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اجازه بدھید یک دقیقـه بـه سـوال  
ـــی   ــ ـل ـیـت شـغ قبلــی در مورد امـن

من فـکـر مـیـکـنـم اگـر  .  برگردم 
ــن   ـیـم و بـه ای ــدھ کـمـی تـکـیـه ب
مسالــه از یک فاصلـه ای نـگـاه  
ـیـم کـه   بکنیم، خیلــی راحت میبین
امنیت شغلــی کارگر مثل امنیـت  
ــد  ــمــان ــرای او مــی ــه دار ب . ســرمــای

ـبـصـره ھـای   ـیـن و مـواد و ت قوان
ـــف   ــ گوناگون در کشورھای مختل
ـفـر   ھست که مانع میشود یـک ن
ـبخواه کارخانه و خانـه و   بیاید و دـل
زمین و تجھیزات کسـی را از او  

ھزار و یـک جـور دادگـاه  .  بگیرد 
ھست، و کال بجز دولت ھا و آنـھـم  
در شرایط خاصی، کسـی امـکـان  
مصادره کردن سرمایه دیـگـری را  

ــد  ــن ــای  .  پــیــدا نــمــیــک در کشــورھ
ــک   ــه در ی ــه داری ک ســرمــای
ـیدی قـرار دارنـد   وضعیت نرمال توـل
. اصال چنین امکانی وجـود نـدارد 

ـیـشـود رفـت و سـرمـایـه   یعنی نـم
کسی را گرفت و گفت ایـن مـال  

ــســت  ــی ــو ن ــرای کــارگــر  .  ت کــار ب
ـیـن اسـت  یـعـنـی کـار  .  معادل ھـم

کردن روش امرار مـعـاش کـارگـر  
ـتـن کـار از  .  در جامعه است  گـرف

کارگر یعنی مـحـروم کـردنـش از  
. امـکــان فــراھـم کـردن مـعــاشــش 

ــایــد   ــنــظــر مــن ب ــن ایــن ب ــابــرای ــن ب
ـــی ایـن  .  غیرقانونی باشد  بطور کـل

ــی   ـــ ــت کــه مــن کــارگــرم وـل حـال
کاری برایم نیست باید غیرقانـونـی  
ــکــه   ــی بشــود، اعــم از ایــن ــق تــل
ـاشـنـد و   کارگری را اخراج کرده ب
یا اینکه بخواھد کار کنـد و کـار  

ــاشــد  ــب کســی کــه دارد  . بــرایــش ن
ـقـط   کارگری را اخراج مـیـکـنـد ف
ـنـجـا   ـا ای ـــطـف این را نمیگوید که ـل
کار نکن، بلکه دارد میگوید کـه  
ــدگــی ات را   ــن زن تـو حــق تــامــی

. حق امرار مـعـاش نـداری .  نداری 
ـانـونـی   ـایـد غـیـر ق این بنظر من ب

امنیت شغلــی کارگر یعنـی  .  باشد 
ـنـکـه آمـاده بـه   اینکه به صرف ای
ــن   ــدگــی اش تــامــی کــار اســت زن

تا آنجا که به اخراج مـربـوط  .  باشد 
ـابـرایـن   ـن میشود فـکـر مـیـکـنـم ب
ـیـن   ـنـوان تضـم ممنوعیت اخراج بـع
یک حق پایه ای انسانی کـارگـر  

در ایـن  .  باید جزو ھر قانونی باشـد 
 کـه دسـت طـرف بـرای  ٢٧ ماده  

ـاز اسـت  ـــه  .  اخراج کامـال ب ـقـوـل م
. وظایف محولــه تفسیر بـردار اسـت 

ھر روز ممکن است یـک کـاری  
یکـجـای دیـگـر در بـحـث  .  بسپرد 

قرارداد کار میگوید کـه مـوضـوع  
ــریــف شــده اســت  ــع اگــر  .  کــار ت

ـنـد   مرضی نبود اینجا ھم میتوانست
ھـرگـاه کـارگـر در  " اقال بنویسنـد  

ــرارداد قصــور   ــجــام مــوضــوع ق ان
ـــه  ...".  ورزید  وگرنه وظایف مـحـوـل

یعنی اینکه کارفرما میتوانـد ھـر  
ــارگــری را صــدا کــنــد و   روز ک
کاری به او بسپرد و او نخواھـد آن  

آئین نامه انضباطـی  .  را انجام بدھد 
در  .  ھم ھمینطور تفسیر بردار اسـت 

کل این یعنی بطور سربسته گفتـن  
ـان مـحـتـرم حـق   اینکه کـارفـرمـای
اخراج کارگران را دارند مشروط بـر  
ـاشـد و   ـانـه شـان جـور ب اینکه بـھ

ـــی  . کتبی باشد  راجع بـه آن سـواـل
که میگوئید سرمایه داری باالخره  
ـیـد   ــ به کم و زیاد کردن عوامل تول
ـاصـر جـاویـد   ـاز دارد و غـیـره ن ـی ن

اگر جـامـعـه سـرمـایـه  .  جواب داد 
داری بیاید و ایـن حـرف را رسـمـا  
ـیـه اش   ــ ــ ـنـویسـد، عـل یکجـایـی ب

ـایـد  .  انقالب میشود  ـی اگر سرمایه ب
بگوید من با این جامعه ھر کاری  
بخواھم میکنم، اگر بخـواھـم شـمـا  
را بکار میبرم و اگر بخواھم بیکـار  
میکنم، تو مثل زمین و مـاشـیـن  
آالت خـودم ھسـتـی، خـوب مـردم  

ـنـد  ـیه اش انقالب میـکـن ـنـر  .  عـل ھ
ـنـسـت کـه ادعـا   سرمایه داری ای
میکند این یـک جـامـعـه اسـت،  
ـابـی در   تقسیم کار و حساب و کت
ـقـشـی   آن برقرار است و ھـرکـس ن

ـتـه اسـت  ـا  .  برعـھـده گـرف ـق ـی و دق
ـقـه اش را   ـایـد ی اینجـاسـت کـه ب
ـای ایـن   گرفت و وادارش کـرد پ

ـنـد  .  حرفش بایسـتـد  اگـر مـیـخـواھ
ظاھری از یک جامعه مدنـی بـه  
ـایـد   ـنـد آنـوقـت ب نظام موجود بـدھ
گـفـت کـه خــوب کـارگــر انســان  

پس و پیش کـردن مـاشـیـن  .  است 
ــه   ــوط ب ــرب آالت امــری اســت م

ـید  ـیـکـار کـردن  . مدیریت توـل اما ب
بـحـث  .  کارگر امری اسـت فـراتـر 

ـایـد   من اینست که واضـح اسـت ب
ـیـک جـدیـد را آورد و   بشود تکـن

  ٣٠٠٠ کارخـانـه ای کـه امسـال  
کارگر دارد دھسال بعد این تـعـداد  

ــدارد  ــن  .  کــارگــر الزم ن ــی ای ـــ وـل
ـایـد  .  مسالــه کارفرمـا اسـت  ایـن ب

برای کارگر تضمین شده باشد کـه  
ـیـر مـیـکـنـد،   ـی ھرقدر تکنیک تغ
کارگر بعنوان یک انسان و بعنوان  
بخشی از جامـعـه سـطـح زنـدگـی  

ــد  خـوب شـمــا  .  اش افـت نـمــیـکـن
میخواھید تکنیـک جـدیـد بـکـار  
ــر و   ــدت ـــ ــمــا مــوـل ــد، کــه حــت ــری ــب ب

  ١٥٠٠ ســودآورتــر ھــم ھســت، و  
ــراه انــداخــتــن آن   ــارگــر بــرای ب ک
ـیـه دوره   ـق ـایـد بـرای ب کافیست، ب
گذاشت، تخصصشان را تغییـر داد،  
برای کل این دوره حقوقشان را بـه  
آنھا داد، و واحدھای جـدیـد ایـجـاد  
کرد که ھمه در جـامـعـه مشـغـول  

 ... کار باشند 
ـنـسـت   بھرحال سوالی که ھسـت ای
که مسالــه تغییر و تبدیل در نحـوه  
ـنـگـاه   سرمایه گذاری، کـارکـرد ب
ــان، ســطــح   ــا، طــول و عــرضــش ھ
ـنـد و   اشتغالــی که ایـجـاد مـیـکـن
غیره نباید ھیچ تاثیری روی ایـن  
ـــی کـارگـر   ــ ـل طرف و تامیـن شـغ

یک جملــه بنظر من ھمـه  . بگذارد 
ـاجـان  .  چیز را خالصـه مـیـکـنـد  آق

کسی که در این جامعه دنیا آمده  
باید زندگی کنـد و ایـن جـامـعـه  
اگـر مـدعــی اسـت کــه انسـانـھــا  
ـنـد در   ـتـوان شھروند جامعه اند و می
این نظام تامین بشوند، باید به ایـن  

ایـن ادعـا  .  ادعا جامه عمل بپوشد 
را دارد و بھمین دلیل توانسته است  
ـاء   ـق روی پای خود بایستد و بـه ب

اگر این ادعـا را  .  خود ادامه بدھد 
ـــوم   ــ ـل ندارد که گفتم برای ھمه مع

کسـی  .  میشود باید برش انـداخـت 
که در جامعه گفت من آمـاده بـه  
ـایـد مـثـل   کارم، از ھمان ساعـت ب
یک آدم شاغل به او برخورد بشود  

ـیـت  . و موقعیتش تضمین بشود  امن
شغلــی معنی اش این نیـسـت کـه  
من حتما باید سر آن دستـگـاه کـه  

امنیت شغلــی یـعـنـی  .  بودم بایستم 
ھر نوسانی در بازار، در قیمت ھـا،  
ـید، سرمایه گذاری ھا و غـیـره   توـل
تاثیری در زندگی و رفـاه آدمـی  
ــرل خــاصــی روی آن   ــت کــه کــن
ــه بــاشــد  ــت ــداش ــدارد ن ــانــات ن ــوس . ن
 کارگر در چنین موقعیتی است 
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 اردیبھشت روز جھـانـی  ١١    
کارگر آینه تمام عیار ازکـارکـرد  

" اعتدال " واقعی دولتی چون دولت  
ــان درون   ــی و اصــالحــگــرای روحــان

جمھوری اسالمـی  .  حکومتی بود 
اساسش ماشین جنایت و سرکـوب  

جمھوری اسالمی حکومت  .  است 
فقر و فالکت و چاپیدن ھـر روزه  

در چنین حـکـومـتـی  .  مردم است 
ـتـی چـون روحـانـی و   رسالت دول
ـیـز   اصالحگرایان درون حکـومـت ن
سرکوب با چاشنی وعده و وعیـد  
ـتـظـار   ـر و ان و دعوت مردم به صب

آمیختن این دو معـجـون در  .  است 
چھارچوب حکومت اسـالمـی بـا  
قوانیـن ارتـجـاعـی اسـالمـی اش  
ھمیـن مـیـشـود کـه امـروز مـی  

دولتی که رکورد اعـدام را  .  بینیم 
ــن  .  دارد  ــی ضـمــن ایــنـکــه در چــن

دولتھایی زبونی رژیم اسالمـی را  
 . آشکار تر میتوان دید 

ـم از   ـنـسـت کـه  رژی واقعـیـت ای
رسیدن روزی چـون روز جـھـانـی  
ـرده بـــود  ـر وحشـــت کــ . کـــارگــ

جمھوری اسالمی کـه حـتـی از  
ــز تــرس دارد،   ــود نــی ــه خ ــای س
ھنگامیکه محجوب و دارو دستـه  
ـم اسـالمـی   ھای خانه کارگر رژی
ـیـمـایـی   ـپ با ژست فراخوان بـه راھ
جلو آمدنـد تـا بـاالخـره در دم دم  
ھای روز جھانی کارگر جمـاعـت  
خود را به درون سالنی بچپاننـد و  
تجدید بیعتی با قوانین کـار ضـد  
انسانی جمھوری اسـالمـی کـرده  
باشـنـد، دولـت بـا صـدور مـجـور  

ـفـت کـرد  عـلـی  .  برای آنان مـخـال
ربیعی وزیر کـار دولـت روحـانـی  
نیز تحت عنوان مسـخـره ای کـه  
گویا مراسم روز جھانی کارگر بـا  

ـیـس جــمـھـور " حضـور   ـرگــزار  "  رئ ب
ــن   ــشــود، ســعــی کــرد کــه ای مــی

 . مخالفت را توجیه کرد 
از دو ھفته قبل نیز اخـطـار ھـا و  

 نفر از  ١٢ تھدیداتشان شروع شد و  
فعالین کارگری را احضار کردند  
و کارگران را با تھـدیـد کـردن از  
ــر   ــی کــارگ بــرگــزاری روز جــھــان

در تـھـران از شـب  .  برحذر داشتند 
ـم   ـرات رژی قبل از اول مـه مـخـاب
ـیـسـت   اسالمی با اس ام اس بـه ل
بسیاری پیامھـای اخـطـاری داده  
بود که شرکت در تـجـمـعـات روز  
جھانی کارگر غیر قانـونـی اسـت  

و مردم را تھدیـد کـردنـد کـه در  
ـنـد  ھـمـان  .  این مراسم شرکت نکـن

شب  نیزسرکوبگران رژیم ابتدا بـه  
ـران   منزل پروین مـحـمـدی از رھـب
ـری و از اعضــــای   کــــارگـــ

  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ــل   ــدلــی ــد و ب ـن ــخــت ھـزار امضــا ری
نبودنش در منزل نتوانستند وی را  

ـنـد  ـر  .  دستگیر کـن بـعـد ھـم جـعـف
عظیم زاده و جمـیـل مـحـمـدی را  

 . دستگیر کردند 
ھمچنین روز جھـانـی کـارگـر در  
ـقـالب تـا   تھران از فاصله میدان ان
میـدان آزادی تـمـامـا در تصـرف  

نیروی سرکوب رژیم اسالمی بـود  
ــاس   ــظــامــی، لــب و نــیــروی انــت
ــیــس   ــل ــتــی پ شــخــصــی ھــا و ح
ــان   ــاب ــه خـی ــمـایــی خـود را ب ـن راھ
ریختند تا به جنگ اول مـه روز  

ـیـب  .  جھانی کارگر بروند  بدین ترت
سرکوبگران حکومت اسالمـی در  
این روز فضای تھران و شھـرھـای  
مختلف را امنیتی کـردنـد و ھـر  
جا که قرار تجمعی بود، بـه قـرق  
خود در آوردند تا جلوی کارگری  
که میخواھد به خیابان بیاید و بـه  
سطح دستمزدھای زیر خط فقـرش  
اعتراض کند و بـه مـردمـی کـه  
جانشان از فقر و فـالکـت بـه لـب  

تا مبادا اوضاع  .  رسیده را، بگیرند 
در ایـن  .  از کنترلشان خـارج شـود 

ـیـش   ـیـش از ب قشون کشی ھـا ب
چھره وحشت زده و زبون حکومـت  

 . اسالمی را دیدیم 
ھمچنین این چھره ابلھانه و زبـون  
دولت روحانی را در روز جـھـانـی  

. کارگر به روشنی می شـد دیـد 
ـتـه تـحـت عـنـوان   ـب در این روز ال

 اردیبـھـشـت  ١١ ھفته کارگر، که  
آخرین روز ھفته کـارگـرشـان بـود،  

ـری  ١٢ روحانی در سالن   ـف  ھـزار ن
مجموعه ورزشی آزادی سخنرانی  

آزاد  " او در گفته ھایش از  .  داشت 
ــودن  ــکــل ب ــدون مش ــودن و ب " ب

تشـکـلـھـای مــدنـی، مـردمـی و  
ــان   ــی ــجــمــن ھــای خــاص در م ان
ـنـکـه کـارگـران   کارگران و از ای
باید بتوانند از طریـق تشـکـلـھـا و  
جمعیت ھای آزادشان صدای خود  
ـیـن و وزارت   را به گوش مسـئـول

ــن   ــت در ای ــد و دول کـار بــرســانــن
تشکلھا نباید مداخله کند، سخـن  

ھمزمان با سخنرانـی او،   . میگفت 
نیروھـای سـرکـوبـش در خـیـابـان  
ـیـن و   مشغول به دستگیری فـعـال
ـرق کـردن   ـف رھبران کارگری و مت

 . تجمعات اول مه بودند 
ـرانـی روحـانـی بـه روشـنـی   سخـن
فشار جنبش اعتراضی کـارگـری  
و کل جامعه را بر گرده حکومـت  
. اسالمی به نمـایـش مـیـگـذاشـت 

فشارھایی که حتی روحـانـی را  
وادار کرد که در روزی چون روز  
جھانی کارگر مخالفتی ھم علیـه  

 .تبعیض جنسیتی اعالم کند 
خالصه کالم اینکه رژیم اسالمی  
نیروی وسیعی را برای جلوگیـری  
ـــزرگ و   ـــک اول مـــه ب از ی
تظاھرات گسترده کارگران و کـل  

 . جامعه به خیابان آورد 
 صـبـح روز  ١٠  اما در سـاعـت  

جھانی کارگر طبق فـراخـوان داده  

شده، ھماھنگ کنندگان طـومـار  
ـنـد ٤٠  ـت و  .   ھزار امضا حضور یاف

ـراض بـه   ـرچـم اعـت ھنگامیـکـه پ
ــر خــط فــقــر و   ــمــزدھــای زی دســت
گرامیداشت روز جھانی کارگر را  
ـرار   برپا میکردند، مـورد حـمـلـه ق
گرفتند و ھمانجا پروین محـمـدی  
و شاھپور احسانی راد که یـکـی  
ــنــگ   ــر از اعضــای ھــمــاھ ــگ دی

ـنـده طـومـار    ھـزار امضـا  ٤٠ کن
ـم  .  است، را گرفتند  ماموریـن رژی

به این تجمع حمله کـردنـد، چـون  
ـرار و مـدارھـا   ـنـد کـه ق میدانست
برای تجمع در ایـن روز گـذاشـتـه  

شده است و در میان بسـیـاری از  
ـنـدگـان   ـن ـی کارگران و از جـمـلـه ب
ـرنـامـه ھـای   کانال جـدیـد  در ب
مستقیم آن از تـجـمـع در مـقـابـل  
وزارت کار و ادارات کـار سـخـن  
ـراض   میگویند و بحث بر سـر اعـت

 ھــزار تــومــان حــداقــل  ٦٠٨ بــه  
ـیـن   دستمزدی است که دولت تـعـی

 . کرده است  
ــن روز در جــریــان تــجــمــع   در ای
ــه   ــدیـکــای واحـد ب کـارگــران ســن
مناسبت روز جھـانـی کـارگـر در  

 نفر ھـم از  ٢٣ پایانه آزادی تھران،  
ـر   کارگران این سنـدیـکـا دسـتـگـی

ـیـز در فضـای  .  شدند  در سنندج ن
ـرغـم   ـی کامال امنیتی شـھـر و عـل
ھمه احضارھا و تھدیدھا، اول مـه  
ـرگـــزار شـــد و   بـــا شـــکـــوه بــ
پالکاردھای سرخ آن با شعار نـان،  

بـه  .  مسکن، آزادی مـیـدرخشـیـد 
ھمین ترتیب شـھـر اھـواز صـدھـا  
کارگر به خـیـابـان آمـدنـد و روز  

جھانی کارگر را جشن گرفتند و  
ــر   ــگ ــھــان و شــوش و دی در اصــف
شھرھا نیز کارگران بیرون آمدند و  
ـر سـر   با حضور خود عزم خود را ب
خواستھـایشـان در ایـن روز مـھـم  

 . اعتراضی اعالم داشتند 
  ١٢ ھمچنین بـعـد از آن در روز  

اردیبھشت در جریان تجمـعـی کـه  
ــکـای کـارگــران   از ســوی ســنـدی
ـرغـان در   فلزکار مکانیـک در ب
ــود،   غـرب تـھـران، بــرگـزار شـده ب
ــدگــان   ـن تـعــدادی از شـرکــت کــن
توسط سرکوبگران رژیم اسـالمـی  
دستگیر شدند که مازیار گیالنی  
ــدیـکــا   نـژاد از اعضـای ایـن سـن
یکی از ایـن بـازداشـت شـدگـان  

 .است 
ـبـه مـھـم   از سوی دیگر یک جـن
ــارگــر   ــی ک ــان ــھ ــگــر روز ج دی
ـیـه   ـیـان قطعنامه ھای کارگران و ب
ھایی بود که بـه مـنـاسـبـت روز  
ـرون داده شـد  ـی . جھانی کـارگـر ب

ــامــه ھــایــی کــه در ان   قــطــعــن
ـر   ـق کارگران  بیزاری خود را از ف
و استثمار و جھنم سـرمـایـه داری  
اعالم کردنـد و بـا خـواسـتـھـایـی  
چـون افـزایـش دســتـمـزدھـا، لـغــو  
ـیـان   مجازات اعـدام، آزادی زنـدان
سیاسی ، برابری زن و مرد، دفـاع  
ــاع از   ــودک، دف ــوق ک از حــق
ـلـف   مبارزات بـخـش ھـای مـخـت
جامعه، دفاع از حقـوق شـھـرونـدان  
افغانستان و حقوق برابر شھرونـدی  
ــا خــواســت   ــھ ــا و دھ ــھ بــرای آن
آزادیخواھانه دیگر به طور واقـعـی  
ـرم مـبـارزاتـی خـود و کـل   ـف پـالت
ـرای دور جـدیـدی از   جامعه را ب

 .  اعتراض اعالم کردند 
خالصه کالم اینکه در کشـاکـش  
ــی   ــان ــھ ــزاری روز ج بــرای بــرگ
ــصــال    ــی ــی و اســت ــون کــارگــر، زب
حکومت اسالمی را بـه روشـنـی  
دیدیم و در واقـع بـازنـده اول مـه  
. امسال حـکـومـت اسـالمـی بـود 

 زنده باد اول ما مه 

 روز جھانی کارگر و دولت روحانی
 شھال دانشفر 
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) ١٣٩٣ ( اول ماه مـه امسـال  
را پشت سر گذاشتیم و حـتـمـا از  
ــن روز   ــگــی بــرگــزاری ای چــگــون

ـفـی از جـانـب    ارزیابی  ـل ھای مخت
ـفـی   فعالین جریانات سیاسی مختل

ــواھــیــم داشــت  ــن  .  خ مــن در ای
ـبـل   یادداشت به دو اظھارنظر كه ق
از برگزاری اول مـاه مـه امسـال  
درباره اول مـاه مـه در كـردسـتـان  

چـرا  .  شده بودند جواب خواھم داد 
كه كردستان یك كانون داغ مـبـارزه  
ــان و   ــوده و كــردســت كــارگــری ب
ـنـدج و سـقـز دارای   مشخصا سـن
ـرشــوری در   ــتـھــای ســرخ و پ سـن
برگزاری مراسم اول مـاه مـه ھـا  

 .بوده است 
 

جنبش كارگری و 
گرایش ناسیونالیسم "

 "كرد
ــه   ــان از اولــیـن روزھــای ب كـردسـت

ـقـالب   ،  ١٣٥٧ پیروزی رسـیـدن ان
. رژیم اسالمی را به چالش كشیـد 

ـبـش قـوی در   در این بین یك جـن
ــش   ــی، جــنــب ــالب ــان انــق كــردســت

امـا  .  ناسیونالیسم كـرد بـوده اسـت 
ــارگــری در   ــش ك ــا در جــنــب آی
ـــش   ـرای ـــان مـــا بـــا گــ ـت ـردســ كــ
ـم؟   ناسیونالیسم كرد طـرف بـوده ای
جواب رحـمـت فـاتـحـی از حـزب  
ـبـت   حكمتیست به این سـئـوال مـث

 نشـریـه  ١٣٧ او در شـمـاره  .  است 
ـتـه كـردسـتـان حـزبشـان مـی   كمـی

ـرگـزاری  : " گوید  سیاست ناظر بر ب
ـنـد ھـر پـدیـده  ی    اول ماه مه ھمـان

گرایشـات مـوجـود در    دیگری به  
ــه کـارگــر ربـط دارد  ـق . درون طـب

یکی از گـرایشـات مـوجـود کـه  
خـود را نشـان مـیـدھـد، گـرایـش    

ــی اســت  ــســت ــالــی ــون ــاســی ــن  .  ن ای
تحت عنوان این کـه،  ...  گرایش  

ما در کردستان طبقه سرمایـه دار    
نداریم، مشکل ما ایـن اسـت کـه  

نداریم یـا  "  خودی یا ک ردی " دولت  
روز پرچم و غیره الزم است تـا اول  
ـراکـنـدگـی   ماه مه، به تفرقـه و پ

دامن میـزنـد و  "  مردم " موجود بین  
ـرگـزاری   عمـال مـانـعـی در راه ب

ـر اول   مراسم ھای ھرچه باشکوه ت
به نظر مـن  ."  ماه مه بوده و ھست 

اظھارات این نوعی از عـدم درك  
گرایشـات  " واقعی گوینده از كلمه  
ناشی مـی  "  درون جنبش كارگری 

ـنـجـا  .  شود  آنچه را كـه ایشـان ای
ـبـش عـلـی   توضیح می دھـد جـن
ـیـسـم كـرد اسـت و   العموم ناسیونال
ـبـش   ربطی به گرایشات درون جـن

ناسیونالیسم بـطـور  .  كارگری ندارد 
ــی اگــر در اوان دوران   ــوم ــم ع

ــشــھــای   ــب ــت " جــن ــ دول ــت ـ " مــل
ــش   گــرایشــی را در درون جــنــب
كارگری تشكیل می داد، بعـنـوان  
یك گرایش بورژوائی در جوامعـی  
ــســم بـه جــامــعــه   كـه از فــئـودالــی
ــی بـورژوائــی گـذر مــی   ــعـت صـن
ــیــص بــود و   ــردنــد قــابــل تشــخ ك
مطالباتی را جلوی كارگران مـی  
گذاشت كه كارگر مـی تـوانسـت  
آنھا را بـه رفـاه خـودش مـربـوط  

ناسیونالیسم كـرد بـا ھـیـچ  .  بداند 
ـیـسـم   معیاری مشخصات ناسیونـال
ـر   ـــدارد و اگـــ آن دوران را ن
ناسیونالیـسـم بـطـور عـمـومـی در  
ــرایشــی را در   دنــیــای امــروزه گ
ـبـش كـارگـری تشـكـیـل   درون جـن
بدھد، در اشـكـال خـاصـی مـثـل  
پروتكشنیسم است كـه خـودش را  
ـنـكـه مـثـال   بروز می دھـد نـه ای
ـقـدر   ناسیونالیسم قوم پرست كـرد آن
دارای اقتدار در جنبش كـارگـری  
ـبـش   باشد كه حتی درون ایـن جـن

 !ھم دارای یك گرایش باشد 
نكته دیگر اینكه گـرایشـات درون  
ـری دارای   ــــش كــــارگـــ ـب ـــ ـن جـــ
مشخصاتی ھستند كه كارگـر در  
زندگـی روزمـره اش آنـھـا را بـه  
زندگی و معیـشـت خـود مـربـوط  

ــد   مـی  ــن اســت كــه  .  دان ــوال ای ســئ
گرایش ناسیونالیسم كـرد فـرضـی  
چه نوع تشكلـی را جـلـوی تـوده  

گـذارد كـه صـاحـب    كارگران مـی 
رأی او بشود؟ چه شـیـوه مـبـارزه  
را جلوی توده كارگران برای مثـال  
ـــی   ـب ـــزد نســ ـــم ـت ــ ـــش دس افـــزای

ـیـن    می  گذارد؟ برخوردش بـه قـوان
موجود در این ممـلـكـت چـگـونـه  

ــن گــرایــش    اسـت؟ چــھــره  ھــای ای
درون جنبش كارگری چه كسانـی  
ھستند؟ بـاالخـره بـایـد قـادر بـود  
مشخصات این گـرایـش را نشـان  

گرایشات را بـایـد بشـود بـا  .  داد 
جنب و جوش فعالین آن گرایشات  

 . نشان و توضیح داد 
در كنار ھمه ایـن سـئـواالتـی كـه  
ـرد،   ـرار مـی گـی جلوی مدعی ق

گـرایـش  " ایشان مـی گـویـد كـه  
شـود    ناسیونالیسم كرد بـاعـث مـی 

ھای قدرتـمـنـد اول مـاه    كه مراسم 
ایـن دیـگـر  ."  شوند   مه برگزار نمی 

جدا غیر از یـك ادعـای مـحـض  
 .روی كاغذ، چیز دیگری نیست 

 
سنندج سرخ و توصیه 

 ھای زرد
جمھوری اسالمی اگـر تـوانسـتـه  
ـیـسـم كـرد   باشد با احزاب ناسیونـال
كنار بیاید، یا اگر توانسـتـه بـاشـد  
عرصه مبارزه مسلحانه را بر ھمـه  
ـنـد،   ـنـگ ك جریانـات سـیـاسـی ت
نتوانسته است جنبش كارگری در  
كردستان و مشخصا در سننـدج را  

معـضـل ھـمـیـشـگـی  .  عقب براند 
ــوری اســالمــی در مــورد   جــمــھ
ـنـدج وجـود شـھـری   مشخصا سـن
معترض است كه طبقه كارگـر در  
ـرغـم افـت و   ـی ـیـش آن، عـل پیشـاپ
خیزھا و فشارھایی كه مـتـحـمـل  
ـم وحشـی   شده در مقابل ایـن رژی
سكوت نكرده و تھـدیـد و ارعـاب  
آن را ھمراه با به تمسخر گـرفـتـن،  

اگـر  .  بی خاصیت ھم كـرده اسـت 
ــارگــران و   ــای رژیــم، ك فشــارھ
جنبش كـارگـری را در تـھـران و  
اصفھان و تبریز برای چند سـالـی  
ــد، در كـردســتـان و   ــب ران بـه عـق
ــدج   ــن ــصــا در شــھــر ســن مشــخ
ـیـن چـیـزی   ھیچوقت قادر به چـن

ـنـی  .  نشد  در این بین محمود قـزوی
ـبـش   بعنوان كارشناس مسـائـل جـن

ھـای    كارگری برای سنندج نسخـه 
ـیـچـیـد كـه بـا اجـازه    زردی مـی  پ

ــی از    مــی  ــگــویــم حــت ــواھــم ب خ
عقبمانده ترین جریـانـات سـیـاسـی  

او  .  شـونـد   كردستان ھم شنیده نـمـی 

ھـای    ای كه بـه مـاه مـه   در نوشته 
: نـویسـد   سنندج اختصاص داده می 

ــد دور  "  ــای ــگــری کــه ب روش دی
ــود، دادن شـــکـــل   ـــه ش ـت ــداخــ ان

مـراسـم  .  میلیتانت به مراسم اسـت 
باید ھر چه بیشتر از شکل مبـارز  
در آید و شکل یک مراسم سـاده  
ـرد   گرامیداشت اول ماه مه را بگـی
که مسئله اتحاد و ھـمـبـسـتـگـی  

ھمینکـه  .  کارگران محور آن است 
ـرگـزاری مـراسـم   ـرای ب جمعیتی ب
اول ماه مه اجتماع کنند، پیـامـش   
به جامعه ارسال شده است، حـتـی  
ـرچـمـی   اگر حرفی زده  نشود،  پ

ـبـه  ای ھـم    افراشته نشود و مـطـال
ــد  ــاش ــده ب ــدف  ! ...  طــرح نش ھ

محوری باید این باشد تا جمعـیـت  
ــعــتــری در مــراســم   ھــر چــه وســی
ـنـد و ھـر حـرکـت و   شرکت کـن
نمادی که مانع ایـن ھـدف اسـت  

مھم نیـسـت  . ...  دور انداخته شود 
در این مراسمھا چه گفته میشـود  
و چه مطالبه ای طـرح مـیـشـود،  
مھم این است که تعـداد ھـر چـه  
بیشتری از مردم در این مراسـمـھـا  

ــد  ــن ــت کــن ــه ."  شــرک روش  .  بــل
میلیتانت دور انـداخـتـه شـود؛ از  
ـــك   ـــد، ی ـــارز در آی ــكـــل مــب ش
گرامیداشت سـاده بـاشـد، حـرفـی  
ھم زده نشود، پرچمی ھم افراشتـه  

! ای ھم مطرح نشـود   نشود، مطالبه 
این در واقع در بھترین حـالـت یـك  
ــه   ــی اســت ك ــی مــدن ــان ــافــرم ن
سخنگویان شناخته شـده تـری در  

 .ایران دارد 
تـوان    قبول دارم در شـرایـطـی مـی 

ـرونـد   گفت كارگران صرف اینكه ب
و بگویند امروز اول مه است و بـه  
رفیق بغل دستش شكـالت بـدھـد،  
یك مبارزه بسیار اعتراضی تنـدی  

ــرده اســت  ــرایــط  .  را ك امــا در ش
ـنـدجـی   امروز ایران و آن ھم در سـن

ھـایـی كـه جـمـھـوری    كه در سـال 
اسالمی سایه سیاه اختناقش را بر  
جامعه گسترانده بود، دھن كـجـی  

ھـای سـرخ و    كرد و اول مـاه مـه 
بیاد ماندنی سازمان داد، دعـوت  
ـرچـم،   ـیـن آوردن پ كارگران بـه پـائ

ـبـات خـود، حــرف   تـوقـع و مـطــال
دیگری است كه بـا كـارشـنـاسـی  
! مسائل كارگری تزئین شده اسـت 
ــرایــط نــیــســت  . امــروز امــا آن ش

جمـھـوری اسـالمـی بـه شـھـادت  
ـریـن   ـت ـف ـی روحانی و ربیعی در ضـع
ـرد  . دوران حكومـتـش بسـر مـی ب

ـری و   ـراضــــات كــــارگـــ ـــ ـت اعـــ
ـتـانـت از    فراخوان  ـی ـل ھای بسیار می

مراكز متعدد كارگری و از درون  
ــم، از    ســیــاه چــال  ھــای خــود رژی

ـران   موقعیت دیگری در جامعـه ای
 .  حکایت میکند 

نه فقط امروز، بلكه چنـدیـن سـال  
ـنـدج  ! قبل ھم و آن ھـم نـه در سـن

ـالـــن   ـــھـــران در ســ ـــكـــه در ت ـل ــ ب
ـتـی كـرده    سرپوشیـده  ـی ـن ای كـه ام

بودند و خانه كـارگـر ھـم سـازمـان  
ـال   ـا خـی داده بود تا رفسـنـجـانـی ب
ــد و بــرود،   ــزن راحــت حــرفــش را ب
فعالین كارگری رفتند آن مـراسـم  

ـارز " را با   بـه  "  روش میلیتانت و مـب
ھم زدند، مطالبه ھم مطرح كردنـد،  
ـنـد كـردنـد،   ـل پرچم و پالكارد ھـم ب
حرف ھـم زده شـد، گـرامـیـداشـت  

 .ساده ھم نبود 
ھـایـی كـه مـحـمـود    اما از نسخـه 

پیچـد از    قزوینی برای سنندج می 
جانب خود استانـدار كـردسـتـان در  

 شمسـی در سـقـز  ٨٠ اواسط دھه  
اجرا شد كـه كـارگـران را در یـك  
محل بزرگی دور ھم جمـع كـردنـد  
ـقـل و سـرشـنـاس   ـیـن مسـت و فعال
ــرایشــان   ــری ھــم ب ــبــش كــارگ جــن

سال بـعـد دیـگـر  .  سخنرانی كردند 
 .ھیچ فعال كارگری به این دام نیافتاد 

من قبال ھم درباره اینگونه راھنـمـا  
ـــه راســـت    زدن  ھــای چـــپ و ب

ـتـه بـودم   چرخـیـدن  ظـاھـرا  .  ھـا گـف
كارگران را دور ھم جمع و مـتـحـد  

كند، اما در واقع كارگر را بـه    می 
سبك عقبمانده ترین گـرایشـات در  

كند    برابر جمھوری اسالمی رام می 
این شیوه به  .  كشد   و به سكوت می 

ـارزه كـارگـران در شـھـری   درد مـب
 .خورد   مثل سنندج نمی 

 ٢٠١٤  مه  ٣ 

 در جواب اظھار نظرھایی درباره اول مه در شھرھای كردستان
 ناصر اصغری 
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کارگران ایران در روز کـارگـر  
چون نتوانستند در خیابـان تـجـمـع  
ـتـی   برگزار کننـد بـه مـراسـم دول

بـی بـی سـی کـه  "  اکتفا کردند 
ـر تـجـمـع روز   مجبور شده بود خـب
ـر اسـاس   اول مه را پخش کنـد، ب
ــه اش خــود را   ــانــوشــت ــشــور ن مــن
موظف دید که ھر جـور شـده بـه  
زعــم خــود کــارگــران را در نــزد  

 .بییندگانش ضایع کند 
کـه در طـول  "  جامعه کـارگـری " 

سال ھیچ شمرده میـشـود و آنـجـا  
" قشر ضعـیـف " ھم که یاد میشود  

خوانده میشود که با یـک سـبـد  
کاال راضی میشـود و در روزش  
رای به احمدی نـژادھـا مـیـدھـد،  
گفته میشود طبقه ای اسـت کـه  
کم کار میکند و زیاد میخواھـد؛  
ایرانی بـودن در کـارگـر بـودنـش  
ــمـــال   ــود ع ـــش ــه مــی ضــرب ک
ـیـدش دو سـاعـت در روز   کارمـف
اعالم میشود، میگویند طبقه ای  
ـقـه مـتـوسـط   که مانع رسیدن طـب
مدرن شھری به آمال و آرزوھایـش  
ــچ   ــی ــری اســت کــه ھ شــده، قش
درکی از اقتصـاد مـدرن نـدارد و  
به منافع آنی اش مینگرد نـه بـه  
افق تـوسـعـه کشـور درطـی سـه  

و  ...  نسل یا شاید ھم چھار نسـل 
در بھترین حـالـت قشـری خـوانـده  
ـتـه   ـب میشود قابل ترحم که بایـد ال
ــرخــواھــی دســتــش را   ــی ــر خ از س

ـریـن  .  گرفـت  در طـول سـال کـمـت
یادی از او نمیشود مگر به قصـد  

ـر  " تحقیر، اما وقتی قرار اسـت   زی
فــراھــم شــود، و در  "  ســاخــت ھــا 

موقع  بحرانھـای سـرمـایـه داری   
این طبقه کارگر اسـت کـه بـایـد  
ج ور ھمه چیز را بکشـد؛ چـیـزی  

در روز  .  نخواھد و چیزی نگـویـد 
اول مه ھم که مجـبـور مـیـشـونـد  

ـیـن  ( یادی از او کننـد   چـون چـن
ـیـمـت   روزی را در کل جھان بـه ق
ـبـت کـرده   خون خود، به نام خود ث

ـروز ھـم سـعـی بسـیـار  )  اند  در آن
میکنند که تا میـشـود ایشـان را  

نـمـونـه اش بـه  .  کوچک شمرند 
ـر بـی بـی سـی   جمله بنـدی خـب

ویا اخبار مـربـوط بـه  .  دقت کنید 
دیگر نقـاط جـھـان  پـوشـش داده  
نشد و یا  آنجاھای ھـم کـه یـاد  
شد مانند ترکیه، از کوشـش بـی  
ثمر کارگران ترکیه برای ورود بـه  

میدان تقسیم استانبول گفته شد و  
دیگر اینکه گویا در مسکو ھمـه  
ـیـن در   به ھواخواھی والدیمیر پـوت

 !خیابان بودند 
ــودیــم   ــد ب ــاھ ــا در ایــران، ش ام
حکومت جـمـھـوری اسـالمـی بـا  
ھمـه وحشـیـگـری اش از تـرس،  
ــھــانــه   ــمــایــی بــه ب ــی ــپ مــجــوز راھ

ـیـس جـمـھـوری "  بـه  "  سخنرانی رئ
تشکیالت دست ساز خودش نـداد  
ـرگـزاری مـراسـم   و حتی مـحـل ب
دولتی را پوشیده نـگـه داشـت تـا  
مبادا کارگـران آن مـراسـم را بـه  
ـنـد؛   مراسم واقعی خود تبدیل کـن

