مردم مـنـطـقـه را 
نه تنھا رھایی بخش ندانسته بلكه آن را جھت تحت سلـطـه در 
آوردن بیشتر مردم منطقه برای سود بیشتر و حل بحـران ھـای 
ـیـم . نظام سرمایه داری می دانیم و آن را قویا محكوم می كن

 ـ تحریم ھای اقتصادی علیه ایران جزئـی از تـھـاجـم نـظـام ٩
سرمایه داری برای سرپوش گذاشتن بر مشـكـالت ایـن نـظـام 
ـقـر و سـیـه روزی بـرای كـارگـران و  است كه چیزی جـز ف
ـاران  ـنـھـا دسـت انـدرك زحمتكشان ندارد و در سـایـه ی آن ت
ـانـه بـه  ـا ایـن بـھ بازارھای سیاه و غیررسمی و انحصارگرانه ب

 ـ روز اول ماه می جشـن ١٠. سودھای افسانه ای می رسند
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ـایـد بـه روز .   جھانی كارگران و زحمتـكـشـان اسـت ایـن روز ب
 ـ ھرگونه ھجوم سرمایـه داری ١١. تعطیل رسمی تبدیل شود

ـتـكـشـان تـحـت عـنـوان  را به دست آوردھای كارگران و زحـم
اصالح قانون كار و خصوصی سازی، تعدیل نیروی انسانی و 

 ."جز آن محكوم می كنیم
 

صدھا نفر در سنندج به مناسبت اول مه 
 دست به تظاھرات زدند 

ـان حـزب رسـیـده اسـت   طبق خبری که به کمیته کردسـت
ـاش ١٣٩١ بعداز ظھر امروز سه شنبه ٦ساعت  علیرغم آماده ب

ـا  نیروھای سرکوب رژیم در شھر سنندج، تظاھـرات اول مـه ب
 .شرکت صدھا نفر از کارگران و مردم آزاده این شھر برگزار شد

ــادی  ــعــداد زی ــن ت ــاال رفــت ــاز بــا ب مــراســم از ھــمــان آغ
ـان سـیـروس  ـاب ـی پالکاردھای سرخ به شکل راھپیـمـایـی در خ
ـنـدج شـروع بـه سـر  شروع شد و کارگران و مردم آزادیخواه سن

تعدادی از شعارھا و پالکاردھایی کـه در .   دادن شعار کردند
 :دست مردم بود به قرار زیر است
 !کارگران جھان متحد شوید

 ! اتحاد اتحاد  کارگر کارگر
 ! اتحاد اتحاد  دانشجو کارگر

 ! درصدیھا بپیوندید٩٩به جنبش 
 !یا کار یا بیمه بیکاری

 ! کارگریم گرسنه ایم  گرسنه ایم کارگریم
 !زنده باد روز جھانی کارگر

 .....و
ـبـل  ـتـه " این مراسم بر اساس فـراخـوان چـنـد روز ق ـی کـم

ـان فـردوسـی "   برگزاری مراسم اول مه سنندج قرار بود در خیاب
 ٥ اما فعالین کارگری و مردم معترض سـاعـت  برگزار شود

و نیم عصر متوجه حضور سنگین نیروھای وزارت اطـالعـات 
ـان شـدنـد کـه  ـاب ـی و نیروھای انتظامی و گارد ویژه در این خ

ـیـن بـه .   تمام منطقه را به محاصره خود در آورده بـودنـد ـال فـع
 .ھمین دلیل محل تظاھرات را به خیابان سیروس تغییر دادند

مردم آزادیخواھی که در طول خیابان فردوسی در حـرکـت 
بودند و به منظور شرکت در مراسم روز جھانی کـارگـر آمـده 

ـان سـیـروس حـرکـت کـردنـد بودند .  دسته دسته به طرف خیاب
علیرغم اینکه تـعـداد کـمـی از مـردم از جـابـجـایـی مـحـل 

ـان  تظاھرات مطلع شده بـودنـد ـاب ـی  امـا آغـاز تـظـاھـرات در خ
 .سیروس با صدھا نفر شروع شد

ـا قـدرت و شـور و  تظاھرات و راھپیمایی و شعـار دادن ب
شوق زیادی آغاز گردید و مردم زیادی را بالفاصله مـتـوجـه 

ـلـه .   خود کرد این مراسم با دخالت نیروھای گارد ویـژه و حـم
تعدادی از مردم عـابـر در زیـر .   به تظاھرکنندگان پایان یافت

دست و پای نیروھای سرکوبگر افتاده و مورد ضرب و شـتـم 
تا کنون خبری از دستگیری و بازداشت کسـی .   قرار گرفتند

 .به دست ما نرسیده است
رژیم از چند روز قبل فضای شـھـر را نـظـامـی کـرده و 
تالش کرد به ھر قیمت مانع بـرگـزاری مـراسـم روز جـھـانـی 

ـنـد  کارگر بشود  اما فعالین کارگری و مردم آزادیخواه نیز مان
ـتـکـار و آمـادگـی  سالھای گذشته با تصمیم به موقع و با اب
ـان  ـی مراسم را برگزار کردنـد و تـودھـنـی مـحـکـمـی بـه جـان

 .اسالمی زدند
 . اخبار و اطالعات دقیقتر را بعدا به اطالع میرسانیم

 زنده باد کارگران و مردم آزادیخواه سنندج 
 گرامی باد اول مه روز جھانی کارگر 

 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
 ١٣٩٠ اردیبھشت ١٢ -٢٠١٢اول مه 

مراسم روز جھانی كارگر در سنندج برگزار 
 شد

ـزكـار كـرمـانشـاه روز   ١٢انجمن صنفی كارگران برق و فل
اردیبھشت با انتشار خبر برگزاری مراسم روز جـھـانـی كـارگـر 
در سنندج از فضای كامل نظامی بر فضای این شـھـر خـبـر 

مراسم روز كـارگـر :   " در بخشی از این گزارش آمده است.   داد
با وجود فضای سنگین پلیسی، با شكوه و پر صالبت برگـزار 

ـا تـجـمـع در ٦این مراسم از ساعت .   گردید  بـعـد از ظـھـر ب
ـیـت بـه طـرف مـیـدان  خیابان سیروس شروع شد و سپس جـمـع

با شروع راھپیمائی نیـروھـای . انقالب اقدام به راھپیمائی كردند
انتظامی، گارد ویژه و اطالعاتی به راھپیمایان یـورش بـرده و 

راھپیمایان با خود پالكاردھائـی بـه . . . .   با مردم درگیر شده اند
ـان مسـكـن آزادی و  ـنـد ن رنگ سرخ و با شـعـارھـائـی مـان

 ." زندگی انسانی حق مسلم ماست حمل می كردند
 اردیبھشت خبـر داد ١٢اتحادیه آزاد کارگران ایران ھم روز 

 اردیبھشت صدھا کارگر سنندجی با تجـمـع در ١٢امروز "كه 
خیابان سیروس به سمت چھار راه سیروس دست به راھپیـمـایـی 

کـارگـریـم :   کارگران در این راھپیمایی شـعـار مـیـدادنـد.  زدند
ـنـدج . . .   کارگـر کـارگـر اتـحـاد و -گرسنه ایم کـارگـران سـن

ـنـد  تصمیم داشتند این مراسم را در خیابان فردوسی برگزار کـن
ـتـظـامـی  ـیـروھـای ان ـا حضـور گسـتـرده ن اما پس از اینکه ب
ـان  ـاب ـی امنیتی در این خیابان مواجه شدند محل مراسم را به خ

ـیـل ... .   سیروس منتقل کردند ـیـمـایـی بـه دل ـپ این تجمع و راھ
حضور نیروھای انتظامی و امنیتی و حمله به مـراسـم حـدود 

 دقیقه ادامه پیدا کرد و کارگران بناچار بـه مـراسـم خـود ٢٠
 ."خاتمه دادند

 
اطالعیه جمعیت زنان آزادیخواه و برابری 

 طلب در مورد مراسم اول ماه مه سنندج
جمعیت زنان آزادیخواه و برابری طلب با انتـشـار اطـالعـیـه 
ـتـی رژیـم بـه  ـی ـن ای حمله وحشیانه نیروھای انتظـامـی و ام
. برگزارکنندگان مراسم اول ماه مه سنندج را مـحـکـوم کـرد

این نھاد مترقی ضمن محکوم کردن حمله نیروھای رژیـم بـه 
ـان و  برگزارکنندگان مراسم اول ماه مه سنندج از تـمـامـی زن
ـا حضـور خـود، ایـن روز  مردان کارگر و زحمتکـشـی کـه ب
باشکوه را گرامی داشتند، قدردانی و اظھار امیدواری نـمـوده 
ـثـمـار  است تا این روحیه مبارزاتی آنان علیه ظلم و ستم و اسـت

ـیـت .   به نیرویی برای برچیدن نابرابری ھا تبـدیـل گـردد جـمـع
زنان آزادیخواه و برابری طلب در پایان اطالعیـه مـزبـور آزادی 

 .بدون قید و شرط بازداشت شدگان را خواستار شده است
 

فعالین کارگری در روز جھانی کارگر به 
 مالقات رضا شھابی رفتند

کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری خبر داد كـه 
ـیـن ١٢در تاریخ   اردیبھشت روز جھانی کارگر تعدادی از فعال

کارگری از جمله اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکـلـھـای 
کارگری، کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل 
ھای کارگری و اعضای سندیکای شرکت واحـد بـه ھـمـراه 
دیگر فعالین کارگری در بیمارستان رضا شھابی را مـالقـات 

در ادامه آمده است كـه اکـنـون حـال وی نسـبـت بـه .   کردند
در ایـن مـالقـات رضـا .   وخامت چند روز قبل بھتر شده است

ـا او  ـیـم زاده ب ـام ابـراھ ـن شھابی و در مالقاتی که خانواده بـھ
ـان خـود و تـمـامـی  داشتند ھر دو نفر روز کارگر را به دوسـت
ـا بـه دسـت  ـارزه ت کارگران جھان تبریک گفته و خواھان مـب

 .آوردن مطالبات طبقاتی کارگران شدند
 

به فراخوان فعالین کارگری روز جھانی 
 كارگر در شھر كامیاران برگزار گردید 

: کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران خبر داد
 مـراسـمـی بـه ١٧ راس ساعت ١٣٩١روز دوازدھم اردیبھشت " 

ـا حضـور  مناسبت گرامیداشت یك مه روز جـھـانـی كـارگـر ب
ـاران  جمعی از فعالین كارگری كامیاران در نزدیكی شھر كامـی

ـال آغـاز شـد و یـك .   برگزار گردید مراسم با سرود انترناسـیـون
دقیقه سكوت به یاد جانباختگان راه آزادی و بـرابـری اعـالم 

ـامـه ای از طـرف یـكـی دیـگـر از .   گردید ـن در پایان قـطـع
ـنـدگـان  ـن حاضرین قراعت گردید كه ھر بند با تشویق شركت ك
ـنـی در  ھمراه شد و در نھایت مراسم با پخش شـربـت و شـیـری

 .میان شور و شوق حاضرین پایان یافت
 

برگزاری مراسم روز جھانی كارگر در 
 مھاباد

كمیته ی ھماھنگی برای كمك به ایـجـاد تشـكـل ھـای 
كارگری خبر داد كه مراسم اول ماه مه در مھاباد از سـاعـت 

ـا ١٢ بعد از ظھر مورخ ٣ ـاد ب ـاب ـبـھـشـت در اطـراف مـھ  اردی
شرکت جمعی از اعضای کمیته ھماھنـگـی بـرای كـمـك و 

ـا .   فعالین و دوستداران طبقه کارگر برگزار گردید این مراسم ب
ـتـه  ـی ـنـگـی و کـم ـتـه ھـمـاھ ـی قرائت قطعنامه مشترک کـم

ـان ٥پیگیری و برق و فلز کار کرمانشاه در سـاعـت  ـای  بـه پ
 .رسید

 
برگزاری مراسم روز کارگر در شھرستان 

 اشنویه
کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای 
کارگری از برگزاری روز جھانی كارگر در شھرستان اشـنـویـه 

