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 بيدادگاههای در يا و برند می سر به اسالمی جمهوری سياهچالهای در کارگری حقوق کنشگران و کارگران که درحالی

 حقوق نقض بر تاکيدی کار، ساالنه اجالس هشتمين و نود در رژيم پايوران پذيرش شوند، می محکوم حبس به آن

 دادن رسميت ،)او ال آی( کار جهانی سازمان برنامه مواد از يکی که حالی در .است ايران در مزدبگيران و کارگران

 کارگران، واقعی های نماينده فقدان در رژيم های نماينده پذيرش است، حکومت از خارج کارگری مستقل تشکلهای به

 و کار حقوق کننده نقض عنوان به ايران دولت اسم که کنيم تالش بايد .گذارد می باز بيشتر سرکوب برای را رژيم دست

 نمايندگان به کار جهانی سازمان در ايران جايگاه و شود گنجانده ديگر بار کار جهانی سازمان سياه ليست در کارگران

  .شود سپرده کارگران واقعی

 شرکت خواهان سازمان اين و بودند گرفته قرار سوال مورد رژيم پايوران سازمان، اين گذشته سال اجالس در

 و نود رياست برای که داد خبر اجتماعی امور و کار روزي جهرمی .بود شده کارگری واقعی تشکلهای نمايندگان

 بر .بود خواهد اسيايی کشور يک عهده به رياست بار اين چون کند، می کانديد را خود سازمان اين اجالس هشتمين

   .است کرده نشينی عقب خود کردن کانديدا از رژيم شده، منتشر اخبار اساس

 ترين ای پايه جمله از مستقل تشکل از برخورداری و  عادالنه تمزددس دريافت زندگی، وضعيت بهبود برای تالش

 همايش .زدند گردهمايی به دست آن برای ارديبهشت ١١ روز در ايران در مزدبگيران و کارگران که است ای مطالبه

 اعمال عليرغم کارکران، حقوق از دفاع کوشندگان و کارگری مستقل تشکل ١٠ فراخوان پی در ايران، در کارگر روز

  .شد برگزار منطقه چندين در کارگر، روز استانه در کارگری فعاالن عليه امنيتی ماموران ارعاب و تهديد فشار،

  .هستند بند در همچنان تاريخ اين تا ازآنها تعدادی دستگيرو روز دراين کارگری، حقوق کوشندگان از نفر ١٥٠ مجموعا

   .کردند شرکت همايش اين در و دادند مثبت پاسخ فراخوان اين به جتماعیا کنشگران و کارگران و مردم از کثيری تعداد

 خواسته بر و بگيرند جشن را خودشان روز خواستند می روز اين در که مزدبگيرانی و کارگران اميز مسالمت حرکت

  .گرفت قرار حکومتی خشونت و سرکوب مورد کنند، تاکيد شان عادالنه های

 امنيت عليه اقدام« را کارگر روز در شدگان دستگير اتهام تهران، انقالب و عمومی سرایداد امنيت معاون حداد قاضی

   .کرد اعالم »عمومی نظم در اخالل و

 و آيند هم گرد حکومت از مستقل و علنی شکل به کارگر روز در کنند می تالش کارگران که است سالی سومين اين

 پيگرد تحت و شدن بيکار دستگيری، جمله از هايی هزينه کنون تا مستقل حرکت اين .کنند اعالم را هايشان خواسته

 نهادهای همبستگی و فراخوان سال، چند اين سرکوبگريهای عليرغم .است داشته بر در را آن فعاالن گرفتن قرار

 نمايش به کارگری جنبش در را روشنی اندازهای چشم امسال ارديبهشت در کارگر روز برگزاری برای کارگری

 جای بر ايران کارگری جنبش در ای ويژه و اهميت با جايگاه و نقش داد روی امسال کارگر روز در که چه آن  .تگذاش



 در سندج کارگران شجاعانه حرکت تداوم در حرکت اين .بود آن يافته متشکل فراخوان بار، اين ويژگی .گذاشت خواهد