  بـه وقـوع  ٨٦ مانند آنچه در سال  
ـر از آن در سـال   پیوست یا پیـشـت

، که  کارگران کاری کـردنـد  ٨٤ 
ـرگـردد و   ـیـمـه راه ب اکبر شاه از ن

از سـوی  .  قید کارگـران را بـزنـد 
ــگــر امــا تشــکــالت واقــعــی   دی
ـنـی و بـه صـراحـت   کارگران عـل
اعالم کردند که روز اول مـه در  
مقابل وزارت کار تجمع خـواھـنـد  
کرد و کارگران را فراخـوان دادنـد  
که در آنجا و در مـقـابـل ادارات  
ــم   ــھ ــھــا حضــور ب ــان ــت کــار شــھــرس

ــد  ــانــن ــت از تــرس  .  رس ــوم ــک ح
کارگران در آن روز در تـھـران از  
ساعات اولیـه صـبـح وزارت کـار  
خود را با انبوه نیروھای انتظـامـی  

بـا  .  و امنیتی محافظت مـیـکـرد 
این وجود جمعی از کـارگـران بـا  
شجاعت ستودنی تـجـمـع خـود را  
شروع کردند اما با یـورش وسـیـع  

بنره یـا  .  این نیروھا سرکوب شدند 
پاره شده تبلیغاتی حـکـومـت  در  
ــان از   ــار، نش ــل وزارت ک ــح م

ــھــا  .   درگـیــری داشــت  ــا ســاعـت ت
ـروھـای   ـی حکومت جـرات نـکـرد ن
خود را از اطراف وزارت کار جمـع  

پیاده روھا در اشـغـال ایـن  .  کنند 
ـر   نیروھا بود، حتی پل ھوایی عـاب
ــو از   ــل ــابــل وزارت مــم ــق پــیــاده م
نیروھای سرکوبگر بود کـه مـردم  
در حال گذر را زیر نظر داشتنـد و  
ـنـد کـه   دنبال کسـانـی مـیـگـشـت

قیافه اشان بـه مسـلـمـیـن نـمـی  " 
ـنـجـاسـت جـز  " خورد  ، و نـکـتـه ای

ـیـافـه   خودشان ھیچ رھـگـذری ق
اش دلگرمی به آنھا نمی داد که  
ـنـان کـرد و   ـی میشود بـه او اطـم
ایشان از بیم اینکه ھر رھـگـذری  
ممکن است خـود مسـبـب یـک  

شود با دلھره تمام حـرکـات  "  فتنه " 
ـر نـظـر   مردم در حـال گـذر را زی
داشتند که مبادا پالکـاردی بـاال  

ــھــا  .  رود و شــعــاری داده شــود  آن
. خود را در محاصره مـی دیـدنـد 

دختر جوانی در ایستگـاه اتـوبـوس  
ـــه  (   ـروف ب درســـت   BRTمـــعــ

) روبروی درب ورودی وزارت کـار 
با دوربین عـکـاسـی از حـرکـات  
ایشان عکس میگرفت بی ھـیـچ  
پروایی که ممکن است دیده شـود  

ھـیـچ  .  و به او حـمـلـه ور شـونـد 
ــرای   رھــگــذری اجــازه نــداشــت ب
ـقـه   ـی مدت بیشتر از یکی و دو دق

در ایـن  !"  اینجا نـایسـت ." بایستید 
جمله عمق نـگـرانـی ایشـان مـوج  
ـیـد سـاز   میزد و ھمزمان حسن کل
در جمع کسانی که دسـت چـیـن  
شده بودنـد در سـالـن سـرپـوشـیـده  
مخفی  به مانند ھمه کاربدستـان  
حــکــومــت و آخــونــدھــا مشــغــول  

ـبـل از اول  .  ریـاکـاری بـود  روز ق
از النــه اش  "  حضــرت آقــا " مــه،  

ـر تـا   بیرون خزیده بـود و رنـج سـف
کرج را بر خود ھـمـوار کـرده بـود  
که به سیاق رھبر ارتحال شده که  
خدا را کارگر معرفی کرده بـود،  
ھمه پیامبران را کارگر بخواند تـا  
شاید آتـش خشـم کـارگـران فـرو  

روحانی در ھـمـان مـراسـم  . نشیند 
ـر   ـتـی خـطـاب بـه وزی مخفی دول
کارش با وقاحتـی کـه فـقـط از  
آخوند جماعت بر می آیـد گـفـت  
ـنـد تشـکـل   ـتـوان کارگـران بـایـد ب

دولت نباید در ایـن  : " داشته باشند 
ایـن  ... تشکل ھـا مـداخـلـه کـنـد 

ـیـار   تشکل ھا، مردمی و در اخـت
مردم است و دولـت صـرفـا بـایـد  
ـیـت   ـرای ایـن فـعـال بستر الزم را ب
وحمایـت الزم را نسـبـت بـه ایـن  

در روز  !!"  جمیعت ھا انـجـام دھـد 
اول مه  ایـن حـکـومـت بـود کـه  
ــا   ــی اش را در خــف مــراســم دولــت

ـیـس   برگزار میکـرد و از زبـان رئ
جــمــھــورش بــه مــجــیــز گــویــی  

ـردازد  ـپ ایـن کـارگـران  .  کارگران ب
ـنـی شـان   بودند با اعالم مراسم عل
در خیابان  حکومت را بـه ھـراس  
انداخته بودند و شاید ھم بـی بـی  
ــیــن شــاد بــود کــه    ســی از ھــم
نیروھا سرکوبگر حـکـومـت مـانـع  
برگزاری مراسم علنـی کـارگـران  
ـتـی را   شدند و مراسم مخفـی دول
به عنوان مراسمی کـه کـارگـران  
ــد بـه خــورد   ــفـا کـردن بـه آن اکــت

 .     بینندگانش داد 
ـتـی مـھـم   این ھمه گویای واقـعـی
است که اول مه روز رونمـایـی از  
جنگ طبقاتی پنھان در جـامـعـه  

 این جنگ را  ٩٣ و اول مه  .  است 
. آشــکــارا بــه نــمــایــش گــذاشــت 

ــده   کـارگـری کـه ضـعــیـف خـوان
میشـد، حـکـومـت سـرکـوبـگـری  
مانند جمـھـوری اسـالمـی را بـه  
آنجا رساند کـه مـجـبـور شـد در  
خفا مراسم بگیرد و تـا مـطـمـئـن  
. نشد، محل برگزاری را لـو نـداد 

کارگران اما در تھران و اصـفـھـان  
و اھواز در روز روشن  قدرت خـود  

در شباھـنـگـام  .  را به رخ کشیدند 
وقتی جمعی از کارگران شـرکـت  
ـنـد،   واحد به پخش شیرینی پرداخـت
ـر   ـیـشـت حکومت ھـراس خـود را ب
ـتـی کـه پـخـش   عیان سـاخـت وق
ـقـی کـرد و   ـل ـنـی را جـرم ت شیری

ـر کـرد  در  .  کارگـران را دسـتـگـی
ــه   ــد ج امــا پـالکــاردھـای ب ـن سـن
ـرچـم   رنگ سرخ جلو ھـایـی از پ
ــود کــه در   ــران ب ــی کــارگ جــھــان
ــدج ســر دســت   ـن ــانـھــای ســن خـیـاب

در آن پـالکـاردھـا  .  گرفتـه شـود 
اگر ھیچی ھم نوشته نمیشد خـود  
ــاری از   ــای بســی رنــگ آن گــوی

تـجـمـع کـوچـک و  .  چیزھا بود 
ـقـدر   کوتاه در مقابل وزارت کار آن
مھم و کارساز بود کـه بـی بـی  
ـرا کـتـمـان کـنـد   سی نتوانست آن
. ھرچند سعی کرد حقیرش شمـرد 

ــن   ــود کــه ای ــه مــھــم ایـن ب نـکــت
ــود،   ــب ــخــودی ن ــجــمــعــی خــود ب ت
ــوی   ــکــاری از س ــوان آش فــراخ

ـرای   کارگران به جامعه بود کـه ب
احقاق حقوق انسانی خویـش بـایـد  
. اعتراض کرد و در خـیـابـان بـود 

برای حکومت این قدرت آن قـدر  
واقــعــی اســت کــه اصــال یــک  
ـردیـد نـداد   لحظه ھم بـه خـودش ت
ـرای ھـمـیـن   که کوتاھی کند، ب
قوای سرکوبگرش را آمـاده بـاش  
داده بود و حتی پلیس راھـنـمـایـی  
و رانندگـی را فـراخـوانـده بـود و  
آنھا بر سر چـھـارراھـھـا در آمـاده  

 .باش بسر میبردند 
قدرت نمایی کارگـران بـه ظـاھـر  
کوتاه بود اما به واقـع از یـکـمـاه  
پیش شروع شده بود و در ایـن دو  
. ھفته آخر بـه اوج خـودش رسـیـد 

ـیـه ھـای جـمـعـی و فــردی   ـیـان ب
ــی   ــدان کــارگــران و کــارگــران زن
گویای قدرت جنـبـش کـارگـری  

ـنـد  . است  ـف دشمنـان کـارگـران واق
ـرای سـرکـوب آن در آمـاده   که ب

سـالـھـا  .  گی کامل به سر میبرند 
بود که کارگـران بـه نـاچـار ایـن  
ـــا   ــت ی ــوه و دش روز را در ک
ــم مــردم   ــھــای دور از چش ــن ســال
برگزار میکردند تا ھر جور ھسـت  
این روز را زنده و گـرامـی بـدارنـد  
اما اکنون با وجود سـرکـوب بـی  
امان حـکـومـت آن قـدر در خـود  
قدرت حس میکنند که فـراخـوان  

میشود گـفـت ایـن  .  علنی بدھند 
ــود بــرای   ــگــرمــی ب یــک دســت
ــر و در ســطــح   ــعــرضــات بــیــشــت ت
ـرای   وسیعتر، ایـن قـدم بـزرگـی ب
ـران بـود کـه   جنبش کـارگـری ای

 .باید آنرا پاس داشت 
 
 

 
کارگر 

کمونیست 
را 

 بخوانید

 اول مه روز رونمایی از جنگ طبقاتی
 یاشار سھندی 
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  روز جــھــانــی کــارگــر امســال  
ــود  ــاوت ب ــف ــازده  .  مــت ــاوت ی تــف

ـبـل   اردیبھشت امسال با سالھای ق
ـرجسـتـگـی   .  برجسته تر است  این ب

ــانــت   ــت ــی ــل ــی تــنــھــا  در شــکــل م
ـنـدج   تظاھرات روز کارگـر در سـن

تفاوت امسـال بـا سـالـھـای  .  نبود 
قبل، از مـوقـعـیـت اجـتـمـاعـی ـ  
ـلـه بـا   اعتراضی کارگران در مقاب
دولت و کـارفـرمـا رقـم زده شـده  

ـفـاق  .  است  ـریـت فـریـب بـه ات اکث
ـران   ــ ـــای ای ـرھ ــ ـــھ ـردم در ش ــ م
میدانستند که کارگران امسال بـا  
موقعیت متفاوتی به استقبـال روز  

این تفاوتھا برآمـده  .  کارگر میروند 
از صدھا اعتراض و تحصن و راه  
ــران در   ــوســط کــارگ ــمــایــی ت ــی پ
چھارگوشه ایران و مراکز کـار و  

امسال بشکل عریان و  .  تولید، بود 
ـقـاتـی   بسیار آشکاری، تخاصم طب
دو طبقه اصـلـی از یـک طـرف  
کارگر و کارکنان جـامـعـه و در  
ـری   صف مقابل دولت با بـکـارگـی
دستگاه حاکمیت از رئیس جمھـور  
ــاه و   و وزارت اطــالعــات و ســپ
ــی مســلــح و   ــت ــی ــن ــروھــای ام ــی ن
بورژواری در ایران، در مقـابـل ھـم  

ـنـد  ـت اول مـه امسـال   .  سنگر گـرف
ـقـاتـی و رو   مصافھای عمیقا طب
در رویی ھای بسیار عـریـانـی را  

ـرد  .  بنمایش گذاشت  ـب جنـگ و ن
. دو نیروی متخاصم جدی تر شـد 

و با شروع این فاز جدید است کـه  
کارگران و اعتراض کارگـری بـه  
آنچه در چـنـد سـال گـذشـتـه و  
بویژه یکسال گذشته پـایـه ریـزی  

بـاور  .  کرده، اعتماد پیدا مـیـکـنـد 
بخود و نیـروی تـعـرضـی خـود و  
ـقـه   سپس تحمیل خود بـعـنـوان طـب
ــاراضــی و مــعــتــرض   ــی، ن ــل اص
جامعه، یک قدم جـدی و قـابـل  
ــیــت شــده   ــب ــث ــروی ت اتــکــا پــیــش
ــت و   ــل دول ــاب کــارگــران در مــق
بورژوازی در ایران تحت حاکمیـت  

ـم اسـالمـی اسـت  آمـاده  .  فاشـسـی
باش تمام قد نیروھای نـظـامـی ـ  
امنیتی در تـھـران و بسـیـاری از  
شھرھای ایراناز جمله اصـفـھـان و  
ــــدج و   ـن ـــ ـن ـــ ــــز و س ـری ـــ ـب ـــ ت

شبیخون مسلحانـه بـه  ........ سقز 
ـری و   منازل کـارگـران، دسـتـگـی
تھدید و نظامی کردن محلـھـایـی  
که کارگران قصد تجمع و مارش  

روز کارگر را داشتنـد، جـلـوه ای   
آشکار از تقابل و رو در رویی این  

ـــت  ـری ــ ـث ــ ـــا اک ـــام ب ـــظ ـــش  ( ن ـی ــ ب
ــواده ھــای  ٥٠ از  ــی خــان ــون ــی ــل مــی

ایـن جـامـعـه  )  کارگر و کارکنان 
 . است 

جمھوری اسالمی امسال بیـش از  
ھر دوره ای با شکاف جناحی در  

ایـن شـکـاف  .  تنگنا قرار گـرفـت 
برای نظامی کـه بـا سـرکـوب و  

ـتـی   ـم حـاکـمـی زندان و بـا سـیـسـت
نظـامـی قـدرت خـودش را نـگـه  

تـرس از ھـر  .  داشته، ساده نیسـت 
خیزش توده ای، ترس و نـگـرانـی  
ـنـھـا   ـرای ای ـنـی ب از ھر تجمع عـل

و بویژه در شـرایـط و  .  جدی است 
موقعیتی کـه کـارگـران بـمـیـدان  

 . بیایند 
حمله و دستگیری فعالین کارگـر  
و مبتکریـن طـومـار چـھـل ھـزار  
ـر   امضا، گویای ادامه روند حاد ت
ـران   ــدن مصـــافـــھـــای کـــارگــ ش
ــرض بــا رژیــم   ــت نــاراضــی و مــع

ـراض  . اسالمی است  موقعیت اعـت
ــارزه کــارگــران در شــرایــط   و مــب
ــیــر کــرده اســت  ــغــی ــی ت ــون . کــن

کارگران معترض به چـھـره ھـای  
. شناحته شده تری تبدیل شده انـد 

اعتماد سیاسی و طبقاتی به آنـھـا  
ـر شـده و در واقـع وظـایـف   بیشـت

ـیـن کـارگـری   سخنگویان و فـعـال
ایـن  .  وارد فاز جدیدی شـده اسـت 

ـران   پیشروی برای کارگـران در ای
ـبـات   که با چنگ و دندان مـطـال
کارگران را به دولت و بـورژواری  
تحمیل کـرده انـد، گـامـی مـھـم  

 . است 
جنبش برای افزایـش دسـتـمـزدھـا،  
ـبـش   علیه فقر و تامیـن رفـاه، جـن
برای آزادی تشکل و آزادی بیـان،  

ـــش بــرای آزادی فـــوری   ــب جــن
در  .  کارگران زنـدانـی ادامـه دارد 

ــران   اول مــاه مــه امســال، کــارگ
ــردنــد  ــرض اعــالم ک ــت بــایــد   : " مــع

ـیـن   یکبار برای ھـمـیـشـه بـه چـن
وضعیتی پایان داد، بایـد دریـافـت  
ــت بــه   ــب کــه شــرایــط امــروز، نس
سالھای پیـشـیـن چـه بـه لـحـاظ  
ـر   درجه بسیار باالی ستمی کـه ب
ما روا میشود و چـه بـه لـحـاظ  
طرح مطالبات و دفـاع از حـقـوق  
. انسانی مان بسیار متفاوت اسـت 

ـیـش بـود کـه   ھمین یـک مـاه پ
حداقل مزد را، انـگـار کـه لـطـف  
کرده اند و  لقـمـه ای را جـلـوی  
گرسنه ای قحـطـی زده انـداخـتـه  

ـر  ٢٥ باشند،   ـرای سـای  درصـد و ب
ـم  ٢٠ سطوح مزدی   ـرمـی  درصـد ت

کردند که در ھمان اولین روزھای  
سال با افزایش قیمت آب و برق و  

گاز و دیگر مـایـحـتـاج زنـدگـی،  
این مقدار افزایش مزد حتی ثانیـه  
ـرار   ـره ھـای مـا ق ای بر سـر سـف

تحمیل چنین درجـه ای  ".  نگرفت 
از ستم معیشتی بر مـا کـارگـران  
در حالی به عنوان یک سـیـاسـت  
ـرار   و اولویـت در دسـتـور دولـت ق
گرفته اسـت، کـه پـس از تـاراج  
ھزاران میلیارد تومان از انـدوخـتـه  
ھــای مــا در صــنــدوق ســازمــان  

تامین اجتماعی تـوسـط صـاحـب  
منصبان حـکـومـتـی، بـار دیـگـر   
ـرنـج مـا در ایـن   طرح چپاول دسـت
ــمــه   ــوشــش بــی ــحــت پ سـازمــان  ت
سالمت ھمگانی در دستور دولـت  
ـروز،   قرار گرفته است و ھمـیـن دی
وزیر کار از ضرورت افزایـش سـن  
ـر داد تـا قـادر   بازنشسـتـگـی خـب
ـرنـج   شوند اندک تحت مانده دسـت
ما کارگران در صنـدوق سـازمـان  
ـیـز تـحـت   تامین اجـتـمـاعـی را ن
عنوان بیمه سالمت ھمـگـانـی بـه  

! دوسـتـان و ھـمـکـاران . تاراج برند 
ـیـش از ھـر   چیزی که در میان ب
واقعیت دیگری روشن اسـت، ایـن  
است کـه دولـت و کـارفـرمـایـان  
ــچ حــد و مــرزی را بــرای   ھــی
تحمیل برده وارترین شرایط کـار و  
ـیـونـھـا   ـل ـر مـی تحمیل گرسنگی ب
خانواده کارگری برسـمـیـت نـمـی  

ـراض و  .  شناسنـد  ایـن فـقـط اعـت
ــحــدانــه مــاســت کــه    ــت قــدرت م
متضمن بھبـود شـرایـط کـارمـان،  
ـرخـورداری   امنیت شغلی مان و ب
مان از یک دستمزد شـایسـتـه و  

ــدانـه اسـت  ـن ــم ـت ــط  .  شـراف ایـن فـق
ــه   ــت ک ــاس ــت و اراده م ــواس خ
ــھــای   ــل ــرپــایــی تشــک ــوانــد ب ــت مــی
کارگـری را بـدسـت خـودمـان و  
بدون دخالت دولت و کـارفـرمـایـان  
تضمین کند، قراردادھـای اسـارت  
بار موقت و سفید امضا را ملغـی  
کـنـد، دولـت و کــارفـرمــایـان را  
ـرداخـت بـمـوقـع   نسبت بـه عـدم پ
ــب   ــه عـق دسـتـمــزدھـایـمــان وادار ب
نشینی نماید و شرکتھای تامـیـن  
نیروی انسانی و پیمانکاری را به  
عــنــوان واســطــه ھــای غــارت و  
ــرنـج مــان   ــه دسـت ــاول وحشــیـان چـپ

ـروی مـتـحـد  .  برچیند  ـی باید بـه ن
ـم   ـی خود باور داشته باشیم، باید بدان
ـم اگـر   تا زمانی که خود نخـواھـی
ــگــذرد اجــازه   ھــزاران ســال ھــم ب
ـقـل مـراسـم   برپائی آزادانه و مسـت
ــه مــا   ــی کــارگـر را ب روز جــھـان
نخواھند داد و ھمانگونه که طـی  
بیش از سی سال گـذشـتـه، خـود  
بیش از ھر کس دیـگـری شـاھـد  
بوده ایم  شرایط کـار و زنـدگـی  
ـر   مان روز به روز فـاجـعـه آمـیـز ت

باید به تکرار و ادامـه  .  خواھد شد 
ــر زنــدگــی و   فــجــایــعــی کــه ب
معیشت مان تحـمـیـل شـده اسـت  

بـایـد در روز جـھـانـی  .  پایان داد 
ـر   کارگر ھمـچـون کـارگـران سـای
ـــه ھـــای   ــان ــه رس ــا ک ــورھ کش
ــش   ــای ــم ــه ن ــی آنــرا ب حــکــومــت
ـم و   ـی ـیـائ میگذارند به خیابـانـھـا ب
تجدید نظر فوری در حداقل مـزد،  
ـقـل   حق برپائی تشـکـلـھـای مسـت
کارگری، محاکـمـه و مـجـازات  
فوری چپاولگران صندوق تـامـیـن  
ـر   اجتماعی و دیگر خواسـتـھـای ب

 . حق مان را  فریاد زنیم 
 ٢٠١٤ مه  ٥ 

 ١٣٩٣  اردیبھشت  ١٥ 

 روز جھانی کارگر امسال متفاوت بود
 نسان نودینیان 
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ــوری   ــھ ــم ــه ج ــارگــر ب   روز ك
ھمـیـن  .  اسالمی تحمیل شده است 

ــرون وســطــائــی كــه مــی   رژیــم ق
ـیـش   خواست واژه كـارگـر را در پ

بـه  "  در باب اجاره "نویس قانون كار  
ــروزه  "  كــارپــذیــر "  ــر دھــد، ام ــی ــی ــغ ت

ــس   ــور شــده رھــبــر و رئــی مــجــب
ـرای گـرامـیـداشـت   جمھورش را ب
روز كارگر برای تملق و ریـاكـاری  
ـرسـتـد  ـف . آخوندی سراغ كارگـران ب

ــن فشــار اعــتــراض جــامــعــه و   ای
قدرت كارگر اسـت كـه خـواب و  
ـر ھـم زده   خیال اسالمی اینھا را ب

 .است 
ــدھــای   پـول و ثــروت امـروز آخـون
ــن   ــف ای مــعــمــم و مــكــالی كــثــی
مملكت، دیگر نه حاصل صدقه و  
ـر   ـــگــ ـــس و ذكـــات و دی خـــم
زھرمارھای اسالمی، كه حـاصـل  
ــر و فــالكــت   ــق ــج و بــه ف ــرن دســت

ـیـونـی  ٨٠ كشاندن یك جامعه   ـل  می
گرچه كـارگـر شـب و روز  .  است 

ـنـد و زنـدگـی   كار و جان مـی ك
ـبـاه   اش به معنای واقعی كلـمـه ت
ـم   ـتـخـوران رژی شده است، امـا مـف
اسالمی نه تنھا دستمزدی را كـه  
تـوافـق كـرده بـودنـد بـه كـارگــران  
ـلـكـه   بپردازند را نیز نمی پردازنـد ب
ـر ھـم   از آنھا انتظار دارند كه بیشـت

خامنه ای در جـریـان  .  تولید كنند 
ـنـا   بازدید از مجموعه صنعتی مـپ
در حول و حـوش روز كـارگـر در  
فردیس کرج خطاب بـه کـارگـران  

ـیـد  " گفت که   کارآیی و تـوان تـول
 برابر میـزان حـاضـر  ١٠ خود را به  

او چنین انتـظـاری  ." افزایش دھند 
را در حالی از كـارگـران دارد كـه  
وضعیت معـیـشـتـی كـارگـران نـه  
ـبـخـشـد و نـه   قرار است بـھـبـود ب
ھیچكدام از این مفتـخـورانـی كـه  
ـبـاھـی   زندگی كـارگـران را بـه ت
ــاره   ــزی در ب ــد، چــی ــده ان كشــی
موقعیت معیشتی كـارگـران مـی  

ــنــد  ــاســانــی را كــه  .  گــوی ــن كــارش

ــول كــرده  ــرار    خــودشــان مســئ ــد اق ان
كنند كه زندگی با دستمـزدی    می 

 میلیون تـومـان یـعـنـی  ٢ كمتر از  
با ایـن حـال  !  زندگی زیر خط فقر 

ــرده در   ــر ك ــعــدادی مــزدور اجــی ت
 بـار  ٤ شورایعالی كار، دستمزدی  

كمتر از این رقم را برای كـارگـران  
ـیـكـاری  .  تعیین می كننـد  آمـار ب

ـر آمـار دروغ و   ـنـاب در ایران، كه ب
  ٣ ( دستكاری شده رژیم اسالمـی  

 درصد اسـت، سـر  ١١ ) میلیون نفر 
یكی از ھمیـن  .  به آسمان می زند 

ـبـی   ـی مزدورانشان به نام حسین حـب
كه دبیر شوراھـای اسـالمـی كـار  
استان تھران ھم است مـی گـویـد  

ـیـون  ٥ تعداد بیكاران بیش از  "  ـل  مـی
ـیـونـھـا  " می گوید  ".  نفر است  ـل مـی

ـر ایـن   ـیـون  ٥ نفر ھم عالوه ب ـل  مـی
بیكار، دو شغله و یـا حـتـی سـه  

ـیـعـی كـه  ".  شغله ھستند  علی رب
وزیر كار و رفـاه اجـتـمـاعـی ایـن  

ھـم  " رژیم است اخیرا گفتـه اسـت  

 ھزار شغل در کشـور  ٢٠٠ اکنون  
ــودی قــرار   ــاب در مــعــرض خــطـر ن

روی    ھای پیـش   اند و در سال   گرفته 
ـر بــر شــمــار  ٥٠ روزانـه    ھــزار نــف

بیـکـاران کشـور اضـافـه خـواھـد  
: گـویـد   حبیبی ھمچنین می ."  شد 
ـــابـــل تـــوجـــھـــی از  "  بـــخـــش ق

ــل   ــه دلــی ــز ب ــگــان نــی ــازنشــســت ب
تنگدستی به بـازار کـار بـازمـی  

ـراف  ".  گردند  علی ربیعی ھم اعـت
ــد کــه    مـی  ســبـد کـاالھــای  " کـن
ـیـن    یارانه  ـئ ـروت ای تنھا شش روز پ

مورد نیاز افراد مستمنـد در سـال  
  ٧٠ را تأمین می کند، ھر چـنـد  

ـیـل   درصد جمعـیـت کشـور بـه دل
سوءتغذیه با پـوکـی اسـتـخـوان و  

 درصد دیـگـر بـا گـرسـنـگـی  ٣٠ 
 ."مداوم روبرو ھستند 

جواب رژیم اسالمی به ایـن ھـمـه  
فقر و فالكت و نابرابری، فشـار و  
ـیـن كـارگـری و   اذیت و آزار فعـال
ـر كـارگـران   ـیـشـت سركوب باز ھـم ب

ــال  .  اســت  ــع ــھــا ف عــالوه بــر دھ
ـر    كارگـری  ای كـه سـالـھـاسـت زی

شدیدترین شكنجه ھای روحـی و  
فیزیكی ھستند، رژیم در اول مـاه  
مه امسال و یكی دو روز قبـل از  
ـیـن   آن ھم چندین تن دیگر از فعال
ــه آزاد   ــحــادی كــارگــری عضــو ات

ـرای   كارگران، كمیته ھماھنگـی ب
ــجــاد تشــكــل  ــه ای ــای    كــمــك ب ھ

كارگـری، سـنـدیـكـای کـارگـران  
فلزکار مکانیک و سـنـدیـكـای  
ــی تــھــران و   ــران ــوس ــوب كــارگــران ات
حومه را دستگیر و مورد اذیـت و  

ـرار داد  ــ ـرف زدن از  .  آزار ق حــ
ـم   وضعیت غیرانسانی ای كـه رژی
كارگران را بـه آن مـحـكـوم كـرده  
است، برای كارگران عمال ممـنـوع  

ـرروئـی  !  اعالم شده است  امـا بـا پ
ــظــار دارنــد   ــت ــدی ان ــمــامــا آخــون ت
ـنـونـی را   ـیـد ك كارگران میزان تول

 . برابر افزایش بدھند ١٠ 
اما جواب كارگران به این وقـاحـت  

. بـزرگ اسـت "  نـه " و پرروئی یك  
ـر   ھمین دو سه اقرار و اعتراف اخـی
ـم دربـاره وضـعـیـت   مسئولیـن رژی
وخیم زندگی و معیشت كـارگـران  
ـیـن و   و ھمین حمله وسیع به فعـال
رھبران جنبش كارگـری در چـنـد  
روز گذشته، بـه امـر سـرنـگـونـی  
رژیم اسالمی برای كارگـران صـد  

 . چندان مبرمیت می بخشد 
 ٢٠١٤  مه  ١٤ 
 

 كارگران باید رژیم اسالمی را بیاندازند
  نه اینكه بر میزان تولید بیافزایند

 ناصر اصغری 
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روز جھانی کارگر صدھا نفر از کارگران 
 !اھواز راھپیمائی کردند

 
ـیـسـت کـارگـری رسـیـده   طبق گزارشی که به حزب کـمـون

 صدھا نفر از کارگران اھواز در روز جـھـانـی کـارگـر      است 
ـتـدا  .  دست به راھپیمائی زدند  طبق این گزارش کـارگـران اب

در مقابل استانداری جمع شـدنـد و سـپـس بـطـرف خـیـابـان  
در این حرکت کارگران لـولـه سـازی  . نادری حرکت کردند 

 لوله سازی خوزستان و تـعـدادی از بـازنشـسـتـه ھـا و    نفت 
ـپـه کـه   ـیـشـکـر ھـفـت ت ھمینطور تـعـدادی از کـارگـران ن

ـنـد ٧٠٠ تعدادشان به   ـروھـای  .   نفر میرسـیـد حضـور داشـت ـی ن
انتظامی جلو حرکت کـارگـران را سـد کـرده و بـه بـھـانـه  
اینکه دولت مجوز راھپیـمـائـی بـه شـمـا نـداده اسـت جـلـو  
ـرق   ـف ـتـدریـج مـت ـنـد و کـارگـران ب حرکت کارگران را گرفت

 .شدند 
حزب کمونیست کارگری به کارگران اھواز درود میفرسـتـد  
و از ھمه مردم شریف اھواز میخـواھـد کـه از کـارگـران و  

 .خواسته ھای آنھا دفاع کنند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  مه  ٢ ،  ١٣٩٣  اردیبھشت  ١٢ 
. 
 

برگزاری راھپیمایی روز جھانی کارگر در 
 : سنندج

ـیـن  ١٩  یازدھم اردیبھشت ماه راس ساعت    کارگران و فـعـال
کارگری با راھپیمایی در طول خیابـان گـلـشـن ایـن شـھـر،  

در این مـراسـم  .  مراسم روز جھانی کارگر را گرامی داشتند 
حاضرین با برافراشتن پالکـارد و سـر دادن شـعـارھـایـی از  

کـارگـر زنـدانـی آزاد بـایـد  " و  "  نان، مسکـن، آزادی " قبیل  
مسیر خیـابـان گـلـشـن را از جـلـوی دبسـتـان  ....  و " گردد 

 . استقالل به سمت چھارراه گلشن راھپیمایی کردند 
 

 روز کارگر در سنندچ
بنا به خبری که به کمیته کـردسـتـان حـزب رسـیـده اسـت  

 بعداظھـر مـراسـم و  ٧  اردیبھشت ساعت  ١١ امروز پنجشنبه  
راھپیمایی باشکوھی بمناسبت روز جـھـانـی کـارگـر و بـا  

جمعیت شرکـت  .  شرکت کارگران و مردم سنندج برگزار شد 
زنـده  "  ،  " نان مسـکـن آزادی :  کننده با سر دادن شعارھای  

ـر  "  باد اول ماه مه  و با در دست داشتن پالکاردھـایـی کـه ب
روی آن نوشته شده بود، جعفر عظیم زاده، جمیل محمـدی و  
ھمه کارگران بازداشت شده آزاد بـایـد گـردنـد، از خـیـابـان  

 .گلشن بطرف زندان مرکزی شھر حرکت کردند 
عالوه بر این مسیر قرار بود در سه نقطه دیگر شھر، خـیـابـان  
کشاورز، فرح و جام جم نیز تجمع و راھپیمایی انـجـام شـود  
ـم انـجـام آن در ایـن   که بدلیل حضور نیروھای سرکوب رژی

ـیـن کـارگـری  .  سه محل میسر نشد  ھمچنین عالوه بر فعـال
که طی چند روز گذشته احضار و یا بازداشت شده بـودنـد،  

امروز خالد حسینی و فردین میرکی نیز به اداره اطـالعـات  
 .احضار شدند 

کمیته کردستان حزب ضمن تبریک این روز به کارگران و  
مردم سنندج ابتکار و کاردانی فعالین ایـن حـرکـت را ارج  

 .مینھد 
 

برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در شھر 
 بانه

 روز پنج شنبه یازدھم اردیبھشت مراسم روز جھانی کـارگـر  
ـری طـلـب  در شـھـر   با حضور شماری از زنان و مردان براب

ـر  . بانه برگزار گردید   ـرنـامـه خـی در ابتدا از طرف مـجـری ب
مقدم به حضار گفته شد و سپس سرود انتر ناسـیـونـال سـرود  
ـقـه   ـی ھمبستگی طبقه کارگر خوانده شد و سـپـس یـک دق
سکوت برای احترام به ھمه کسـانـی کـه در راه ازادی و  
برابری انسانھا فداکـاری کـرده و جـان بـاخـتـه انـد اعـالم  

تـاریـخـچـه  .  با قطعه شعری سکوت شکسـتـه شـد . گردید  
اول ماه می از طرف یکی از حضار قرائت گردید و بعـد از  
ـرانـی در مـورد روز   ان یکی از شرکت کنندگان بـه سـخـن

ـرداخـت  وی بـا اشـاره بـه جـھـانـی بـودن  .  جھانی کارگر پ
ـیـز جـھـانـی   ـقـه کـارگـر را ن سرمایه و سرمایه داری ، طـب
معرفی کرد و پیروزی نھایی را در اتحاد طبقه کـارگـر در  
ـر   ـراب سطح وسیع جھانی اشاره نمود وی تعیین دستمزد چند ب
ـنـدگـان   زیر خط فقر را فاجعه بار خواندند و عدم دخالت نمای
ـنـھـا   واقعی کارگران در تعیین حد اقل دسـتـمـزدو حضـور ت
ـری را عـامـل نـادیـده   ـم گـی نماینده کارفرما در این تصمـی

ـر  .  گرفتن حقوق واقعی کارگران خواندنـد  ـیـن ب وی ھـمـچـن
تشکل یابی کارگران تاکید کرده و و پیروزی این طبقـه را  

در پـایـان  .  در گرو داشتن تشکل مستقل کارگری خواندنـد 
ـنـدگـان بـه   قطعنامه پانزده ماده ای را یکی از شرکـت کـن
ـنـد از ان مـورد تشـویـق شـرکـت   حضار ارائه نمود و ھـر ب

با شیرینی و چـای و مـیـوه از  .  کنندگان قرار میگرفت  

 . حاضرین پذیرایی شد 
برگزاری اول ماه مه در پاوه؛ فعالین کـارگـری شـھـرسـتـان  
ـرنـی   پاوه  با پخش شیرینی در میان کارگران سد داریان و ق

ـنـد ) روز جھانی کارگر (اول ماه مه   ایـن  .  را گـرامـی داشـت
ـرو   حرکت فعالین کارگری با  استقبـال گـرم کـارگـران روب

ھمچنین در سـطـح شـھـر پـاوه، نـودشـه و نـوسـود از  .  شد 
ـنـی   ـری کارگران نانواھا، شھرداری و اداره برق بـا پـخـش شـی

ـرق بـا  .  استقبال گردید  ھمچنین کارگران سد داریان و اداره ب
 .   نصب پالکارد اول ماه مه، از این روز استقبال کردند 

 
جلوگیری از برگزاری مراسم اول ماه مه 

 در سندیکای کارگران خباز سنندج 
ـنـدج   عصر روز پنجشنبه جمع کثیری از کارگران خـبـاز سـن
ـرگـزاری مـراسـم   با حضور در سندیکای این صنف قصـد ب
ـتـی   ـی مستقل روز جھانی کارگر را داشتند که نیروھای امن

ـرگـزاری آن   و لباس شخصی با حمله بـه ایـن مـراسـم از ب
ممانعت به عمل آوردند و اقدام به تھدید و ارعاب کـارگـران  

آنان از کارگران خواستند تا محل سندیکا را تـرک  . نمودند 
کارگران ضمـنـا  .  کنند اما با مقاومت کارگران روبرو شدند 

ـنـد  "  یدالله صمدی " اعالم نمودند اگر   را از بازداشت آزاد نکن
الزم بـه  .  در مقابل فرمانداری دست به تجـمـع خـواھـنـد زد 

ـر   ـی ـلـه صـمـدی دب ـبـه یـدال ذکر است که عصر روز پنجـشـن
سندیکای خبازان به اداره اطالعات نیروی انتظامی احضـار  

 .   در بازداشت به سر می برد ٢٠ و تا ساعت  
کارگران فوالد گـیـالن در شـھـر صـنـعـتـی  :   فوالد گیالن 

رشت روز پنجشنبه اول ماه مه را تعطیل کرده و بر سر کـار  
زیرا این کارگران میگویند ایـن روز بـایـد تـعـطـیـل  .  نرفتند 

 .رسمی اعالم شود 
: برگزاری جشن روز کارگر در کـارخـانـه زمـزم کـرمـانشـاه 

 اردیبھشت جمع کثیری از کارگران کارخـانـه  ١١ پنج شنبه  
نوشابه سازی زمزم کرمانشاه بـا حضـور در مـحـوطـه ایـن  

 کارگران بخیابان آمدند: اول مه در ایران
 مجموعه گزارشاتی از تجمعات کارگری در روز اول ماه مه  
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در این مـراسـم  .  شرکت، روز جھانی کارگر را جشن گرفتند 
کارگران ضمن تبریک و شادبـاش بـه یـکـدیـگـر، در بـاره  
تاریخچه اول ماه مه، اتحاد و ھمبستگی و اھمیت ایـن روز  
ـراض بـه   در بیان مطالبات و خـواسـتـه ھـای شـان؛ و اعـت
شرایط موجود با دست از کار کشیـدن کـارگـران در تـمـام  
. نقاط دنیا و شرکت در تظاھرات خیابانی، صحـبـت کـردنـد 

مراسم اول ماه مه کـارگـران شـرکـت زمـزم کـرمـانشـاه بـا  
پذیرائی و صرف شیرینی و شور و شـادی حـاضـریـن پـایـان  

ـران . ( یافت  ـتـه  .  منابـع؛ اتـحـادیـه آزاد  کـارگـران ای کـمـی
 )ھای کارگری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

 
برگزاری جشن روز کارگر در کارخانه 

 زمزم کرمانشاه
 اردیبـھـشـت جـمـع  ١١ بر اساس خبر دریافتی روز پنج شنبه  

کثیری از کارگران کارخانه نوشابه سازی زمزم کـرمـانشـاه  
با حضور در محوطه این شرکت، روز جـھـانـی کـارگـر را  

ـریـک و  .  جشن گرفتند  ـب در این مراسم کـارگـران ضـمـن ت

شادباش به یکدیگر، در باره تاریخچه اول ماه مه، اتـحـاد و  
ـبـات و خـواسـتـه   ھمبستگی و اھمیت این روز در بیان مطال
ھای شان؛ و اعتراض به شرایط مـوجـود بـا دسـت از کـار  
کشیدن کارگران در تمام نقاط دنیا و شرکت در تـظـاھـرات  