ـاریـخ : "در بخشی از خبر مربوطه آمده است. خبر داد  ١١در ت
اردیبھشت مراسم بزرگداشت روز کارگر با حضور تـعـدادی از 
ـان اشـنـویـه بـرگـزار  کارگران و فعالین کارگری در شـھـرسـت

 ." گردید
پیام اول ماه مه از سوی کارگران تـرکـیـه بـه کـارگـران 

 ایران
 برادران و خواھران ھم طبقه ای ایرانی

ما کارگران ترکیه برادران ھم طبقه ای شـمـا، بـه درد و 
رنجی که زیر ظلم و سرکوب در چنـد دھـه حـکـومـت ضـد 
ـیـم، از ایـن  کارگری رژیم آخوندی متحمل شده اید آگاه ھست

ـقـه " رو به کمپین ھمبستگی تحت نام  خاتمه به سـرکـوب طـب
ـیـم"  کارگر ایران ـان را اول مـه در .   را ادامه مـی دھ ـادت فـری

ـیـم داد ـیـن الـمـلـی .   میادین وسـعـت خـواھ ـنـوان انـجـمـن ب بـع
ھمبستگی کارگران، با باوری عمیق تـحـقـق آرزویـمـان را در 
ـیـن  ـا اتـحـاد ب رسیدن به جھانی فارغ از استثمار و بی طبقه ب

 .الملی، مبارزه و پایداری، اول ماه مه را تبریک می گوییم
 !زنده باد اول مه مه روز مبارزه ی طبقه کارگر جھانی

 !کارگران تمام کشورھا متحد شوید
 انجمن بین الملی ھمبستگی کارگران

 
تجمع كارگران به مناسبت روز جھانی 

 كارگر مقابل استانداری شھركرد 
 اردیبھشت به مناسبت روز كارگـر ١١ صبح روز ٩ساعت 

 نفر از کارگران اخراجی در طی سـامـه گـذشـتـه، ١٠٠حدود 
 .در مقابل استانداری شھرکرد تجمع داشتند

 مراسم روز جھانی کارگر در اصفھان برگزار شد
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشـاه خـبـر داد 

 صبح با خوانـدن سـرودھـای ١٠ اردیبھشت ساعت ١٢كه روز 



١٣٩١  اردیبھشت  ١٩  کارگر کمونيست  10 

ویژه روز جھانی کارگر از جمله سرود انترناسیونال، مراسم روز 
جھانی کارگر در اصفھان با شركت تعدادی از كارگران شـروع 

در ایـن مـراسـم بـر .   شد و تا یک ساعت به طول انـجـامـیـد
 .  درصدیھا تأکید شد٩٩ھمبستگی با جنبش جھانی 

برگزاری مراسم اول ماه مه روز جھانی کارگر در منطـقـه 
 لواسان تھران

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
کارگری خبر داد كه مراسم اول ماه مه از سوی تـعـدادی از 

 ١٢کارگران ساختمانی در شھر تھران منطقه لواسان در تاریخ 
ـا صـحـبـت ھـای یـکـی از .   اردیبھشت برگزار شـد مـراسـم ب

ـا پـخـش  کارگران شروع و بعد از چند سـاعـت ایـن مـراسـم ب
 .شیرینی و شادباش پایان یافت

 
گرامیداشت روز جھانی کارگر در شھر 

 بوکان
ـیـن  ـال علیرعم فضای امنیتی حاکم بر شـھـر بـوکـان، فـع

 روز سـه ١٩کارگری و کارگران مبارز این شـھـر، سـاعـت 
ـلـکـه ١٢شنبه  ـیـمـایـی از ف ـپ ـبـھـشـت مـاه، ضـمـن راھ  اردی

فرمانداری تا بیمارستان قدیم این شھر، روز جھانی کـارگـر را 
كارگران بدلیل فضای امنیتی حاکم بـر ایـن .   گرامی داشتند

ـیـن شـده بـرگـزار  ـی شھر نتوانستند این مراسم را در مـحـل تـع
ـان  نمایند، اما با حضور در مسیر فلکه فرمانداری تا بیمارسـت
قدیم، با پخش شیرینی و بحث شفاھی ایـن روز را بـه مـردم 

 .حاضر در محل تبریک گفته و آن را گرامی داشتند
 

برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در شھر 
 سقز

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
ـز مـراسـم اول  کارگری خبر داد كه فعاالن کارگری شھر سـق
مه امسال را در مرکز شھر یعنی میدان کارگران ساختـمـانـی 
ـان  فـخـر رازی مشـھـور بـه  واقع در وسط شھر سقز در خیاب
ـاشـد بـرگـزار  رودخانه ولی خان که در بازار اصلی شھر می ب

 .كردند
ـتـشـر شـده،  در خبر دیگری نیز كه به ھمین مناسبـت مـن

ـیـن کـارگـری و مـردم :   آمده است ـال در این روز جمعی از فع
مـیـدان " سقز با پیاده روی در خیابان مرکزی شھـر و اطـراف 

ی این شھر با توزیع شیرینی و تبریک به یکـدیـگـر روز " ھلو
 .جھانی کارگر را پاس داشتند

 
برگزاری مراسم اول ماه مه در روستای 

 دادانه کمانگر
 اردیبھشت مردم روستای دادانه کمانگـر ١٢روز سه شنبه 

ـا افـروخـتـن آتـش، نصـب پـرچـم و  از توابع شـھـر شـویشـه ب
شعارھای انقالبی و کارگری روز جھانی کارگر را گـرامـی 

 .داشتند
 

گرامیداشت روز جھانی کارگر از سوی 
 کارگران باربر در تھران

به گزارش کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد 
 اردیبھشت ماه جمـعـی ١١تشکل ھای کارگری روز دوشنبه 

از کارگران مھاجر باربر در شھر تھران، اول ماه مه را گـرامـی 
 بـعـدازظـھـر در ٦ تا ٥در این مراسم که بین ساعت .  داشتند

پارک سردار واقع در خیابان زینعلی منطقه کن تھران بـرگـزار 
ـا پـخـش ٥٠گردید، بالغ بر   نفر از کارگران شرکت نمودند و ب

شیرینی و خواندن مقاله ھای مرتبط بـه مسـائـل کـارگـری، 
 .این روز را گرامی داشتند

فضای شدید امنیتی و میلیتاریزه در شھر 
 مریوان در اول ماه مه

مراسم روز جھانی کارگر در شھر مریوان به دلیل تشـدیـد 
ـا حضـور جـمـعـی از مـردم در  فضای امنیتی ایـن شـھـر ب

ـاچـه " گل بند"کوھپایه  ـار" واقـع در پشـت دری ـب بـرگـزار "   زری
حاضرین در این مراسم ضمن اشاره به افزایش گرانـی، .   گردید

ـیـن  ـال بیکاری، بازداشت فعالین کارگری، ضرورت حضور فـع
در میان مردم، خواستار تالش برای مبارزه با مـواد مـخـدر و  

 .بازگشایی نوار مرزی ایران و عراق شدند
 

برگزاری مراسم اول ماه در روستای 
 کورکوره سنندج

ـیـری از مـردم ١١ روز دوشنبه   اردیبھشت ماه جـمـع کـث
روستای کورکوره سنندج با برگزاری مراسـمـی روز جـھـانـی 

 .کارگر را گرامی داشتند
 

تشدید فضای امنیتی حاکم بر شھر کرمانشاه 
 در روز جھانی کارگر

ـتـشـر از کـرمـانشـاه از حضـور گسـتـرده و  خبرھای مـن
چشمگیر ماموران رژیم در شھر کرمانشاه و تشـدیـد فضـای 
امنیتی حاکم بر این شھر در روز جـھـانـی کـارگـر حـکـایـت 

ـان و :   در این مورد آمده است.   دارد در بسیاری از موارد جـوان
ـاس شـخـصـی  ـب مردم مورد اذیت و آزار ماموران انتظامی و ل
رژیم قرار گرفتند که موجی از نارضایتی را در پـی داشـتـه 

 .است
 

 اعتراض و اعتصاب كارگری
 

 کارگر نی ب ر کشت و ٢٠٠٠تجمع اعتراضی 
 صنعت کارون شوشتر

 کـارگـر ٢٠٠٠ اردیبھشت نوشته اسـت كـه ١٦ایلنا روز 
فصلی نی ب ر کشت و صنعت کارون شوشتر در اعـتـراض بـه 
اخراجشان قبل از پایان فصل برداشـت در مـحـوطـه کـارخـانـه 

ـا .  تجمع کردند این کارگران اخراجی طی دو روز گـذشـتـه ب
ـان بـرداشـت  برگزاری این تجمع، به اخـراج ـای ـیـش از پ  خـود پ

ـنـدی مشـاغـل  محصول و ھمچنین عدم اجرای طرح طبقـه ب
بھانه کارگزاران رژیم برای اخراج کـارگـران .   اعتراض کرده اند

ـنـد اجـرای ایـن  پیش از موعد مقرر این است که مـی خـواھ
 .پروژه را به پیمانکار دیگری بسپارند

 
 تن از پرسنل رسمی بیمارستان ٨٠٠اعتراض 

 لبافی نژاد
 اردیبھشت خبر داد كـه ١٦اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 

ـافـی نـژاد طـی ٨٠٠  تن از پرسنل رسمی بیمارستان شھید لب
ـتـمـاعـی اعـتـراض خـود را  طوماری به مدیرعامل تامین اج
ـیـد  مبنی بر درج اخبار واگذاری این بیمارستان به دانشگاه شھ

کارکنان این بیمارستان در نامه خود بـه .   بھشتی اعالم نمودند
ـیـت  مدیر عامل تامین اجتماعی نـگـرانـی خـود را از وضـع
بازنشستگی و پرداخت امور مالی و وضعیت استخدامی خـود 

 .بعد از این انتقال ذکر کردند و خواھان توقف این طرح شدند
 

تجمع كارگران نی بر و صنایع غذایی در 
 شوشتر

ـیـد مـواد  ـایـع تـول کارگران نی بر و ھمه ی کارگران صن
ـان  غذائی مجید در شوشتر در برابر فرمـانـداری ایـن شـھـرسـت

 صـبـح در بـرابـر ١٠كارگران از ساعـت . دست به تجمع زدند
کارخانه ی نیشکر شوشتر و شركت تولید مواد غذائی مجیـد 

 ١٢تجمع كردند و از آنجا به مقابل فرمانداری رفتند وساعت 
عـلـت تـجـمـع .   خودشان را به جـلـوی فـرمـانـداری رسـانـدنـد

اعتراض به کمی دستمزدھا و نداشتن قـراردادھـای مشـخـص 
 .کاری بوده است

 
ـابـل  تجمع خانواده ـق  ھای کـارگـران نسـاجـی مـازنـدران م

 استانداری 
ـفـر از کـارگـران ١٠٠ اردیبھشـت حـدود ١٦صبح روز   ن

ــواده ــدران بـه اتــفــاق خــان ــل  ھـای نسـاجــی مـازن ــاب شــان در مــق
ایـن کـارگـران کـه طـی .   استانداری مازندران تجـمـع كـردنـد

ـزد  ھای اخیر بالتکلیف و سرگردان بوده ماه ـاد دارنـد ن اند، اعتق
ـا دسـت  خانواده ھای خود شرمنده ھستند و ماھـھـاسـت کـه ب

پس از مراجعه بـه :   کارگران گفته اند.  روند خالی به خانه می
فرمانداری قائمشھر و در نبود فرماندار مجبور بـه حضـور در 

حضور کارگران بـه .   مقابل استانداری شدیم تا پاسخی بگیریم
ـاب  اتفاق خانواده ـازت ـانـداری مـازنـدران ب ھایشان در مقابـل اسـت

 .گسترده ای در شھر ساری داشته است
 

تجمع خانواه ھای كارگران شھرداری منطقه 
  در خیابان بھنود ١٠

 اردیبھشت خانواده کارگران شـھـرداری در ١١روز دوشنبه 
 بعـدازظـھـر ١ ظھر تا ١٢خیابان کارون خیابان بھنود از ساعت 

ـان ١در مقابل شھرداری ناحیه  ـاب ـی ـیـن خ ـنـود ب ـان بـھ  در خیاب
كارون و خیابان جیحون در اعتراض به عقب افتادن حقوق شـان 

 تـھـران دسـت بـه ٢ در ناحیـه ١٠از سوی شھرداری منطقه 
ایـن خـانـواده ھـا شـعـار مـیـدادنـد مـا .   تجمع اعتراضی زدند