   .است ١٣٨٦ سال در کارگر روز برگزاری

 اما است داشته کارگری فعاالن برای کار از اخراج حبس، مانند هايی هزينه کارگر روز اسممر برگزاری چه اگر

 مستقيم دخالت و سياسی فعاالن دستگيری .است داشته آن همبستگی  و کارگری جنبش شدن سياسی  در مهمی تاثيرات

 جنبش اين مزدبگيران،  و رانکارگ عدالتخواهانه حرکتهای سرکوب در بزرگ دار سرمايه و کارفرما عنوان به دولت

   .است نموده  تر سياسی را

 و زنان دانشجويان، حمايت و هايشان خواسته تحقق برای کارگران همبستگی و اتحاد در امسال، ماه اول حرکت ويژگی

 اندتو می که است قوت نقطه اين .است موجود ناعادالنه نظم برابر در آنان، عادالنه های خواسته از آگاه مردم نيز

 جنبش پيوستگی .است سرمايه حکومت برای جدی خطری رشد همين و ببرد جلوتری مرحله به را کارگری جنبش

 مرزها، از خارج به آنها کردن وابسته و آنها دستگيری و بود خواهد رژيم چالشهای از اجتماعی جنبشهای با کارگری

   .است جنبش اين سرکوب برای رژيم شگردهای از

 تجمع يک به دست هايشان خواسته تحقق برای پرورش و آموزش وزارت برابر در معلمان ارديبهشت ١٤ دوشنبه روز

 توسط تهران معلمان صنفی کانون مديره هيات عضو بداقی رسول معلمان، اعتراضی همايش در .زدند اعتراضی

 در اسالمی انقالب دادگاهبي مقابل در کارگر، روز شدگان دستگير های خانواده روز همين در .شد دستگير ماموران

   .شدند خود بستگان آزادی خواستار و زدند تجمع به دست تهران

  اقتصادی وضعيت شدن تر وخيم
 به زدن دامن با بلکه است نداشته ای توسعه تنها نه ايران اقتصاد اخير سالهای در شده، منتشر آماری های داده اساس بر

 دايره وابستگان ميان قدرت سر بر کشاکشهای در .است گرفته رارق نزولی وضعيت در چپاولگری، و خواری رانت

 می برداشته گيرد، می صورت مختلف باندهای توسط که کالنی دزديهای از گاه چند از هر کوچکی های پرده قدرت،

   .انداختند زندان گوشه در را وی حکومتی، مافيای گنداب پوشاندن برای که است پاليزدار عباس نمونه يک .شود

 گزارش اين .است کرده ارزيابی رکود در را ،١٣٨٧  سال در ايران اقتصاد خود، گزارش آخرين در مرکزی بانک

 اول ماهه ٦ در صنعتی جديد واحدهای تاسيس« :است کرده اعالم چنين را ١٣٨٧ سال اول ماه ٩ طی اقتصادی فعاليت

 داشته کاهش ١٣٨٦ سال در مشابه مدت هب نسبت درصد ٢١ حدود برداريها بهره و درصد ٤٠ حدود ١٣٨٧ سال

  (١٣٨٨ ارديبهشت اول شنبه سه اعتماد منبع( ».است

   .است بوده دالر ميليون ٦٠٠ و ميليارد ٧١ از بيش زمان همين طی نفت فروش آمارها، اين اساس بر

 ٢٠٠ بيکاری به منجر که شدند تعطيل توليدی واحد ٤٠٠ گذشته سال در که کرد اقرار محجوب عليرضا ديگر طرف از

   (ارديبهشت اول اعتماد منبع( .است شده نفر هزار

 ٨٧ سال نخست ماه ٦ در صنعتی، جديد واحدهای تاسيس برای گذاری سرمايه مرکزی، بانک نماگر همين اساس بر

  )منبع همان( .است داشته کاهش درصد ٧/١٧ گذشته سال مشابه مدت به نسبت

 خود دليل کرد اعالم اول اجالس از کمتر را شده تعيين دستمزد نرخ خود، دوم اجالس در که هنگامی کار عالی شورای