 .خیابانی، صحبت کردند 
مراسم اول ماه مه کـارگـران شـرکـت زمـزم کـرمـانشـاه بـا  
پذیرائی و صرف شیرینی و شور و شـادی حـاضـریـن پـایـان  

 .یافت 
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  

 ١٣/٢/١٣٩٣  –کارگری  
 

 برگزاری اول ماه مه در پاوه
به گزارش رسیده جمعی از فعالین کارگری شھرستـان پـاوه  
ـرنـی اول   با پخش شیرینی در میان کارگران سد داریان و ق

ـنـد )  روز جـھـانـی کـارگـر ( ماه مه   ایـن  .  را گـرامـی داشـت
ـرو   ـبـال گـرم کـارگـران روب ـق حرکت فعالین کارگری با است

 . شد 
ھمچنین در سطح شھر پاوه، نودشـه و نـوسـود از کـارگـران  
ـبـال   ـق ـنـی اسـت ـری نانواھا، شھرداری و اداره برق با پخـش شـی

ـرق بـا نصـب  .  گردید  ھمچنین کارگران سد داریان و اداره ب

 .پالکارد اول ماه مه، از این روز استقبال کردند 
 

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  
 کارگری 

 
جمھوری اسالمی به تجمع اول مه کارگران 

 شرکت واحد تھران حمله کرد
طبق گزارشی که توسط فعالین سندیکـای شـرکـت واحـد  

ـبـھـشـت مـراسـم  ١١  ظھر امروز      تھران منتشر شده است   اردی
کارگران سندیکای شرکت واحـد در مـیـدان آزادی مـورد  

شرکت کننـدگـان در  .  یورش لباس شخصی ھا قرار گرفت 
ـر از  ٢٣ این مراسم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و آن   ـف  ن

رانندگان و اعضای سندیکای شرکت واحد تـھـران کـه در  
ـر از  ١٨ اسامی  .  این مراسم حضور داشتند دستگیر شدند   نف

ـم مـددی :  دستگیر شدگان به این شرح اسـت  ـراھـی  حسـن    اب
 امیـر     وحید فریدونی    مرتضی کمساری    اکبر نظری   سعیدی 
     سید رسول طالب مـقـدم    بھرام اکبری    محمد قاسمی   تاخیری 

 سـیـد     ناصر محرم زاده    علیرضا توسلی   محسن حسینی تبار 
 مـحـمـد     نقـی کـریـمـی    علی پور کرمی   داود سید فاطمی 

ـر و بـا    ساالری  ـری دسـتـگـی ـم شـی  عبداله ایراندوخت و خـان
ـری سـاعـتـی  .  ضرب و شتم به اوین منتقل شدند  ـم شـی خـان

قرار بود کارگران شرکـت واحـد  .  پس از دستگیری آزاد شد 
ـنـد و بـه ھـمـکـاران خـود گـل و   مراسم خود را برگزار کن

 .شیرینی بدھند 
 قـرق کـردن    دستگیری گسترده کـارگـران در روز اول مـه 

ـری      خیابان ھا توسط نیروھای سرکوبگر   احضارھا و دستـگـی
ھای روز قبل و سایر اقدامـات جـمـھـوری اسـالمـی ابـعـاد  
گسترده تحرکت کارگران برای برگزاری مراسم اول مـه را  

 .بازنده امروز جمھوری اسالمی است . عیان میکند 
 

 زنده باد اول مه 
 مرگ بر جمھوری اسالمی 

 !آزادی، برابری، حکومت کارگری 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  مه  ١ ،  ١٣٩٣  اردیبھشت  ١١ 
 

نیروھای امنیتی مانع برگزاری وگردھمائی 
 کارگران در محل اداره کارشدند
ـری  ٤٠ پیرو درخواست ھماھنگ کنندگـان طـومـار   ـف ھـزارن

ـرای   کارگران  وحمایت وفراخوان اتحادیه آزادکارگران ایران ب
تجمع وگرامیداشت روزجھانی کـارگـر درمـحـل اداره کـار،  

ـیـن سـاعـت صـبـح ،  ١٠ پیش از ساعت    اعالم شده واز اول
ـتـھـی بـه آن   ساختمان اداره کار وتمامی مـحـلـه ھـای مـن
ـرار   توسط نیروھای امنیتی قرق شده وتحت کنترل شـدیـد ق

بنا به گزارش ھای رسیده به سایت اتحادیـه حضـور  .  داشت 
مامورین وپلیس ھمراه با تعداد بسیار زیادی لباس شخـصـی  

ــکــرد  ــب مــی ــودجــل ــخ ــگــذری را ب ــظــر ھــر رھ ــن  . ، ن ای
تعدادچشمگیرنیروھای پلیس وامنیتی ، مانع حـتـی تـوقـف  

کارگران وفعالین کـارگـری  .  لحظه  ای ھرعابری میشدند 
در گروه ھای چند نفره  بصورت پراکنده در اطراف خـیـابـان  
وکوچه ھای منتھی به اداره کار منتظر فرصت بودند کـه  

ـم نـمـودن آقـای  ١٠ از ساعت حدود    صـبـح بـا ضـرب وشـت
ـره اتـحـادیـه   ـئـت مـدی شاھپوراحسـانـی راد از اعضـای ھـی
آزادگارگران، ھنگام بلندکردن پالکارد ودستگیری ایشـان ،  
تحرکات بیشتری از طرف کارگران صورت گرفت کـه بـه  
ـره ایـن   ـئـت مـدی بازداشت خانم پروین محمدی عضو دیگرھی

ـنـدگـان طـومـار  ـیـز تـعـدادی از امضـاء کـن   ٤٠ اتحادیه ون
ـری   ـیـشـت ـری کـارگـران، ابـعـاد ب ھزارنفری ،رونـد دسـتـگـی

. وعمال مانع تجمع کارگران در این روز شـدنـد .  بخودگرفت 
بنا به گفته شاھدان عینی تعدادی در مینی بـوسـھـای ون  
ـرو ھـای   ـی ـیـل ھـای ن نیروی پلیس وتعدادی ھم در اتـومـب
. امنیتی دستگیر واز منطقه به محل نامعلومی برده شـدنـد 

ـرحـق کـارگـران   این پاسخی بود به تجمع مسالمت آمیز و ب
ـقـه کـارگـر و تـمـامـی   دراین روز جھانی مـتـعـلـق بـه طـب
ـبـاتشـان   انسانھای آزادیخواه که برای طرح بدیھی ترین مطال

ــد  ـن ــدن قــطـعــنـامــه راداشــت ــه  .   قصـد تـجــمـع وخـوان اتـحــادی
ـتـی،   ـی ـروھـای امـن ـی آزادکارگران این جلوگیری وممانـعـت ن
پلیس ولباس شخصی ھا، از تجمع مسالمت آمـیـز و بـویـژه  
ـنـده را   ـرکـارگـران شـرکـت کـن بازداشت اعضای خود وسـای
ـرحـق کـارگـران   ـرخـواسـتـه ھـای ب بشدت محکوم میکند وب

 قـانـون کـار  ٤١ ازجمله  اجرای بـی چـون وچـرای مـاده  
وھمچنین تامین معیشت بیکاران جامعه و  تضـمـیـن یـک  
زندگی خانواده کارگری مـطـابـق بـا اسـتـانـدارھـای امـروز  

زنده باد اتحاد وھـمـبـسـتـگـی  .!  جوامع بشری پای میفشارد 
 کارگران سراسر ایران 

 ٩٣  اردیبھشت  ١١ اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 

 گزارشی از تھران 
گزارش کوتاه زیر کم و بیش فضای امروز 

 :تھران را نشان میدھد
از ھـمـان اول  . فضای مقابل وزرات کار بسیار امنیتـی بـود 

دو نفر به نام خانم محمدی و آقای احسانی راد را بـه زور  
روی پـل ھـوایـی  .  کتک و کشان کشان دستگیر کـردنـد 

نیروھای امنیتی و لباس شخصیھا اجازه ایستادن نـمـیـدادنـد  
و ھر کس که میایستاد با خشونت زیادی وادار به حـرکـت  

ـروی  .  میشد  ـی سراسر مقابل وزارت کار پر بود از ون ھـای ن
ـنـدگـان  تـعـداد زیـادی  .  انتظامی برای دستگیری تظاھر کن

در ایستگاه بی آر تـی در مـقـابـل وزارت کـار ایسـتـاده و  
ـبـاس  !  شاھد اتفاقات و قـدرقـدرتـی  ـتـظـامـی و ل ـروی ان ـی ن
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ھمه میپرسیدند که چه خبر است مـگـر  .  شخصی ھا بودند 
ـلـمـی   ـی ما چه میخواھیم جز حق و حقوقمان؟ سعی کردم ف
از این صحنه ھا بگیرم که بعدا میفرستـم ھـرچـنـد فضـای  

ـبـود  ـم گـرفـتـن ھـم ن ـیـن بـه دسـتـان  .  راحتی برای فیل دورب
حکومتی از داخل ون ھا مشغول فیلمبرداری از حرکت ھـر  

موتور سوارھای یـگـان ویـژه  .  جنبده ای در اطرافشان بودند 
و ماشین ھایشان مشغول در اطراف دور مـیـزدنـد و سـعـی  
میکردند حتی جلو حرف زدن یا نزدیک شدن به معترضـیـن  

 .را ھم بگیرند 
 

ـرو   ـی مردم میپرسیدند مگر جنگی در کار است که اینھمه ن
ـروی   ـی بسیج شده است؟ چرا لباس شخصی ھا و عـوامـل ن

انتظامی اینطور عصبانی ھستند و با رھگذران بـدرفـتـاری  
   میکنند؟ 

 
 باران فروغ 

 
حکومت نظامی در نقاطی از تھران و 

 !اصفھان
حمله به تجمع اول مه در مقابل وزارت کار 

 !و دستگیری فعالین کارگری در تھران
 

طبق گزارشاتی که به حزب کمونیـسـت کـارگـری رسـیـده  
ـقـالب      است   جمھوری اسالمی با قرق کردن مسیر مـیـدان ان

تا میدان آزادی عمال حکومت نظامی اعالم نشـده ای در  
. این مسیر حاکم کرد تا مانع تجمع کارگران و مردم شـونـد 

 مزدوران لباس شخصـی و      طبق این گزارش نیروی انتظامی 
حتی ماموران راھنمائی و رانندگی را بسیج کرده بودند تـا  

ـر دھـھـا  .  جلو ھر حرکتی را بگیرند  ـی علیرغم ھمه ایـن تـداب
 صبح که از قبل اعـالم شـده  ١٠ نفر از کارگران در ساعت  

ـرویـن    بود   مقابل وزارت کار تجمع کردند و ھـنـگـامـیـکـه پ
ـنـدگـان   محمدی و شاھپور احسانی راد از ھـمـاھـنـگ کـن

ـره اتـحـادیـه آزاد  ٤٠ طومار    ھزار امضا و عضو ھیات مـدی
کارگران ایران مشغول باز کردن پالکارد اول مه بودند مـورد  

شاپور احسـانـی راد را مـورد ضـرب و    .حمله قرار گرفتند 
ـر کـردنـد  . شتم قرار دادند و او و پروین محمدی را دسـتـگـی

ـیـز   ھمزمان تعداد دیگری از کـارگـران حـاضـر در مـحـل ن

توسط سرکوبگران دستگیر شدند و بدین ترتیب جـمـعـیـت را  
طبق ایـن گـزارش مـردم در خـیـابـان ھـای  .  متفرق کردند 

اطراف حضور داشتند تـا خـود را بـه مـقـابـل وزارت کـار  
ـری ھـا مـانـع   برسانند اما حضور نیروھای رژیم و دسـتـگـی

گفته میـشـود  .  پیوستن مردم به تجمع مقابل وزارت کار شد 
که مزدوران حکومت ھر عابری در ایـن مـنـطـقـه را مـورد  
سوال و جواب قرار میدادند و شب قبل نیز وزارت اطـالعـات  
ـیـامـی   ـیـل پ ـفـن ھـای مـوب ـل به تعداد زیادی از صاحـبـان ت
ـبـه در تـظـاھـرات   مخابره کرده بود که ھر کس روز پنجـشـن

ـرار خـواھـد گـرفـت  ـیـگـرد ق الزم بـه  .  شرکت کند، مورد پ
ـم زاده و   ـر عـظـی یادآوری است که نیمه شب سه شنبه جعـف
جمیل محمدی از اعضای ھیئت مدیره اتحاد آزاد کارگـران  

ـنـدگـان طـومـار    ھـزار امضـا را  ٤٠ ایران و ھماھنگ کـن
 نفر را روز چھارشنبـه و  ١٢ دستگیر کردند و در سنندج نیز  

روزھای قبل از آن احضـار و تـھـدیـد کـرده بـودنـد تـا در  
 .تجمعات اول مه شرکت نکنند 

 
حزب کمونیست کارگری به عـزم راسـخ و شـھـامـت ایـن  
ـرسـتـد و حـمـلـه بـه تـجـمـع اول مـه و   ـف کارگران درود مـی
دستگیری شرکت کنندگان در این تجمع را شدیدا محکـوم  

 .میکند 
 

 تـعـدادی از کـارگـران    طبق گزارش دیـگـری از اصـفـھـان 
ـلـی بـه   ـب شاغل و بازنشسته ذوب آھن خود را طبق برنامه ق
ـنـد  ـرپـا کـن . مقابل استانداری رساندند تا مراسم اول مه را ب

ـتـی    طبق گزارشی که به ما رسیده است  ـی  فضا چـنـان امـن
ـنـد  ـیـدا نـمـیـکـن کـارگـران تـالش  .  بوده که امکان تجمـع پ

ـرپـا   میکنند گردنه ذوب آھن را ببندند و مـراسـم خـود را ب
ـیـز   کنند که با حضور وسیع نیروی انتـظـامـی ایـن اقـدام ن

 .عملی نمیشود 
تالش امروز حکومت اسالمی نشانـه آشـکـاری از وحشـت  
این حکومت از فضای انفجـاری جـامـعـه و تـالش وسـیـع  

این اقدامات پـاسـخ حـکـومـتـی  .  برای برپائی اول مه است 
ـر را بـه کـل   ـق است که دستمزدھای چندین بار زیر خط ف
ـریـت مـردم   ـفـی را بـه اکـث کارگران و فقر غیر قابل توصـی

ـیـاردھـا دالر تـوسـط    تحمیل کرده و در مقابل  ـل  ھر ھفته مـی
ـرده مـیـشـود و   ـلـف حـکـومـت بـه سـرقـت ب مقامات مـخـت

ـروھـای   ـی میلیاردھـا دالر صـرف مـوسـسـات مـذھـبـی و ن
جـمـھـوری  .  سرکوب برای سر پا ماندن حـکـومـت مـیـشـود 

اسالمی باید سرنگون شود و ھیچ درجه جنایت و سرکـوبـی  
دستگیر شدگان اول مـه و  .  مانع سرنگونی اش نخواھد شد 

ـیـد و   کلیه کارگران و زندانیان سیاسی باید فـورا و بـی ق
 .شرط آزاد شوند 

 
 زنده باد اول مه 

 مرگ بر جمھوری اسالمی 
 !آزادی، برابری، حکومت کارگری 

 
 حزب کمونیست کارگری ایران 

 ٢٠١٤  مه  ١ ،  ١٣٩٣  اردیبھشت  ١١ 
 
 

پیام سندیکاھای فرانسه به زنان و مردان 
 کارگر در ایران

 ١٢:٠٣  ١٣٩٣  اردیبھشت  ١١ , پنج شنبه 
چندین سـال اسـت کـه مـا سـازمـان ھـای سـنـدیـکـائـی  
فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان  
اس آ، مشترکا  از نبرد شما در دفاع از آزادی و حـقـوق تـان  

ما بخوبی آگاھیم که شـمـا تـحـت چـه  .  حمایت می کنیم 
ـران، و در   شرایطی، در زیر سرکوب شدیـد تـوسـط دولـت ای
شرایط کار و زندگی بسیار سخت برای مردم ایران، مـبـارزه  

 .تان را به پیش می برید 
 

ـیـوسـتـن بـه   حق ایجاد آزادانـه تشـکـالت سـنـدیـکـائـی، وپ
تشکالت واقعا مستقلی که کارگران زن و مـرد در آن ھـا  
ـنـد کـه   ـرحـقـی ھسـت خود را سازمان دھند، خواسته ھـای ب
. تماما  توسط حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شـده انـد 

ـر ایـن   ما از پافشاری شما بر این که دولت ایران بـاالخـره ب
 .حقوق گردن بگذارد حمایت می کنیم 

 
ــه کــارگـران، زنـدانــی شـدن و اعــمــال   مـا اخـراج بـی روی
ـیـان دفـاع   فشارھای قوه قضائیه بر زنان و مردانی که قربـان
ـقـل   از حقوق ابتدائی و خـواسـتـار ایـجـاد سـنـدیـکـای مسـت

در حال حاضر ما بطور ویـژه  .  ھستند، را محکوم می کنیم 
یک کارزار در حمایت از رضا شھابی و شاھرخ زمانـی را  

ما برای آزادی بدون قیـد و شـرط تـمـام  .  به پیش می بریم 
سندیکالیست ھای زندانی تالش می کنیـم و بـه مـنـظـور  
تغییر این شرایط غیرقابل قبول به افشای سرکوب در ھـمـه  

 .اشکالش می پردازیم 
 

به مناسبت اول مه، روز جھانی ھمبستگی، ما حمایـت تـام  
و خدشه ناپذیرمان را از پیکار سختی که شما برای رسیـدن  
ـرای کـرامـت ھـمـه زنـان و   به آزادی ھمه زنان و مـردان، ب
ـیـد،   ـرآن ـرای رعـایـت حـقـوق بشـر، درگـی مردان کارگر، و ب

 .مجددا اعالم می کنیم 
 

 پاریس  -٢٠١٤ اول ماه مه  
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جعفرعظیم زاده و جمیل محمدی به 
  زندان اوین منتقل شدند٢٠٩بند

طبق اظھارات مسئولین قضائی به خانواده ھا، این دو فـعـال  
کارگری زیر نظر قاضی ناصری برای ادامه بـازجـوئـی بـه  

 . زندان اوین منتقل شدند ٢٠٩ سلول ھای انفرادی بند  
اتحادیه آزادکارگران ایران، ضمن محکومیـت شـدیـد ادامـه  
بازداشت آنھا، نسبت به پیامدھای ھرگونه اعـمـال فشـاربـه  
این عزیزان به مسئولین مرتبط ھشدار میدھـد وھـمـگـام بـا  
ـقـل کـارگـری   ھمه کارگران و فعالین وتشکل ھـای مسـت

 .خواستار آزادی ھمه کارگران در بند میباشد 
 

 اتحادیه آزاد کارگران 
 ١٥/٢/١٣٩٣ 

 
صدور حکم بازداشت موقت برای 
بھنام . جعفرعظیم زاده وجمیل محمدی

  منتقل شد٢٠٩ابراھیم زاده به انفرادی 
 ١٨٢اطالعیه شماره 

ـنـج   بنا بر گزارش مندرج در سایت اتحاد، پس از گـذشـت پ
ـم زاده وجـمـیـل مـحـمـدی از   ـرعـظـی روزاز دستگیـری جـعـف
ــران ایــران و   ــحــادیــه آزاد کــارگ اعضــای ھــیــت مــدیــره ات

ـراضـی   ـنـدگـان طـومـاراعـت ـری  ٤٠ ازھماھنگ کن ـف  ھـزارن
ـر در اویـن، حـکـم  ٦ کارگران، شعبه   ـق  دادگاه انقالب مسـت

 .بازداشت موقت برای انھا صادر کرد 
جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی در آسـتـانـه روز جـھـانـی  

ـر شـدنـد ١٠ کارگر ساعت یک نیمه شب   .  بھمن دسـتـگـی
ـنـدگـان طـومـار   دلیل دستگیری آنان فراخوان ھماھنگ کن

 ھزار امضا برای برگزاری مـراسـم اول مـه در مـقـابـل  ٤٠ 
ـر سـر خـواسـت   ـبـات کـارگـران ب وزارت کار و طـرح مـطـال

 .افزایش دستمزدھاست 
ـنـده  ٤٠ از ھمه کارگران و بویژه    ھـزار کـارگـر امضـا کـن

ـرود کـه   طومار بر سر خواست افزایش دستمزدھا انتظـار مـی
ـراض   در کنار خانواده ھای این عزیزان در صف جـلـوی اعـت
برای آزادی آنان و ھمه کارگران زندانی و زندانیان سـیـاسـی  

حمایت از جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی، تاکـیـد  .  باشند 
بر خواست افزایش دستمزدھا که خواست کـارگـران و کـل  
ـرگـزاری روز   جامعه است، و نیز تاکید بر حـق تـجـمـع و ب

اعتراض خـود را بـه حـکـم بـازداشـت  .  جھانی کارگر است 
 .جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی اعالم کنیم 

 
ـنـد مـا   ما از ھمگان میخواھیم که به ھر شکل که میتـوان
ـر   را در کارزار برای رھایی دستگیر شدگان اول مـه، جـعـف
عظیم زاده و جمیل محمـدی و ھـمـه کـارگـران زنـدانـی و  

ـنـد  ـم کـه  .  زندانیان سیاسی یاری رسـان ـی مـا تـالش مـیـکـن

ـر   صدای این دو فعال کارگری زندانی و خواست کارگران ب
 .سر خواست افزایش دستمزدھا در سطح جھانی باشیم 

 
اشاره کنیم که بھنام ابراھیم زاده یکی دیگر از چھره ھـای  

ـنـد    اویـن  ٣٥٠ محبوب کارگری روز گـذشـتـه دوبـاره از ب
ـرادی   ـف ـنـد ان ـقـل شـده و ھـم اکـنـون در ب  اویـن  ٢٠٩ منت

این بسـیـار مـھـم اسـت کـه  .  نگھداری میشود بسر میبرد  
ـراض   فعاالنه و بطور گسترده به این فشارھا و بازداشتھا اعـت

 .کنیم 
 

جعفر عظیم زاده، جمیل محمدی، بھنام ابراھیم زاده و ھـمـه  
 .کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند 

 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 ٢٠١٤  مه  ٤     ١٣٩٣  اردیبھشت  ١٤ 
 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 
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نامه ی اتحادیه آزاد کارگران ایران به 
سازمان جھانی کار درخصوص دستگیری 

 جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی
 

دبیر کل محترم سازمان جھانـی کـار جـنـاب آقـای گـای  
 رایدر؛ 

 
 :        احتراما  به عرض می رساند 

 
جعفر عظیم زاده رئیس ھیأت مدیره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ایران و جمیل محمدی عضو ھیأت مدیره ایـن اتـحـادیـه در  
ـروھـای   ـی ساعات اولیه شب دھم اردیبھشت ماه بـا حـمـلـه ن
امنیتی به منزل ایشان دستگیر شده و لوازم شخصی و لـب  
ـیـز   ـفـن شـان را ن ـل تاپ و ھارد کامپیوتر و گوشی ھـای ت

ـرویـن  .  ضبط نموده اند  ھمزمان با آن بـا حـمـلـه بـه مـنـزل پ
ـره اتـحـادیـه، تـمـام لـوازم   محمدی نائب رئیس ھـیـأت مـدی
شخصی ایشان را نیز ضبط کرده و حتی درب خانـه ایشـان  
ـیـل عـدم حضـور مـوفـق بـه   را نیز شکسته اند امـا بـه دل

ـری ایشـان نشـده انـد  بـدنــبـال ایـن، زمـانـی کــه  .  دسـتـگـی
ـری   ـف ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضـی چـھـل ھـزار ن
کارگران در روز جھانی کارگر به محل وزارت کـار رجـوع  
کرده بودند تا اعتراض خود را نسبـت بـه مـزد مصـوب در  
ـم   سال جدید اعالم کنند و خواھان بازنگـری در ایـن تصـمـی

 قـانـون کـار  ٤١ دولت شوند تا دستمزد کارگران طبق ماده  

ـتـظـامـی بـه   تصمیم گیری شود، نیروھای اطـالعـاتـی و ان
کارگران در جلوی وزارت کار حمله برده و پروین مـحـمـدی  
و شاپور احسانی راد از اعضای ھیأت مدیره اتـحـادیـه آزاد  
ـران را بـه ھـمـراه تـعـداد زیـادی از کـارگـران،   کارگران ای

ھـم اکـنـون  .  دستگیر کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادنـد 
ـم زاده و  ٥ بعد از گذشت   ـر عـظـی ـری جـعـف  روز از دستـگـی

جمیل محمدی و در حالی که دیگر دستگیر شـدگـان آزاد  
شده اند، مسئولین دادسرای مستقر در زنـدان اویـن بـا بـی  
اعتنایی به پیگیری ھـای خـانـواده ھـای ایشـان و دیـگـر  
اعضای اتحادیه اعالم کرده اند که این کارگران فعال بـایـد  

 .در بازداشت بسر ببرند 
 

این تعرض نیروھای امنیتی به کارگران در حـالـی صـورت  
ـر از   میگیرد که نشست ساالنه سازمان جھانی کار در کمت
یک ماه دیگر برگزار میشود و نمایندگان دولت جـمـھـوری  
ـیـن   ـنـد و ھـمـچـن اسالمی ایران در آن نشست شرکت میکـن
ـتـه   نمایندگان سازمان جھانی کار قرار اسـت کـه طـی ھـف
ـررسـی وضـعـیـت   آینده به ایران بیایند و یکی از عـلـل آن ب

ھر بار دولت ایران نمایندگان تشکـل  .  کارگران در ایران است 
میفرستد و بـا   ILOدولتی خانه کارگر را به نشست ھای  

ریاکاری وضعیت فالکتبـار مـا کـارگـران را در گـزارش  
ـر   ھایش نزد سازمان جھانی کار الپـوشـانـی کـرده و تصـوی
دیگری در این باره ارائه می دھد و در عوض کـارگـران را  
مورد سرکوب قرار داده و به جای پاسخگویی بـه خـواسـت  
کارگران که خواھان افزایش مزد و پـایـان دادن بـه قـانـون  

 قـانـون کـار مـی  ٤١ شکنی ھای دولت برای اجرای ماده  
باشند، کارگران را دستگیـر کـرده و آنـان را مـورد آزار و  

 .اذیت قرار می دھد 
 

سؤال اینجاست که وقتی رئیس جمھـور آقـای روحـانـی در  
سخنرانی اش بمناسبت روز جھانی کارگـر اعـالم مـیـکـنـد  

ـری تشـکـل : "  که   ھـای مـدنـی، مـردمـی و    شـکـل گـی
ھای خاص در میان کـارگـران آزاد و بـدون مشـکـل    انجمن 
ــاشــد  ــق تشــکــل .  ب ــد از طــری ــوانــن ــد بــت ــای ھــا و    کــارگــران ب

ھای آزادشان صدای خود را بـه گـوش مسـئـوالن و    جمعیت 
آن وقـت چـگـونـه اسـت  " وزارت کار راحت و شفاف برسانند 

که با کارگرانی که با مراجعه به وزارت کار خواسـتـه انـد  
ـرخـوردی   صدای خود را به گوش مسئولین برسانند چنین ب
میشود؟ آیا این سخنان تنھا برای به اشتباه انداختن جـامـعـه  

 جھانی و از جمله سازمان جھانی کار نیست؟ 
 

ـیـا   روز جھانی کارگر روزی است که تمام کـارگـران در دن
این روز را جشن میگیرند و با رژه در خیـابـان ھـا خـواسـتـه  
ھایشان را فریاد میزنند و اعتراض خـود را نسـبـت بـه بـی  

  زندان اوین٣٠٩به بند جعفرعظیم زاده و جمیل محمدی 
  منتقل شدند

 گزارشات و اطالعیه ھای مربوط به دستگیری فعالین کارگری 
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حقوقی ھا اعالم می دارند اما در ایران کارگران ھمواره در  
 . این روز مورد حمله و سرکوب و بازداشت قرار میگیرند 

 
در ایران کارگران اجـازه ایـجـاد تشـکـل خـود را نـدارنـد و  
ـبـات خـود   کارگرانی که برای پیگیـری خـواسـت و مـطـال
دست به ایجاد تشکل ھای کارگری خود میزنند بـا خشـن  
ـریـن   ترین سرکوب ھا مواجه میشوند و دولت ایران کـوچـکـت
اعتنایی به حقوق کارگران ندارد و بـا ارائـه گـزارش ھـای  
دروغین به مجامع بین المللی قصد دارد تا نگـذارد صـدای  

 .ما کارگران به شما برسد 
 

ـران در تـاریـخ    بـا  ٣٠/٠١/١٣٨٦ اتحادیه آزاد کـارگـران ای
برگزاری مجمع عمومی مؤسس خود متشکل از کـارگـران  

اتحادیه سراسـری کـارگـران  "مراکز مختلف کارگری با نام  
شروع به فعالیت کرد و بـعـدا در دومـیـن  "  اخراجی و بیکار 

 بـه اتـحـادیـه  ٣٠/٠١/١٣٨٧ مجمع عمومی خود در مورخه  
 .آزاد کارگران ایران تغییر نام داد 

 
 !جناب آقای دبیرکل 

 
با وجودی که کشور ایران یکی از اولین کشـورھـایـی بـود  
که به سازمان جھانی کار پیوست و اولین مقاولـه نـامـه را  

  ٥٧  امضا کرد، اکـنـون و پـس از گـذشـت  ١٩٥٧ در سال  
ـران کـمـاکـان از   سال از این تاریخ، جـمـھـوری اسـالمـی ای
امضای تعداد زیادی از مقاولـه نـامـه ھـای ایـن سـازمـان  
سرباز زده است، از جمله سه مقاوله نامه پـایـه ای سـازمـان  

که دو مقـاولـه نـامـه از آن  )  ١٣٨ ،  ٩٨ ،  ٨٧ ( جھانی کار  
مربوط به حق تشکل یابی و سازمان دھـی  )  ٩٨  و  ٨٧ (ھا  

در واقع دولـت  .  نشست ھا و پیش برد مذاکرات جمعی است 
ایران نه تنھا از امضای این مقاوله نامه ھا سرباز می زنـد،  
ـریـن تـالـشـی   بلکه با تمام فعاالن کارگری که کوچک ت
ـرخـورد مـی   در این جھت داشته باشند با شدت و خشونـت ب

نمونه جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی یکی از ایـن  .  کند 
 .موارد ھستند 

 
ـنـھـا   ـرنـد ت اکنون این دو عضو اتحادیه ما در زندان بسر میب
ـر   ـنـاب به این دلیل که خواسته اند با مراجعه به وزارت کـار ب
ـنـده   مسئولیتی که در قبال چھل ھـزار کـارگـر امضـا کـن
طومار اعتراضی برای خواست افزایش دستـمـزد دارنـد، بـار  

 .دیگر مطالبه کارگران را جلوی میز وزیر کار بگذارند 
 

ـران بـا ارسـال ایـن نـامـه از شـمـا   اتحادیه آزاد کارگـران ای
ـرعـھـده داریـد   درخواست می کند به سبب مسولیتی کـه ب
ـقـض آشـکـارحـقـوق   این موضوع را به عنوان یـک مـورد ن
انسانی کارگران در ایران مد نظر قرار داده و با توجه به بـی  
گناھی جعفر عظیـم زاده و جـمـیـل مـحـمـدی مـوکـدا  از  
ـیـد و   مقامات مسئول در ایران بخواھید حکـم آزادی بـی ق
شرط ایشان را صادر کننـد و رفـع مـنـع قضـایـی از ایـن  

 .کارگران صورت گیرد 
 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

 ١٤/٠٢/٩٣ 

شاپور احسانی راد و پروین محمدی ودیگر 
دستگیرشدگان تجمع امروز در مقابل 

 وزارت کار آزاد شدند
ـرویـن   طبق گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پ
ـنـدگـان   محمدی و شاپور احسانی راد از ھـمـاھـنـگ کـن
ـره اتـحـادیـه   طومار اعتراضی کارگران و عضو ھیـأت مـدی

الزم بـه ذکـر  . آزاد کارگران ساعت دوازده امشب آزاد شـدنـد 
است که تمامی بازداشت شـدگـان امـروز کـه در مـقـابـل  

 .وزارت کار دستگیر شده بودند نیز امشب آزاد شدند 
 

ـرویـن و دیـگـر   اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی شاپور و پ
ـران   کارگران بازداشتی را بـه ایشـان و عـمـوم کـارگـران ای
تبریک میگوید و مصرانه خواسـتـار آزادی فـوری و بـی  
قید و شرط جعفر عظیم زاده و جـمـیـل مـحـمـدی از دیـگـر  

 .ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران میباشد 
 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

دو فعال کارگری روز جھانی کارگر در 
 سنندج آزاد شدند

ـــدج دو فـعـال کـارگـری   ــ ـن طبق خبر دریافتـی از شھر سـن
کورش بخشنـده و منصور محمدی کـه در جـریـان مـراسـم  
روز جھانی کارگر در این شھر دستگیـر شـده بـودنـد امـروز  

میلیون تومانی آزاد شدنـد ایـن دو  ٤٠ ھر یک با قرار وثیقه  
 اردیبھـشـت مـاه بـایـد خـود را بـه  ١٣ فعال کارگری فردا  

 .دادگاه انقالب معرفی نماینــد 
کمیته کردستان حزب آزادی این دو فعال کـارگـری را بـه  
آنان و ھمه کارگران تبریک می گوید و از ھمه فعالیـن و  
تشکل ھای کـارگـری و مـردم آزادیـخـواه مـیـخـواھـد بـا  
ـتـی خـواھـان آزادی   اعتراض و تجمع در مقابـل ادارات دول
ـیـان سـیـاسـی   ھمه دستگیر شدگـان اول مـه و ھـمـه زنـدان

 .بشوند 
 

 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٤  مه  ٢  ،  ٩٣  اردیبھشت  ١٢ 
 
 

بازداشت تعدادی از فعاالن کارگری در 
 روز کارگر در ایران

ـبـه    براساس گزارش  ـنـج شـن   ١١ ھای رسیده از ایران امـروز پ
اردیبھشت تعدادی از کارگران در مقابل وزارت کار تـجـمـع  

 .کرده بودند که تعدادی از آنھا بازداشت شده اند 
کلیک اتحـادیـه آزاد کـارگـران نـوشـتـه کـه تـعـدادی از  

ـره و بـه  " کارگران و فعاالن کارگری در   گروه ھای چند نف
ـراکـنـده  در اطـراف وزارت تـعـاون، کـار و رفــاه  "  صـورت پ

ـتـی   ـی ـرویـن  " اجتماعی تجمع کرده بودند که نیروھای امـن پ
ـیـز تـعـدادی از   محمدی عضو ھیئت مدیره این اتحادیه و ن

را دستگیر کـردنـد و  "   ھزارنفری ٤٠ امضاء کنندگان طومار 
عمال مانع تجـمـع کـارگـران  " با این اقدام، نیروھای امنیتی  

 ."در این روز شدند 
ھا حاکی است جعفر عظیم زاده و جـمـیـل    ھمچنین گزارش 

محمدی دو فعال کارگری شب گـذشـتـه در آسـتـانـه روز  
 .کارگر اول مه بازداشت شدند 

پیشتر آقایان عظیم زاده و محمدی و پروین محمـدی ھـمـراه  
ـرای   با سه عضو دیگر این تشکل کـارگـری، فـراخـوانـی ب
برگزاری تجمعی به مناسبت روز جھانی کارگر در مـقـابـل  
ساختمان وزارت تعاون، کـار و رفـاه اجـتـمـاعـی در تـھـران  

 .منتشر کرده بودند 
بنا به گفته شاھدان عینی، تعدادی از بازداشت شدگـان در  
ـیـل   مینی بوسھای ون نیروی پلیس و تعدادی ھم در اتـومـب

 .ھای نیروھای امنیتی به محل نامعلومی برده شدند 
ـبـه یـازدھـم   ـنـج شـن ـیـن گـزارش شـده کـه امـروز پ ھمچـن
ـم   ـراھـی اردیبھشت ماه، ھمزمان بـا روز جـھـانـی کـارگـر، اب
مددی، آقایان سعـیـدی، وحـیـدی و نـعـمـتـی از اعضـای  
ـیـز در پـایـانـه آزادی   سندیکای رانندگان شـرکـت واحـد ن

 .دستگیر شدند 
ـری  " اتحادیه آزادکارگران با انتقاد از این برخـوردھـا   جـلـوگـی

ـبـاس شـخـصـی ھـا، از   ممانعت نیروھای امنیتی، پلیس ول
تجمع مسالمت آمـیـز و بـه ویـژه بـازداشـت اعضـای خـود  
وسایرکارگران شرکت کننده را محکـوم کـرده و خـواسـتـار  

 .آزادی آنھا شده است 
 "حتی اجازه پخش شیرینی میان رانندگان را ندادند "

داوود رضوی، از فـعـاالن کـارگـری و عضـو سـنـدیـکـای  
رانندگان شرکت واحد که امروز ھـمـزمـان بـا روز جـھـانـی  
ـنـدگـان   کارگر در پایانـه آزادی بـه ھـمـراه گـروھـی از ران
ـنـد، بـا اشـاره بـه حضـور   شرکت واحد قرار بود تجـمـع کـن

ـتـی در ایـن پـایـانـه بـه بـی  سـی    بـی   گسترده نیروھای امنی
آقای مددی و خوانساری و تـعـدادی دیـگـر  :" فارسی گفت 

ـروھـای   ـی قرار بود وسایل را به داخل بیاورند، بیرون از پایانه ن
ـر پـایشـان لـه    لباس شخصی شیرینی  ـنـد و زی ـت ھـا را گـرف

ـر را   ـف ـنـج ن کردند، سپس آقای مددی را کتک زدنـد و پ
 ."بازداشت کردند 

ـنـدگـان داخـل پـایـانـه   ـنـکـه ران آقای رضوی با اشاره به ای
متاسـفـانـه در  : " خواستار برگزاری مراسم امروز بودند ،گفت 

ـرخـورد   ـنـد، ب داخل ھم تحمل پخش کردن شیرینی را نـداشـت
ـنـده ھـا دور مـا  ٢٠ کردند و حدود    نفر بازداشت شدند و ران

حلقه زدند و اجازه بازداشت ما را ندادند، اما رانندگانی کـه  
 ."ما را رد کردند، ھمانجا بازداشت شدند 

این فعال کارگری با اشاره به سخنان امروز حسـن روحـانـی  
ــر   ــم روز کــارگــر در خصــوص فــعــالــیــت بــیــشــت در مــراس

این یک شـعـار اسـت، یـک  : "ھای کارگری گفت   تشکل 
ـرخـوردی شـد، حـتـی   ـیـد چـه ب ـن روز مال کارگر است، ببی
ـنـد،   تحمل شیرینی پخش کردن و قطعنـامـه خـوانـدن نـداشـت

خواست در پایانه چه کاری انجـام    مگر این تعداد راننده می 
 ."دھد و اصال اجازه تجمع ندادند 

ـر از آقـایـان مـددی، سـعـیـدی،    گزارش  ھا حاکی است غی
ـیـه   ـق ـنـد، ب وحیدی و نعمتی که ھمچنان در بازداشـت ھسـت
بازداشت شدگان روز کارگر ساعاتی پس از بـازداشـت آزاد  

 .شدند 
مراسم روز جھانی کارگر در شرایطی برگزار شد که دولـت  
ـیـمـایـی روز   ـپ ـرگـزاری راھ با درخواست خانه کارگر برای ب

 .جھانی کارگر مخالفت کرده بود 
مراسم روز جھانی کارگر امروز در ورزشگاه آزادی تھران بـا  

 .حضور حسن روحانی برگزار شد 
در این مراسم بیانیه کـارگـران بـه مـنـاسـبـت روز جـھـانـی  

گـونـه    کارگر خوانده شد کـه در آن خـواسـتـار حـذف ھـمـه 
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" مظاھر کار کودک در جامعه و حمایت از زنـان کـارگـر " 
 .شده بود 

