
 1931اردیبهشت11اخبار وگزارشات کارگری

 آزادباید گردند مه بازداشت شدگان اول ماه
، انیرتیح نیافش ،یآقائ یمصطف ،یاحمد مانیپ ،یآذرگشسب، محسن ثقف نیحس،یخسرو نهیتهم

 .........ی،عثمان اسماعیلی وشهابریامی،صمد دهللای

 آزاد شوند تیبه فور دیماه مه باشدگان اول  بازداشت:مراسم اول ماه مه یبرگزار ی تهیکم -

 تیبه فور دیکارگر با یبازداشت شدگان مراسم اول ماه مه روز جهان:رانیکارگران ا رانیا هیاتحاد -

 آزاد گردند

 یفور یک صدا و با قدرت خروش خواهان آزادی:ران برق و فلزکار کرمانشاهکارگ یصنف انجمن -

 میکارگر را شو یبازداشت شدگان در مراسم امروز، روز جهان

تهاجم و سرکوب و بازداشت کارگران  :یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم -

و شرط همه  دیق یب یو خواستار آزاد میکن یکارگر را محکوم م یشرکت کننده در مراسم روز جهان

 میشده گان هست ریدستگ

 .میکن یوم مسقز را محک 7931حمله به صفوف کارگران در اول ماه مه  -

 دستگیرشدند سنندج در یشهابریو ام یصمد دهللای یکارگر نیروز اول ماه مه فعال -

به تجمع و بازداشت  ورشی/ یاسالم یمراسم اول ماه مه در مقابل مجلس شورا یلیگزارش تکم -

 از شرکت کنندگان در مراسم یتعداد

  یآزاد انهیامراسم روز کارگر توسط رانندگان شرکت واحد در پ یبرگزار -

 هفت تپه شکریروز کارگر در ن یارزبرگ -

 هفت تپه به مناسبت اول ماه مه شکریاز کارگران ن یجمع هیانیب -

 کارگر یبه مناسبت روز جهان رانیا انیفرهنگ یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا هیانیب -

 تصاب غذاروز اع نیدرهشتم نیبمناسبت اول ماه مه از زندان او یعبد لیاسماع امیپ -

 یو جشن کارگر یهمبستگ روز یماه م کمیبه مناسبت :نگاران آزاد تهران روزنامه یصنف انجمن -

 آیا کارگران روز اول ماه مه،روزجهانی کارگر،درایران تعطیلند؟ -

امسال را هم در  بهشتیارد ازدهمیدر مازندران که روز سه شنبه  یشرکت یاز کارگران قرارداد یکی

 .نبوده است  لیدر روز کارگر تعط چگاهیسال ه 02مدت  نیشد ، گفت که در اسر کارش حاضر 

 آزاد شوند تیبه فور دیشدگان اول ماه مه با بازداشت:مراسم اول ماه مه یبرگزار ی تهیکم

و بازنشستگان مراسم اول ماه مه در مقابل  یمستقل کارگر یفراخوان تشکل ها یصبح در پ امروز

 :رینظ ییمراسم روز اول ماه مه با شعارها. رگزار شدب" یاسالم یمجلس شورا"

 ...یآزاد مسکن، نان،



 ...گردد دیآزاد با یاسیس یزندان

دفاع از حقوق کارگران و اعتراض به  یآغاز شد و با شعارها... یزندان کارگران آزادند، غارتگران

 یروز هیو فقر و سو غارت اموال مردم  یاعتراض به دزد نیشدن حقوق زحمتکشان و همچن مالیپا

 .افتیجامعه ادامه  میعظ تیاکثر

 ی با محاصره تیهنگام ترک محل، جمع. افتی انیاول ماه مه، مراسم پا ی با خواندن قطعنامه انیپا در

 یتعداد انهیوحش یکنندگان حمله کردند و با برخورد به تجمع لیمواجه شد که ماموران بدون دل سیپل

 یگریوحش نیا هیعل ها یریکنندگان در اعتراض به دستگ تجمع. دندو به داخل مجلس بر ریرا دستگ

محاصره شده  تیجمع س،یپل. ها مواجه شدند تعداد آن شیو افزا سیبا هجوم پل گریشعار دادند که بار د

را محکوم  سیپل ی انهیبرخورد وحش نیما ا. مقابل مجلس راند یها یرا با خشونت به طرف خروج

 .میهست رشدگانیو شرط دستگ دیو بدون ق یفور یکرده و خواستار آزاد

 "مراسم اول ماه مه یبرگزار ی تهیکم"

 7931 بهشتیارد 77

 تیبه فور دیکارگر با یبازداشت شدگان مراسم اول ماه مه روز جهان:رانیکارگران ا رانیا هیاتحاد

 آزاد گردند

کارگر در مقابل مجلس  ینمراسم روز جها ییبرپا یبرا یمستقل کارگر یدنبال فراخوان تشکلها به

بود  یو انتظام یتیامن یروهاین ریتجمع که توام با حضور چشمگ نیا یریو شکل گ یاسالم یشورا

 .مراسم بازداشت شدند نیاز شرکت کنندگان  در ا یتعداد

آزاد کارگران  هیبدست اتحاد یخبر هیانیب نیاز بازداشت شدگان که تا لحظه مخابره ا یتعداد یاسام 

 ،ییآقا یمصطف ،یاحمد مانیپ ،یآذرگشسب، محسن ثقف نیحس:باشدیم ریاست به شرح ز دهیرس رانیا

 یخسرو نهیو تهم انیرتیح نی، افش....بابک

 یکارگر در شهر سقز منتشر شده است در پ یکه از مراسم روز جهان زین یگرید یگزارشها بنابر

 .بازداشت شدند گرید کارگر دو چن یلیمراسم، عثمان اسماع نیبه ا یانتظام نیمامور ورشی

مستقالنه  یبرگزار یبرا رانیکارگران ا ریبر حقوق خدشه ناپذ دیبا تاک رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