 .گرسنه ایم و حقوق مان را میخواھیم
 

اعتصاب کارگران کشتارگاه کشت و صنعت 
 مھاباد

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھـای 
کارگری خبر داد كه کارگران کشتارگـاه کشـت و صـنـعـت 

ـبـه  ـزایـش حـقـوق از روز دوشـن ـیـل عـدم اف  ١١مھاباد به دل
 . اردیبھشت دست به اعتصاب زده اند

 
 تجمع كارگران اخراجی شركت یاسان اراك 

 نفر ٣٠٠ صبح حدود ٩ اردیبھشت ساعت ١١روز دوشنبه 
از کارگران شرکت یاسان اراک در محل این شرکت واقع در 
قطب صنعتی شماره یک اراک در اعتراض به عدم پرداخـت 

 .حقوق بیکاری خود تجمع کردند
 

تجمع اعتراضی كارگران شرکت فرش نفیس 
 کردستان 

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
ـتـه  ـان گـف کارگری در گزارشی از شركت فرش نفیس كردسـت

ـنـکـه :   است از یک سال پیش کارفرمایان این شركت برای ای
ـقـه  حق بیمه کمتری بپردازند، کارگران در چارچوب طرح طـب
بندی مشاغل قرار نگیرند و درگیر کارھا و مسایل کارگـران 

ـان غـرب قـرارداد . . .   نشونـد و ـام ارم جـوی ـا شـرکـتـی بـه ن ب
ــد ــه ان شــرکـت مــذکـور در حـکــم مشــاور .   ھـمــکــاری بســت

ـا .   کارفرمایان نیز عمل می کنـد ـیـمـه کـارگـران ب ـیـسـت ب ل
ـتـمـاعـی مـی  ـامـیـن اج عنوان کارگر ساده تحویل سازمان ت

 فـروردیـن شـروع شـد ١٥در سال جدید نیز که کار از .   شود
قرارداد ھمچنان با عنوان کارگر ساده بسته شـد کـه پـس از 
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ـلـی کـارخـانـه  اعتراض، کارگران با تھدید به اخـراج و تـعـطـی
ـفـر ٣٠اما کارگران قسمت تولید کـه حـدود .   مواجه شدند  ن

ـاریـخ  ھستند با ھمبستگی کامل و در اقدامی بی سابقه در ت
ـنـدج تـجـمـع کـردنـد٤ ـابـل اداره کـار سـن ـق .  اردیبھشت در م

پایداری کارگران و اصرار و پافشاری بر مطالبات و خـواسـتـه 
 .ھای برحق باعث تحمیل اراده کارگران شد

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
 ھزار كارگر ساختمانی و ١٣شھرستانی با 

  سھمیه بیمه در سال٧٠٠
ـیـس  ـفـی كـارگـران و " عبدالله قدمیاری، رئ انـجـمـن صـن
 ٧٠٠از تمام شدن سھمیه بیمـه "   استادكاران ساختمانی نیشابور

نام خـبـر  نفری كارگران این شھرستان ظرف دو روز ابتدایی ثبت
ـتـمـانـی .   داد وی با انتقاد از كمبود سھمیه بیمه كارگران سـاخ

 سھمیه در سـال ٧٠٠در نظر گرفتن :   این شھرستان اظھار كرد
ـتـمـانـی ١٣برای شھرستانی كه بیش از   ھزار نفر كارگـر سـاخ

 . عدالتی است دارد بی
 

  ماه حقوق معوقه دارند٣کارگران شرکت مینو 
 نفر از  کارگران شرکت مینو دستمزدھـای ١٢٠٠بیش از 

سه ماھه بھمن و اسفند سال گذشته و فروردین ماه امسـال را 
 .دریافت نكرده اند

 
عدم پرداخت دستمزد کارگران مجتمع 

 دامداری مھاباد
ـافـت  ـاد کـمـاکـان از دری ـاب كارگران مجتمع دامداری مـھ

ایـن .    مـاھـه خـود مـحـروم مـانـده انـد٧دستمزدھای معوقه 
ـیـت در  ـال کارگران در حال حاضر بالتکلیف بوده و کار و فـع
این کارگاه متوقف شده است و کارگران بیکار در محل کـار 

بھانه کـارفـرمـا بـرای عـدم .   خود بی ھدف حضور می یابند
ـیـدی  پرداخت دستمزدھای مـعـوقـه کـارگـران ایـن واحـد تـول

 . واردات بی رویه گوشت اعالم شده است
 

تضییع حقوق کارگران پیمانی و قراردادی 
 عسلویه

ـا کـارگـران بـخـش ھـای  ـاد قـرارداد ب ـق به دلیل عدم انـع
پیمانی و قراردادی شاغل در فازھای دھگانه مـنـطـقـه ویـژه 
ـا تـھـدیـد بـه  اقتصادی انرژی پارس جنوبی، صدھا کارگـر ب

این در حالی است کـه حـقـوق .  اخراج و بیکاری روبرو ھستند
ـیـن  و دستمزدھای مربوط به فروردین ماه سال جاری و ھمچـن
ـاکـنـون  ـز ت ـی مطالبات معوقه سال گـذشـتـه ایـن کـارگـران ن

 .پرداخت نگردیده است
 

عدم تمدید قراردادھا و عدم پرداخت حقوق 
  تھران٥کارکنان آموزش و پرورش منطقه 

ـان سـال  ـای مبالغ اضافه کاری فروردین مـاه و سـنـوات پ
ـان قـراردادی آمـوزش و پـرورش ٥٠٠بیش از   نفر از کـارکـن
ـنـد ٥منطقه   تھران که اکثریت آنھا از نیروھای خدماتی ھسـت

عالوه بر نپرداختن دستمزدھـا مـدیـریـت از .   پرداخت نشده است
 .تمدید قراردادھای کارکنان نیز خودداری میورزند

 
 ماه حقوق و مزایا ١٤عدم پرداخت بیش از 

کارگران کارخانه تولیدی قند و تصفیه شکر 
 اھواز

ـیـه شـکـر  جمعی از کارگران کارخانه تولیدی قند و تصف

 اردیبھشت ماه جاری با سرپرستی سـازمـان ١٢اھواز در تاریخ 
ـا از  صنعت، معدن و تجارت در استان خوزستان دیدار کردند ت

 مـاه اسـت ١٤مشکالت خود بگویند؛ کارگرانی که بیش از 
 . گذرانند سختی روزگار می حقوق و مزایا دریافت نکرده و به

 
  ماه دستمزد معوقه کارگران جنرال مکانیک٤

ـنـد و ١٢تا روز  اردیبھشت دستمزدھای دی، بـھـمـن، اسـف
فروردین و مبالغ عیدی، پاداش و سنوات پایان سال كـارگـران 

 . شركت جنرال مكانیك پرداخت نشده است
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

  نفر، یک نفر بیكار است٦از ھر 
بـراسـاس آمـارھـای :   خبرگزاری دولتی مھر نوشتـه اسـت

ـفـر در ٨ تا ٦ سال گذشته از ھر ٦رسمی در   شـاغـل یـك ن
 ٨٥ھـای  بررسی وضعیت شاغالن سال.  كشور بیكار بوده است

دھـد   و ھمچنین مقایسه آن با تعداد بیكاران نشـان مـی٩٠تا 
ـز ٤/٨ تا ٦ سال گذشته از ھر ٦كه در  ـی  نفر شاغل، یك نفر ن

 .بیكار بوده است
 

 كارگر کارخانه قند ماد نوش دقز ١١٥٠
 بیكار شدند

ـنـد مـاد ٣٥٠ایلنا خبر داد كه بیش از   کارگر کارخانه ق
یـكـی از .   انـد نوش سقز در اسفند ماه سال گذشته اخـراج شـده

ـنـد مـاد  عوامل خانه كارگر در سقز گفته است كه کارخانه ق
ـات نـرخ ارز دچـار  نوش به دلیل کمبود مواد اولیه و نـوسـان

ـلـی قـرار دارد از :   وی گـفـت.   مشکل شده و در آستانه تعطی
ـیـش از ١٦٠٠مجموع   ٣٥٠ کارگر کارخانه قند ماد نوش ب

 کارگر در سال جدید تمدیـد قـرارداد ٨٠٠کارگر اخراج شده و 
 . اند نشده

 
 درصد کارگران ١٢اخراج بیش از 

 قراردادی واحدھای بزرگ تولیدی
ـیـمـانـی سـراسـر " رئیس  اتحادیه کـارگـران قـراردادی و پ

ـیـمـانـی از ١٢از اخراج بیـش از "   کشور  درصـد کـارگـران پ
ـیـدی در سـال  ـزرگ تـول وی از .    خـبـر داد٩٠واحدھای ب

افزایش تعداد واحدھای بحرانی در کشور خبر داد و تصـریـح 
 واحـد بـحـرانـی ٢٧٠٠می کند طی یکسال گذشته بیش از 

وی اضافـه مـی کـنـد بـه .  در کل کشور شناسایی شده اند
ـیـدی طـی یـکـسـال  دلیل عدم پرداخت یارانـه واحـدھـای تـول

 . واحد تولیدی ورشکست شده اند٣٠٠گذشته 
 

كارگرانی كه زیر بار بیگاری نرفتند، اخراج 
 شدند

ـزکـار  ـل طبق خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف
ـانـکـار  کرمانشاه منتشر كرده است شرکت یارانه ھفت نصر پیم

ـفـر از کـارگـران خـود را اخـراج ٣٢مسکن مھر کرمانشاه   ن
بنا بر این گزارش، شرکت یارانه ھفت نصر از کـارگـران .   کرد

 ساعـت در روز کـار ١٢ ساعت ٨خواسته است که به جای 
ـافـت ٤کنند ولی ھیچ دستمزدی بابت   سـاعـت اضـافـه دری

ـتـه بـودنـد ٣٢.  نکنند  نفر از کارگران که زیر بار بیگاری نرف
 .توسط شرکت اخراج شده اند

 
ھای روغن كشی و  بحران در كارخانه
 بیكاری كارگران 

ـایـع " ابوالحسن خلیلی دبیر  كانون انجمن ھای صنفـی صـن

ــران ــی ای ــدی "   غـذای ــولــی ــكــاری كــارگـران واحــدھــای ت ــی از ب
ـانـكـی و اعـمـال  روغن كشی به دلیل عدم پرداخت تسھیالت ب

ـیـل عـدم :   وی گـفـت.   تحریم خبر داد در حـال حـاضـر بـه دل
ھای تحـریـم، بـخـش  پرداخت تسھیالت بانكی و اعمال سیاست

ـیـت  ـال عمده واحدھای تولیدی موجـود در ایـن بـخـش از فـع
 .اند بازمانده
 

تعطیلی یکی از بزرگترین کارخانه ھای 
 سازی لوله

سـازی  ھای بزرگ لـولـه سازی سدید یکی از کارخانه لوله
ـا مشـکـالت .    زیرمجموعه دارد١٤است که  این کـارخـانـه ب

ـیـمـه شدید مالی روبه تـعـطـیـل بـه سـر  رو است و در حـالـت ن
 .برد می

 
 كارگر در پی تعطیلی كارخانه ٢٠٠بیكاری 

 روغن نباتی ناب
ـلـی كـارخـانـه ٢٠٠ایلنا از بیكاری   كارگر در پـی تـعـطـی

 .روغن نباتی ناب در تھرانپارس خبر داد
 

 گسترش تعطیلی واحدھای كوچك تولیدی
" یك فعال كـارگـری" حمید حاج اسماعیلی، كه ایلنا او را 

ـانـون :   اعالم كرد به دلیل حمایت نشدن بخش تولید در اجرای ق
ـلـی  ھدفمندی یارانه ھا و واردات بی رویه کاال، شـاھـد تـعـطـی

وی ضمـن .   ھای کوچک و بیكاری کارگران ھستیم کارگاه
بیان اینکه طبق آمار موجـود، اشـتـغـال بـه شـدت در کشـور 

ـا  کاھش یافته و اگر چاره ای اندیشیـده نشـود سـال جـاری ب
در :   موج دیگری از بیکاری مواجه خواھیم بود تصریـح کـرد