ـیـمـایـی روز جـھـانـی   ـپ در این بیانیه، کارگران برگزاری راھ
ـرگـزاری ایـن   کارگر را حق خود دانسته و بر تسھیل جھت ب

 .ھای آینده تاکید کردند   راھپیمایی در سال 
 
 
از اعضای سندیکای  «بازداشت تعدادی»

 کارگران فلزکار مکانیک در غرب تھران
ھمزمان با آزادی فـعـاالن کـارگـر بـازداشـت شـده در روز  

 دو فعال کارگری به رادیو فردا گفتند کـه    جھانی کارگر، 
ـیـک   تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکان
توسط ماموران امنیتی در برغان در غرب تـھـران بـازداشـت  

 .شده اند 
 

به گفته این فعاالن کارگری، تعداد بازداشت شدگان دقیقـا  
مشخص نیست اما مازیار گیالنی نژاد، یکی از اعضـای  

 در مـیـان بـازداشـت    سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، 
 .شدگان بوده است 

 
ـرپـایـی    بر اساس این گزارش،   فعاالن کارگری در جـریـان ب

مراسمی خـانـوادگـی بـه مـنـاسـبـت روز جـھـانـی کـارگـر  
 .بازداشت شده اند 

 
این بازداشت ھا یک روز پـس از آزادی فـعـاالن کـارگـر  

ـبـھـشـت، صـورت  ١١     بازداشتی در روز جھانی کارگر،   اردی
 .گرفته است 

ـران،      در این ارتباط، به گـزارش اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ای
ـره   پروین محمدی و شاپور احسانی راد، دو عضو ھیات مـدی
این تشکل، که روز پنجشنبه در مـقـابـل سـاخـتـمـان وزارت  
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بازداشت شده بـودنـد، آزاد شـده  

 .اند 
این دو فعال کارگری در تجمعی که قرار بود به منـاسـبـت  

ـرگـزار شـود    روز جھانی کارگر، اول مـاه مـه،   در تـھـران ب
ـرار  .  بازداشت شدند  ـران، ق به گفته اتحادیه آزاد کـارگـران ای

ـتـصـادی دولـت حسـن   بود در این تجمع به سیاست ھای اق
 ھـزار تـومـان  ٦٠٩ از جمله حداقل حقـوق مـاھـانـه    روحانی، 

 .برای کارگران، اعتراض شود 
فراخوان این تجمع از سوی خانم محمدی و آقای احسـانـی  
راد و چھار عضو دیگر ھیات مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران  

 .ایران صادر شده بود 
ـم زاده و جـمـیـل    دو تن از این اعضا،  ـر عـظـی  یـعـنـی جـعـف

ـبـه در     روز قبل از این تجمع،   محمدی،   یعنی روز چـھـارشـن
 .منزل خود در تھران بازداشت شده بودند 

بر اساس این گزارش، تاکنون آقایان عظیم زاده و محـمـدی،  
 .آزاد نشده اند 

 عضو سندیکای کارگران شرکت واحـد اتـوبـوس رانـی  ٢٣ 
تھران و حومه نیز که روز پنجشنبه در پایانـه آزادی تـھـران  

 پس از چند ساعت از زنـدان اویـن آزاد    بازداشت شده بودند، 
 .شدند 

پیشتر شاھدان عینی به رادیو فردا گفته بودند کـه حـداقـل  
ـتـی و  ٢٣  ـی ـروھـای امـن ـی  تن در پایانه آزادی تھران توسط ن

بـازداشـت شـدگـان درصـدد  .  لباس شخصی بازداشت شـدنـد 

 .برگزاری روز جھانی کارگر بودند 
 ابراھیم مـددی، حسـن    از جمله فعاالن کارگر بازداشت شده، 

سعیدی، مرتضی کـمـسـاری، وحـیـد فـریـدونـی، مـحـسـن  
حسینی تبار، رضا نعمتی پـور، نـاصـر مـحـرم زاده، رسـول  
ـر   ـتـی، اکـب ـف طالب مقدم، علی پور کریـمـی، کـیـومـرث ال

 .نظری و علیرضا قاسمی بودند 
ـنـد کـه مـاده    این بازداشت    ٢٠ ھا در شرایطی صورت گرفت

ھر انسانی مـحـق بـه    :گوید   اعالمیه جھانی حقوق بشر می 
ھـای مسـالـمـت آمـیـز    آزادی گردھمایی و تشکیل انـجـمـن 

 .است 
ـبـاط بـا   ـران در ارت تاکنون مقام ھای جمھوری اسالمـی ای
اخبار و گزارش ھای ربوط به این بازداشت ھا واکنشـی از  

 .خود نشان نداده اند 
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد    در ھمین حال،   کمیته ھماھنگی ب

تشکل ھای کارگری گزارش داد که مراسم روز جـھـانـی  
 . بانه و پاوه برگزار شد   کارگر در شھرھای سنندج، 

 
بھنام ابراھیم زاده و باقی زندانیان منتقل 

 ٣٥٠، به بند ٢٤٠شده به انفرادی 
 بازگردانده شدند
 ١٨٠اطالعیه شماره 

ـتـه از حـمـلـه  ١١ روز    اردیبھـشـت پـس از گـذشـت دو ھـف
ـم  ٣٥٠ ددمنشانه رژیم اسالمی به بند    اوین و ضـرب و شـت

ـرادی ھـای   ـف زندانیان سیاسی و انتقال تعدادی از آنان بـه ان
ـنـد  ٢٤٠ بند     ٣٥٠ ، سرانجام تمامی افراد منتقل شـده بـه ب

بھنام ابراھیم زاده از چھره ھـای شـنـاخـتـه  .  بازگردانده شدند 
شده کارگری و نیز سعید متین پور، سـھـیـل بـابـادی،امـیـد  
زارعی نژاد، سمکو خلقتی، غـالمـرضـا خسـروی، مـحـمـد  
ـیـانـی   شجاعی، محمد امین ھادوی و بھزاد عرب گل زنـدان

 . بازگردانده شده اند ٣٥٠ ھستند که در این روز به بند  
 

ـروھـای   ـی این زندانیان بدنبال ضرب و شتمی شدیـد تـوسـط ن
ـرادی ھـای  ٢٨ سرکوبگر رژیم اسالمی از   ـف  فروردین بـه ان

 منتقل شده بودند و آسیب ھـای شـدیـد جسـمـی دیـده  ٢٤٠ 
ـیـان  .  اند  یک خواست فـوری آنـان و خـانـواده ھـای زنـدان

ـرار دادنشـان  ٣٥٠ سیاسی بند   ـنـد و ق  بازگرداندن آنھا بـه ب
 .تحت درمان بود 

 
از جمله ھم اکنون محمد صدیق کبودوند و بھزاد عرب گـل  

 .به دلیل وخامت حالشان در بھداری به سر می برد 
 

 و زندانیـان سـیـاسـی  ٣٥٠ خانواده ھای زندانیان سیاسی بند  
در این بند کماکان خواھان پاسخگویی دولت بخاطر حـمـلـه  

 . فروردین به این بند ھستند ٢٨ وحشیانه  
 

خانواده ھای زندانیان سیاسی در تجمعات اعتراضی خود بـا  
 و با شعار زندانیان سیـاسـی  ٣٥٠ محکوم کردن حمله به بند  

 .آزاد باید گردد خواستار آزادی عزیزان خود از زندان شدند 
 

ھمه کارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی بـایـد از زنـدان  
 آزاد شوند 
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زاده  چھره شاخته شده  بھنام ابراھیم
 کارگری دوباره به بند انفرادی انتقال یافت

 اردیبھـشـت بـھـنـام  ١٣ بنا به اخبار رسیده عصر روز گذشته  
زاده از رھبران محبوب کارگری از جـانـب مـقـامـات    ابراھیم 

قضایی به دادسرای شھید مـقـدس زنـدان اویـن احضـار  و  
ـفـل  ٢٠٩ سپس به سلول انفرادی بند   ـت  وزارت اطـالعـات مـن

 .گردید 
 

 نفر دیگـر از  ٩  اردیبھشت به ھمراه  ١١ بھنام ابراھیم زاده روز  
ـقـل شـده بـودنـد، بـه  ٢٤٠  به انفرادی  ٣٥٠ زندانیان بند   ـت  من

 .  باز گردانده شده بود ٣٥٠ 
 

ـرای ایـجـاد   ـری ب ـیـگـی ـتـه پ ـی بھنام ابراھیم زاده عضـو کـم
تشکلھای کارگری و از فعالین دفـاع از حـقـوق کـودک  

 در زنـدان بسـر  ٨٩  سال حکم دارد و از خـرداد  ٥ است که  
 . میبرد 

 
ـیـمـاری   ـنـھـا فـرزنـد او دچـار ب ـیـمـا ت این درحالیست که ن

ـرار دارد  بـھـنـام  .  خطرناک سرطان اسـت و تـحـت درمـان ق
ـنـد   ھمچنین در جریان شکنجه ھای درون زندان و حمله به ب

بھنام در وضعیتـی  .   آسیب جسمانی بسیاری دیده است ٣٥٠ 
ـرای آزادی او تـالش  .  اضطراری بسر میبرد  با تـمـام قـوا ب

اخبار مربوط به بھنام را در سطح جـھـانـی انـعـکـاس  .  کنیم 
ـلـی را از او   دھیم و تالش کنیم که حمایت وسیع بین الـمـل

 .جلب کنیم 
 

بھنام ابراھیم زاده بـایـد  .  بھنام ابراھیم زاده باید فورا آزاد شود 
ـرد  ـرار گـی بـھـنـام بـایـد کـنـار  .  فورا تحت درمان و مداوا ق

 . فرزندش نیما باشد 
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 ٢٠١٤  مه   ٤     ١٣٩٣  اردیبھشت  ١٤ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 

http://free-them-now.blogspot.com 
 

 
حکم بازداشت موقت جعفرعظیم زاده 

 !وجمیل محمدی صادرشد
پس از گذشت  پنج روزاز دستگیری شبـانـه  :   اردیبھشت ١٤ 

ـره   جعفرعظیم زاده وجمیل محمـدی از اعضـای ھـیـت مـدی
اتحادیه آزادکارگران ایران و ازھماھنگ کننـدگـان طـومـار  

ھزارنفری کارگران، که درساعت یک بامـداد  ٤٠ اعتراضی  
 صورت گرفت، وعلبرغم آزاد شـدن کـارگـران  ١٠/٢/١٣٩٣ 

دستگیرشده دراعتراضات روزجـھـانـی کـارگـر، مـتـاسـفـانـه  
ـنـاع کـرده و   ـر امـت ـف مسئولین قضائی از آزادکردن ایـن دون

ـر در اویـن حـکـم  ٦ توسط شـعـبـه   ـق ـقـالب مسـت  دادگـاه ان
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ـرای انـھـا صـادرشـده اسـت  اتـحـادیـه  .   بازداشـت مـوقـت ب
آزادکارگران ایران ضـمـن مـحـکـوم کـردن ادامـه بـازداشـت  

کـه جـرمـی جـز طـرح    -جعفرعظیم زاده وجمیل مـحـمـدی  
ـرای رسـانـدن آنـھـا   مطالبات حق طلبانه کارگـران وتـالش ب

ـیـن در روزجـھـانـی کـارگـرنـدارنـد  مصـرانـه    -بگوش مسئول
بدیـھـی  . خواستار ازادی فوری و بی قیدوشرط آنھا میباشد 

است که مسئولیت ھرگونـه عـواقـب ادامـه ایـن بـازداشـت  
ـیـه اسـت  ـبـط در قـوه قضـائ اتـحـادیـه  .  بعھده مسئولین مـرت

 آزادکارگران ایران 
 

جعفرعظیم زاده و جمیل محمدی به 
 . زندان اوین منتقل شدند٢٠٩بند

طبق اظھارات مسئولین قضائی به خانواده ھا، این دو فـعـال  
کارگری زیر نظر قاضی ناصری برای ادامه بـازجـوئـی بـه  

 . زندان اوین منتقل شدند ٢٠٩ سلول ھای انفرادی بند  
 

اتحادیه آزادکارگران ایران، ضمن محکومیـت شـدیـد ادامـه  
بازداشت آنھا، نسبت به پیامدھای ھرگونه اعـمـال فشـاربـه  
این عزیزان به مسئولین مرتبط ھشدار میدھـد وھـمـگـام بـا  
ـقـل کـارگـری   ھمه کارگران و فعالین وتشکل ھـای مسـت

 .خواستار آزادی ھمه کارگران در بند میباشد 
 

 اتحادیه آزاد کارگران 
 
 

دستگیری کارگران و فعالین کارگری 
 !!!ممنوع 

ـری   در خبر ھا شنیدیم که در آستانه اول مـاه مـه دسـتـگـی
کارگران و فعالین کارگری را افزایش داده انـد و در پـی  
ـم زاده و   این عمل ضد کارگری و سرکوبگرانه جعفر عـظـی
ـر   جمیل محمد را در نیمه ھای شب از خانه ھایشان دستگـی
ـیـن   کردند و ھمچنین تـعـداد زیـادی از کـارگـران و فـعـال

 :کارگری از جمله  
 

ـیـن کـارگـری در  ٥  اردیبھشت نیز  ٩ صبح روز    نفر از فـعـال
ـره اتـحـادیـه آزاد کـارگـران   سنندج و از اعضای ھیات مـدی
ـر   ایران خلیل کریمی، شیث امانی، شریف ساعد پنـاه، مـظـف
صالح نیا و صدیق کریمی به اداره اطالعات سنندج احضـار  

 :و مورد بازجوئی قرار گرفتند و ھمچنین  
 نفر از اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد  ٧ 

ـلـه    تشکلھای کارگری  ـرکـی، یـدال  وفا قادری، فردیـن مـی
ـیـل   صمدی، آرام زندی، فواد زندی، شورش کریـمـی و جـل
ـنـدج،   محمدی با احضار به ستاد خبری اداره اطـالعـات سـن

 .مورد اذیت و آزار بازجویان اطالعات قرار گرفته اند 
ـیـن   ـری کـارگـران و فـعـال ما ضمن محکوم کردن دستـگـی
ـر   کارگری می خواھیم ھر چه سریعتـر کـارگـران دسـتـگـی
شده آزاد شوند، و ھمچنین از تمامی کارگران ،تشـکـل ھـا  
،سازمانھا ، نھاد ھا و مردم آزادی خواه می خواھیـم از ھـر  
ـراض   طریق ممکن نسبت به این عمـل ضـد کـارگـری اعـت
کنند و با بر گزاری متحدانه روز جھانی کارگر جمـھـوری  
ـیـن در سـطـح   اسالمی را وادار به عقب نشینی کنند ھمچن
ـقـه   جھانی اعمال ضد کارگری را افشـا کـرده از ھـم طـب
ـقـاط جـھـان بـخـواھـیـد ھـمـبـسـتـگـی   ھای خود در اقصا ن

 بیشتری در مخالفت با جمھوری اسالمی داشته باشند 
 

 شاھرخ زمانی 
 خالد ھردانی 

 از زندان گوھر دشت 
 محمد جراحی 
 آرش محمدی 

 از زندان مرکزی تبریز 
 ١٠/٢/١٣٩٣ 

 
در محکومیت انتقال بھنام ابراھیم زاده به 

 !سلول انفرادی
ـم زاده  ـراھـی   ٢٢ اطـالعـیـه شـمـاره  !  کمیته دفاع از بھـنـام اب

 کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده 
ھـای شـریـف و    ھای کارگری  ، انسـان   کارگران ، تشکل 

ـنـد    ھمانگونه که مطلع ھستید در پی ! آزاده    ٣٥٠  حمله به ب
ـیـان     اردیبھشت ماه چند تن ٢٨ زندان اوین در تاریخ     از زندان

ـم زاده  ٣٥٠ سیاسی بند   ـراھـی  به ھمراه کارگر زندانی بھنام اب
 منتقل شده بـودنـد و تـا روز  ٢٤٠ در آن روز به انفرادی بند  

 اردیبـھـشـت مـاه بـھـنـام را در بـھـنـام را در  ١١ پنج شنبه  
ـنـد     ٣٥٠ انفرادی نگاه داشته و آن روز او را مـجـددا بـه ب

ـبـه     روز بعد یعنی ٢ برگردانده بودند اما     ١٣  در تـاریـخ شـن
اردیبھشت ماه بھنام به دادسرای شھید مـقـدس زنـدان اویـن  

 وزارت  ٢٠٩ ھای انفرادی بنـد    احضار و سپس او را به سلول 
  ٢ قابل ذکر است که بـھـنـام از  .  اطالعات منتقل میکنند 

ـیـش تـا کـنـون ھـیـچ گـونـه مـالقـات حضـوری بـا   ماه پ
ـیـمـاری    خانواده  اش نداشته و نیما تنھا فرزندش ھم که بـه ب

ـری اسـت  ـیـمـارسـتـان بسـت . سرطان مبتالست ھم اکنون در ب
کمیته دفاع از بھنام ابراھیم زاده ضمن محکومیت حمله بـه  

 اوین و مخصـوصـا فـرد بـھـنـام و  ٣٥٠ زندانیان سیاسی بند  
ـرادی وزارت اطـالعـات    فرستادن بھـنـام بـه سـلـول  ـف ھـای ان

 کارگران زندانی و زندانیان سـیـاسـی    خواستار آزادی تمامی 
 ١٣٩٣ چھاردھم اردیبھشت ماه  ! است 
 

 دستگیری عمر سلیمانی فعال کارگری 
 صـبـح، عـمـر  ٨ بر اساس گزارش رسیده، روزدوشنبه ساعت  

سلیمانی فعال کارگری در یکی از خیابان ھای  شھر بانـه  
دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال داده شده است کـه تـا  
ارسال این خبر خانواده نامبرده ھیچ اطالعـی ازوضـعـیـت او  

کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  . ندارند 
ھای کارگری، ضمنمحکوم کردن این عمل غیر قانونـی و  
ـری ایـن فـعـال کـارگـری را قـویـا    ضدکارگری، دستـگـی
ـیـد و شـرط   محکوم نموده و خواھان آزادی فوری و بدون ق
ـر شـده و   او و دیگر کارگران و فعاالن کـارگـری دسـتـگـی

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجـاد  . زندانی می باشد 
 ھای کارگری   تشکل 

 
 

اعضای دستگیر شده سندیکای شرکت واحد 
 اتوبوسرانی تھران آزاد شدند

بیش از بیسـت تـن ازاعضـای سـنـدیـکـای  :   اردیبھشت ١١ 
رانندگان شرکت واحد تھران که ظھر امروز و بمناسبـت روز  
ــان مــراســم   ــه ی آزادی درجـری ــایـان جـھــانــی کـارگــر در پ

ـر شـده بـودنـد آزاد   گرامیداشت روز جھانی کارگر دسـتـگـی
ـرای  . شدند  ـران ضـمـن شـادبـاش ب اتحادیه آزاد کـارگـران ای

ـرای   آزادی این دوستان با پافشاری بر حق مسلم کارگـران ب
ـقـل خـود ، ھـرگـونـه بـازداشـت و   برپایی مراسم ھای مست
سرکوب کارگران را قویا محکوم می نـمـایـد و خـواسـتـار  
ـر شـدگـان روز کـارگـر مـی   آزادی فوری مابقی دستـگـی

 .باشد 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
بازداشت کارگران و فعاالن کارگری در 

اول ماه مه، نشان از ترس و ھراس عوامل 
سرمایه از کارگران و طرح مطالبات برحق 

 آنان دارد
بر اساس خبر منتشر شده در سایت اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  
ـم زاده و جـمـیـل مـحـمـدی از فـعـاالن   ـر عـظـی ایران، جـعـف
ـئـت   کارگری متشکل در این اتـحـادیـه و از اعضـای ھـی

ـبـھـشـت روز  ١١ مدیره آن تشکل، در نیمه ھـای شـب    اردی
جھانی کارگر و در آستانه برگزاری مراسم گـرامـی داشـت  
این روز، به اتھام فراخوان برای برگزاری تجمعی در مـقـابـل  
ـر و روانـه   ـتـی دسـتـگـی ـی وزارت کار، توسط مـأمـوران امـن

 .بازداشتگاه  شدند 
 

نیروھای امنیتی ھمچنین در ھمین  ساعت و ھـمـزمـان بـا  
دستگیری جعفر عظیم زاده و جـمـیـل مـحـمـدی، بـه مـنـزل  
مسکونی خانم پروین محمدی نیز یورش برده وبا شـکـسـتـن  
درب منزل ایشان در صدد دستگیری نامبرده برآمدند که بـه  
علت عدم حضور وی در منزل مـوفـق بـه بـازداشـت ایشـان  

 . نشدند 
 

 برگزاری مراسـم بـزرگـداشـت اول مـاه مـه، روز جـھـانـی  
کارگر امروزه در بسیاری از کشورھای دنیا، به عنوان حـق  
ـرفـتـه شـده و تـوسـط   ـرکـارگـران پـذی مسلم و خدشـه نـاپـذی

کـارگـران در  .  کارگران این کشورھا پاس داشته می شـود 
چنین روزی در بسیاری از مناطق جھان به خیابان ھا مـی  
آیند و ضمن گرامی داشت این روز بـزرگ و تـاریـخـی و  
اعالم کیفر خواست خود علیه سرمایه، بـه طـرح مسـائـل و  
ـلـف ھـمـت مـی   خواست ھای خویش در عرصه ھای مـخـت

اما عوامل سرمایه در ایران پس از گذشت بیش از  .  گمارند 
یکصدو بیست سال از به رسمیـت شـنـاخـتـه شـدن ایـن روز  
ـرگـزاری مـراسـم ایـن روز   جھانی و کارگری، ھمچنان از ب
ـیـان خـواسـت ھـا و   توسط کـارگـران ھـراس دارنـد و از ب
ـنـد  ـری مـی کـن ـقـه کـارگـر در آن جـلـوگـی . مطالبات طب

دستگیری جعفر عظیم زاده و جمیل محـمـدی و یـورش بـه  
ـنـھـا   منزل خانم پروین محمدی، جھت دستگیری ایشان را ت

 .باید در این راستا ارزیابی نمود 
 

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ــی و   ــون ــان ــن عــمــل غــیــر ق ــح ای ــی ــب کـارگــری، ضــمــن تــق
ضدکارگری، دستگیری این دو فـعـال کـارگـری را قـویـا   
ـیـد و شـرط   محکوم نموده و خواھان آزادی فوری و بدون ق
ـر   آن عزیزان و دیگر کارگران و فـعـاالن کـارگـری دسـتـگـی

 .شده و زندانی می باشد 
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کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  
 ١٣٩٢  اردیبھشت  ١١ -کارگری 

 
 :سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تھران و حومه 

 
بازداشت کارگران را به بھانه برگزاری روز 

 جھانی کارگران محکوم می کنیم
با خبر شدیم سه شنبه شب وطی برخوردی نامناسب آقـایـان  
ـره   جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی از اعضای ھیئـت مـدی
اتحادیه کارگران آزاد ایران در برابر چشمان خانواده و پس از  
ـر و   ـیـوت . تفتیش کامل منزل و ضبط لوازم از جملـه کـامـپ

ـری در روز  .  بازداشت شدند ...  و    ٥ متعاقـب ایـن دسـتـگـی
ـر دیـگـر از   ـف شنبه مصادف بـا روز جـھـانـی کـارگـر دو ن

ـرضـیـن  ٤٠ ھماھنگ کنندگان طومـار   ـری مـعـت ـف  ھـزار ن
ـر از اعضـای   ـف دستمزد در برابر وزارت کار و بیست و سه ن
سندیکای کارگران شرکت واحد در میدان آزادی و در حـال  
توزیع شیرینی بین رانندگان اتوبوس ھای شھـری بـازداشـت  

 .شدند  
 

با وجود آزادی اعضای سندیکا و دستگیر شدگـان مـقـابـل  
وزارت کار کماکان دو نفر از اعضای ھیئت مدیره اتحادیـه  

 کارگران آزاد در بازداشت به سر می برند 
 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه  
ضمن تبریک به خانواده ، و جامعه کارگری بـابـت آزادی  
دستگیرشدگان اعالم مـی دارد روز جـھـانـی کـارگـر روز  
اعتراض کارگران می باشد و بازداشت کارگران را بـه ھـر  

 .دلیل و منظوری محکوم می کند  
 

 با امید به آزادی ھمه کارگران از بند 
 

 سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تھران و حومه 
 
  اردیبھشت  ١١ 
 
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره 
 تعرض به کارگران در روز جھانی کارگر

بدنبال تجمعات ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی چھـل  
ھزار نفری کارگران در سال گذشته و ارسـال نـامـه ھـایـی  
ـیـش   خطاب به وزارت کار برای افزایش مزد، حداقل مـزد ب

ایـن عـمـل  .  از ده درصد زیر نرخ تورم اعالمی تعیین گردید 
ـم   ـیـش سـت ـیـش از پ دولت قانون شکنی آشکار و تحمـیـل ب

ـنـدگـان  .  معیشتی بر کارگران بود  از این رو ھماھنـگ کـن
ـر کـار   طومار با ارسال نـامـه ی دیـگـری خـطـاب بـه وزی
خواھان تجدید نظر فوری در مزد مصوب و اجرای بی کـم  

اما جوابیه وزارت کـار  .   قانون کار شدند ٤١ و کاست ماده  
و دفاع شان از میزان مزد مصوب، دھـن کـجـی دولـت بـه  
ـر تـداوم قـانـون   خواست ما کارگـران و صـحـه گـذاشـتـن ب

از این رو ھماھنگ کنندگان طـومـار  .  شکنی ھایشان بود 
طی فراخوانی برای اعتراض بـه ایـن مـوضـوع، کـارگـران  
امضا کننده طومار را به تجمع در مـقـابـل وزارت کـار در  

 .روز جھانی کارگر فراخواندند 

مأمورین اطالعاتی دو شب مانده به روز جھانی کارگـر بـا  
ـم زاده از   ـر عـظـی یورش به منزل جمـیـل مـحـمـدی و جـعـف
ـراضـی کـارگـران و از   ـنـدگـان طـومـار اعـت ھماھنگ کن
اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران ایشان را بازداشت کـرده  
ـرشـان را بـا   ـیـوت و وسایل شخصی و لب تاپ و ھارد کـامـپ

ھماھنگ کننـدگـان طـومـار ھـمـراه بـا دیـگـر  .  خود بردند 
کارگران و متعاقب فراخوان اعالمی در روز جھانی کارگـر  
در مقابل وزارت کار دست به تجمع زدند اما مـورد حـمـلـه  
ـنـد و شـاپـور   ـت ـرار گـرف نیروھای انتظامی و اطـالعـاتـی ق
ـنـدگـان   احسانی راد و پروین محـمـدی از ھـمـاھـنـگ کـن
طومار و تعداد دیگری از کارگران حاضر در تـجـمـع مـورد  

ھـمـزمـان  .  ضرب شتم مأموران قرار گرفته و بازداشت شدنـد 
نیز نیروھای پلیس به مراسم بـزرگـداشـت روز کـارگـر کـه  
توسط اعضای سندیکـای شـرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـی در  
ـرده و تـعـداد   محل پایانه آزادی برگـزار شـده بـود یـورش ب

نفر از این کارگران را بـازداشـت نـمـودنـد کـه تـمـامـی  ٢٣ 
بازداشت شدگان روز کارگر شب یازدھم اردیبـھـشـت بـعـداز  

 .بازجویی ھای وزارت اطالعات آزاد شدند 
 

ھمزمان نیز تعداد زیادی از اعضای اتحادیه آزاد کـارگـران  
ایران و کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ھای کارگری در شھر سنندج توسـط اداره اطـالعـات ایـن  

 .شھر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند 
ھمه ی اینھا در حالی اتفاق می افتاد که رئیـس جـمـھـور  
در مراسم دولتی روز کارگر با ایراد سخنرانی داعیه ایـن را  

ھای مـدنـی، مـردمـی و    شکل گیری تشکل "  داشتند که  
ھای خاص در میان کـارگـران آزاد و بـدون مشـکـل    انجمن 
ــاشــد  ــق تشــکــل .  ب ــد از طــری ــوانــن ــد بــت ــای ھــا و    کــارگــران ب

ھای آزادشان صدای خود را بـه گـوش مسـئـوالن و    جمعیت 
آن وقت چـگـونـه اسـت  ". وزارت کار راحت و شفاف برسانند 

که ھمزمان با این داعیه ی دولت در چند خیابان آن طـرف  
ـرض   تر از محل سخنرانی نمایندگان چھل ھزار کارگر معـت
به سطح دستمزد را در مقابـل وزارت کـار کـتـک کـاری  
کرده و بازداشت مینمایند تنھا به این دلیل که خواستـه انـد  

 صدای کارگران را به گوش مسئولین برسانند؟ 
 

ـیـز   ـیـن مـزد مصـوب امسـال و ن تجدید نظر فوری در تـعـی
 قـانـون کـار خـواسـت  ٤١ اجرای بدون چون و چرای مـاده  

ـران اسـت و مـا   ـیـونـھـا کـارگـر در ای ـل کوتاھی ناپذیر مـی
کارگران حتی یک لحظه از این مطالبه به حـقـمـان دسـت  
برنخواھیم داشت و دولت بایستی به خـواسـت مـا کـارگـران  

 .صحه بگذارد 
 

ـران ضـمـن مـحـکـومـیـت تـعـرض   اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـنـدج در روز   نیروھای امنیتی به کارگران در تـھـران و سـن
ـیـد و شـرط   جھانی کارگر خوھان آزادی فـوری و بـدون ق
جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی میباشد و اعـالم مـیـدارد  
ـر آزادنـگـردنـد بـه شـیـوه   چنانچه این دوستان ھر چه سریعـت

 .ھای مقتضی دست به اعتراض خواھد زد 
 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 
 ٩٣ اردیبھشت  ١٣ 

 راننده و عضو ٢٣در روز جھانی کارگر 
سندیکای کارگران شرکت واحد در میدان 

آزادی و پایانه آزادی توسط مامورین 
 امنیتی بازداشت شدند

ـنـده و عضـو سـنـدیـکـای  ٢٣ در روز جھانـی کـارگـر    ران
کارگران شرکت واحـد در مـیـدان ازادی و پـایـانـه ازادی  
توسط مامورین امنیتی بازداشت شـدنـد و در حـال حـاضـر  
ـنـد ،   ـتـظـر ورود بـه زنـدان ھسـت پشت درب زندان اویـن مـن
سندیکای کارگران شرکت واحد بـا تـوجـه بـه فشـارھـای  
ـم   موجود و فضای امنیتی که در جامعه وجود دارد تصـمـی
داشت ،قرار شد در پایانه ازادی مراسمی به مـنـاسـبـت اول  
ماه مه سندیکای کارگران شرکت واحد برگزار کنـد و بـا  
ـبـال شـود کـه بـا ھـجـوم   ـق شرینی و گل از ھمـکـاران اسـت
عوامل لباس شخصی اقای ابراھیم مددی کتک خـورد و  
ـنـدگـان را مـامـوریـن   شرینی ھای خریداری شده توسط ران

ـنـدگـان حـاضـر  ٢٣ امنیتی زیر پایشان له کردند و    تن از ران
را دستگیر کردند که تا این لحظه ھنوز پشـت درب زنـدان  
منتظر ورود به زندان ھستند متاسفیم که حـاکـمـیـت حـتـی  
تحمل خش شرینی و گل را ھم توسط رانندگان سندیکایـی  
ندارد چه رسد به تحمل تشکل ھای مستقل کـه روحـانـی  

ـر شـدگـان  .  امروز شعارش را مـی داد   اسـامـی دسـتـگـی
ـم مـددی  -١ عبارتند از   ـر  -٣ حسـن سـعـیـدی  -٢ ابراھـی اکـب

ـر  -٦ وحـیـد فـریـدونـی  -٥ مرتضی کمـسـاری  -٤ نظری   امـی
سید رسول طـالـب  ٩ - بھرام اکبری  ٨ محمد قاسمی ٧ تاخیری  

ـرضـا تـوسـلـی  ١١ محسن حسینی تبار  -١٠ مقدم   ـی -١٢ عـل
عـلـی پـور  ١٤ سید داود سید فـاطـمـی  -١٣ ناصر محرم زاده  

عـبـدالـه  -١٧ مـحـمـد سـاالری -١٦  نقی کـریـمـی  ١٥ کرمی 
خانم شیری که بعدا ازاد شـده و چـنـد تـن   -١٨ ایراندوخت  

ـلـی   ـرھـای تـکـمـی دیگر که اسامی انھا موجود نیـسـت خـب
 متعا قبا اعالم خواھد شد 

 
احضار فعالین کارگری سقز در آستانه اول 

 ماه مه
، تـعـدای از  ١٣٩٣ اردیبھشت  ماه  ١٠ به گزارش رسیده روز  

فعالین کارگری در شھر سقز تـوسـط ادراه اطـالعـات  بـه  
بنا به این گزارش اداره اطـالعـات  .  فرمانداری احضار شدند 

ـبـھـشـت مـاه ، بـا  ٩ سقز طی تماس تلفنی در تـاریـخ    اردی
حسین مرادی، جمیل راست خـدیـو، رحـمـان کـاردار، جـالل  
حسینی، عمر شاکری، شمس الـه مـحـمـد پـور و مـحـمـد  
عبدی پور، آنان را تھدید کردند که در روز جھانی کـارگـر  
ـنـصـورت بـه   ـر ای نباید ھیچ مراسمی داشته باشـنـد در غـی

در ادامـه  .  شدیدترین شکل ممکن با انھا برخورد خواھد شد 
 اردیبھشت ماه اداره اطالعات طـی  ١٠ این تھدید ھا در روز  

تماس تلفنی از فعالین کارگری، محمدعبـدی پـور، جـالل  
حسینی و حسین مرادی خواستند که در فرمـانـداری سـقـز  
ـتـگـو داشـتـه   حضور یابند تا در رابطه بـا اول مـاه مـه گـف

 ظـھـر بـه  ١٢ نامبردگان در روز چھارشنبه سـاعـت  . باشند 
در این جلسه فـرمـانـدار  . فرمانداری سقز مراجعه می کنند 

ـنـد و طـبـق روال   و رئیس اداره اطالعات سقز حضـور داشـت
ـیـن   معمول با تھدید و ایجاد فضای رعـب و وحشـت فـعـال
کارگری را از برگزاری روز جھانی کارگر منـع کـردنـد و  

ـیـس اداره  ٢ ھمچنین در این جلسه    ساعتـه فـرمـانـدار و رئ
اطالعات از فعالین کارگری خـواسـتـه بـود تـا در مـراسـم  
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ـیـن کـارگـری   دولتی شرکت کنند کـه بـا واکـنـش فـعـال
مواجه شده و محمد عبدی پور به آنھا اعـالم مـی نـمـایـد  
ـیـه سـرمـایـه   که روز جھانی کارگر روز طبقه کارگر بر عـل
ـقـل خـود را داشـتـه   داری است و ما حق داریم مراسم مسـت

در نھایت فعالین کارگری حاضر در جلسـه مـجـددا  .  باشم  
مورد تھدید قرار می گیرند و مسئولین به آنان اعـالم مـی  
ـرگـزاری ھـر گـونـه مـراسـمـی بـه جـز مـراسـم   کنند که ب
ـرون از شـھـر شـدیـدا   ـی دولتی،چه در داخـل شـھـر و چـه ب
ـر خـواھـد   ـف سرکوب خواھد شد و عواقب آن بعھده شما سه ن

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل  .  بود 
 ھای کارگری  

  
تھدید افشین ندیمی و مھرداد صبوری در 

 !آستانه روز جھانی کارگر
ـبـه  ٩ به گزارش رسیده ساعت   ـبـھـشـت  ٩  صبح سه شن  اردی

اداره اطالعات کامیاران طی تماسی با افشین ندیمـی وی  
را تھدید کرد که در صـورتـی کـه در ھـر مـراسـمـی بـه  
ـریـن شـکـل   مناسبت اول ماه مه شرکت کند با وی به بـدت
ممکن برخورد خواھد شد و نیز ھر مراسم و یا گـلـگـشـتـی  
در شھر برگزار شود او و مھرداد صبوری  باید تـاوان آن را  

کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  .  بدھند 
ـرخـورد بـا   ھای کارگری ضمن محکوم کردن این گـونـه ب
کارگران، برگزاری  و شرکت در مراسم روز جھانی کارگـر  
ـیـه آنـان   به طور مستقل توسط کارگران را جـزء حـقـوق اول

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد  .  می داند  کمیته ی ھماھنگی ب
 ٩٣ اردیبھشت  ١٠ تشکل ھای کارگری  

 
 
 

 ١٧٧ اطالعیه شماره  
 

پروین محمدی، شاھپور احسانی راد آزاد 
 شدند

جعفر عظیم زاده  و جمیل محمدی ھمچنان 
 در زندانند

 
ـم کـه امـروز در   در اطالعیه ھای قبلی به اطـالع رسـانـدی
ـران   گرامیداشت روز جھانی کارگر در تھران دو تـن از رھـب
کارگری به اسامی پروین محمدی و شاھپور احسـانـی راد  

ـیـن در جـریـان  . در مقابل وزارت کار بازداشت شدند  ھـمـچـن
برگزاری مراسم ایـن روز از سـوی کـارگـران سـنـدیـکـای  

ـر شـدنـد ٢٣ شرکت واحد در پایانه آزادی   بـا  .   نفـر دسـتـگـی
ـرویـن مـحـمـدی و   ـم کـه پ ـی کمال مسرت به اطالع میرسان

ـبـھـشـت و  ١١ شاھپور احسانی راد در ساعت ده شـب    اردی
 عصـر  ٤ دستگیر شدگان سندیکای واحد در حوالی ساعت  

آزادی آنـھـا را بـه ایـن کـارگـران، بـه  .  این روز آزاد شدنـد 
 . خانواده ھایشان و به ھمگان تبریک میگوییم 

 
ـران کـارگـران بـه اسـامـی   گفتنی است دو تن دیگر از رھب
جعفر عظیم زاده و جـمـیـل مـحـمـدی کـه از ھـمـاھـنـگ  

ـر سـر خـواسـت افـزایـش  ٤٠ کنندگان طومار   ھـزار امضـا ب
دستمزد ھا و از اعضای ھیات مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران  

 اردیبھشت بازداشت شـده  ٩ ایران، که در نیمه شب سه شنبه  

ـم زاده و  .  بودند، ھمچنان در زندان بسر میبرند  ـر عـظـی جـعـف
 . پروین محمدی باید فورا آزاد شوند 

 
ـر سـر  ٤٠  ـراضـی ب ـنـده طـومـار اعـت  ھزار کارگر امضا کن

خواست افزایش دستمزدھا، نقش مھمی در آزاد کـردن ایـن  
از این کارگران و ھمه کـارگـران  .  رھبران خود از زندان دارند 

و مردم در ایران انتظار میرود که به ھر شکلی که میتـوانـد  
ـنـد و   ـری ھـا اعـالم کـن اعتراض خود را بـه ایـن دسـتـگـی
خواستار آزادی فـوری ایـن دو فـعـال کـارگـری از زنـدان  

ما ھمچنین از تـمـامـی سـازمـانـھـای کـارگـری و  .  شوند 
نھادھای انساندوست در سراسر جھان انتظار حمایت وسـیـع و  
ـری ایـن   گسترده و عکس العمل سریع در مـقـابـل دسـتـگـی

 . کارگران را داریم 
 

ھمه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فـورا از زنـدان  
 . آزاد شوند 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی  
 ٢٠١٤  مه   ١     ١٣٩٣  اردیبھشت  ١١ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 
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بازداشت تعدادی از : ١٧٩اطالعیه شماره 

اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک 
 در غرب تھران

ـبـھـشـت در جـریـان  ١٢ بنا بر خبرھای منتشر شده روز    اردی
تـجـمـعــی کـه از سـوی ســنـدیـکــای کـارگـران فـلـزکــار  
مکانیک در برغان در غرب تھران، برگزار شده بـود، حـدود  

