
 

   فعالين کارگری در سراسر جهان،سازمانها وشکلها ت
  

  !!! ها یهم طبقه
 امسال نيز همانند سالهای قبل ما کارگران در ايران ، درشرايط بی تشکلی و بی حقوقی مطلق

 حاکم  ايرانامروز شرايط بغرنجی برسرنوشت کارگران و معلمان.اول ماه می را گرامی داشتيم
، دستمزدهای زير خط فقر،قراردادهای ، وضعيت دشوارمعيشتی سطح زندگی پايين بودن  .است

، کارگران را به  داردادامه ماه ٣٢تا "  افتادن دستمزدهای بسيار نازل که بعضابه تعويقوموقت 
تحت انواع سرکوب درست در چنين شرايطی کارگران ايران .قعر زندگی جهنمی سوق داده است

خيابانها آمده و خواهان ايجاد تشکل آزاد کارگری و ديگر و فشارهای امنيتی روز اول ماه می به 
 می ٩٨و  ٨٧اين در حالی است که دولت ايران با پذيرفتن مقاوله نامه های  .خود شدندمطالبات 

 تعهداتش در مقابل اما بر خالف.بايد متعهد و پايبند به اجرای مفاد مقاوله نامه های فوق باشد
 کارگران در تمامی عرصه و با مراسم مستقل را بر نمی تابدونه  هيچ گ اين توافقنامه ها پذيرش 

  .های مبارزاتی بشد ت برخورد می کند
اول ماه می امسال کارگران در شهرهای مختلف ايران ازجمله تهران ، کرمانشاه و سنندج عزم 

. ارند آن داشتند که همانند سالهای پيش و تحت فضای به شدت پليسی مراسم مستقل خود را برپا د
اما اين يورش در سنندج به  . مامورين نيروی انتظامی قرار گرفتندکه مطابق معمول مورد يورش

  .گونه بسيار وحشيانه ای صورت گرفت
 روز اول ماه می کارگران به همراه خانواده های خود در مقابل اداره روابط کارسنندج تجمعی

از بيم دخالت ان با مشاهده جوشديد پليسی  کارگر.کردند برپا اسم اول ماه میبرای برگزاری مر
 آخرين بند  که یلحظه . شدندتنظيمی خود در ابتدای مراسم نامه عپليس ناچار به قرائت قط
کرد ،  حمله کرده و تالش مراسم نيروی انتظامی به جمعيت حاضر درقطعنامه خوانده می شد،

گر کارگران و خانواده ها ی شان  را دستگير کند که با مقاومت دي مراسماينگان هند سازماند
در محل ) گارد سرکوب(، آنگاه گارد ويژه   يافت اين کشمکش تا نيم ساعت ادامهشدوبرور

  با گارد ويژه.قرارگرفتند توحش افسار گسيخته ای  در مقابلاز اين لحظه کارگران. حاضر شد
 به پراکنده شدن و و شتم کارگران ، زنان و کودکان خرد سال آنان را وادار ضرب، سرکوب 

نيروی گارد ويژه ضد کارگری با پاشيدن اسپری فلفل و .کردپناه بردن به خيابان های اطراف 
 نفر از ٢٠حدود . دادسرکوب را با باطوم ادامه ورت کارگران بر چشم و صبيهوش کننده  مواد

و ضربات باطوم بيهوش بودند دستگير فلفل ، مواد بيهوش کننده کارگران را درحالی که بر اثر 
  از زخمی ها توسط مردم سنندج از دست پليس نجات يافتهديگر   تعداد.کردند  زندان منتقلبهو

ات وارده به برخی از کارگران بسيار شديد است از جمله برخی دچار شکستگی جراح.مداوا شدند
رگری در سنندج طبق ليست هنوز دستگيری فعالين کا.دست و پا وساير قسمت های بدن شدند

   .تهيه کردند ادامه داردسياهی که ماموران امنيتی 



 

  
  !!! ای کارگران و سازمان های کارگری در سراسر جهان،اکنون

  
 با توجه به مبارزات روز افزون خود وساير اقشار جامعه ی ايران در راه ما کارگران ايران 

 همه جانبه در بعد جهانی داريم تا بتوانيم ايتتحقق آرمان همبستگی جهانی کارگران ، انتظار حم
ی کارگران دزير سايه همبستگی جهانی کارگران سرکوب گران را به عقب نشانده ضمن آزا

   .زندانی پی گيری  مطالبات خود را هرچه قويتر ادامه بدهيم
  

  !!!کارگران ، تشکلهای کارگری و سازمانهای کارگری جهان
  

می خواهيم در راه همبستگی جهانی طبقه  کارگر به هر شکل ممکن  ما کارگران ايران از شما 
 در راه احقاق حقوق کارگران ،  انتظار داريم.به حمايت از مبارزات کارگران ايران برخيزيد 

 محمود صالحی که به جرم شرکت در معلمان و ديگر بخشهای طبقه کارگر ايران برای آزاد ی
آزادی بی قيد و شرط دستگير زندانی شده است ،  ١٣٨٣مراسم روز جهانی کارگر درسال 

شدگان مراسم اول ماه می سال جاری ، منع هر گونه اذيت و آزار ، تعقيب و دستگيری کارگران 
گيری از اعمال وحشيانه سرکوب و فعالين کارگری ،همچنان برپايی تشکل های آزاد و جلو 

  . ما حمايت کنيدگران از
  
»لين کارگریشورای همکاری تشکلها و فعا«  
١۴/٢/١٣٨۶  
کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری -١  
کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری -٢  
انجمن فرهنگی و حمايتی کارگران -٣  
اتحاد کميته های کارگری  -۴  
گروهی از فعالين کارگری  -۵  
جمعی از دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب دانشگاه های ايران -۶  

 
 

  
.ترجمه وبه تشکل های کارگری جهان ارسال شود  

 .شودع يزتکثير و تو