حال حاضر کارفرمایان توان پرداخت حقوق کارگران را نداشـتـه 
زنند و از جانب دیگر به دلیل تـورم  و دست به تعدیل نیرو می

ـیـشـت خـانـواده ھـای خـود  موجود کارگران قادر بـه اداره مـع
 .نیستند
 

 کارگر بزرگترین قطب تولید ٤٥٠بالتکلیفی 
 لوله کشور

ھر چند مسـئـوالن کـارخـانـه :   ایلنا در خبری نوشته است
ـنـد امـا  تولید لوله اھواز برای بھبـود شـرایـط تـالش مـی کـن

ترین قطب تولید لولـه در کشـور اسـت  ای که بزرگ کارخانه
در سایه کم توجھی مسئولیـن کشـوری و عـدم تـخـصـیـص 

 ٣ھـای  کارخـانـه.   برد اعتبارات در شرایط مطلوبی به سر نمی
ـتـدای امسـال ٤٥٠ این شرکت با وجود ٤و   نیروی کار از اب

ـنـوز پـرداخـت  تعطیل بوده و حقوق فروردین ماه کارکنان نیز ھ
 . نشده و زمان قطعی پرداخت آن مشخص نیست

 
 اخراج کارگران نورد میلگرد فوالد فرامان

ـفـی کـارگـران بـرق و  بر اساس گزارشی كه انجـمـن صـن
ـلـگـرد  ـی فلزکار کرمانشاه منتشر كرده اسـت شـرکـت نـورد م

 ٤٥فوالد فرامان واقع در شھرک درود فـرامـان کـرمـانشـاه، 
طـبـق ایـن خـبـر، .   نفر از کارگران خود را اخـراج کـرده اسـت

ـاتـوانـی در ادامـه  کارفرما علت بیکار نمودن کـارگـران را ن
 .تولید ذکر کرده است

 
 واحد صنفی در مالرد و شھریار پلمب ٤٠

 شدند
ـان  رئیس پلیس اطالعات و امنیـت عـمـومـی غـرب اسـت

ـانـھـای مـالرد و ٤٠تھران از پلمب   واحد صنفی در شـھـرسـت
در ادامه آمده است كه اکثر واحـدھـایـی کـه .  شھریار خبر داد



١٣٩١  اردیبھشت  ١٩  کارگر کمونيست  12 

پلمپ شده اند متعلق به صنف چایخانه، قھوه خـانـه و سـفـره 
 .خانه ھای سنتی بوده است

 
  كارگر كارخانه شھر دارو٥٠بیكاری 

 کارگر قراردادی کـارخـانـه شـھـر ٥٠ایلنا گفته است كه 
در .   دارو بعد از اتمام تعطیالت نوروزی تمدید قرار داد نشـدنـد

ـیـت بـعـضـی از ایـن  ـال ادامه آمده است که سابقه کار و فـع
 .  سال میرسد١٣کارگران به 

 
  نفر از كارگران داروسازی كوثر١٠٠بیكاری 

یكی از كارگران اخراجی كارخانه داروسازی كوثر از عـدم 
ـتـدای ١٠٠تمدید قرارداد و اخراج حدود   نفر از كـارگـران از اب

ـاسـخـگـوی .  سال خبر داد ـنـکـه ھـیـچ کـس پ وی با بیان ای
در حال حاضر مدیر عـامـل : کارگران اخراج شده نیست، افزود

ــوان مــی ــه عـن ــون  کـارخــان ــل اجــرای قــان ــد کــه بـه دلــی کـن
ـلـه  ھدفمندسازی یارانه ھا و عدم ارائه تسھیالت دولتی از جـم

وام بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی و معافیتھای بیمه و 
تواند مواد اولیه مورد نیاز تولید دارو را بـخـرد و  مالیاتی نمی

ـیـکـار  ـیـت ب ـال کارگران قراردادی را با چندین سال سابقـه فـع
ـیـمـه :   او تصـریـح کـرد.   کرده است ـز از دادن ب ـی اداره کـار ن

 . رود ھا طفره می بیکاری به علت تعداد زیاد اخراجی
 

 اخراج تمامی کارگران کارخانه آرد روانسر
ـانـه  از یک ماه قبل کارفرمای کارخانه آرد روانسر به بـھ
عدم تحویل گندم به این کارخانـه از سـوی دولـت، تـمـامـی 

 نفـر بـود ٢٠کارگران شاغل در این کارخانه را که تعداد آنان 
از کار اخراج کرده و کیفیت نان توسط نانوایی ھای این شھـر 

 .نیز به شدت نزول کرده است
 

 كارگر نساجی ارم تھران ٢٠اخراج بیش از 
 در سال جاری 

یكی از كارگران گفته است كارخانه نساجی ارم تھران كـه 
ـنـون ٢٠٠تا قبل از عید با بیش از   كارگر كار می كرد ھم اك

  . كارگر تقلیل پیدا كرده است١٨٠كارگران شاغل این كارخانه به 
 

 موج جدید و گسترده بیکاری در ایران
طـی گـزارشـی از احـتـمـال "   مـھـر" خبرگزاری حکومتی 

ـایـه .   وقوع موج جدید و گسترده بیکاری در ایران خبر داد بـرپ
تداوم واردات بی رویه، ناتوانی دولت در مـھـار " گزارش مزبور 

ـیـمـت ھـا و  ـاگـھـانـی ق ـاره و ن و تنظیم واردات، افزایش یکب
ھمچنین عمل نکردن دولت به وعده پرداخت یارانه ھای تولید 

ـارانـه ھـا ـنـدی ی ـنـگـاھـھـای کشـور و " در فاز اول ھـدفـم ، ب
ـیـکـاری مـواجـه  واحدھای مختلف را با خطر وقوع سونامی ب

 .ساخته است
 

 ناامنی محیط كار
 

 ھزار كارگر در حوادث ١٥دیدگی  آسیب
 ناشی از کار

ـفـر از ١٩ ھـزار و ١٥تا پایان آذرمـاه سـال گـذشـتـه   ن
اجتماعی در حوادث ناشـی از کـار  شدگان صندوق تأمین بیمه

ـتـر آمـار و .   دیـدگـی شـدنـد دچار آسـیـب بـراسـاس اعـالم دف
ـا  محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تأمین اجتـمـاعـی ت

 ٧٤٣ ھزار و ١٤شده زن و   بیمه٢٧٦پایان آذرماه سال گذشته 
اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شـدنـد  شده مرد تأمین بیمه
ـفـر ٥٨٥ ھزار و ١١ نفر از آنان مجرد و ٤٣٤ ھزار و ٣که   ن

 مـورد ٢٨٦ ھزار و ١٤براین اساس، تعداد .   اند نیز متأھل بوده

ـاد کـه   ١/٩٥از حوادث ناشی از کار داخل کارگاه اتفاق افت
شـود  ھا در محل کار را شامل می دیدگی درصد از کل آسیب

ـز ١٤٣ مورد نیز خارج از کارگاه و ٥٩٠و از طرفی  ـی  مورد ن
 . در ھنگام رفت و آمد به محل کار روی داده است

 نفر از ٩٧٢ ھزار و ١٣الزم به ذکر است، در سال گذشته 
ـتـه آسیب انـد،  دیدگان ناشی از کار به بھبودی کامل دست یاف
ـادگـی ٢٠٨ نفر ازکارافتادگـی کـلـی، ١٣٢ ـت ـفـر ازکـاراف  ن

 . اند  نفر نیز غرامت نقص عضو دریافت کرده٦٤٨جزیی و 
 
 کارگر زنجانی سال گذشته جان خود را ٢٢

 از دست دادند
: مدیرکل کار، رفاه و تامین اجتماعی استان زنجان گفـت

ـان زنـجـان حـیـن کـار دچـار ٢٢در سال گذشته   کارگر اسـت
 . حادثه شده و جان خود را از دست دادند

 
 کارگر ساختمانی در اردبیل طی ١٠مرگ 

 سال گذشته
ـبـی خـواه،  خبرگزاری دولتی مھر خبر داد كه حمید پیر ن

ـیـل از فـوت  ـان فـاطـمـی اردب  ١٠مسئول اورژانس بیـمـارسـت
. کارگر ساختمانی در اردبیل طی سال گذشته خبر داده اسـت

 مصـدوم بـه ایـن واحـد ٨٠وی با اشاره به مراجعـه حـداقـل 
درمانی در سال گذشته به دلیل سقوط از ارتفاع در حین کـار 

 نفر به دلیل سـقـوط از سـاخـتـمـان در ١٠از این تعداد :  گفت
 .حین کار جان باخته اند

 
جانباختن معدنكاری و مصدوم شدن 

 معدنكاری دیگر
 اردیبھشت یكی از كارگران معدن نگین طـبـس ٤در روز 

براثر ریزش سقف تونل جان باخت كه عالوه بر یـك كشـتـه در 
ـانـی  معدن شماره سه، یكی دیگر از كارگران به نام محمد قـرب

 روز بعد از آن تاریخ در پی ریزش معدن شماره دو نگیـن ٤نیز 
مـحـمـد .   طبس از ناحیه پا و لگن دچار شكستگی شده است

باوجود اینکه سنگ و گسل بوجود آمـده :   قربانی می گوید
ـانـه سـرپـرسـتـمـان  باید کنده و از جا درآورده می شد اما متاسف

اجازه پایین آوردن گسل و سنگ را به ما نداد و بـرای نـگـه 
ـاده کـردیـم  ـف داشتن سنگ و گسل، از تیرکھای چوبی اسـت
که به جھت سنگینی بیش از حد بلوک سنگی، تیـرکـھـای 
ـزرگ از  چوبی تحمل این وزن را نداشته و ناگھان سـنـگ ب

 .جا کنده شد و بر روی من افتاد
 

 بازنشستگان
 

 تجمع بازنشستگان مقابل مجلس
 آھـن   ذوب تعدادی از بازنشستگان صنعت فوالد کشـور،

ــارکــه اھــواز، ــھــان، فــوالد مــب  ١٧مـعــادن کــرمــان روز  اصـف
تـجـمـع .   اردیبھشت مقابل مـجـلـس اسـالمـی تـجـمـع کـردنـد

ـبـصـره  ـیـن١٠٩ مـاده ٥کنندگان خواھـان اجـرای ت ـامـه   آئ ن
ھا و واحدھای تابعه شرکت مـلـی فـوالد،  استخدامی شرکت

ـازنشـسـتـگـان صـنـدوق  وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند ب
کنندگان تاکـیـد دارنـد کـه  ھمچنین تجمع.   مس ایران ھستند

بیمه آنھا بیمه فوالد بماند و خدمات صندوق فوالد برای آنـھـا 
 .کماکان ادامه یابد

 
پرداخت قسطی سنوات بازنشستگان روغن 

 نباتی شیراز
 تن از كـارگـران ٢٠٠با گذشت چھار سال از بازنشستگی 

كارخانه روغن نباتی شیراز، ھنوز سنوات خـود را بـه صـورت 
ـانـکـاری سـنـوات  کامل دریافت نکرده اند بلکه بخشی از بست

ـارھـا در .   شـود ھا به صورت اقساطـی پـرداخـت مـی آن ـان ب آن
ــه  ـتـر کـارخـان ــه ایـن مـوضـوع بــا حضـور در دف اعـتـراض ب

ـانـکـاری خـود  روغن نباتی شیراز خواستار دریافت کامل بسـت
 سال ھنوز بـه خـواسـتـه خـود ٤اند اما با گذشت بیش از  شده

ـازنشـسـتـه ایـن کـارخـانـه .   اند دست نیافته یکی از کارگران ب
ــه اســت ــت ــول مــا را در :   گـف ــی کــارخــانـه پ ــان اصــل صــاحــب

اند و سود آن را به جـای اصـل  ھای بانکی بلوکه کرده حساب
دھند ولی درعین حال این اقساط نیز به بـرخـی  پول به ما می

 .شود از بازنشستگان پرداخت نمی
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
ـنـدگـان در مـراسـم روز ٩دستگیری  ـن  نفـر از شـركـت ك

 جھانی کارگر در سنندج
ـتـشـار  ـا ان كمیته كردستان حزب كمونیست كارگری ایران ب

ـان ١٤اطالعیه ای در روز   اردیبھشـت خـبـر داد كـه در جـری
حمله ماموران رژیم اسالمی به شرکت کنندگان مـراسـم روز 