 و رکود دچار ساله چندين سابقه با صنعتی توليدات ، اخير سالهای طی .بود کرده بيان تورم نرخ آمدن پايين بينی پيش را



 رفته باال مدت اين طی هم خوراکی مواد بهای .شد کشانده شکست به عمال هم زودبازده شرکتهای .است شده تعطيل

 بيشترين زندگی، های هزينه رفتن باال نيز و تورم نرخ با مزدبگيران و کارگران مزد ناهمخوانی عدم به توجه با .است

 که حالی در .است داشته رشد درصد ٢٩ سالی خدمات و کاال واردات .است مردم دوش بر حکومت سياستهای فشار

   .است بوده درصد ٦ تا ٥ رزيم، خود کارشناسان گفته به بنا اقتصادی رشد متوسط نرخ

 قيمت« ارديبهشت، ٢٩ سرمايه روزنامه آمار به بنا .است داشته چشمگيری افزايش خوراکی و مصرفی کاالی بهای

  «.است داشته افزايش درصد ١٨٠ تا نهم دولت کار به آغاز ايام با مقايسه در اکنون هم ميوه

 توليد و رسيده نازلی بسيار سطح به شکر و قند کنندگان وارد مافيای از پاسداران دولت يتحما اثر در شکر و قند توليد

 اثر در هم پنبه کشت و توليد سرنوشت آماری، های داده اساس بر .ندارد را وارداتی شکر و قند با رقابت توانايی داخلی

   .است شده تبديل شکر و قند از انگيزتر غم سرنوشتی به پنبه و پارچه واردات

 گقت وی .داد خبر پنبه واردات روی گمرکی های تعرفه رسيدن صفر به از قم استان کشاورز خانه اجرايی ستاد عضو

 تعرفه حال اين با که است موجود کشاورزان انبار و کنی پاک پنبه کارخانجات در پنبه تن هزار ٣٠ اکنون هم«:که

 سالهای در پنبه کشت کرد اعالم وی ).ارديبهشت ٢١ فارس حکومتی خبرگزاری(».است رسيده صفر به پنبه گمرکی

   .است رسيده تن هزار ٢ به تن هزار ٨ از اخير

 نشدن اجرايی دنبال به که گفت شکر و قند های کارخانه صنفی انجمن مديره هيات عضو و دبير ديگر رويدادی در

 سايت گزارش به بنا .شد متوقف ايران های کارخانه در شکر و قند توليد داخلی، شکر خريد برای دولت مصوبه

 سالهای در درصد، ١٠ به درصد ١٥٠ از شکر، واردات بر تعرفه آمدن پايين با که گفت دانايی بهمن تابناک، حکومتی

 ايران بازار ساالنه نياز که است حالی در واردات حجم اين .است شده وارد شکر و قند تن هزار ٨٧١ و ميليون ٤ اخير

  )ارديبهشت ٢٠ تابناک.(است شکر و ندق تن ميليون ٢

 زندگی سقوط به منجر نتيجه در و کارگران از بيشتری هرچه تعداد شدن بيکار سبب شکر و پنبه داخلی توليد سقوط

  .است شده آنان های خانواده و کارگران

  بيکاری افزايش
 در تورم نرخ« است شده منتشر ٨٨ ارديبهشت ٢٢ شنبه سه آفتاب حکومتی سايت در که ليالز سعيد های گفته اساس بر

 تعداد که وی ».است رسيده درصد ٣٠ به نرخ اين ماه ٣٠  طی در ولی بوده صد در ٥/٦ حدود در تنها ٨٥ سال ابتدای

 امسال پايان تا دارد وجود احتمال اين« که کند می بينی پيش کند می ارزيابی نفر ميليون ٣ حال، شرايط در را بيکاران

   (منبع همان( ».برسد نفر ميليون ٤ به بيکاران تعداد

 جوانان بيکاری ميزان« ايران، آمار مرکز گزارش اساس بر .است داشته چشمگيری افزايش جوانان ميان در بيکاری