و  دیق یو ب یفور یو خواهان آزاد کندیمحکوم م ایبازداشتها را قو نیکارگر، ا یمراسم روز جهان

 .تهران و سقز است یشدگان در شهرها ریشرط همه دستگ

 یبازداشت شدگان احتمال گرید یکارگر در مقابل مجلس و اسام یمراسم روز جهان یلیتکم زارشگ

 .متعاقبا منتشر خواهد شد

 باد اول ماه مه زنده

  رانیکارگران ا یتر باد مبارزات سراسر همبسته

 ۱۹۳۱ماه  بهشتیارد ۱۱-رانیکارگران ا رانیا هیاتحاد

 یفور یک صدا و با قدرت خروش خواهان آزادی:نشاهکارگران برق و فلزکار کرما یصنف انجمن

 میکارگر را شو یبازداشت شدگان در مراسم امروز، روز جهان



سرکوبگر با حمله به صفوف کارگران شرکت کننده در مراسمات  یروهاین بهشت،یارد 77 امروز 

 مانیپ ،یفآذرگشسب، محسن ثق نیدر تهران ، حس یاسالم یکارگر در مقابل مجلس شورا یروز جهان

 یچم» یکارگران ساختمان دانیو در م..... یخسرو نهیتهم ان،یرتیح نیافش ،یآقائ یمصطف ،یاحمد

 .را بازداشت کردند یلیاز کارگران از جمله عثمان اسماع یسقز تعداد «خان یول

و هر  یکاریو ب یفقر، گران ،یاعتراض طبقه کارگر به ستم، نابرابر ادیکارگر، روز فر یجهان روز

و  یمائیمراسمات مستقل، راهپ یبرپائ. روزمتغلق به ما است نیاست و ا یضد انسان نینوع قوان

 هشد لیو اراده خود بر کارگران تحم لیدر اعتراض به هر آنچه برخالف م یابانیخ یتظاهرات ها

 .کارگران است ریچون و چرا و خدشه ناپذ یاست، حق ب

کارگران و معترضان به وضع  هیان ها و شکنجه گاهها علکه سرکوبگران و بر پا کنندگان زند امروز

خط فقر در مقابل عزم و اراده شرکت کنندگان در  ریبرابر ز 5دستمزد  لیتحم انیموجود و حام

برده و  ورشیو به صفوف همکاران و همرزمان ما  اورندیکارگر تاب تحمل ن یمراسمات روز جهان

اعتراض خود را بر سر  ادیممکن فر قیاز هر طر عایوس دیارا بازداشت نموده اند، متقابال ب یتعداد

 .میو شرط بازداشت شدگان شو دیق یو ب یفور یو خواهان آزاد میسرکوبگران بر آور

 کارگر یروز جهان «یم»باد اول ماه  زنده

 7931 بهشتیارد 77کارگران برق و فلزکار کرمانشاه        یصنف انجمن

تهاجم و سرکوب و بازداشت کارگران  :یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

و شرط همه  دیق یب یو خواستار آزاد میکن یکارگر را محکوم م یشرکت کننده در مراسم روز جهان

 .میشده گان هست ریدستگ

 کارگر در تهران و سقز یمه، روز جهان ماه ولااز شرکت کنندگان در مراسم  یبازداشت تعداد

از شرکت کنندگان   یکارگر در مقابل مجلس، تعداد یروز جهان یبرگزار انیجر در اخبره اساس بر

 .مراسم بازداشت شدند نیدر ا

 نیحس: است ریکه بازداشت شده اند و نام آنها منتشر شده به شرح ز یاز افراد یبرخ یاسام 

 .یخسرو نهیتهمو  انیرتیح نی، افش....بابک ،ییآقا یمصطف ،یاحمد مانیپ ،یآذرگشسب، محسن ثقف

کارگر،  یمراسم روز جهان یانتظام نیمامور ورشی یبر اساس خبرهادر شهر سقز و در پ نیهمچن

شهر  یکارگران ساختمان دانیمراسم در م نیا. بازداشت شدند گریو چند کارگر د یلیعثمان اسماع

  .سقز برگزار شده بود

 یکارگر را محکوم م یسم روز جهانتهاجم و سرکوب و بازداشت کارگران شرکت کننده در مرا ما

كارگران  یمه، روز جهان ماه اول. میشده گان هست ریو شرط همه دستگ دیق یب یو خواستار آزاد میکن

 .مراسم بازخواست و محاکمه کرد نیبه خاطر حضور در ا دیرا نبا یکارگر چیاست و ه

 7931 بهشتیارد ازدهمی - یکارگر یتشکل ها جادیکمک به ا یبرا یهماهنگ تهیکم

 .میکن یسقز را محکوم م 1931حمله به صفوف کارگران در اول ماه مه 

 رانیو مزدبگ کارگران



 یلباس شخص یها یرویکارگر ؛ ن یبرابر با اول ماه مه روز جهان 77/0/31سه شنبه مورخ  امروز

 یرگرانبه صفوف کا. را اشغال کرده بودند( خان  یول یچم) سبح آن منطقه  1که از ساعت ساعت 

تجمع کرده ( خان یول یچم)  یکارگران ساختمان دانیکارگر در م یبزرگداشت روز جهان یکه برا

دست  هیاز ناح( یمحمود صالح) با کارگران من  یریساعت درگ کی؛ حمله نموده و بعد از  دندبو

نقاش کارگر  یلیعثمان اسماع رشدگانیدستگ انیدر م. شده اند ریدستگ زیشدم و چند نفر ن یزخم

قابل ذکر است که ماموران . ستیدر دست ن یخبر از سرنوشت آنان اطالع نیوجود دارد و تا پخش ا