ـفـر دسـتـگـیـر شـدنـد طـبـق .   جھانی کارگر در سنندج چنـد ن
ـان حـزب رسـیـده اسـت تـعـداد  خبری که به کمیتـه کـردسـت

ـان بـدیـن ٧ نفر ھستند که اسامی ٩دستگیر شدگان  ـفـر آن  ن
ـیـد : " قرار است زاھد بنفشی، فرھاد زندی، شیرکو کردی، حم

ـاھـی و  ـن ـفـی، فـرزاد حسـیـن پ طاری مرادی، مـحـمـد لـطـی
دو نفر دیگر از دستگیر شدگان که زن ھستند ھنـوز .   ھوشیار

مقامات حکومت در سننـدج .   اسامی آنھا را معلوم نشده است
اعالم کرده اند که دسـتـگـیـر شـدگـان یـک مـاه در زنـدان 

 .خواھند ماند
ـنـدج ٢٠١٢کمیته برگزار کننده مراسم اول مـاه مـه   سـن

ـازداشـت شـدگـان    اردیبھشت خبر داد كه خانواده١٤روز  ھای ب
مراسم روز جھانی کارگر، با مراجعه به نھادھـای قضـایـی و 
ـا  ـازداشـتـی  خـود، ب ـزان  ب ـیـت عـزی امنیتی و پیگیـری وضـع
جوابھای سرباال و غیرمسئوالنه کارگـزاران مـربـوطـه مـواجـه 

ـازداشـت  ھا اعالم نموده به صورتی که به خانواده.   اند شده انـد، ب
شدگان به ستاد خبری اداره اطالعات، جھت بازجوییھای الزم 

ھـای   روز آینده نیازی به مراجعه خـانـواده٢٠منتقل شده و تا 
ـاشـد؛ زیـرا اداره اطـالعـات از  ـب ـی ـاد خـبـری نـم آنھـا بـه سـت

 .پاسخگویی به آنھا خودداری خواھد ورزید
 

دستگیری محمد علی محمدی کارگر 
 ساختمانی شھر سنندج

 ١٥اتحادیه آزاد كارگران ایران روز 
اردیبھشت خبـر داد كـه مـحـمـدعـلـی 

کار ساختمانی و  محمدی کارگر کچ
یکی از اعضای این نـھـاد کـارگـری 
بیش از دو مـاه اسـت در زنـدان بسـر 

در ادامه این خـبـر آمـده اسـت .  میبرد
 بھمـن مـاه ٢٥كه محمدعلی محمدی در شھر سنندج در روز 

 به اداره اطالعات این شھر احضار و از ھمان جا روانـه ٩٠سال 
ـا تـھـدیـد خـانـواده وی از .  زندان میشود مامورین اطالعات ب

ـیـش از   ٢اطالع رسانی منع کرده بودند ولی بعد از گذشت ب
ـیـف  ـیـت وی بـالتـکـل ماه از دستگیری وی کـمـاکـان وضـع
میباشد و مسئولین مربوطه ھیچ پاسخ روشنی به خانواده ی 

 .وی نداده اند
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سازمان بین المللی کار خواستار آزادی 
 رضا شھابی شد 

ـار آزادی  سازمان بین المللی کار اعالم کرد کـه خـواسـت
ـام.  رضا شھابی شده است ـق ھـای  این نھاد اطالع داد كـه از م

ـنـد ـیـش.   ایران خواسته تا آقای شھـابـی را فـورا آزاد کـن تـر  پ
ای بـه  ھای کارگری در نامـه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه

المللی کار خواستار اقدام فوری این سازمان بـرای  سازمان بین
 .آزادی رضا شھابی شده بود

 
 فعاالن كارگری را آزاد كنید

کارگران فلزکارمکانیک با انتشار اطالعیه ای خـواھـان 
در ایـن اطـالعـیـه آمـده .   آزادی فعاالن در بند كارگـری شـد

با توجه به وخامت حال رضا شھابی عضوھیات مـدیـره :   " است
سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران وحـومـه واعـزام وی از 
ـیـک  زندان به بیمارستان در روز کارگر، کارگران فلزکارمکان
ـاسـب بـه حـال  اعتراض خود را نسبت به عدم رسـیـدگـی مـن
کارگران سندیکایی و فعاالن اتحادیه ای در بند اعـالم کـرده 
خواھان رسیدگی و اعالم وضعیـت جسـمـی و روحـی تـک 
ـنـدگـان سـنـدیـکـاھـای  ـای تک فعاالن اتحادیه ای توسـط نـم

 سـالـه و ٦٠زندانی کردن علی نجاتی کارگر. کارگری است
ـپـه در  عضو ھیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر ھـفـت ت
حالی است که وی از ناراحتی ھای بسیارجسمـی رنـج مـی 

بردن فعالین سندیکایی و اتحادیه ای به بندھای عـادی .   برد
. و یا متادون نقض حقوق شھروندی و انسانی این عزیزان است

ـیـه کسـانـی کـه کـار  ما ضمن اعتراض به زندانی شدن کـل
صنفی و سندیکایی انجام می دھند، خواھان رسـیـدگـی ھـر 
چه فوری نسـبـت بـه اوضـاع جسـمـی ایـن فـعـاالن بـوده و 

 ."خواستار آزادی ھر چه سریعتر این فعاالن ھستیم
 

 فرزاد احمدی دادگاھی شد
ـفـی کـارگـران بـرق و  انـجـمـن صـن
فلزکار کرمـانشـاه خـبـر داد كـه فـرزاد 
احمدی عضـو اتـحـادیـه آزاد کـارگـران 

ـا روز ١٢ایران، روز   اردیبھشت ھمزمان ب
ـا  جھانی کارگر به دادگاه احضار شـد ت
ـیـم دادگـاه  آخرین دفاعیات خود را تسـل

 اسفند ھمزمان با روز جـھـانـی زن ١٨فرزاد احمدی روز .  کند
ـیـون تـومـانـی ٣٠ ماه با وثیقه ٢بازداشت و بعد از حدود   میل

 .آزاد گردید
 

 گزارش
 

 وضعیت تغذیه كودكان كار در منطقه شوش
مدیر خانه كودك شوش، طلیعه حلم زاده در مراسـمـی كـه 
به مناسبت روزكارگر در انجمـن حـمـایـت از حـقـوق كـودكـان 
برگزار شد نسبت به وضعیت تغذیه كودكـان كـار در مـنـطـقـه 

كودكانی كه مجبور به كـار :   او گفت.  شوش تھران ھشدار داد
ھستند بسیاری از ساعات شبانه روز را بیرون از منزل سـپـری 

ـنـد كنند و فرصت یا اجازه غذا خوردن را پیدا نـمـی می ـن او .   ك
ما تنھا قادر به تھیه یك وعده غذایی برای بعضـی از :   افزود

ھای غـذایـی  این كودكان ھستیم و متاسفانه تامین سایر وعده
وی در خصوص مشكـالت .  این كودكان از توان ما خارج است

یكی از اساسی ترین مشكـالت بـچـه ھـا :   این كودكان گفت
 .پوشش آنھا در فصل سرما است

ـان ھـا و  وی از رفتار بعضی از مردم و كارفرمایان در خیاب

ـار تـكـان :   ھا انتقاد كرد و افزود تولیدی ـارھـا بسـی ـت بعضی رف
ـیـر بـه  ـاث دھنده و ناراحت كننده است و این رفتارھای منفی ت
ـز بـه  ـی ـنـده ن سزایی در روح و روان این كودكان داشته و در آی

 .دنبال خواھد داشت
 

 اند  درصد كسری مواجه٦٠کارگران با 
ـا :   خبرگزاری دولتی مـھـر در گـزارشـی نـوشـتـه اسـت ب

ـیـشـت خـانـوار  افزایش شکاف بین حداقل دستمزد و سـبـد مـع
 ھـزار تـومـانـی ٣٨٩ھای اخـیـر، مصـوبـه  کارگری در سال

دھـد  ھا را پوشش می  درصد ھزینه٤٠حداقل مزد امسال فقط 
انـد کـه ایـن   ھزار تومـان کسـری مـواجـه٢٣٣و کارگران با 

 درصد آنان به انجام کـار دوم شـده ٥٠مسئله باعث تحریک 
 .است

ـزایـش  ـا ٩در سالھای گذشته با وجـود اف  درصـد ٢٠ ت
ـانـون کـار در ھـر  حداقل دستمزدھای کارگران و مشموالن ق
ـیـن  ـاسـب چـنـدانـی ب ـن سال، خانوار کارگری نتوانسته است ت

ـا  ھزینه ـیـت ب ھا و درآمد ماھیانه خود ایجاد کند و ایـن وضـع
ـز  ھا و افزایش یکباره آن در بازار، بـد جابه جا شدن قیمت ـی تـر ن

 .شده است
تـوانسـت از   خانوار کارگری می٨٠اگر در نیمه اول دھه 

ـا  ـانـه ت ـی  درصـد از ٥٠طریق دریاقت حداقـل دسـتـمـزد مـاھ
ھای خود را تامین کند، این نسبت رفته رفته در بـعـد  ھزینه

 برعکـس شـده اسـت و ٩٠ و به ویژه با آغاز دھه ٨٦از سال 
شناسان بازار کار معتقدند، دستمزدھـای مصـوب شـورای  کار

ـازھـای ٤٠عالی کار در ھر سال چیزی حدود  ـی  درصـد از ن
کـنـد و در ایـن  ماھیانه یک خانوار کارگری را تامین مـی

 .  درصد کسری وجود دارد٦٠بخش 
ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد سـال  ـز کـارگـران ٩١برای تعی ـی  ن

ـاال  ھـزار تـومـان مصـوبـه ٣٨٩تـر از  پیشنھاداتی به مراتب ب
ـیـش از  شورای عالی کار داشته ـامـی ب  ھـزار ٥٠٠اند و ارق

 میلیون را به عنوان حداقل دستمزد مطـرح ١تومان و حتی تا 
 . کردند اما ھرگز به آن نرسیدند می

 
امسال : وعده جدید معاون احمدی نژاد

 کنیم  میلیون شغل ایجاد می٢.٥بیش از 
 

ـتـه  محمدرضا میرتاج ـارلـمـانـی احـمـد گـف الدینی معاون پ
 ٩١ فرصت شغلی را در سـال ٢.٥دولت ایجاد بیش از    : است

وی درباره میزان تحقق وعده دولـت بـرای .   ھدف گرفته است
دولت در سـال :   ، گفت٩٠ و نیم میلیون شغل در سال ٢ایجاد 
 و نیم فرصت شغلی برنامه ریزی کرد کـه ٢ برای ایجاد ٩٠

آمار دقیق آن بعدا  از سوی مسئوالن دولتی اعالم می شود و 
احـمـدی نـژاد .   گیـرنـد ھا قرار می مردم در جریان نتیجه تالش

سال گذشته ادعای ایجاد یک میلیون و نیم فرصت شـغـلـی 
 مطرح کرد اما مجـلـس شـورای اسـالمـی در ٨٩را در سال 

جلسه علنی این صحبت را ارزیابی کرد و مشـخـص شـد در 
ھای ایجاد شده ھمپوشانی دارند و آمـار  ھا شغل خیلی از حوزه

 .عرضه شده از سوی دولت دقیق نیست
 

گزارشی كوتاھی از یک گلگشت کارگری به 
 مناسبت اول ماه مه

ـان تـھـران روز   ١٧گروه ھای کوھنوردی کـارگـران اسـت
اسفند با انتشار گزارش كوتاھی از یك گلگشت كارگـری بـه 

در پـی :   در این گزارش آمـده اسـت.  مناسبت اول مه خبر داد
ـان  تصمیم و برنامه ریزی گروه ھای کوھنوردی کارگران است

ـامـه ١٥تھران در   اسفند سال گذشـتـه بـرای انـجـام شـش بـرن

، این گروه ھا برنامه گلگـشـت خـود ١٣٩١مشترک در سال 
را به مناسبت اول ماه مه، روز جھانی کارگر، در روز جـمـعـه 

 در منـطـقـه بـرغـان شـھـر ٢٠١٢ مه ٤ اردیبھشت برابر با ١٥
 تـن از ٢٠٠در ایـن گـلـگـشـت حـدود .   کرج برگزار کردنـد