ـم  ٨٠  ـنـدگـان تـوسـط سـرکـوبـگـران رژی  نفر از شـرکـت کـن
مازیار گـیـالنـی نـژاد از اعضـای  .  اسالمی دستگیر شدند 

 .این سندیکا یکی از این بازداشت شدگان است 
ـر   در اطالعیه ھای شماره قبل نیز اطالع دادیم کـه دسـتـگـی

ـرویـن  ١١ شدگان روز    اردیھبشت در مـقـابـل وازرات کـار پ
ـره   محمدی و شاھپور احسانی راد از اعضـای ھـیـات مـدی

 نفر از اعضای سندیـکـای  ٢٣ اتحادیه آزاد کارگران ایران و  
شرکت واحد که در پایانه آزادی بازداشـت شـده بـودنـد روز  

ھمچنین کـورش بـخـشـنـده و مـنـصـور  .  گذشته آزاد شدند 
ـنـدج امـروز   ـر شـدگـان شـھـر سـن   ١٢ محمدی از دسـتـگـی

ـم زاده و جـمـیـل  .  اردیبھشت آزاد شـدنـد  ـر عـظـی امـا جـعـف
  ٩ محمدی که در آستانه روز جھانی کارگر در نیمـه شـب  

 .اردیبھشت بازداشت شده بودند، ھمچنان در زندانند 
ـر شـده ســنـدیـکـای کــارگـران فـلـزکــار   اعضـای دسـتـگــی
مکانیک، جعفر عظیـم زاده و جـمـیـل مـحـمـدی و ھـمـه  
کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فـورا از زنـدان آزاد  

 .شوند 
 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 

 
 ٢٠١٤  مه  ٢     ١٣٩٣  اردیبھشت  ١٢ 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 
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سندیکای کارگران شرکت اتوبوس رانی 
تھران بازداشت تعدادی از اعضای 

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک را 
 محکوم کرد

سندیکای کارگران شرکت واحـد اتـوبـوس رانـی تـھـران و  
حومه با انتشار بیانیه ای بـازداشـت تـعـدادی از اعضـای  
ـیـک تـوسـط مـامـوران   سندیکای کارگران فلزکار مـکـان

 .امنیتی را محکوم کرد 
 

ـتـه بـودنـد کـه   پیشتر دو فعال کارگری به رادیو فـردا گـف
ـیـک   تعدادی از اعضای سندیکای کارگران فلزکار مکان
در جریان برپایی مراسم روز جھـانـی کـارگـر در ب ر غـان در  

 .غرب تھران توسط ماموران امنیتی بازداشت شده اند 
 

 مـازیـار    بر اساس گزارش ھا، یکی از بـازداشـت شـدگـان، 
گیالنی نژاد، مسئول روابط عمومـی ایـن سـنـدیـکـا، بـوده  

 .است 
 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه  
خواستار آزادی سریع و بدون قیـد و شـرط فـعـاالن کـارگـر  

 .زندانی شده است 
 
 

ھنوز از اتھام و محل نگھداری اعضای 
بازداشت شده سندیکای کارگران فلزکار 

 مکانیک اطالعی در دست نیست
با گـذشـت یـک روز از بـازداشـت تـعـدادی از اعضـای  
ـری در   ـیـک ھـنـوز خـب سندیکای کارگران فلزکار مـکـان

 .مورد اتھام و محل نگھداری آنھا در دست نیست 
یک فعال کارگری در این مورد به رادیو فردا گـفـت کـه  
تالش خانواده ھای بازداشت شدگان برای اطالع یـافـتـن از  
ـرسـیـده   دلیل بازداشت و نیز محل نگھداری آنان به جـایـی ن

 .است 
 

ـتـه بـودنـد   پیش از این دو فعال کارگری به رادیو فـردا گـف
که تعـدادی از اعضـای سـنـدیـکـای کـارگـران فـلـزکـار  
ـرپـایـی جشـن روز جـھـانـی   مکانیک روز جمعه در حـال ب
کارگر در روستایـی در ب ر غـان، در غـرب تـھـران، تـوسـط  

 .ماموران امنیتی بازداشت شده اند 
ـیـز    فـعـال کـارگـری درتـھـران  ٢٥ در روز جھانی کارگر ن

 .بازداشت شده بودند که پس از چند ساعت آزاد شدند 
 
 

 کارگر
 کمونیست را 

 بخوایند
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قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به 
اول مه  -مناسبت روز جھانی کارگر

 ١٣٩٣ اردیبھشت ١١ -٢٠١٤
ـراض   زنده باد ھمبستگی بین المللی کارگران، زنده بـاد اعـت
ـرپـائـی   ـرای ب و اتحاد کارگری و زنده باد آرمان کارگـران ب

این جمالت فـراخـوانـھـایـی  . دنیایی عاری از ستم و استثمار 
ـرای ھـمـه مـا کـارگـران در   تاریخ ساز و پیام اول ماه مه ب

ـیـش  .  پھنه گیتی است  ما این روز بزرگ را که در طـول ب
از یکصد سال گذشته با مبارزه میلیونھا کارگر در سـراسـر  
جھان  برای رھائی از یوغ ستم و نابرابری در ھم تنیده شـده  
است و سال به سال نقش برجسته تـری در ھـمـبـسـتـگـی و  
ـران و   مبارزه ما کارگران ایفا کرده است به ھمه کارگران ای
ـم و دسـت اتـحـاد   ـی سراسر جھان صمیمانه تبریک مـیـگـوئ
بسوی آنان دراز میکنیم و با تاکید بر ھمبستگی سـراسـری  
کارگران ایران، تجدید نظر فوری و اساسی در حـداقـل مـزد  
ـقـل کـارگـری و   ـرپـائـی تشـکـلـھـای مسـت مصوب، حـق ب
سازماندھی اعتصابات و اعتراضات آزادانـه و سـراسـری را  

 .به مثابه فوری ترین خواستھایمان فریاد می زنیم 
 

ـر و فـالکـت و بـی   فریاد اعتـراض مـا کـارگـران بـه فـق
حقوقی،  فریاد اکثریت عظیم مردم ایران نسبت  به شـرایـط  

شرایطی که ھر روزه ابـعـاد فـاجـعـه آمـیـزی  .  موجود است 
تری بر خود میگیرد و جمعیت عظیم تـری از کـارگـران و  
مردم ایران را بسوی بی حقوقی مطلق و فقر و نداری سـوق  

بطوریکه دولت و کارفرمایان ھیچ حد و مـرزی را  .  میدھد 
ـیـونـھـا خـانـواده کـارگـری   ـل در تحمیل ستم معیشتی بر مـی
برای خود قائل نیستند و ھر روزه طرح و برنامه ھای جـدیـد  
ـروتـھـای   تری را برای تشدید استثمار کارگـران و غـارت ث

ـر دسـت انـدازی  .  اجتماعی در دستور میگذارنـد  ھـنـوز خـب
ھزاران میلیارد تومانی توسط صاحب منصبان حکومتی بـه  
دسترنج کارگران در صندوق سازمان تامین اجتماعی کھنـه  
نشده است که چپاول اموال ما کارگران در این صـنـدوق را  

ـیـمـه  " تحت عنوان   ادغام صندوق تامین اجتماعی در طـرح ب
ـر کـار  "  سالمت ھمگانی  به میان کشیده اند و  ھمزمان وزی

طرح افزایش سن بازنشستگی را برای غارت بیشتر دسترنـج  
ـرار داده اسـت  ـر روی مـیـز ق ـر  .  ما کـارگـران ب ھـنـوز خـب

  ٢٥ اظھارات رئیس جمھور مبنی بر کنترل تـورم در سـطـح  
 درصـدی  ٢٥ درصد که با ھدف توجیه افزایش خـفـت بـار  

حداقل مزد عنوان شد در آرشیو مـطـبـوعـات و رسـانـه ھـا  
بایگانی نشده بود که با اجرای مرحله دوم قطع سوبسـیـدھـا  

ـرژی را  )  موسوم به ھدفمندی یارانه ھا (  قیمت حاملھای ان
ـیـش از    درصـد افـزایـش دادنـد و  ٦٠ بطور مـتـوسـط بـه ب

ـنـه ھـای   بدینگونه شرایط را برای افزایش سـرسـام آور ھـزی
زندگی و غارت و چپاول سفره ھای خالی میلیونھا خـانـواده  

اما کسانیکه ھر لحظه و ھر روزه و  .  کارگری مھیا کردند 
ـیـن وضـعـیـت   ـبـانـه چـن با توسل به انواع سیاستھای عوافری
فاجعه باری را بر ما کارگـران و دیـگـر اقشـار مـحـروم و  

ـنـد کـه مـا   زحمتکش مردم ایران تحمیل میکنند بایـد بـدان
ـم   نظاره گر تباھی و نابودی ھست و نیست مـان  نـخـواھـی
شد  و متحدانه در مقابل  فقر و فـالکـت و بـی حـقـوقـی  

ـر  .   اجتماعی تحمیل شده بر خود ایستادگی خواھیـم کـرد  ب
ـراض   این اساس  ما با ابراز انزجار از وضعیت موجود و اعـت
علیه سرکوب مطالبات بر حق مان، خواستھای خـود را بـه  

 :شرح زیر اعالم میداریم و خواھان تحقق فوری آنھا ھستیم 
 
ما مصرانه خواھان تجدید نظر فـوری در حـداقـل مـزد    -١ 

ـنـده   ـم نـمـای ـی ـق مصوب و افزایش آن با دخالت و نظارت مسـت
ـر   ـم  و ب ـی ھای منتخب مجامع عـمـومـی کـارگـران ھسـت
ـرای عـمـوم مـردم   تامین یک زندگی شایسته و انسانـی ب

 ایران پای می فشاریم 
 
و  )  موسوم به ھدفمندی یارانه ھـا ( طرح قطع سوبسیدھا   -٢ 

ـم   به فالکت کشانده شدن زندگی کارگران و اکثریت عـظـی
 مردم ایران باید به فوریت متوقف گردد 

 
حق بر پائی تشـکـلـھـای کـارگـری کـه بـدسـت خـود    -٣ 

کارگران و بدون دخالت دولت و کارفرمایان ایجاد مـیـشـونـد  
 باید و بدون ھیچ قید و شرطی به رسمیت شناخته شوند 

 
ـیـمـائـی،   -٤  آزادی بی قید و شرط اعتصاب، اعتراض، راھپ

آزادی احزاب، تجمع و آزادی بیان و مـطـبـوعـات بـایـد بـه  
ـر اجـتـمـاعـی كـارگـران و   عنوان حقوق مسلم و خدشه ناپذی

 عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند 
 
ـراردادھـای    -٥   ما خواھان تامین امنیت شـغـلـی، مـحـو ق

اسارت بار موقت و سفید امضا و  بر چیده شدن شرکتھـای  
ـریـن   ـنـگـیـن ت تامین نیروی انسانی و پیمانکاری به مثابه ن

 ابزار برای غارت و چپاول دسترنج مان ھستیم 
 
دستمزدھای معوقه كارگران باید فورا و بی ھیـچ عـذر    -٦ 

و بھانه ای پرداخت و عدم پرداخت آن بایستی به مثابـه یـك  
ـبـدیـل گـردد و خسـارت   جرم قابل تعقیب قضائی به قانون ت

 ناشی از آن به كارگران پرداخت شود 
 
ـیـمـه   -٧  ادغام صندوق سازمان تامین اجتماعـی در طـرح ب

سالمت ھمگانـی دسـت انـدازی دیـگـری بـه دھـھـا سـال  
ما با تاکید بر اجـرای  .  دسترنج و اندوخته ما کارگران است 

طرح بیمه سالمت ھمـگـانـی بـه عـنـوان یـکـی از حـقـوق  
اساسی مردم ایران و بمثابه یکی از وظایـف اصـلـی دولـت،  
خواھان محاکمه علنی و فوری غارتگران صندوق سـازمـان  
تامین اجتماعی و توقف فوری طرح ادغام این صـنـدوق در  

 بیمه سالمت ھمگانی ھستیم 
 
ما با تسلیت و ابراز ھمدردی عمـیـق بـا خـانـواده ھـای    -٨ 

ـبـدیـل مـحـیـطـھـای   کارگران جان باخته در سوانح شغلی، ت
ـرا   ـم و آن ـی کار به قتلگاه کارگران را قویا مـحـکـوم مـیـکـن
نتیجه سرکوب و پایمال شدن بدیھی ترین حقـوق انسـانـی و  
ـیـت   ـر مسـئـول اجتماعی کارگران  میدانیـم و بـا تـاکـیـد ب
مستقیم دولت در پیش آمدن چنین وضعیت فـاجـعـه بـاری،  
خواھان بکارگیری و رعایت فوری باالترین اسـتـانـداردھـای  

 ایمنی در محیطھای کار ھستیم 
 
اخراج و بیكار سازی كارگران باید به ھر بھانه ای بـایـد    -٩ 

متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شده و یـا بـه سـن  
ـیـمـه   اشتغال رسیده اند باید تـا زمـان اشـتـغـال بـه كـار از ب

 بیكاری متناسب با یك زندگی انسانی برخوردار شوند 
 

ما ھر گونه سرکوب اعتراضات کارگری و مـردمـی    -١٠ 
و تعرض به فعالین کارگری دربند و دیگر زندانیـان را کـه  
ـم و   ـی در زندان اوین صورت گرفـت قـویـا مـحـکـوم مـیـکـن
ـیـد   خواھان لغو فوری مجازات اعدام، آزادی فوری و بی ق
ـبـش ھـای   ـیـه کـارگـران زنـدانـی و دیـگـر جـن و شرط کل
ـیـگـردھـای   اجتماعی آزادیخواه از زندان و تـوقـف فـوری پ

 قضایی علیه آنان ھستیم 
 

کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان باید فورا لـغـو     -١١ 
و  برابری کامل و بی قید و شرط  حقوق زنان و مـردان در  
ـتـصـادی،   تمـامـی عـرصـه ھـای زنـدگـی اجـتـمـاعـی، اق
سیاسی، فرھنگی و خانوادگی باید به رسـمـیـت شـنـاخـتـه  

 شود 
 

ما خواھان برخورداری تمامـی بـازنشـسـتـگـان از یـك    -١٢ 
ـتـصـادی و رفـع ھـرگـونـه   زندگی مرفه و بدون دغدغـه اق
تبعیض و نابرابری در پرداخت مستمری و حقوق و مـزایـای   

 بازنشستگان ھستیم 
 

.  کودکان کار و خیابان لکه ننگی است بر جامعه مـا   -١٣ 
ھرگونه کار کودکان مطلقا باید لغو و آنـان مـی بـایـد از  
ـرده و کـامـل، امـكـانـات آمـوزشـی   تامین اجتماعی گسـت
رفاھی و بھداشتی یكسان و رایگان جدا از نـوع جـنـسـیـت،  
موقعیت اقتصادی و اجتمـاعـی خـانـوادگـی و وابسـتـگـی  

 ژادی و مذھبی برخوردار شوند     ھای ملی و ن 
 

ما خواھان رفع ھرگونه تبعیض از کـارگـران مـھـاجـر    -١٤ 
افغانی و سایر ملیتھا در ایران، توقف فـوری اخـراج آنـان و  
اعطای حقوق شھروندی به این دسته از ھم طبقه ای ھـای  

 خود ھستیم 
 

مـا بـا قـدردانـی از حـمـایـت تـمـامـی سـازمـانـھـای    -١٥ 
ـبـانـی خـود   ـی کارگری جھان از مبارزات كارگران ایران، پشت
ـم    را از اعتراضات كارگری در سرتاسر جھـان اعـالم مـیـداری

 و بر ھمبستگی بین المللی كارگران تاكید می كنیم 
 
اول ماه مه روز جھانی کارگر بـایـد تـعـطـیـل رسـمـی   -١٦ 

اعالم گردد و در تقویم كشور گنـجـانـده شـود و ھـر گـونـه  
ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم گـونـاگـون ایـن روز  

 ملغی گردد 

 قطعنامه ھا و اطالعیه ھای تشکالت و 
 فعالین کارگری بمناسبت اول ماه مه 
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ـلـی    -زنده باد اول ماه مه   ـیـن الـمـل زنده باد ھـمـبـسـتـگـی ب
ـراض     –كارگران   پیش بسوی ھمبستگی،  اتـحـاد و اعـت

 سراسری کارگران ایران  
 

 اردیبھشـت  ١١   -٢٠١٤  مه  ١  –اتحادیه آزاد کارگران ایران  
 ١٣٩٣ 

 
گرامی باد اول ماه مه، روز جھانی 

 !کارگران
 

قطعنامه کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای 
آزاد کارگری، انجمن برق و فلزکار 

کرمانشاه و کمیته ھماھنگی برای کمک به 
ایجاد تشکل ھای کارگری به مناسبت اول 

 ماه مه روز جھانی کارگر
 در شھر شیکاگـو اعـتـصـاب ھـا و  ١٨٨٦ روز اول ماه مه  " 

ـرپـا شـد  کـارگـران در  .  راھپیمائی ھایی ھمراه با تظاھرات ب
ھشت سـاعـت کـار،  :  فریاد می زدند " ھی مارکت "خیابان  

ـراحـت، ھشـت سـاعـت خـواب  ـریـح و اسـت . ھشت ساعت تف
سرمایه داران شبح انقالب را جلوی چشـم ھـای شـان مـی  

پاسبان ھا بی ھیچ اخـطـاری بـه کـارگـران حـمـلـه  .  دیدند 
کردند و جمعیت را زیر آتش گرفتند و عـده ای کشـتـه و  

ـر را بـازداشـت کـردنـد، امـا فـقـط  .  زخمی شدند  ـف صدھا ن
کسانی را به دادگاه می فرستادند که برای ھشت سـاعـت  

ـران  ١١ جمـعـه  .  کار روزانه مبارزه می کردند  ـر رھـب  نـوامـب
آن روز ثروتمندھای شیکاگو از ترس بـه  .  جنبش را دار زدند 
ـبـه بـعـد از اعـدام، ھـزاران  .  خود می لرزیدند  دراولین یکشن

ـم دفـن کـردنـد  امـا  .  کارگر جنازه ھا را در قبرستان والدھای
ـرای ھشـت سـاعـت  : ھدف ھنوز سر جای اش بود  مبـارزه ب

ـراری   ـرق ـرای ب کار روزانه و شرایط انسانی تر کار، مبارزه ب
مناسبات انسانی تر میان انسان ھا ادامه داشت و ھنوز ھـم  

 ."ادامه دارد 
 
 )مری جونز، زنی از طبقه کارگر آمریکا (
 

و بار دیگر اول ماه مه فرا مـی رسـد و کـارگـران سـراسـر  
ـنـده گـان   جھان، بافنده ھا، فلزکاران، معدن چیان، برپـا کـن
ساختمان ھا و آسمان خراش ھا و ھمه ی آنان که با کار و  
ـرای   تولید ثروت و نعمت در زنـدگـی، رفـاه و آسـایـش را ب
جوامع بشری به ارمغان می آورند به استقبـال روز جـھـانـی  

کارگران در این روز ابزارھا را رھـا مـی  . کارگر می روند 
ـنـد،   کنند، از پشت ماشین ھا و میزھای کار بیرون مـی آی
بیغوله ھا و خانه ھای شان را ترک می گویند و با شـانـه  

در اول  .  ھای تکیده و استوار، در خیابان ھا رژه مـی رونـد 
ماه مه، کارگران این سازنده گان تاریخ جـوامـع انسـانـی و  
صاحبان اندیشه ھای بلند، پرچم جنبش مطالبـاتـی خـود را  
در برابر مناسبات سرمایه ساالر حاکم بر جھان به اھتـزاز در  

ـرده ی خـود در  .  می آورند  آنھا بار دیگر با تظاھرات گسـت
ـر و   سرتاسر دنیا، اعتراض خود را به نابرابری و تبعیض، فـق
گرسنگی، ریاضت کشی اقتصادی و سـرکـوب سـیـاسـی،  
جنگ و خشونت و تمامی مصائب و نابسامانی ھای نظام  
سرمایه داری اعالم می دارند و فـریـاد آزادی خـواھـی و  

 .برابری طلبی را رسا و رساتر می کنند 

 
 !ھم طبقه ای ھا ! کارگران 

 
 سـال از کشـتـار کـارگـران در شـھـر  ١٢٨ پس از گذشت  

ـرحـق آنـان،   شیکاگو و خواست ھا و مطالبـات انسـانـی و ب
ـم کـه   امسال نیز در شرایطی به استقبال اول ماه مه می روی
نظام سرمایه داری ھم چنان در چھار گوشه جـھـان شـرایـط  
زندگی را برای طبقه کارگـر و بـخـش ھـای وسـیـعـی از  

ـیـش از  .  بشریت امروز سخت و سخت تر کرده است  تشدید ب
ـتـی از   ـی ـل ـروت اق پیش تضاد طبقاتی و افزایش درآمـد و ث
ـثـمـار   سرمایه داران و صاحبان قدرت و م کنت و متقابال  است
و بھره کشی اکثریت عظیمی از جامعه، خود نـمـایشـی از  
ـریـت و تـوحشـی اسـت کـه نـظـام   چھره عریان و آشکار برب
ـریـب بـه   ـریـت ق ـرای اکـث گندیده و متعفن سرمایه داری، ب
ـیـسـت و   اتفاق بشریت، به ویژه در ربع آخر قرن بیستم و قرن ب

ـر طـبـق آخـریـن  .  یکم به ارمغان آورده است  تا آن جـا کـه ب
ـر از مـردم   ـف آمارھا، در شرایطی که بیش از یک میلیارد ن
ـنـھـا   جھان در زیر خط فقر امرار معاش می کنند، دارایی ت

ـرای  ٦٧  ـیـمـی از فـق  تن از ثروتمندان جھان، معادل دارایی ن
 .کره زمین است 

ـقـاتـی، خـود،   بدون تردید وجود چنین فاصله ھای عظیم طب
نتیجه استمرار مناسبات نابرابر و پوسیده سرمایه داری و بـه  
ـر   تبع آن سیاست ھای استثمارگرانه و ظالمانـه ی حـاکـم ب
دنیا است، کـه امـروزه، بـه ویـژه از طـریـق تـوصـیـه ھـای  
نئولیبرالی صندوق بین المللی پـول و بـانـک جـھـانـی، بـه  
دولت ھا دیکته شده و از این طریق به خورد مردم کارگـر و  

توصیه ھایی کـه از  .  استثمار شده ی جھان داده می شوند 
دولت ھا می خواھد تا بار سنگین بحران ھای اقتصادی و  
ـیـامـدھـای   اجتماعی ناشی از تناقضات ذاتی این نظام و پ
ویرانگر و ضدکارگری آن را با حذف سوبسیدھا و کـاھـش  
ھزینه ھای عمومی، بر دوش کارگران و اکثریت مـردم بـه  

 .جان آمده و زحمتکش جامعه بگذارد 
ـیـن   در یک چنین مناسبات و البته در سایه ی یـک چـن
سیاست ھا و توصیه ھایی است که بـه ویـژه در اوضـاع و  
احوال کنونـی جـھـان، از یـک سـو روزانـه و سـاعـت بـه  
ساعت، بر دارایی ھا و ثروت بی حساب و نجومی سرمـایـه  

ھمه ی آنـان کـه  ( داران افزوده می شود واز دیگرسو، فقرا  
کار می کنند و با کار و تولید خود به کره ی خـاکـی و  

ھـر روز  )  ھر آنچه در اوست جان و ھسـتـی مـی بـخـشـنـد 
ـر مـطـلـق   فقیرتر و بی چیز تر شده و به خانه خـرابـی و فـق

ـیـن  .  کشانده می شوند  ھمچنین در پـی ا عـمـال یـک چـن
سیاست ھایـی اسـت کـه امـروزه جـنـگ ھـای قـومـی ـ  
مذھبی و تخاصمات منطقه ای و انـواع فـجـایـع انسـانـی  
ناشی از آن ھا، ھمـچـون خـریـد و فـروش مـواد مـخـدر و  
گسترش اعتیاد و فحشاء، قاچاق انسان، کشتار کـارگـران  
در محیط ھای کـار و نـابـودی مـحـیـط زیسـت و انـواع  

ـرده  fمصائب و نا  سامانی ھای اجتماعی و در یک کـالم ب
ـبـدیـل   ـرامـونـی ت ـی داری مدرن، به جزء جدائی ناپذیر جھان پ

 !شده است 
 

 !انسان ھای آزادی خواه و عدالت طلب ! کارگران 
 

ـم   امسال در حالی به استقبال روز جھانـی کـارگـر مـی روی

ـریـن دسـتـمـزدھـای   که کارگران در ایران با یکی از ارزان ت
ـنـد  . موجود و مـتـداول در جـھـان، امـرار مـعـاش مـی کـن

  ٦٠٩٠٠٠ معنای تعیین حداقل دستمزد کارگران به مـیـزان  
ھزار تومان، در دنیای واقعی ایـن اسـت کـه تـک تـک  
آحاد کارگران باید به اشکال مختلف برای جبران مافـات و  
کمبودھای عدیده ی زندگی، تن به اضافه کاری بـدھـنـد  
تا شاید بتوانند در مقابله با غـول گـرانـی و تـورم ایسـتـاده  
گی نموده و به زندگی خود و خانواده ھای شان تنـھـا دوام  

ـر ایـن کـه بـه تـعـویـق افـتـادن  .  و بقـا بـخـشـنـد  مضـاف ب
دستمزدھا، بیکارسازی و اخـراج کـارگـران، مـرگ ھـای  
فجیع و ناگوار در مراکز و محیط ھای کار و ھمراه بـا آن  
ـری و زنـدانـی کـردن کـارگـران   تھدید و احضار و دسـتـگـی
توسط سرمایه داران و عوامل آن ھا در مـراکـز و دسـتـگـاه  
ـبـدیـل   ھای سرکوب، امروزه به رویه ای مرسوم در جامعه ت

 .شده است 
 

عالوه بر این سرمایه داران از تمامی ظرفیت ھـای قـانـونـی  
ـقـه   و فرا قانونی برای تحمیل انواع بی حقوقی و ستم به طب

اما کارگران از حق اعتصـاب و  .  کارگر ایران بھره می برند 
حق ایجاد تشکل ھای مستقل و متکی به خـود کـارگـران  
و حتی حق بیان آزادانه نظرات و باورھای خود محـروم مـی  

کارگران و فعاالن کارگری ھمچنین از اعـالم نـظـر  .  باشند 
در باره سیاست ھای اقتصادی دولت مـنـع مـی شـونـد تـا  
سرمایه داری بتواند روند انباشت سرمایه را به قیمت فقـر و  
فالکت خیل عظیم مزد بگیران تحت ستم و استثمار جامعـه  

کارگران ھمچنین از برگزاری راھپیمائی ھـا و  .  ادامه دھد 
ـرای اعـالم   مراسم آزادانه و مستقل روز جـھـانـی کـارگـر، ب
ـنـھـا   ـنـد و ت خواست ھا و مطالبات خویش نیز، محروم ھسـت
ــی و   ــرمــایشــی دولــت ــد کــه در مــراســم ھــای ف حــق دارن

ـر بسـیـاری از  .  کارفرمایی شرکت کنند  در سال ھای اخـی
کارگران و فعالین کارگری را صـرفـا  بـه خـاطـر دفـاع از  
بدیھی ترین حقوق و مطالبات کارگران، از جمله بـه خـاطـر  
شرکت در مراسم ھای مستقل این روز و طرح خـواسـت ھـا  
ـر   و مطالبات طبقاتی طبقه کارگر در اول ماه مه، دسـتـگـی
ـبـعـیـد و حـبـس   و روانه ی زندان ھا کرده اند و به شالق، ت

 .ھایی طوالنی مدت محکوم نموده اند 
 

ـبـایـد   ناگفته پیداست که کارگران بھیچوجه نمی توانند و ن
ـنـھـا   در قبال این ھمه ستم و بی حقوقی ساکت بنشینند و ت

ـفـاقـات  "  سـر بـه راه " شاھد و ناظر خـامـوش و   وقـایـع و ات
ـر حـرص و ولـع  .  پیرامونی باشنـد  ـر اث کـارگـری را کـه ب

سیری ناپذیر سرمایه و سودجویی بی حد و حصـر مشـتـی  
سرمایه دار به روز سیاه نشسته است، نمی تـوان صـرفـن بـا  
ـر سـر جـای   حربه ی تھدید و ارعاب و سرکوب و زنـدان، ب

کـارگـران قـطـعـا  در  .  خود نشاند و وادار بـه سـکـوت کـرد 
مقابل این بی عدالتی ھا و تـعـرضـات سـاکـت نـخـواھـنـد  

آنـان  .  ھمان گونه که تاکنون ساکت ننـشـسـتـه انـد . نشست 
بارھا و بارھا اعتراض خود را نسبـت بـه شـرایـط سـخـت و  
ـیـت راه   ذلت بار زندگی نشان داده و ھمواره به دفاع از حـقـان

ـراض  .  خویش و حرمت آن برخاسته اند  اگر چه ھر گونه اعـت
و حق طلبی آنان ھمواره با تھدید و بازداشت و زنـدان پـاسـخ  

 .گرفته است 
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ما كارگران دیگر در مقابل این وضـعـیـت ضـد انسـانـی و  
فالکت بار و گسترش لحظه به لحـظـه عـمـق و دامـنـه آن  
ـیـش از ایـن   سكوت نخواھیم كرد و اجازه نخواھیم داد کـه ب
ما را به بازی بگیرند و حـق حـیـات و ھسـتـی مـا را بـه  

از نظر ما تـداوم وضـعـیـت مـوجـود، سـوق  . تباھی بكشانند 
دادن زندگی و معیشت میلیونھا کارگر و خـانـواده ھـایشـان  

ما تـعـرض بـه زنـدگـی و  . از خط فقر به خط مرگ است 
معیشت خود را بر نخواھیم تافت و متحد و یـکـپـارچـه در  
ـر مـا و   مقابل فقر و فالکت و بی حقوقی تحـمـیـل شـده ب

ـنـدگـان  .  خانواده ھایمان ایستادگی خواھیم کرد  ـن ما تولید ك
داشتن یك زنـدگـی  .  اصلی ثروت و نعمت در جامعه ھستیم 

انسانی، مطابق با باالترین استانداردھای حیات بشـر امـروز،  
ما برای تـحـقـق ایـن امـر  .  حق مسلم و خدشه ناپذیر ماست 

ـیـش   روی را،   خطیر، تالش خواھیم کرد تا تمامی موانع پ
با اتكا به مبارزه و قدرت   اتـحـاد و ھـمـبـسـتـگـی مـان و  
ھمچنین برپایی تشكل ھای مستقل و طبقاتی، از سـر راه   

مـا  .  باید بـه وضـعـیـت مـوجـود خـاتـمـه داده شـود . برداریم 
کارگران دیگر تحمل اینھمه بی حقوقی و بی حـرمـتـی بـه  

ـم  .  زندگی و معیشت خویش را نداریم  ـی ما اعـالم مـی کـن
 .که متحد و یکپارچه در مقابل آن ایستادگی خواھیم کرد 

 
ما ضمن محکوم کردن ھر گونه تھاجم به مراسم ھـای اول  
ماه مه و تاکید بر لزوم تشكل یابی، کسب آگـاھـی ھـای  
طبقاتی و نیروی سازمانیافته و متشکل كارگران، یـادآوری  

ـیـن ایـن تشـکـل ھـا،  :  می کنیم که   به باور اعضا و فعال
رھایی از منجالب گندیـده و مـتـعـفـن سـرمـایـه داری بـه  
عنوان علت العلل ھمه ی نـابسـامـانـی ھـا و سـیـه روزی  
ھای طبقه کارگر و توده ھای تحت ستم و استثمـار مـردم،  
ـثـمـار   فقط و فقط از راه الغای کامل نـظـام سـلـطـه و اسـت

اما تا آن زمان و از جملـه  .  سرمایه متحقق خواھد شد و بس 
ـیـن   ـر، کـارگـران و فـعـال در راستای تحقق ایـن امـر خـطـی
ـرای   کارگری متشکل در این کمیته ھا، به سـھـم خـود، ب
پیگیری خواست ھا و مطالبات زیر و به کرسی نشـانـدن آن  

 :ھا در حد توان تالش و مبارزه خواھند کرد 
 
 تـوسـط  ٩٢ ــ در حالی كه میزان تورم اعالم شده در سـال  ١ 

بـانـک مـرکـزی و مـرکـز آمـار  ( نھادھای رسمی دولتی  
 درصد و خط فقر اعـالم شـده از  ٦/٣٦ رقمی معادل  ) ایران 

ـیـون تـومـان   طریق ھمان نھادھا، ماھانه رقمی معادل دو میل
مـعـلـوم  "  شورای عالی کار " را نشان می دھند، به اصطالح  

نیست که بر چه اساسی و بـا کـدام مـعـیـار مـنـطـقـی و  
  ٢٥ قانونی، حداقل دستـمـزد کـارگـران را در سـطـح تـورم  

ـیـن و   درصدی و میزان آن را ششصد ونه ھـزار تـومـان تـعـی
ــه ھــای ضــد کــارگــری و   ــب ــمــوده اســت؟ از جــن اعــالم ن

ـم،  "  شورای عالی کار " ضدانسانی این اقدام   ھم کـه بـگـذری
ـیـن مصـوب و مـورد پـذیـرش خـود   این عمل حتی با قـوان

ـیـز  )   قانـون کـار جـمـھـوری اسـالمـی ٤١ ماده  (حکومت   ن
واقعیت این اسـت کـه ایـن اقـدام  !  خوانایی و مطابقت ندارد 

ھـمـانـا تـحـمـیـل مـرگ  "  شورای عالی کار " ضدکارگری  
تدریجی برمیلیون ھا کارگر و خانواده كارگـری و در واقـع  

ـرخ  .  توھین به مقام و منزلت کارگران اسـت  بـا تـوجـه بـه ن
واقعی تورم و گرانی افسارگسیخته و سرسام آور کـاالھـا و  
ـر از مـیـزان   خدمات و انتظار صعود آن به سـطـوحـی بـاال ت

  ٦٠٩٠٠٠ ( موجود، تعیین این مقدار دستمزد برای کارگران  
حتی کفاف مخـارج چـنـد روز  )  ٩٣ ھزار تومان، برای سال  

. کارگر و مزدبگیران تحت ستم و استثمار را ھم نـمـی دھـد 
ـبـه  " بر این اساس مـا کـارگـران ضـمـن رد شـیـوه   سـه جـان

تعیین حداقل دستمزد، توسط یـک نـھـاد سـرمـایـه  " گرایی   
خواھان انحالل این به اصـطـالح  ")  شورای عالی كار ("داری  

ـیـافـتـه ی  "  شورا "  و اعتراض و مبارزه متـشـکـل و سـازمـان
ـنـدگـان   كارگران برای افزایش دستمزدھا از طریق دخالت نمای
منتخب و واقعی کارگران، با توجه به نرخ واقـعـی تـورم و  
سطح معیشت متعارف و معمول زندگی، حـتـی در ھـمـیـن  

 .ھستیم ) نظام ھا و جوامع سرمایه داری (نظام ھا و جوامع  
 
ـراض و  ٢  ــ برپایی تشكل ھای مستقل كارگری و حـق اعـت

ـیـان،   اعتصاب، تجمع، تحصن و راھپیمایـی و حـق آزادی ب
طبع و نشر و سایر حـقـوق سـیـاسـی و اجـتـمـاعـی، امـروزه  
جزئی از حقوق مسلم و خدشه ناپذیر کـارگـران و ھـمـه ی  

ـیـاسـت  مـا کـارگـران خـواھـان  .  آحاد مـردم در سـرتـاسـر دن
ـرای   ـبـات بـوده و ب برخورداری از تمامی این حقوق و مطـال

 .دستیابی به آن ھا تالش و مبارزه خواھیم کرد 
 
ــ دستمزدھای معوقه ی كارگران و خسارت ھـای نـاشـی  ٣ 

از آن باید فورا  و بدون ھیچ عذر و بھانه ای بـه کـارگـران  
ـرداخـت دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه ی  .  پرداخـت شـونـد  عـدم پ

کارگران در واقع ج رم آشکاری است که می بایسـت مـورد  
چنین دستمزدھایی باید ھمراه بـا  .  پیگرد قضائی قرار گیرد 

ـرداخـت   خسارت ھای ناشی از آن، تـمـامـا  بـه کـارگـران پ
 .شوند 

 
ـیـد امضـاء و  ٤  ــ ما خواھان لغو قراردادھای مـوقـت و سـف

ـیـجـه   ـت ـیـمـانـكـاری، كـه ن حذف شركت ھای واسطه ای و پ
ـیـت شـغـلـی کـارگـران و   مستقیم و بالفصـل آن عـدم امـن
تمکین در قبال انواع ستمـگـری و بـی حـقـوقـی اسـت، از  

ـرھـمـیـن اسـاس،  .  محیط ھا و شرایط کار کارگران ھستیم  ب
ـیـمـانـكـاری و   ما به سھم خود از كارگـران شـركـت ھـای پ
ـنـد   كارگرانی كه با قراردادھای موقت مشغـول بـه كـارھسـت
ـبـط بـا   می خواھیم که با ایجاد تشكل ھای مستقل و مـرت
ـتـی   مسئله مورد نظر، دربرابر این وضعیت و ایـن بـی عـدال
ـراض و مـبـارزه زده و عـوامـل   بی ن و آشکار دست بـه اعـت
ـرار دادھـای ذلـت بـار   سرمایه را مجبور به لغو ایـن نـوع ق

 .نمایند 
 
ــ اخراج و بیکارسازی کارگران توسـط سـرمـایـه داران در  ٥ 

ـر دوش   واقع یکی از راه ھای انداختن بار بحران سرمـایـه، ب
. ھای کارگران و کسب سودھای نجومی و افسانـه ایسـت 

ماخواھان اقدامات دسته جمعی و مـتـحـد ھـمـه ی بـخـش  
ھای كارگری، علیه موج بیكارسازی و اخراج کـارگـران و  
ـرداخـت   مزدبگیران تحت ستم و استثمار و در ھمین رابـطـه پ
بیمه ی بیکاری مکفی، تا زمان اشتغـال بـه کـار مـجـدد  

 .این کارگران بر سر کار می باشیم 
 
ــ ما کارگران خواھان لغو ھـر نـوع حـکـم اعـدام و قـطـع  ٦ 

فوری و بدون قید و شرط ھرگونه ا عمال فشـار نسـبـت بـه  
کارگران و فعاالن کارگری، و ھمین طـور، فـعـاالن دیـگـر  

ـیـب،   ـق جنبش ھای اجتماعی و به طور مشخص قـطـع   تـع
تھدید، احضارھای مکرر کارگران و فـعـاالن کـارگـری و  

ـم  ـیـن  .  بازداشت و زندانی کردن آن ھا می باشـی مـا ھـمـچـن
خواھان آزادی فوری و بدون قید و شرط ھمه ی کـارگـران  

رضـا شـھـابـی، شـاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد  :  زندانی ازجملـه 
جراحی، رسول بوداغی، بھنام ابراھیم زاده، محمد موالنـایـی،  
یوسف آبخرابات، واحد سیده و تمامی کـارگـران زنـدانـی و  
زندانیان سیاسی و عقیدتی و ھمراه با آن، لغو احکام صـادره  
ـبـش ھـای   ـر جـن ـیـه فـعـاالن کـارگـری و فـعـاالن سـای عل
اجتماعی و توقف پیگردھای امنیتی و قضایی، نسبـت بـه  

 .آنان ھستیم 
 
ــ ما کارگران خواھان اختصاص انواع  بیمه ھـای تـأمـیـن  ٧ 

ـیـکـاری   اجتماعی، از جمله  بیمه ھای بـازنشـسـتـگـی و ب
برای اکثریت قریب به اتفاق توده کـارگـران، بـه ویـژه  ...  و  

كارگران اخراجی و افـراد آمـاده بـه كـار، زنـان خـانـه دار،  
ـم  ـی بـه بـاور  .  كارگران از كار افتاده و دیگر آحاد جامعه ھست