   (ارديبهشت ٨ شنبه سه ايرنا( .است رسيده صد در ٤/٢٧ به ٣/٢٠ از گذشته سال طی

  .است راه در اند شده متولد ٦٠ دهه در که شود می نانیجوا شامل که بيکاری دوم موج منبع، همين اساس بر

   انتخاباتی شوی شعارهای
 اين .بود داده را مردم های سفره بر آن درآمد بردن و نفت پول تقسيم شعار نژاد احمدی قبل، دوره انتخاباتی نمايش در

   اوراق انتشار با جهان ايرانيان ميان نفت سود توزيع« طرح ارديبهشت ٢٨ دوشنبه روز وی .داد ارتقا را شعارش بار



   .گرفت قرار ندارد، عملی پشتوانه هيچ که اين دليل به خوديها برخی اعتراض مورد که طرجی .داد وعده را »مشارکت

 دريافت عدم مزدبگيران، و کارگران متدوام و گسترده اعتراضهای از يکی که شود می زده حالی در پوچ حرفهای اين

   .است دستمزد نازل سطح به اعتراض يزن و حقوقشان موقع به

 نژاد احمدی بار اين .بود کرده صحبت تومان هزار ٥٠ دادن از قبلی انتخاباتی نمايش دوران در هم کروبی مهدی شيخ

 دادن رای به را آنها دانشجويان، از تعدادی به تومان هزار ٥٠ حاوی پاکتهايی پخش سرانجام و بعضيها به عيدی دادن با

 مردم به توهين و آور نفرت شيوه يک فقيه ولی کارگزاران دادن صدقه و پروری گدا شيوه اين .کند می شويقت خود به

  .است ايران

 و زدند اعتراض به دست نژاد احمدی تومانی هزار ٥٠ بنهای پخش برابر در دانشجويان ارديبهشت ٢٧ يکشنبه  روز

   .دانستند دولت تبليغاتی مانور و توهين را آن

 مقدار کمی به دانشجويان که کرد ادعا شرمانه بی برنتابيده را دانشجويان اعتراض که تهران دانشگاه رئيس رهبر فرهاد

   .خواستند می بيشتری ميزان و داشتند اعتراض بنها

 روز در تهران  پرورش و آموزش سازمان.کنند می اعتراض حقوقشان به دستيابی برای سالهاست فرهنگيان و معلمان

 به تومان هزار ٤٠٠« افراد اين به و شده انتخاب نمونه معلم عنوان به معلم تعدادی است قرار که کرد اعالم معلم،

 سازمان انسانی منابع و پژوهش معاون همچنين ».شود می اهدا عاليات عتبات سفر هزينه کمک عنوان به نقد صورت

 هزار ٤٠٠ مدارس، سطح در برتر معلم ارهز ٤٠٠٠ حساب به تومان هزار ٥٠« که کرد اعالم پرورش و آموزش

 می واريز استانی نمونه معلم ٢٠ حساب به تومان هزار ٦٠٠ و مناطق سطح در برتر معلم ٢٧٦ حساب به تومان

   (ارديبهشت ٨ شنبه سه ايسنا( ».شود

   .است عوامفريبی سفرهايش در پول دادن يا و کادو پخش مانند نژاد احمدی شگردهای

 چشم هيچ و هستند بار فاجعه معيشتی وضعيت در اخبر سالهای طی که معلمان و فرهنگيان يران،مزدبگ و کارگران

 به دست خود عادالنه خواستهای برای مرتب طور به شود، نمی يافت حکومت اين در وضعيتشان بهبود برای اندازی

  .کنند می طلب را عادالنه مزدی و خود حقوق آنها .خواهند نمی صدقه انها زنند، می اعتراض

 
١٣٨٨ بهشتي در اردراني کارگران و مزدبگی اعتراضی حرکتهاني از مهمتریبرخ  

 
  .مي کنی را به شدت محکوم مراني در ای شکنجه و محاکمه فعاالن کارگر،یري دستگ،ی آزار، پرونده سازسرکوب،

 ساوه را قبول آرد، یگر ختهيع ريت خواسته آارگران صنايري پس از آن آه مد١٣٨٨ بهشتي ارد١روز سه شنبه *

  .افتيان ياعتصاب کارگران پا

 ساعت به ٨ش ساعات آار روزانه از يش در اعتراض به افزاي پی چندیگر ختهيع ري آارگران صنالناي گزارش ابه

  .بودند فت اعتصاب آردهي ش٢فت به ي ش٣ از ی آاریها فتي ساعت و آاهش ش١٢

 از صد نفر از کارگران شي ببهشتي روز دوم اردرانيد کارگران ا آزاهي توسط اتحادیافتي دریبنا بر گزارشها * 

  . زدندی خود در محل کارخانه دست به تجمع اعتراضتيکارخانه قند دزفول در اعتراض به وضع



 در منطقه ی کارخانه قند چغندرني دزفول قرار دارد و بزرگتر- هفت جاده شوشلومتري قند دزفول در ککارخانه

 از ی کارخانه تعدادني مکرر کارگران ای شد و پس از اعتراضهادهي کشیلي به تعط٨٢ز سال  است که اانهيخاورم

  . وصل شدندیکاري بمهي به بندهي آی سالهار با وعده شروع به کار کارخانه دگري دیآنان بازنشست شده و تعدا

  .ته کرده و جان باخته اند کارخانه سکیلي از تعطی ناشی کارخانه بر اثر فشارهاني نفر از کارگران ا٨ تاکنون

 کارگران بهشتي ارد٢شنبه  راز، از روز چهاري دنا در شیک سازي از کارگران کارخانه الستی اخراج تعدادیدر پ*

 ٧به گزارش روز دوشنبه . اند ره کارخانه دنا خود راسا اقدام به اداره کارخانه کردهيات مديکارخانه ضمن اخراج ه

 از کارگران ید خود اقدام به اخراج تعداديت بد تولي وضعلينه دنا از سال گذشته به دلوز کارخاي آفتاب نبهشتيارد

 کارگران مواجه شده و چند روز است که کارگران کارخانه مذکور یتين کار با نارضايکارخانه کرده است که ا

  .اند ران آن، دست به اعتصاب زدهيضمن اخراج مد

ت کارگران افغان يبهشت در اعتراض به فعالي ارد٨فت روز سه شنبه  ري از صافکارن و نقاشان خودرو جیجمع*

  . کرمان تحصن کردندیرفت، مقابل استاندارين صنف در شهرستان جيا

ت ين صنف از مسئوالن خواستند تا از ادامه فعاليت گسترده کارگران افغان در ايرنا، معترضان به فعالي گزارش ابه

   .اورندي به عمل بیريآنان جلوگ

كار ي است بی شهر کرمانشاه آه مدتی از رانندگان شرآت واحد اتوبوسرانیبهشت جمعي ارد١٤روز دوشنبه *

  . استان تجمع کردندیاند، مقابل سازمان کار و امور اجتماع شده

 ٩٤، ی کرمانشاه به بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی اتوبوسهایسنا، منطقه کرمانشاه، با واگذاري گزارش ابه

ت خود و حل نشدن ي روز در اعتراض به وضعني از آنها در ایکار شدند که جمعين سازمان بي ایرکتراننده ش

  .ردند استان تجمع کیشان، در مقابل سازمان کار و امور اجتماع یکاريمشکل ب

بر آشت و صنعت آارون شوشتر يندگان آارگران شرآت ني از نمای فارس شماری دولتیبه گزارش خبرگزار*

 ٢ طبق ماده یكاريمه بي بین مقرري خواستار تاممي با تجمع در مقابل مجلس رژبهشتي ارد٢٢ه شنبه صبح روز س

  .قانون آار شدند

 در اعتراض به آن چه بهشتي ارد٢٢ران صبح روز سه شنبه ي خودرو پالستیساز  از آارگران شرآت قطعهیجمع*

  .محل آار خود تجمع آردندآردند در  ی عنوان میط آاريتر شدن شرا ا و سختيشدن مزا قطع

ران است توسط ي خودرو در ایمر یدآننده باك پلي تولین شرآتهايتر یميران که از قديسنا شرآت پالستي گزارش ابه

ا ين آورده و مزايي سال عوض شده است، سطح رفاه آارگران را پا٣٠ آه پس از یدولت مهين شرآت نيد ايت جديريمد

  .را قطع آرده است

 به مطالبات و پرداخت یدگياند خواستار رس ن شرآت آن را امضا آردهي نفر از آارآنان ا٣٩٠آه ك طومار ي در

  .اند ا طبق قانون شدهيمزا

   ویديكساله حقوق، عيافت نكردن يل دري به دلیكال ساريمي آروم آیيايمي نفر از آارگران آارخانه ش٥٠ش از يب*

 ی در مقابل استانداربهشتي ارد٢٤ارفرما روز پنجشنبه  آی از سوی پاداش و نپرداختن پنج ساله بن آارگر

  .مازندران تجمع آردند



  . دهندی و کارخانه به درخواست کارگران جواب نمیر مسئوالن دولتير آبيت امي گزارش سابه

 کارگران شرکت بهشت،ي ارد٢٧ کشنبهي روز ی کارگری تشکلهاجادي کمک به ای برای هماهنگتهيطبق گزارش کم*

 عدم پرداخت لي شرکت به دلنيکارگران ا.  خرمشهر دست به اعتصاب زدندی گازروگاهي نصاب نمانکاريپ

   . دست به اعتصاب زدندروگاهي حرکت متحدانه در محل نکي در شان،يدستمزدها

   جان باختی فعال جنبش کارگرگانهيسلمان  * 

 انجام کار نيح دربهشتي ارد١٧به روز پنجشن دری فعال و زحمتکش جنبش کارگرقي رفگانهيسلمان .  کمال تاسفبا

 وارده در ی در دستگاه بتونر سقوط نموده و براثر شدت جراحتهایدر کارخانه فوالد لوشان به نحو دلخراش

 سلمان در شمار ی کارگری تشکلهاجادي کمک به ای برای هماهنگتهي گزارش کمبه . رشت جان سپرداي آرمارستانيب

 سال در جهت احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان تالش ی بوده که سالهاالنيقه گ در منطريگي پی کارگرن،يفعال

  . خواهد بودی شک باعث تأثر و اندوه فراوان فعاالن کارگری بزي عزنيفقدان ا. نموده است

   اول ماه مه امسال تهرانیهايري هفت تپه در رابطه با دستگشکري کارگر نیکاي سنداميپ *
 ی و مستقل جنبش کارگری اجتماعیبنا به فراخوان تشکلها)  آارگریروز جهان (١٣٨٨بهشت سال ي ارد١١ روز در

  .د شده بوديران در آن قي که خواسته ها و مطالبات کارگران ادي برگزار گردیران مراسميا

 دره فراخوان درمحل پارک الله و  بنا ب،ی کارگران و مردمی خانواده ها،ی از فعاالن کارگریريتعداد آثآن روزدر

  . شدندريدستگ سرکوب وی انتظامیروهايطرف ن ازشروع برنامه ازشي آن تجمع کردند که پیدان آب نماياطراف م

 را هايري سرکوب و دستگني فراخوان، اني از امضا کنندگان ایکيشكر هفت تپه به عنوان ي آارگران نیکايسند

 ني و در چهارچوب قوانزاني عزني ای راه آزاد داند و دری ماني کند و خود را در کنار خانواده زندانیمحکوم م

 ی جهانوني عضو فدراسی کارگری دهد و از تمام نهادهای که صالح باشد انجام می هر کار،ی المللني و بیداخل

 ی بخواهند که تمامراني که از دولت ااورندي فشار بشاني خواهد که به دولتهای ممي که ما عضوش هستيیمواد غذا

  . آزاد گردندی و شرطدي قچي بدون هعتري هر چه سرراني ای کارگرانيزندان

   عدالت در سراسر جهانی به برقراردي امبا

   هشتادو هشتبهشتيارد -  هفت تپهشکري کارگران نیکايسند
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