ـزل،  ـا، ایـران خـودرو دی کارگران کارخانه ھای ایران تایر، سایپ
پارس خودرو، صنایع نیروگاھی و شرکت مپنا ھمـراه خـانـواده 

در این مراسم، کارگران ضـمـن یـک .   ھایشان حضور داشتند
دقیقه سکوت به یاد کارگران جان باخته شھـر شـیـکـاگـو در 

ـبـش تصـرف ١٨٨٦سال  ـا جـن  و اعالم ھمبستگی و ھمدلی ب
ـاریـخـچـه  ـنـد ت وال استریت، از یکی از ھمکاران خـود خـواسـت
ـان کـنـد ـی . مختصری از روزجھانی کارگر را برای حاضران ب

گلگشت کارگران با انجام برنامه ھای ورزشی و تفـریـحـی و 
بر اساس تصمیمی شبیه آنـچـه .   موسیقی و رقص ادامه یافت

در جنبش تصرف وال استریت مرسوم است، امسال ناھـار بـرای 
ھمه شرکت کنندگان در مراسم توسط تعدادی از خانـواده ھـا 
پخت شده بود و کارگران ناھار خود را در کنار ھم و بـر سـر 

مراسم گرامی داشـت روز جـھـانـی .   یک سفره صرف کردند
 . بعد از ظھر پایان یافت٣کارگر در ساعت 

 
 كاھش مدت زمان بیمه بیكاری كارگران

 
ـات عـمـومـی دیـوان عـدالـت اداری  ایلنا خبر داد كه ھـی
مصوبه شورای تامین شھرستان تبریز مبنی بر مـحـدود كـردن 

كاران به پنج مـاه را  بیمه بیكاری كارگران اخراجی شركت ورق
 . غیرقانونی دانست و آن را ابطال كرد

 بندرعباسضرب و شتم کارگران و کارکنان شھرداری  
ـنـگـامـی  به گزارش ھرمزگان نیوز، صبح روز پنجشنبه ھ
ـاس بـرای  ـنـدرعـب که کارکنان و کارگران شـھـرداری شـھـر ب
ـنـی بـر تـخـریـب سـاخـتـمـان  اجرای حکم دادستانی رژیـم مـب

ـان مـردم بـه  ـار " فرماندھی نیروی انتظـامـی کـه در مـی ـب ان
ـا یـورش "   کاالھای قاچاق شناخـتـه شـده اقـدام کـرده انـد، ب

ماموران انتظامی رژیم، مواجه شدند که به بروز درگـیـری و 
 تن از پرسنل شھرداری منـجـر ٢ تن از کارگران و ٦بازداشت 

افراد دستگیر شده ھمچنان در بازداشت بسر می بـرنـد و .   شد
ـیـرانـدازی  ماموران رژیم برای ایجاد رعب و وحشت اقدام بـه ت

 .نموده اند
 

 اطالعیه
 

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت 
 ھفته معلم 

به مناسبت ھفته معلم بیانیه "   کانون صنفی معلمان ایران" 
ـیـه آمـده اسـت.   ای صادر كرده است ـان ـی : در بخشی از ایـن ب

آینده ھر کشور را می توان از سیـمـای کـنـونـی آمـوزش و " 
ـیـم کـه شـواھـد .   پرورش آن دریافت ـأسـف اگر چنین باشـد مـت

موجود چھره ای سخت پریشان از آمـوزش و پـرورش را بـه 
ـزرگـداشـت ." "تصویر می کشد ـاسـان، ب برپایه ی نظر کـارشـن

راستین معلم جھت گیری ھا و روش ھای دیـگـری را مـی 
طلبد که اغلب آن ھا خالف دیدگاه ھا و روش ھـای جـاری 

صـاحـب .   در آموزش و پرورش و نھادھای فـرادسـت آن اسـت
ـزلـت  ـاال بـردن مـن نظران براین باورند کـه اصـلـی تـریـن راه ب
اجتماعی معلمان، توجه به منابع انسانی و اولـویـت دادن بـه 

به سخن دیگـر در .   سرمایه گذاری در آموزش و پرورش است
ـزان کشـور  ـامـه ری گام نخست الزم است سیاست گذاران و بـرن
ـاور  محوریت داشتن آموزش و پرورش در پیشرفت کشـور را ب
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داشته باشند تا نقش حساس معلم به عنوان عامل اصـلـی در 
رسیدن به این باور و این سطـح  . تعلیم و تربیت را درک نمایند

درک از جایگاه معلم برابر است با رفع فقر و محـرومـیـت از 
شـایسـتـه . "   " زندگی این قشر فرھیخته به عنوان نخستین گام

ـنـدمـان را بـه امـیـد آزادی  است یاد چند تن از ھمکاران درب
رسول بداقـی، مـحـمـد داوری، .   ھرچه سریع ترشان پاس داریم

که بعضی چند سال و . . .   عبداله مؤمنی، علی پورسلیمان و
بـداقـی .   برخی چندین ماه است که در زندان به سر می بـرنـد

و داوری اکنون بیش از دو سال و نیم اسـت کـه بـدون حـتـی 
نـوروز امسـال .   یک روز مرخصی در زندان به سر مـی بـرنـد

امیدھا بر این بود که ھمگی این عزیزان، دست کـم روزھـای 
ـیـن  عید را در کنار خانواده بگذرانند؛ افسـوس کـه ایـن چـن

ـان، انـدوه .   نشد ـای ـار خـانـواده و آشـن ـان در کـن جای خالی آن
 ."بزرگی است بر قلب ھمه ی دوست دارانشان

 
اطالعیه كمیته ھماھنگی برای كمك به ایجاد 

 تشكلھای كارگری به مناسبت روز معلم
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

کارگری به مناسبت روز معلم، اطالعیه ای را صـادر كـرده 
ـلـمـان : " در بخشی از این اطالعیه آمده است.  است امـروزه مـع

به عنوان بخش بزرگی از طبقه کارگر به درستی به ضـرورت 
ھای خود پـی بـرده و بـه  برد خواسته ایجاد تشکل جھت پیش

ـارزات  ـزرگـی در مـب ـقـش ب ـادرنـد ن عنوان کارگران فکری ق
ـنـد کارگری و ایجاد تشکل ـا کـن ـف . ھای مستقل کارگری ای

ـنـد،  ـزرگـی از آن ھسـت ـز بـخـش ب ـی اردوی کار که معلمان ن
ـیـروی آگـاھـی و تشـکـل  اردوگاه بزرگی است که اگر به ن

تر در جـھـت ایـجـاد  مجھز شود قادر خواھد بود ھرچه پر توان
ـلـمـان را .   ی انسانی حرکت کند جامعه کمیته ھماھنگی مـع

ـات بـر  ی کارگر می بخشی از طبقه ـب داند و از تمامی مـطـال
عالوه بر اکثر مواد مطـرح شـده در .   کند حق آنان حمایت می

ـلـمـان ھـم  نامه قطع ی روز جـھـانـی کـارگـر کـه شـامـل مـع
ترین مطالبات معلمان به شـرح زیـر  شود، برخی از اساسی می
 : است

ـاسـب و   - افزایش دستمزد معلمان بر اساس یک زندگـی مـن
 .انسانی

 .التدریس استخدام رسمی تمامی معلمان حق -
بھبود و افزایش فضاھای آموزشی و فراھم نمودن مـحـیـط   -

 .کاری ایمن و با آرامش برای معلمان
 .انتخاب مدیر مدرسه توسط معلمان -
ی کـارگـران و از  ھای مستقل برای ھمه حق ایجاد تشکل  -

 .جمله معلمان
 .آزادی فعاالن کارگری و از جمله معلمان مبارز دربند -
 .بزرگداشت دکتر خانعلی در روز معلم -
 )."اکتبر٥(به رسمیت شناختن روز جھانی معلم  -

 
کارگران نساجی مازندران ھمراه با 

 خانواده ھای خود دست به تجمع زدند
طبق گزارش ایلنا، وابستـه بـه جـمـھـوری اسـالمـی، روز 

 اردیبھشت کارگران رسمی نساجی مـازنـدران ھـمـراه ١٦شنبه 
با خانواده ھای خود در مقابل استانداری مازنـدران در سـاری 
دست به تجمع زدند و علیه بالتکلیفی و عدم پرداخت حـقـوق 

ـا اعـتـراف کـرده اسـت .   ھای خود دست به اعتراض زدند ایلن
 .که این تجمع بازتاب گسترده ای در شھر ساری داشته است

حضور اعضای خانواده کارگران در تجمـعـات اعـتـراضـی 
ـیـروی  ـنـھـا ن یک اقدام بسیار مھم مبارزاتی است کـه نـه ت
ـار  ـارزه را بسـی اعتراض کارگران را گسترش میدھد بلکه مـب

ـزایـش  ـیـرات آنـرا فـورا اف ـاث اجتماعی تر میکـنـد و دامـنـه ت
یک دلیل انعکاس گستـرده ایـن تـجـمـع در سـاری .   میدھد

 .حضور خانواده ھای کارگران در این تجمع میباشد
ــه  ـب ــکـشــن ـا، روز ی ــن ـل  ١٧طـبـق گـزارش دیـگــری از ای

اردیبھشت، بازنشستگان فوالد اصفھان مقابل مجلس اسالمـی 
بازنشستـگـان خـواھـان اجـرای .   دست به تجمع اعتراضی زدند

ـابـعـه   آیین نامه اسـتـخـدام شـرکـت١٠٩ ماده ٥تبصره  ھـای ت
ـیـن  شرکت فوالد ایمدرو و وزارت صنعت و تجارت و ھـمـچـن
ارائه خدمات کشوری به بازنشستگان و پایدار بـودن صـنـدوق 

 .فوالد اصفھان ھستند
ـنـوز  حضور خانواده ھای کارگری در تجمعات، ھرچند ھ

ـتـه امـا در حـال گسـتـرش اسـت ـاف ـی گـرانـی و .   عمومیت ن
ـیـت  بیکاری دو موضوع مھم در شرایط کنونی است که ظرف
ـا حضـور خـانـواده ھـای  ـتـمـاعـی ب یک مبارزه گسـتـرده اج

حزب از اعضای خانواده ھای کـارگـران و .   کارگری را دارد
بازنشستگان میخواھد قاطعانه در ھمه تـجـمـعـات اعـتـراضـی 
ـنـد ـتـری بـدھ . کارگران شرکت کنند و به مبارزه ابعاد وسـیـع

حزب رھبران اعتراضات کارگری را فرامیخواند که نسبت بـه 
ـیـت ھـای  ـن ـنـد و بـر ذھ این مساله بیش از پیش تـوجـه کـن
نادرست در این زمینه و موانع حضور اعضای خانـواده ھـا در 

این یک شرط مھم موفقیـت .   تجمعات اعتراضی غلبه کنند
 .کارگران و پیشروی اعتراضات آنھا است

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١٢ مه ٦، ١٣٩١ اردیبھشت ١٧
 

 :رنج نامه رضا شھابی خطاب به مردم
رضا شھابی، فعال کـارگـری و 
عضو سندیـکـای شـرکـت واحـد و 
اتوبوس رانی تھران و حومه در رنـج 
نامه ای خطاب به مردم و مسئوالن 

ــن :   آورده اســت ــاران، فــعــالــی ھــمــک
ـقـل  کارگری و تشکـل ھـای مسـت
کارگری ایران و جھان، من به جـرم 

ـا  ـیـن کـار ب ـاتـی ھـایـم در ھـم مطالبه حداقل حقوق ھم طبق
اتوبوس شرکت واحد در جنوبی ترین مـنـطـقـه تـھـران تـوسـط 
ماموران وزارت اطالعات در دیدگـان شـھـرونـدان و مسـافـران 

چه کسـی اسـت نـدانـد . اتوبوس به اتھام دزدی دستگیر شدم
من تنھا به جرم اینکه برای بھبودی وضع کارگران و ایـجـاد 
سندیکا و تشکل خواھی پای در راه نھادم و مورد فشارھـای 
روحی و روانی و جسمی قرار گرفته و از ناحیه گردن، دسـت 
چپ و کمر و پای چپ دچار بی حسی و تبدیل به یـک 
آدم از کار افتاده شدم و در نھایت برای تعیین تکلیـف پـرونـده 
و درمان دیسک گردن و بی حسی و عدم تحرک در دسـت 