ما، استفاده از مزایای بیمه ھای تأمین اجتماعی و دیـگـر  
امکانات آموزشی، بھداشتی و درمانی رایگان امروزه جـزء  
ـر کـارگـران و عـمـوم مـردم   ـم و خـدشـه نـاپـذی حقوق مسـل
زحمتکش و تحت ستم جامعه در بسیـاری از کشـورھـا بـه  
ـیـز در   شمار می آید و پرداخت آن به عموم مـردم کـارگـر ن
ـم ھـر   ردیف پاسخ گویی به نیازھا و ضروریات اولیه و مسـل

بیمه ھای تأمـیـن اجـتـمـاعـی اگـر مـی  .  جامعه ای است 
خواھد که به نحو مطلوبی از آن استفاده شود مـی بـایسـت  
که به دست نمایندگان منتخب و واقعی خـود کـارگـران و  

 .آحاد مردم زحمتکش جامعه اداره شود 
 
ــ ما خواھان برخـورداری تـمـامـی بـازنشـسـتـگـان از یـك  ٨ 

ـم و ھـرگـونـه   ـی زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی ھست
تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان را قویـا  مـحـكـوم  

 .می كنیم 
 
ــ كارگران باید در محل كار خود از استانداردھای مـربـوط  ٩ 

ـیـه  .  به ایمنی و بھداشت كار برخوردار باشند  به عـالوه  کـل
قوانین و استانداردھای جھانی مربوط به مشاغل سـخـت و  
زیان آور باید بدون قید و شرط و ھرگونه عذر و بـھـانـه ای،  

 .در مورد کارگران به مرحل  اجرا گذاشته شوند 
 
  
 

ــ ما ضمن تأکید بر اتحاد و ھمبـسـتـگـی بـخـش ھـای  ١٠ 
ـبـات   مختلف طبقه کارگر و اعالم حمایت قاطعانه از مـطـال
معلمان و پرستاران و سایر اقشار و بخش ھای این طبقه، از  
مبارزات عدالت طلبانه و برحـق آنـان جـھـت احـقـاق حـقـوق  
ـیـابـی بـه آن   مسلم شان دفاع نموده و در حد توان برای دسـت

ـم کـرد  ـبـات، تـالش و مـبـارزه خـواھـی مـا  .  حقوق و مـطـال
ـبـش ھـای آزادی   ھمچنین پشتیبانی خود را از تمامی جـن
خواھانه و برابری طلب، ھمچون جنبش دانشجویی و جنـبـش  
ـری،   زنان و حق تشكل یابی آنان اعالم می داریم و دسـتـگـی
محاكمه و به زندان افكندن فعالین این جنبـش ھـا را قـویـا   

 .محكوم می كنیم 
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ـری کـامـل حـقـوق زنـان و مـردان در  ١١  ـراب ــ ما خواھان ب
ـتـصـادی، سـیـاسـی،   تمامی شئونات زندگی اجتماعـی، اق
ـبـعـیـض آمـیـز   فرھنگی و خانوادگی، و محو كلیه قوانین ت

اعضا و فعاالن تشـکـل ھـای امضـا  . علیه آنان می باشیم 
کننده ی زیر، خود را در مبارزه زنان برای رسیدن به حـقـوق  
کامل شان با مردان، سھیم و ذینفـع دانسـتـه و از تـمـامـی  
کارگران و توده ھای مردم عدالت طلب و آزادیخواه جـامـعـه  
ـر و بـه کـرسـی   می خواھند که برای تحقق این امر خـطـی
ـبـات ویـژه ی زنـان، بـه   نشاندن  تمامی خواست ھا و مطال
عنوان نیمی از جـامـعـه، از ھـر طـریـق مـمـکـن دسـت بـه  

 .فعالیت و مبارزه بزنند 
 

ــ پدیده کودکان کار به شکل غیر قابل تصوری در حـال  ١٢ 
ـیـن نـگـه  . گسترش است  نظام سرمایـه داری بـا ھـدف پـای

ـثـمـار ھـرچـه   داشتن سطح دستمزدھای کارگران جـھـت اسـت
ـیـش   ـر و ب ـیـش ت فزاینده تر آنان و از این طریق سوداندوزی ب

ـلـف، ایـن پـدیـده   کـار  ( تر، تحت عناوین و بھانه ھای مخـت
ـرش مـی دھـد ) کودکان  ـیـا گسـت کـار  .  را در سـرتـاسـر دن

ـرای رسـمـیـت   کودکان باید ممـنـوع شـود و ھـر طـرحـی ب
بخشیدن این پدیده، تحت ھرعنوان و بھانه ای مـی بـایسـت  

ھمه ی كـودكـان بـایـد جـدای ازمـوقـعـیـت  .  محکوم گردد 
اقتصادی و اجتماعی والدین و نوع جنـسـیـت و وابسـتـگـی  

ژادی و مـذھـبـی، از امـكـانـات آمـوزشـی،      ھای ملی و ن 
 .رفاھی و بھداشتی رایگان و یكسانی برخوردار باشند 

 
ـم و  ١٣  ـی ــ ما کارگران بخشی از طبقه كارگر جھانـی ھسـت

به سھم خود از حقوق و حرمت انسانی ھمه ی کـارگـران و  
ـم  ـی مـا بـا  .  بشریت عدالت طلب و آزادی خواه دفاع می کـن

اخراج و تحمیل انواع ستم و بی حقوقی نسبت به كـارگـران    
ملیت ھای مختلف و به طور مشـخـص کـارگـران مـھـاجـر  

ـم  ـی كـارگـران  .  افغانی مخالفیم و آن را اکیدا  محكوم می كن
مھاجر افغان در ایران، تحت شرایط بسیار سـخـت و تـأسـف  
ـریـن حـقـوق و   ـتـدائـی ت ـنـد و از اب ـن باری زندگی مـی ك

ما ضمن محكـوم كـردن  .  مطالبات انسانی خویش محرومند 
ھر گونه ستم و تبعیض نسبت بـه ایـن کـارگـران، خـواھـان  
برخورداری تمامی کارگران مھاجر، با ھر ملیتی، از حقـوق  
کامل شھروندی با مردم ایران و رعایـت حـرمـت آنـان مـی  

 .  باشیم 
 

ــ ما ضمن قدردانی از تمامی حمایـت ھـای کـارگـری  ١٤ 
بین المللی از مبارزات كارگران در ایران و حمایت قـاطـعـانـه  
از اعتراضات و خواسته ھای كارگران و توده ھای مردم بـه  
جان آمده در دیگر کشورھای جھان، خود را متحد طبقاتـی  
ـری   ـراب تمامی بخش ھای طبقه کارگر و مبارزات برحق و ب
طلبانه آنان در سرتاسر دنیا دانستـه و بـه ویـژه در ایـن روز  
ـر ھـمـبـسـتـگـی   بزرگ و تاریخی، بیش از ھر زمان دیگر ب
ـرای رھـایـی از مشـقـات نـظـام   بین المللی طبقه كـارگـر ب

ما در عین حـال خـواسـتـار  . سرمایه داری تاكید می كنیم  
ـرنـامـه ی   تقویت سازمانیابی و مبارزات ھـدفـمـنـد و بـا ب

 .كارگران در سرتاسر جھان می باشیم 
ما ھمچنین معتقدیم که طبقه کارگر ایران مـی تـوانـد در  
روز اول ماه مه ضمن استفاده از تمامـی اشـکـال مـبـارزه و  
اعتراض باالخص اعتراضات خیابانی در مـقـابـل نـھـادھـای  

 .سرمایه عدم تمکین به وضع موجود را فریاد کند 
 
ـم  ١٥  ـقـوی ــ اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعالم شـده و در ت

مـا خـواھـان لـغـو ھـرگـونـه  .  رسمی كشور گنـجـانـده شـود 
 .محدودیت در برگزاری مراسم این روز جھانی ھستیم 

 
  

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای آزاد کارگری 
 

 انجمن برق و فلزکار کرمانشاه 
 

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 کارگری 

 
 ٨/٢/٩٣ 

 
  
 

 زنده باد اول ماه مه روز اتحاد و ھمبستگی کارگران 
 

قطعنامه کارگران پروژه ھای پارس 
جنوبی، فعاالن کارگری جنوب، فعاالن 

کارگری ضد سرمایه داری گیالن، جمعی از 
کارگران پتروشیمی ھای منطقه ویژه 

ماھشھر و بندر امام، بخشی از کارگران 
کرج به مناسبت اول ماه مه  -محور تھران 

 روز جھانی کارگر
اول ماه مه روز اتحاد و ھمبستگی کارگران ھـمـ  کشـورھـا  
در نبردی تاریخی برای رھائی از ستم ھای جامع  طبقـاتـی  

اول ماه مه روزی است که احسـاس قـدرت و غـرور  .  است 
ناشی از اتحاد صفوف مختلف کارگری ھم  کشورھا را در  
دل میلیاردھا تن از ھم طبقه ای ھای ما زنـده نـگـاه مـی  

 سالی که از تظاھرات بزرگ کـارگـران  ١٢٨ در طول  . دارد 
 سـاعـت کـار روزانـه  ٨ شیکاگو در آمریکا برای برقراری  

می گذرد، تظاھراتی که پلیس و دیگر مزدوران سرمایه آن  
را به گلوله بستند، ھمه ساله میلیون ھا کارگر در سـراسـر  
گیتی طی نسل ھای متوالی، این روز را گـرامـی داشـتـه  

ـقـ   . اند و می دارند  اول ماه مه نقط  عطفی برای آگاھی طـب
کارگر از وضعیت خود و جامعه، نقـاط ضـعـف و قـوت و  
ـثـمـار و   علل آنھا و چگونگی رھایی از شرایط و علل اسـت

زمانی است که کارگران باید موقعـیـت  .  ستم طبقاتی است 
خود و طبق  سرمایه دار را بررسی کنند، اھـداف و خـواسـت  
ـری و   ھای خود را به طور روشن مطرح نماینـد و پـی گـی
جسارت خود را برای دست یابی به خواست ھایشـان، راسـخ  

 .تر و سنجیده تر به کارفرمایان و سرمایه داران نشان دھند 
طبق  کارگر ایران بزرگترین طبق  اجتـمـاعـی کشـور اسـت و  
ھمه محصوالت مـادی و مـعـنـوی جـامـعـه یـا بـه طـور  
ـم   ـی مستقیم محصول کار این طبقه است یا به طور غیرمستق

ـتـصـادی،  .  متکی به کار او است  اما طبق  کارگر از نظر اق
ـریـن   اجتماعی، سیاسی و فرھنگی در بدترین و دون شـأن ت

 .وضعیت قرار دارد 
نظام سرمایه داری وضعیت اقتصادی و سیاسی خـطـرنـاک  
و فاجعه باری برای کارگران و دیگر توده ھای زحمـتـکـش  

ـرخ مـتـوسـط  .  به وجود آورده است  ـران ن طبق آمار رسمـی ای
  ١٣٩٣ رسید و در سال  %  ٤٠  به حدود  ١٣٩٢ تورم در سال  

ـیـکـارن  . ھم نرخ تورم باالئی پیش بینی می شود  جمعـیـت ب
ـیـش از  ٤ به    میلیون و سیصد ھزار نفر بالغ می گردد که ب

 درصد آنھا ھیچ کمک و درآمـدی دریـافـت نـمـی  ٥/٩٦ 
طبق آمـار  ( میلیون ھا کودک در شھرھا و روستاھا  .  کنند 

)  سـال ١٨  تا  ١٠  ھزار نفر در رده سنی  ٧٠٠ یک میلیون و  
مجبور به کار ھستند و این وضعیت باعث محروم شدن ایـن  
کودکان از تحصیل، رشد جسمی و روانـی مـنـاسـب مـی  

ـلـکـه در  .  شود  ـثـمـار مـی شـونـد ب آنھا نه تنھا شدیدا  اسـت
ـرار دارنـد   معرض انواع خطرھای جسمی، روحی و اخالقی ق
و از سوی دیگر استثمار وحشیان  کـودکـان و مـزد نـاچـیـز  
آنھا، باعث کاھش بیشتر مزد زنان و مردان نیز مـی گـردد  

 .و به تشدید استثمار دامن می زند 
 

ـر بـه   ـراب نابرابری مزد زنان نسبت به مردان در مقـابـل کـار ب
نسـبـت مـزد  . عریان ترین شکلی در جامعه اعمال می شود 

ـر حـدود   ـراب گـزارش شـده  %  ٥٩ زنان به مردان برای کار ب
زنان کارگر و زحمتکش، عالوه بر ستم ھا و تبـعـیـض  .  است 

ـم و   ھائی که بر زنان بـه طـور کـلـی وارد مـی شـود سـت
 .تبعیض اقتصادی و شغلی را ھم باید تحمل کنند 

 
در حالی که مصـائـب و مشـکـالت کـمـرشـکـن زنـدگـی  
کارگران و زحمتکشان را احاطه کرده است، شورای عـالـی  

ـنـدگـان شـورای    -نمایندگان کارفرمایان ( کار   وزیران و نمـای
 را بـه مـیـزان  ١٣٩٣ مزد حداقل اسمی سال  ) اسالمی کار 

ـیـانـگـر  .   تومان تعیین کـرد ٦٠٨٩٠٦  ـلـغ ب % ٢٥ ایـن مـب
مـزد حـداقـل  .  افزایش مزد اسمی نسبت به سال پیش اسـت 

ـران  ٦٠٨٩٠٦  ـر در ای  در حالی اعالم می شود که خط فـق
.  میلیون تومان در ماه اسـت ٢  ھزار تا  ٨٠٠ یک میلیون و  

ـران   در حالی چنین مزدی برای بـخـش اعـظـم کـارگـران ای
ـران مـزدی  ( تعیین می شود   چون بخش اعظم کـارگـران ای

کـه  )  کمتر از مزد حداقل و یا معادل آن دریافت می کنند 
 –  ١٣٩٣  نفره در سال  ٤ میانگین ھزین  یک خانوار شھری  

ـر    –براساس خوش بینانه ترین پیش بینی تورم سال آینده   براب
 میلیون و پانصد ھزار تومان در مـاه اسـت، یـعـنـی مـزد  ٢ 

ـم ضـد کـارگـری   ـراسـاس تصـمـی ـران، ب اکثریت کارگران ای
ـنـه مـتـوسـط یـک   شورای عالی کار، از یک چھارم ھزی

تصمیم ضـد کـارگـری شـورای  .  خانوار شھری کمتر است 
عالی کار، که البته انتظار دیگری از آن نمی توان داشـت،  

 .نسخ  مرگ تدریجی کارگران است 
ـنـھـا   آزادی کارگران از زنجیرھای ستم و استثمار طبقاتی ت

ـراض  . به دست خود کارگران ممکن است  باید مـبـارزه، اعـت
باید متحد و متشکل شد، بایـد  .  و مقاومت را گسترش داد 
اجـتـمـاعـی کـارگـران و حـزب    –سازمان ھای اقتصادی  

سیاسی طبقه کارگر را برای برانـداخـتـن سـرمـایـه داری و  
ـر  .  محو نظام طبقاتی ایـجـاد کـرد  ـقـ  کـارگـر در مسـی طـب

تاریخی و دوران ساز خود ھمواره از یک سـو بـا اھـداف و  
خواست ھای فوری و مبرم و از سوی دیگر با اھداف دراز  
مدت و تاریخی مـواجـه اسـت کـه از یـکـدیـگـر جـدایـی  

ـقـ  کـارگـر و روز  .  ناپذیرند  اول ماه مه روز ھمبستـگـی طـب
اعالم جمعی خواست ھا و مطالبات مشترک ھم  کـارگـران  

ما ھم  کارگران، فعاالن کـارگـری و تشـکـل ھـای  . است 
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کارگری را به ضرورت مبارزه مشترک حول خواست ھا و  
 :مطالبات مشترک طبق  کارگر فرا می خوانیم 

 
اول ماه مه روز اتحاد و ھـمـبـسـتـگـی کـارگـران ھـمـ    – ١ 

کشورھا در مبارزه با سرمایه داری اسـت و بـایـد تـعـطـیـل  
رسمی اعالم گردد و ھـرگـونـه مـمـنـوعـیـت و مـحـدودیـت  

 .برگزاری این روز ملغی گردد 
 
ـریـن    – ٢  کارگران ایران بزرگترین طبق  اجتمـاعـی و بـزرگـت

مولد ثروت در کشورند و با خانواده ھایشان اکثریت جمعیـت  
بدین سان طبیعی است که کـارگـران  .  را تشکیل می دھند 

ـنـه مـتـوسـط زنـدگـی   خواھان دست کم مزدی معـادل ھـزی
. بـاشـنـد )  طبق آمار بـانـک مـرکـزی (یک خانوار شھری  

ـیـز افـزایـش   چنین مزدی باید ھر ساله به تناسب تـورم و ن
 .بارآوری اجتماعی کار افزایش یابد 

 
ـقـل   - ٣  ایجاد و به رسمیت شناسـانـدن تشـکـل ھـای مسـت

ـقـل  ( کارگری   مستقل از کارفرمایان و عوامل شـان، مسـت
از دولت، مستقل از احزاب سیاسی و مستقل از نـھـادھـای  

 .بدون ھیچ پیش شرطی ) دینی 
 
ـبـات عـقـب افـتـاد     –  ٤  پرداخت فوری مزدھا و سایر مطال

ـنـاع   کارگران بـی ھـیـچ عـذر و بـھـانـه؛ در صـورت امـت
کارفرما و یا ناتوانی او در پرداخت مـزد کـارگـران، دولـت  
ـرکـرد   مکلف است مزد کارگران را با خسارت ناشـی از دی

 .بپردازد 
 
ـیـد امضـا، بـه رسـمـیـت    –  ٥  لغو قراردادھای موقت و سـف

شناختن حق انعقاد پیمان ھای جمعی کار بین کـارگـران و  
کارفرمایان و مبارزه با اخـراج کـارگـران بـه ویـژه فـعـاالن  

 .حقوق کارگری 
 
پرداخت مزد برابر به زنان و مردان برای کـار یـکـسـان،   - ٦ 

ـنـ    لغو ھم  تبعیضات جنسی، مذھبی، قومی و ملی در زمـی
 .استخدام و تصدی مسئولیت ھای شغلی و اجتماعی 

 
ـر    -  ٧  ـرخـورداری ھـمـ   ١٦ منع کـار کـودکـان زی  سـال، ب

کودکان از تأمین اجتماعی گسترده و کـامـل، امـکـانـات  
 .آموزشی، رفاھی، بھداشتی و ورزشی رایگان 

 
ـلـمـان   - ٨  آزادی فوری و بی قید و شرط ھم  کارگران، مـع

ـیـدتـی یـا مـبـارزه   و دانشجویانی که به دالیل سیاسی، عـق
. برای خواست ھای اقتصادی و اجتماعی زندانی شـده انـد 

ـرداخـت   ـلـمـان زنـدانـی و پ بازگشت به کار کارگران و مـع
لـغـو  .  حقوق و مزایای مدتی که زندانی و بازداشت بوده اند 

ـیـت سـیـاسـی   ممنوعیت تحصیلی دانشجویـانـی کـه فـعـال
 .داشته اند و به این خاطر محکوم شده اند 

ـیـدتـی و مـنـع    -  ٩  آزادی فوری زندانیان سـیـاسـی و عـق
 .تعقیب آنھا 

 
آزادی بیان، قلم، عقیده، مطبـوعـات و دیـگـر رسـانـه    - ١٠ 

ھای جمعی، لغو سانسور، منع شکـنـجـه و لـغـو مـجـازات  
 .اعدام 

 
حق گردھمائی، تظاھرات و اعتـصـاب، عـدم دخـالـت    –١١ 

ـرای پـایـان دادن بـه   ـتـی ب ـی پلیس، نیروھای انتظامی و امن
 .اعتصاب 

 
برقراری کنترل مستمر کـارخـانـه و کـارگـاه ھـا و    –  ١٢ 

ـرطـبـق   دیگر محیط ھای کار از نظر بھداشتی و ایـمـنـی ب
استانداردھای جھانی توسط نمایندگان منتـخـب کـارگـران،  
برکناری و برخورد قاطعانه با تمام دسـت انـدرکـاران بـخـش  
دولتی و خصوصی که در سوانح فاجعه بـار کـار بـه طـور  

 .مستقیم و غیرمستقیم نقش داشته اند 
 

بیمه ھای تأمین اجتماعی حق تـمـام افـراد جـامـعـه    -  ١٣ 
ادار  این نھاد باید بدست نمایندگان منتخب کـارگـران  .  است 

پـوشــش کــامـل ھـمــه  .  در سـراســر کشــور صــورت گـیــرد 
ـیـمـه ھـای   واحدھای کار زیر ده نفر توسط قانـون کـار و ب

 .اجتماعی 
 
پرداخت مستمری بازنشستگان به میزان آخـریـن مـزد   – ١٤ 

ـر   ـیـن ت و حقوق دریافتی به شرطی که از مـزد حـداقـل پـای
نباشد، بھره مندی آنان از تـأمـیـن اجـتـمـاعـی و خـدمـات  

 .بھداشتی و درمانی 
 
 سـاعـت کـار و  ٤٠ برقراری و اجرای دقیق حداکثر    – ١٥ 

دو روز تعطیلی متوالی در ھفته و یک ماه تمام مـرخصـی  
 .ساالنه با حقوق و مزایا 

 
برقراری حداقل چھار ماه مرخصی با حقوق و مزایـا    –  ١٦ 

برای زایمان و زمان بارداری زنان کـارگـر، پـوشـش کـامـل  
ھزینه ھای زایمان و مراقبت ھای پزشکی و پیراپزشکی و  
ـیـمـه   ـره زنـان کـارگـر تـوسـط سـازمـان ب آزمایش ھا و غـی

 .اجتماعی 
 

ــقــل    –  ١٧  ــت ســازمــان ھــای مســت حــق شــرکــت و دخــال
 .کارگری در تدوین قانون کار 

 
ـیـکـار و    –  ١٨  ـرای کـارگـران ب ـیـکـاری ب برقراری بیـمـ  ب

 .جویندگان کار با مزدی دست کم برابر مزد حداقل 
 
کارگران ھم  کشورھا طبق  واحدی ھستند و ھمـگـی    – ١٩ 

زیر بھره کشی و ستم سرمایه داران و دولت ھـای سـرمـایـه  
ـیـادی، درازمـدت و تـاریـخـی  .  داری قرار دارند  ـن منـافـع ب

ـیـن  .  کارگران ھم  کشورھا مشترک است  بدین سان رابطه ب
ما خـواسـتـار  .  کارگران جھان باید ھمبستگی و اتحاد باشد 

ـیـت،   ـران فـارغ از مـل برابری حقوق کلیه کارگران ساکن ای
ـبـعـیـض  . جنسیت و مذھب آنان ھستیم  ما مخالف ھر نـوع ت

ـیـت   ـر مـل به ضد ھم  کارگران مھاجر یا دیگر کارگران سـای
 .ھا که در ایران شاغل و یا ساکن اند می باشیم 

 
ما از مبارزات اقتصادی و سـیـاسـی کـارگـران در    – ٢٠ 

سراسر گیتی برای بھبود زندگی مادی و معنـوی خـود و  
ـبـانـی   مقابله با بحران ویرانگر و جھانگیر سرمایه داری پشتی
می کنیم، مـا ھـمـبـسـتـگـی خـود را بـا مـبـارزات مـردم  

زحمتکش کشورھای زیر سـلـطـه و عـقـب مـانـده بـه ضـد  
استثمارگران داخلی و غارتگران و تجاوزگران و اشـغـالـگـران  
خارجی اعالم می نمائیم، ما ھر نوع توطـئـه تـوسـط دولـت  
ھای سلطه طلب خواه در شکل تجاوز نـظـامـی و خـواه بـه  
ـم را   ـر سـت صورت به اصطالح حـمـایـت از حـقـوق مـردم زی
ـم کـه ایـجـاد دگـرگـونـی ھـای   ـی محکوم می کنیم و برآن
اجتماعی و سیاسی تنھا حق خود مـردم ھـر کشـور اسـت،  
ـفـوذ در   ما نه تنھا سرکوب مبارزات توده ھا، بلکه اعمال ن
این مبارزات و تالش برای کارگردانی آنـھـا و جـھـت دادن  
بدان ھا از سوی نیروھای امپریالیستی و ارتـجـاعـی از ھـر  

 .قماش را قاطعانه رد می کنیم 
 
ـر نـظـامـی گـری،   – ٢١  ـنـی ب ـت ما ھرگونه سـیـاسـت مـب

عظمت طلبی و سلطه جوئی را از جانب ھـر کشـوری کـه  
مـا بـا ھـمـ  سـیـاسـت ھـای  .  باشد قویا  محکوم می کنیم 

عظمت طلبانه و سلطه جویان  قدرت ھای جـھـانـی و قـدرت  
ـر  .  طلبان منطقه ای مخالفیم  چنین سیاستی که مـتـکـی ب

منافع استثمارگران  چپاولگران خارجـی و داخـلـی اسـت بـه  
جنگ ھای تجاوزگرانه و سلطه گرانه، به تھـدیـد جـنـگ،  
ـر   ـم ت ـم ھـا و وخـی به تقویت نظامی گری و به اعمال تحـری
کـردن زنـدگـی مـردم دامـن زده و فضـای اجـتـمـاعـی و  

ـقـان آور کـرده اسـت  مـا  .  سیاسی را به شدت مسموم و خـف
 .طرفدار صلح ھمراه با آزادی و دموکراسی ھستیم 

 
ـیـن    –  ٢٢  ما ضمن قدردانی از تـمـامـی حـمـایـت ھـای ب

ـران و   المللی کارگری و مردمی از مبارزات کارگران در ای
حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته ھای کـارگـران در  
ـیـش از ھـر   ـم و ب ـی سراسر جھان، خود را متحد آنان می دان
زمان دیگر بر ھمبستگی بین المللی کارگران برای رھـایـی  

 .از مشقات نظام سرمایه داری تأکید می کنیم 
 

 
 

 کارگران پروژه ھای پارس جنوبی 
 

 فعاالن کارگری جنوب 
 

 فعاالن کارگری ضد سرمایه داری گیالن 
 

جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقه ویژه ماھشـھـر و  
 بندر امام 

 
 کرج  -بخشی از کارگران محور تھران  

 
 ١٣٩٣ اردیبھشت  

  اول ماه مه روز جھانی کارگر گرامی باد 
 

قطعنامه کارگران شھر سقز به تاریخ اول 
 ١٣٩٣ اردیبھشت ١١ برابر با ٢٠١٤ماه مه 

  امسال در حالی به پیشواز اول ماه مه روز جھانی کارگـر  
ـیـش دربـحـران   می رویم، که سرمایه داری جھانی بیـش ازپ

دیگر دوران رونق سرمایه سپـری شـده اسـت  .  فرو رفته است 
. و سرمایه بحران زا با بحرانی دائمی دست به گریبـان اسـت 
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ـیـش   سرمایه برای سرپا نگه داشتن تولید ارزش اضـافـی، ب
ـروی کـار   ـی ازپیش به ستون و پایه اصلی خویش یعنی بـه ن
ـیـن مـی آورد   ھجوم می برد، سطح معیشت کارگران را پای

ـر  .  وآنان را دسته دسته اخراج می کند  سـلـطـه رفـرمـیـسـم ب
ـنـه   ـیـز زمـی جنبش کارگری و نبود تشکل ھای کارگری ن
را برای این یورش سرمایه بـه اردوی کـار تسـھـیـل کـرده  

 .است 
  اما در ایران، وضع از این به مراتب اسفناک تر و فاجـعـه  
ـلـف   بارتراست، زیرا سرمایه داری، با اتکا به اھرم ھای مخت
از جمله فشار بر فعاالن کارگری و کارگران آگاه، تحـمـیـل  
ـیـن نـگـه داشـتـن   بی حقوقی کامل برتمـام کـارگـران، پـای
ـم، فشـار مضـاعـفـی بـه   ـیـکـارسـازی عـظـی دستمزدھا و ب

کارگران به واسطه پاییـن بـودن  .  کارگران تحمیل می کنند 
دستمزد وسطح معیشت  به اضافه کاری و در بسـیـاری از  

در ایـن مـیـان  .  موارد به مشاغل دوم و سوم تن می دھـنـد 
سرمایه داران در مقابل مطالبه امنیت شغلـی، کـارگـران را  

 .بی وقفه مورد حمله قرار می دھند 
ـران، مـا شـعـار   با توجه به وضعیت کنونی کـارگـران در ای
محوری مراسم اول ماه مه امسال را بـه جـھـت اھـمـیـت آن  

ـرای   »برای زندگی و معیشت کارگران   مبارزه سـراسـری ب
ـم  «افزایش دستمزد، اخراج و بیـکـارسـازی  ـرار داده ای مـا  .  ق

ـری آنـان بـه جـرم   معتقدیم حملـه بـه کـارگـران و دسـتـگـی
ـقـه ای   مطالبات خود توسط عـوامـل سـرمـایـه بـه ھـم طـب

درعـیـن حـال، مـا  .  ھایمان آخرین بار نبوده و نـخـواھـد بـود 
ـنـھـا و   کارگران دریافته ایم که مقابله با یورش سـرمـایـه ت
ـر   ـپـذی تنھا در سایه سازماندھی سـراسـری کـارگـران امـکـان

ـبـود ایـن سـازمـانـدھـی اسـت کـه  . است  ـم در ن ما معتقدی
سرمایه ھمواره و بی امان ضربات وحشیانه خود را بر پیـکـر  

افزون براین، ما درعین آن کـه  .  طبقه کارگر فرود می آورد 
خود را متعھد وملزم می دانیم کـه درصـف مـقـدم مـبـارزه  
ـم،   ـری ـرارگـی برای خواست ھا ومطالبـات روزمـره کـارگـران ق
براین باوریم که رھایی نھایی طبقـه کـارگـر ازسـیـه روزی  
ونکبتی که نظام سرمایه داری به طبقـه کـارگـر تـحـمـیـل  

 .  کرده است در گرو مبارزه برای لغو کارمزدی است 
ـبـات   با توجه به موارد فوق ما کارگران خواسته ھا و مـطـال

 :خویش را به شرح زیر اعالم می کنیم 
 
اول ماه مه روز جھانـی کـارگـر، کـارگـران ھـمـراه بـا    -  ١ 

ـیـاز بـه کسـب مـجـوز، بـدون   خانواده ھایشان بتوانند بدون ن
ـراسـاس سـنـت ھـای   ـیـس ایـن روز را ب کنترل ومزاحمت پل

 .جھانی آن برگزار کنند 
 
بحران سرمایه داری به یکی از حادتریـن مـراحـل خـود   - ٢ 

رسیده است، کارخانه ھای دولتی یکی پس از دیگـری بـه  
بخش خصوصی فروخته مـی شـود و کـارگـران را دسـتـه  
دسته تحت عنوان بازخرید و یا با استناد به بنـد ح از مـاده  

ـنـد، بـه طـوری کـه  ٢١   قانون کاردر واقع اخراج مـی کـن
ـرای   اکنون اخراج و بیکـاری بـه عـامـلـی خـانـمـان سـوز ب

ما کارگران را فرا مـی  .  زندگی کارگران تبدیل شده است 
خوانیم که فریب وجوھی که تحت عنوان حق سـنـوات داده  
ـر اخـراج   ـراب می شود را نخورند و با مقاومت متحدانـه در ب

 .   خواستار اشتغال دائم و امنیت شغلی شوند 
 

ـیـن و     - ٣  ـیـه قـوان ما کارگران خـواھـان لـغـو فـوری کـل
مصوبات ضد کارگری موجود از جمله قراردادھای مـوقـت  
کار، قرارداد یک سویه، قرارداد اجـبـاری کـه ایـن روزھـا  

 .توسط شرکتھای پیمانکارمنعقد می گردد 
 
ـر    -  ٤  در نبود تشکلھای خود ساخته کارگـری دسـتـمـزد ب

ـیـن   اساس واقعیت ھای موجود یک زندگی امروزی  تـعـی
ـنـای یـک   ـر مـب ـیـن دسـتـمـزد ب نمی شود، ما خواھان تعی
زندگی امروزی برابر بـا تـورم مـوجـود و لـغـو بـخـشـنـامـه  
ـیـن شـده    شورای عالی کار در مورد حداقل دسـتـمـزد تـعـی

 .   ھستیم ١٣٩٣ سال  
 
حقوق معوقه کارگران باید یکجـا وفـوری ھـمـراه بـا     -  ٥ 

دولت و مجریان قانون حق نـدارنـد  . خسارت آن پرداخت گردد 
ـنـد  ـبـدیـل کـن مـا  .  حقوق معوقه کارگـران را بـه اقسـاط ت

خواستار بازداشت کارفرمایان خاطی تا وصول حقـوق ھـای  
 .  معوقه کارگران ھستیم 

 
ما کارگران خواھان کاھش ساعات کار برای تامیـن     -  ٦ 

 .اوقات فراغت درقالب دوروز تعطیل متوالی درھفته ھستیم 
 
ـیـشـیـن     -  ٧  ـیـکـاری از دسـتـاوردھـای مـبـارزات پ بیمه ب

ما خواھان برخورد مناسب بـا شـأن و  .  کارگران جھان است 
ـیـکـاری مـکـفـی و   ـیـمـه ب ـیـکـاران و ب منزلت انسانی با ب
ـیـکـار از   متناسب با سطح زندگی امروزی به کلیه افـراد ب
جمله زنان و مردان تا زمـان ارائـه کـار مـنـاسـب از سـوی  
ـیـکـاری مـوظـف اسـت بـه   ـیـمـه ب دولت ھستیم و صندوق ب
ـنـد، عـیـدی   کارگرانی که بیمه بیکاری دریافت مـی کـن

 . پرداخت نماید 
 
ـرنـد،    -  ٨  کارگران بیکار در بی حقوقی مطلق به سر می ب

ـرار   بسیاری از آنان در معرض فروپاشی خـانـواده ھـایشـان ق
دارند، بارھا شاھد کشته شدن فرزندان بـه دسـت کـارگـران  
بیکار بوده ایم، بارھا شاھد فحـشـا و تـن فـروشـی زنـان و  
دختران از بین ھمین کارگران بیکار بوده ایم، در نبـود کـار،  
ـرار مـی   ـفـاده ھـا ق کارگران بیکار مـورد انـواع سـوء اسـت

ـیـاز  .  گیرند  آنان به حمایت ھم طبقه ایـھـای شـاغـل شـان ن
ما کـارگـران شـاغـل را بـه حـمـایـت از ھـمـکـاران  .  دارند 

ما خواھان ممنوعیت اخـراج ھـا  .  بیکارشان فرا می خوانیم 
 .و بازگشت فوری کارگران بیکار بر سر کارشان ھستیم 

 
کارگران بازنشـسـتـه بـه لـحـاظ سـطـح زنـدگـی و     -  ٩   

معیشت در وضعیت مشتقت بار و رقت انگیزی به سر مـی  
زندگی کارگران بازنشسـتـه بـه ھـیـچ وجـه در شـأن  .  برند 

ما خواھـان تـأمـیـن زنـدگـی  .  زندگی انسان امروزی نیست 
به طوری کـه  .  کارگران بازنشسته و خانواده ھایشان ھستیم 

کارگران بازنشسته به واسطه نازل بودن سطح معـیـشـت بـعـد  
 .   از عمری کار مجبور به اشتغال مجدد نباشند 

 
ــی     -  ١٠  ـن ـرزمـی کـودکـان در کـارگـاه ھـای نـمـور و زی

ودرخیابان ھا به عنوان ارزان ترین کارگران به کـار گـرفـتـه  
می شوند، دولت موظف است تا به خانواده ھـای کـه نـان  
ـنـد حـقـوق و مـزایـا شـایسـتـه یـک   آور آنان کودکان ھست

زندگی امروزی فارغ از تعلقات خانوادگی پرداخت نماید و  
 .     کودکان باید با ھزینه دولت مشغول به تحصیل شوند 

 
زنان کارگر در مقایسه با مردان از حقوق و مزایـا و     -  ١١ 

مـا خـواھـان رفـع  .  فرصت ھای شغلی کمتری برخوردارنـد 
ـر   ـراب تبعیض از زنان و برخورداری آنان از دستمزد و مزایای ب
در ازای کار برابر با مردان وھمچنین خواھان لـغـو آپـارتـایـد  
جنسی وبرابری کامل حقوق زنان با مـردان درتـمـام عـرصـه  

زن، ھمـسـر یـا مـادر بـودن  .  ھای زندگی اجتماعی ھستیم 
شـرایـط  .  نباید مانع اشتغال و یا ارتقای شغلـی زنـان بـاشـد 

ـیـق   ـف ـل کاری زنان باید به گـونـه ای بـاشـد کـه امـکـان ت
ـرون از خـانـه   ـی مسئولیت مراقبت از فرزندان را با کـار در ب

ـیـز  .  فراھم کند  ما خواھان قوانین حمایتی برای اشتغـال و ن
امنیت و ارتقای شغلی زنان در محیط کار و تـمـام عـرصـه  

 .  ھای زندگی ھستیم 
 
ـرده و     - ١٢  ـرا  شـکـل گسـت مبارزات متحدانه معلمان اخـی

ـلـمـان فـقـط در  .  نوینی به خود گرفته است  ما معتقدیم مع
ـنـد   سایه ایجاد تشکل ھای خود ساخته سراسری مـی تـوان

 .به خواسته ھای خویش دست یابند 
 
ـرای یـک     – ١٣  صدورحکم شالق از طرف قوه قضائیـه ب

ـرای یـک جـامـعـه اسـت، مـا   معلم، صدور حکم شـالق ب
کارگران ضمن محکوم کردن این جنایت، ھیچ وقـت آن را  

 .فراموش نخواھیم کرد 
 
ـرتـری     -  ١٤  ـبـعـیـض و ب کارگران در سراسر جھان، بـدون ت

نژادی و ھرگونه حس ناسیونالیستـی حـق کـار و زنـدگـی  
ما خـواھـان تـأمـیـن حـقـوق سـیـاسـی، فـرھـنـگـی،  .  دارند 

اجتماعی و اقتصادی کارگران مھاجر در سراسر جھان مـی  
 .  باشیم 

 
ما کـارگـران خـواھـان آزادی ایـجـاد تشـکـل ھـای   - ١٥ 

کارگری، آزادی اعتصاب، تجمع و راه پیمایی، آزادی بـی  
ـیـه   قید و شرط سیاسـی، آزادی مـطـبـوعـات و آزادی کـل

 .زندانیان سیاسی و کارگران زندانی ھستیم 
 
ما کارگران، حمله به بند  زندانیان سیاسی کـه ھـر    – ١٦ 

چند  ھفته  یک بار توسط نیروھای امنیتی صورت مـی  
ـم  ٣٥٠ گیرد بخصوص بند   ـی  زندان اوین را محکوم مـی کـن

 .   و خواستار محاکمه کلیه مسئولین مربوطه ھستیم 
 
جنگ که شامل پدیده ھایی چون ترور، قتل عـام      -  ١٧ 

ـرای تـجـدیـد   و کشتار است، ابزار سرمایه داری جـھـانـی ب
تقسیم جھان و یکی از اھرمھای فشار دولـت ھـای قـدرت  

ما کـارگـران  . مند سرمایه داری علیه مردم تحت ستم است 
ضمن ابراز ھمدردی با ملت ھای جنگ زده در منـطـقـه از  

 .  جمله سوریه ھر گونه جنگ  را محکوم می کنیم  
 
مبارزه طبقه کارگر علیـه سـرمـایـه داری مـبـارزه      -  ١٨ 

ما کارگران ضمن حـمـایـت از مـبـارزات  . ای جھانی است 
کارگران کشورھای مختلف، کارگران جھان را برای ایجـاد  

 .انترناسیونال کارگری فرا می خوانیم 
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 ٦/٢/٩٣  بند در تـاریـخ  ١٨ این قطعنامه با یک مقدمه و  
 .با حضور جمعی از کارگران شھر سقز تدوین و مصوب شد 