ما ضمن محکوم کردن حمله به صفوف . را از شرکت کننده کان گرفته اند لیموبا یدستگاه گوش دچن

 .میهست رشدگانیهمه دستگ یکارگر خواستار آزاد یکارگران در اول ماه مه روز جهان

 .دیبه استحضار خواهد رس" بعدا یملیتک خبر

 دستگیرشدند سنندج دری شهابریو ام یصمد دهللای یکارگر نیروز اول ماه مه فعال

وزارت  یلباس شخص یروهایکارگر ن یروز جهان بهشتیارد 77بعدازظهر امروز  0 ساعت

فعال  یونبا مراجعه به منزل مسک یو سمند شخص ایزانت یسوار نیاطالعات با دو دستگاه ماش

 نیبه کموکنترل گرفته  ریرا ز یسنندج منزل و یکارگران خباز یکایسند ریدب یصمد دهللای یکارگر

 . نشستند

رد ازل به قصد ورود به خانه همزمان واز مدرسه و باز نمودن درب من یمراجعه خواهر محصل و با

و به مکان  ریدستگ یحیتوض چیرا بدون ه یصمد دهللایداخته و رمنزل پ شیمنزل شده و به تفت

 .ستیدردست ن یاطالع شیو محل نگهدار یانتقال دادند و تاکنون از و ینامعلوم

 یروهایتوسط ن ابانیدر خ زیکارگران خباز ن یکایسند سیرئ یشهاب ریام یو یریبا دستگ همزمان

 .افتیانتقال  یو به مکان نامعلوم ریدستگ یلباس شخص

به تجمع و بازداشت  ورشی/ یاسالم یمقابل مجلس شورا مراسم اول ماه مه در یلیگزارش تکم

 از شرکت کنندگان در مراسم یتعداد

کارگر در  یمراسم اول ماه مه روز جهان یبرگزار یبرا یمستقل کارگر یفراخوان تشکلها بدنبال

که در اطراف مجلس برقرار شده بود  یدیشد یتیامن یفضا رغمیعل ،یاسالم یمقابل مجلس شورا

 77از ساعت ده صبح امروز  انیاز معلمان ودانشجو ییاز کارگران، بازنشستگان و جمعها صدها نفر

 .ماه دست به تجمع در مقابل مجلس زدند بهشتیدار

مراسم عالوه بر در  نیشرکت کنندگان در ا ران،یآزاد کارگران ا هیبه اتحا دهیرس یبر گزارشها بنا

کارگر و مطالبات کارگران و معلمان  یجهان روز رامونیپ ییدست داشتن بنرها و  پالکاردها

حق مسلم  ینان مسکن آزاد لیاز قب ییمراسم شعارها انیبازنشسته و شاغل، به طور مرتب تا پا

منزلت حق  شتیمع –کارگر معلم دانشجو اتحاد اتحاد  - یفالکت عموم ینجوم یحقوق ها ماست،

 دیآزاد با یاسیس یزندان -گردد دیآزاد با یانمعلم زند -گردد  دیآزاد با یکارگر زندان -مسلم ماست 

تا حق  - ونیلیم هیحقوق ما  ونیلیم 5خط فقر  –اعتراض، تشکل، اعتصاب حق مسلم ماست  –گردد 

 .دادندیسر م... و  مینیننش یاز پا میریخود نگ

کرد  دایپادامه  یتیو امن یانتظام یروهاین دیتجمع که تحت کنترل شد نیگزارش در ادامه ا نیبر ا بنا

مراسم اول ماه  یبرگزار تهیو بدنبال قرائت قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان و کم 77ساعت  یحوال

کارگران  ینفنقاسان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر، انجمن ص یکایمتشکل از سند)مه 



( رانیا یکارگر یهاتشکل جادیا یریگیپ تهیو کم رانیآزاد کارگران ا هیبرق و فلز کرمانشاه، اتحاد

به تجمع کنندگان و پاره کردن پالکاردها و بنرها که توام با  ورشیبا  یتیو امن یانتظام نیمامور

از فنس در  یوارید جادیمجلس راندند و با ا یدر جلو یمقاومت تجمع کنندگان بود آنان را به نقطه ا

 .کردند از آنان یدور تا دور  تجمع کنندگان، اقدام به بازداشت تعداد

تجمع کنندگان صورت گرفت به  دیمقاومت شد رغمیتجمع که عل نیشدگان ا ریاز دستگ یتعداد یاسام

 نی، افش....بابک ،ییآقا یمصطف ،یاحمد مانیپ ،یآذرگشسب، محسن ثقف نیحس: است ریشرح ز

 یخسرو نهیو تهم انیرتیح

و  یستادگیخل مجلس، تجمع کنندگان با ادر دا یشدگان به نقطه ا ریبازداشتها و انتقال دستگ نیا بدنبال

 یتیو امن یانتظام یروهاین ورشیبازداشت شدگان شدند اما آنان با  یسر دادن شعار خواهان آزاد

تجمع تا  محلآنان از  یبه تجمع کنندگان و راندن اجبار ورشی. بناچار مجبور به ترک محل شدند

   .داخل مترو ادامه داشت

با  یسخنان کوتاه یط رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد رهیمد اتیراد عضو ه یتجمع شاپور احسان نیا در

 ونهایلیکه م یکارگر، با بر شمردن مصائب یمراسم روز جهان یبرگزار یبه حق کارگران برا دیتاک

به فقر و  اخود ر دیتا اعتراض شد میجمع شده ا نجایما ا: با آن مواجه هستند گفت یخانواده کارگر

 ... و میمان اعالم کن یقوقح یفالکت و ب

مستقالنه  یبرگزار یبرا رانیکارگران ا ریبر حقوق خدشه ناپذ دیبا تاک رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

و با اعالم  کندیمحکوم م ایرا قو یروز جهان نیکارگر، تعرض به مراسم ا یمراسم روز جهان