 دست به اعـتـصـاب غـذا ٩٠و پای چپ در اول آذر ماه سال 
ـان  ـیـمـارسـت زدم و به علت ضعف جسمانی و وخامت حالم به ب

متن این رنج نامه به شـرح .   منتقل و تحت درمان قرار گرفتم
 :زیر است

از قصه پر غصه آزادی ستیزی و حکـایـت پـر شـکـایـت 
نسل امـروز .   عدالت گریزی در این دیار گویی گزیری نیست

ـقـالل و  تاوان سکوت نسل دیروز در برابر انحراف از آزادی، است
پس فریاد بر آوریم تا نسل فـردا مـا را .   عدالت را می پردازد

این باغ ویران را ھر روز بری و زنـدان .   به عتاب خطاب نکنند
 .ایران را ھر روز میھمان تازه تری می رسد

ـقـل  ـیـن کـارگـری و تشـکـل ھـای مسـت ھمکاران، فعال
کارگری ایران و جھان، من به جرم مطالبه حداقل حـقـوق ھـم 
طبقاتی ھایم در ھمین کار با اتوبوس شرکت واحد در جنوبـی 

ترین منطقه تھران توسط ماموران وزارت اطالعات در دیدگـان 
 .شھروندان و مسافران اتوبوس به اتھام دزدی دستگیر شدم

ـنـکـه بـرای  ـنـھـا بـه جـرم ای چه کسی است نداند مـن ت
بھبودی وضع کارگران و ایجاد سندیـکـا و تشـکـل خـواھـی 
پای در راه نـھـادم و مـورد فشـار ھـای روحـی و روانـی و 
جسمی قرار گرفته و از ناحیه گردن، دست چپ و کـمـر و 
ـبـدیـل بـه یـک آدم از کـار  پای چپ دچار بی حسی و ت
ـیـف پـرونـده و درمـان  افتاده شدم و در نھایت برای تعیین تکل
ـای  دیسک گردن و بی حسی و عدم تحرک در دسـت و پ

 دست به اعتصاب غذا زدم و بـه ٩٠چپ در اول آذر ماه سال 
ـقـل و  ـت ـن علت ضعف جسمانی و وخامت حالم به بیمارستان م

 .تحت درمان قرار گرفتم
اینھا قسمتی از عواملی بود که باعث شد خـانـواده ام از 
ھمه لحاظ تحت فشارھای روحی و روانی قرار بگیـرنـد و در 
ـتـظـار  نھایت منجر به فوت مادرم که تا آخریـن لـحـظـه در ان

 ماه بالتکلیفـی ٢٣دیدار فرزندش بود، گردید و باالخره بعد از 
به شش سال حبس به اتھام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانـی 
ـتـھـای سـنـدیـکـایـی و ھـفـت  ـی و پنج سال محرومیت از فعال

ـبـه   ١٥میلیون جزای نقدی توسط قاضی صلواتی رییس شع
 .دادگاه انقالب تھران محکوم شدم

چه کسی است نداند این امر یعنی نقض آشـکـار حـقـوق 
 اعالمیه جـھـانـی حـقـوق ٢٣انسانی که به صراحت در ماده 

بشر بر آن تاکید شده است که ھر شخصی حق دارد که بـرای 
ـقـل  دفاع از منافع خود با دیگران سندیکا یا ھر تشکل مسـت

آیا سندیکای کـارگـران شـرکـت واحـد .  دیگری تشکیل دھد
اتوبوسرانی تھران جز تشکل ھـای کـارگـری بـرای دفـاع از 

 منافع کارگران و زحمتکشان این مرز و بوم است؟
اکنون من کارگر در بند و بی گناه به ایـن رای دادگـاه 

اما به چه کسی اعـتـراض کـنـم و از .   انقالب اعتراض دارم
! چه کسی دادستانم که دادستان خود بـه مـیـدان آمـده اسـت
. فرشته ای که بر سر در دیوان قضا چشم بسته ایستاده اسـت

گویی بجای ترازو، تیغ به دست گرفته تا بجای داد مظلـوم، 
 .داد از مظلوم بستاند

آقای دادستان من تنھا به در بند بودن فعالیـن کـارگـری 
و خودم اعتراض نمی کنم، آری من به ھمان شدت و با ھمان 
قوت به زندانی شدن فـعـاالن آزادیـخـواه و شـخـصـیـت ھـای 
مردمی، روزنامه نگاران، دانشجویان و زنان آزادیخواه اعـتـراض 
ـتـکـشـان اعـتـراض مـی  می کنم، به نقض حقوق اولیه زحـم
کنم، به استثمار و بھـره کشـی از کـارگـران اعـتـراض مـی 

ـقـه فـرودسـت .   کنم من به فقر و تبعیض مخصوصا برای طـب
جامعه اعتراض می کنم و در یک کالم به نقض حقوق بشر 

 .اعتراض می کنم
ـقـض حـق آزادی  ـنـھـا بـه ن آقای دادستان اعتراض من ت

)  اعالمیـه جـھـانـی حـقـوق بشـر٢٠ماده (تشکیل انجمن ھا 
 اعـالمـیـه جـھـانـی حـقـوق ١٨ماده ( نقض حق آزادی عقیده 

)  اعالمیه جھانی حقوق بشـر١٩ماده (نقض آزادی بیان )  بشر
 اعـالمـیـه جـھـانـی حـقـوق ٢١ماده ( نقض حق اداره عمومی 

ـیـه )  بشر ـقـض حـقـوق اول نیست، بلکه عالوه بر آن مـن بـه ن
و وجـود )    اعالمیه جـھـانـی حـقـوق بشـر٢٣ماده ( کارگران 

ـامـه ١ماده ( تبعیض علیه زنان، نقض حقوق کودکان   پیمان ن
مـاده ( نقض حق بھداشت و سالمت کودکـان ) حقوق کودک

ـامـه٢٤ ـقـض حـق بـرخـورداری از آمـوزش بـرای )    پیمان ن ن
و بسیاری از مسـایـل دیـگـر )   پیمان نامه٢٨ماده (کودکان 

 .که در جای خود به آنھا خواھیم پرداخت اعتراض دارم
ـا  اما و صد اما که روی سخن من نه با قدرتمندان کـه ب
مردم ایران است تا بدانند و قضاوت کنند در مـورد صـحـت و 
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ـان ظـھـری عـدالـت و مـدافـعـان شـعـاری  سقم ادعای منادی
ـا بـه  محرومان تا در عمل بیازمایند ادعای مـھـرورزی را، ت
ـقـر و فسـاد و  ـا ف ـارزه ب محک تجربه بسنجند ادعـای مـب
ـا  ـارزه ب ـای ادعـای مـب ـنـد مـعـن ـن تبعیض را، تا به عیان ببی
ـا  ـارزه ب مفاسد اقتصادی را، تا بشناسند آنان را که شـعـار مـب
رانت و باندشان گوش فـلـک را کـر کـرده، امـا در عـمـل 
ـیـشـان  کارگران را به بند می کشند، آنان را که عدالت ادعـائ
ـان را کـه شـعـار  تنھا از میان محرومان قربانی می گیرد، آن

 ٣٠٠٠سادگی می دھند، اما در زمان حکومتشان اختـالس 
ـان را کـه شـرایـط  ـاالخـره آن میلیاردی صورت می گیرد و ب
سخت معیشت کارگران را می بینند، اما با دفاع بحق یـک 
کارگر سندیکایی زندانی از حقوق حقه کارگران برخورد قـھـر 

 .آمیز می کنند
در چنین شرایطی است کـه مـی تـوان صـحـت ادعـای 
ـامـنـد،  کسانی را آزمود که خود را جنبش عدالتـخـواه مـی ن
اما در برابر نقض صریح عدالت دم فرو می بندند و در چنیـن 
ـیـر  اوضاعی است که می توان دانست که چقدر کارگران فق

ـای عـدالـت در قـرائـت .   و بی خانه اند آری ایـن اسـت مـعـن
 رسمی آقایان از دین و این است دولت مھرورزی و عدالتخواه؟

مسئولین نظام دو صد گفته چو نیم کردار نیست، زندانـی 
ـان،  ـلـمـان، زن ـیـن کـارگـری و سـنـدیـکـایـی، مـع ـال شدن فـع
دانشجویان، روزنامه نگاران و شخصیت ھای مـردمـی حـجـت 

 .موجه بر ادعای شماست
 رضا شھابی کارگر در بند

عضوھیات مدیره و مسئول مالی سـنـدیـگـای کـارگـران 
 شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 ٩١ھفتم اردیبھشت ماه سال 
 ٣ اطاق ١ سالن ٣٥٠زندان اوین بند 

 
سخنرانی حسن حسین زاده در تجمع مرکزی 

 اتحادیه کارگران اگ متال در ورتسبورگ
 مه به فراخوان اتحادیه فلز شھر ورتسبـورگ ٤روز جمعه 

تظاھراتی برای افزایش دسـتـمـزدھـا و  (I.G.METAL)آلمان 
ـنـگ  ـی ـت دفاع از حقوق و مزایای اجتماعی برگزار شد که می
مرکزی آن در محل برپایی چادر متحصنین واقـع در مـرکـز 

 . شھر بود
سخنران اصلی ایـن مـراسـم ضـمـن اعـالم خـبـر تـحـصـن 
ـان  ـاھـجـوی ـن پناھجویان ایرانی، حمایت خود را از خواستـھـای پ
ـان  اعالم کرد و سپس از حسن حسین زاده سخنگوی پناھجـوی
دعوت کرد که از تریبون برای شرکت کنندگـان سـخـنـرانـی 

 . کند
حسن حسین زاده اعـالم کـرد کـه از طـرف فـدراسـیـون 
ـان  سراسری پناھندگان ایرانی و به عنوان سخنگوی پناھـجـوی

ـز حـمـایـت .   با مردم صحبت می کـنـد ـبـل از ھـرچـی وی ق
ـنـده را اعـالم کـرد  متحصنین از خواست کارگران تظاھر کـن

سپس در باره وضعیـت .   که با کف زدن کارگران پاسخ گرفت
کارگران در ایران و اینکه برپایی ھر نوع تجمع و اعتـراض در 
ایران غیرقانونی است و با سرکوب مواجه میـشـود، صـحـبـت 
ـان مـتـحـصـن  و  ـاھـجـوی ـن ـیـت پ کرد و در ادامه آخرین وضع
خواستھای آنان را برای جمعیت تـوضـیـح داد و از اتـحـادیـه 
متال و کارگران شرکت کننده در تظـاھـرات خـواسـت کـه از  

حسن حسین زاده در خـاتـمـه .   مبارزه پناھجویان حمایت کنند
ـا رسـیـدن بـه  ـان ت تاکید کرد که اعتراض و تحصن پناھجـوی
خواستھاشان و با اتکا به حمایت گرم و صمیمانه مـردم ادامـه 

 . خواھد داشت
پس از سخنرانی حسن حسـیـن زاده، سـخـنـران بـعـدی از 

ـال ضـمـن اعـالم حـمـایـت خـود از خـواسـتـھـای  اتحادیه مـت
پناھجویان اعالم کرد که ھمبستگی جھانی است و ایـن امـر 
حکم می کند که از مبارزه پناھجویان در این شھـر حـمـایـت 
ـال  ـب ـق شود که با کف زدنھای شرکت کننـد گـان از آن اسـت

 .شد
الزم به توضیح است که خبرگزاری رسمی دولـت آلـمـان، 
دی پی آ، رادیوی سراسری استان بایرن، رادیو بایرن، روزنامـه 
ـا حسـن  ماین پست و روزنامه ای پی دی مصاحبه ھـایـی ب

 .حسین زاده در باره آخرین وضعیت تحصن  انجام دادند
ـنـدگـان ایـرانـی   -ھمبستگی ـاھ ـن  –فدراسیون سراسری پ

 واحد آلمان
 

 اخبار بین المللی
 

 شھر بر ٥٠راھپیمایی در بیش از : اسپانیا
 علیه کاھش بودجه آموزش و درمان

به گزارش یورونیوز اتحادیه ھای کارگری در اسپانیا روز 
ـنـجـاه شـھـر ٢٩یکشنبه   آوریل  تظاھراتی را در مـادریـد و پ

ـتـی در  دیگر در اعتراض به برنامه ھای کاھـش بـودجـه دول
ـا .   بخش ھای درمـان و آمـوزش بـرگـزار کـردنـد ھـمـزمـان ب

ـا  ـی ـان برگزاری این راھپیمایی، ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپ
ـتـصـادی دولـت خـود در  که برای دفاع از برنامه ریاضـت اق

ـا :   " پارلمان این کشور حضور یافته بود، گفت ـلـه ب ـاب ـق برای م
ـزایـش  ـاتـھـا را اف ـی کسری بودجه مجبور بودیم برخـی از مـال
ـاتـی مـا  ـتـخـاب ـامـه ان بدھیم، میدانم که این اقدامات جزء بـرن

ھایـی را  نیست اما علیرغم اینکه تالش میکنیم چنین برنامه
در آینده به اجرا نگذاریم اما در حال حاضر چاره ای جـز ایـن 
ـتـی  برنامه ریاضت اقتصادی برای کاھش کسری بودجـه دول

با این وجود، توضیحات نخست وزیر اسپانیا نتوانستـه . "     نداریم
یـکـی از .   اتحادیه ھای کارگری این کشور را متقاعد کنـد

ـا مـی گـویـد ـی ـان ـپ ـان بـه :   " رھبران سندیکای اس مـا ھـمـچـن
راھپیمایی در خیابانـھـا بـرای دفـاع از ایـن دو بـخـش مـھـم 
ـیـم داد . خدمات عمومی، یعنی درمان و آموزش ادامه خـواھ

دولت میتواند راھھای دیگری را بـرای حـل کسـری بـودجـه 
 ."انتخاب کند که افزایش درآمد یکی از آنھاست

دولت اسپانیا روز بیستم آوریل الیحه ای را تصـویـب کـرد 
ـزده  که به موجب آن بودجه بخشھـای آمـوزش و درمـان شـان

ـا امـیـدوار .   ایالت این کشور کاھش خواھد یافت ـی ـان دولت اسپ
ـزده  ـتـصـادی در ایـن شـان است با اجرای این برنامه ریاضت اق

ـارد .   جویی کند ایالت ساالنه ده میلیارد یورو صرفه ـی ـل ـی سه م
جویی در بخش آموزش خواھد بـود و  یورو از این میزان صرفه

ـز در بـخـشـھـای  ـی ھفت میلیارد یورو صرفه جـویـی دیـگـر ن
ضمن آنکه .   مربوط به درمان و بھداشت صورت خواھد گرفت

ـا  دانشگاه ھای اسپانیا مجاز خواھند شد شھریه ھای خود را ت
ـا در .   پنجاه درصد افزایش دھند اتحادیه ھای کارگری اسپانی

ـیـن از  ـامـه ھـای دولـت، ھـمـچـن ادامه اعتراضات به این بـرن
معترضان خواسته اند روز اول ماه مه نیز در یـک تـظـاھـرات 

 .عمومی در سراسر کشور شرکت کنند
 

ھزاران نفر روز جھانی : تونس و لبنان
 ھا آمدند کارگر به خیابان

ـان ـاب ـی ھـا  به گزارش العربیه روز اول مه ھزاران تونسی به خ
ـاد زدنـد  آمدند و اعتراض خود به وضعیت زندگی . شان را فـری

ـزرگ ٢وزارت کشور تونس مجوز راھپیمایی برای   اتحادیه ب
 نقطه مختلف پایتخت اعالم تظاھرات داده بودنـد، را ٢که در 

گـویـد  مـی UGTTآمـنـه اودی از اتـحـادیـه .   صادر کـرد
ھا و ادارات فالکتبار اسـت  ھا، شرکت  شرایط کار در کارخانه" 

 ."چون ھنوز ھیچ چیز تغییر نکرده است
ـان ھـا آمـدنـد  در بیروت پایتخت لبنان نیز ھزاران نفر به خیاب

حسین فقیه یکی از شـرکـت .   تا اعتراض خود را فریاد بزنند
ما خـواھـان حـقـوق ھـمـه : " گوید کنندگان در راھپیمایی می

ـیـم کـه در  شھروندان لبنان، چه لبنانی و چـه خـارجـی ھسـت
) از دست استعمـار( کشور ما .   عزت و کرامت زندگی بکنند

ـایـد در ایـن  ھمه انسـان.   آزاد شده ولی مردم آزاد نشده اند ھـا ب
ـایـد از حـق تـحـصـیـل و خـدمـات .   کشور آزاد باشند ھـمـه ب

ـایـد حـق داشـتـه .   بھداشتی و درمانی برخوردار باشنـد ھـمـه ب
 ."باشند مثل انسان زندگی بکنند

 
تظاھرات و اعتصابات گسترده در : یونان

 روز جھانی کارگر
به گزارش یورونیوز روز اول ماه مـه فـرصـتـی ھـم بـرای 

ھا کـاھـش حـقـوق  کارگران یونانی بود که پس از تحمل سال
ناشی از تدابیر ریاضت اقتصادی و بحران یورو، بار دیـگـر بـه 

ـان  خیابان ھا آمده، اعتراض خود را به گوش سیاسـتـمـداران یـون
ـنـد ـاتـی .   در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور برسـان ـتـخـاب ان

که نتیجه آن بدلیل عدم محبوبیت دو حزب اصلی این کشـور 
ایلیاس ورتاکوس، معاون یـکـی .   ای از ابھام قرار دارد در ھاله

از سندیکاھای مھم یونان با محکـوم کـردن اقـدامـات دولـت 
ھـای کـارگـری  این کشور در محدود کردن عملکرد اتحـادیـه

پیام این روز از ماه مه ادامه مبارزه علیه سیاستـھـای :   " گفت
ـابـودی . ریاضت اقتصادی است سیاستھایی که ھدفـی جـز ن

ھمزمان وسائـل حـمـل و ."   ھا و حقوق جامعه را ندارند سندیکا
ـز اعـتـصـاب  ـی ای را آغـاز   سـاعـتـه٢٤نقل عمومی یونان ن

 .اند کرده
 

اعتصاب مجدد خلبانان شرکت : اسپانیا
 ھواپیمایی ایبریا

ـا روز  ـبـری به گزارش یورونیوز خلبانان شرکت ھواپیمایی ای
ـاز ھـم دسـت از کـار کشـیـده و اعـالم ٢٧جمعه   آوریـل  ب

پیش از این روز دوشنبه خلبانان این شـرکـت .   اعتصاب کردند
اسپانیایی در اعتراض به شـرایـط کـاریشـان اعـتـصـاب کـرده 

ـیـه، ھـر .  بودند بر اساس یک اعالم قبلی، تا بیستم مـاه ژوئ
قـرار اسـت . دوشنبه و جمعه چنین اعتصابی برگزار می شود

 .که دولت اسپانیا در خصوص این مساله مداخله کند
 
  کارگر ساخت معدن اورانیوم٨٠٠اعتصاب : نیجر

 کـارگـر ٨٠٠ آوریل ٢٥به گزارش رویترز روز چھارشنبه 
با خواست بھبود شرایط کـار  AREVAمعدن در دست ساخت 

این معدن بعد از آمـاده .   ای زدند دست به اعتصاب یک ھفته
 ھزار تن اورنیوم در سال تولید کند و کشـور ٥شدن قرار است 

آفریقائی نیجر را به دومین کشور بزرگ تولید کننده اورنیـوم 
گویند چون مدیریت مـعـدن  کارگران می. در دنیا تبدیل بکند

ھیچ قول مساعدی برای بھبود وضعیت کارشان نـداده اسـت 
ـا  و به توافقی نـرسـیـده انـد، دسـت بـه اعـتـصـاب زده انـد ت

بـالفـاصـلـه بـعـد از شـروع . ھای خود را مطرح بکنند خواست
اعتصاب یکی از مقامات این شرکت گفته است که شرکـت 

 .حاضر است با کارگران بر سر شرایط کار مذاکره بکند
 
 دھمین روز اعتصاب کارگران بندر عدن: یمن

ـیـن  به گزارش رویترز روز اول ماه مه مصادف بود با دھـم
ـنـدر عـدن  ـارگـیـری ب روز اعتصاب کارگران اسکله تخلیه و ب
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که در اعتراض به دستمزد ناچیز خود دست به اعتـصـاب زده 
که یـک  DP WORLDاین بندر توسط شرکت بزرگ .  اند

ـنـد .   شرکت اماراتی اسـت، اداره مـیـشـود کـارگـران مـیـگـوی
ـاط  ـق دستمزد آنھا باید معادل دستمزد کارگرانی باشد که در ن
مختلف دنیا با انجام کار مشابه از دستمزد به مراتب باالتـری 

ـاز .   برخوردار ھستند آنھا اعالم کـرده انـد کـه بـه سـر کـار ب
ـان  ـا خـواسـت آن ـان ب ـنـکـه کـارفـرمـای نخواھند گشت مگر ای

 .موافقت بکنند
 

 نرخ بیکاری کم سابقه: اسپانیا
ـا بـه رقـم  ـی ـان ـپ ـیـکـاری در اس به گزارش یورونیوز نـرخ ب

 درصد در فصل نخست سال جـاری مـیـالدی رسـیـده ٤٤/٢٤
ـقـه .  است این رقم در ھجده سال گذشته در این کشور بی سـاب

ـارسـنـجـی .   بـوده اسـت ـب ـیـت مـوسـسـه اعـت ـیـن وضـع در ھـم
ـا را کـاھـش داده "   اند پورز استاندارد"  ـی ـان نیز رتبه اعتباری اسپ

قشر بیکار این کشور از وضعیت خود بیش از گـذشـتـه .   است

 .بیند نگران است و آینده خود را نامطمئن می
ـازار کـار  دولت اسپانیا در ماه فوریه انجام اصالحات در ب
را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن اخراج نیروھـای کـار 

ـا وجـود اقـدام ھـای .   توسط کارفرمایان را آسان تر میـکـرد ب
ـنـی   اقتصادی دولت اسپانیا موسسه استاندارد ـی اند پورز پیـش ب

کرده که رشد اقتصادی این کشور در سـال جـاری مـیـالدی 
 ٦٠٠ میلیون و ٥در حال حاضر بیش از .   کاھش خواھد یافت

 .ھزار نفر از شھروندان این کشور بیکار ھستند
 

 کارمند ٣٥٠٠لوفتھانزا قصد اخراج : آلمان
 را دارد

ـزا روز  ـان به گزارش رویترز شرکت ھواپیمایی آلمانی لوفتھ
ـیـروی   تن٣٥٠٠ مه اعالم کرد که قصد دارد ٢سه شنبه  از ن

مدیـریـت ایـن شـرکـت اعـالم کـرده .   کار خود را اخراج بکند
ھـا ضـروری اسـت و  است که این اقدام بمنظور کاھش ھزینـه

برای رقابت کردن با دیگر شرکتھای ھواپیـمـایـی راھـی جـز 

 تـن ٢٥٠٠از این تعداد که قرار است اخراج بشوند، . این ندارد
. ھای دیگر ھستنـد  نفر دیگر در کشور١٠٠٠در خود آلمان و 

ـا در اسـتـخـدام ١١٧این شرکت تعداد  ـی  ھزار نفر در سراسر دن
 .خود دارد
 
  سال اخیر١٥باالترین نرخ بیکاری در : اروپا

ـا در  BLOOMBERGبه گزارش  دفتر آمار اتحادیـه اروپ
ـیـکـاران در کشـور ھـای  لوکزامبورگ اعالم کرد که آمـار ب

 سال اخیر رسیـده ١٥عضو این اتحادیه به باالترین نرخ خود در 
 کشور عضـو ١٧بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در .   است

ـاالتـریـن ١٠.٩اتحادیه اروپا در ماه مارس به  ـنـی ب  درصد یـع
 ١٧.٤در حـال حـاضـر .    سال اخـیـر رسـیـده اسـت١٥نرخ در 

ـا . ھا بیکار ھستند میلیون نفر در این کشور  و ٢٤.١اسپانیا ب
ـا ٤ درصد از باالترین و اتریش با ٢١.٧یونان با  ـنـد ب ـل  ٥ و ھ

ـا  درصد از پائین ترین نرخ بیکاری در بین اعضا اتـحـادیـه اروپ
 .برخوردار ھستند

 
 