ما تدوین کنندگان این قطعنامه، از تمام کـارگـران سـقـز و  
حومه از جمله کارگران شھرک صنعتی قھرآباد، کـارگـران  
بیمارستان، کارگران شھرداری، کـارگـران خـبـاز، کـارگـران  
ـتـی شـرکـت   سطح شھر می خواھیم که در مراسم ھای دول
نکنند و به ھر شکل ممکن مراسم روز جھانـی کـارگـر را  
ـبـات مـا   برگزار کنند و از این قطعنامه که خواست و مطال

 .کارگران است استفاده کنند 
 
 

قطعنامه کارگران خبازیھای سنندج و 
 :مریوان

معیشت کارگران به ورطه سراشیبی افتاده 
 است

روز  ( کارگران ایران در شرایطی اول ماه مـه  :   اردیبھشت ١١ 
دارند که تبعات نـاشـی از  ¬  را گرامی می ) جھانی کارگر 

ـر گـرفـتـه بـطـوری کـه   بحران اقتصادی کشور مـا را درب
ــی افـتـاده اســت  ـب . مـعـیـشـت کــارگـران بـه ورطــه سـراشـی

ـر، اخـراج سـازی  ـق ھـای    دستمزدھای چندین برابر زیر خط ف
گسترده، عدم پرداخت به موقع حداقل دستمزدھای بـخـور و  
نمیر و تحمیل قرادادھای موقت و سفید امضاء که ھـر روز  

شود، عواقـب اجـتـمـاعـی    بر عمق و دامنه آن نیز افزوده می 
ـران   ـر قـابـل جـب ناشی از این معضالت برای کـارگـران غـی

زندگی انسانی ھمراه با استانداردھای روز حـق  .   خواھد بود 
ـم  ¬  و برای احقاق آن تالش می . مسلم  کارگران است  ـی . کـن

کارگران  خواستار عدم افزایش قیمت نان شـدنـد و مـنـوط  
ـرخ نـان را    کردن افزایش دستمزد  ھایشان در قبـال افـزایـش ن

انصافی آشکار در حق ھزاران کـارگـر خـبـاز دانسـتـه و    بی 
ـر اسـاس   مصرانه خواھان افزایش فوری دستمزدھای خـود ب

ــدگـی کـارگــران شــده  ــازھـای واقـعــی زن ـی کــارگــران  .  انـد   ن
خبازیھای سنندج در بخش دیگری از این قطعنامه جلـسـات  
ـیـن دسـتـمـزد کـارگـران را جـلـسـاتـی   سه جانبه برای تـعـی
ـبـه   فرمایشی توصـیـف کـرده و خـواھـان جـلـسـات دو جـان

ـیـن دسـتـمـزد )  کارگر و کارفـرمـا (  ـرای تـعـی . انـد   ھـا شـده   ب
کارگران ھمچنین با تاکید بر پرداخت فوری دسـتـمـزدھـای  
ـیـکـار سـازی کـارگـران   معوقه، خواستار توقف اخـراج و ب

کارگران خباز سنندجی با اشاره به قـانـون مشـاغـل  . اند   شده 
ـیـه کـارگـران   ـرای کـل سخت و زیان آور، به لزوم اجرای آن ب

ھا تاکید کرده و کارگران خباز را محـق   ¬شاغل در خبازی 
.  انـد   بر استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد دانسته 

ـقـل    شان، برپایی تشکل   کارگران در ادامه قطعنامه  ھای مست
ـم خـود   کارگری، اعتراض، تجمع و آزادی بیان را حق مسـل
عنوان کرده و خواستار به رسمیت شناخته شدن اجـتـمـاعـات  

ـری حـقـوق  .  اند   کارگری شده  ھمچنین کارگران خباز بر براب
زنان و مردان در تمـامـی شـئـونـات زنـدگـی اجـتـمـاعـی و   
اقتصادی تاکید کرده و خواستار محو کلیه قوانین تبعـیـض  

 .اند   آمیز علیه کارگران زن شده 
 

پیام سه فعال کارگری دربند به مناسبت 
 اول ماه مه

، سـه  " محمد موالنایی، واحد سیده و یـوسـف آب خـرابـات " 
فعال کارگری مـحـبـوس در زنـدان مـرکـزی مـھـابـاد بـه  

در بـخـشـی از  .  مناسبت اول ماه مه پیامی منتشر نمـودنـد 
امـروز در شـرایـطـی بـه  »:  این پیام چنین تصریح شده است 

ـم کـه نـظـام   پیشواز اول ماه مه روز جھانی کارگر می روی
سرمایه داری ایران با استثمار بیشتر کارگران مـی خـواھـد  
ـبـش   ـر جـن ـیـشـت سیاست نئولیبرالی خود را بر بستر سرکوب ب
طبقه کارگر و نرمش در مقابل دولت ھای سـرمـایـه داری  

ما کارگران ایران در مقـابـل ایـن بـی حـقـوقـی  .  دنبال کند 
ـراض   سکوت نخواھیم کرد و بـه ھـر شـکـل مـمـکـن اعـت

 " خودمان را به اذھان عمومی می رسانیم 
 

اول ماه مه آغاز رزمی ماندگار بر ھمه 
 !کارگران و توده زحمت کش گرامی باد

در این روز به یاد ماندنی کارگران در کشـور امـریـکـا در  
اعتراض  به بیعدالتی ھایی که در حـق آنـان شـده بـود بـه  
خیابانھا آمده و خواھان کمتر شدن سـاعـات کـار، افـزایـش  
دست مزدھا و دیگر خواسته ھای خود شدند که در نھـایـت  
ـرای   ـتـه ب ـب به شماری از خواسته ھـای خـود رسـیـدنـد و ال
رسیدن به ھمین خواسته ھای حداقلی ھزینـه ھـای زیـادی  

ھمه ما به خوبی می دانیم کـه مـبـازه بـا  .  پرداخت کردند 
بیعدالتی وھمچنین دنیای نابرابر سرمایه داری ھزینه خـاص  

می خـواھـم بـه شـمـا رفـقـای  .  خودش را ھم به ھمراه دارد 
ـنـده ی   ـم کـه مـن خـود بـه عـنـوان نـمـای گرامی ام بگـوی
ـم در   کارگران نیشکر ھفت تپه بـه ھـمـراه دیـگـر ھـمـکـاران
سندیکای نیشکر با داشتن سوابق کار بیش از بیـسـت سـال  
ـم و   ـیـن بـه زنـدان مـحـکـوم شـدی از کار بیکـار و ھـمـچـن
ـری ھـای   ـراب ـراض بـه نـاب محکومیت ما فقط به دلیل اعـت

 .حاکم بر جامعه کارگریمان بود 
ـم کـه   من به عنوان یک کارگر و یک رفیق الزم می دان

به ھـمـه  .  مواردی را به دوستان فعال کارگری گوشزد کنم 
ـتـی ھـای کـه بـه   شمایی که مدعی برداشته شدن بیـعـدال
ـقـه کـارگـر روا   ھمه مردم زحمت کش و بـه خصـوص طـب
ـقـانـه   ـی داشته می شود ھستید و شما را به اتحاد عـمـل رف

ھم طبقه ای ھای من شما می بایسـتـی  .  دعوت می کنم 
که با صحبت و بحث و با آگاه کردن دیـگـر کـارگـران در  
ـر ھـمـه   محیط ھای کار آنان را به بی عدالتی ھایی که ب
ما می رود آگاه سازید و با تقویت کار جمعی این واقعـیـت  

ـبـود یـک  .  را به دیگرھمکارانمان نشان دھیم  چرا که در ن
حرکت متحدانه و عدم فشار طبقاتی سرمایه داران نه تنـھـا  
ـر مـا   ـری ب ـت ـم ھـای جـدی حقی به ما نمی دھند بلکه سـت

در آخـر امـیـد دارم کـه دوسـتـان فـعـال  .  اعمال می کنند 
کارگری در نھادھای مختلف حداقل به یک اتحاد عـمـل  

 .در دادن بیانیه ھای مشترک برسند 
به امید روزی که اول ماه مـه را در سـراسـر جـھـان جشـن  

ـره سـنـدیـکـای  .  بگیریم  علی نـجـاتـی عضـو ھـیـعـت مـدی
 گارگران کشت وصنعت ھفت تپه 

 
 

بار دیگر جھان سرمایه داری بر خود 
 !لرزید

ـرده ای   روز اول ماه مه امسال کارگران در بخش ھای گست
از چھار گوشه جھان، از آفریقا تا آسیا و از اروپا تا آمریکـا  
ـلـی خـود   به خیابان ھا آمدند و اتحاد و ھمبستگی بین المـل

در حالی زنان و مـردان کـارگـر در  .  را به نمایش گذاشتند 

بنگالدش بر علیه مناسبات نابرابر فریاد می کشیـدنـد کـه  
خیابان ھای آتن، پاریس و صدھا شھر دیگر در جھان ممـلـو  
ـبـی را بـا   ـری طـل ـراب از جمعیتی بود که بیرق ھای سـرخ ب

ـم آنـکـارا و خـیـابـان  .  خود حمل می کردند  در میدان تقسـی
ھای کیف پایتخت اوکرایین و بسـیـاری شـھـرھـای دیـگـر  
نیروھای پلیس دولت ھای سرمایه داری به کارگران حـمـلـه  

از سـوی  .  ور شده و کارگران را مجروح و بازداشت کـردنـد 
ـبـل   دیگر در ایران نیروھای امنیتی و انتظامی از ھفته ھا ق
از روز جھانی کارگـر بـا احضـارھـای مـکـررر، تـھـدیـد و  
ـیـن تشـدیـد فضـای   بازداشت فعالین کـارگـری و ھـمـچـن

امـا  .  امنیتی در برخی از شھرھا، به استقبال این روز رفتنـد 
 اردیبشت کارگران و زحمتکـشـان بـه ھـر  ١١ روز پنج شنبه  

ـقـاتـی   طریق ممکن، روز اول مه، این نماد ھمبـسـتـگـی طـب
ـیـسـی و   ـل کارگران را پاس داشتند و علی رغـم فضـای پ
ـرگـزار   امنیتی، در حد توان و مقدورات مراسم ایـن روز را ب

کارگران سندیکای واحد تھران به مـیـان ھـمـکـاران  .  کردند 
خود رفتند، اما پلیس حاکمیت سرمایه داری حتی تـحـمـل  
ـم   دیدن شیرینی روز کارگر را نـداشـت و بـه ضـرب و شـت

این در حـالـی بـود کـه  . کارگران و دستگیری آنھا پرداخت 
ـیـز   تجمع کننده گان در وزارت کار سـرکـوب و تـعـدادی ن

ـلـف  .  بازداشت شدند  در این روز ھمچنین در شھرھـای مـخـت
از جمله شھرھای سنندج، بانه، پاوه، رشـت، تـھـران و کـرج   
ـبـاط بـا گـرامـی داشـت روز جـھـانـی   مراسم ھایی در ارت

از سـوی دیـگـر مـراسـم اول مـاه مـه  .  کارگر بر پا گردید 
ــاشــکــوه در  ٢٠١٤  ــی گســتــرده و ب ــه شــکــل ــی ب  در حــال

کشورھای مختلف جھان برگزار شد کـه صـدھـا و ھـزاران  
رسانه کـه در مـجـمـوع تـحـت چـھـارچـوب و سـلـطـه ی  
ـنـد، ھـمـه   مناسبات سرمایه داری در جھان فعالیت می کن
ی سعی و تالش خود را به عمل می آورند تا کارگـران را  

بـه  . . .  به خاطر تعلقات ملی، نژادی، زبانی، مذھبـی و  
گروه ھای مختلف تقسیم نموده تا آن جـا کـه امـکـان دارد  

امـا  .  از اتحاد و ھمبستگی آن ھا ممانعت بـه عـمـل آورنـد 
برگزاری تظاھرات ھا و مراسم ھای روز جھانی کارگر بـار  
ـیـت ھـا، بـاورھـا و   دیگر زنان و مـردان کـارگـر را بـا مـل
اعتقادھای مختلف در کنار یکدیگر قرار داد و اعالم نمـود  
که مناسبات تبعیض آمیز و ناعادالنـه کـنـونـی در جـھـان  
ـیـسـت  . سرمایه داری، شـایسـتـه انسـان مـتـمـدن امـروزی ن

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـنـده گـان در   کارگری ضمن تبریک به ھمـه شـرکـت کـن
مراسم ھای روز جھانی کارگر، بار دیگر ھمه کـارگـران و  
ـبـات   تشکل ھای مستقل کارگری را به اتحاد حـول مـطـال

ـیـن مـا از  . کارگران در ھمه عرصه، فرا می خواند  ھم چـن
ھمه کارگران و تشکل ھای کارگری که در روز اول مـاه  
ـران   ـقـه کـارگـر ای مه، ھمبستگی بین المللی خود را با طـب

ـم  ـی گـرامـی بـاد اول  .  اعالم کردند، سپاس گذاری می کـن
 ٢٠١٤ ماه مه  

 
ـتـه ھـمـاھـنـگـی   زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگری کمی

  ١٣   –برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری  
 ١٣٩٣ اردیبھشت  
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 اعتراضات کارگری
 

 تجمع کارگران مقابل مجلس برای استخدام
تھران؛ کارگـران و بـازنشـسـتـگـان صـنـعـت  :  اردیبھشت ١٤ 

نساجی مازندران و بازرسان وزارت صنعت، معدن و تـجـارت  
ـرداخـت   با تجمع درمقابل مجلس شورای اسالمی خواستار پ
.  مطالبات گذشته و تبدیل وضعیت استخدامی خـود شـدنـد 

در این تجمع خواھان رسیدگی و پرداخت مطالبات پنج سـال  
 .گذشته خود شدند 

 
سازی اھواز  تجمع اعتراضی کارکنان لوله

 در مقابل وزارت نفت
کارکنان و بازنشستگان شرکت لوله سـازی  :  اردیبھشت ١٣  

. اھوازدر مقابل ساختمان اصلی وزارت نفـت تـجـمـع کـردنـد 
خواسھتای تجمع کنندگان؛  مطالبه حقوق معـوقـه خـود و  

ـیـن  ١٤٠ طلب    میلیارد تومانی بازنشستگان و ھمچنین تـعـی
 .تکلیف نیروھای قراردادی و رسمی این شرکت است 

 
تجمعات اعتراضی کارگران اخراجی 

 کارخانه سھند کاشی الوند ھمدان 
بعد از حدود یک سـال از اخـراج کـارگـران  :  اردیبھشت ١٣ 

کارخانه سھندکاشی الـونـد ھـمـدان،  کـارگـران خـواسـتـار  
 تـا  ٩١ روند تعدیلی از سال  .  رسیدگی به وضعیتشان شدند 

 کـارگـر ایـن  ١٢٠  منجر به بیکاری بیش از  ٩٢ اسفندماه  
ـرای دریـافـت   کارخانه شده و در حال حاضر این کارگـران ب

ھای گذشتـه دو    در ھفته .  مطالبات خود در اعتراض ھستند 
بار با تجمع جـلـوی اسـتـانـداری خـواسـتـار رسـیـدگـی بـه  
مشکالت خود شدند که باز ھم جواب مـنـاسـبـی دریـافـت  

 . اند   نکرده 
 

 تجمع ، ایجاد راه بندان 
با کاھش شدید قیمت محصوالت کشاورزی  :  اردیبھشت ١٢ 

،جالیز کاران زیان دیـده شـھـرسـتـان رودبـار جـنـوب مـقـابـل  
کشـاورزانـی کـه زحـمـات  .  فرمانداری رودبار تجمع کردنـد 

وسرمایه گذاری یک ساله خود را بر باد رفته می دیـدنـد  
ـرنـج   با تجمع و ایجاد راھبندان با تخلیه مـحـصـوالت و دسـت
خود در معابر عمومی اعتراض خود را به وضعیت مـوجـود  
اعالم کردند جالیز کاران که دولت را مقـصـر اصـلـی مـی  
دانستند با شکستن تابلو فرمانداری، نارضایتی خـود را از  

 .دولت اعالم کردند  
 

 تجمع کارگران ایران کنف
کارگران بازنشسته ایران کنف مـقـابـل اداره  :   اردیبھشت ١١ 

مرکزی تأمین اجتماعی رشت واقع در خیابان گلسار تجمع  

کارگران که بیش از یکسال از زمان بازنشسته شـد  .  کردند 
نشان میگذرد خواستار دریافت مفاصا حساب حقی السعـی  
ـیـون   ـل ـیـسـت مـی خود ھستند که به ھر کـارگـر در حـدود ب

 .تومان تعلق می گیرد 
 

 تجمع کارگران اخراجی
ـرا   ٥٠ :  اردیبھشت ١٠   نفر از کارگران منطقه اروند کـه اخـی

از سازمان اخراج شده اند با تجمع درب این سازمان خواستـار  
کارگران اخراجی  متاھل بـوده  . بازگشت خود به کار شدند 

ـرای خـود و خـانـواده   و ادامه این روند آینده ی مبھمی را ب
 .شان رقم خواھد زد 

  
 تجمع اعتراضی کارگران کارخانه پارس قو

ـراض بـه  :  اردیبھشت ٩  کارگران کارخانه پـارس قـو در اعـت
ـرای    تشدید تالش  ھای کمیسیـون سـالمـت شـورای شـھـر ب

تعطیلی این کارخانه، در مقابل ساختمان شورا تجمع کردنـد   
ـیـس    و نمایندگان آنان برای مذاکره با رحمت  الله حافظی، رئ

خـواسـتـه  .  این کمیسیـون بـه سـاخـتـمـان شـورا وارد شـدنـد 
کارگران پیش از تعطیلی کارخانه، بازنشـسـتـگـی تـمـامـی  

ھای زیر مـجـمـوعـه    کارگران و معرفی کارگران به شرکت 
 .مورد پذیرش کارگران نیست 

 
تجمع کارگران خباز سنندج در اعتراض به 

 عدم افزایش مزد
در  )   اردیبـھـشـت ٨ ( کارگر خباز  ٢٠٠ بیش از  : اردیبھشت ٩ 

ـیـافـتـن   مقابل فرمانداری سنندج در اعتراض بـه افـزایـش ن
فرماندار و  .  مزدشان برای سومین سال متوالی تجمع کردند 

ـرض حـاضـر   رئیس اداره کار سنندج در جمع کارگـران مـعـت
ـرض قـانـع   ـرای کـارگـران مـعـت شدند،  اما توضیحاتشـان ب

 .کننده نبود 
 

تجمع بازرسان وزارت صنعت برای 
 چھارمین بار در سال جاری

 نفر از بـازرسـان سـازمـان حـمـایـت از مصـرف  ١٥٠ بیش از  
ـبـه   کنندگان و تولید کنند گان سراسر کشور، امروز یکـشـن
ـراض بـه   برای چھارمین بار در یـک مـاه جـاری در اعـت
ـم بـه   ـی ـق ـرار داد مسـت تبدیل وضعیت اسـتـخـدامـیـشـان از ق
شرکتی، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی تجـمـع  

 .کردند 
 نفر از بـازرسـان سـازمـان حـمـایـت از مصـرف  ١٥٠ بیش از  

ـبـه   کنندگان و تولید کنند گان سراسر کشور، امروز یکـشـن
ـراض بـه   برای چھارمین بار در یـک مـاه جـاری در اعـت
ـم بـه   ـی ـق ـرار داد مسـت تبدیل وضعیت اسـتـخـدامـیـشـان از ق
شرکتی، در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی تجـمـع  

 .کردند 
یکی از بازرسان معترض حـاضـر در تـجـمـع دربـاره دالیـل  

ـنـا گـفـت  ـل در سـه تـجـمـع  :  تجمع امروزشان به خبر نگار ای
فروردین ماه سـال جـاری  ٣١ و  ٢٦ ،  ٢٤ گذشته که روزھای  

در مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی انجام شد ھـیـچ  
ـنـدگـان مـجـلـس شـورای    پاسخ قـاطـعـانـه  ای ازسـوی نـمـای

 .اسالمی دریافت نکردیم 
ـر  :  او گفت  ـرای نـظـارت ب وزارت صنعت معدن و تـجـارت ب
ـرار  ٣ ھا و تنظیم بازار کشور بیش از    قیمت  ـروی ق ـی  ھـزار ن

داد مستقیم در سراسر کشـور دارد کـه در تـاریـخ یـازدھـم  
ای به سـازمـان    فروردین سال جاری این وزارت خانه در نامه 

ـنـدگـان دسـتـور داد تـا وضـعـیـت   حمـایـت از مصـرف کـن
 .استخدامی ھمه این بازرسان را به حالت شرکتی بازگرداند 

او با بیان اینکه این موضوع بسیاری از ھمکـارانشـان را از  
سایر استانھای ھمانند ھمدان، کرمانشاه، آذربایجان شـرقـی،  

برای پی گیری بـه تـھـران کشـانـده اسـت،  ..  یزد، مازندران 
 مدیریت خدمات کشوری، دولـت  ٣٢ به استناد ماده  :  افزود 

 درصد از نیروی انسانی خـود را بـه  ١٠ اجازه ندارد بیش از  
 .صورت قرا دادی جذب کند 
ـرو نـامـه مـذکـور سـازمـان  :  این بازرس ھمچنین گـفـت  ـی پ

حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنند گـان مـوظـف بـه  
برگزاری مناقصه عـمـومـی شـده اسـت تـا از ایـن طـریـق  
ـیـمـانـکـاری واگـذار   مسئولیت بازرسی به یـک شـرکـت پ

 .شود 
ـیـس  ( در جریان تجمع علیرضا مـحـجـوب  :  وی ادامه داد  رئ

ـنـدگـانـی از  ) فراکسیون کارگری مجلس  ، بـه ھـمـراه نـمـای
ھای انتخابیه تھران، کرمان، یـزد و مـازنـدران در ایـن    حوزه 

کـه ھـیـات  :  اجتماع حاضر شده و به معترضان اعالم کردند 
تطبیق مجلس شورای اسالمی قصد دارد کـه بـه مـوضـوع  

 .تبدیل وضعیت استخدامی بازرسان رسیدگی کند 
 

 ناامنی محیط کار
 

جان باختن یک کارگر بر اثر سقوط از 
 ساختمان

ـبـه   بر اساس گزارش رسیده، با نھایت تأسـف، روز چـھـارشـن
ـلـه ویسـی، از  ١٠/٢/٩٣   کارگر جوانـی بـه نـام کـیـوان ال

ـر سـقـوط از یـک   ـر اث اھالی روستای دولت آباد سنندج، ب
ساختمان ھشت طبقه ی در حال احـداث  واقـع در شـھـرک  
ـبـود    ساحلی سنندج جان عزیزش را از دست داد، و قربانـی ن

شـایـان ذکـر  .  ایمنی و استانداردھای محـیـط کـار گـردیـد 
است کیوان الله ویسی فارغ التحصیـل دانشـگـاه، و دارای  
مدرک لیسانس بود؛ اما به مانند بسیاری دیگر از جوانـان  
ـرخـورداری از   تحصیل کرده ی جـویـای کـار، از نـعـمـت ب
اشتغال محروم بوده، و به ناچار جھت امرار مـعـاش خـود و  

ـتـه  .  خانواده اش، به کارگری ساختمـان مشـغـول بـود  کـمـی
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل ھـای کـارگـری  
ضمن ابراز تأسف و تأثر از جان باختن این کارگر و تمـامـی  
ـیـت بـه خـانـواده ھـای   کارگران  قربانی محیط کار، و تسـل
داغدارشان، خواستار الزام و رعایت استـانـداردھـای مـحـیـط  
کار از جانب کارفرمایان بوده، تا از این به بعد شاھد تکـرار  

ـرای  .  سوانحی از این دست نباشیـم  ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب کـمـی
 ١٠/٢/٩٣ کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری  

 
طی دو حادثه ریزش دیوار  در مشھد سه 

 کارگر جان باختند
ـنـی  :  ساله  مھاجر افغان ٢٠ مرگ کارگر   محل حادثه زمـی

 متر مربع بـود کـه بـه عـمـق سـه  ٢٥٠ به مساحت تقریبی  
. متر گودبرداری شده و کارگران در آن مشغول کـار بـودنـد 

ـبـود   ـرداری مـنـاسـب و ن در این حادثه به علت عـدم گـودب
نظارت کافی نسبت به اصول صحیح خاکبرداری، باقیمانـده  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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دیواره بتنی سـاخـتـمـان ریـزش کـرده و حـجـم بسـیـاری از  
 ساله فـرو ریـخـت و  ٢٠ مصالح ساختمانی بر روی کارگر  

 . جانباخت 
 

شھرک صنعتی طرق نیز جان دو کارگر را 
 .گرفت

ـروژه   ـرداری یـک پ دو کارگر جـوان کـه در مـحـل گـودب
ساختمانی در حین کار بودند، به دلیل عـدم رعـایـت اصـول  
ـر   ـرداری در زی ایمنی و ریزش قسمتی از دیوار محل گـودب

 . خاک دفن شدند و جانباختند 
  
 

  ساله ای شد٥٥مرگ کارگر 
 ساله در حال تخریب سـاخـتـمـانـی  ٥٥ کارگر  : اردیبھشت ١١ 

یک طبق  به دلیل عدم رعـایـت اصـول ایـمـنـی، نـاگـھـان  
قسمتی از دیوار و سقف خر پشته این ساختمان فروریخـت و  

 . او در زیر خروارھا سنگ و آجر دفن و جانباخت 
 

  ساله را گرفت٥٠ریزش آوار جان کارگر 
در اثر ریزش آوار یک سـاخـتـمـان در حـال  :   اردیبھشت ١٠ 

 . ساله جان خود را از دست داد ٥٠ تخریب یک کارگر  
 

 
 واژگونی مرگبار جرثقیل در میدان فتح

تھران؛ در میدان فتح، بـه سـمـت آزادی، یـك  :  اردیبشت ١٠ 
دستگاه خاور جرثقیل حامل یک دستگاه تراکتور به عـلـت  
ـنـده آن کـه مـرد   نامعلوم دچار واژگونی شده و کمک ران

ـر اتـاقـک  )   سـالـه ٢٢ لطفـی  -مھدی ( جوانی به نام  بـود زی
 .خودرو محبوس و جانباخت 

 
 

 پارس جنوبی  ١٢کارگر فاز ٣٤مصدومیت
  اتوبوس در شھرستان کنگان٢در تصادف 

ـر سـرعـت بـاال در  :   اردیبھشت ٩  واژگون شدن اتوبوس بر اث
  ١٢  کارگـر شـاغـل فـاز  ٣٤ کانال آب موجب زخمی شدن  

 .پارس جنوبی شد 
 

 
مجروح شدن دو کارگر بر اثر ریزش دیوار 

 کانال فاضالب
ھای کانـال آب    دو کارگر مقنی براثر ریزش ناگھانی دیواره 

فاضالب شھری واقع در خیابان جمھوری اسالمی، خـیـابـان  
 .صفی علیشاه تھران به شدت مصدوم شدند 

ھای کانـال آب    دو کارگر مقنی براثر ریزش ناگھانی دیواره 
فاضالب شھری واقع در خیابان جمھوری اسالمی، خـیـابـان  

 .صفی علیشاه تھران به شدت مصدوم شدند 
ـنـا، صـبـح امـروز عـده  ـل ای از    بر اساس گزارش دریافتی ای

کارگران مشغول حفر کانال برای سیستم فاضـالب شـھـری  
بودند که به یکباره بخشی ازدیواره خاکی آن ریزش کـرد و  

 دو نفر تا کمر در زیر خاک گرفتار شدند 
درنگ با برداشتن خـاک    بنا بر این گزارش، آتش نشانان بی 

به سرعت ھر دوکارگر افغانی را از زیر آوار خـارج کـردنـد  
 .که خوشبختانه ھر دو از این حادثه جان سالم بدر بردند 

 اخراج و بیکارسازی
 

 کرمانشاه بیکارسازی در تعاون روستایی
و مـعـوقـات  .  کارگر بیـکـار مـیـشـونـد ٢٥ :   اردیبھشت ١٥  

 . ماه است پرداخت نشده ٣٠ حقوقی کارگران این تعاونی    
 کارگر در استان سیستان و بلوچستان  ٧٠٠ اخراج  

کارگر در استان سیـسـتـان و  ٧٠٠ ) ١٣٩٢ (طی سال گذشته 
بلوچستان به دالیل مختلف و نبود حقـوق و مـزایـا از کـار  

 )منبع ایسنا .(اند   اخراج شده 
  

نمایندگان کارگران بخش حمل ونقل 
 پاالیشگاه آبادان اخراج شدند

 سـال و  ٧ بـا   «سـیـامـک مـلـک »اخـراج :   اردیبھشـت ١٠ 
ـقـه کـاری،  پـس از آن  ٢٤ با   «عباس غالمی »  سال سـاب

ـنـده کـارگـران   صورت گرفت که این دو نفر به عنـوان نـمـای
 «سیامک مـلـک ». پی گیر مطالبات ھمکارانشان بودند 

ـیـل   یکی از نمایندگان بخش حمل ونقل پاالیشگاه آبـادان دل
ـری حـقـوق کـارگـران     خود و ھمکارش را در پـی   اخراج  گـی
 .میداند 

 
 دستمزدھای پرداخت نشده

 
بعد از گذشت یک ماه از آغاز سال جدید 

ھنوز عیدی و حقوق کامل کارگران 
قراردادی استان مرکزی پرداخت نشده و 

ھر لحظه امکان تعدیل نیرو نیز در این 
 شرکت وجود دارد

با گذشت یک ماه از آغاز سال جدید ھـنـوز  :  اردیبھشت ١٢ 
ـرداخـت نشـده و   عیدی و حقوق کامل کارگران قراردادی پ
. ھر لحظه امکان تعدیل نیرو نیز در این شرکـت وجـود دارد 

ـم عـدم   ـی در کنار عدم پرداخت به موقع حـقـوق کـارگـران ب
ـنـھـا   انعقاد قرارداد بعدی با آنھا از مشکالتی است که نه ت
ـلـکـه تـمـامـی کـارگـران   کارگران شرکت استان مرکزی ب
ـرم   قراردادی در شرکت ھای دیگر نیز با آن دست و پنـجـه ن

 مـاه اسـت کـه مـا حـقـوق  ٣ در شھـر اراک  .  می کنند 
ـرداخـت نشـده  در شـرکـتـھـای اراک  .  کـامـل کـارکـران پ

 سال سابقه کار یـا حـتـی  ١٠ کارگرانی بوده اند که بعد از  
بیشتر بی ھیچ عذر و بھانه ای از شرکت ھـا اخـراج شـده  

کارگران قراردادی شرکت ھا حتی از گرفتن دسـتـمـزد  .  اند 
اسـتـان مـرکـزی  .   اضافه کاری خویش نیز محروم ھستنـد 

دومین قطب صنایع مادر تخـصـصـی و چـھـارمـیـن قـطـب  
 واحـد  ٩٠٤ صنایع کشور است که از مجمـوع دو ھـزار و  

 و چـھـار دھـم درصـد صـنـایـع  ٣١ تولیدی و صنعتـی آن  
 و سـه  ٢٢  و دو دھم درصد کانی غیر فـلـزی،  ٢٤ فلزی،  

 دھـم درصـد نسـاجـی و  ٩ دھم درصد شیمیایـی، شـش و  
 .مابقی در سایر رشته ھا است  

 
کمک ھزینه مسکن کارگران شھردای 

 شود پرداخت نمی
  ٦٠٠  تـا  ١٢٠ در حالی که کارمندان شھرداری ماھیانه از  

ـنـد، بـه    ھزار تومان کمک ھزینه مسکن دریـافـت مـی  کـن
کارگران شاغل در شھرداری تھران چنیـن کـمـکـی تـعـلـق  

در بخش خصوصی شرکت واحد یک راننـده در  /  گیرد   نمی 
 .تمام طول روز مسئولیت ھدایت اتوبوس را برعھده دارد 
گـانـه  ٢٢ رحیم عباسی مسئول اتحادیه کارگران شـھـرداری  

 .شھرداری انتقاد کرد 
ـنـا گـفـت  «رحیم عباسی » در حـال  :  با اعالم این خبر به ایل

    حاضر کارمندان شھرداری برحسب تعداد اعضـای خـانـواده 
ـنـه  ٦٠٠  تـا  ١٢٠ خود ماھانه    ھـزار تـومـان کـمـک ھـزی

 .کنند   مسکن دریافت می 
تواند معادل یـک    درحالی که این مبلغ می :  وی ادامه داد 

ـریـن   ـیـشـت برج از حقوق کارگران باشد، در شھرداری تـھـران ب
ـرداخـت مـی  شـود    کمک ھزینه مسکنی که به کارگران پ

 .ھزار تومان است ١٢٠ ماھیانه  
او با بیان اینکه کمک مسکن مبلغی جداگانه است و بـا  
حق مسکن مصوب شواری عالی کار تفاوت دارد، یـادآور  

گانه شھرداری بـه  ٢٢ این مبلغ در ھیچکدام از مناطق  :  شد 
 .شود   کارکنان مشمول قانون کار پرداخت نمی 

اتحادیه کارگران شـھـرداری  " به گفته رحیم عباسی مسئول  
ـنـھـا بـه  ٦٠٠  تا  ١٢٠ کمک ھزینه از  " تھران  ھزار تومـان، ت

ـرخـی از    کارمندان شھرداری پرداخت می  شود و تنـھـا در ب
ھای زیر مجموعه شھرداری ھمچون شـرکـت واحـد،    سازمان 

ھـا،    سازمان پس ماند، سازمان وسائط نقلیه، سازمان پـارک 
سازمان فنی و مھندسی عمران و سازمان آتش نشانـی ایـن  

 ھـزار تـومـان بـه  ١٢٠ کمک ھزینه با مبلغـی در حـدود  
 .شود   کارگران پرداخت می 
ـنـه در  :  وی در ادامه افزود  عدم پرداخت ایـن کـمـک ھـزی

چـرا  .  واقع اعمال تبعیض میان کارکنان شـھـرداری ھـاسـت 
ھا کارگران و کارمندان زیادی به لحـاظ    که در این سازمان 

ـر    سمت شغلی موقعیت یکسانی دارند اما مزایای آن  ـراب ھا ب
 .نیست 

ـنـه مسـکـن کـارمـنـدان   عباسی با بیان اینکه کمک ھـزی
: تقریبا معادل مبلغ یک ماه حقوق کارگـران اسـت، گـفـت 

بودجه این کمک ھزینه تائید شده اما معلوم نیست چرا بـه  
 .شود   کارگران پرداخت نمی 

ــت کــار کــارگــران   ــح وضــعــی ــن در تشــری ــی ــن وی ھــمــچ
فروشگاھھای شھروند که وابسته به شھرداری اسـت یـادآور  

ھا در روزھای تعـطـیـل آخـر    ھزار کارگر این فروشگاه ٢ : شد 
ـنـد امـا ھـیـچ دسـتـمـزد   ھفته نیـز مشـغـول بـه کـار ھسـت

ـنـد   ای برای کار در روز تعطیل دریافت نمی   اضافه  ایـن  .  کن
ھـای وابسـتـه    ھا و کلیه سازمـان   درحالی است که شھرداری 

در روزھای آخر ھفته تعطیل ھستند و طبق قانون کار بـایـد  
الـعـاده    کنند فـوق   به ھمه کارگرانی که در این روز کار می 

 .کار در ایام تعطیل پرداخت شود 
وی  در ادامه به حادثه واژگونی اتوبوس شرکـت واحـد در  

چنین حـوادثـی نـاشـی  :  اتوبان آزادگان اشاره داشت و گفت 
کارگـران  .  از شرایط نامناسب کار در بخش خصوصی است 
کـار  .  کننـد   بخش خصوصی فشار کاری زیادی تحمل می 

ـراحـت کـوتـاه مـنـجـر بـه   در دو شیفت طـوالنـی و بـا اسـت
خستگی و عدم تمرکز حواس کارگـران عـلـی الـخـصـوص  

 .شود   رانندگان می 
ـنـده   وی بابیان اینکه در شرکت واحد ساعت کـاری ھـر ران

 ساعت در روز است و بطور معمـول ھـر روز دو  ٨ نھایت      در  
راننده در دو نوبت کاری صبح و عصر مسئول ھدایت یـک  

متاسفانه در بـخـش  :  دستگاه اتوبوس را برعھده دارند، گفت 
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ـیـت   خصوصی تنھا یک راننده در طول روز کـاری مسـئـول
 .ھدایت اتوبوس را برعھده دارد 

 
 گزارش

 
 بحث اشتغال و بیکاری خطر جدی است

بحث اشتغال و بیکاری در کشـور خـطـر جـدی  :  وزیر کار 
. زا خـواھـد بـود   است و اگر به آن نپردازیم قطعا  امری بحـران 

یکی از مشکالت امروز کشور در حوزه اشتغـال ایـن اسـت  
که عرضه نیروی کار دچار تحول شده است به نحوی کـه  
برای دو میلیون شغل سـخـتـی کـه در کشـور وجـود دارد  
ـیـازھـا و   داوطلب ایرانی وجود ندارد و تقاضاھای شغلی با ن

ـیـسـت   واقعیت  ـنـاسـب ن ـتـصـاد ضـعـیـف  .   ھای جامعه مت اق
ھا تجربـه شـده     درصد که سال ٥.٨ کشور و نرخ رشد منفی  

است،  این نرخ رشد باعث شده که اقتصـاد کشـور روز بـه  
ـتـصـادی کـاھـش یـابـد  ـر شـود و قـدرت اق . روز کوچـکـت

ـر  ١٤٠٠ ھمچنین وزیر کشور گفته است تا سال    یعنی کمـت
ـنـھـا در بـخـش   از ھشت سال دیگر تعداد بیکـاران کشـور ت

ـر بـالـغ  ١١ فارغ التحصیالن و درس خوانده ھا به   ـف  میلیون ن
 )منبع ایسنا . (خواھد شد 

 
استان تھران بحران بیکاری کارگران 

 ساختمانی 
ھای مھر در سـال گـذشـتـه بـه اتـمـام    ساخت و ساز مسکن 

ھا به تـھـران    رسیده و کارگران ساختمانی شاغل در این طرح 
شھرداری تـھـران ھـنـگـام صـدور مـجـوز  . اند   مھاجرت کرده 

ـری   تراکم برای ساخت و ساز به دالیـل مـبـھـم سـخـت گـی
کند و ساخت و ساز در شھر تھران از رونق ھـمـیـشـگـی    می 

این عوامل دست به دسـت ھـم داده اسـت تـا  .   افتاده است 
ـیـکـار   شمار قابل توجھی از کارگران ساختمانی در تـھـران ب

 )منبع ایلنا .(بماند 
 

 گرانی حمل و نقل شھری در تھران
  ١٥ از  :   کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شھر تھاران 

  ٢٠  درصـد، اتـوبـوس  ٢٥ اردیبھشت ماه به کرایه تاکسی  
 .شود    درصد افزوده می ١٥ درصد، و مترو  

 
وضعیت نامعلوم کارگران تعاونی روستایی 

 کرمانشاه
روسـتـایـی    ھـای تـعـاونـی    نفر از کارگران رسمی شـرکـت ٣٥ 

کرمانشاه به دلیل شرایط نامناسب این تعاونی کـه از بـعـد  
ـیـشـیـن و قـطـع تـوزیـع کـاالی   سلب شدن وظایف محوله پ

 مـاه حـقـوق  ٢٨ کوپنی در کشـور بـه وجـود آمـده اسـت،  
ـتـه  /  پرداخت نشده طلبکار ھستند  این تعاونـی تـا یـک ھـف

ـیـز بـا    آینده منحل می  ـبـات مـعـوقـه ن شود و بـابـت مـطـال
 .کارگران تسویه حساب خواھد شد 

ھای تعاونی روستایی شـھـرسـتـان    جمعی از کارگران شرکت 
کرمان با ارسال طوماری از وضعیت نامعلـوم شـغـلـی خـود  