 ،صورت گرفته یبازادشتها  هیلمراسم و فراخوان به اعتراض ع نیبا بازداشت شدگان ا یهمبستگ

کارگر در شهر  یمراسم روز جهان نیمراسم و همچن نیهمه بازداشت شدگان ا یفور یخواهان آزاد

 .باشد یسقز م

 7931ماه  بهشتیارد 77 – رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 کارگر یبه مناسبت اول ماه مه روز جهان یمستقل کارگر یها تشکل قطعنامه

طبقه کارگر، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان،  یجهان یل ماه روز همبستگفرخنده باد او 

از فقر و  یرهائ یبرا رانیزحمتکش مردم ا یو عموم توده ها انیبازنشستگان، پرستاران، دانشجو

 .فالکت و استبداد

فقر و فالکت  دیکه عالوه بر تداوم و تشد میداریم یاول ماه مه را گرام یطیما کارگران در شرا امسال

است  یختگیدر حال از هم گس یقابل کنترل ریاقتصاد و اداره جامعه به شکل غ یها رازهیش ،یو گران

برنامه  چیه کار،قابل ان ریغ قتیحق نیمختلف قدرت به رغم اعترافات آشکار و نهان به ا یو جناحها

و سرکوب  رانیاها کارگر و مردم زحمتکش  ونیلیبه م شتریفقر و فالکت ب لیجز تحم  یا

 .اعتراضات آنان ندارند

 یشرم چیه یبر سرنوشت جامعه حاکم شدند، ب یبا ژست مستضعف پناه شیکه چهل سال پ یکسان 

و  یمستقل کارگر یاعتصاب و تشکل ها تیدر مالءعام بر گرده کارگر شالق زدند، با ممنوع

به عنوان  رانیکه امروزه در اآوردند  دیرا پد یطیکارگران شرا یحق خواه ادیسرکوب هر گونه فر

کردن  ریس یبرا یزباله گرد ،یکودکان کار، تن فروش دهیجهان، پد یکشور ها نیتر روتمنداز ث یکی

 بتیمص کیو هزار و  یخودکش ،یاز گذران زندگ یو درماندگ صالیاست ،یکاریب اد،یشکم، اعت



دستمزد شرم  نیخط فقر است و ا ریحداقل مزد کارگران چهار برابر ز. کندیم دادیب گرید یاجتماع

و به ضرب و زور اعتراضات مداوم  یبا ماهها عقب افتادگ یو صنعت یدیمراکز تول غلبآور در ا

پرداخت  زیحداقل مزد ن نیهم یو خدمات یدیاز مراکز تول یاریشود و در بس یکارگران پرداخت م

 .شود ینم

ماه سال  یدر د یفقر و گران هیمردم عل یسراسر زشیو خ یمصائب دهشتناک نیبه رغم وجود چن اما

کردن کل بار بحران و بن بست  زیسرر استیگذشته و تداوم آن به اشکال مختلف در سطح کشور،  س

 چیه یب  یخانواده کارگر ونهایلیم یتر کردن سفره ها یموجود بر دوش طبقه کارگر و خال یاقتصاد

 .حکومتگران ادامه دارد یاز سو ییابا

آنها به نهادها و اشخاص مرتبط  یبا واگذار یو صنعت یدیمراکز تول یو ورشکستگ یلیچرخه تعط 

انگاشتن  چیبا به ه شیاز پ شیو حکومت ب ردیگیبه خود م یشتریبا حوزه قدرت هر روز شتاب ب

و  انیدانشگاه ان،یمطالبات کارگران، معلمان، پرستاران، کشاورزان، جوانان، زنان، دانشجو

وابسته به حوزه قدرت و مضاف بر  یو صدها هزار مالباخته موسسات مال شانیدگراند کران،روشنف

 یو اقتصاد یاجتماع یزندگ یها رازهیش شیاز پ شیب یختگیدر برابر از هم گس یتفاوت یآن، ب

 یباق یجز دست بردن ما کارگران به اعتصابات و اعتراضات سراسر یراه چیکشور، ه یاسیس

 .نگذاشته است

فالکتبار  طیدادن به شرا انیپا یبرا یدیروزنه ام چیقابل انکار فوق و نبود ه ریغ قیحقا با توجه به ما

 ریخود را به شرح ز یبستر حداقل خواستها نیو بر ا دیدر کشور تاک نیادیتحوالت بن جادیموجود، به ا

 :میداریاعالم م

و  کاریبه کارگران ب یکاریب مهیتومان و پرداخت ب ونیلیم 5حداقل دستمزد به  یفور شیافزا -۱

 حداقل مزد زانیجوانان آماده کار به م

احکام  هیلغو مجازات اعدام و شالق، لغو کل ،یو مدن یکردن اعتراضات صنف یتیدادن به امن انیپا  -۲

و  دیق یب یو عدالت طلب و آزاد خواهیآزاد یجنبشها گریمعلمان و د ،یفعاالن کارگر هیصادره عل

 در بند یو اجتماع یاسیالن سشرط همه  معلمان و فعا

و  شهیتجمع، اند ،یمائیمستقل، اعتصاب، اعتراض، راهپ یتشکلها جادیو شرط ا دیق یب یآزاد  -۹

 احزاب و مطبوعات ان،یب

و  یمطالبات معوق کارگران، بازنشستگان، معلمان و کارمندان بخش خصوص یپرداخت فور -۴

 ایجرم دانستن عدم پرداخت حقوق و مزا یبرا یقانون بیکرد و تصو ریهمراه با خسارت د یدولت

 یها موقت، امحا شرکت یشدن قراردادها دهیبر چ ها،یو توقف اخراج ساز یشغل تیامن نیتام  -۵

کوچک ، مناطق  یها کارگران شاغل در کارگاه هیقرار گرفتن کل ،یمانکاریو پ یانسان یروین نیتام

 یکارگران ساختمان مهیکردن ب ییاتحت پوشش کامل قانون کار و اجر ژهیآزاد و و

و  یاجتماع نیصندوق سازمان تام اریسپردن اخت ،یبازنشستگ یقطع دست دولت از صندوقها -۶

منتخب اعضا، محاکمه غارتگران  یها ندهیاز نما ییامنا اتیبه ه یبازنشستگ یصندوقها گرید

 وارده به آنها یو جبران خسارتها یبازنشستگ یصندوقها



و هر گونه اصالح و دست  رییتغ دیقانون با نیبودن قانون کار موجود، ا یبا توجه به ضد کارگر  -۱

 یها ندهینما میبه کارگران و با دخالت مستق یاطالع رسان نیتر عیوس قیاز طر دیبردن در آن با

 ردیآنان در سراسر کشور صورت بگ یمنتخب مجامع عموم

همه کودکان  یو برابر برا گانیرا لیتحص ،یامکانات زندگکار کودکان و فراهم کردن  تیممنوع -۸

 یامروز شرفتهیپ یو مذهب مطابق با استانداردها تیقوم ت،یجنس ،یفارغ از تعلق خانوادگ

 یکارگر یطهایمح یکار در تمام یمنیا یاستانداردها نیباالتر یبرقرار -۳

 ینسبت به زنان و برابر زیآم ضیعتب نیقوان یشدن تمام دهیبر چ ،یشدن حجاب اجبار دهیبر چ  -۱۱

 ،یاقتصاد ،یاجتماع یزندگ یعرصه ها یو شرط  حقوق زنان و مردان در تمام دیق یکامل و ب

 یو خانوادگ یفرهنگ ،یاسیس

مهاجران و منع هر  گریو د یافغانستان نیمهاجر یبرا یشناخته شدن حق شهروند تیبه رسم  -۱۱

 آنان هیعل زیآم ضیگونه اعمال تبع

اعالم و هر گونه ممنوعیت و محدودیت  یکارگر باید تعطیل رسم یاول ماه مه روز جهان  -۱۲

 .شود یمراسم این روز ملغ یبرگزار

 :کارگر یمراسم اول ماه مه روز جهان یبرگزار تهیکم

 نقاشان استان البرز یکایسند

 مدافعان حقوق کارگر کانون

 کارگران برق و فلز کرمانشاه یصنف انجمن

 رانیآزاد کارگران ا هیاتحاد

 رانیا یکارگر یتشکلها جادیا یریگیپ تهیکم

  یآزاد انهیمراسم روز کارگر توسط رانندگان شرکت واحد در پا یبرگزار

 کارگر یباد روز جهان یگرام
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 هفت تپه رشکیروز کارگر در ن یارزبرگ

 هفت تپه  شکریدر شرکت کشت و صنعت ن ۳۱. بهشتیارد ازدهی. هداشت اول میگرام

در  یروز جشن نیا تاز کارگران به مناسب یجمعبراساس گزارشات منتشره درشبکه های اجتماعی،

 . دار کردنزبرگهفت تپه  شکریشرکت کشت و صنعت ن

و گرفتن عکس توسط چند تن از  ینیریشبا خوردن وروز شروع  نیا خچهیمراسم با خواندن تار

 کارگر یباد روز جهان یگرام.دیرس انیشرکت کنندگان مراسم به پا

 هفت تپه به مناسبت اول ماه مه شکریاز کارگران ن یجمع هیانیب

به مناسبت  رانیآزاد کارگران ا هیاز طرف تمام کارگران و زحمت کشان شرکت هفت تپه به اتحاد امیپ

 کارگر یز جهاناول ماه مه و رو

و شروع اعتراضات و  31در سال  یکارگران و فعاالن کارگر ریامان و وقفه ناپذ یب تالش

 رانیدر سراسر ا یباعث شد که جنبش کارگر 31اعتصابات کارگران که جرقه شروع آن در آذر ماه 

فت تپه که اعتصابات کارگران ه یشروع و در ادامه روند خود فعال تر و پر رنگ تر شود به طور

که هنوز هم ادامه دارد و هر  ییبود تا جا رانیاز اعتراضات کارگران ا یلیقوت قلب و سرلوحه خ

 .میاعتراضات و اعتصابات هست نیروز شاهد گسترده تر شدن ا
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اما  دندیبر حق خود نرس یاست که کارگران هفت تپه در اعتصابات خود به تمام خواسته ها درست

نشان داده و عزم و اراده  انیخود را به تمام جهان یحکم از اتحاد و همبستگم یسد جادیتوانستند با ا

هر  لگرحاکم بر طبقه کارگر بکشاند و نشان دهد که دست چپاو یدار هیخود را به رخ نظام سرما

 .کند از مچ خواهد انداخت یرا که بخواهد بر سفره کارگر دست دراز ییزور گو یکارفرما

کارگران  انیکشور به وجود آمده و ترس از اعتصاب و اعتراض در م یجا یدر جا یکارگر جنبش

تمام طبقات زحمت کش من جمله  یپافشار مینیب یکه ما در نقاط مختلف به چشم م یزیچ. رفته نیاز ب

 .است شیاحقاق حق خو یکارگران زحمت کش برا

جنبش ها و اعتصابات  نیکارگران هفت تپه در ادامه روند اعتراضات و اعتصابات خود از تمام ا ما

معاش  نیاهداف که همانا تام نیبه بهتر افتنیتا دست  یبر ادامه راه اعتراض زیکرده و خود ن تیحما

 .نشست مینخواه یوجه است از پا نیبه بهتر

  کارگران یسراسر یباد همبستگ زنده

 باد اول ماه مه زنده

 7931 بهشتیارد11

 کارگر یبه مناسبت روز جهان رانیا انیرهنگف یصنف یتشکل ها یهماهنگ یشورا هیانبی

 کارگر مبارک باد یروز جهان یاول ماه م

با  یهماهنگى تشكل هاى صنفى فرهنگیان ایران و جامعه فرهنگیان ضمن اعالم همبستگ شوراى

کارگران جهان به خصوص زنان و مردان کارگر در  یکارگر را به همه  یکارگران، روز جهان

ما  ژهیبه و دیگو یم کیتبر یمستقل کارگر یو تشکل ها یفعاالن کارگر ی به همه زیو ن رانیا

که  میبند یم مانیگفته و پ کیرا به پدران و مادران کارگر دانش آموزانمان تبر روز نیمعلمان ا

 یالزم است در کمال تأسف، ضمن ابراز ناراحت نیعالوه بر ا. میحقوق آنها و فرزندانشان باش بانیپشت

 نیا بهروز را نیعملکرد بد دولت ها ا لیاز دانش آموزانمان به بازار کار به دل یاریدن بساز روانه ش

که کودکان را  میباش یضد انسان یها استیو خواهان توقف س مییبگو کیتبر زیدانش آموزان ن-کارگر

 .کند یطرد م ابانهایبازار کار، کارخانه ها و خ یبه سو

گرفته شده است بلکه با زندان و اخراج به آن  دهید که نه تنها ناددارن یمطالبات برحق رانیا کارگران

و  یفعاالن صنف تیخط فقر، امن یمستقل، حقوق و دستمزد باال یابیحق تشکل . پاسخ داده اند

را  علماناست که م یمطالبات مشترک اقشار مختلف کارگر نیاز جمله ا... کارآمد و  مهیب ،یکارگر

 یبرا گانیبرابر و را ،یفیآموزش ک انیما معلمان با ب نیهمچن. زند یم وندیپ یاقشار کارگر گریبا د

 یو حقوق یعموم یمطالبه  کیدر اصل از  ،یمعلم یمهم در جامعه  یمطالبه  کیهمه به عنوان 

 .میکن یم تیفرزندان طبقات فرودست حما

 ک،یروز ضمن تبر نیدارد که در ا یانبوه مطالبات مشترک است که ما معلمان را بر آن م نیهم

 میدواریام. میکن انیب یروزمره ما وجود دارد به صورت علن یو زندگ ستیخود را که در ز یهمبستگ

آزاد  نه،عادال ،یانسان یزندگ جادیمنجر به ا ندهیدر آ ریها و تالش اقشار مختلف مزدبگ یهمبستگ نیا

 .مردم گردد یهمه  یو همراه با صلح برا

 صنفى فرهنگیان ایران شوراى هماهنگى تشكل هاى



 درهشتمین روز اعتصاب غذا  از زندان اوین بمناسبت اول ماه مه پیام اسماعیل عبدی

 !میگو یم کیکارگران را به همه کارگران جهان تبر یجهان یاول ماه مه روز همبستگ

را از طرف ما  یاعتراض چیاند، ه ما کارگران را به گروگان گرفته یهست ه،یقدرت و سرما صاحبان

 ران،یحاکم بر ا یکنون طیتحت شرا. تا ما را به بند کشند دهینام" یمل تیامن هیعل"و آنرا  تابند یبرنم

و فقدان امکانات  یکاریابعاد هولناک ب کنند، یم یخط فقر زندگ ریدر ز یخانواده کارگر ها ونیلیم

  .ده استکر لیها تحم خانواده نیرا بر ا یبار فالکت  یزندگ کاران،یب یبرا یرفاه

کار و  تیآموزش و پرورش عمالً امن یساز ییو کاال یمعادن، ثروت اجتماع ع،یحراج گذاشتن صنا به

 یمال یها اختالس. قرار داده است یجد اریبس یها را در خطر کارگر و خانواده آن ها ونیلیم یزندگ

 یتیامن ترو تحت چ دبر یانسان را به غارت م ها ونیلیقدرت، ثروت انباشته شده م یایاز طرف ماف

 یبار کنون فالکت طیبه شرا یاما کارگر، معلم و هر معترض دهند یخود ادامه م یموجود به زندگ

 .شود یم دهیشدت سرکوب و به بند کش به

ها،  جنگل بیتخر زگردها،یبحران آب، مشکل ر ،یطیمح ستیز ریناپذ بار و بعضاً جبران اسف بیتخر

کشور را با خطر  تینفر از جمع ها ونیلیم یها ادامه زندگ و تاالب اچهیهوا، و خشک شدن در یآلودگ

کارگران، معلمان،  یزندگ یسقوط استانداردها ران،یحاکم بر ا طیتداوم شرا. روبرو کرده است یجد

و گسترش فقر و فالکت و  ستیز طیمح شتریبازهم ب بیو تخر کارانیتعداد ب شیزحمتکشان و افزا

 .ها خواهد شد خانواده یختگیگس و ازهم ادیاعت ،یفروش چون تن ،یماعاجت یها یانواع ناهنجار

 .دنبال خواهد داشت را به یریناپذ جبران عینکند فجا رییاست که اگر تغ یتیانداز وضع چشم نیا.

تا به همه  ندیآ یم ها ابانیجهان به خ یاز کشورها یاریاست که کارگران در بس یاول ماه مه روز 

اما کارگران  رانیدر ا. کرده اعتراض کنند لیها تحم به آن یدار هیستثمارگرانه سرماکه نظام ا یفالکت

 .هم محرومند نیا یاز برگزار یحت

 ،یخود، اول ماه م یغذا روز اعتصاب نیو در هشتم نیمعلم، از درون زندان او کیمن به عنوان  

و از همه فعاالن و  میگو یم کیکارگران را، به همه کارگران جهان تبر یجهان یروز همبستگ

 یها و مطالبات من که همانا خواست تمام خود را با خواسته تیو معلمان که حما یکارگر یها تشکل

 .کنم یو معلمان است، اعالم کردند، تشکر م کارگران

معلمان و کارگران  ران،یدر ا دوارمیام. همه گارگران جهان است یروز، روز همبستگ نیا 

 در جهت احقاق حقوق حقه خود تالش کنند شتریب یگخواه با همبست عدالت

 زنده باد اتحاد همه کارگران جهان 

 بهشتیارد 77 نیزندان او یعبد لیاسماع 

 یو جشن کارگر یهمبستگ روزی ماه م کمیبه مناسبت :نگاران آزاد تهران روزنامه یصنف انجمن

استاد  دهد؟ یم رسانده و به استاد ماست که ناوه بر دوش، کاهگل را به پشت با یا فعله ست؟یک کارگر

و  یآبادان یو در فردا سازند یها آسمانخراش م شان که از خرابه کار و وردستان بنا، جوشکار و اسکلت

 یو مزد کند یم تکش گرانید نیزم یکه رو ینیزم یآن ب برند؟ یم گرید یا افتتاح، رخت به خرابه

 لیاز اتومب یبه کسر کوچک شان لیکه اتومب یر و استادآموزگا برد؟ یخورش به خانه م فقط به قدر نان

 یکه مطب خصوص یدارد؟ پزشک اندوز هیثروتمند و سرما یکه پدر ارزد ینم یآموز فخرفروش دانش



آکنده  یطیدر مح لیرتعطیو غ لیکه شب و روز و تعط ها مارستانیشاغالن ب گریپرستار و د ایندارد 

 هستند؟ مارانیب یزگرداندن سالمتبا یو عفونت در تالش برا یماریاز ب

و با کمک  کنند یم ستیز یشان به سخت که با درآمد ماهانه یسینو و برنامه وتریو اپراتور کامپ مهندس

 چرخانند؟ یو خدمات را م دیچرخ صنعت، تول رمتخصصیاپراتورها و کارگران متخصص و غ گرید

و  ریکه اخم دب ییها گاران و شاغالن در رسانهن روزنامه ای... و  یها و موسسات مال کارکنان بانک ای

داشته باشند؟  یا یافتیبدون آن، آخر ماه در ای مهیبا قرارداد و ب د،یتا شا آورند یرا تاب م ریسردب

 :اند مشترک زیاما، در دو چ ها نیا یتمام

به داشتن  شانلیو دوم تما شود یم نیاز کارفرما تام یافتیکه با مزد و حقوق در یزندگ یها نهیهز یکی

 شانیالزم برا یاجتماع نیرفاه و تام یبهتر و دستمزد متناسب با آن که جوابگو یمنیکار و ا طیشرا

 .باشد

 یکس. استثمارطلب یکارفرما: وجود دارد زیمانع مشترک ن کیمشترک،  ی خواسته نیدر برابر ا اما

 یکند، دستمزد کمتر فیعرت یشتریسود، ساعات کار ب شتریاست، به منظور کسب هرچه ب لیکه ما

 .کند تر نهیهز داده و کم رییبه نفع خود تغ یمنیکار را حتا با گذر از مرز ا طیبپردازد و شرا

 روند یکارگر م یبه استقبال روز جهان یطیکشور، در شرا رانیمزدبگ یتمام یعنی ران،یا کارگران

 :که

متاثر و در حول و حوش حداقل مزد  در مجموع ،ییدرصد آنان با حقوق ماهانه و درآمدها 02 بیقر

به آخر  یو تنگدست یماه را با نادار یبا خط فقر ندارد روزها ینسبت چیهر سال، که ه ی شده بیتصو

 گرینان دیا. برند ینشدن قرارداد کارشان، بسر م دیو همواره در ترس و دلهره، از تمد رسانند یم

 .اند برده ادیاز  یرا به کل یشغل تیمفهوم امن

 تیاز حضور جمع یناش یکاریب دیموقت کار و تهد یشوم قراردادها یهیدر سا ران،یا ارگرانک

خود حضور  یمستقل صنف یها و تشکل کاهایدر سند ر،ینادرست و نه ناگز کاران،یب یونیلیچندم

آنان  ینامطلوب کار بر رفاه و سالمت طیشرا یرگیسبب چ یپراکندگ نیو ا اند افتهیندارند و سازمان ن

 .کند یسخت م شانیرا برا یزندگ طیشده و شرا

و بهداشت و درمان، امان از مزد و  لیامر آموزش و تحص شتریهرچه ب شدن یو پول یساز یخصوص

مسکن  نهیاز درآمد کارگران صرف هز یمیاز ن شیاست که ب یدر حال نیاست و ا دهیبر رانیبگ حقوق

 .است افتهی اریکاهش بس یو آموزش یدرمانو  یاز خدمات بهداشت شانیمند بهره ریشده و ناگز

 لیبه دل یگریپس از د یکی یاجتماع نیو سازمان تام یبازنشستگ یها صندوق گر، مهیب یها سازمان

 یها برداشت ت،یریو سوءمد یدولت یها ها، دخالت و کارکرد آن تیریبر مد یکارگر یها نبود نظارت

 یعنین یدر حال سقوط هستند و ا ایافتاده  یشستگور ی و غارت اموال به ورطه لیو م فینادرست، ح

 .یریو پ یدوران بازنشستگ یبرا میوخ یانداز چشم

و  یشغل تیبهتر، داشتن امن یبه دستمزد یابیناگوار و دست تیوضع نیاز ا ییرها یبرا رو نیا از

 ها،کایبه سند یآور یجز رو یریمناسب، گز یو آموزش یو درمان یاز خدمات بهداشت یمند بهره

 .ستین ایمستقل و پو یصنف یها ها و تشکل انجمن

 نگاران آزاد تهران روزنامه یصنف انجمن



 درایران تعطیلند؟روز اول ماه مه،روزجهانی کارگر، آیا کارگران

امسال را هم در  بهشتیارد ازدهمیدر مازندران که روز سه شنبه  یشرکت یاز کارگران قرارداد یکی

 .نبوده است  لیدر روز کارگر تعط چگاهیسال ه 02مدت  نیدر ا سر کارش حاضر شد ، گفت که

شده است که  یسپر یدر حال زیروز کارگر امسال ناردیبهشت،77براساس گزارش منتشره بتاریخ

 کیآنان در نظر گرفته محروم و مجبور شدند تبر یکه قانون کار برا یاغلب کارگران کشور از حق

را  یکه در کنار خانوده اشان زمان شاد نیا یباشند به جا رایذپ یارتباط لیروز خودشان را با وسا

 .کنند یسپر

روز  یلیاز حق تعط یاطالع ایاز کارگران در مازندران  یاریدهد بس ینشان م یدانیم یها یبررس

خودشان و  انیحق را به ز نیاز ا یبرخوردار یبرا انیاز کارفرما یمطالبه گر ایکارگر ندارند و 

 .دانند یقراردادشان مرفتن  غیت ریز

و  یکارگران در مطالبه گر یبرا یلیبه پاشنه آش یکارگر یها طیبودن در مح یکه قرارداد نیا

 یب یول ستین یا دهیشده ، موضوع پوش لیتبد انیاز حق و حقوقشان در مقابل کارفر یبرخوردار

 ازمندیثبت شده ، نکشور  یرسم میکه به نامشان در تقو یکارگران در روز یلیبه حق تعط یتوجه

 . است لتام

روز  یلیکه در آن بر تعط یاز عمر آن نسخه ا یسال است ، ول 02حدود  رانیقانون کار در ا قدمت

 یکه برا ییگذرد ، سال ها یسه دهه م زیشده است ن دیبه عنوان حق کارگران تاک بهشتیارد ازدهمی

 . نداشت یفرق چیه گرید یکار یاز کارگران روز کارگر با روزها یاریبس

است به  بهشتیارد 77و برابر با  یالدیکارگر که اول ماه مه م یقانون روز جهان نیا 19ماده  در

 یمحسوب م لیکارگران کشور روز تعط یروز برا نیشده است که ا دیو تاک ادیعنوان روز کارگر 

 .شود

شود  یمحسوب م لیتعط جمعه یکارگران مانند روزها ی، روز کارگر برا یماده قانون نیاساس ا بر

 .کارگران ادا کنند یرا برا لیروز تعط نیحق ا دیبا انیو کارفرما

امسال را  بهشتیارد ازدهمیدر مازندران که روز سه شنبه  یشرکت یاز کارگران قرارداد یکی،  رضا

نبوده  لیدر روز کارگر تعط چگاهیسال ه 02مدت  نیهم در سر کارش حاضر شد ، گفت که در ا

 . است

 شیروز کارگر از کارفرما یلیاز تعط یبرخوردار یبرا چگاهیمدت ه نیکه در ا نیبا اظهار ا یو

از کارفرما به مناسبت  یلیدرخواست تعط یما کارگران قرارداد یبرا: هم نداشته ، افزود  یمطالبه ا

از  اشود و کارمان ر یکه نظرش نسبت به ما عوض م نیا ی، برا ستیروز کارگر چندان عاقالنه ن

 . میده یدست م

 ایکنم و  یکه من کار م یمجموعه ا نیاز همکارانم در ا یبعض یحت: گفت  یکارگر قرارداد نیا

کنند در روز کارگر نباشد ، چون ممکن  یم یهم بخواهند ، سع یاز دوستانم چنانچه مرخص یبرخ

 .است به کارفرما بر بخورد

روز کارگر هم  یلیموضوعات مهم تر از تعط یابر یمانند من حت یکارگران قرارداد: افزود  یو

 یاست برا یعیو طب میشو کاری، چون ممکن است از کار ب میبه دو کن یکیبا کارفرما  میتوان ینم



تر  مخرج خودم و زن و بچه ام و هم پدر و مادرم را بدهم ، داشتن شغل مه دیمثل من که هم با یفرد

 . روز کارگر است یلیمانند تعط یاز مطالبات

: کند ، گفت  یپوشاک در شهرستان آمل کار م یدیشرکت تول کیکه در  یکارگر ی، بانو هاجر

داند ، اجرا  یروز کارگر را حق کارگران م یلیکه تعط یماده ا نیمانند همقانون کاراز مفاد  یلیخ

 .شود ینم

به عنوان حقش  روز کارگر یلینتوانسته از تعط یکه تاکنون با وجود مطالبه گر نیبا اعالم ا یو

 یحل اختالف مجامع کارگر یبه شورا یبه مطالبات قانون دنیرس یبارها برا: استفاده کند ، افزود 

 . میایکارفرما کوتاه ب یبه خاطر از دست ندادن شغل مجبور شدم که جلو زیرفتم و هر بار ن

از  یاطالع چیکه ه نیکرد ، با اظهار ا یدر قائمشهر معرف یکه خود را کارگر مغازه ا یبرار حسن

کند  مهیمرا ب دیاست که کارفرما با نیدانم ا یکه از قانون کار م یزیتنها چ: قانون کار ندارد ، گفت 

کار کنم تا  شتریب دیااست و من هم ب شتریبه فکر درآمد ب شهیکه هم نیا یکند برا یکار را نم نیا یول

 .او به خواسته اش برسد

هستند ، صاحبکارها  کاریب شترشانیه کار در مملکت کم شده و جوانان بک نیبا توجه به ا: افزود  یو

 جهیکنند و حق و حقوقشان را کامل بدهند در نت مهیشوند کارگران را ب یحاضر نم یراحت نیهم به ا

 . ندارد یا دهیفا زهایچ نجوریبگو مگو با آنها بر سر قانون کار و ا
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