 .اند   خبر داده 
ـر  ٣٥ :  به گزارش خبرنگار ایلنا دراین طومار آمده اسـت  ـف  ن

روستایـی کـرمـانشـاه    ھای تعاونی   از کارگران رسمی شرکت 
به دلیل شرایط نامناسب این تعاونی که از بعد سـلـب شـدن  

ـنـی در   وظایف محوله پیشین و قـطـع تـوزیـع کـاالی کـوپ
ـرداخـت نشـده  ٢٨ کشور به وجود آمده است،    مـاه حـقـوق پ

 .طلبکار ھستند 
ـیـت   ـقـه فـعـال ـیـن بـا اشـاره بـه سـاب در این طومـار ھـمـچـن

ـبـل و بـعـد از    ھای تعاونی   شرکت  روستایی در سـالـھـای ق
ـفـه  ٤٤ کارکنان این تعاونی از سال  :  انقالب آمده است   وظـی

ـرعـھـده   ـیـان کـرمـانشـاھـی را ب خدمت رسانـی بـه روسـتـائ
ــه  ــای    داشــت ــز در راســت ــالب  نــی ــد، پــس از پــیــروزی انــق ان

سیاستھای کلی کشور زیر نظر سازمـان تـعـاون روسـتـایـی  
ـنـی آرد، لـوازم   استان کرمانشاه وظیفه توزیع کاالھای کـوپ
ـر   خانگی، ماشین آالت کشاورزی، کـود کشـاورزی وسـای

 .اند   مایحتاج روستایئان را برعھده داشته 
 

ـتـه دیـگـر   تعاونی روستایی کرمانشاه حداکثر تـا یـک ھـف
 شود   منحل می 

ـرعـامـل اتـحـادیـه   «ابراھیم دست سنگ »در این رابطه   مـدی
ـیـد بـحـرانـی   تعاونی روستایی شھرستان کرمانشاه ضمن تـای
بودن وضعیت این تعاونی معوقات حقوقی پرسـنـل تـعـاونـی  

 . ماه عنوان کرد ٣٠ روستایی کرمانشاه را  
ـیـل نـداشـتـن فـروش   او با بیان اینـکـه ایـن تـعـاونـی بـه دل

وضعـیـت  :  ونقدینگی ھم اکنون وضعیت بحرانی دارد، افزود 
ـئـت   پیش آمده در حالی است که به درخواست اعضـای ھـی
ـتـه دیـگـر   مدیره قرار است این تعاونی حداکثر تا یـک ھـف

 .منحل اعالم شود 
به گفته وی، بعد از انحالل شرکت تـعـاونـی روسـتـایـی بـا  
ـرداخـت   ـبـات مـعـوقـه کـارگـران پ انتخاب مدیر تسویه مطال

 !!شود   می 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی شرستان کـرمـانشـاه در  

ـراز  ٤ بـجـز  :  ادامه در مورد فعالیت این کارگران گـفـت  ـف  ن
کارگران که برای انجام امور اداری در برخـی از روزھـای  
ـیـت   ھفته در تعاونی حضور دارند نیازی به حضـور و فـعـال

 !!!سایر کارگران در محل کار نیست 
در حال حاضر شرکت تعاونی روستایی شھـرسـتـان  :  او گفت 

کرمانشاه ھیج نقدینگی نـدارد و در آن ھـیـچ کـاالی بـه  
 شود   متقاضیان عرضه نمی 

سنگ دست در خـاتـمـه مـیـزان بـدھـی شـرکـت تـعـاونـی  
روستایی کرمانشاه را بیش از ده میلیارد تومـان ذکـر کـرد  

این در حالیست که این تعاونی فـقـط یـک  :  و اظھارداشت 
 .میلیارد تومان از مشتریان خود طلب دارد 

 
 اخبار بین المللی

 
  گزارش برگزاری روز جھانی

 ھای مختلف کارگر در کشور
 

راھپیمایی و تظاھرات بمناسبت  -ترکیه 
روز جھانی کارگر در استانبول ترکیه به 

 . سرعت به خشونت کشیده شد
تظاھرکنندگان بدلیل ممانعت پلیس از ورود آنھا بـه مـیـدان  

معتـرضـان  .  تقسیم استانبول با این نیروھا بشدت درگیر شدند 
به این تصمیم دولت، با پرتاب سنگ و کوکتـل مـولـوتـوف  

نیروھای انتظـامـی  .  به رویارویی با نیروھای پلیس پرداختند 
ــردن آنــھــا از گــاز اشــک آور و   ــرق ک ــف ــرای مــت نــیــز ب

ـتـی  .  کامیونھای آب پاش استفاده کـردنـد  ـی مـقـامـات امـن
ترکیه به حدود چھل ھزار نیروی پلیس مـامـور داده بـودنـد  
ـبـول   تا کنترل امنیت و تظاھرات روز جھانی کارگر در استان

ـرنـد  ـراسـاس آخـریـن گـزارشـھـا در جـریـان  .  را در دست گی ب
ـیـش از  ١٠٠ درگیریھا حـدود   ـر مـجـروح و ب ـف      تـن ١٣٠  ن
 .بازداشت شده اند 

 
روز جھانی کارگر برای مردم   -یونان 

آتن، پایتخت یونان و سایر مناطق این 
کشور فرصتی بود تا علیه  سیاستھای 

 .ریاضت اقتصادی اعتراض کنند
ـراض خـود را   ـیـمـایـی زدنـد و اعـت ـپ ھزاران نفر دست به راھ

یک شھروند یـونـانـی  . نسبت به شرایط موجود اعالم کردند 
دولـت مـا را نسـبـت  : " گرفتار معضل بیکاری می گوید 

به این موضوع امیدوار می کند که اوضاع با تدابیر تعییـن  
ـم  . شده بھتر می شود  ـن ـی اما تنھا چـیـزی کـه مـن مـی ب

 ".تاریکی است  
 

حدود دو میلیون نفر از مردم   -روسیه 
روسیه در سراسر کشور بر اساس رسم 

ھمیشگی برای بزرگداشت روز اول ماه مه 
 .روز جھانی کارگر به خیابانھا آمدند

در مسکو پایتخت نیز حدود یکصد ھزار نفر در میدان سـرخ  
روز جھـانـی کـارگـر در روسـیـه تـعـطـیـل  . تظاھرات کردند 

ـر شـوروی بـه ایـن   رسمی است و از دوران اتـحـاد جـمـاھـی
 .مناسبت ھر ساله تظاھرات برپا می شود 

 
کارگران کارخانه تولید پوشاک   -بنگالدش

راناپالزا در داکار پایتخت بنگالدش، در 
تظاھرات روز جھانی کارگر، خواھان شریط 

 .امن تر و بھتر کار و دستمزد باالتر شدند
ـیـدی   در ماه آوریل سال گذشته در جریان فروریزی ایـن تـول

شـمـیـمـا  .   نفر جـان خـود را از دسـت دادنـد ١١٠٠ پوشاک 
نسرین، رھبر اتحادیه کارگران کارخانه تولیـد پـوشـاک در  

درخواست ما در این روز جـھـانـی کـارگـر  : " تظاھرات گفت 
این است که اقدام قانونی علیه صاحب کـارخـانـه رانـاپـالزا  

عالوه بر آن، امیدواریم که غرامت کارگـرانـی  .  تضمین شود 
که جسدشان ھنوز یافت نشده تضمین شود و به مـجـروحـان  
حادثه نیز به دلیل اینکه دیگر امکان کسب درآمد نـدارنـد،  

 ".غرامت پرداخت شود 
 

 اول ماه مه—مالزی
ـیـه   در کواالالمپور پایتخت مالزی در روز جھانی کارگر عل
ـر   ـیـات ب دستمزدھای پایین و علیه اجرای قانون جـدیـد مـال
ـنـده، تـظـاھـرات   کاالھـا و خـدمـات از مـاه آوریـل سـال آی

ـراد شـد  .  اعتراضی صورت گرفت  در سخنرانی ھایی که ای
ـقـاد   ـت ـیـز مـورد ان ـیـان ن فساد دولت و جلوگیری از آزادی ب

 .شدید قرار گرفت 
 

 روز جھانی کارگر در ھنگ گونگ 
ـیـز در روز جـھـانـی    -ھونگ کنگ   در ھنگ کنگ ن
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کارگر تظاھراتی علیه بیکاری برپاشد وکـارگـران خـواھـان  
ـیـن کـار و زنـدگـی شـدنـد  ـر ب ـیـام آنـھـا بـه  .  تعادل بـھـت پ

 سـاعـتـه و فـراغـت  ٨  ساعته، خـواب  ٨ کارفرمایان، کار  
 . ساعته بود ٨ شخصی  

 گردھمایی در کامبوج
در کامبوج که گـردھـمـایـی و تـظـاھـرات بـه  -کامبوج    

مناسبت روز اول ماه مه از قبـل مـمـنـوع اعـالم شـده بـود،  
ـرای   ھزاران تن از کـارگـران کـارخـانـه ھـای پـوشـاک، ب
ـر شـدن شـرایـط کـاری دسـت بـه   افزایش دستـمـزد و بـھـت
ـتـی   ـی تظاھرات زدند که با برخورد خشونت بار نیروھای امـن

ـیـن کـارگـران  .  روبرو شدند  در پی برخوردھای خشونت بار ب
ـتـی در   ـی اعتصابی صنایع نساجی کامبوج و مامـوران امـن
ـرگـزاری ھـرگـونـه گـردھـمـایـی و   ماه ژانویه سال جاری، ب

 .تظاھرات در این کشور ممنوع اعالم شده بود 
 

 راه پیمایی در فیلیپین
در فیلیپین ھزارن تن از کارگران ایـن کشـور در  -فیلیپین    

مانیل،پایتخت دست به راھپیمـایـی زدنـد و بـه شـرایـط بـد  
در این تظاھـرات از  .  کاری و دستمزد پائین اعتراض کردند 

دولت بدلیل اھمال در بھبود وضعیت کارگران و عدم مـبـارزه  
 . با فساد دولتی، انتقاد بعمل آمد 

 
اعتصاب غذا زاغه نشینان  -آرژانتین 

 بوینوس آیرس
ـبـی آبـاد اطـراف   در آرژانتین، نمایندگان بیش از ھـفـده حـل
ـتـه ای خـود بـا   پایتخت در ادامه اعتصاب غـذای دو ھـف
تحصن در چادرھای برپاشده در مرکز شھر بوینـوس آیـرس،  
ـبـال وضـعـیـت مـعـیـشـتـی خـود   به سیاستھای دولـت در ق

ـیـه  .  اعتراض کردند  کمبود خدمات عمومی و امکانات اول
زندگی نظیر مدرسه، بیمارستان و سیستم جمـع آوری زبـالـه  
و توزیع آب آشامیدنی، زندگی بیش از دویست ھـزار زاغـه  

 .نشین بوینوس آیرس را بشدت تحت تاثیر قرار داده است 
 

ھا ھزار کارگر  اعتصاب پرقدرت ده -پاناما 
 ساختمانی 

  ٧٠ کارگران ساخت و ساز بیـش از    به فراخوان اتحادیه ملی 
ھزار کارگر ساختمان سازی با خـواسـت افـزایـش دسـتـمـزد  

  ٢٣ این اعتصـاب از روز  .  دست به اعتصاب نامحدود زدند 
آغاز شد و ھمچنان  پر قـدرت ادامـه  )  اردیبھشت ٣ (آوریل  
این اعتصاب کار عریض سازی پروژه کانال پاناما را  .  دارد 

این اعتصـاب ھـنـگـامـی اعـالم  .  بکلی متوقف کرده است 
ـنـدگـان کـارفـرمـایـان بـه خـواسـت کـارگـران   شد که نـمـای

ـرارداد    کارگـران در یـکـی .  توجھی کردند   بی  ـنـدھـای ق از ب
 درصـد بـه دسـتـمـزدشـان  ٢٠ دسته جمعی خواھان افـزایـش  

ـلـغ    کارفرمایان می   برای ھر سال شده اند ولی  گویند این مـب
 درصد ظرف چـھـار  ٢٠ قابل پرداخت نیست و فقط میتوانند  
ـنـد  ـروژه عـریـض سـازی  .  سال به دستمزد کارگران بیـافـزای پ

ـر مـواجـه اسـت،   کانال پاناما که ھم اکنون با یکسال تاخـی
 ١ . در جھان به حساب میاید   بزرگترین پروژه مھندسی 

 
 کارگر فرودگاه مومبای دست ٧٠٠ -ھند 

 به اعتصاب زدند
 کـارگـر  ٧٠٠ حدود  )   اردیبھشت ٥ ( اوریل  ٢٨ از روز جمعه  

فـرودگـاه  "  چاتراپاتـی شـیـواجـی " بخش حمل و نقل فرودگاه  
دسـت بـه    المللی مومبای با خواست تامین ایمنی شغلـی   بین 

ـرای    این کارگران می .  اعتصاب زدند  گویند نبود ابزار الزم ب
ـرس و سـاعـات کـار   حمـل بـار و کـاال، آنـھـا را بـا اسـت

ـنـد ظـرف    آنھا می .  مواجه کرده است   طوالنی   مـاه  ٤ -٣ گوی
از کارگران در اثر نبود ایـمـنـی جـان خـود را از     تن ٧ اخیر  

ـریـت  .  اند   دست داده  بر طبق بخشنامه جدید که از طرف مـدی
صادر شده است، مقدار وزنی که بدون استفاده از دستگـاه و  

ـلـو  ٣٥٠  کیلو به  ١٥٠ بوسیله دست باید جابجا شود از    کـی
گویند این کار نـه فـقـط    کارگران می .  افزایش یافته است 

ـیـن   انسانی  ـلـی اسـت   نیست بلکه بر خالف قوانین کار ب . الـمـل
ـرای وزن   آنھا ھمانند سابق خواھان استفاده از ماشین باالبر ب

 . کیلو ھستند ١٥٠ بیشتر از  
 

 ساعته کارگران ٤٨اعتصاب  -انگلستان 
 مترو لندن
ـنـدن  )   اردیبھشت ٨ ( آوریل  ٢٨ روز دوشنبه   ـرو ل کارگران مـت

  ٤٨ ھـا دسـت بـه اعـتـصـاب    در اعتراض بـه اخـراج سـازی 
ـیـت  ٢٦٠ مترو لندن در نظر دارد  . ساعته زدند   باجه فروش بل

. بیکار خواھنـد شـد    تن ٩٦٠ را تعطیل بکند که متعاقب آن  
ـیـن   تصمیم به اعتصاب ھنگامی گرفته شد که مـذاکـره ب

ـیـجـه مـانـد   ھای کارگری و مسئولین مترو بـی   اتحادیه  ـت . ن
ـر   کارگران اعالم کرده اند که چنانچه ایـن اعـتـصـاب مـوث

ـنـده دسـت بـه اعـتـصـاب    سـاعـتـه  ٧٢ واقع نشود، ھفته آی
( آوریل  ٣٠ اعتصاب جاری تا روز چھار شنبه  . خواھند زد 

 .ادامه خواھد یافت )  اردیبھشت ١٠ 
 

تظاھرات معدنچیان بزرگترین  -لھستان 
 تولید کننده زغال سنگ

در لھسـتـان، ھـزاران  )   اردیبھشت ٩ ( آوریل  ٢٩ روز سه شنبه  
ـنـد    ـیـدکـن ـریـن تـول معدنچی که برای شرکت ونگلوا، بزرگت
. زغال سنگ اروپا کار می کنند، دست به تظاھرات زدنـد 

معدنچیان نگران تعطیلی ھمیشگی معدن و بیـکـاری خـود  
صنعت معدن و زغـال سـنـگ، از صـنـایـع مـھـم  .  ھستند 

 .لھستان به شمار می رود 
 

زجر کش کردن یک محکوم به  -آمریکا 
 اعدام در ایالت اکالھاما

اعدام یک مـحـکـوم بـا تـزریـق مـواد کشـنـده در ایـالـت  
ـر   ـر اث ـنـاک وی ب اوکالھمای آمـریـکـا و مـرگ وحشـت
نامناسب بودن ترکیب مواد تزریقی، بار دیگـر بـحـث اعـدام  
با این سیستم و استفاده از ترکیب جدید مواد کشنـده را در  

ـرای تـزریـق بـه  .  آمریکا مطرح کرده است  ـبـی ب مواد ترکـی
ـر   ـیـسـت محکوم و اجرای حکم اعدام که در زنـدان مـک آل

بـدیـن  .  اجرا شد، اولین بار بود مورد استفاده قرار می گرفت 
ـقـه طـول   ـی ـیـش از چـھـل دق ترتیب فرآیند مرگ محکوم ب

ـراض  .  کشید  استفاده از این مواد جدید در آمریکا مورد اعـت
ـنـس، یـکـی  .  وکالی محکومین قرار گرفته است  مدیا ویت

در سـاعـت  : " از شاھدان اجرای این حکم اعدام مـی گـویـد 
شش و سی نه دقیقه او سر و شانه ھـای خـود را از روی  

بـه نـظـر مـی  .  برانکارد باال آورد و بشدت تکان می خـورد 
ـیـسـت و  .  رسید در حال زجر کشیدن است  ساعت شـش و ب

سه دقیقه اجرای حکم آغاز شد و ساعت شـش و سـی نـه  

ـتـون الکـت  . "  دقیقه پرده اتاق اجرای حکم را کشیدند  کالی
 ساله به اتھام تجاوز به عنف، قتل و آدم ربایی به اعـدام  ٣٨ 

اجـرای بـحـث  .  با تزریق مواد کشـنـده مـحـکـوم شـده بـود 
برانگیز حکم اعدام آقای الکـت مـوجـب شـد اعـدام شـارل  

ــتــل بــه تــعــویــق  ٤٦ وارنــر   ــرتــکــب تــجــاوز و ق  ســالــه م
ـران، عـراق، عـربسـتـان سـعـودی و ایـاالت  . بیافتد   چین، ای

ـریـن   ـنـد کـه دارای بـاالت متحده آمریکا پنج کشوری ھسـت
 .آمار اجرای حکم اعدام در دنیا می باشند 

 
 کارگر در ١٦جان باختن  -افغانستان 

 انفجار معدن زغال سنگ
ـر   والی سمنگان در شمال افغانستان گفتـه اسـت کـه در اث
انفجار گاز در یک معدن زغال سـنـگ، شـانـزده کـارگـر  

ـر مـانـده  ـلـه انـوش بـه  .  انـد   کشته و دو نفر دیگـر گـی ـرال خـی
سی فارسی گفته است که این انفجار پیش از ظـھـر    بی  بی 

در یـک مـعـدن خصـوصـی در  )  اردیبھشت ١٠ (چھارشنبه  
آقـای  .  روی داد "  دره صـوف " ولسـوالـی  "  دھن تـور "منطقه  

انوش افزوده است که این معدن پیش از این متـروک بـود،  
ـیـات   ـل اما صاحب آن بدون اجـازه دولـت، آن را احـیـا و عـم

ـرحـرفـه  ای آغـاز کـرد و شـمـاری    حفاری را به صورت غـی
ـیـن  . کارگر را در آن به کار گماشت  والی سمنگان ھـمـچـن

گفت که به دنبال وقوع این انفجار، پلیس در صدد بازداشـت  
به گفته این مقـام  .  صاحب معدن برآمد اما او گریخته است 

ـرون آورده شـده و   ـی محلی، تا حال شانزده جسد از مـعـدن ب
ایـن  .  ھا برای بیرون آوردن دو نفر گیرمانده جـریـان دارد   تالش 

دومین بار است کـه حـادثـه در مـعـادن زغـال سـنـگ در  
ـیـش  .  گیرد   والیت سمنگان جان کارگران را می  شش مـاه پ

فروریزی یک معدن زغال سنـگ در مـنـطـقـه آبـخـورک  
در ھـمـسـایـگـی دره صـوف بـه  "  رویـی و دوآب " ولسوالی  
.  تن دیگر منـجـر شـد ٣٠  کارگر و زخمی شدن  ٢٧ مرگ  

این معدن در کنترل دولت بود و گفته شـده بـود کـه در آن  
ـرفـتـه   استحکامات الزم برای جلوگیری از حادثه بـه کـار ن

ـیـه دولـت  .  بود  ـقـادھـای زیـادی را عـل ـت حادثه آبخورک ان
 .برانگیخت 
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کارگران ایران ھمواره در طـی سـالـھـای اخـیـر از 
تعویق حقوق خود توسط کارفرما نـاراضـی بـوده و 
اعتراضاتی را در ھمین رابطه برگزار میکنند، سال 

 گزارش توسـط نـھـادھـای ١٠٠گذشته نیز بیش از 
کارگری و رسانه ھای دولتی منتـشـر شـده اسـت، 
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران به ھـمـت نـھـاد 
آمار، نشر و آثار خود اقدام به تھـیـه نـام کـارخـانـه 
ھا، تولیدی ھا نموده است که حقـوق کـارگـران را 
با تاخیر پرداخت کـرده کـه در پـی آن بـرخـی از 
کارگران برای احقاق حقوق خود مجبور به اعتراض 

 .شدند
 

گزارش زیر بخشـی از گـزارش سـاالنـه مـجـمـوعـه 
فعاالن حقوق بشر در ایران اسـت کـه ھـفـتـه آیـنـده 
منتشر خواھد شد و به مناسبت روز جھانی کارگر 

 .منتشر می شود
 

 نـفـر از کـارگـران ایـران ٢٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 ماه حـقـوق اعـتـراض ٥برک رشت به دلیل تعویق 

 .کردند
 نفر از کارگران آب کامه ٥٢ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٦به دلیل تعویق 
 نفر از کارگران آجر جیل ٢٢٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٨به دلیل تعویق 
 نـفـر از کـارگـران آذر ١٥٠ تعـداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٤خاک به دلیل تعویق 
 نفر از کارگران پاالیشگاه ٩٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٣آبادان به دلیل تعویق 
ــفــر از کــارگــران ٥٠٠ تــعــداد ١٣٩٢در ســال   ن

 مـاه حـقـوق ٣پاالیشگاه آبـادان بـه دلـیـل تـعـویـق 
 .اعتراض کردند

 نفر از کارگران پروفیل ١٢٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٣ساوه به دلیل تعویق 

 نفر از کارگران پروفیل ١٢٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٤ساوه به دلیل تعویق 

 نفر از کارگـران پـیـشـرو ١١٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 ماه حقـوق اعـتـراض ٢مصالح شرق به دلیل تعویق 

 .کردند
 نفر از کارگران تدبیر نیرو ٨٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٨به دلیل تعویق 
 نفر از کـارگـران ثـمـیـن ١٤٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٣صنعت بـه دلـیـل تـعـویـق 
 .کردند

 نفر از کـارگـران درخشـان ٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٢کویر یزد به دلیل تعـویـق 

 .کردند
 نـفـر از کـارگـران ذوب ٣٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 ماه حـقـوق اعـتـراض ٤آھن آلیاژی به دلیل تعویق 
 .کردند

 نـفـر از کـارگـران ذوب ٢٤٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق ٥آھن آلیاژی مالیر به دلیـل تـعـویـق 

 .اعتراض کردند
 نـفـر از کـارگـران ذوب ٢٣٥ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق ٥آھن فوالد زاگرس به دلیـل تـعـویـق 
 .اعتراض کردند

 نـفـر از کـارگـران ذوب ٢٣٥ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق ٤آھن فوالد زاگرس به دلیـل تـعـویـق 

 .اعتراض کردند
 نفر از کارگران رنگین نخ ٧٥ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٥به دلیل تعویق 
 نـفـر از کـارگـران رھـنـمـا ٦ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٥صنعت بـه دلـیـل تـعـویـق 
 .کردند

 نفر از کارگـران روزنـامـه ٦٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٢شھروند به دلـیـل تـعـویـق 

 .کردند
 نــفــر از کــارگــران ١٤٠٠ تــعـداد ١٣٩٢در ســال 

 مـاه ٢سنگ البرز شرقـی بـه دلـیـل تـعـویـق  زغال
 .حقوق اعتراض کردند

 نفر از کـارگـران سـازان ١٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٧راه قم به دلیل تعویق 

 نفر از کـارگـران سـازمـان ٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه ٦مدیریت پسماند شھرداری به دلـیـل تـعـویـق 

 .حقوق اعتراض کردند
ــفــر از کــارگــران ١٠٠ تــعــداد ١٣٩٢در ســال   ن

 ماه حقوق اعتـراض ٤ھای آبی به دلیل تعویق  سازه
 .کردند

 نفر از کارگـران سـامـان ٤٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٢کاشی بـه دلـیـل تـعـویـق 

 .کردند
 نـفـر از کـارگـران سـد ٣٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 ماه حـقـوق اعـتـراض ١خاکی ژاوه به دلیل تعویق 
 .کردند

 نـفـر از کـارگـران سـد ١٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 ماه حقوق اعـتـراض ٨دریک چای به دلیل تعویق 

 .کردند
 نـفـر از کـارگـران سـدیـد ٩٥ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٣گر به دلیل تـعـویـق  ریخته
 .کردند

 نفر از کارگران سوالر به ٣٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٤دلیل تعویق 

 نفر از کارگران سـیـمـان ١٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٤لوشان به دلیل تعویق 

 نفر از کارگران شـرکـت ٥٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٥پایندان به دلـیـل تـعـویـق 

 .کردند
 نفر از کـارگـران شـرکـت ٣٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق ٦به دلیل تعویق  «معتبر»پیمانکاری 
 .اعتراض کردند

 نفر از کارگران شـرکـت ٢٧٣ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق ٣پیمانکاری خوان گل به دلیل تعویق 

 .اعتراض کردند
 نفر از کارگران شـرکـت ١٤٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 ماه حقوق ٤پیمانکاری فخر و ظفر به دلیل تعویق 
 .اعتراض کردند

 نفر از کـارگـران شـرکـت ٢٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 ماه ١٦ به دلیل تعویق  خدماتی علوم پزشکی زابل

 .حقوق اعتراض کردند
 نفر از کارگران شرکت ١٠٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق ٣صدرای بـوشـھـر بـه دلـیـل تـعـویـق 
 .اعتراض کردند

 نفر از کـارگـران شـرکـت ٢٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه ٤صنایع دریایی ایران صدرا به دلیل تـعـویـق 

 .حقوق اعتراض کردند
 نفر از کارگران شـرکـت ٥٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق ٣صنعتی دریایی ایران به دلیل تعویق 
 .اعتراض کردند

 ١٣٩٢اسامی کارگران بازداشتی در سال 
  تولیدی و کارخانه که دستمزد کارگران را نپرداخته اند١٠٠به ھمراه  اسامی 
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 نفر از کارگران شھدآب به ٦٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٥دلیل تعویق 

 نفر از کارگران شھرداری ١٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٣به دلیل تعویق 

 نــفــر از کــارگــران ١٠٠٠ تــعـداد ١٣٩٢در ســال 
 مـاه حـقـوق ٢شھرداری بروجرد بـه دلـیـل تـعـویـق 

 .اعتراض کردند
 تـعـداد نـامـعـلـوم نـفـر از کـارگـران ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق ١٠تر به دلیل تـعـویـق  شھرداری شوش
 .اعتراض کردند

ــفــر از کــارگــران ٢٠٠ تــعــداد ١٣٩٢در ســال   ن
 مـاه ٨شھرداری منطقه دو آبادان به دلیل تـعـویـق 

 .حقوق اعتراض کردند
ــفــر از کــارگــران ٣٠٠ تــعــداد ١٣٩٢در ســال   ن

 مـاه حـقـوق ١١شھرداری یاسوج به دلیـل تـعـویـق 
 .اعتراض کردند

 نفر از کارگـران صـابـون ١٢٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه ٥بـه دلـیـل تـعـویـق  «نـخـل»سازی خرمشھر 

 .حقوق اعتراض کردند
 نفر از کارگران صدرا به ٨٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٣دلیل تعویق 
 نفر از کارگران صـفـائـیـه ٢٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٦گلشن به دلیل تعویق 
 نفر از کارگران صـنـایـع ١٣٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٣پتروشیمی به دلیل تعویق 
 .کردند

 نفر از کارگران صـنـایـع ١٢٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 ماه حقوق اعتـراض ٩غذایی اسپوتا به دلیل تعویق 

 .کردند
 نفر از کـارگـران صـنـعـت ٦٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٣ به دلیل تعویق  فوالد
 تـعـداد نـامـعـلـوم نـفـر از کـارگـران ١٣٩٢در سال 

 مــاه حـقــوق ٦فـارسـیـت دورود بـه دلــیـل تـعــویـق 
 .اعتراض کردند

 تـعـداد نـامـعـلـوم نـفـر از کـارگـران ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق ٥فدراسیون کشتی به دلـیـل تـعـویـق 

 .اعتراض کردند
 نفر از کارگران فرودگاه ٣٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق ٦المللی خمینی به دلـیـل تـعـویـق  بین
 .اعتراض کردند

 نفر از کارگران فـن آوران ٦٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٧اروند به دلیل تعویق 

 تعداد نامعلوم نفر از کارگران فوالد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٣خوزستان به دلیل تـعـویـق 

 .کردند
 نفر از کـارگـران فـوالد ٢٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٧زاگرس به دلـیـل تـعـویـق 
 .کردند

 نفر از کـارگـران قـطـار ٣٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 ماه حقـوق اعـتـراض ٥شھری اھواز به دلیل تعویق 

 .کردند
 نفر از کارگران کـارخـانـه ٦٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٣بـه دلـیـل تـعـویـق  «آلدا»
 .کردند

 نفر از کارگران کارخانه ١٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٥آدنیس به دلیل تعویق 

 نفر از کارگران کـارخـانـه ٦٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٨آزمایش به دلـیـل تـعـویـق 

 .کردند
 نفر از کارگران کارخانه ١٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٩آزمایش به دلـیـل تـعـویـق 
 .کردند

 نفر از کارگران کارخانه ١٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق ١٥آزمایش مرودشت به دلیل تـعـویـق 

 .اعتراض کردند
 نفر از کارگران کارخانه ٢٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق ٤به دلیل تعویق  «مقدم»تولید پارچه 
 .اعتراض کردند

 نفر از کارگران کـارخـانـه ٦٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 ماه حـقـوق ٢٤تولیدی استان قزوین به دلیل تعویق 

 .اعتراض کردند
 نفر از کارگران کـارخـانـه ٨٢ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٢دنا به دلیل تعویق 
 نفر از کارگران کارخانه ٢٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 ماه حـقـوق اعـتـراض ٦فوالد میبد به دلیل تعویق 
 .کردند

 نفر از کارگران کارخانه ٢٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق ٤قطعات بتنی گیالن به دلیل تعویـق 

 .اعتراض کردند
 نفر از کارگران کارخانه ١٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 ماه حقوق اعتراض ١١قند کامیاب به دلیل تعویق 
 .کردند

 نفر از کارگران کارخانه ٢٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق ٢٨کاشی تبریز کف به دلیل تـعـویـق 

 .اعتراض کردند
 نفر از کارگران کارخانه ١٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 ماه حقوق اعـتـراض ٦کاشی سمند به دلیل تعویق 
 .کردند

 نفر از کارگران کارخانه ١٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 ماه حقوق اعـتـراض ٨کاشی سمند به دلیل تعویق 

 .کردند
 نفر از کارگران کـارخـانـه ٢٥ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٢٢کنف به دلـیـل تـعـویـق 
 .کردند

 نفر از کارگران کارخانه ١٢٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق ٣لبنیات کوھرنگ به دلـیـل تـعـویـق 

 .اعتراض کردند
 نفر از کارگران کـارخـانـه ٣٨ تعداد ١٣٩٢در سال 

 ماه حقوق اعـتـراض ١١ماشین لنت به دلیل تعویق 
 .کردند

 نفر از کارگران کـاشـی ١٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٦سمند به دلیل تعویق 

 نفر از کارگران کشـتـی ١٢٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 ماه حقوق اعتـراض ٦سازی اروندان به دلیل تعویق 

 .کردند
 نفر از کارگران کشـتـی ٥٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق ٣سازی ایران صدار به دلـیـل تـعـویـق 
 .اعتراض کردند

ــفــر از کــارگــران ١٣٠ تــعــداد ١٣٩٢در ســال   ن
 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٤کوھرنگ به دلیل تعویق 

 .کردند
 نفر از کارگران کیـاوش ١٣٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٤جنوب به دلیل تعویق 
 نفر از کـارگـران گـرگـان ٢٥ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند١٢فلز به دلیل تعویق 
 نـفـر از کـارگـران لـولـه ٦٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٣گستر به دلیل تعویق 
 نـفـر از کـارگـران لـولـه ٦٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٣گستر به دلیل تعویق 
 نفر از کارگران مـاشـیـن ٣١٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

آالت صنعتی تراکتور سازی تبریز به دلیل تـعـویـق 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٣

 نفر از کارگران مـاشـیـن ٣٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
آالت صنعتی تراکتور سازی تبریز به دلیل تـعـویـق 

 . ماه حقوق اعتراض کردند٢
 نفر از کارگران مـاشـیـن ٢٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه ٨آالت صنعتی تراکتورسازی به دلیل تعویق 
 .حقوق اعتراض کردند

 نفر از کارگران مـاشـیـن ٣٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه ٤آالت صنعتی تراکتورسازی به دلیل تعویق 

 .حقوق اعتراض کردند
 نفر از کارگران مـاشـیـن ١٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 . ماه حقوق اعتراض کردند١١لنت به دلیل تعویق 
 نفر از کارگـران مـجـتـمـع ٤٣ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق ١٦دامداری مھاباد به دلـیـل تـعـویـق 
 .اعتراض کردند

 نفر از کـارگـران مـوکـت ٥٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٣پنگوئن به دلـیـل تـعـویـق 
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 .کردند
 نفر از کـارگـران نسـاجـی ٤٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه ١٢تر به دلـیـل تـعـویـق  گس درخشان و پوشش
 .حقوق اعتراض کردند

 تعداد نامعلوم نفر از کارگـران نـکـا ١٣٩٢در سال 
 . ماه حقوق اعتراض کردند٣سفال به دلیل تعویق 

 نفر از کـارگـران نـورد ١٢٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٢لوله صفا به دلیل تعـویـق 

 .کردند
 نفـر از کـارگـران نـی ٣٠٠٠ تعداد ١٣٩٢در سال 

 مـاه حـقـوق اعـتـراض ٢برھفت تپه به دلیل تعویق 
 .کردند

 نفر از کارگران نیروگـاه ٥١٠ تعداد ١٣٩٢در سال 
 مـاه حـقـوق اعـتـراض ١٨دماوند به دلیل تـعـویـق 

 .کردند
 تعداد نامعلوم نفر از کارگران واحـد ١٣٩٢در سال 

 ماه حقوق اعتراض ٣صنعتی قزوین به دلیل تعویق 
 .کردند

 
اسامی فعالین کارگری بازداشت شده در طی سال 

 که در گزارش ساالنه منـعـکـس شـده اسـت ١٣٩٢
 :نیز به شرح زیر است

 
 و در ٠٧/١٢/١٣٩٢مرتضی کمساری در تـاریـخ 

 .شھر تھران بازداشت شد
 و در شـھـر ٠٧/١٢/١٣٩٢حسن سعیدی در تاریخ 

 .تھران بازداشت شد
 و در شھر ٠٩/١٢/١٣٩٢علیرضا رضایی در تاریخ 

 .اصفھان بازداشت شد
 و در شـھـر ١٦/٠٤/١٣٩٢بھنام خدادادی در تاریخ 

 .اصفھان بازداشت شد
 و در شـھـر ٢٤/٠٣/١٣٩٢علی رئوف در تـاریـخ 

 .تھران بازداشت شد

 و در شـھـر ١٢/٠٢/١٣٩٢بھرام سعیدی در تاریخ 
 .تھران بازداشت شد

 و در ١٢/٠٢/١٣٩٢محمد قاسم خانی در تـاریـخ 
 .شھر تھران بازداشت شد

 و در شـھـر ٢٨/٠٦/١٣٩٢مھدی رحیمی در تاریخ 
 .تھران بازداشت شد

 و در شھـر ١٢/٠٢/١٣٩٢شاھپور حسینی در تاریخ 
 .سنندج بازداشت شد

 و در شـھـر ١٢/٠٢/١٣٩٢فردین قادری در تاریخ 
 .سنندج بازداشت شد

 و در شـھــر ١٢/٠٢/١٣٩٢آرام زنـدی در تــاریـخ 
 .سنندج بازداشت شد

 و در شـھـر ١٤/٠٢/١٣٩٢جلیل محمدی در تاریخ 
 .سنندج بازداشت شد

 و در شـھـر ٠٩/١١/١٣٩٢ نصیرپور در تاریخ  احمد
 .شھرستان مبارکه بازداشت شد

 و در شـھـر ٠٩/١١/١٣٩٢محمود دھقان در تاریخ 
 .شھرستان مبارکه بازداشت شد

 و در شـھـر ٠٩/١١/١٣٩٢پور در تاریخ  بھزاد طالب
 .شھرستان مبارکه بازداشت شد

 و در شھر ٠٩/١١/١٣٩٢رامین حیدر جان در تاریخ 
 .شھرستان مبارکه بازداشت شد

 و در شھر ٠٩/١١/١٣٩٢نژاد در تاریخ  بھرام حسنی
 .شھرستان مبارکه بازداشت شد

 و در شـھـر ٠٩/١١/١٣٩٢زاده در تاریخ  مسلم غنی
 .شھرستان مبارکه بازداشت شد

 و در شـھـر ٠٩/١١/١٣٩٢ناصر شیخی در تاریخ 
 .شھرستان مبارکه بازداشت شد

 و در شـھـر ٠٩/١١/١٣٩٢مھدی مظفری در تاریخ 
 .شھرستان مبارکه بازداشت شد
 و در ٠٩/١١/١٣٩٢علی ھمت چراغی در تاریخ 

 .شھر شھرستان مبارکه بازداشت شد
 و در شھر ١٧/٠٨/١٣٩٢مھرداد صبوری در تاریخ 

 .کامیاران بازداشت شد
 و در شـھـر ١٧/٠٨/١٣٩٢افشین ندیمی در تاریخ 
 .کامیاران بازداشت شد

 و در شـھـر ١٤/٠٢/١٣٩٢محمد احیایی در تاریخ 
 .کرج بازداشت شد

 و در شـھـر ٣٠/٠٨/١٣٩٢احمد صابری در تاریخ 
 .اصفھان بازداشت شد

 و در ٣٠/٠٨/١٣٩٢کیومرث رحیمـی در تـاریـخ 
 .شھر اصفھان بازداشت شد
 و در شـھـر ٣٠/٠٨/١٣٩٢عباس حقیقی در تاریخ 

 .اصفھان بازداشت شد
 و در شـھـر ٣٠/٠٨/١٣٩٢جواد لطفی در تـاریـخ 

 .اصفھان بازداشت شد
 و در شھر ٠٩/١١/١٣٩٢ پور جنائی در تاریخ  احمد

 .شھرستان مبارکه بازداشت شد
 و در شھـر ٠٧/١٢/١٣٩٢مجتبی شریفی در تاریخ 

 .اصفھان بازداشت شد
 و در شھـر ٠٧/١٢/١٣٩٢علیرضا ریاحی در تاریخ 

 .اصفھان بازداشت شد
 و در شھر ٠٧/١٢/١٣٩٢حسین سرشومی در تاریخ 

 .اصفھان بازداشت شد
 و در شـھـر ٠٧/١٢/١٣٩٢یوسف مھرپویا در تاریخ 

 .اصفھان بازداشت شد
 و در ٠٧/١٢/١٣٩٢غالمرضا رحمانی در تـاریـخ 

 .شھر اصفھان بازداشت شد
 و در شـھـر ٠٧/١٢/١٣٩٢ابراھیم نوری در تاریخ 

 .اصفھان بازداشت شد
 و در ٠٧/١٢/١٣٩٢حیدرعلی رضایی در تـاریـخ 

 .شھر اصفھان بازداشت شد
 و در شھر ٠٧/١٢/١٣٩٢پور در تاریخ  علی ھاشمی

 .اصفھان بازداشت شد
 
 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد


